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 خدا به نام

در الهور پاكستان » ترجمان الحديث«ي  ن الهي ظهير، رئيس نشريهاين كتاب به تأليف احسا

���� ����� ����� ��� «باشد كه مشتمل بر بخش عظيمي از كتاب:  مي�� �  ��!" #$ 
��%�&  باشد.  تأليف محدث شيعه مذهب، حسين تقي النوري طبرسي مي» 

را بـاقي   –اهـل بيـتم   –فرمود: همانا من در ميان شما كتاب خـدا و عتـرتم    صپيامبر خدا
گفته است: اما كتاب خدا را تحريف نمودند و عترت را كشتند. ايـن   �گذارم و ابوجعفر مي

تأليف محمدبن حسـن  » بصائر الدرجات«يك حديث است از روايات مذهب تشيع از كتاب: 
  ، باب هفدهم. 8صفار. جلد 

   
  



  پيشگفتار

جهـان هسـتي اسـت، و درود و    سپاس و ستايش خداوندي را سزوار است كه پروردگار 
ي آفاق  سالم خداوند بر اشرف پيامبران و خاندان و همسران و ياران بزرگوارش باد كه شهره

در يمن و بركت هستند و نيز، درود و سالم خداوند تا روز قيامت بر كساني باد كه در خير و 
  اند. نيكي از آنان پيروي كرده

�)'�«و عقائد آن، به نام: ده سال پيش، كتابي را پيرامون شيعه  � �	
��تأليف نمودم و » 

مذهب ايراني در رد   اي بود كه توسط يكي از علماي شيعه ي نگارش اين اثر هم كتابچه انگيزه

���� «ي كم حجم اما بسيار مفيد  رساله )*+� �,��	� -.!" �	
��� /0��1 ��2
34 56��7
8'�  ه شده بود. نوشت :الدين الخطيب تأليف محب» ���94

واقعاً بسيار متأثر و ناراحت شدم هنگامي كه آن كتاب كم ارزش را مالحظه كردم كه نـام  

�	��,� ;:«آن  -.!" �  <
!"ي  توانسته مطالب رسـاله  ي آن، نمي بود؛ زيرا نويسنده» 

خطيب را غلط نشان دهد و نتايج بحث حاصله از آن را تكذيب كند؛ بلكه به فكر پوشاندن و 
آور و  رنگ كردن حقايق و به شك انداختن خوانندگان بوده اسـت، و از ترفنـدهاي شـرم    كم

هاي زيادي استفاده كرده است؛ زيرا گمان كرده كه خطيب وفات يافته و ديگر در ميان  نيرنگ
توانـايي خـود را     اهل سّنت كسي نيست كه عقايد پنهاني آنان را شناسايي كند، بنابراين همه

ه مرحوم خطيب و عقايد اهل سنت به كار انداخته است و خود را بـه غفلـت و   براي حمله ب
ناداني زده و از خود عناد و ستيزه جويي نشان داده است. او حقيقت را انكار نموده و واقعيت 

ي اول غوغا به پـا كـرده و    بيني در سوال، صفحه را ناشناخته جلوه داده است و به جاي واقع
  گونه كتـاب  ايندر اين دوران حساس، نوشتن «گويد:  ر داده است و ميفريادهاي مظلومانه س

هاي كوتاه جائز نيست و شايسته است مسلماني كه داراي غيرت ديني و انساني است  و رساله
در چنين اوضاع و احوالي كه بر دنياي اسالم حاكم است، اين مناقشات و جنگ و جدال هـا  

ايـم، اسـتعمارگران    هـا و مشـكالت قـرار گرفتـه     شـوب را رها كند؛ چون ما از هرسو آماج آ
ي خـود بـا مـا     گرانـه  و ويـران   هـاي فريبكارانـه   صهيونيست و صليبي شرق و غرب با نقشه
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رسانند و و مـا را   توسط خودمان به قتل مي ما هاي جنگند و دشمنان ما را در وسط خانه مي
ي آثـار   كوشند تا كليـه  يند و مينما ب مييدهند و مساجدمان را تخر حرمتي قرار مي مورد بي

... و بسياري ديگر از اين كلمات و الفاظ را بر زبـان و قلـم   1اسالمي را منهدم و نابود سازند
  بازانه هستند.  ارند، اما در واقع نيرنگكنند كه ظاهري درخشان د جاري مي

هـا   اما هنوز چند قـدم دور نشـده كـه گـويي سـخنان خـود را فرامـوش كـرده و از آن        
ور شـده و هـيچ تيـري را در     گردان شده است؛ زيرا به شدت بر مرحوم خطيـب حملـه   وير

ي خود نيافته جز اين كه خطيب را آماج آن قرار داده اسـت، و از هـر گونـه دشـنام و      جعبه
كرد و از حد دشـنام و   ناسزايي به خطيب دريغ ننموده است، اي كاش به همين اندازه اكتفا مي

و خلفـاي   صرفت، اما از اين حدود فراتر رفته و ياران پيـامبر  تر نميبدگويي به خطيب فرا
مورد حمله قرار داده اسـت، بـدون    ك رسول خدا و امهات المؤمنين راراشدين و همسران پا

روزي و اوضاع وخيم و نابسامان مسلمانان كه خود  كه وجدانش او را سرزنش كند و سياه اين
ها بـاز دارد. او عقايـد شـيعه را كـه      ، او را از اين بدگوييي كتابش بدان اشاره كرد در مقدمه

هاي شيعه نقل كرده، انكار و تكذيب كرده است، و حكم افتراءگويي و بهتـان   خطيب از كتاب
را براي خطيب صادر نموده است. از جمله اعتقاد به تحريف قرآن و اعتقاد به تقيـه را انكـار   

قـرار   صاهللا و عداوت شـديد بـا اصـحاب رسـول     ي مخالفت با حق نموده كه آن را وسيله
هـاي معتبـر    اند؛ در حالي كه خطيب اين موضوعات را با استفاده و نقل صريح از كتـاب  داده

شيعه اثبات كرده است، اما اين عالم شيعي بدون استناد به هيچ برهان و دليلي سخنان خطيب 
  ت را فريب دهد. را انكار نموده است و قصد داشته با ترفند و حيله اهل سّن

                                            
  صافي، چاپ تهران.  الخطيب في الخطوط العريضة، صفحه الف و ب اثر لطف اهللا برگرفته از مقدمه كتاب مع -1
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ارزش را ديدم؛ به خاطر نيرنـگ واضـح و دروغ آشـكار و انكـار      ي بي وقتي اين كتابچه
حقايقي كه در آن وجود داشت، به شدت برآشفتم؛ بـه همـين سـبب بعـد از طلـب يـاري از       

و يـاوران او و يـارانش و    صخداوند متعال در صدد نگارش كتابي برآمدم تا از امت محمد
ي دشمنان او و دروغگويان را در سينه دارد، دفاع نمايم و از طـرف قاريـان    ههر كس كه كين

هاي اخير چنان  كنند، چنان مقبول واقع شد كه در سال  قرآن كه شب و روز آن را تالوت مي
رواج و مقبوليتي، سابقه نداشته است. در آن كتاب صـداقت و راسـتگويي خطيـب را اثبـات     

روشن و نصوص ثابت صريح  اهينعواطف، بلكه با داليل قاطع و برنمودم. البته نه با گفتار و 
ي  و روايات آشكار و قطعي صداقتش را تثبيت نمـودم، و بطـور مفصـل در هـر سـه مسـئله      

، بويژه از تحريف قـرآن سـخن   صتحريف قرآن، تقيه و عداوت و دشمني با اصحاب پيامبر
ام كه همه بـر تحريـف و    يعه را نقل كردهاي كه بيش از چهل حديث از كتب ش  ام، به گونه گفته

كنند، و شايد در زبان عربي اين كتاب با  تغيير و نقص و زيادي بسيار در نص قرآن داللت مي
اين گستردگي و ويژگي ثبت منابع و مراجع، اولين كتابي باشد كه در اين موضوع تأليف شده 

زيـرا پـرده و نقـابي را از ايشـان     است. اين قوم با نشر اين كتاب به سوز و گداز پرداختنـد،  
هاي خود را با آن پوشـانيده بودنـد. همچنـين دوسـتداران      برداشت كه ساليان متمادي زشتي

گرايان و نقض شبهات اسالم نمايـان و اهـداف    سنت خوشحال شدند، به خاطر شكست باطل
�فرمايد:  است كه مي �ي خداوند بازانه كه مصداق فرموده نيرنگ �

�m�m�m�m��k��j��i��h��r��q��p����o���n��m��lllll   9 :(بقره(  
خواهند خداوند و ايمانداران را فريب دهنـد و حـال ايـن كـه جـز خـود را فريـب         مي«
  ».دانند دهند اما نمي نمي

ي دنيا ترجمه شده است؛ و انتظار داشـتيم كـه    هاي زنده اين كتاب به بسياري از زبان    
ايم رد كنـد يـا    چه را ما ثابت كرده م كند و آنيكي از علماي شيعه در مقابل اين كتاب قد عَل
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اند و ما  نادرست بودنش را اعالن كند. بارها شنيدم كه براي رد اين كتاب، انجمن تشكيل داده
هـاي   . و فقـط يكـي از پاكسـتاني   1به شدت عالقمند نتيجه كار بوديم، اما هيچ خبـري نشـد  

زبان اردو نوشته، اما نه به منظور پاسخ التحصيل مدارس نجف وارد ميدان شد و كتابي به  فارغ
  گويد:  شاعر تمسك مي جويم كه مي قول رد، بلكه جهت دشنام و ناسزاگويي، من هم به

 =�>�? /; ��(� 5
@3� �34 �� �'  �� �A� B
��,A �  /B��37 ���'
'	� 82   
 

نـا ديـده    مـن  ،ويدگ كنم و او مرا ناسزا مي (گاهي از كنار انسان حقير و خسيس گذر مي
  ).منيست من منظورشگفتم  و مي فتهگر

و همسـران پـاك    �اما حكومت پاكستان به وي اجاز نداده كه به صراحت عمر فـاروق 
هاي زشت قرار دهد، به همين سبب، او را زنداني و  را مورد بدگويي و دشنام صرسول خدا

ن كـرده  كتابش را مصادره نمودند، و يكي ديگر از روبند پوشان لبنان كه روي خـود را پنهـا  


	� � «است، ردي بر كتاب ما نوشته و آن را ���C
D �  �'(�ناميده است و ما به بعضي » 


	�«ي تأليف خودمان  از ايرادهاي او در حاشيه�� ���� �?B
�� #E  «  كه به تازگي چـاپ

چـاپ  الهور پاكستان به » ����� �)'�«ي  در اداره بندهايم، و كتاب  شده توجهي گذرا داشته

رسيده است، و اين شخص لبناني با برادر پاكستانيش فرق چنداني ندارد. پس ناچار شدم كه 
يك بار ديگر بگويم: از زشتي انسان گرامي درگـذر تـا بـراي آخرتـت  ذخيـره باشـد و از       

  نظر كن. بدگويي فرومايه از روي كرامت و بزرگي صرف

                                            
ي شهيد خاطرنشان ساخته روافض نتوانستند جوابي به اين كتاب بنويسند و در آينده  البته همان طور كه عالمه -1

با كمال ناجوانمردي و بزدلي اين بزرگ مرد ميدان جهاد و مبارزه را به شهادت  نيز نخواهند توانست، اما

  رساندند. [مصحح]

  گويم با من نبود. گذرم و مي خيال مي دهد پس از آن جا بي گذرم كه دشنام مي وقتي بر فرومايه مي - 2
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، با تكّلف 1اهللا صافي شين ما، آقاي لطفام كه يار پي اينك كتابچه ناچيز ديگري پيدا كرده 

FG �«و زحمت نوشته شده است به نام   �.HI=�$� J.41«  كه از چند هفته پيش تنهـا ،

چند سطر از آن به دست من رسيده است، در حالي كه او اين كتاب را به نزد يكي از برادران 
ه چرا مؤلف، آن را براي كنم ك عرب زبان محبوب من و دوستدار علم فرستاده بود، تعجب مي

اش در مدت چند سال آن  من نفرستاده است. كتاب وي مدتي قبل به چاپ رسيده كه نويسنده
اش آمـاج   اش احساس شرمندگي كرده باشد يا خواسته نوشـته  را نوشته است؛ شايد از نوشته

مدينه منوره  نقد و بررسي قرار نگيرد. با وجود اين، اولين مخاطبان او اساتيد دانشگاه اسالمي
 چنـين  و هـم ، رمآن دانشـگاه را دا  ازالتحصـيل شـدن    افتخـار فـارغ  اينجانب نيـز  هستند كه 

هيچ اثري از آن كتاب يا از نام و نشان آن نه اما هستم.   دانشمندان شهر الهور كه من مقيم آن
گاه گاهي به ي منوره كه  ام، و نه در دانشگاه مدينه در الهور كه بنده در گوشه و كنار آن گشته

  شود.  كنم. يافت نمي جا سفر مي آن
  ي ترسوو بزدل! چه اقدام و چه جرأتي؟  اي بيچاره


	� �«بهر حال وقتي كه از نگارش كتاب ��?B
�� #E «    فارغ شدم و عنـان قلـم را بـه

قاره معطوف داشتم و سوار بر اسب افكار و مركـب درخشـان معلومـات     هاي شبه سوي فرقه
ن كتابچه در مقابلم نمايان شد و بر سر راهم قد علم كرد و مرا از دنبال كردن خويش بودم، اي

ها و منابع شيعه را پيش روي خود رديف كـردم، در   بحث مورد نظر بازداشت؛ بنابراين كتاب
  ها چشم پوشي كرده بودم.  حالي كه قبالً از آن

قرار دادم تـا عليـه آن   كتابچه را جلو خود گذاشتم و منابع اصلي شيعه را پشت سر آن   
ي پنج اين كتابچه را كنار زدم كه در ابتداي  ورزند، وقتي صفحه دهند و با آن مخالفت  شهادت 

                                            
  ي روافض در قم سكونت دارد. هاي علميه گويند در يكي از حوزه كه از علماي شيعه ايران است و چنانكه مي  -1
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هـاي بسـيار، وي    رغـم گذشـت روزهـا و شـب     قرار داشت، متوجه شدم كه علـي   آن مقدمه
ظـايف  ترين و نشده است، ونوشته بود يكي از بزرگ ههاي گذشت بردار ترفندها و نيرنگ دست

علماء و رهبران ملت و امت اسالم و نويسندگان در اين عصر حساس اين است كه نيت خود 
هايي كه باعث سستي و شكست و ضعف در  هاي خود را از تمام چيز را خالص گردانند و قلم

گردد، پاك گردانند و از بدگماني بپرهيزند و در گفتار از خدا پروا داشته  صفوف مسلمانان مي
هايي كه به  اساس را منتشر نكنند و به نوشته حقايق را كتمان نكنند و امور باطل و بيباشند و 

توزانـه   دهد و باعث سرگشتگي و گمراهي و تحريك تعصبات كينه دروغ و بهتان شهادت مي
  .1شوند اعتماد نكنند مي

 اند؛ چه در حديث و تفسير و فقه و اصـول  شگفت اين كه شيعه هيچ كتابي را چاپ نكرده
و تكفير و   و چه در تاريخ و ادبيات، كه بر خالف روش اين ادعا، سرشار از بدزباني و دشنام

از تعرض به اهل بيت صرف هايشان را  تفسيق رهبران و بزرگان اين امت نباشد، البته آنان قلم
دارند و هر منصفي اين تفـاوت آشـكار را از خوانـدن     مصون مي �ي علي پيامبر و خانوده

دهد حتي كساني كه دشمن و معاند هستند. هنگام خوانـدن   ما و آنان تشخيص مي هاي كتاب
گويـد:   المثل اُردوئي را براي اين گروه به ياد آوردم كه مـي  ها، لذا يك ضرب اين گونه نيرنگ

  زند.  دزد با آمدن دزدها فرياد مي
در گفتگو  دهد كه پس پژوهشگر پاك اگر قلبش عاري از بيماري باشد به خود اجازه نمي

تـوزي و   و مباحثه با ديگران از راه و روش خدايي منحرف شود و راه دشنام و نيرنگ و كينه
  .2شايع نمودن باطل را برگزيند و از آن پيروي كند

                                            
  .5صوت الحق، بيروت، ص لطف اهللا صافي،  - 1

  .8صوت الحق، ص - 2
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ترين خطرات براي وحدت مسلمانان عليه دشمن  كه واقعاً يكي از بزرگ و سخن آخر اين
كننـد و   دان است كه به فرجام كارشان فكر نمـي خرد و نا مشتركشان، اقدام برخي از افراد بي

شود كه هيچ پايه و اساسي ندارند  هاي لفظي مي ي آنان منجر به درگيري سخنان سرگرم كننده
گويي آنان وضع نشود، اين اقدام غيرمسئوالنه بـه تعميـق    و اگر حد و مرزي براي اين بيهوده

گردد كه امروزه مردم ما به شـدت   ميهاي دشمني و از هم پاشيدگي و ويرانگري منجر  ريشه
  .1برند از آن رنج مي

بعد از اين همه وعظ و اندرز دچار نسيان شده يا خود را به فراموشـي زده و بـا عـادت    
آورد؛ كلماتي كه  آميز و جذاب مي كاري، ابتدا كلمات محبت پيشين خود؛ يعني، نيرنگ و فريب

ها را  گردد و دشنام به ماهيت پليد خود برميآورد، سپس  از روي نفاق و دورويي بر زبان مي
  نويسد: گيرد و مي ي خويش از سر مي ي ظالمانه با پيمانه

اي حامالن افكار وهابي، وحدت اسالمي قرباني خيانت رهبران و حاكمان شـما گشـته   «
هاي مسلمانان به بطور عـام و سـرزمين    عوت شما باعث تكه تكه شدن سرزميناست؛ زيرا د

  خاص گشته است.  عرب به شكل
زيرا آن دعوت شما بود كه به اقتضاي حب حاكميـت و انتشـار آن ـ نخسـت محمـدبن      
عبدالوهاب ـ براي از بين بردن نفوذ خالفـت عثمـاني در حجـاز و جـدا نمـودن حجـاز از        
حكومت عثماني، به نام يك مذهب جديد؛ يعنـي، دعـوت وهابيـت، اسـتعمار را مسـاعدت      

  .2»نمود

                                            
  .13صوت الحق، ص - 1

  .78همان، ص - 2
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استعمار هستيد چه ناآگاه باشيد   قرباني -ي كمي جز عده -ها  شما وهابي«همچنين گفته: 
آميزتان كه عليه مذاهب مختلـف   هاي تعصب و چه خود را به ناآگاهي زده باشيد، زيرا نوشته

هـاي   ايد، جز پيـاده كـردن نقشـه    مسلمانان به طور عام و مذهب شيعه به شكل خاص نوشته
  .1»صهيونيسم، چيزي ديگري نيستي  جويانه و استعمارگرانه كينه
مذهبي را عليه مسلمانان برافراشـتند و ريخـتن     ها در نجد و حجاز، پرچم تعصب وهابي 

هايشان را در برابر مسلمانان قرار دادند و عليه آنان اعالن  خونشان را حالل نمودند و اسلحه
انواع غدر و سـتم را   ها را مورد حمله قرار دادند و جنگ نمودند و در هر فرصت ممكن، آن

  در حق آنان اعمال نمودند. 
ها در آن زمـان تمـام    حوادث گوناگوني را كشف و اثبات نمودند، از جمله اين كه وهابي

اين جنايات را با تأييد بريتانياي كبير، اولين دشمن مسلمانان، با نفوذ صهيونيست انجام دادند 
ترين  پاداشتن دولت نامشروع اسرائيل، بزرگو اين اوضاع در آن زمان باعث شد استعمار با ب

هم بعد از، ازهم گسيختگي جهان اسالم و تبديل آن  ضربه را بر پيكر مسلمانان وارد نمايد. آن
هاي كوچك و ضعيف و در عين حال دشمن يكديگر، تا توان رويـارويي بـا دولـت     به دولت

  2جديد يهودي را نداشته باشند.
  گفتند:  افراد مي در قديم، در برابر اين گونه

 /K 04 �'� 8�>3L; MN�� � F�3�  
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دهي، ديگران را نهي مكن كه هر گاه چنين كني، ننگ  از عملي كه خودت آن را انجام مي
  و عاري بزرگ بر تو باقي خواهد ماند.

                                            
  .79همان، ص - 1

  .82و  81لطف اهللا صافي، صوت الحق، ص - 2
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اده و روش پليدشان را عليه آنان زشت نشان داده و مورد ذمشـان قـرار د   �و خداوند 
  فرموده است:

�m��}��|��{��z��y��x��w��v��u����tl  :3 (صف(  
  »گفتار بدون كردار، خشم شديد خداوند را به دنبال دارد.«

كننـد و اهـل و    تجاوز مـي  �از كساني كه به ساحت مقدس سرور كائنات و اشرف انبياء
مـورد  ايشـان را   ي ي هدايت يافته و يـاران راه يافتـه  عيال و همسران و خاندان پاك و خلفا

  .1توان داشت د، چه اميدي مينده بدگويي قرار مي
دهد، همان اسـت كـه    جويي دلسوز نشان مي ي كتابش خود را نصيحت كسي كه در مقدمه

هم چنين و  ص، و پدرزن رسول خدا�المؤمنين، عمربن الخطاب، فاروق اعظم ي امير درباره
  گويد: ، مي�ذي النورين شوهر مظلوم دو دخترش، عثمان بن عفاني  در باره

ما و محدثين ايشان اند كه عمر بن خطاب و عثمان و معاويه و عل اهل سنت فراموش كرده
كسي كه نزد عمر و معاويه از معتمدترين مـردم   ؛بود 2بار يهوديحبر كعب االهمه اعتمادشان 

د و بـه آن  ي او را قبـول داشـتن   كردند و مانند يك حجت شرعي گفته بود و به او مراجعه مي
  .3كردند عمل مي

                                            
را مطالعه » لشيعة والسنةا«و همچنين كتاب قديم ما » الشيعة وأهل البيت«براي توضيح اين مطلب، كتاب جديد ما:  -1

  كنيد.

دانند؛ آنانكه در  ي رسول خدا را كافر مي هايشان است كه چگونه صحابه اي بنگر كه در سينه به خشم و كينه - 2

، اسالم آورده و به ديدار ايشان مشرف شده و در پشت سر شان نماز خوانده اند را چگونه به �حضور پيامبر
  نند.ك ها متهم مي همدستي با يهودي

  .38صوت الحق، ص - 3
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شورش عليه عثمان بر پا نشد جز به دليل اعتراض مردم به اخالق و روش او و اعمـالي  
داد و از روح عدالت اسالمي ـ چه تعبير پليد و فكر   كه وي بر خالف ميل مسلمانان انجام مي

  .1بدي ـ و احكام اسالمي خارج و در فرمانروايي؛ مستبد بود
باشـد و   ي عدالت صحابه، جزو هيچ يك از اصول و فـروع ديـن نمـي    گويد: مسأله و مي

  .2آلود سياست، آن را بافته است، و هيچ ربطي به دين ندارد مطالبي مانند اين كه دست گناه
اين است نيات پليد آنان كه مانند اين موارد نيز، فراوان است. اين كتابچه مملو از اين نوع 

ايم، تـا   خن خود را در اين رابطه، با كمي تفصيل بيان نمودهها و زخم زبان هاست. س بدگويي
  بدانيد كه باطن آنان با ظاهرشان متفاوت است.

اهللا و الحمدهللا، نـام خـدا را آورده و اسـاتيد     بعد از سياه كردن ده صفحه مقدمه بدون بسم
ب قرار داده ي منوره و علماء پاكستان به ويژه شهر الهور را مورد خطا دانشگاه اسالمي مدينه

اي  نامه نگاشته است، شكايت و داد» �	��,� !.-"ا«و مطابق ردي كه بر خطيب و كتابش 


	� �«را از كتاب من، ��'(�زياد و داد و فغان بسيار،   نوشته و پس از برپا كردن جنجال» �

�����«) مبحث 27ي ( در صفحه �����   �	
��را را مطرح كرده است و سخن ما » ���� 

درباره اعتقاد شيعه به تحريف قرآن موجود در دست مسلمانان را انكار كرده و گفتـه اسـت:   
واقعاً اخبار متواتر قطعي و صريح داللت دارند بر اين كه كتابي كه خداوند آن را بر رسـول  «

، نازل كرده است، همين كتاب موجود است كه مسلمانان اعم از شيعه و سـني  �اعظم، محمد

                                            
  .39و  38همان، ص - 1
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ي آن شـناخت   غير از آنان نيز، بدون هيچ شك و ترديـدي دربـاره  مردم شناسند و  آن را مي
  .1»كامل دارند

اش نتوانسته حتي يك روايت ضعيف در تأييـد   جاي بسي شگفتي است كه وي در كتابچه
و تصديق ادعاي خويش ذكر كند؛ تا چه رسد به اخبار متواتر فراوان. حتي قادر نبوده يكي از 

ايم،  ، نقل كردهروافضا در كتاب خود براي اثبات تحريف قرآن مبني بر عقايد رواياتي را كه م
رد كند. و نتوانسته از لحاظ سند، آن را تضعيف و كم ارزش و از حيـث نسـبت آن را انكـار    

�	��,�� «ايم كه خطيب هم در كتـاب   اي كه ذكر كرده كند، جز سوره -.�!"ي  در بـاره » 

��!"ـ  $#   $�# «كتـاب   180ي  وري طبرسـي آن سـوره را در صـفحه   ، نقل كرده كه ن
S ��!" � ��� ���� ���� ���� &رده است. وي تنها روايت اين سوره كخود نقل » �%��

  را انكار كرده است.


	�  �«جالب اين كه ما در كتاب خودمان  ���'(�انـد   ايم كه شـيعه مـدعي   ثابت كرده» 

  دانند.  ايم قرآن را تحريف شده مي بت كردهاي از قرآن حذف شده و نيز ثا سوره
ي جالب و براي آشكار نمودن دشـمني ايـن گـروه و پشـت      و اكنون جهت بيان اين نكته

جا نوشتيم،  آن  بازي ايشان، مطالبي را كه قبالً نمودن آنان از حق و پافشاري بر باطل و نيرنگ
  كنيم.  در اين جا نقل مي

T) كتاب 78ي ( در پاورقي صفحه� �	
����'(�U ايم كـه بـه درسـتي اسـتاد سـيد       نوشته

�	��,�«ي خود،  الدين خطيب در رساله محب -.!"، صادق بوده است، آن جا كه گفتـه  »

هـا باشـد؛ معتقـد     همبستگي و مرجـع مـا و آن   ي  هاست: حتي به قرآني كه شايسته است ماي
ه بر عدم اعتقاد شيعه به قـرآن  هايي آورده است ك ) مثال16 - 9ي ( نيستند. سپس، از صفحه
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كنند؛ حتي قـرآن را محـرّف، تغييـر يافتـه و      موجود كه در دست ما و مردم است، داللت مي
، از »ةمع الخطيب في خطوطه العريضـ «اهللا صافي در كتاب خود،  دانند. سپس، لطف ناقص مي

ـ 82 – 48ي ( صفحه ل، اعتقـاد  ) با شدت و حدت مطالب فوق را رد كرده و بدون سند و دلي
  شيعه به تحريف و تغيير قرآن را انكار كرده است. 

  كنم: توجه شما را به مطالب بعدي جلب مي 
اهللا صافي نتوانسته نصوص شيعه را كه بـر تحريـف و    اين استاد شيعي؛ يعني، لطف –اول 

ه كتاب گونه كه نتوانست ها را ذكر كرده، انكار كند؛ همان كنند و خطيب آن تغيير قرآن داللت مي
ميرزا حسين بن محمد تقي النوري طبرسي و مقام و منزلت وي نزد شيعه را انكار كنـد،    حاج

  حتي به مهارت و مقام واالي او در نزد شيعه اعتراف كرده است.
ي اعتـراف بـه تحريـف     هايي را ذكر كرده كه به منزله صافي در كتاب خود عبارت –دوم 

  قرآن از نظر شيعه است. 
جام استاد شيعه به اين حربه متوسل شده كه جايز نيست چنين موضوعاتي را سران –سوم 

دهد تا در  بيان كرد؛ زيرا مطرح كردن اين مطالب سالحي را در اختيار خاورشناسان قرار مي
برابر مسلمانان قدعلم كنند و بگويند قرآني كـه آن را محفـوظ و مصـون و دسـت نخـورده      

مورد اختالف است، پس گفتن اين مطلب اعتراف بـه جـرم    دانند، همانند تورات و انجيل مي
  و گرنه مسأله خيلي واضح است. بوده 

واقعاً صافي در بحث خود، پيرامون قرآن، يـك روايـت را از دوازده امـام، كـه      –چهارم 
دانند، نقل نكرده تا به عدم تحريـف قـرآن تصـريح كـرده باشـد،       آنان را معصوم ميروافض 

ها آورده كه به وقوع تحريف و تغيير در  وايت از دو نفر از امامان آنبرعكس خطيب كه دو ر
هاي شما نقـل   لي آقاي صافي، ما احاديث و روايات متعدد را از كتابب .قرآن صراحت دارند

گـذارد،   كنيم كه هيچ شك و ترديدي را در رابطه با اعتقاد شيعه پيرامون قرآن بـاقي نمـي   مي
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توانيـد   است و جاي هيچ گونه ترديدي نيست و شما نمـي  ذكر كرده /گونه كه خطيب همان
  1كنيد، مگر از روي تقيه و به منظور فريب دادن مسلمانان. مضمون آن داليل را انكار 

&«ي واليت را از كتاب  ي النورين يا سوره )، سوره137ي ( سپس در صفحه J��V��A6 «

سپس در پاورقي روي آن چنين تعليق  ايم، ها ـ نقل كرده باقر مجلسي ـ آخرين مجتهد آن مال
  ايم:  نوشته
دبسـتان  «نورين كـه خطيـب آن را بـه نقـل از      ي با ذكر اين روايت ثابت شد كه سوره«

ـ يكي از كتب شيعه ـ ذكر كرده است، تنها مالمحسن كشميري آن را ذكـر نكـرده،     » مذاهب
سوره را در كتاب خود آورده زيرا او هم آن  ؛بلكه عالمه مجلسي شيعي نيز، با او موافق بوده

 ي هرا به شيعه انكار كرده، دربـار  ياهللا صافي، كه انتساب كتاب مالمحسن كشمير است.  لطف

&«كتاب  J��V��A6« 0ي  گويد كه سوره ميچه ، تأليف مجلسي��.�W   را نقل كرده است، آيـا

  ير؟ اين كتاب از آنِ شيعه است يا سني؟ آيا مجلسي از بزرگان شيعي است يا خ

بارهـا در هنـد بـه چـاپ      W.��0 ي پس سختگيري تا اين اندازه چرا؟ در حالي كه سوره

ي هند و پاكسـتان آن   قاره رسيده است و علماي شيعه امثال سيد علي حائري و غيره در شبه
  .2اند را تأييد كرده

و در ايم كه ا ، نقل كرده-به تعبير شيعه -همچنين از نوري طبرسي، (خاتم محدثين شيعه) 
  گفته است: » الخطاب فصل«كتاب 

  .3ي حفد و سوره خلع و سوره واليت جايز است هايي مانند سوره نقصان سوره

                                            
  .79و  78الشيعة والسنة، ص - 1

  .138ص - 2

  .139الشيعة والسنة، ص - 3
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�	��,��«در كتـاب   /خطيـب «ايم:  گذاشته ما هم بر سخن او چنين تعليق -.�!" «

ي واليت در قرآن بوده و بعد حذف شده است، صافي هم  يادآور شده كه شيعه معتقدند سوره
  به شدت و با حماست آن را رد كرده و گفته است:» الخطيب مع«ي خود  كتابچهدر 

ببين چه دروغ فاحش و افتراي آشكاري كـه در كـالم خطيـب آمـده اسـت، زيـرا در       «
) و نه در هيچ كدام از صفحات آن از اول كتاب تـا آخـر   180ي ( الخطاب، نه در صفحه فصل

  ». بسته شده، نيامده است ي دروغين كه به خدا آن نامي از اين سوره
گوييم: اي صافي، آيا از خدا شرم  ما هم، در جواب ايشان و با همان سبك و سياق او، مي

هاي تو را آشكار  شود كه دروغ كني كه سرانجام در ميان مردم كسي پيدا مي نداري و فكر نمي
كساني هسـتند  كند؛ پس از خدا بترس؛ زيرا با مرگ خطيب، علم نمرده و در ميان اهل سنت 

كـه بـراي نشـان دادن     توانند ترفند و دروغتان را فاش نمايند. اين همان طبرسي است كه مي
  .1زند مثال ميرا ي واليت  سوره نقصان قرآن

اين بار و در اين كتاب هم دوست ما تغيير رفتار نداده و ماننـد گذشـته ادعـاي تحريـف     
كـرده اسـت و حتـي بـه يـك روايـت از       قرآن را بدون نقل و ذكر هيچ سند و مدركي انكار 

ي ما توجه كرده باشد،  پيشوايان معصوم خود استناد نكرده است، و بدون اين كه به رد گذشته
. پـس بـا كمـال جسـارت و     رار كرده اسـت ي واليت را تك كه ادعاي عدم وجود سوره چنان

ه سرانجام آن از آورند ك پررويي و بدون مباالت گفته است: اينان هر روز كتاب دروغيني مي
هاسـت. روزي    دار كردن احساسات و زنـده كـردن كينـه    اندازي و جريحه هم پاشيدن و تفرقه

�	��,�«كتاب  -.!"را بـا شـرحي   » العواصم من القواصم«نويسند، روزي كتاب  را مي» 


	� �«كنند و روزي هم كتاب  پليد منتشر مي���'�(�نويسـند و بـه نقـل از شـيعه      را مـي » 

                                            
  همان. - 1
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گويند: آنان قائل به تحريف كتاب اسالم (قرآن مجيد) هستند و معتقدند كه در آن نقـص و   مي
  .1ي دروغين واليت زياده وجود دارد، مانند سوره

نوشته و گفته است: اين سوره را كه به دروغ به خدا نسبت داده شـده،   آن تعليق سپس بر
اند و  بيت، آن را به شيعه نسبت داده اند؛ سپس دشمنان اهل  دشمنان قرآن و اسالم اختراع كرده

) 180اين همان سوره است كه خطيب آن را ذكر كرده و گفته است: نوري آن را در صـفحه ( 
آن را رد كرديم و گفتيم كـه نـوري ايـن    » الخطيب مع«كتاب خود آورده است و ما در كتاب 

ه است. بـا رد كـردن   و نه در غير آن ذكر نكرد )180( ي ي دروغين را نه در اين صفحه سوره


	� �«ي كتاب  آن، نويسنده���'(�را غافلگير كرديم؛ زيرا مطلبي گفتـه اسـت كـه فقـط     » 

ي او و گذشتگان اوست كه دشمنان اهل بيت هستند، كـه عبـارت بـود از بـدزباني و      برازنده
 نسبت دادن دروغ به اهل بيت؛ و با اين حال دروغ خطيب را ديده و بر وي تـرحم كـرده (و  

  .2احساس كرده كه بيچاره و فريفته است)
به نظرم اين دو مورد براي بيان اصل و حقيقت وجودي اين قوم و رهـا كـردن آنـان بـر     

داننـد كـه گفتـه     ي (جوئيبلز) آلماني را مـي  كند. گويا آنان گفته دروغ و تزويرشان كفايت مي
كنـي   دهي و باور مي ميقدر تكرار كن تا خودت را فريب  است: سخن پرتزوير و دروغ را آن

  كه راست است. 

X�K? B��(�� Y�1? 8�      Y�1? 
 

 Z������(W [? 0$\ X� [.7 ? 
  كنم بدانم كه آل حصن مرد هستند يا زن؟  دانم و گمان نمي نمي يعني:

                                            
  .34لطف اهللا صافي، صوت الحق و دعوة الصدق، بيروت، دار المعارف، ص - 1

  همان. - 2
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نزد هيچ كس ديگري جـز او  »  $# "!��«شايد اين استاد شيعه گمان كرده كه كتاب 

ي كاملـه را از   أت گفتن چنين سخني را داشته، اما ما اين سـوره نيست و به خاطر همين، جر
كنيم تا بـراي   آورده است، نقل مي» مذاهبدبستان «كه او هم از كتاب  1كتاب نوري طبرسي

خواهـد   وقتي مي 2كسي كه راستي و حقيقت از وي پوشيده مانده آشكار شود. نوري طبرسي
گويـد:   مـي » دبستان مذاهب«ي كتاب  نويسنده تحريف لفظي را در قرآن اثبات كند به نقل از

هايي را كـه   هاي قرآن را سوزاند و سوره گويند: بطور قطع عثمان نسخه و بعضي از علما مي«
  بود از بين برد و اين سوره از آن جمله است:  ‡ در باره فضايل اهل بيت
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ها  داران، ايمان بياوريد به دو نوري كه آن (به نام خداوند بخشاينده مهربان. هان! اي ايمان
كنند و شما را از عذاب روز قيامت برحـذر   وت ميتال فرو فرستاديم و آيات را براي شمارا 
دارند. دو نوري كه از يكديگرند، تنها من بسيار شنوا و دانايم. همانا كساني كه به عهد خدا  مي

هاي پرنعمت است، و آناني كه كافر شدند  كنند براي آنان بهشت اش در آيات وفا مي و فرستاده
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شوند؛ زيرا بـه خودشـان    يمان به دوزخ انداخته ميبعد از آنكه ايمان آوردند به خاطر نقض پ
شود.  ها نوشانده مي و از فرمان وصي و رسول سرباز زدند؛ پس از آب داغ به آنظلم كردند 

چه خواسته است، نوراني نمـوده و   ها و زمين را با هر آن ناهمانا خداوند، كسي است كه آسم
ه و در ميان آفريـدگانش قـرار داده اسـت.    داران (ائمه) را برگزيد بعضي از فرشتگان و ايمان

ي مهربـان اسـت.    دهد. هيچ خدايي جز او نيسـت. بخشـنده   چه بخواهد، انجام مي خداوند آن
هـا را بـه مكـر     خداوند مي فرمايد: به درستي پيشينيان با پيامبرانشان مكر كردنـد، پـس آن  

خداوند عاد و ثمود را به  خويش گرفتار نموديم، همانا انتقام من شديد و دردناك است. همانا
ي عبرت قرار داد، پس چرا پرهيزگـار   خاطر عمل بدشان از بين برد و آنان را براي شما مايه

را به خاطر طغيانش بر موسي و برادرش هارون از ميان برداشت.  شويد و خداوند فرعون نمي
ت باشد و به درستي ي پيروانش را در دريا غرق نموديم تا براي شما عبر فرمايد: او و همه مي

كند و در هنگـام   كه بيشترتان فاسق هستيد. همانا خداوند آنان را در روز حشر گردآوري مي
جاي ايشان است و به درستي خداونـد    باشند. همانا دوزخ سؤال و جواب قادر بر پاسخ نمي

ـ  ات و حكـم  دانا و باحكمت است. اي پيامبر، بيم دادن مرا تبليغ كن و در آينده آنان كه به آي
كننـد،   اند؛ و پاداش كساني كه به عهد تـو وفـا مـي    فهمند كه زيان برده من پشت كرده اند، مي

هاي پرنعمت بهشت است. البته خداوند آمرزنده و صاحب پاداش بزرگي است و به طـور   باغ
قطع، علي از پرهيزگاران است و ما حق او را در روز جزا خواهيم داد. ما از ظلمي كه بـر او  

اش جـزو   ي اهـل تـو برتـري داديـم؛ زيـرا او و خـانواده       رفته، غافل نيستيم و او را بر همه
بردبارانند و دشمن آنان پيشواي گنهكاران است. به كساني كه بعد از ايمان كافر شدند، بگـو:  

خـدا و   ي هآرايش زندگي دنيا را خواستيد و براي به دست آوردن آن عجلـه كرديـد و وعـد   
ها  ها را بعد از محكم كردنش شكستيد و براي شما نمونه وش نموديد و پيمانرسولش را فرام

هـا   ايـم كـه در آن   آورديم تا راهياب شويد. اي پيامبر، ما آيات روشني را بر تو نـازل كـرده  
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روشنايي است براي كسي كه خداوند او را مومن بميراند. بعد از تو حكومـت را بـه كسـاني    
كنند. البته ما  شوند. پس دشمنان را رها كن زيرا آنان اعراض مي واگذار مي كند كه پيروز مي
كنيم كه هيچ چيز به نفع آنان نخواهد بود و ايشان مـورد تـرحم    آنان را در روزي احضار مي

قرار نخواهند گرفت؛ به طور قطع براي آنان در جهنم جايگاهي هست كـه از آن جـا عـدول    
كنندگان باش. موسي و هـارون را   ان ساز و از سجدهكنند. پس نام پروردگارت را ورد زب نمي

ي موسي شد و آنان بر هارون ستم  اسرائيل خليفه به پيامبري فرستاديم و هارون در ميان بني
هـا تبـديل    و خـوك  هـا  / بوزينهها روا داشتند؛ او نيز، صبر جميل نمود و ما آنان را به ميمون

. پس صبر كن تا در آينده كيفر اعمال خويش را كرديم و آنان را تا روز قيامت نفرين نموديم
ببينند و هر آينه حكم نبوت را به تو بخشيديم؛ چنانكه به پيامبران قبل از تو داديم و از آنـان  
براي تو وصي قرار داديم تا بينديشند و به ضميرهايشان بازگشت نمايند. و هر كس از فرمان 

گردانم، باشد كـه مـدتي بـه كفرشـان      ود باز ميمن سرپيچي كند، بداند كه من او را به نزد خ
داران بـراي تـو    شكنان مپرس. اي پيامبر ما، در قبال ايمان مند شوند. پس از عذاب پيمان بهره

ايم؛ پس آن عهد را بگير و از سپاسگزاران باش. همانا علي فرمـانبردار اوامـر    عهدي گذاشته
نمايد و به ثواب پروردگـارش اميـد    گذار است و از آخرت پروا مي خداوند و در شب سجده

خداوند زنجيرهـا را   دانند، كه عذاب مرا ميبسته است. بگو: آيا ستمكاران مساويند در حالي 
هايشان خواهد آويخت و آنان هم از اعمال پليد خويش پشيمان خواهند شد. البتـه   در گردن

كننـد.   ز امر ما تخلف نمـي طور قطع آنان اداديم و به ما تو را به فرزندان صالح علي بشارت 
آيـد و   آنان تا روز قيامت فـرود   ي هفراوان بر زنده و مرد  پس از سوي من درودها و رحمت

آيد؛ زيرا آنان از زيانكاراننـد.   كنند، خشم من فرود مي بر كساني كه بعد از تو بر آنان ستم مي
هاي بهشت  آنان در غرفهشود و  بر كساني كه راه آنان را پيمودند از طرف من رحمت نازل مي

  . –پايان سوره–ها سزاوار پروردگار جهانيان است  برند و ستايش در امنيت كامل به سر مي
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دهد كه آن را از كتب شيعه گرفته است، اما هيچ اثـري   گويم: ظاهر گفتارش نشان مي مي
پيرامون آن نيافتم جز اين كه شيخ محمد بـن علـي بـن شـهر آشـوب مازنـدراني در كتـاب        

ي واليت را از قرآن  چه حكايت شده، بيان داشته است كه تمام سوره بر اساس آن» المثالب«
  .1ي واليت همين سوره باشد اند و شايد سوره حذف و ساقط كرده

اهللا صافي محترم، براي ما نوشـته شـده    اين است حقيقت آن ردي كه از طرف آقاي لطف 
ليه او و اهل و طرفدارانش براي تكذيب او است، و براي روشن شدن حقيقت، اين شهادت، ع

اش كافي است كه همواره فحاش و بددهان بوده و دروغ و افتـراء را بـه    و گذشتگان رافضي
  اند.  اهل صداقت و راستگويي نسبت داده

، جز از 2همچنين انكار دعاي دو بت قريش ـ كه در كتابهايشان آمده است و بدان معتقدند
ي و تظاهر به ناداني چيز ديگر نيست، زيرا اين دعا در كتب شـيعه  جوي روي دشمني و ستيزه

كند كه تحريف قرآن ثابت و مسّلم اسـت، آن   ثبت شده است، و بحراني؛ مفسر شيعه، ادعا مي
  گويد:  جا كه مي

هاي متعدد مانند زيارت غدير و غيره، و نيز در دعاهاي متعدد مانند دعـاي   در زيارتنامه
 �ي تحريف و تغيير قـرآن بعـد از پيـامبر    صريحي درباره هاي عبارت بت قريش و غيره دو

  .3است  نوشته شده
D	���ي ( همچنين آقا بزرگ تهراني اين دعاي دو بت را در موسوعه J�6) خـود ذكـر   1

  .4هاي اين دعا، بالغ بر ده شرح است  كرده و گفته است: شرح

                                            
  .181و  180ثبات تحريف كتاب رب األرباب، ايران، صإنوري طبرسي، فصل الخطاب في  - 1

  .100مع الخطيب في خطوطه، ص - 2

 .39هاشم بحراني، البرهان، ص - 3

  .192، ص8الذريعة، ج - 4
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ست؟ آيا بـه خـاطر فـرار از رسـوايي     چيبراي نكار ادانم انكار كردن و پافشاري بر  نمي
يا گمان كرده كه در ميان اهل سنت كسي نيسـت  است، يا عادت دارند به تقيه متوسل شوند؟ 

  كه كتب اين قوم را بشناسد؟ يا چيزي ديگر؟ 
با اين مطالب كافي است حكم شود به اين كه آن مرد عادت بـه دروغ و كتمـان حـق و     

تر روشن كنيم تا  خواهم حق و حقيقت را بيشتر و صريح جود مياظهار باطل دارد، اما با اين و
ي تحريـف   از اين به بعد هيچ احدي براي نيرنگ زدن به مسلمانان اهل سنت پيرامون مسـأله 

قرآن، قد علم نكند. به اين سبب، اين كتاب را به اين موضـوع اختصـاص دادم. البتـه وقتـي     
ي اين قوم را در رابطه تحريف  ه صراحت، عقيدهبيند كه ب خواننده بيش از دو هزار حديث مي

گردد. ما در اين كتاب براي اين موضوع بيش از  دارد، مات و متحير مي و تغيير قرآن اعالم مي
  نماييم: كنيم و اين كتاب را به چهار بخش تقسيم مي يك هزار حديث شيعي ارائه مي 

ي تحريف قرآن در چهار قـرن   ي جمعي از پيشوايان شيعه درباره بيان عقيده –بخش اول 
  اول. 

ي دوم قرن چهارم تا قرن ششم هجري و تعداد  بيان منكران تحريف در دوره –بخش دوم 
  ها را مجبور به انكار كرده است.  منكران و علل و عواملي كه آن

ي سوم و ذكر اسامي محدثان و  بيان رد بر منكران تحريف از شيعه در دوره –بخش سوم 
هـاي   اند؛ و ذكـر كتـاب   ي خودشان پيرامون تحريف قرآن تصريح كرده كه به عقيدهمجتهداني 

  اند.  ي فاسدشان تخصيص داده هايي كه به بيان عقيده ها و بخش آن
ها از هزار حـديث و روايـت    نقل روايات و احاديث آن قوم كه تعداد آن –بخش چهارم 

«ها از كتاب  ي آن رود و همه متواتر، فراتر مي #�$ S ���!"  ] �� ����� ����� �����
&و اين بخـش، پايـه و    –تأليف نوري طبرسي است و ذكر موقعيت و ارزش مؤلف. » �%��
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هايي كه در رد و تأييـد آن نوشـته    عالوه بر ذكر كتاب–اساس اين كتاب و اين موضوع است
  است.    شده

را بـا  » لخطـاب فصـل ا «با اين تفاصيل شايد بنده نخستين كسي باشم كه بخـش عمـده   
رعايت امانت علمي واستواري واقعي به همه جهان عموماً و به اهل سنت به خصـوص نقـل   
كنم، همان كتابي كه تالش زيادي را جهت پنهان كردن آن از اهل سنت و كتمـان آن از دنيـا   

  و توفيق تنها از جانب اوست.  خدا مرا كافي و بسنده است،  كردند،
اولين  /م اين نكته را يادآوري كنم كه بنده و آقاي خطيبخواه مي بحث، قبل از شروع

ايم، بلكه پيش از اين نيز، علمـاي شـيعه و    كساني نيستيم كه اين عقيده را به شيعه نسبت داده
كه خواهد آمد، آن عقيده را  اند؛ و چنان  بزرگانشان در همه عصرها به اين عقيده اعتراف نموده

حـافظ ابـن   «اندلس،  ي نظير عصر خود، نابغه رد و پيشواي بياند. رادم براي خود اثبات كرده
ي گفتار و  هـ ـ به آن تصريح كرده و گفته است: از جمله  456ـ متوفاي سال » حزم ظاهري

اماميه، اين است كه قرآن تغيير كرده است و نقص و زيـاده و   ي هاعتقاد علماي حال و گذشت
  .1تبديل بسيار در آن وجود دارد

ها مثال آوردند و بر تحريف،  ي شيعه تي كه نصاري براي تحريف قرآن به گفتههمچنين وق 
از شيعه بيزاري جسته و گفتـه اسـت:   » ابن حزم«و تبديل و تغيير قرآن استدالل كردند، امام 

ي قرآن و مسلمانان حجت نيست؛ زيرا نه آنان از ما هسـتند و نـه مـا از     ادعاي شيعه درباره
  طالب فراوان است.نمونه اين م  2آنانيم.

                                            
  .182، ص4الملل والنحل، بغداد، مكتبة المثني، ج - 1

  .78جلد دوم، صفحة: » الملل والنحل «نگاه كنيد به  - 2
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دهـد   گويد: اين بحث بهانه به دست دشمنان مي كسي هم به اين سخن فريفته نشود كه مي
» ابن حـزم «زيرا جواب ما عين همان جوابي است كه امام  1تا قرآن را مورد طعن قرار دهند

  داد. ها  آنبه مسيحيان و دانشمندان و كشيشان 
هاي آنـان بـه    ب ت شده است و هيچ كتابي از كتادوم: اين اعتقاد در منابع اصلي شيعه ثب

مدارك اين عقيده در آن ذكر  ويژه در تفسير و حديث و فقه و عقايد وجود ندارد كه داليل و
  ها در دسترس مخالفان قرار دارد. باشد. و تمام اين كتاب نشده

در ايران به چاپ رسيده و در تمـام مراكـز علمـي شـرق و     » فصل الخطاب«سوم: كتاب 
  گويند: ها مي غرب ايران منتشر شده است و به دست خاورشناسان هم رسيده است. فارس

  ها. نهان كي ماند آن رازي كه زو سازند محفل 
شود، مگر اين كه در آن از اين كتـاب   هيچ بيوگرافي و شرح حالي از اين قوم يافت نمي  

  .2ياد شده است
ي آن از تحريف  شده باشد حتماً در مقدمه كه هر كتاب تفسيري چاپ  از اين هم بيشتر اين

كه در جـاي خـود بـه تفصـيل      اند، چنان شده و داليلي براي اثبات آن ارائه كرده  قرآن بحث 
  آوريم. مي

ها فقط از بيم روشن شدن حقيقـت   شود كه تمام اين داد و فغان و با اين بحث روشن مي 
به يادآوري اسـت كـه صـاحب كتـاب      براي افراد ناآگاه مسلمان بويژه اهل سنت است. الزم

ي تحريـف سـخن نگفتـه و     در ردي كه عليه ما نوشته جـز پيرامـون مسـأله   » صوت الحق«


	� �«نخواسته كه به مباحث ديگري بپردازد كه ما در كتاب ���'(�ايم.  ها را ذكر كرده آن» 

                                            
  .31صوت الحق، ص - 1

  چنانكه در بخش شرح حال نوري و كتابش ذكر خواهيم كرد. - 2
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ّلم بوده و مورد قبـول  و با اين كار ثابت كرده كه مطالبي كه ما نوشته بوديم نزد او ثابت و مس
  اوست، و نتوانسته آن را رد و انكار كند.

ي تحريف قرآن نيز، سرتا سر شكست محض و بيهوده بـوده،   اگرچه تالش وي در مسأله
  ور شده است.  ي اين موضوع غوطه ولي با اين وجود در ورطه

طـل و  خـوانم تـا حـق و اهـل حـق را يـاري و با       در پايان، پروردگار قادر متعال را مي
به ما نشان دهد و پيروي از آن   خواهم حق را به حق طرفدارانش را شكست دهد و از او مي

را نصيب ما گرداند، و همچنين باطل را، باطل نشان دهد و ما را يـاري دهـد از آن اجتنـاب    
  ورزيم. 

ي برادرانـي را كـه در كمـك و     خـواهم همـه   گونه كه از خداوند بزرگ سبحان مي همان
عطـاء  «از حق سهيم بودند و هستند و خواهند بود، پاداش دهد، بـه ويـژه عزيـزم،     پشتيباني

، كه در مراجعه به كتب و نوشتن مطالب، همراه هميشگي اين جانب بوده است. »الرحمن ثاقب
كنم كه  ي قدوسيه، دعا مي و نيز براي دوست عزيزم، شيخ عبدالخالق قدوسي، صاحب كتابخانه

هاي منحرف از راه حق و راست، از  شنيد، خصوصاً در رد فرقه را مي هرگاه خبر نوشتن كتابي
كرد كـه   هايي را برايم آماده مي آمد و به سرعت كتاب فرط خوشحالي و شادي به پرواز درمي

ها نياز داشتم. و درود خداوند بر سرور ما، پيامبر هدايت و رحمت، و  در بحث و تحقيق به آن
  د. ي آل و ياران وي، با بر همه
  احسان الهي ظهير                ه 1403االول / / ربيع17
  پاكستان  –الهور                       م 1983/ سپتامبر /3



  : فصل اول

  اول نسبت به قرآن ي ي شيعه در دوره عقيده

ي شيعه نسبت به قرآن را بـا يقـين بدانـد و در مـورد آن بحـث و       هركس بخواهد عقيده
ها در تفسير و حديث مراجعه كنـد، تـا در    ها و منابع و مراجع آن به كتابتحقيق نمايد، بايد 

گيري عادل باشد؛ زيرا محور عقايد و اعتمادشان در اختالف با  حكم كردن منصف و در نتيجه
ي خودشـان از پيشـوايان    ديگران بر آن منابع و مراجع است، و فقط با رواياتي كه بـه گفتـه  

انـد، از   ي خود روايـت كـرده   اي مخصوص و اسنادهاي ويژهه كه از راه �معصوم نسل علي
  ي معاصر در رد ما گفته است:  كه يك شيعه شوند. چنان هاي مسلمان جدا مي ديگر فرقه

اما دين ما از چيزهايي كه آن را زشت نمايد يا سبك گرداند پاك و منـزه اسـت؛ زيـرا    «
چه نزد پيامبر است،  است و آنان به آن اصول و فروع اين دين از اهل بيت پيامبر امتداد يافته

ي علـم و   ترند و آنان خزانـه  داناترند و به چيزي كه در قرآن بر جدشان نازل شده است آگاه
طالب است كـه   بن ابي هاي وحي او هستند. اولين شخص ايشان علي ي حكمت و زبان دروازه
ي صـحابه از   ي است كه همـه و داماد و وصي و آگاه بر همه اسرار پيامبر است، او كس 1برادر

جمله خلفاء، به علم وي احتياج داشتند و او به علم هيچ يك از آنان محتاج نبـود. او كسـي   
  اش گفته است:   است كه شوقي درباره

  وي عين پيامبر برگزيده و فرع اوست
 

  و هنگام مالقات، دين و شرع اوست 
 

  اند ابوبكر و عمر از او علم گرفته
 

  ه دو نسخه از اويندو خورشيد و ما 
 

هـا را قـرين    ، آنصگاهش اهل بيت نباشد و پيـامبر  هيچ خيري در دين نيست كه تكيه
كتاب خداوند كرده و سپس آن دو را سبب هدايت بشر قرار داد به شرطي كه بـه آن چنـگ   

  .2شوند بزنند و آن دو هرگز از همديگر جدا نمي

                                            
  منظور از برادر، برادر ديني است كه پيامبر در مسئله اخوت وي را برادر خود قرار داد. -1

 .99و  98الشيعة والسنة في الميزان، بيروت، دار الزهراء، ص - 2
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  .1احكام ما هستند ي دهنده همچنين اهل بيت، منبع دين ما و نشان
ديگري گفته است: شيعه جز محبت و تمسك به اهل بيت و اخالق آنـان، هـيچ گنـاهي    

  .2ندارند
هايشان مملو از  ي كتاب اين مطلب و ديگر افتخارات مشابه اين بسيار فراوان است و همه

انـد، اكتفـا    اين گونه مطالب است، اما ما به سخنان دو نفر از آنان كه بر رد ما قد علـم نمـوده  
  كنيم.  مي

يك پژوهشگر منصف بايد هيچ چيزي را به اين قوم نسبت ندهد مگر اين كـه از جانـب   
شود مگر زماني كه آن مطلـب در   پيشوايانشان ثابت شده باشد و ظاهراً هم چيزي ثابت نمي

ا هاي قديمي كه اين روايات ر هاي روايات و احاديث آنان ثبت شده باشد، به ويژه كتاب كتاب
  اند.  اند، يا پيشوايان معصوم ايشان بر صحت آن روايات اتفاق نظر داشته با سند نقل كرده

دانيم كـه هـيچ چيـز ننويسـيم جـز ايـن كـه از امامـان          ما در اين فصل خود را ملزم مي
هايي كه نزد خودشان مورد اعتماد است، نقل شده باشد، تا بيان  ها و از كتاب ي آن گانه دوازده

اند كه قـرآن تحريـف شـده و     يعه در عصر ائمه مجموعاً و بدون استثناء معتقد بودهشود كه ش
  تغيير يافته است، و در آن زياده و نقص بسيار صورت گرفته است.

بـا  «ي آن گفتـه شـده:    كنيم كه درباره بنابراين ما از كتاب الكافي، تأليف كليني شروع مي
الكافي است كه مورد اعتماد شيعه بوده و در ترين كتاب در ميان كتب چهارگانه اصول  شكوه

                                            
  .114همان، ص - 1

  .38لطف اهللا صافي، صوت الحق و دعوة الصدق، بيروت، ص - 2
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���مانند آن نوشته نشده است و تأليف  صمنقول از آل پيامبر �[o*    محمدبن يعقـوب بـن

   .1»باشد هجري ـ مي 328اسحاق كليني رازي ـ متوفي سال 
باشد كه ماننـد   از ارزشمندترين كتب اسالمي و بزرگ ترين تصنيفات اماميه مي«همچنين 

ها و فوائدي از او نقل  اي اماميه تأليف نشده است. مولي محمد امين استرآبادي كه نكتهآن بر
ايم كه در اسالم كتابي همتا و همانند يا شبيه  شده گفته است: از استادان و علماي خود شنيده

  .2آن تصنيف نشده است
هارگانـه  ترين اصـول چ  ترين و جامع بزرگترين، معتمدترين، كامل» كافي«همچنين كتاب 

كـه از   است؛ زيرا حاوي تمام مطالبي است كه در اصول چهارگانه موجود است عالوه بر ايـن 
  .3ه شده استيچيزهايي اضافي و زشت تخل

  گفته است: » كافي«ي  خوانساري يادآور شده كه محدث نيشابوري درباره

��� �[o*حضور سفيران  ها و روايات در ، الگوي رهبران و ماه تابان كامل و جامع سنت

ي  كننده امام مهدي ـ بهترين سالم بر او باد ـ شيخ ابوجعفر محمدبن يعقوب كليني رازي، زنده  
سـال، متوفـاي    20ي كافي در مـدت   طريقت اهل بيت در اول قرن سوم، مؤلف و گردآورنده

نياز به تعريف ندارد؛ زيرا آن كتاب به محضـر نـواب    قبل از وقوع غيبت كبري است، كتابش 
مهدي رسيده است و بعضي از شيعيان بالد دور دست از وي درخواست تأليف كتاب كافي را 

اند؛ چون وي در حضور كساني بوده كه به علم آنان اعتماد داشته است. پس آن كتـاب   نموده
را تأليف و تصنيف و آرايش داد و حكايت شده است كه كتاب كافي به محضـر امـام مهـدي    

                                            
  .245، ص17آغا بزرگ تهراني، الذريعة إلي تصانيف الشيعة، ج - 1

  .532، ص3.  مستدرك الوسائل، ج98، ص3عباس قمي، الكني و األلقاب، ج - 2

  .6، ص1الوافي، ج - 3
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ي  علي مقدم، درباره و حسين  .1ين كتاب) براي شيعان ما كافي استعرضه شد، پس فرمود: (ا
  گفته است: » كافي«

بعضي از علماء معتقدند كه آن كتاب بر امام قائم عرضه شده است ـ يعني، امام دوازدهم   
غائب  موهوم و خيالي شيعه ـ امام آن را تحسين كرده و گفت:  اين كتاب بـراي شـيعان مـا     

  .2كند كفايت مي
شمار اهل بيت روايت كرده كـه از نظـر كثـرت     كليني از علما و محدثان بي«اند:)  (گفته و

ي سنت و راه و روش ايشان  گنجينه �ي آثار صادقين نهايتي ندارد، پس كتاب وي خالصه
  .3»است

ي خـود او   چـه دربـاره   اند. و اما آن ي اين كتاب گفته اين اندكي بود از سخناني كه درباره
  نجاشي گفته است: اند،  گفته

كليني در زمان خـود در رأي و نظـر، بـزرگ و سـرور علمـاي مـا بـود و در حـديث،         
  .4معتمدترين و استوارترين مردم بود

در روايـت در  و  دار، اسـتادي اسـت موثـق و امانـت    » كلينـي «ت: و ابن طاوس گفته اس
  .5ترين است باالترين سطح و در تدريس صادق

                                            
  .116، ص6روضات الجنات، ج - 1

  .25الكافي، ص - 2

  همان. - 3

  رجال النجاشي. - 4

  .190.فرج الهموم، ص258كشف الغمة، ص - 5
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، امـام پـنجم   �ب اماميه در قرن اول، محمد بن علي باقرو قمي گفته است: مجدد مذه 
، امام هشتم آنان بود و در اوايـل  �الرضا شيعيان بود، و در ابتداي قرن دوم، علي بن موسي

  .1قرن سوم، ابوجعفر محمدبن يعقوب كليني بود
است كه بر بزرگان   و خوانساري گفته است: شأن اين مرد، شكوهمندتر و بزرگ تر از آن 

مخفي بماند، يا در مقابل ديد ديگران لباس ابهام را به تن كند، يـا  –دو گروه شيعه و سني  هر
ريقـت  و در ط ،زيرا او در حقيقت امين اسالم ؛روزي فرا رسد كه پرتوافشاني آن از ميان برود

ي رهبران و در شريعت، پيشتاز شكوهمندي است و هيچ كس مخالف موثـق بـودن او   راهنما
ي شـيعه اتفـاق    ي طائفـه  المقام بودنش نزد پيشوايان بشر شكي نيست و همهنيست، و در وا

است كه داراي كتب چهارگانه و از رؤساي  2  گانه دارند بر اين كه او معتمدترين محمدهاي سه
  .3اين شريعت هستند

از هشام بـن   وبن حكم و ا كه در كافي از علي پس اين كافي و اين هم، كليني است. چنان
به درستي قرآني كـه جبرئيـل آن را بـه    «كه گفت:  كردهروايت  �عبداهللا از ابي وصالح و ا

  .4»فده هزار آيه بودآورده بود، ه صسوي محمد

                                            
 .111، ص6روضات الجنات، ج ،99، ص3الكني و األلقاب، ج - 1

ه محمدهاي سه گانه معروفند، سه نفر از محدثان دوره متقدم شيعه كه نام همگي آنان محمد بوده است كه ب -  2

  عبارتند از: 
  .. صاحب كتاب كافي. ه 329الف. محمد بن يعقوب اسحاق كليني رازي متوفي به سال

.. صاحب كتاب من  ه 381ب. محمد بن علي بن موسي بن بابويه قمي معروف به شيخ صدوق، متوفي به سال
  اليحضره الفقيه.

  .. صاحب كتابهاي تهذيب و استبصار. ه 460، متوفي به سالج. محمد بن حسن طوسي معروف به شيخ طوسي

  .112، ص6خوانساري، روضات الجنات، ج - 3

  .634، ص2كليني، الكافي، ج - 4
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سوم قـرآن    ) آيه است، پس با اين حساب دو6263در حالي كه معروف آن است قرآن (
به آن مطلب  چه موجود است، فقط يك سوم قرآن است، و جعفربن باقر را باد برده است و آن

ذكر صـحيفه و جفـر و   «كه كليني باز هم آن را در كافي تحت عنوان  تصريح كرده است چنان
، مطرح كرده (و گفته:) تعدادي از اصحاب ما از احمدبن محمـد، از  »جامعه و مصحف فاطمه

 �عبداهللا اند كه گفت: نزد ابي بصير روايت كرده عبداهللا الحجال از احمد بن عمر حلبي از ابي
جا كسـي هسـت كـه سـخنم را      پرسم، آيا اين رفتم و به او گفتم: فدايت شوم سؤالي از تو مي

ي جواب كـرد و   اي را از ميان خود و او باال زد و خود را آماده بشنود؟ سپس ابوعبداهللا پرده
چه تصميم داري بپرسي، گفت: گفتم: فدايت شوم همانا شيعيان  گفت: اي ابامحمد، بپرس از آن

گويند كه پيامبر خدا فصلي از علم را به علي ياد داده كه بـراي وي از آن فصـل هـزار     تو مي
شود. گفت: گفتم: به خدا  گردد، و از هر فصلي هزار فصل ديگر گشوده مي فصل ديگر باز مي

بـود سـپس   1سوگند اين علم است. ابوبصير گفت: امام مدتي در زمين مشغول كنـدن گـودال  
  اما نه آن علمي كه مورد نظر ماست.گفت: البته اين علم هست 

ابوبصير گفت: ابوعبداهللا گفت: اي ابامحمد، همانا نزد ما اين جامعه موجود است اما مردم 
اي اسـت كـه    دانند جامعه چيست؟ گفت: گفتم: فدايت شوم جامعه چيست؟ گفت: صحيفه نمي

اسـت و   صر خداي آن از دهان پيامب ) ذراع است و ديكته70طول آن به ذراع رسول خدا (
با خطّ و دست راست علي نوشته شده است، هر حالل و حرامي و هر چيزي كه مردم بـه آن  

شـود،   اي كه در مقابل خراش پوست بدن گرفتـه مـي   نياز دارند، در آن وجود دارد؛ حتي ديه
دهي؟ گفت: گفتم: فدايت  سپس دستش را به من زد و گفت: اي ابامحمد، آيا به من اجازه مي

خواهي انجام بده. گفت: سپس با دستش مرا فشار  ن در خدمت شما هستم، هر چه ميشوم م

                                            
  با تكه چوبي مشغول كندن زمين بود. - 1
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مثل اين كـه   –داد و بدنم را نيشگون گرفت و گفت: حتي تاوان اين هم در آن صحيفه هست 
گفت: گفتم: به خدا سوگند كه علم اين است. گفت: همانا اين علم هست اما نه  –عصباني بود 

سپس مدتي ساكت ماند و گفت: همانا نزد ما جفر هست و مـردم   علمي كه مورد نظر ماست.
دانند جفر چيست ؟ گفت: گفتم: جفر چيست؟ گفـت: ظرفـي اسـت از پوسـت كـه علـم        نمي

اسرائيل در آن وجود دارد. گفت: گفتم: واقعاً علم اين  پيامبران و اوصياء و علماي گذشته بني
س اندكي ساكت شد و گفت: همانـا نـزد مـا    است. گفت: اين علم است اما نه علم واقعي. سپ

دانند كه مصحف فاطمه چيست؟ گفت: گفتم: مصحف  مصحف فاطمه هم هست و مردم چه مي
فاطمه چيست؟ گفت: مصحفي است كه سه برابر قرآن شما در آن هست و بـه خـدا سـوگند،    

ـ  ن علـم  حرفي از قرآن شما در آن نيست. گفت: گفتم: به خدا سوگند اين است علم. گفت: اي
چه بوده  است اما نه علم موردنظر ما، سپس مدتي ساكت ماند و گفت: همانا نزد ما، علم به آن

تا روز قيامت وجود دارد. گفت: گفتم: فدايت شوم به خدا سـوگند ايـن   و هست و خواهد بود 
همانا اين علم هست اما نه علم مورد نظر ما. گفت: گفتم: فدايت شوم پـس  است علم. گفت: 

آيد، امري بعد از امر ديگر و چيزي بعد  چه در شب و روز پديد مي لم چيست؟ گفت: آناين ع
  .1از چيز ديگر تا روز قيامت

پس كدام قسمت حذف شده است؟ باز هم كليني از امام معصوم خود محمـد بـاقر، امـام    
  كند:   كند و اين گونه روايت مي پنجم شيعيان، آن را بيان مي

ن عبدالجبار از صفوان از اسحاق بن عمار از ابي بصير از ابـي  ابي علي عشري از محمدب
  روايت كرده كه گفت:   �جعفر

                                            
  .240و  239، ص1األصول من الكافي، ج - 1
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ي دشمنان ما، و  ي ما، و ربعي ديگر درباره قرآن به چهار ربع نازل شده است. ربعي درباره
  .1ي فرائض و احكام ها و آخرين ربع درباره ي آداب و روش ربع ديگر درباره

  روايت شده است:  س مانند آن هم از علي
بن ابراهيم، از پدرش همگي از ابن محبوب از  بن زياد و علي اي از اصحاب ما از سهل عده

شنيدم كه  �اند كه گفت: از اميرالمؤمنين يحيي از اصبغ بن نباته روايت كرده حمزه از ابي ابي

گفت: قرآن بر سه دسته نازل شد:  مي
3
شـمنانمان و  ي مـا و د  درباره 1

3
ي آداب و  دربـاره  1

ها و  روش
3
  .2ي فرائض و احكام هم درباره 1

حذف شدن قـرآن، چنـين بيـان     ي هكليني در كافي خود، موردي را به عنوان مثال دربار 
  كند:  مي

ز محمدبن عيسي از حسين بن محمد از معلي بن محمد از جعفر بن محمد بن عبيداهللا ا
�����عبداهللا روايت شده كه در باره آيه: قمي، از محمدبن سليمان، از عبداهللا بن سنان، از ابي �� �� �� �

�m�m�m�môô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ tt ttãããã ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% zz zz ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ oo ooΨΨΨΨ ss ssùùùùllll در آغاز كار، ما به آدم فرمان داديم. « )115 :(طه

  .»اما او ترك فرمان كرد

��#/ ���Ay� � ��4� =�A� S �f�3 �<  گفت: در اصل ايه چنين بود: >7 �0 ]; >[ >1� >�]� � >W �= ]2 >4 �= >�>�
� > ]�>' > � 52���Q 0; [o(� 52
34 �A6&� t(G� 0(G�  

(گفت:) آن عهد و پيمان دربارة محمد و علي و فاطمه و حسن و حسين و ائمـه از نسـل   
نـازل   �ن كلمات بر محمـد آنان است كه آدم آن كلمات را فراموش كرد، و به خدا سوگند اي

                                            
  .628، ص2همان، ج - 1

  .627، ص2الكافي، ج - 2
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  .1شدند
نصـر روايـت    همچنين از علي بن محمد، از يكي از ياران خود از احمد بن محمدبن ابي  

حضرت علي ـ مصحفي به من داد و گفت: به آن نگاه نكن. سپس  ـ  كرده كه گفت: ابوالحسن 

�ي  آن را باز كردم و در آن سوره��h� 0�V� 0b� �� وانـدم كـه نـام    ؛يعني، سوره بينه را خ

هفتاد مرد قريش با اسامي پدرانشان را در آن يافتم. گفت: سـپس گفـت: مصـحف را بـرايم     
  .2فرست
   .هم اكنون اين قرآن كجاست؟    

هاشم از سالم بن  همچنين كليني از محمدبن يحيي از محمدبن حسن از عبدالرحمن بن ابي
قرائـت   �عبـداهللا  ا براي ابـي سلمه روايت كرده است كه گفت: مردي چند حرف از قرآن ر

دادم، كلماتي از او شنيدم كه قرائت آن شخص بـا قرائـت مـردم فـرق      نمود. من كه گوش مي
 –گفت: اين قرائت را رها كـن و ماننـد مـردم بخـوان تـا قـائم        �داشت، سپس ابوعبداهللا

صحفي را خواند. بعد م مي قرائتبيايد. پس وقتي قائم قيام كرد، كتاب خدا را بر اين  –مهدي
آن را با دست خطّ خود نوشته بود و گفت: علي بعـد از فراغـت از    �بيرون كشيد كه علي

كتابت اين مصحف، آن را به مردم نشان داده است و به آنان گفته است: اين است كتاب خدا؛ 
ام.  نازل كرده است و آن را در ميان دو لوح جمع نمـوده  �طور كه خداوند آن را بر محمد آن

ر جواب گفتند: نزد ما مصحف جامعي هست و ديگر نيازي بـه مصـحف تـو نـداريم.     مردم د
گفت: به خدا سوگند ديگر بعد از امروز، هرگز اين مصحف را نخواهيد ديـد؛   �سپس علي

                                            
 .16، ص1الكافي، ج - 1

  .631، ص2همان، ج - 2
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  1ي من اين بود كه بعد از جمع نمودن آن، شما را از آن باخبر كنم تا آن را بخوانيد. تنها وظيفه
ها، كتابي كـه بـر امـام غائـب      بسيارند كه در معتمدترين كتاب آنگونه روايات بسيار  اين

است. اما ما از  ، آمدهي خود، آن را كافي دانسته عرضه شده و آن را تأييد كرده و براي شيعه

  $�#هـا در كتـاب    ها در اين بخش خودداري مي كنيم زيرا ايـن روايـت   ي آن روايت همه
 ��!"ها اختصاص يافته، آورده شده است و بـراي   قل آنكه باب چهارم اين كتاب، براي ن 

  جلوگيري از تكرار، از نقل آن در اين فصل پرهيز كرديم.
اسـت و آنـان،     مقصود آن است كه كليني اين روايات را از امامان معصوم خود نقل كرده

در كردند و  اند و پيروان خود را به چنين اعتقادي سفارش  تحريف قرآن موجود را تأييد كرده
بن ابيطالب، محمد باقر  اين روايات هشتگانه، ديدگاه و اعتقاد چهار تن از امامان از قبيل علي

همچنين در اين كتاب، اثبات همين عقيده از امامان  2و پسرش جعفر و ابي الحسن نقل شده است.
  ها را در جاي خود خواهيم آورد.   اهللا آن شاء ديگرشان وجود دارد كه ان

ديگري ـ را كه بيشتر مورد اعتمـاد آنـان اسـت؛ ذكـر       -تاب، كتاب قديمي بعد از اين ك 
  كنيم كه در زمان امامان معصوم آنان، تأليف شده است و آن تفسير قمي است. مي

                                            
  .633، ص2همان، ج - 1

سخن بر اعتقادات شيعه است وگرنه ما ايمان داريم كه همه اين روايات، خرافات و باطل است و هيچ گونه  - 2

ي آنان درباره قرآن،  پردازان، پاك و مبرّا بوده اند و عقيده صحتي ندارند؛ زيرا اين اشخاص از اتهامات اين دروغ
هاي مردم هستند. قرآن نيز، هرگز و در هيچ زماني  ده ساير مسلمانان مي باشد؛ زيرا آنان سرمشقهمانند عقي

  پذير نيست؛ زيرا از سوي يزدان با حكمت وستوده، فرود آمده است.  باطل

$ ﴿خداوند با فرموده خود:      ‾Ρ Î) ßøt wΥ $ uΖ ø9̈“tΡ t� ø. Ïe%!$# $ ‾Ρ Î) uρ …çµ s9 tβθ Ýà Ï�≈ pt m: ∩∪﴾﴾﴾﴾  :ايم  (همانا ما قرآن را فرستاده ]9[الحجر

اي است كه از مهم ترين  كنيم.) حفظ و صيانت آن را تضمين كرده است و اين، همان عقيده و خود مان آن را حفظ مي
  هاي بين اهل سنّت و شيعيان است. تفاوت
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كـه   بن ابراهيم قمي، يكي از مشايخ و اساتيد شيعه در حديث و تفسير اسـت. چنـان    علي
ي شيعه، در كتـاب   منابع صحيح چهارگانهترين كتاب از  محمد بن يعقوب كليني، صاحب مهم

بسيار روايت كرده است. پس در واقع كليني شاگرد قمي است. و نجاشـي   وخود از ا» كافي«
  ي او گفته است:  درباره

احاديث زيـادي را شـنيده و    .در حديث، ثقه و قابل اعتماد و داراي مذهب صحيح است
و  1باشـد.  ده و نيز داراي كتاب تفسير ميهاي زيادي را تصنيف نمو روايت كرده است و كتاب

انـد. تـاريخ    ترين راويان اصحاب ماست. مشايخ اهل حديث از وي روايت كـرده  او از بزرگ
  .2هجري در قيد حيات بوده است 307وفاتش را نيافتيم، اما وي در سال 

  اند:  ي تفسير او نوشته و درباره. 3و در عصر امام حسن عسكري بود
  ي بسياري از تفاسير است. ير اساس و پايهاوالً: اين تفس

صادق نقل شـده اسـت. بـه همـين     امام  هاي اندك از ا اسناد واسطهدوم: روايات ايشان ب

  است.  امام صادق آمده است كه اين تفسير در حقيقت، تفسير ����V	��سبب، در كتاب 

  زيسته است.  �سوم:  مؤلف آن، در زمان امام حسن عسكري
ه اين اخبار را براي پسرش روايت كرده اسـت، خـود از اصـحاب امـام     چهارم: پدرش ك

  بوده است.  �رضا
انـد   پنجم: اين تفسير حاوي علم فراواني از فضائل اهل بيت است كه دشمنانشان كوشيده

  اين فضائل را از قرآن خارج كنند. 

                                            
  .183رجال النجاشي، ص - 1

  .68، ص3الكني و األلقاب، ج - 2

  .302، ص4جآغا بزرگ تهراني، الذريعة،  - 3
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د ايـن  ششم: اين تفسير به بيان بسياري از آيات قرآني پرداخته است كـه مقصـود و مـرا   
شود جز به كمك ارشاد و راهنمايي اهل بيت عليهم السـالم كـه    آيات بطور كامل فهميده نمي

  .1نده اقرآن بود ي كننده تالوت
  گويد:  ي تفسيرش يادآور شده و مي و اين قمي است كه در مقدمه

پس قرآن برخي ناسخ و برخي منسوخ، برخي محكم و قسمتي متشـابه، بخشـي عـام و    
برخي مقدم و برخي مؤخر، و بعضي منقطع و بخش ديگر معطوف برهم است،  اي خاص، پاره

هاي آن حرفي در جاي حرف ديگر قرار دارد و قسمتي هم بر خـالف   و در بعضي از قسمت
چه خداونـد نـازل    اما قسمتي كه مخالف است با آن .2چه است كه خداوند نازل كرده است آن

  فرمايد:  ه ميي خداوند است ك كرده است، طبق اين گفته

�m���W��V��U���� � �T��S��R��Q��P��O��N

��g��ZY��Xl             :110(آل عمران(   

ايد، امر بـه معـروف و نهـي از     ها پديدار شده شما بهترين أمتي هستيد كه به سود انسĤن«
  .»نماييد و به خدا ايمان داريد منكر مي

  فت:    كرد گ مي  ابوعبداهللا خطاب به كسي كه اين آيه را تالوت 
رسانند؟ سپس از او  آيا بهترين امت كساني هستند كه اميرالمؤمنين و حسين را به قتل مي

 ��'����K 5پرسيده شد: اي پسر رسول خدا، پس در اصل چگونه نازل شد؟ گفت: همانـا  
?�A6 ���'3� Bi�Kكنـد و   بيني كه خداوند در آخر آيه، آنان را مدح مـي  بود، مگر نمي) 

                                            
  .15ي تفسير القمي، ص سيد طيب موسوي الجزائري، مقدمه - 1

  .5، ص1تفسير قمي، ج - 2
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امـر بـه   « �mS����ZY��X���W��V��U������Tlفرمايد:  مي
  ».نماييد و به خدا ايمان داريد معروف و نهي از منكر مي

�m��v�����u��t��sخوانده شد:  �عبداهللا اي بر ابي و همچنين مانند اين، آيه

��¡�������~���}��|��{��z��y��x��wl  :74(فرقان(  
به ما عطا كن كـه باعـث روشـني    گويند: پروردگارا، همسران و فرزنداني  كساني كه مي«

. ابوعبداهللا گفت: امر بزرگي را از خـدا  »چشمانمان گردند و ما را پيشواي پرهيزگاران گردان
  د كه آنان را پيشواي پرهيزگاران گرداند. نا اند و از خدا درخواست نموده خواسته

ايـن   سپس از وي پرسيده شد: اي پسر رسول خدا، پس اين آيه چگونه نازل شد؟ گفت:

��0i	# �'� گونه نازل شد: ;  t��D�  يعني، براي ما از پرهيزگاران امام قرار ده.  ;�;��;

�ي خداوند:  همچنين فرموده �

�m��¹��{z�����y��x������w��v��u��t��s��r��q��pl :11(رعد(  

شـوند) و پيـاپي از روبـرو و از     فرشتگاني است كه به نوبت (عوض مي براي او (انسان)«
  . »نمايند ر به فرمان خدا از او مراقبت ميپشت س

شـود؟ و چگونـه معقـب در مقابـل      ابوعبداهللا گفت: چگونه شيء از امر خدا محفوظ مـي 
اوست؟ سپس از او پرسيدند: اي پسر رسول خدا، آن چگونه اسـت؟ در جـواب گفـت: ايـن     

  گونه نازل شد: 
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يعني: بـراي انسـان    مراهللا)أمن بين يديه يحفظونه ب رقيب(له معقبات من خلفه و

كننـد؛ و ماننـد    است فرشتگاني از پشت سر و نگهباني از روبرو كه او را به امر خدا حفظ مي
  .1آن بسيار است

كـه از   ري اسـت ترين تفاسي اين كتاب از قديمي«روي جلد اين كتاب، نوشته شده است: 
  ».آيات نازل شده بر اهل بيت پرده برداشته است

بن مسعود بن عياش السلمي، معروف به عياش نيـز، ايـن گونـه    عياشي، محمد ي هو عقيد
  2وي گفته است: او موثق، بسيار راستگو و از بزرگان اين طائفه است. ي هاست. نجاشي دربار

گفته است: او از لحاظ علم و فضل و ادب و » ;	�� �	Zf3«و خوانساري به نقل از كتاب 

كتاب تأليف  / دو صدخويش است، بيش از دويستشرق در زمان ترين افراد    فهم و از بزرگ
  .3كرده است

اند: وي ثقـه، صـدوق و بزرگـي از     شناسي گفته و قمي گفته: مشايخ و اساتيد علم رجال 
القدر و داراي اخبار فـراوان و از نظـر روايـت داراي ابعـاد      باشد. جليل بزرگان اين گروه مي

متعدد و بالغ بر بـيش از   وي هاي ت. كتابفراواني است و در روايت، داراي مهارت كامل اس
ها همين كتاب تفسير است. و از ابن نديم نقل شده كه  دويست كتاب است و يكي از آن كتاب

اماميه در وفور علم، يكتاي زمان خـود بـوده    ي هدر باره وي گفته است: در ميان فقهاي شيع
هاي اصلي حديث و تفسير  يهو طباطبائي گفته است: وي از بزرگان علماي شيعه و پا .4است

                                            
  .10، ص1تفسير قمي، ج - 1

  .247رجال النجاشي، ص - 2

  .130، ص6روضات الجنات، ج - 3

  .450و  449، ص2الكني و األلقاب، ج - 4
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اند، علماي اين رشته، كتاب او  به روايت است. در ميان كساني كه در قرن سوم هجري زيسته
اند؛ بدون اين كه عيبي  را از هزار سال پيش تا به امروز كه نزديك به يازده قرن است، پذيرفته

  .1ي چشمي به نقصي در آن اشاره گردد برايش ذكر شود، يا با گوشه

گفته است: تفسير عياشي تأليف ابن نصر محمد بن مسـعود  » ���V	�«تهراني در كتاب  و

���ي  هو از طبق 2است كه يكي از استادان كشّي [o*8همـين عياشـي در    .3الكلينـي اسـت   

گويد: از اميرالمؤمنين شـنيدم كـه    كند كه مي روايت مي» اصبغ بن نباته«ي تفسيرش از  مقدمه
ي  ي ما و دشمنانمان، بخش ديگر درباره سه قسمت نازل شد. قسمي دربارهگفت: قرآن با  مي

  .4ي فرائض و احكام سنن و امثال و بخش ديگر درباره

گفت: اگر قرآن بـا   روايت شده مي �عبداهللا شخصي به داود بن فرقد خبر داده كه از ابي
  .5يافتي شد؛ اسامي ما را در آن مي صورت كه نازل شده خوانده مي همان
ه كه گفت: اگر در كتاب خدا زيـاده و نقـص   كردروايت  �جعفر از ابي وو از ميسر و ا 

و غير از اينها روايات بسـيار   .6ماند گرفت، حق ما بر انسان خردمند پوشيده نمي صورت نمي
  ها در جاي خود خواهد آمد.  ديگري وجود دارد كه ذكر آن

                                            
  محمد حسين طباطبايي ص. ح، مقدمه حول الكتاب و مولفه. - 1

  ابوعمرو بن محمد بن عمر بن عبدالعزيز كّشي مكي از دانشمندان شيعه در علم حديث و رجال است. - 2

  .295، ص4الذريعة، ج - 3

آورده » البحار«و اين روايت را مجلسي در كتاب  9، ص 1، ج »فيما انزل القرآن«مقدمة التفسير تحت عنوان  - 4

اين  21، ص 1، ج »البرهان«و بحراني در كتاب  19ص  ،1.  والصافي در تفسيرش، ج 30، ص 19است، ج 
  اند. روايت را ذكر كرده

  .37.    مقدمه البرهان، ص13، ص1العياشي، ج - 5

  .44و  43، ص3.    اثبات الهدي، ج30، ص19.   البحار، ج37البرهان، ص - 6
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و در ميـان يـاران قمـي مـا،  ثقـه،      ي محمد بن حسن صفار گفته اسـت: ا  نجاشي درباره

%$���6 «هاي بسيار از جملـه كتـاب    القدر، راجح و كم اشتباه در روايت بود. وي كتاب جليل
��i�=� ؛او از شـاگردان حسـن عسـكري    1هجـري وفـات يافـت.    290دارد و در سال » 

مّتصل از ي قرآن با روايت  وي در كتابش اعتقاد خود را درباره 2يازدهمين امام معصوم، است.
گويد: علي بن محمد از قاسم بن محمد از سليمان بـن داود از   نويسد و مي امام معصومش مي

گفت: پيامبر  �يحيي بن اريم از شريك از جابر براي ما حديثي نقل كرد كه گفت: ابوجعفر
در مني اصحابش را فراخواند؛ پس فرمود: اي مردم، همانا من در ميان شما حرُمـات خـدا و   

گذارم. سپس ابوجعفر گفت: امـا كتـاب    اهللا الحرام را باقي مي  خودم و كعبه؛ يعني بيت عترت
هاي الهـي اظهـار برائـت     ها و امانت خدا را تحريف كردند و عترت را كشتند و از همه سپرده

  3كردند.
المقدم از جابر روايت كرده اسـت   از احمد بن محمد از حسن بن محبوب از عمرو بن ابي

ي قـرآن را   گفت: هيچ احدي نيست كه ادعا كند: همـه  شنيدم كه مي �ز ابوجعفركه گفت: ا
گويـد و    ؛ جز اين كـه دروغ مـي  آوري نموده ا نازل كرده است، جمعآن گونه كه خداوند آن ر

گونه كه خداوند آن را نازل كرده اسـت، مگـر    آوري و حفظ ننموده آن هيچ احدي آن را جمع
  4د از ايشان.بن ابيطالب و امامان بع علي
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همچنين از احمد بن محمد از حسين بن سعيد از حماد بـن عيسـي از ابـراهيم بـن عمـر      
چه هم اكنون هست، در  آيد و آن چه پديد مي چه گذشته و آن روايت كرده است كه گفت:  آن

قرآن هست و در آن اسامي مرداني وجود داشت كه حذف شدند، واقعاً يك اسـم گـاهي بـه    
اين مطلب را اوصياء، يعني، امامان   كه قابل شمارش نيست در آن هست، هاي مختلف صورت

  1دانند. شيعه مي
پنجمين شخصيت آنان، فرات بن ابراهيم كوفي است كه به ذكر او و تفسيرش بـه نقـل از   

  كنيم.  اكتفاء مي» ���V	�«تهراني در كتاب 

معروف شده  �ن هدايتگرتفسير فرات بن ابراهيم بن فرات كوفي كه به رواياتي به اماما
است و روايت فراواني دارد از حسين بن سعيد كوفي اهوازي، ساكن و متوفاي قم و از ياران 

گانه با برادرش حسن مشـاركت داشـته    و در روايت كتب سي �امام رضا و جواد و هادي
ي استادان پـدرش بـا وي مشـاركت     است. چنانكه پسرش احمدبن حسين در روايت از همه

  است. داشته 
و همچنين در تفسيرش روايات زيادي از جعفربن محمد بن مالك بـزاز فـزاري كـوفي ـ     

ـ   285غالب زراري ـ متولـد    آورده است، او مربي و معلم ابي - ـه 300متوفاي حدود سال 
فروشـان كـرده    ها بيرون كشيده و داخـل پارچـه   بوده است. بعد از اين كه او را از ميان كتاب

اش نوشـته، ذكـر كـرده اسـت. و همچنـين       اي كه آن را به نوه وغالب در نامهاست؟ چنانكه اب
ــ  » التخريج«ـ مؤلف كتاب   214روايات بسياري را از عبيدبن كثير عامري كوفي ـ متوفاي  

همان شخصيتي كه او را در صفحه اول از اين قسمت ياد كرديم.ـ ذكـر كـرده اسـت و بـراي     
شماري ذكر كرده است. و نيز، در تفسـيرش از اسـاتيد    بي ادها، اساتيد بسيار و اسن ي اين همه
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رسـد،   ها از راويان حديث هستند ـ و تعدادشان به صد و چنـد نفـر مـي     آن ي هخود ـ كه هم 
شوند. در حالي كه بيشـتر آنـان    هم از طرقي كه به امامان معصوم متصل مي كند. آن روايت مي

اند كه  اي خواسته دارند، اما با كمال تأسف، عدهدر اصول رجال الحديث ما، هيچ نام و نشاني ن
فرات از حسين بـن  «بگويد:   آن اسناد را بيشتر از ميان بردارند و اكتفا كرده است به اين مثالً

و همچنين، در غالب سندهاي ايشان به قول معـنعن اشـاره   » از فالن... 1سعيد بصورت معنعن
داراي سندهاي معنعن (بدون اتصال) بوده است  داشته است. روايتي كه فرات آن را ذكر كرده،

ام. وي تفسـير را از فـرات، پـدر شـيخ      و گفته كه آن سندها را به خاطر اختصار ترك نموده
) روايـت  329صدوق و پدر شيخ صدوق، ابوالحسن علي بن حسين بابويـه، متوفـاي سـال (   

)، 307متوفـاي سـال (   بن ابراهيم، مفسـر قمـي   كه پدر شيخ صدوق نيز، از علي كند. چنان مي
روايت داشته است؛ و شايد فرات تا اين سال در قيد حيات بوده اسـت، امـا شـيخ صـدوق،     

ي نقل از پدرش و چه به  هايش از فرات آورده است، چه به واسطه روايات بسياري در كتاب
ي نقل از استادش، حسن بن محمدبن سعيد هاشمي. چنانكه همـين هاشـمي از فـرات     واسطه

) روايت داشته است. به 308قيراط، جعفر بن محمد متوفاي سال ( كند، و از پدر ابي ميروايت 
قيراط  هاي اول قرن چهارم مانند پدر ابي گويد: احتمال دارد كه فرات در سال همين سبب، مي

هاي تفسير وي در تبريز و كاظميه و نجف فراوان اسـت. ابتـداي    در قيد حيات بوده و نسخه
ي  ي خداوندي اسـت كـه آمرزنـده    ها، برازنده ي ستايش همه«شود:  شروع مي گونه تفسير اين

و بعد از ايـن دو  » ها و آگاه به راز دلهاست. ي مشكالت و داناي نهĤن كننده گناهان و برطرف
صدوق، از قدما، استاد حاكم ابوالقاسم حسكاني به تفسير وي اعتماد كرده اسـت. بـه همـين    

��'C«سبب، در كتاب  =E.q#� «  كنـد و غيـاث بـن     خود، از اين تفسير مطالبي را نقـل مـي

                                            
  حديث معنعن: حديثي است كه در تمام سلسله سند هر يك از ناقالن، تصريح به لفظ (عن ...) شده باشد. - 1
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هـم  » البحـار «كند و اين تفسير يكي از منابع  ابراهيم در تفسير خودش، از اين تفسير نقل مي
ي مجلسي در اول البحار گفته است: اگرچه اصحاب نه به مـدح و نـه نقـد بـه      هست. عالمه

خبار وي با احاديث معتبري كه بـه مـا رسـيده و    اند، اما موافق بودن ا تفسير فرات  نپرداخته
  1بخشد. حسن ضبط او در نقل احاديث، اعتماد و حسن ظن را به مؤلف آن مي

ي او گفتـه   صـدر دربـاره   آقايشود. و  با اين مطلب، ارزش اين مرد و كتاب او معلوم مي
اسـت:   ورد بـاري گفتـه  او  2بـوده اسـت.   �است: همانا فرات در عصر امام جواد بن رضا

كـه ايـن    انـد. چنـان   علماي ما، پيوسته از هزار سال پيش تا كنون به اين كتاب عنايت داشـته 
شـود. كسـاني كـه متـرجم آن تفاسـير       مطلب از حال كساني كه ذكر آنان گذشت، فهميده مي

بـن   الحسـن علـي   اند، براي موثق بودن وي كافي هستند؛ مثالً روايت شخصي ماننـد ابـي   بوده
بن بابويه قمي، پدر استاد ما شيخ صدوق، همان صدوقي كه علما بـر عمـل    حسين بن موسي

�'$.¡«ي  نمودن به فتواهاي او در رساله �.4كه براي فرزنـدش بـاقي مانـده اسـت،     » 

ي شديدي دارند؛ زيرا جز عين الفاظي كه از امامان هدايت، روايت كرده اسـت چيـزي    عالقه
  مورد اعتماد باشند. در آن فتاوي ثبت نشده است تا بيشتر 

ي  از جمله كتبي كه براي روايت انتخاب كرده است، ايـن تفسـير اسـت. چنانكـه نوشـته     
هاي خويش  پدرش، رئيس محدثان شيخ صدوق در االمالي و كتاب اخبار الزهراء و از كتاب

ي پدرش و گاهي از استاد خود، حسن بـن محمـد بـن هاشـمي      كه از فرات گاهي به واسطه
  دهد. است، به ما نشان مي روايت كرده
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كـه از روايـات بسـيار او و اصـرار بـر       اعتماد صدوق بعد از پدرش به اين تفسير ـ چنان 
تـرين عالئـم اعتمـاد و     روايت از اين تفسير به يكي از دو واسطه،آشـكار اسـت ـ از واضـح    

دهندگان عمل به اين تفسير است و محور جدا نمـودن روايـات صـحيح و     ترين ترجيح بزرگ
  1سقيم، چنين شخصي خواهد بود.

خوانساري گفته است: فرات بن ابراهيم، محدث قابل اعتماد و مفسري سـتوده، صـاحب   
تفسير بزرگي است كه به زبان اخبار و روايات است، و بيشـتر اخبـار و روايـاتش در شـأن     

فـرات در  اطهار ـ درود و سالم خداوند بر آنان باد ـ بيان شده است. تفسـير     ي هامامان و ائم
از » البحـار «و » وسايل«باشد كه در كتاب  بن ابراهيم قمي مي رديف دو تفسير عياشي و علي

كنند. محدث نيشابوري در كتاب رجال خود ذكر كرده  روي اعتماد و اعتبار از وي روايت مي
است، آن هم بعد از اين كه ساير مؤلفان كتب مربوط به رجال حديث او را ترك كرده بودنـد،  

بـه نقـل از محمـدبن احمـدبن علـي       .ه است: او داراي كتاب تفسير معروف به خود استگفت
گفته اسـت: تفسـير فـرات    » بحار االنوار«ي مجلسي در كتاب خود  همداني و شيخ ما عالمه

اگرچه از سوي اصحاب به مدح يا نقد قرار نگرفتـه، امـا همـاهنگي اخبـار آن بـا احاديـث       
ضبط او در نقل احاديث، اعتماد و حسن ظن را به مؤلف آن معتبري كه به ما رسيده و حسن 

بخشد. و صدوق اخباري را از وي توسط حسن بن محمدبن سعيد هاشمي روايـت كـرده    مي
  2است و حاكم ابوالقاسم حسكاني نيز، از وي روايت كرده است.

لت همچنين فرات، روايات فراواني رديف كرده كه به وضوح بر تحريف و تغيير قرآن دال  
بن ابيطالب آورده كه نزول قرآن به چهار  ي كتابش روايتي را از علي دارند، چنان كه در مقدمه
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  1بندي شده است. بخش تقسيم
و ساير احاديث در جاي مناسب آن خواهد آمد. همچنين سليم بن قيس عامري، كسي كه 

در كتـابش   آورند، رواياتي شبيه بـه روايـات گذشـته    به حساب مي �او را از اصحاب علي
ها محدثان و مفسران و راويان شكوهمند عصرهاي نخستين هستند كـه   آورده است. پس اين

ها ايـن   ي آن اند. پس همه ها با واسطه، يا بي واسطه روايت كرده اند و از آن امامانشان را ديده
شد، مدار هايي كه ذكر  باشند. كتاب كنند و معتقد به تحريف و تغيير قرآن مي روايات را نقل مي

ها نبودند، چيزي بـراي آنـان ثابـت     ي شيعه است كه اگر اين علما و آن كتاب و محور عقيده
  شد. به همين سبب، نوري طبرسي گفته است:  نمي

اند كه اعتماد علماي ما در اثبات احكام  هاي معتمد ما نقل شده بدان كه آن خبرها از كتاب
  2هاست. شرعي به آن

هـا شـدند كـه همگـي راه و روش      ان و مفسران، جانشين آنسپس جمعي ديگر از محدث
پيشينيان خود را پيمودند و روايات و احاديث صريح و واضحي را با مضامين همان روايـات  
قبلي ذكر نمودند كه به حد تواتر رسيده بود، حتي بيش از حد تـواتر؛ تـا جـايي كـه نعمـت      

  جزائري گفته است: اهللا
اق نظر دارند بر اين كه اخبار مشهور صـحيح و متـواتري   همانا اصحاب مذهب شيعه اتف 

ي  وجود دارد كه بر وقوع تحريف در قرآن از نظر كالمي و مادي و اعرابي داللت دارند و همه
  3باشند. اين اخبار، قابل تصديق مي
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 $�# و محدث شيعه نوري طبرسي، راويان و معتقدان بـه ايـن احاديـث را در كتـاب       
��!"اقوال علماي ما در مورد تغيير و عدم تغيير  ي سوم در ذكر مقدمه«وان خود تحت عن 

  گويد:  ذكر و شمارش كرده است. سپس مي» قرآن
  پس بدان كه علماي ما در اين باره، داراي اقوالي هستند كه مشهور آن، دو قول است: 

مي، استاد اول وقوع تغيير و نقصان در قرآن. و اين سخن شيخ بزرگوار، علي بن ابراهيم ق
كليني، است كه در ابتداي تفسير خود به آن تصريح كرده است و كتابش را از اخباري با ايـن  
مضمون پر كرده است و در ابتدا، متعهد شده كه كسي جز استادان و معتمدان خود را ذكر نكند 

���ي  و اين عقيده �[o�*    ايـن  كليني، شاگرد قمي، است. او اخبار صـريح و فراوانـي را در

�'Bb �«به خصوص در باب » ��G«مطلب در كتاب #�C'�� 0; ��'�، نقل كرده اسـت.  »

�����Tهمچنين در كتاب U،        روايات فراواني را آورده بدون ايـن كـه بـه رد يـا تأويـل آن


�«بپردازد و محقق و پژوهشگر، سيد محسن كاظمي در كتاب  .�در بابي كه بـراي  » £¢ 

آن را بـه طـور كامـل جمـع     غير از امامان هيچ احـدي قـر  «و آن را باب وي در نظر گرفته 
دريافته و آن را بيـان نمـوده    –كه تحريف قرآن است–ي كليني را  ناميده است، عقيد» ننموده

دهـد كـه    آيد كه او آن باب را براي چيزي قرار مـي  مي است؛ زيرا از ظاهر روش او چنين بر
  خود به آن راضي باشد. 

طور است كه كـاظمي گفتـه اسـت، زيـرا بيشـتر اوقـات، مـذاهب و آراء         مانگويم: ه مي

;���J «ي مجلسي در كتاب  شود. همچنين عالمه هايشان مشخص مي پيشينيان از عناوين باب
X.�	�بزرگوار محمد بـن    ي به اين مطلب تصريح كرده و با ذكر همين موضوع، مذهب ثقه» 

او هم براي بحث تحريف قرآن در نظر گرفتـه و  از فصلي كه » %$��6«حسن صفار در كتاب 

نازل  �باب در مورد امامان كه نزد آنان همه قرآني وجود دارد كه بر رسول خدا«عنوان آن: 
تـر از آن اسـت در كـافي     شود كه داللت آن، صـريح  باشد. از اين عنوان فهميده مي مي» شده
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شـود كـه اعتقـاد بـه      معلوم مـي  »قطعاً امامان محدث هستند«وجود دارد. و همچنين از باب 
تحريف قرآن، مذهب صريح ثقه محمدبن ابراهيم نعمان، شاگرد مشهور كليني، صاحب كتـاب  

»��
x�باشد كه در آن فقط انواع و اقسام آيات را ذكر كرده و آن تفسير  در تفسير صغير مي» 

تقـاد بـه تحريـف    ي تفسير علي بن ابراهيم است. و همچنين اع ي شرحي براي مقدمه به منزله
قرآن، مذهب صريح ثقه جليل سعدبن عبداهللا قمي است كه در كتاب ناسـخ و منسـوخ قـرآن    
بيان كرده است؛ چنانكه در جلد نوزده از بحار آمده اسـت، زيـرا وي بـابي را در آن كتـاب     

چـه   از آن» چه خداوند نازل كـرده اسـت   باب تحريف آيات بر خالف آن«عنوان كرده به نام 
فراواني رديف كرده كه  ي هاند. سپس احاديث مرسل ما و علماي آل محمد روايت كردهاساتيد 

%�=¤ «جا مالحظه كن. و سيد علي بـن احمـد كـوفي در كتـاب      آيد، آن در دليل دوازدهم مي
��=mDبه اين ديدگاه تصريح كرده كه پيش از اين با آن مضمون از او نقل كرديم. همچنـين  » 

عثمان، مطلبي را ذكر كرده كه لفظ آن چنين است: اهل نقل و آثار از هاي  در مجموعه بدعت
اند بر اين كه اين قرآني كه در دست مردم است، تمام قـرآن واقعـي    خاص و عام اجماع كرده

نيست و بر اين باورند كه كمي از قرآن  از بين رفته است و در دست مردم نيست و اين ظاهر 
ه است؛ از جمله: شيخ بزرگوار محمـدبن مسـعود عياشـي و    ي بزرگان و مفسران و ائم عقيده

تيزبين، محمدبن عباس ماهيار كه تفسيرهايشان سرشـار    ي شيخ فرات بن ابراهيم كوفي و ثقه
از اخبار صريح در اين باره است كه اين اخبار را ذكر خـواهيم كـرد. بلكـه شـخص اول در     

رده است، پس نسبت دادن اين مقوله به ابتداي كتاب اخبار كلي و صريحي در اين باره نقل ك
ها مانند نسبت دادن آن به علي بن ابراهيم است، بلكه جمعي زياد با صراحت اين مقوله را  آن

اند، از جمله افرادي كه به اين نسـبت تصـريح نمـوده و از آن حمايـت      به عياشي نسبت داده

������«ب نموده است: شيخ بزرگ، محمدبن نعمان مفيد است. ايشان در كتا #6�(Dبنابر » 

�	�.X«چه عالمه مجلسي در كتاب  آن J��; « و محدث بحراني در كتاب»�
h�'� ��=�از » 
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قرآنـي كـه در بـين دو       اند، مطلبي را گفته است كه الفاظ آن چنين است: واقعاً وي نقل كرده
بشر در آن نيسـت   چيزي از كالم طرف جلد آن قرار دارد، همگي كالم خداوند متعال است و

چه خداوند به عنوان قرآن نازل كـرده اسـت،    ي آن مجموع كالم نازل شده است و باقيماندهو 
ي شريعت و كسي است كه احكام الهي به او سپرده شده است و هيچ چيزي از  نزد حفظ كننده

آن ضايع نگرديده، گرچه آن كسي كه آيات را بين دو جلد گردآوري كرده است اگر چـه بـه   
خاطر عللي كه او را بدان واداشته همه را از قرآن به شمار نياورده باشد، كه از جمله آن علل: 

شك در مورد آن، يا بعضي را به عمد از آن خـارج    قصور در شناخت بعضي از آيات قرآن،
اي كه  كرده است، در حالي كه حضرت علي مجموع قرآن نازل شده را از اول تا آخر به گونه

آوري نموده است؛ يعني، مكي را بر مدني و منسوخ را بر ناسـخ،   تأليف است جمعي  شايسته
 �مقدم كرده است، و هر مطلبي را در جاي خود قرار داده است. لذا جعفربن محمد صادق

ي ما را در  گفته است: به خدا سوگند اگر قرآن چنانكه نازل گشت، خوانده شود؛ اسامي همه
ي  گفته است: قرآن به چهار ربع نازل شد: ربعي دربـاره  �جعفريافتيد. همچنين امام  آن مي

ها و ربعي هم پيرامون قضايا  المثل و ضرب  ي داستان دشمنان ما، ربعي درباره  ما، ربعي درباره
 �از پيشوايان ما و فضائل قرآن از آنِ ما اهل بيت است. سپس گفت:  به درستي ،و احكام

 –اند، و از آن تجاوز نكنيم تا زماني كه قائم ود فرمان دادهنقل گرديده كه به قرائت قرآن موج
ي  آوري شـده  ي خداونـد و جمـع   كند و مردم را به قرائت قرآن نازل شـده  ظهور مي –مهدي

انـد و   وادار نمايد و پيشوايان ما را از قرائت آن چيزي كـه در اخبـار آورده    �اميرالمؤمنين
زيرا آن قسمت زياد شده به تواتر نقل نشـده اسـت،   اند؛  اند، نهي نموده مضاف بر مصحف شده

اند و ناقل خبر واحد گاهي در منقول خود اشـتباه   بلكه با اخبار واحد آن زياده را ثابت كرده
كند. و همچنين هرگاه انسان چيزي را قرائت كند كه مخالف مـابين دو جلـد باشـد، اهـل      مي

كند. و نفس خود را  ضد خود تشويق ميخالف را عليه خود شورانيده است و اهل ستم را بر 
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در معرض هالكت قرار داده است، لذا ما را از قرائت قرآني كه مخالف آن چيزي باشد كه بين 
گويد: علماي اماميه  دو جلد است، منع نمودند. همچنين در جاي ديگري از كتاب مقاالت مي

انـد و در آن   زيادي كرده الفتاتفاق نظر دارند بر اين كه پيشوايان گمراهي در تأليف قرآن مخ
اي ديگري گفته: اما گفتـار  عدول و تجاوز كردند. و در ج �از مقتضاي قرآن و سنت پيامبر

ير شـود. امـا   تأليف قرآن اين است كه به متأخر حكم تقديم و به متقدم حكم تـأخ  ي هدر بار
  كند.  ناسخ و منسوخ و مكي و مدني فرقي نمي براي كسي كه آشنا به


�� S«ي كتاب و نجاش�� ����� �
�N� «سـت و  ا  هاي خود به حسـاب آورده  را از كتاب

ن شاء اهللا اخبار صريحي در إتحريف در قرآن اختصاص دارد و در ظاهر، آن كتاب به اثبات 
روايت كرده است. » ارشاد«رابطه با ادعاي وقوع تغيير در قرآن خواهد آمد كه وي در كتاب 

كتاب مذكور، بعد از تصريح به اين كه اخبـار مشـهوري وارد شـده    آري؛ در جاي ديگري از 
ادعاي عدم نقصان قرآن  :پيرامون اختالف در قرآن و حذف و نقصان از جانب ستمگران، گفته

كه آن اخبار را تأويـل كنـد بـه     حجت و دليل قابل اعتمادي ندارد، تمايل نشان داده به به اين
مصـحف اميرالمـؤمنين اسـت. ولـي ايـن تعبيـر بـا         كه منظور حذف تأويـل و تفسـير از   اين

������«هايي در كتاب  صورت #6�(Dبراي نقص ذكر كرده است سازگار نيست. سـپس  » 

و حتي قول به افزوده شدن يك يا دو كلمه را كه به  -نه از تفسير -وي قول به نقصان آيات 
اماميه نسبت داده اسـت كـه   رسد، به بني نوبخت و جماعتي از متكلمين شيعه  حد اعجاز نمي

  ها اقوال آنان را نقل كند.  اسامي آنان در كتب علم الرجال ذكر شده و متعهد شده در اين كتاب
ها، ابوسهل اسماعيل بن علي بن  ها، شيخ المتكلمين و پيشتاز نوبختي يكي از آن شخصيت

لـه: كتـاب   هـاي فراوانـي اسـت از جم    اسحاق بن ابي سهل بن نوبخت است كه داراي كتاب

»� �  �
�'��
5«است كه صاحب كتاب » ;�;���(D -كند. و يكي ديگر  از آن نقل مي» ¥

ي ابوسهل، استاد متكلم فيلسوف، ابومحمد حسن بـن موسـي اسـت كـه      ها، خواهرزاده از آن
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�I�h �«باشد، از جمله: كتاب  صاحب تأليفات بسيار خوب مي��W��=�اي از آن  كه نسخه» 

باشد. و يكي ديگر از آنان شيخ بزرگوار، ابواسحاق ابراهيم بـن نوبخـت، صـاحب     مي نزد ما


��7.�«كتاب �U   است، كتابي كه عالمه آن را شرح كرده است و در ابتداي شرح آن، مؤلـف

ي آنان،  توصيف كرده است. همچنين از جمله» شيخ پيشتاز ما و امام اعظم ما«الياقوت را به 
را مشاهد كرده است و رئيس ايـن طايفـه اسـتادي     –مهدي  –جت اسحاق كاتب است كه ح

بحر نوبختي،  اند و نام وي ابوالقاسم حسين بن روح بن ابي است كه گاهي دم از عصمت او زده
سفير سوم در بين شيعه و حجت بوده است. و يكي ديگر از كساني كه قول به تحريـف از او  

يث بن سراج اسـت كـه وصـف وي در كتـاب     ثبت شده، دانشمند فاضل متكلم، حاجب بن ل

»Zf3	� r��� «       اين گونه آمده است: او كسي اسـت كـه مسـائل معـروف را از شـيخ مفيـد

در  �پرسيده است و در بعضي از سخنان خود گفته است: مردم را ديـدم كـه بعـد از پيـامبر    
هـيچ كـدام از   اند كه بعدها هـم  بـر    فروع دين و بعضي از اصول، اختالفات زيادي پيدا كرده

مسائل اختالفي، اتفاق پيدا نكردند و قرآن را تحريف كردند و هريـك از آنـان بـراي خـود     
  دانست. آوري نمود كه به گمان خود، آن را حق مي مصحفي جمع

است، شيخ موثق بزرگوار و پيشتاز، فضل   اي داشته يكي ديگر از كساني كه چنين عقيده 

اين عقيده را ابراز داشته است و نيز، يكي » �,�¢«اب بن شاذان است كه در چندين جاي كت

ديگر از معتقدان به اين عقيده و از علماي قـديم، شـيخ بزرگـوار محمـدبن حسـن شـيباني،       

����� �¦«صاحب تفسير  �W�	; ��� 04 ��
��ي تفسيرش آن عقيـده   است كه در مقدمه» 

شـود، بـه    ع بودن اين مذهب ظاهر ميهمچنين از بيوگرافي راويان، شايرا ابراز كرده است و 
اند كه يكي از آنان شـيخ ثقـه    اي نوشته ي براي اين مطلب، تأليفات جداگانهاي كه گروه گونه

هـاي بسـياري را    اسـت كـه كتـاب   » �mD*0«احمد بن محمدبن خالد برقي، صاحب كتاب 
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آن را » �����m«و نجاشي در كتاب » �B*�2h«است. و شيخ طوسي در كتاب  دربرگرفته

  اند.  هاي وي به حساب آورده از جمله كتاب

��'�C# �«و يكي ديگر محمدبن خالد است كه نجاشي كتاب �
x��هاي وي  را از كتاب» 

  به حساب آورده است. 
اي است كه اشتباهي براي وي در حديث پيدا نشـده اسـت،    و يكي ديگر از آنان شيخ ثقه

����� �«فضال است كه كتاب اند: او علي بن حسن بن  چنانكه گفته 0; #�C'�����m��را » 

  اند. هاي وي به حساب آورده از جمله كتاب

����� «داراي كتاب » �B*�2h«همچنين محمدبن حسن بن صيرني است كه در كتاب 
#�=��كتـاب   است. و از جمله آن افراد احمدبن محمدبن سيار، شيخ حديث، كه نجاشـي » � �

T�����است. و ابن ماهيار ثقه در تفسـير خـود از وي    اي او به حساب آورده ه را از كتاب» 

بسيار نقل كرده است، و همچنين شيخ حسن بن سـليمان حّلـي، شـاگرد شـهيد، در مختصـر      

»�6�$����'�C# �«كه آن را » ����m���§«ناميده است و استاد بزرگ در حاشيه » =�DU 
  موجود است.  اي از آن، نزد ما از او نقل نموده و نسخه

از همين گروه، ثقه بزرگوار، محمدبن عباس بن علي مروان ماهيار معروف به ابن حجـام،  
صاحب تفسير معروفي كه در آن به مواردي اشاره شده كه در رابطه با اهل بيـت نـازل شـده    

اند: در ميان ياران ما مثل آن تأليف نشـده اسـت، و دو هـزار بـرگ اسـت و در       است و گفته

�76« الفهرست ����� ?t';uD�76«و كتاب » �;��  #E�B
�براي او ذكر شده است و » 

  او در كتابش اخبار فراواني پيرامون تحريف نقل نموده است. چنانكه مي گويد: 

�	Zf�3«، ابن شهر آشـوب در  است ابوطاهر عبدالواحد بن عمر القميجمله  آناز  ���	; «

�7�6 «م گفته است: وي داراي كتابي به نا � ?t';uDاست كـه حـرف در   » \�� �� �;�

ي  درباره �شود؛ مانند قول امام باقر و امام صادق اخبار و كلمات قدماء بر كلمه اطالق مي
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انـد. و بـر آيـه اطـالق      ي آل محمد به آل عمران كه حرف در محل حـرف گفتـه   تبديل كلمه
گفتند: همانا من حرف يا دو حـرف از   ي سوره مي گردد مانند بعضي از اصحاب كه درباره مي

?�� �آن مانند .';� 0�V�ي  را حفظ دارم. و از ايـن قبيـل اسـت گفتـه    » تا آخر آيه ___�^� 

نازل نشده مگر اين كه  �كه گفته است: به خدا سوگند هيچ حرفي بر محمد �اميرالمؤمنين
ي حـرف بـر حـروف     ي چه كسي و در چه جايي نازل شده است. و كلمه دانم درباره من مي

شود كه موارد آن بسيار است و بر دو مورد اخير؛ يعني، آيه و حـروف   هجايي نيز، اطالق مي
گويـد: در قـرآن جـز حروفـي كـه       كه مـي  �جعفر گردد؛ مانند قول ابي الفبا نيز، اطالق مي

  اي وجود ندارد. اند، حروف اضافه نويسندگان قرآن به آن افزوده
اب تفسير قرآن و تأويل و تنزيل و ناسخ و منسوخ و محكم و از همين گروه، صاحب كت 

متشابه و زوائد حروف و فضائل و ثواب آن بـا روايـات افـراد موثـق از امـام بـاقر و امـام        

  از علي بن طاوس آمده است. » �)	.1 *	=«و آل رسول خدا در كتاب  �صادق


=«ي اين گروه، صاحب كتاب  و از جمله�(� ��Q «ته شده اسـت: قرائـت   كه در آن نوش

بن الحسين و محمد و زيد دو پسـر   بن ابيطالب و حسن و حسين و علي و علي �رسول خدا
علي بن حسين و جعفر بن محمد و موسي بن جعفر در آن نوشته شده است؛ و حـديثي را از  

  ي آل عمران است.  ي سوره آنان نقل كرده است كه درباره

���1 34«از همين گروه، صاحب كتاب � ?#�=��� #E « كه ابن شهر آشوب در مناقب خود

���m«وي را ذكر كرده است، چنانكه در �است  نيز وجود دارد و خبرهايي از وي نقل شده » 

كه داللت دارند بر اين كه مراد وي از اهل تبديل عامه (اهل سّنت) است، و غـرض از رد، آن  
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وارد نمايـد، زيـرا سـبب آن رد، اعـراض     است كه براي اثبات رد بر آنان (اهل تبديل) طعن 
  1علي ـ بوده است. ــپيشينيان اهل تبديل از حافظ واقعي قرآن 

بيني. باز هم بنگر. سرانجام نگاهت حيـران   اي مي پس بار ديگر بنگر. آيا هيچ گونه رخنه
، و ايـن هـم    هـاي شـيعه   ها بزرگـان و سـتون   اين 2گردد. و درمانده و ناتوان به سويت باز مي

هايشان را يكي پس ديگري ذكر كرده است، و سيد  ها و كتاب كتابهايشان است كه طبرسي آن
اهللا  نعمت» ���� �����«ي خود بر تفسير قمي تحت عنوان  طيب موسوي جزائري در مقدمه

بعد از آن  3جزائري و حر عاملي و عالمه فتوني و سيد بحراني را به اسامي فوق افزوده است.

                                            
  .26-31هـ، ص1298فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب األرباب، ايران،  - 1

  ي ملك. سوره 4و  3ي آية  ترجمه - 2

آيا صافي يا يكي از تأييد كنندگان و هم طرازان او مي توانند، ثابت كنند كه يكي از اهل سنت به تحريف قرآن  -  3

پوشالي كه شيعه به اهل سنت نسبت مي دهد، استدالل كند؟ اين سخن را  معتقد بوده است و به احاديث و روايات
تكرار مي كنم آيا احدي از شيعه يافت مي شود كه بتواند، ثابت كند مانند آنچه ما از شيعه ثابت كرديم و اسامي 

صافي كتاب  آنان را ذكر كرديم، الفاظي بياورد كه در اعتقاد اهل سنت به تحريف قرآن صراحت داشته باشد؟ اما
در مصر آن را تأليف كرده است بايد بداند كه اهل سنت به  1948الفرقان را ذكر كرده كه يكي از ملحدين به سال 

آن ملزم نيستند، زيرا ما هركس را كه چنين چيزي بگويد، كافرش مي دانيم و به نظر ما از دين حق گرا خارج 

Ρ‾$ ﴿ ي خداوند است كه مي فرمايد:  شده و منكر فرموده Î) ß øtwΥ $uΖø9̈“ tΡ t� ø. Ïe%!$# $‾Ρ Î)uρ …çµs9 tβθ Ýà Ï�≈ pt m: ∩∪﴾ :9(الحجر( 

y7 ﴿ي:  همچنين منكر آيه». همانا ما خود قرآن را نازل كرديم و هماناخودمان آنرانگهداري مي كنيم« Ï9≡sŒ 

Ü=≈ tGÅ6ø9$# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù﴾  »مطلب بود كه اهل سنت  است به خاطر همين» آن كتاب هيچ گماني در آن نيست

در مصر در برابر آن كتاب جبهه گيري و احتجاج  نمودند و بعد از اين كه انواع بطالن و فساد را با داليل و براهين  
ي آن را نمودند و حكومت آن زمان تقاضايشان را پذيرفت و كتاب  بيان  كردند، از حكومت وقت تقاضاي مصادره

اهل سنت است در  دفاع  از  قرآن در  مقابل كساني كه با  قرآن  مخالفت و  را مصادره نمود. اين موضع گيري
ي آن با هوي و هوس سخن مي گويند. پس عدالت و دادگري را رعايت كنيد و (سني  معارضت مي كنند و درباره

يستيم و نفاق را مانند شيعه و مانند آنها حساب نكنيد.) آيا مرد رشيدي در ميان شما وجود ندارد؟ پس ما منافق ن
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و  1ها در اثبات مذهب و ديدگاه خود در رابطه با تحريف قـرآن بـه آيـات    اين گفته است كه
  2پوشي نيستند. اند كه قابل چشم رواياتي تمسك جسته

تواند ثابت كند كه يكي از أئمه و علما و محـدثان و مفسـران و    در جهان شيعه كسي نمي
ي وجود روايات متواتره را است، چه رسد به اين كه ادعا  اي نداشته راويان ايشان چنين عقيده

اي ندارند كه گوياي عـدم تحريـف و تغييـر در     روايات متواتره 3بر عدم تحريف داشته باشند.
قرآني باشد كه در دسترس مردم و در بين دو جلد قرار دارد؛ يعني، در سـه قـرن اول، تمـام    

   .اند. آيا پاسخ دهنده اي هست؟ آنان معتقد به تحريف بوده

                                                                                                                 
جزء عقايد ما نيست تا مردي را كه معتقد به تحريف قرآن است مفسر و محدث و فقيه و امام بناميم. پس در مقابل 
نيرنگ ديگران نيز، معتقدات و مباني آنان را انكار مي كنيم؛ زيرا ما به صراحت سخن مي گوييم و  به  كسي كه 

گوييم يا او را محدث و فقيه و غيره بناميم. اي صافي، چرا كسي مخالف نصوص قرآن باشد عالم و فاضل هم نمي 
را از اهل سنت كه با علم نسبتي دارد، نام نبرده اي كه مولف الفرقان، مزعوم و دستاويز جناب عالي مدح كند؟ يا 

ان را او را عالم بنامد. حتي رئيس بخش حقوق در دانشگاه ازهر كه گفته اش رانقل كرده اي، مولف كتاب الفرق
عالم و فاضل نناميده است بلكه او را از جمله مجهول الهويه و ديوانگان ذكر كرده است. چه كسي با اين چيزهاي 

  پوشالي عليه اهل سنت سند و دليل مي آورد؟. و از رهبران و محدثان و مفسران و امامان دفاع مي كند؟

�  yϑsù r& ü“Ï‰öκ u‰ ’ n<Î) Èd,ys ø9 $# ‘,ym r& χr& yìt6 −Gãƒ ̈Βr& āω ü“Ïd‰Íκ u‰ Hω Î) βr& 3“y‰öκ ç‰ ( $ yϑsù ö/ä3s9 y# ø‹ x. šχθßϑä3øtrB �  :35(يونس( 

كه  شود مگر اين دهد سزاوارتر است كه پيروي شود يا كسي راهياب نمي كس كه راه راست را نشان مي آيا آن«
  .»راهنمايي گردد

يد: شيعه به اين قرآن موجود ايمان دارند و معتقد به كند كه بگو اي مجال پيدا مي آيا بعد از اين سخنان، گوينده - 1

خود و » صوت الحق«اهللا الصافي در كتاب  شود چنانكه لطف تحريف و تغيير آن نيستند؟ به يقين كسي پيدا نمي
  اند. وديگران در كتابهايشان ادعا كرده» الشيعه في الميزان«المغنيه در كتاب 

  .24و  23سيد موسوي، تفسير قمي، نجف، ص - 2

  پردازي كرده است. خيال 27اهللا صافي در كتاب صوت الحق، ص  چنانكه آقاي لطف - 3



  : فصل دوم

  ي قرآن در باره دوم ي هي شيعه در دور قيدهع

گـذاران آنـان، طبـق     گفتيم كه شيعه در دور اول، اعم از امامان مذاهب گوناگون و قـانون 
كدام از آنـان معتقـد بـه     رواياتشان به تحريف قرآن اعتقاد داشتند و ثابت نشده است كه هيچ

گـذاري نمودنـد و امامـت و     كه مذهب مخصوص خود را پايه زيرا پس از آن ؛تحريف نباشند
واليت را اصل و اساس مذهب خويش قرار دادند، گفتند: اسالم بر پنج پايه بنا شـده اسـت:   

روز غـدير، چيـزي جـز واليـت اعـالم      در نماز، زكات، روزه، حج و واليت. و به نظر آنان 
  1نگرديد.

كامـل   �اليت عليو بحراني به نقل از تفسير امام گفته است: همانا اسالم با اعتقاد به و
با انكار امامت علي سودي ندارد، چنانكه اقرار بـه توحيـد    �شود و اقرار به نبوت محمد مي

  دروغ بسته شده كه گويا گفته است:  �و بر علي  2براي منكر نبوت سودي ندارد.
  3رساند. سودي به او نمي �هر كس به واليت من اقرار نكند اقرار به نبوت محمد

سعيد خدري نقل شده است كه از  وي از ابي» %$��6«صفار در كتاب  و از محمدبن حسن

شنيدم كه خطاب به حضرت علي گفت: خداوند هيچ پيامبري را نفرستاده مگر  صپيامبرخد
  4اين كه او را به پذيرش واليت تو دعوت كرده است، خواه راضي باشد يا ناراضي.

ا دست خود ساخته و پرداخته انـد  سپس دريافتند كه اين واليت و وصايت و امامتي كه ب
در قرآن وجود ندارد، پس جهت دفع اين اشكال، مجبور شـدند بگوينـد: مطـالبي بـه قـرآن      

آن را تغيير داده  �اصحاب رسول خدا ي هافزوده يا از آن كاسته شده است و بدون شك هم

                                            
و براي توضيح بيشتر به كتاب  18، ص 2هاي اسالم، ج  يمان و الكفر، باب پايهالكافي في األصول، كتاب اإل -  1

  الشيعة والسنة ما باب شيعه و قرآن مراجعه كنيد.

  .24البرهان، ص - 2

  .24صهمان،  - 3

  .25همان، ص - 4
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كـه جانشـين و   اند؛ به ويژه خلفاي پيامبر و نمايندگان آنـان   و مواردي را از آن حذف نموده
اند تا علي  اند تا امت بزرگوار مرحومه را رهبري كنند؛ و قرآن را تحريف كرده نائب خلفا بوده

و اهل بيت را از حق خود، يعني واليت و امامت دور كنند. پس هر لفظي را در قرآن كـه بـر   
در كتاب كرد، از ميان برداشتند؛ چنانكه از طبرسي  امامت و وصايت و خالفت آنان داللت مي

»¨���\8ستيزي به نزد علي آمد و به او گفت: اگر در قرآن  اند كه انسان دين روايت كرده» 

شـدم. سـپس سـؤاالتي را بـراي آن      اختالف و تناقض وجود نداشت در دين شما داخل مـي 
  زنديق طرح كرده و به قول خود جوابشان را داده است: 

هان كبيره از منافقان در قرآن از كار خداوند هاي مجرم و اهل گنا ناهمانا ذكر اسامي انس
اند و دنيا را  كنندگاني است كه قرآن را متفرق كرده دهندگان و تبديل نيست، بلكه اين كار تغيير

  تغييردهندگان را بيان كرده است و فرموده:   اند، و خداوند داستان به عوض دين برگزيده 

�m��b��a��`��_��^��]��\���[��Z��Y��X��W

c����p��fe��dl�����  :79 (بقره(  

گوينـد (بـه    نويسند و آن گاه مي واي بر كساني (از احبار) كه كتاب را با دست خود مي«
بيسوادان): اين (توراتي است كه) از جانب خدا آمده اسـت تـا بـه بهـاي كمـي آن (تحريـف       

  »ها) را بفروشند!. شده
  و باز هم فرموده: 

�m��^�F��E��D��C���B��Al    78 عمران: (آل(  
ـ   و همانا از آنان دسته« هايشـان را بـه هنگـام خوانـدن كتـاب خـدا        نااي هستند كـه زب

  »پيچند. مي

  )108 :(نساء  �����m��p��ji��h��g��f��e��d��clو باز فرموده: 
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  »شوند. گاه كه شبانگاهان، پنهاني بر گفتاري كه خدا از آن خوشنود نيست، متفق مي آن«
انجام دادند تا كجي باطل خويش را با  هبعد از وفات رسول خداي اين تغييرات را  همه

چه يهود و نصاري بعد از موسي و عيسي بـراي تغييـر تـورات و     آن راست نمايند؛ همانند آن
هايشان انجام دادند. و باز هم در اين بـاره   انجيل و تحريف و كنار گذاشتن كلمات از جايگاه

�خداوند فرموده است:  �

�m�m�m�m� �D� �C��B� �A�����M� �L� � � � � � �K� �J� � � � �I� �H� �G��F��E

��P��O��Nllll������������������������  :32 (توبه(  
هاي باطل و سخنان نارواي) دهان خـود خـاموش    ناخواهند نور خدا را با (گم آنان مي«

گردانند (و از گسترش اين نور كه اسـالم اسـت جلـوگيري كننـد) ولـي خداونـد جـز ايـن         
تـر   پيوسته با پيروزي اين آئـين، آن را گسـترده  خواهد كه نور خود را به كمال رساند (و  نمي

  »گرداند) هرچند كه كافران دوست نداشته باشند.
حقـائق را بـر   پس آنان در قرآن چيزي را ثابت كردند كه خداوند آن را نگفته است تـا   

ند. پس خدا دلهايشان را نابينا كرد. به همين سبب، در قـرآن چيـزي را از خـود    بپوشخليفه 
چه به قرآن اضافه كرده بودنـد، داللـت    كه بر آن –و ندانستند حذفش كنند  –د باقي گذاشتن

  كرد و پنهان كاري و دروغ و نيرنگشان را آشكار كرد. به خاطر همين بود كه به آنان گفت:  مي

�m��K��J��I��������H��G��F��E���D��Cl 71عمران:  (آل(  
  »آميزيد؟ چرا حق را با باطل در هم مي«

��ها طبق اين آيه است: نو مَثل آ �

�m�m�m�m���Ð��ËÊ��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��ÃÂ��Á��À��¿llll����������������:17 (رعد(  
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چـه بـراي مـردم نـافع اسـت در زمـين مانـدگار         شوند و آن ها دور انداخته مي اما كف«
  »گردد. مي

اند ـ   ستيزي است كه آن را در قرآن ثابت كرده ـ در اين جا كالم ملحد و اسالم  1پس زبد
چه براي مردم سودمند است، قـرآن   شود و آن او به اضمحالل كشيده و نابود مي بنابراين پس

يابـد و   است. پس تنزيل حقيقي آن است كه هيچ گونه باطلي از هيچ جهتـي بـه آن راه نمـي   
  كند و زمين در آيه، محل علم است.  ها آن را قبول مي دل

چه از  فزودن آيات قرآن، بنابر آنكنندگان و ا اما جايز نيست با عموم تقيه، به اسامي تبديل
اند، تصريح كرد؛ زيرا اين كار باعث تقويت داليل اهل باطل و  طرف خود در قرآن ثابت كرده

و اين عالم ظاهر كه مخـالف و موافـق بـه جـاي       شود؛ هاي منحرف از جانب ما مي كفر ملت
شود حال. همچنين  يها تسليم اصالح آن هستند و بدان راضي هستند؛ باطل م دسيسه عليه آن

هـا بـر    همواره صبر در برابر آن ،در قديم و جديد اهل كفر از نظر كميت از اهل حق بيشترند
  فرموده است:  صولي امر، فرض است، زيرا خداوند به پيامبرش

�m���Ú�����Â��Á��À��¿���¾������½��¼l    :35 (احقاف(  
  »بايي كردند.گونه كه پيامبران اولوالعزم شكي پس شكيبايي كن آن«

  همچنين صبر و بردباري را بر اولياء و اهل طاعت واجب كرد، چنانكه فرموده است: 

�m���Ò��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��������Â��Ál    :21 (احزاب(  
  ». ) پيغمبر خدا براي شما استندار و گفتار و كردارسرمشق و الگوي زيبائي در (شيوه پ«

                                            
  يعني: كف. - 1
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شود: شريعت تقيه، تصريح بـه بـيش از آن را     هپس در جواب اين مسأله، كافي است گفت
  1.كند منع مي

خداوند متعال در كتاب خود، رموزي را كه جز او و انبياء و حجج (امامان شيعه) كسـي   
كنندگان، چه چيزي در كتـاب او قـرار    دانست كه تبديل داند، قرار داده است و در ازل مي نمي
كنند تا آنان  نمايند و واقعيت را از مردم پنهان مي هاي او را ساقط مي دهند و اسامي حجت مي

هـا را   را بر باطلشان ياري دهند. پس اين رموز را در كتابش ثبت نمود و دلها و چشـمان آن 
كور گردانيد تا چيزي را كه به ضرر خودشان است، نفهمند و نبينند؛ اما بـراي اهـل كتـاب و    

  ين آيه آشكار گرداند: كنندگان به آن و آگاهان به ظاهر و باطن ا عمل

�m�� �Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì���Ë����� �Ê��É��È��Ç��A

��N��GF��E��D������������C��Bl      25- 24: (ابراهيم(  
هـايش در   ماند كه تنه آن (در زمين) اسـتوار و شـاخه   سخن خوب به درخت خوبي مي«

  »ود را بدهد.فضا (پراكنده) باشد. بنا به اراده و خواست خدا هر زماني ميوه خ
شود و دشمنان آنان را از  ي اين عمل بر حامالن اصلي آن پي در پي ظاهر مي يعني، نمونه

هايشان خاموش كنند؛  ناقرار داد. كساني كه خواستند نور خدا را با ده 2ي ملعونه اهل شجره
كند،  خواهد و اگر خدا منافقان را نفرين اما خداوند جز كامل كردن نور خود چيز ديگري نمي

گان خود در  دانند كه گرفتار چه عذابي خواهند شد، اما حكم خدا به اتمام حجت بر آفريد مي

 )149: (انعـام  �m��a���|{��z��y��xlازل ثابت شده است؛ چنانكه فرموده اسـت:  
  . »حجت رسا و كامل از آنِ خداستبگو «

                                            
  .371و 370، ص1طبرسي، االحتجاج، نجف، ج - 1

  درخت نفرين شده كه مراد درخت زقوم است و خوراك گناهكاران است. - 2
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ي ايـن   يشان نهاد تا دربـاره هايي نيز، بر دلها (بنابراين) چشمانشان را كور گردانيد و پرده
آن را حذف نكردنـد ـ    ــمطلب نينديشند. به همين سبب آن رموز را به حال خود رها كردند 

و از پافشاري بر ابطال آن منع شدند. پس سعادتمندان بر آن هوشيارند و بدبختان در برابر آن 
  د داشت.نابينايند و هر كس كه خدا نوري براي وي قرار ندهد، هيچ نوري نخواه

گان خود و علم به تحريف  به خاطر گستردگي رحمت و مهرباني به آفريد أپس خداوند
كنندگان ايجاد كردند، كالم خود را به سه دسته تقسيم كرده است: بخشـي   و تغييري كه تبديل

اي قـرار   شناسند و قسمتي را نيز، به گونه را طوري قرار داده است كه عالم و جاهل آن را مي
ه جز كسي كه داراي صفاي ذهن و لطافت حسي و صحت تشخيص باشد كسي ديگـر  داده ك

هايشان را شكافته و براي قبول اسالم بـه   شناسد، از جمله: كساني كه خداوند سينه آن را نمي
 هـا  ي صدر عطا كرده است. قسم ديگر را طوري قرار داده است كه جز خدا و امين ها سعه آن

نه، كس ديگري آن را نشناسد. خداوند ايـن كـار را انجـام داده    و دانشمندان زبردست و فرزا
زيـرا   ؛، مدعي دانستن قرآن نشوند�خدا است تا اهل باطل از جمله غارتگران ميراث رسول

خداوند علم قرآن را براي آنان قرار نداده است تا آنان را ناچار به اطاعت از ولي امر شوند، 
و مغرور شدن به فراواني كساني  �وغ بستن به خدايبيني و در اما آنان از روي خود بزرگ

ورزنـد، از ولـي امـر     كنند و با خدا و رسـولش عنـاد و دشـمني مـي     كه آنان را پشتيباني مي
  سرپيچي كردند.

دانند عبارت است از: فضيلت پيامبر در كتاب خدا كـه   چه عالم و جاهل آن را مي اما آن 
  فرمايد:   مي

�m��H��GF��E��D��C��B��AN��M��L���K��J��I�l��������������������������������  :80 (نساء(  
  »كسي كه پيامبر را اطاعت كند در حقيقت از خدا اطاعت كرده است.«
  فرمايد:  همچنين مي و
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�m��n��m��l��k���j��i��hg��f���e��d��c��b

��p��ol  :56 (احزاب(  
ايد، بر او  فرستند. اي كساني كه ايمان آورده همانا خداوند و فرشتگان بر پيامبر درود مي«

  »درود و سالم بفرستيد.

�و بــاطن آن قــول خداونــد  �mm��llبــاطني دارد. ظــاهر آن ايــن آيــه، ظــاهر و  �

�m�o��nl او را وصـي و جانشـين    هكسي شويد كه پيـامبر  است؛ يعني، تسليم
خويش قرار داده است و او را بر شما برتري داد، اين از اموري است كه تو را از آن آگاه كرد 

دانند مگر كسي كه خداوند به حس او، لطافت و بـه ذهـن وي، صـفا و بـه      لش را نميو تأوي

�����m��Q��P��Oي بعدي هـم ماننـد ايـن اسـت     نيروي تشخيص او، صحت بخشيده است، آيه

��S��Rl ياسـين «زيـرا خداونـد پيـامبر را بـا      »سالم بـرآل ياسـين  « )30: (صافات «

 ��m��_��^��]��\��d��c��b��a��`l:نامگذاري كرده و فرمـوده اسـت  

. »ياسين، سوگند به قرآن حكيم، قطعاً تو از زمره فرستادگان (يزدان) هسـتي ) «3 – 1(يس: 

=�ي  دانست كه آيه زيرا خداوند مي ©A /� X� �34 [o*� گونـه كـه    كنند، همـان  را حذف مي

ها الفت داشت و بـه خـود نزديكشـان     هميشه به آن هآيات ديگر را حذف كردند و پيامبر
نشاند تا اين كـه خداونـد دسـتور دوري از     كرد و آنان را در سمت راست و چپ خود مي مي

�آنان را با اين آيه، اعالم فرمود:  �

�m��d��c��b��a��`��_��~���}l   :10 (مزمل(  
  »گويند شكيبائي كن، و به گونه پسنديده از ايشان دوري كن. در برابر چيزهائي كه مي« 

�و فرمود:  �
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�m��Ñ����Ð��Ï�����ß���Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù���Ø��×�����Ö��Õ��Ô���Ó��Ò
���ê��é��è��ç������æ��åä��ã��â��á����àl   :39- 36 (معارج(  

آيند، دسته دسته، در راسـت و چـپ    كافران را چه شده است كه به سوي تو شتابان مي« 
پر نعمت وارد  به بهشتگيرند آيا هر يك از ايشان اميدوارند كه  زنند و) قرار مي (تو حلقه مي
داننـد (از   ؟). ما ايشان را از چيزي كه خودشان مي !  (اين همه غرور بيجا چيستشوند، هرگز

  »ايم. قطره آب گنديده و بدبوئي، مني نام) آفريده
  همچنين فرمود: 

�m��¢��vu���t��s��r��ql           :71(اسراء(  

  ».نيمخوا ها را همراه با نامه اعمالشان فرا مي روزي همه انسĤن« 

  ي خداوند:  فرموده

�m���pj��i��h��g����f��el  :88 (قصص(  

  »شود. همه چيز جز ذات او فاني مي«

زيرا محال است كه همه  �8 �1'���# q�ª��E Z �كه در اصل چنين نازل شده است: 

تر و بـزرگ   تر و گرامي اش باقي بماند، زيرا خداوند شكوهمند چيز او نابود گردد و تنها چهره
بينـي كـه او    شود كه از خدا نيست، مگـر نمـي   ز آن است كه نابود گردد و كسي نابود ميتر ا
  فرمايد:  مي

�m��z��y��x��w��v��u���t��s��r��q��p��ol  :27- 26 (رحمن(  
شود و تنها ذات پروردگار باشكوه و باعظمـت بـاقي    هر كس روي زمين است فاني مي«

  »ماند. مي
  انداخته است.  پس ميان خلق و وجه خود، فاصله



    

  71  ي قرآن دوم در باره ي هدر دور عهيش ي دهيعق
 

 

  اي؟  اما ناهماهنگي قول خداوند را درك كرده

�m��cb��a��`��_��~��}��|��{�� � �z���y��x��w��v��u��t

��r��q��p��o��n��ml��k��j��i��h����g���f��e��dl   :3 (نساء(  
يتيمان نتوانيد دادگري كنيد، با زنان ديگري كه بـراي شـما    ي و اگر ترسيديد كه درباره«

يان ترسيد كه نتوانيد م دوست داريد، با دو يا سه يا چهار تا ازدواج كنيد. اگر هم مي حاللند و
، به يك زن اكتفاء كنيد يا با كنيزان خود (كه هزينه كمتـري و  زنان دادگري را مراعات داريد

تكلّفات سبكتري دارند) ازدواج نمائيد. اين (كار، يعني اكتفاء به يك زن، يا ازدواج با كنيزان) 
  »شود كه كمتر دچار كجروي و ستم شويد. سبب مي

ها، يتيم نيستند.  ي زن ايتام هيچ ربطي به نكاح زنان ندارد و همه ي هرعايت عدالت دربار
ي يتـامي و نكـاح    اند در حالي كه در بين قضـيه  منافقان مطالب بسياري از قرآن ساقط كرده

له وجود دارد و اين مطلب و مشابه ها  بيش از يك سوم قرآن، فاص نازنان از خطاب و داست
شود و از اينجاست كه  منافقان نمايان مي ي هآن از چيزهايي هستند كه در آن ساختگي انديش

آورنـد و اگـر تمـام     هاي مخالف اسالم فرصت رخنه در قـرآن را بـه دسـت مـي     پيروان دين
الني مي شـود  چيزهايي كه در قرآن تحريف و تبديل شده است از اين قبيل باشند، بحث طو

ها محاسن اولياء و معايب دشمنان است كه بنابر تقيـه از اظهـار آن خـودداري     كه يكي از آن
  1ورزند. مي

ـ   داللت مـي  هچه ذكر كردم، از قبيل خطابي كه بر زشتي و اهانت به پيامبر آن  ا كنـد، ب
نسـت كـه   اش آ بران خود برتر داده است، يك جنبهرا بر ساير پيام يشانكه خداوند اوجودي 

خداوند براي هر پيامبري، دشمني از مشركان قرار داده است، چنانكه در كتـاب خـود گفتـه    

                                            
  .376-378، ص1اإلحتجاج، ج - 1
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است و با وجود شكوه و منزلت فراوان، محنت و زحمت ايشان هم، بسيار بزرگ بوده است؛ 
آن هم به خاطر دشمني كه در كينه و نفاق هر آزار و مشقتي را براي دفع نبوت پيامبر به كار 

حمت براي وي كوشيده اسـت و  ست و همواره او را تكذيب كرده و در ايجاد رنج و زگرفته ا
تمام مسائلي را كه پيامبر قطعي كرده است، نقض و باطل نمايـد، و هميشـه كوشـيده     خواسته

كافران و معاندان و منافقـان و ملحـدان، دعـوتش را باطـل و      ؛است به همراه پشتيبانان خود
هايي كه اين دشمن پليد به كار بـرده   سنت وي مخالفت كنند. نيرنگ د و باندينش را تغيير ده

است: دور كردن مردم از پشتيباني وصي پيامبر، به وحشت انداختن آنان از وي، جلوگيري از 
سازگاري با او، شوراندن مردم براي عداوت با وي، تغيير و تحريف  كتابي كه از فضـل او و  

ت و سخن گفتن از ظلم و شرك دشمنان است. خداونـد  فاضالن و كفر كافران سخن گفته اس
  ها آگاه بوده، به همين سبب گفته است:  بر نيات پليد آن

�m��w��ba��`��_��^��]��\��[��Zl   40: (فصلت(  
دهند و به تحريف (حقائق و معاني) آن دست  كساني كه آيات ما را مورد طعن قرار مي« 

  »يازند، بر ما پوشيده نخواهند بود. مي
  و نيز فرموده است: 

�m���Ü��ÈÇ��Æ���Å��Ä��Ãl :خواهنـد كـه كـالم خـدا را      مي« )15 (فتح
  »دگرگون كنند.

در واقع، قرآن بطور كامل شامل تأويل و تنزيل و محكم و متشابه و ناسـخ و منسـوخ و   
بدون ساقط شدن الف يا المي در دسترس آنان قرار گرفت، اما وقتي دريافتنـد كـه خداونـد    

شكني آنـان   اهل حق و باطل را در آن بيان نموده و اگر اين مطلب ظاهر گردد، پيماناسامي 



    

  73  ي قرآن دوم در باره ي هدر دور عهيش ي دهيعق
 

 

ي چيزي كه نزد خود داريـم، از آن   كند. گفتند: نيازي به آن نداريم، ما به واسطه را آشكار مي
  فرمايد:  نيازيم. همچنين خداوند مي بي

�m��W��V��U��T��SR����Q��P��O��N��M��Ll 187 عمران: (آل(  

اما آنان آن را پشت سر افكندند و به بهاي انـدكي آن را فروختنـد! چـه بـد چيـزي را      «
  »خريدند.

آوري و  مطالبي را جمع دانستند ي مسائلي كه تأويلش را نمي سپس ناچار شدند كه درباره
ي كفرشان را بر پا دارند. پس منـادي   هاي خيمه تأليف و ضميمه نمايند تا به كمك آن ستون

ياد برآورد: هر كس چيزي از قرآن نزد اوست، بياورد، سپس تأليف و نظـم آن را بـه   آنان فر
كساني واگذار كردند كه در دشمني با دوستان خدا متحد بودند و بـه اختيـار ايشـان قرآنـي     
تأليف شد، به نحوي كه نزد انديشمندان بر اختالل نيروي تشـخيص و افتـراي آنـان داللـت     

دادند كه به نظر خودشان سودمند است، حال ايـن كـه بـه زيـان      كند و در آن چيزي قرار مي
كند. خداوند دانست كه اين مطلـب   ها داللت مي ايشان است و بر نادرستي و تنافر سخنان آن

  گردد، پس فرمود:  آشكار مي

�m��{����nm��l���k��jl :30 (نجم(  
  »منتهاي دانش ايشان همين است.«

احترامي كـه بـر پيـامبر روا     ايشان نمايان شد و آن بي براي اهل بينش، گمراهي و افتراي
  فرمايد:  داشتند از طرف ملحدين بود و به خاطر همين، قرآن مي

�m��o��ji��h��g��f��e��dl����������������������������  :2 (مجادله(  

  »گويند. چنين كساني سخن ناهنجار و دروغي را مي«
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فات او در قرآن چه ايجاد كند كه دشمنانش بعد از و خداوند متعال براي پيامبرش بيان مي
  فرمايد:  كنند و مي مي

�m��g��f��e��d��c���b���� � �a��� � � � � �̀ �_���� �~��}��|��{��z��y��x
��t��s��r��q��po��n��m���l���k��j��i��hl   :52 (حج(  

آن رسول يا نبـي  ايم، مگر اين كه هنگامي كه ( ادهما پيش از تو رسولي و نبيي را نفرست«
دا را براي مردم) تالوت كرده است اهريمن (با ايجاد وساوس و اباطيـل در  آيات و احكام خ

خـود) در    ي هدسـت  و سرائي توسـط ذريـه و دار   دل شنوندگان سست ايمان، و با پخش ياوه
) نموده است (و گاهي پيغمبران را شاعر، و زماني ساحر، و وقتي ناقـل   تالوت او القاء (شبهه

چـه را كـه شـيطان القـاء      گر ساخته است). اما خداوند آن يان جلوهها و خرافات پيشين افسانه
روزي پيـروان ايشـان در    نموده است (توسط تبليغ و تبيين پيغمبران و دعوت و زحمت شبانه

همه جا و همه آن) از ميان برداشته است (و شبهات و ترّهات اهريمنـان انـس و جـان را از    
ت خـود را (در برابـر سـخنان نـاروا و دالئـل      صفحه دل مردمان زدوده است) و سپس آيـا 

پايه) پايدار و استوار داشته است، زيرا كه خدا  بازان بي مايه و دسيسه بازان بي جاي نيرنگ نابه
بس آگاه (از كردار و گفتار و پندار شيطان و شيطان صفتان بـوده و همـه كارهـايش از روي    

  » فلسفه و) داراي حكمت است.
رزوي رهايي از رنج نفاق و نافرماني قوم خود و نقل مكـان از نـزد   يعني، هيچ پيامبري آ

آنان به منزل و جايگاه ابدي را ننموده اسـت مگـر ايـن كـه شـيطان از روي دشـمني، ذم و       
كند، سپس خداوند القـاءات شـيطاني را از دل هـاي     بدگويي و زخم زبان عليه او را القاء مي

شـود. خداونـد آيـات     مـي نادانان، متوجه آن القاءات ان و هاي منافق زدايد و دل مسلمانان مي
كند تا از گمراهي و دشمني و همراهي  گرداند و دوستان خود را حمايت مي خود را استوار مي
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ها راضي نبوده است، از جملـه   اهل كفر و طغيان رهايي يابند. آن كساني را كه خداوند از آن
�دام و احشام قرار مي دهد. تا جايي كه فرمود:  �

�m�m�m�m��R��Q��P��O��N��ML�����K��J���I��R��Q��P��O��N��ML�����K��J���I��R��Q��P��O��N��ML�����K��J���I��R��Q��P��O��N��ML�����K��J���Illll 44 :(فرقان(  

  1».تر ايشان همچون چهارپايان هستند، و بلكه گمراه «
اند از عياشي از جعفر كه گفت: اگر قرآن چنانكه نازل گرديد، خوانده  چنانكه روايت كرده

  2يافتيد. شد؛ اسامي ما را در آن مي مي
گويد: بدان كـه حـق    مطلب تصريح كرده و مي ي تفسير خود، به اين و بحراني در مقدمه 

انكارناپذير است، بر حسب اخبار متواتره بعدي، در اين قرآن كـه در دسـت ماسـت بعـد از     
آوري كردند، بسـياري از كلمـات و    تغييراتي داده شد و كساني كه آن را جمع �وفات پيامبر

چـه خـدا آن را نـازل     ا آنآيات را حذف نمودند و قرآنِ مصون از تحريف و تغيير و موافق ب
و در  �آن را جمع كرده است تـا بـه پسـرش، حسـن     �كرده است، همان است كه علي

برسد؛ و امروز آن قرآن نـزد اوسـت. و همـين مطلـب،      -مهدي - �نهايت، به دست قائم
چنانكه در حديثي كه بعداً آن را ذكر خواهيم كرد، به صراحت گفته شده: در علم كامل خـدا  

اي از قرآن بـه ضـرر    بينيم كه هرگاه آيه كنند و مي د كه مفسدان، دين را فاسد ميثبت شده بو
گرفتند آن را از ميان بردارند يا تغيير  خودشان و در شأن علي و اوالد پاك او بود، تصميم مي

و تحريف نمايند، اما يكي از كارهاي  خداوند، حفظ واليت و امامت و نگهباني از مظـاهر و  
اي كه ايـن مطالـب از تغييـر اهـل ضـايع كـردن و        و امامان است به گونه هفضائل پيامبر

تحريف، سالم بماند و مفاد آن براي اهل حق، ماندگار باشد و اصل تكاليف باقي بماند، و بـه  

                                            
 .382-384طبرسي، االحتجاج، ص  - 1
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چيزي كه در كتاب شريف او به آن تصريح شده است، اكتفا نشد؛ بلكه آيات بر حسب بطـون  
چه ظواهر قرآن بـر آن   ن شدند و درك معاني نهفته از آنو روش تأويل بيا –معناي باطني -

كند، امكان پذير است و از طريق مجاز و تعـريض و تعبيـر بـه رمـوز و توريـه و       داللت مي
هاي ديگر به قسمتي از برهان آيات اشاره شده است تا بدين گونه براي آفريـدگان خـود    راه

كننـدگان،   گيرد كه سـاقط  ي صورت مياتمام حجت كرده باشد؛ اگرچه اين اتمام حجت، زمان
مطالبي را ساقط كرده باشند كه بعد از حذف هم به صراحت و با نيكوترين وجه و زيبـاترين  

  1.ها داللت نمايند راه بر مجموعه براهين آيات بر آن
هـا   پس از نقل اين عقيده از بزرگان قوم و ذكر اسامي آنان در جاي ديگر، عالوه بر اين 

نظر من، وضوح صحت قول به تحريف و تغيير قرآن و بـه دنبـال آن پيگيـري     گفته است: به
توان حكـم كـرد كـه ايـن عقيـده از بـديهيات و        اي است كه مي اخبار و بررسي آثار به گونه

  1.و اين از بزرگترين مفاسد غصب خالفت است؛ پس بينديش 2ضروريات مذهب تشيع است.

                                            
كند و اين همان  ي دوم، در بيان آنچه وقوع بعضي از تغييرات را روشن مي البرهان، مقدمه، تحت عنوان مقدمه - 1

رازي است كه خداوند ما را به امر واليت و امامت ارشاد كرده و به فضائل اهل بيت اشاره نموده است و اطاعت 
پذير  يض امكاناز امامان را مطابق متن و تأويل قرآن فرض نموده و اعالم اين مطلب از طريق مجاز و رموز و تعر

  .36است. ص

گويد؟ پس راستگو كيست؟ و دروغگو چه  القدر شيعي، بعد از اين سخنان چه مي پس آقاي صافي، دانشمند جليل - 2

اند؛ حتي صافي و صاحب  ايم جز آنچه شيعه از خودشان نقل كرده كسي است؟ ما از شيعه چيزي را نقل نكرده
محسن امين، اين عقيده را جز از روي تقيه و فريب مسلمانان، انكار نقاب س، خ  و مغنيه و عبدالحسين و سيد 

اهللا صافي جرأت كرده  اند. با اين همه تصريحات محدثين و مفسران و پيشوايان آنان، چگونه آقاي لطف نكرده
وده اند. ي منوره بر شيعه افتراء نم ي او و مشايخ دانشگاه اسالمي مدينه است، بگويد: احسان الهي ظهير و اساتذه

  مراجعه شود). 30 -28(به كتاب صوت الحق، تأليف لطف اهللا صافي، صفحات: 
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را وادار به گفتن قول باطل نموده است. اما آنان  اي است كه آنان اين همان عامل و انگيزه
انـد؛   انـد، آشـكار كـرده    دانند كه با اظهار اين عقيده، چيزي را كه در صدد كتمان آن بوده نمي

  نمايي و پوشش دادن خود با تقيه و نقاب نيرنگ براي گمراه كردن مسلمانان. يعني، اسالم
كنند. كتابي  ند؛ زيرا كتاب آسماني را انكار ميا  در حقيقت، آنان از مسلمانان فاصله گرفته 

كه هر كس راه يافته است، توسط آن، راه را پيـدا كـرده اسـت و كسـي كـه بـه آن كتـاب و        
تعليمات و رهنمودهاي آن ايمان آورده، از نور آن روشنايي گرفته است و كسـي كـه بـه آن    

ري را تبليغ نكرده است؛ و جز آن كتاب، كتاب ديگ �چنگ زده، استقامت يافته و پيامبرخدا
ها و اندرزهاي آن، چيزي تعليم ننموده و  جز آيات آن، آياتي را تالوت ننموده و جز حكمت

كنـد، بـه چـه     جز اسرار آن، چيزي بيان نفرموده است. پس اگر كسي اين كتاب را انكار مـي 
  چيزي ايمان دارد؟

ان به پريشاني گراييـد و  شناخت حقيقت اين قوم براي مسلمانان آسان گرديد. پس كارش
چـه   چه مخفي بوده، ظاهر و نمايـان و آن  رهبران و بزرگانشان جمع شدند و انديشيدند تا آن

ي شان  چه خالف عقيده آشكار بوده، پنهان كنند و بار ديگر لباس نيرنگ و تقيه پوشيدند و آن
  بود، اظهار نمودند.

                                                                                                                 
ي تحريف  و اينجانب با صراحت تمام براي صافي و كساني كه طرفدار و مؤيد اويند مي گويم: اگر واقعا از عقيده

بروئي تان شده را ترك آ آور كه باعث بي خبر هستيد اين دين شرم ي شيعه است) بي قرآن (كه از بديهيات عقيده
كنيد و به حضور اهللا بزرگ توبه نمائيد، و قبل از اينكه روزي فرا رسد كه مال و فرزند نفعي رسانده نمي توانند به 
آغوش اسالم و دين اهللا بر گرديد، و اگر كتاب خدا را چنانكه نازل كرده محفوظ قبول داشته باشيد ما را نسبت به 

و بزرگان روافض؛ نوري   افت. و اگر در جريان هستيد پش مرد مردانه همچون ائمهخود محب و خادم خواهيد ي
طبرسي، بحراني، جزائري، مجلسي، و متأخرين ديگر، و قمي، كليني، صفار، عياشي، عامري، طبرسي، و ديگر 

  متقدمين به آن تصريح كنيد.

  .49البرهان، ص - 1
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ثابت را آشكار كرد، ابـن بابويـه   ي قديمي و  نخستين كسي كه سخن مخالف با اين عقيده
) هجـري  381را بـه وي دادنـد و در سـال (   » صدوق«قمي استاد شيخ مفيد بود، كه كه لقب 

فوت كرده است. و در اين قول (عدم اعتقاد شيعه به تحريف قرآن) كسي از وي سبقت نگرفته 
از امامـان  است ولي او در اين ادعاي انكار خود بر هيچ سـندي از شـيعه يـا نقـل روايـاتي      

گذاري مذهب شيعه مبني بـر   گانه، تكيه نكرده است، برعكس مخالفان او كه براي پايه دوازده
اي كه تعدادشان بالغ بر دو هـزار روايـت اسـت،     تحريف قرآن موجود جز بر روايات متواتره

Y�6اند، چنانكه  آن را از  تكيه نكردهCi a �A	W نيـز    نقل نموديم تعدادي از آن احاديث را

  گويد:  مطرح كرديم. پس دقت كن كه چه مي
نازل كـرده اسـت،    �اعتقاد ما بر اين است قرآني كه خداوند بر پيامبرش حضرت محمد

ي جلد است كـه در دسـترس مـردم قـرار دارد و      همان الفاظ و كلمات موجود ميان دو اليه

��m� و نزد ما سور  سوره است 114هاي آن، نزد مردم  بيشتر از اين نيست كه تعداد سوره
�?�¢9W � ��7» �هاي  يك سوره هستند و سوره �o���?��
نيز، يـك سـوره    � ���

گو است.  هستند و كسي كه به ما نسبت دهد كه اعتقاد داريم قرآن بيشتر از اين است او دروغ
ئز ، و ثواب كسي كه همه قرآن را ختم كنـد، و جـا   رواياتي كه پيرامون ثواب قرائت هر سوره

بودن قرائت دو سوره در يك ركعت، نهي از قرائت بين دو سوره در يك ركعت واجب، نقـل  
كنند كه كل قرآن همين است كه در دست مردم  ي قرآن تصديق مي ي ما را درباره اند گفته شده

ي نهي از تالوت كل قرآن در يك شب روايت شده اسـت   ه چه دربار قرار دارد، و همچنين آن
  1كند. ي ما را تصديق مي ز نيست، قرآن در كمتر از سه روز ختم گردد؛ اين گفتهو اين كه جائ
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هـ) هم در ايـن قـول از   436البالغه متوفاي ( ي نهج دهنده و سيد مرتضي، مؤلف و ترتيب
 –البيـان  مجمـع  –ي تفسير خـود   پيروي كرده است، چنانكه ابوعلي طبرسي در مقدمه  بابويه

را ذكر كرده است و گفته از جمله سخناني كه شايسـته تفسـير   تحت عنوان مهارت پنجم، آن 
نيست بحث پيرامون نقص و زياده در قرآن است، اما زياده در آن به اجماع باطل اسـت، امـا   

هاي عامه (اهل سنت) روايـت   در رابطه با نقصان در قرآن، جماعتي از ياران ما و از حشوي
دارد، اما مذهب صحيح ما مخالف آن است و اين  اند كه در قرآن نقصان و تغييري وجود كرده

خدا روحش را مقدس داردـ آن را تقويت كـرده و در جـواب   قول همان است كه مرتضي ـ  
اند بطور كامـل آن را بيـان كـرده و در چنـد      سؤاالتي كه در طرابلس پيرامون آن مطرح شده

شهرها و رويدادهاي بزرگ مورد يادآور شده كه علم به صحت نقل قرآن، مانند علم به وجود 
ها بـر نقـل و    ههاي مهم و اشعار مشهور و مكتوب عرب است كه عنايت مردم و انگيز و واقعه

به نحو چشمگيري وجود داشته است، و عنايت و انگيزه براي حفظ قرآن بيش  آنحراست از 
علماي  ي نبوت و منبع علوم شرعي و احكام ديني است. هاست، چون قرآن معجزه از همه اين

اند تا آن حد كـه هـر    مسلمين در حفظ و حمايت از قرآن نهايت تالش خود را مبذول داشته
انـد.   چيزي را از قبيل اعراب، قرائت حروف و آياتي كه در آن اختالف هست، شناسايي كرده

پس با اين عنايات صادقانه و كنترل شديد، چگونه ممكن است قرآن تغييـر يافتـه و نـاقص    
  باشد؟!

، مانند علم بـه مجمـوع آن   باز هم مرتضي گفته است: علم به تفسير قرآن و اجزاي آنو  
است؛ مثالً اهل عنايت وقتي از تفاصيل كتاب سيبويه و مزنـي آگاهنـد، بـر مجمـوع آن هـم      
آگاهي دارند؛ يعني، اگر كسي بابي را بر كتاب سيبويه در نحو بيفزايد كه از آن كتاب نباشـد،  

  شود.  د و در قول مزني نيز، همين قول گفته ميرآن را جدا ك توان يشود و م فهميده مي
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هـاي   نامعلوم است كه عنايت به نقل و ضبط قرآن از عنايت به ضبط كتاب سيبويه و ديو
مجمـوع و   هتر است. و بار ديگر مرتضي گفته است كه قرآن در زمان پيامبر شعرا صادقانه

هم اكنون بر آن حالت است و بـه ايـن اسـتدالل     هماهنگ بود و بر آن حالتي قرار داشت كه
گرديـد، حتـي جمـاعتي از     ي آن حفظ مـي  شد و همه كرده كه قرآن در آن زمان تدريس مي

شد  عرضه و تالوت مي �صحابه براي حفظ آن معين شده بودند و موارد حفظ شده بر پيامبر
، بارها قـرآن را از اول تـا   بن كعب و غيره و گروهي از صحابه، مانند عبداهللا بن مسعود و ابي

كند كـه قـرآن    نمودند. اين قضيه، با كمترين تأمل بر اين داللت مي قرائت مي �آخر بر پيامبر
اي مرتب، هماهنگ و منظم بوده اسـت. بـاز هـم گفتـه اسـت: كسـاني از اماميـه و         مجموعه
  1اند، مخالفت آنان فاقد ارزش است. ها كه در اين باره مخالفت كرده حشوي

مچنين سومين نفر از آنان، ابوجعفر طوسي، شاگرد سيد مرتضي و شيخ مفيد اسـت كـه   ه
ي زياده  خود گفته است: اما سخن گفتن درباره» تبيان«باشد و در  هـ) مي 460( متوفاي سال

باشد، زيرا افزوده شدن به قرآن  ي قرآن نمي و نقصان قرآن، از جمله مسائلي است كه شايسته
ت و نقصان آن نيز، آشكارا برخالف مذهب مسلمانان است. او گفته است: به اجماع باطل اس

چـه مخـالف    شود تا آن اخبار و رواياتي كه در فروع اختالفي در آن است بر قرآن عرضه مي
كـس   شود. و روايتي از پيامبر نقل شده است كـه بطـور قطـع هـيچ     قرآن است، دور انداخته 

��f ��0 «وده اند: تواند آن را رد كند، ايشان فرم نمي 5�b�(¬ �� ��; t�3�L� 5b
�  �3 ~�
r.G w4 1�� p�\ �7®h� 0� f��� ,��
% #E? M®4� a ���� :يعني به درسـتي،  » �,3.

گذارم و تا زماني كه به اين دو عمل كنيد، گمراه  من بعد از خود در ميان شما دو چيز باقي مي
شوند تا  و اين دو از يكديگر جدا نمي –اهل بيتم  –عترتم  شويد؛ اول، كتاب خدا و دوم، نمي

                                            
  .15، ص1ابي علي طبرسي، مجمع البيان، لبنان، دار إحياء التراث العربي، ج - 1
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ـ  در كنار حوض گرد من آيند. و اين، دليل است بر اين كه قرآن در همـه  هـا موجـود    ناي زم
است، زيرا جائز نيست كه پيامبر، تمسك به چيزي را امر كند كه مقدور نيست، چنانكه اهـل  

زماني وجود دارند. و هر گاه صحت قرآنـي   بيت و كسي كه پيروي از او واجب است، در هر
كه در ميان ماست به اجماع ثابت شد، الزم است كه به تفسير و بيان معاني آن و دور انداختن 

  1غير آن مشغول شويم.
اين سه نفر شيعه، تنها كساني هستند كه تحريف قرآن كريم موجـود در دسـت مـردم را     

شود؛ چنانكه  المي، نفر چهارمي براي آنان يافت نمياند و در طول پنج قرن اول اس انكار كرده
اند. و چنانكـه محـدث و شـيخ المشـايخ      علماي شيعه و فقهاي آنان، اين مطلب را ذكر كرده

كند كـه بعـد از ذكـر طرفـداران      ، نوري طبرسي، نيز ديدگاه دو گروه از آنان را ذكر مي2آنان
   گويد: هايشان، مي تحريف و تفسير قرآن و نقل گفته

 صچه بر پيـامبر  قول دوم: هيچ نقص و تغييري در قرآن صورت نگرفته است و تمام آن
رس مردم قرار دارد. و صدوق در  نازل شده است، همان است كه در دو الي جلد و در دست


���«خود و سيد مرتضي و شيخ طائفه در كتاب » 6��4=«كتاب ���اند و  به اين نظر گراييده» 

  3شود. قي براي آنان يافت نميدر ميان قدما، مواف

                                            
  .3، ص1التبيان، نجف، ج - 1

اند. براي اطالعات بيشتر به   شناسان شيعه، او را با اين لقب ذكر كرده چنانكه محدثان و فقها و نويسندگان و رجال - 2

  راجعه كنيد.الكني وااللقاب، تأليف قمي و الذريعة تهراني م

  .32فصل الخطاب، ص - 3
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چهارمين شخصي كه رأي آنـان را پذيرفتـه و روش ايشـان را برگزيـده اسـت، ابـوعلي       


��«طبرسي، صاحب تفسير �� :A¯ «) هـا آن چهـار    هـ) است. پس اين 548و متوفاي سال

  قرآن ابراز عقيده كردند.  ي هدوم،  دربار ي هنفري هستند كه در دور
ي اول، انكار تحريف، در ميان آنان وجود نداشت؛ زيرا  چهارم در دوره ي قرن پس تا نيمه

چنـين مطلبـي را اعـالم     ثـق ي امامان و راويان متقدم و محدثان و مفسران معتمـد و مو  همه
اند؛  اند، بلكه بر حسب مرويات و پندارهاي آنان جز به خالف آن مطلب تصريح نكرده نكرده

قرن چهارم تا قرن ششم، اين قول براي اولين بـار در   ي هز نيمي دوم؛ يعني، بعد ا اما در دوره
هاي حديث و تفسير  ميان شيعه از اين چهار نفر صادر شد و نفر پنجم هم ندارند. وقتي كتاب

و عقيده آنان را جستجو كرديم، نوري طبرسي بعد از ذكر سه نفر اول، چنين گفته است: كسي 

¯�A: «، شيخ ابـوعلي طبرسـي اسـت در تفسـير     كه به قول عدم تحريف تصريح كرده است
��
��ي او خالف صريحي شناخته نشد جز از  تا جايي كه نوري طبرسي گفته است: تا طبقه» 

  1اين چهار نفر.
ي هـيچ كـدام از    اند، از گفته ها براي مردم اظهار كرده همانطور كه گفتيم، اين عقيده كه آن

اند و قواعـد آن را   هستند آنان بذر شيعه را پاشيده معصومين يا روايتي از امامان ـ كه مدعي 
گيرد؛ بلكه برعكس،  سرچشمه نمي -اند و مذهبشان جز برگرفته از اقوال آنان نيست بنا نهاده

خود آنان اخبار و احاديثي را از امامان و معصومان خود روايت كردند كه مخـالف و متضـاد   
  را بيان خواهيم كرد. با قول آنان است، چنانكه اگر خدا بخواهد، آن

كنند، بـه   اين كل مطالبي است كه براي فريب مسلمانان بويژه اهل سنت، از آن استفاده مي
شـود   گـردد و روشـن مـي    شود و فسادشان ظاهر مي همين سبب، هر گاه عيبشان آشكار مي

                                            
  .34همان، ص - 1
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ي قـرآن اسـتوار    چقدر با اسالم و مسلمانان و شريعت درخشان فاصله دارند كه جز بر پايـه 
گيرند و در پشت سـخنان   ي آنان قرار مي برند و در زير سايه نيست، به اين چهار نفر پناه مي

و قبل از او مغنيه و غيره كه در اين باره مفصل بحث  1كنند، مانند اين دوست ما، آنان كمين مي
  ايم تا چيزي مخفي نماند. ايم و عبارات آن را كامالً آورده كرده
خبر دهيم كه آنـان را بـه    مورد تحليل قرار دهيم و از رازيشان را كه كالم اي قبل از اين 

خواهيم كه  كنيم و از آنان مي اي درنگ مي پناه بردن به مقوله و اظهار اين عقيده كشانده، لحظه
تواند، ثابت كند كه در ميان اين قوم، كسي وجود دارد كه قبل از اين چهار  آيا يكي از آنان مي

فته باشد؟  آيا در اين باره، شخص پنجمي هم دارند كه اين قول را اظهار نفر چنين چيزي را گ
  كرده باشد؟

تواند چنين كاري را انجام دهد حتـي اگـر همگـي پشـتيبان هـم       هرگز! هيچ احدي نمي 
  باشند. شعر: 

  شـنواني  را صدا بزني مي اي اگر زنده 
 

  ندايت را بشـنود   نيست اي اما زنده 
 

ي حق و تنفر مـردم و دوري از ننـگ و    قول را فقط از بيم از ضربهاين چهار نفر هم آن  
رسوايي و برمال شدن نيرنگشان كه براي اغفال مسلمانان و كتمان نيات اصلي خـود بـه كـار    

هايشان  اي هستند كه نسل اند. و گرنه آنان نيز، در درون خود معتقد به همان عقيده بردند، گفته
اي است كه از روز اول كه  اند. و اين، همان عقيده ارث برده يكي پس از ديگري از يكديگر به

مذهبشان تأسيس شد و شريعتشان شكل گرفت، به آن معتقد بودند؛ چنانكه بحراني گفته: اين 
عقيده از لوازم مذهب تشيع است. دليل انكار اين قضيه، نفاق آنان است. نفاقي كـه آن را بـا   

  نامند.  ه ميكشند و آن را تقي رنگ ديني روكش مي

                                            
  و بعد از آن. 50مع الخطيب في خطوطه العريضة، ص - 1
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پس به صراحت مي توان گفت كه اين چهار نفر هم، اين قول را جز از روي تقيه و نفـاق  
گونـه و بـزرگ و    اند. تا مسلمانان فريب خورند و موضوع بر آنان مشتبه شـود. همـان    نگفته

اهللا بن فاضل نجيب اصـيل سـيد عبـداهللا حسـيني موسـوي       معتمد و تسبيح گوي آنان، نعمت
انـد:) از بزرگـان    اش گفتـه  اين مورد نص صريح گذاشته است. كسي كه (در بـاره  جزائري بر

علماي متأخر و از بزرگ ترين فضالي متبحر ما بود و در عربي و ادب و فقـه و حـديث در   
همتا بود و سهم خود را از معارف خداشناسي با رغبـت مؤكـد و رنـج بسـيار      عصر خود بي

، نظيري هاساتيد فنون و كسب فضائل در كنار غم و اندو فراگرفته است و در كثرت قرائت نزد
براي وي مشاهده نشده است، او طرفدار مشرب اخباريه بود كه به اهل اجتهاد توجـه بسـيار   
مبذول داشته است و در مقابل معاندان و طرفداران فساد از مذهب مجتهـدان حمايـت كـرده    

هايي  طبع راست و تأليفات و نوآوريي گشاده و  است. او همچنين داراي قلب سليم و چهره
تـرين   در سيره و آداب و نصيحت و مطالب نادر و غريب و هدفمنـد بـوده اسـت كـه وسـيع     

�G=�°«او بر » £¢ ���«تأليفات وي  <�V� «      اسـت كـه حـدود دوازده جلـد اسـت و

«همچنين كتاب &�.W �
Wf	'�  1باشد. ي عمر وي مي كه ثمره» 

، در رد كسي كه قائل به عدم تحريف قرآن اسـت، گفتـه اسـت:    اين محدث بزرگ شيعي
همه آن را نـازل كـرده    –جبرئيل  –االمين  ح پذيرفتن تواتر در آيات قرآن و اين كه رو همانا 

شود كه همـه مسـتفيض بلكـه متـواتر هسـتند، و بـه        باشد، به كنارگذاشتن اخباري منجر مي
و ماده و اعراب داللت دارند. با اين كه همـه   صراحت بر وقوع تحريف در قرآن از نظر كالم

ها اتفاق نظر دارند، اما سيد مرتضـي و صـدوق و    ياران ما در صحت اين اخبار و تصديق آن
چه بين دوالي جلـد قـرآن قـرار دارد،     اند كه هر اند و حكم نموده شيخ طبرسي مخالفت كرده

                                            
  .150، ص 8نص آنچه خوانساري در كتاب روضات الجنات آن را ذكركرده است، ج  - 1
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حريف و تبديلي در آن واقـع  مصحف و قرآن نازل شده از جانب خداست نه غيرآن، و هيچ ت
نشده است، بر اساس اين قول است كه شيخ طبرسي آيات و جزءهاي قرآن را ضبط كـرده و  

آيـه و تعـداد    6236، و مجموع آيـات قـرآن   114هاي قرآن  از پيامبر روايت كرده كه سوره
باشد. در حقيقت، اين قـول فقـط بـه خـاطر مصـالح فـراوان        حرف مي 321250حروف آن 

ي طعن عليه آنان به اين كـه اگـر تحريـف در     است، از جمله: مسدود كردن دريچه خودشان
دانند و معتقدند تحريف بدان راه يافته، پس چگونه عمل به قواعد و احكـام   قرآن را جايز مي

  1باشد. آن جايز مي
بقيه كالم او در رابطه با اين مسأله را به هنگام ذكر عبارات ديگران ذكر خـواهيم كـرد. و   

  گذاريم:  اينك بر حروف فوق نقطه مي
اول: واقعاً ابن بابويه قمي ملقب به صدوق كه اين قول را اولين بار در ميـان شـيعه گفتـه    
است، در تأليفات خود روايات بسياري را نقل كرده است، از قبيل رواياتي كه بـر تحريـف و   

ها وارد كند و ايـن مسـئله    نكنند، بدون اين كه نقد و طعني بر آ تغيير و نقص قرآن داللت مي
بيانگر آن است كه اعتقاد اصلي او مطابق معتقد ساير قوم خويش خويش است، پس در ايـن  

آوريم كه ذكـر بعضـي از    هاي او را مي روايت از احاديث روايت شده در كتاب  جا روايات نه
  آيد: ها در باب چهارم مي آن


�«روايت اول، حديثي است كه وي آن را در كتاب �h� z�g8 0; « كه يكي از صحاح

 �گويد: رسـول خـدا   چهارگانه شيعه است در فصل نكاح، باب متعه آورده است و چنين مي
متعه را حالل كرد و تا وقتي هم كه از دنيا رفت آن را حرام نكرد و براي اين مطلب، استدالل 

  كرده است به آيه ذيل طبق قرائت ابن عباس كه خوانده:

                                            
  .357، ص2نعمت اهللا جزائري، األنوار النعمانية،ج - 1
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پس اگر با زني از زنان براي مدت مشخصي ازدواج كرديد و از او كام گرفتيـد،  «ترجمه: 
بايد كه مهريه او را (چنان كه مقرّر است بدون كم و كاست و در موعد خود) بپردازيد، و ايـن  

  »     (از واجبات الهي) است.واجبي 

��معروف آن است كه عبارت  ��?��A); #i بعـد از كلمـه   مـن اهللا)،  ي ( و نيز، واژه

  فريضه، از قرآن نيستند.

خود، چنين روايت كرده اسـت: محمـدبن عمـر حـافظ     » "$�X«روايت دوم: در كتاب 

كرد و گفـت: ابـوبكر بـن     بغدادي، معروف به جعابي به ما گفت: عبداهللا بن بشير براي ما نقل
الزبير از جابر براي ما حديث آورد كه گفت: از رسول خدا شـنيدم كـه    عياش از اجلح از ابي

�	®J«گفت:  مي� ,=�(D� ,�m$D :#i� C4 a �� �.b�� ��o� �;�
�� [.� Z�|_U 
~.	
��� ~.�3!4 !�� ��� :=�(D X.��� ,~.7C;� ~. �\ !�� �� :�m$D X.�� ,

 #�i a X.��
  ,�;.�$�3� t����3� .LiN  ;�W�1£� �W�1�y� �W.3�7 !�� �� :J®	� X.���
R�V% ��? �W? :³ ��oi«  

كننـد: قـرآن و مسـجد و     آيد سه چيز نزد خداوند شكايت مي يعني وقتي روز قيامت مي 
مرا تعطيـل و   گويد: تكه نمودند. مسجد مي گويد: خدايا، من را تحريف و تكه عترت. قرآن مي

گويد: خدايا، ما را كشتند و دور راندند. پس بـراي تسـلط بـر نـزاع،      ضايع كردند. عترت مي
  2تر هستم. فرمايد: من براي اين امر، شايسته ايستند؛ سپس خداوند مي روي زانوها مي

                                            
  .459، ص3ن ال يحضره الفقيه، جابن بابويه قمي (ملقب به صدوق)، م - 1
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&«هاي سوم و چهارم و پنجم را نيز، در كتاب  روايت �W�	;���K «    خـود روايـت كـرده

  است: 
ي قزوينـي بـراي مـا     بن محمد بن حسن، معروف به ابن مقبره بن عبداهللا وراق و علي يعل

صباح براي ما نقـل   خلف اشعري گفت: احمدبن ابي نقل كردند و گفتند: سعدبن عبداهللا بن ابي
يـونس بـراي مـا     كرد و گفت: ابونعيم فضل بن دكين از هشام از سعدبن زيد بن اسلم از ابـي 

  گفت: حديث آورده است و 

���2 «مصحفي را براي عائشه نوشتم، عائشه به من گفت: �b� o�  Jo�$� ���±% ���; Q�
R
34 �2�3;? �� ���; f3  ,R
34 �2
3;? p�\ «  ي نمـاز رسـيدي آن را    يعني هرگاه بـه آيـه

ننويس تا خودم آن را بر تو ديكته كنم. پس وقتي كه به آن رسيدم چنين بر مـن امـال كـرد:    

�34 .P �\� � �!*.� Jo$�� �.3$���	� JoH _»    بر همـه نمازهـا، بـويژه

  »نماز وسط و نماز عصر مواظبت كنيد.
و علي بن عبداهللا وراق و علي بن محمدبن حسن قزويني براي ما نقـل كردنـد و گفتنـد:    

خلف اشعري براي ما حديث آورد و  سعدبن عبداهللا براي ما حديث آورد و گفت: احمد بن ابي
هر از مالك بن انس از زيد بن أسلم از عمرو بن نـافع نقـل كـرده     سعد بن داود از ابيگفت: 

نوشتم كه او به من گفت: اگـر بـه    ، مي�است كه گفت: مصحفي را براي حفصه، همسر پيامبر

�.*�!� ��\�� P.اين آيه رسيدي، اين گونـه بنـويس:    Jo�$�� �.3�$� ��34  Jo�H
��	�.  

ق و علي بن محمد بن حسن قزويني براي ما نقـل كردنـد و گفتنـد:    علي بن عبداهللا الورا
خلف اشعري براي ما حديث آورد و گفت: سعد بن داود از مالـك بـن    سعدبن عبداهللا بن ابي

، براي ما �يونس، موالي عائشه، همسر پيامبر انس از زيد بن اسلم از قعقاع بن حكيم از ابي
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كه برايش مصحفي بنويسم، و گفت: هر گاه به اين  حديث آورد و گفت: عائشه مرا فرمان داد

�.*�!� �Jo�H آيه رسيدي، اين گونه بنويس:  Jo�$�� �.3�$� ��34 .P �\�
� �	��t�W�7 a سپس عائشه گفت: به خدا سوگند اين آيه را اينچنين از رسول  .7.;.

  1شنيدم. �خدا
ست: اين اخبار حجتي است براي ي اين كتاب گفته ا پس از ذكر اين سه روايت، نويسنده

�.*!��ما در مقابل مخالفان كه منظور از  JoH� ،.نماز ظهر است  

و كتـاب  » ;����&«بـه نقـل از كتـاب    »  $# "!��«روايت ششم را نوري در كتاب 

»�.
	�  تأليف ابن بابويه آورده است: » 

V�W[ بن كعـب:   روايت شده كه در قرائت ابي �از امام رضا�����4 � t%��7& ª�
��t$3�D 52'; ª!E�      آمده است. يعني، خويشـاوندان نزديـك خـود را بترسـان در

  2حالي كه گروه مخلصت در ميان آنان قرار دارند.

تأليف ابن » &;���«به نقل از كتاب »  $# "!��«روايت هفتم را هم نوري در كتاب 

  بابويه قمي آورده است: 
روايت شده است كـه گفـت: خداونـد پيـامبرش را بـه       �اهللاعبد عمير از ابي از ابن ابي

��*�.X فرمايد:  انتصاب اميرالمؤمنين براي مردم امر نمود، چنانكه در اين آيه مي ��^ ����

                                            
  .314و  313ابن بابويه قمي، معاني األخبار، مكتبة الفريد، ص - 1

  .145فصل الخطاب، ص - 2
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 / �; }3% XCW��4 �  ª%� 0; ª
چـه از سـوي    ي خـدا، هـر آن   ؛ يعنـي، اي فرسـتاده  ��

  1.ي علي بر تو نازل شده است، برسان پروردگارت درباره
روايت هشتم آن است كه طبرسي در صدد رد بر آن بعد از استدالل به قول اميرالمـؤمنين  

آن را از همان راوي فوق، نقل كرده است و آن، چنين است: علي قرآن  �طالب بن ابي علي
را جمع نمود؛ پس وقتي كه آن را آورد گفت: اين كتاب پروردگارتان است آن گونـه كـه بـر    

رديده است، نه حرفي بر آن افزوده شده و نه حرفي از آن كم شده است. در پيامبرتان نازل گ
چه نزد توست، وجود دارد. پس علـي   جواب گفتند: نيازي به آن نداريم؛ نزد ما هم، مانند آن

  گفت:  برگشت و 

�m�m�m�m� �W� �V��U� �T�� SR� � � �Q� �P� �O��N��M��L��W� �V��U� �T�� SR� � � �Q� �P� �O��N��M��L��W� �V��U� �T�� SR� � � �Q� �P� �O��N��M��L��W� �V��U� �T�� SR� � � �Q� �P� �O��N��M��Lllll 
  )187 عمران: (آل

ه بهاي انـدكي آن را فروختنـد! چـه بـد چيـزي را      اما آنان آن را پشت سر افكندند و ب«
  2 »خريدند.

امام هفتم آنان گفت: دنبال ديـن كسـي    ؛�ين است كه ابا حسن موسينو روايت نهم چ
مباش كه از گروه تو سرباز زند و دين آنان را دوست مدار؛ زيرا آنان خائنان به خدا و رسول 

داني خيانت آنان به امانتشان چگونـه بـود؟    او هستند و به امانات خود خيانت كردند. آيا مي
  3امانتدار كتاب خدا بودند اما آن را تحريف و تبديل كردند.

                                            
  .282همان، ص - 1

  .32فصل الخطاب، ص  - 2

  .244همان، ص - 3
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ها و امثال آن فراوانند كه داللت صريح دارند بر اين كه اين قوم جز به منظـور   اين روايت
ق و اند. طوسي كه با ابن بابويه قمي هـيچ فـر   تقيه، به ادعاي عدم تحريف قرآن متوسل نشده

ها را كه از متبوع وي نقل كرديم در كتابش بيان كرده  اختالفي ندارد و او هم مانند اين روايت
  اند.  است،  مرتضي و طبرسي نيز، اين گونه

هاي آن دسته از بزرگان شيعه را ذكر كنم كه اقوال  خواهم در اين جا، بعضي از عبارت مي
ي آنان نزد شيعه شأن و مقامي  اند و همه كردهعدم تحريف قرآن رد  ي هاين چهار تن را دربار

واال دارند، پس مطلب را با نقل عبارتي از عالم فاضـل، عـارف، محـدث، محقـق، ريـزبين،      
كنيم كه صاحب  خداشناس، محمدبن مرتضي مشهور به مولي محسن كاشاني آغاز مي ي هفرزان

تعداد تأليفاتش بـالغ بـر   تأليفات بسيار مشهوري همچون كافي، وافي و شافي و غيره است و 
  1هجري است. 1091صد كتاب است، و متوفاي سال 

اين شخص در تفسير خود بعد از ذكر كالم طبرسي و مرتضي مبني بر ايـن كـه علـم بـه     
  گويد:  صحت نقل قرآن، مانند علم به وجود شهرها و حوادث است، مي

حراست از قرآن در نـزد  ي نقل و  گونه كه انگيزه گويم: ممكن است كسي بگويد: همان مي
ي وصـيت و   كننـده  هاي تغيير قرآن هم از طرف منافقان و تبديل مسلمانان فراهم بوده، انگيزه

اند؛ زيرا محتويات قرآن با نظر و هواهاي نفساني آنان در  ي خالفت هم بسيار بوده دهنده تغيير
ر شهرها و قرار گرفتن آن تضاد بود. و تغيير در قرآن اگر واقع شده باشد، قبل از انتشار آن د

بر حالت فعلي بوده است و بعد از آن به شدت ضبط كنترل شده اسـت، پـس منافـاتي بـين     
  اي الزم است كه بگويد:  تحريف و ضبط و كنترل شديد نيست، بلكه گوينده

                                            
  .33و  32، ص3الكني و االلقاب، ج - 1
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ذات و اصل قرآن تغيير نكرده، بلكه تغيير در كتابت و تلفظ آن است؛ زيرا قرآن را بعد از 
اري از اصل، تحريف نمودند و اصل آن نزد اهل قرآن كه به آن آگاهي دارند، بـاقي  برد نسخه

چـه تحريـف    مانده است. پس قرآني كه نزد علماي قرآن قرار دارد، تحريف شده نيسـت، آن 
بر همـين   �اند. و اين كه قرآن در عصر پيامبر شده، آن است كه براي پيروانشان آشكار كرده

شـد در حـالي كـه     آوري مي ه باشد، ثابت نيست و چگونه جمعآوري شد وضعيت فعلي جمع
پذيرفت و اما درس و  پايان  صشد و نزول آن با پايان عمر پيامبر قسمت به قسمت نازل مي
  1اي بود كه نزد آنان وجود داشته است، نه مربوط به تمام قرآن. ختم قرآن مربوط به اندازه

ي وجود قـرآن در هـر عصـري بايـد      : دربارهگويد ابن بابويه قمي در اول گفتار خود مي
بگويم: موجود بودن قرآن نزد اهل قرآن بدان صورت كه خداوند نازل كرده است كافي است، 

دسترسي  �گونه كه به امام و نياز ما هم همين است، اگر چه بر بقيه آن قدرت نداريم همان
مراد از كالم شيخ هـم، همـين   نداريم؛ زيرا انس و جن در آن مورد، مانند هم هستند و شايد 

اش واجب باشد، هميشه موجود است،  ي او: كسي كه پيروي از گفته ي گفته باشد. و اما درباره
منظور اهل بينش و بصيرت به كالم خداوند است؛ زيرا اهل بصيرت در زمان غيبت پيشوايان، 

است و حديث مـا را   به كسي بنگريد كه از خودتان«هايند؛ زيرا امام غائب گفته:  جانشين آن
روايت كرده است و در حالل و حرام ما نظر افكنده و احكام ما را شناخته است، پـس او را  

چنانكـه فاضـل عـالم و     2».ام حاكم بين خود قرار دهيد؛ زيرا من او را حاكم شما قـرار داده 
گر اخبار  فقيه، آشنا به تفسير و لغت عربي و راوي و محدث فاضل و جامع شرايط و جستجو

كه جز استاد ما، مجلسي كسي از او سبقت نگرفته، صاحب كتاب تفسير القرآن، سـيد هاشـم   

                                            
  .36 و 35، ص1فيض كاشاني، صافي، ج - 1

  .37و  36صافي، ص - 2
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ي تفسيرش در فصل چهـارم، تحـت عنـوان     در مقدمه 1بحراني بر اين چهار نفر رد زده است.
ي  ي اقوال دانشمندان ما در تفسير و عدم تفسير قرآن و عدم استدالل بـه گفتـه   بيان خالصه«

  گفته است:» تحريف آن را انكار كرده است كسي كه
خداوند قبرش را عطرآگين  -االسالم، محمدبن يعقوب كليني ةبدان آن كه ظاهر ديدگاه ثق

اين است كه معتقد به تحريف و نقص در قرآن بوده است و روايات بسياري را در ايـن   -كند
اعتماد خود را به روايـت  روايت كرده است. كتابي كه در آغاز آن، » كافي«موضوع در كتاب 

ها را رد نكرده و براي هيچ كدام معارضـي   هاي آن اعالم كرده است و هيچ يك از آن روايت
را نياورده است. همچنين كتاب تفسير استادش، علي بن ابـراهيم قمـي، مملـو از ايـن گونـه      

ـ   ي تحريف غلو كرده است و در تفسير خود اختالفات مطالب است كه در مسأله ازل قـرآن ن
  با قرآن تحريف شده آورده است. اين فرموده كه خداوند فرموده: شده از سوي خداوند را

�m�m�m�m��g��R��Q��P��O��N��g��R��Q��P��O��N��g��R��Q��P��O��N��g��R��Q��P��O��Nllll 110 عمران: (آل(  
زيرا امام صادق به قاري اين آيه گفت: آيا بهترين اين امت، علي و حسين بن علي را بـه  

ازل شد؟ در جواب گفت: در رسانند؟ سپس از ايشان سؤال شد، پس اين آيه چگونه ن مي لقت

است. مگر در آخـر آيـه، مـدح خـدا را بـراي پيشـوايان        �Bi�K? �A6? �K �3'���اصل 

  سپس آياتي از اين قبيل ذكر كرد و گفت:  ��D�% ���;N	����_فرمايد:  بيني كه مي نمي


�ª  �� چه از قرآن حذف شده اين قول خداوند است:  آن�� XCW? f% =2�� a 0b��
ي علي بر تو نازل كـرده) ايـن هـم نـازل شـد:       چه در باره (يعني ليكن خدا درباره آن ��4

� �A3	% ��CW?����=2�� �b6oDسپس در اين باره باز هم، آياتي نازل كرد. سپس گفت:  .

                                            
  .181، ص8خوانساري، روضات الجنات، ج - 1
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ي  شـدن، پـس آيـه    مقـدم و امـا  و تأخير آيات بايد گفـت:   ي نوع تحريف تقديم اما در باره
ـ  ي عده درباره ي چهار ماه و دو روز را  ي يك ساله را نسخ كرده است و عده كه عده ي زنان 

كنـد، مقـدم    ي زن شوهر مرده را يكسال اعـالم مـي   اي كه عده ي منسوخه قرار داده ـ  بر آيه 
  ي خداوند: داشته شده است و نيز، فرموده

�m�m�m�m��u��t��s��r��q��p��o��n��m�� �l� �k��ji��h��u��t��s��r��q��p��o��n��m�� �l� �k��ji��h��u��t��s��r��q��p��o��n��m�� �l� �k��ji��h��u��t��s��r��q��p��o��n��m�� �l� �k��ji��h

��µ��wv��µ��wv��µ��wv��µ��wv :17 (هود(  
ه دليل و برهان روشني از سوي پروردگار خود دارد و شاهدي از او پيرو آن آيا كسي ك«

آيـا چنـين كسـاني بـا      -است و قبل از وي نيز، كتاب موسي رهبر و رحمـت بـوده اسـت     
  »بصيرت برابرند. ـ  هاي بي ناانس

;�;��v ���در اصل بخشي از آيه چنين بوده است  ��'; =E�q z.3��� ��`� ��3�7 0�;
ي  سپس بعضي از آيات را ذكر كرده است و گفته: آياتي كه تمام آن در سوره���� ;.*�� 

  ديگري واقع است: 

�m�m�m�m��°�� �̄�®��¬��«ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£��°�� �̄�®��¬��«ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£��°�� �̄�®��¬��«ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£��°�� �̄�®��¬��«ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£

���Î���³²��±���Î���³²��±���Î���³²��±���Î���³²��±llll    :61 (بقره(  
سازيد؟ پـس بـه    ميتر را جانشين چيزي بهتر  گفت: آيا برآنيد كه چيزي پست )موسي«(

گيريد  ايد، خواهيد يافت. آيا چيزي پست را مي چه خواسته شهري فرود آييد كه در آن جا آن
  » دهيد. و در مقابل چيز باارزش خود را مي

  فرمايد:  ي مائده قرار دارد، آن جا كه خداوند مي كه تمام اين آيه در سوره
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�m�m�m�m��¹� � �̧ �¶��µ� � �́ �³� �²� � �±��°� � �̄ �®� �¬��«��¹� � �̧ �¶��µ� � �́ �³� �²� � �±��°� � �̄ �®� �¬��«��¹� � �̧ �¶��µ� � �́ �³� �²� � �±��°� � �̄ �®� �¬��«��¹� � �̧ �¶��µ� � �́ �³� �²� � �±��°� � �̄ �®� �¬��«

��¾��½��¼���»��º��¾��½��¼���»��º��¾��½��¼���»��º��¾��½��¼���»��ºllll  :22 (مائده(  
كنند و ما هرگز بدان  انا در آن جا قومي زورمند و قلدر زندگي ميگفتند: اي موسي، هم«

شويم؛ تا از آن جا بيرون نروند. در صورتي كه آنان از آن سرزمين بيرون رفتند،  جا وارد نمي
  »ما بدان جا خواهيم رفت.

ي مائده قرار دارد. آيات ديگـري   ي بقره و نيمي ديگر در سوره پس نيمي از آيه در سوره
ن قبيل را نيز ذكر كرده، و جماعتي از ياران مفسر ما، مانند عياشي و نعماني و فرات بـن  از اي

اند و اين مـذهب بيشـتر محققـان و محـدثان      اند ابراهيم و غيره با قمي و كليني موافقت كرده

وي » 8\����¨«طالب طبرسي است؛ چنانكه كتاب  متأخر و نيز قول شيخ اجل احمدبن ابي

ي علوم اهل بيـت و خـادم اخبـار     ي ما، شكافنده كند و شيخ و عالمه عالم مياين مطلب را ا
خود اين قول را تقويت نموده و پيرامون آن بحثي چنان گسترده » االنوار بحار«آنان در كتاب 

  ارائه نموده كه بيش از آن ممكن نيست. 
   ي واضـح  نزد من بعد از كاوش و تحقيق اخبار و پيگيري آثار، صحت اين قـول بـه حـد

 ي هاست كه ممكن است حكم شود به اين كه اين از بـديهيات مـذهب تشـيع اسـت و مسـأل     
را در پردازي صدوق  ترين مفاسد غصب خالفت است. پس بينديش تا خيال تحريف از بزرگ

در كتاب اعتقادات خود گفته است: اعتقاد ما بر اين است، قرآني كه  اين مسأله بداني، زيرا او
نازل كرده، همان است كه در بين دوالي جلد و در دسـترس   صبر پيامبرشخداوند آن را 

مردم است و بيشتر از آن نيست، و هر كس مدعي باشد كه ما به چيـزي ديگـر غيـر از ايـن     
گوست و توجيه كردن مراد او به علماي قم، فاسد و باطـل اسـت؛ زيـرا     معتقديم حتماً دروغ

و كرده است از علماي قم است. آري در انكار ايـن  علي بن ابراهيم كه در قول به تحريف غل
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امر سيد مرتضي در جواب مسائل مطرح شده در طرابلس خيلي مبالغه كرده است و ابـوعلي  
از او پيروي كرده و گفته است: ادعـاي زيـاده در قـرآن بـه     » البيان مجمع«طبرسي در تفسير 
  اجماع باطل است

ماعتي از ما و قوم حشويه از عامه (اهل سنت) اما در رابطه با نقص و كم كردن قرآن، ج 
اند كه تغيير و نقص در قرآن وجود دارد، اما قول صحيح در مذهب ما بر خـالف    روايت كرده

آن است و اين چيزي است كه مرتضي آن را تقويت كرده است، و شيخ طوسي نيز، در كتاب 
زيـاده و نقـص در قـرآن، از     از وي پيروي كرده است؛ زيرا گفته است: اما سخن از» تبيان«

ي قرآن نيستند، زيرا زياده در قرآن به اجماع باطل اسـت و   قبيل چيزهايي هستند كه شايسته
نقص در آن نيز، آشكارا با مخالفت مسلمانان روبرو شده است و همين قـول بـه مـذهب مـا     

نين به نظـر  تر است؛ چنانكه مرتضي آن را تقويت كرده است و از ظاهر روايات هم چ برازنده
رسد، اما روايات بسياري از جهت عامه و خاصه، ناقص بودن و جابجا شدن بسـياري از   مي

دارد، اما طريق روايت اين احاديث، آحـادي هسـتند كـه مفيـد علـم       آيات قرآن را اعالم مي
ها مشغول نكنيم؛ زيرا  ها اعراض شود و خود را به آن روايت باشند، پس بهتر است از آن نمي
شود؛  ها صحيح هم باشند، طعني بر قرآن موجود وارد نمي تأويل هستد و اگر آن روايت قابل

چه در بين دو جلد است، صحتش معلوم است و هيچ يك از پيشوايان به آن اعتراض  زيرا آن
اند و روايات ما با تشويق مردم به قرائت قرآن و تمسـك بـه    اند و آن را هم دفع نكرده نكرده

آمـده   صگردد و روايتـي از پيـامبر   د نمودن اخبار مخالف قرآن، تقويت ميمحتواي آن و ر

�Tتواند آن را رد كنـد. او فرمـوده اسـت:     است كه كس نمي t�3�L� 5b
�  ��3 ��W� �
(¬� a ���� ,.3,�  0� f� 5�b ���34 1��� ���\ ��7®h� 0�� ���
%  #E ��®4
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r.G_Uگذارم: كتاب اهللا و اهل بيتم و ايـن   جاي مي (من در ميان شما دو چيز گرانمايه به

  ).تا به نزد من كه بر حوض هستم باز گردند شوند دو هرگزاز هم جدا نمي
و اين روايت دليل است بر اين كه قرآن در هر عصري موجود بوده و هست، زيرا جـايز   

ي كـه  نيست به چنگ زدن به چيزي امر شود كه گرويدن به آن مقدور نباشـد،چنانكه  كسـان  
چه نزد ماست،  قولشان واجب االتباع است، بايد در هر زماني در دسترس باشند و هر گاه آن

به  اجماع صحيح باشد، پس الزم است مشغول تفسير و بيان معـاني آن شـويم و غيـر آن را    
  رها كنيم. 

ادعاي آنان مبني بر عدم وجود آيات اضافي در قرآن نازل شده، درست و حق  گويم: مي
يابيم كه بر خالف آن داللـت كنـد، جـز چنـد      زيرا در اخبار معتبر خودمان چيزي نمي است،

اي توجيه كـرديم كـه رفـع احتمـال      ها را به گونه ها كه در فصل اول آن مورد از اخبار زنديق
آيات بسياري از قرآن ساقط گرديده «گفت:  �شود؛ در روايات عياشي آمده است كه باقر

ه آن نيز، از خطاي نويسندگان و توهم مردان بوده، چيـزي بـه آن   است اما جز چند حرفي ك
  ». افزوده نشده است

تـر از آن   تغيير مطلق كلي و نقصان قرآن؛ باطـل بـودنش واضـح    ي هو سخنان آنان دربار
دانستم چگونه چنـين اسـتادي مـدعي     است كه نياز به بحث و بيان داشته باشد، اي كاش مي

نقص داللت دارد با اين كه ما حتي به يك خبر واحد هم دست  است كه ظاهر روايات بر عدم
نيافتيم كه بر عدم نقص داللت كند. آري روايات ايشان داللت دارند بر اين كه تغييرات واقـع  

رساند، مانند اين كه نـام علـي و آل    شده در قرآن، آسيب زيادي به مقصود و مفاهيم آن نمي
ت از قرآن حذف شود و بعضـي از آيـات نيـز، پنهـان     و نام منافقان و نيز برخي آيا �محمد

گردد. همچنين روايات داللت دارند بر اين كه كالم خدا بر ما حجت است، چنانكه از روايت 
گردد و داللت روايات بر موارد فوق مسلم است.  نقل شده از طلحه در فصل گذشته ظاهر مي
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ي زيـادي   ر آن داللت دارند، فاصـله اما بين ادعاي آن عالم بزرگ و اين مطلبي كه روايات ب
اخبـاري كـه بـر تغييـر و نقصـان داللـت دارنـد از        «ي او:  وجود دارد و همينطور است گفته

صدور چنين سخني از چنين استادي بعيد بـه  ». خبرهاي آحادي هستند كه مفيد علم نيستند
مسائل خالفي هاي خود آورده و در بيشتر  رسد؛ چون اخبار آحادي كه شيخ در كتاب نظر مي

تـر از اخبـار    ها را واجب دانسته است از حيث سند نه از روي داللت، قوي خود، عمل به آن
متواتر معنوي بوده و داراي قرائن نيرومند هستند كه علم عادي را  ها تغيير قرآن نيستند و اين

يـد:  كنند و اگر كسي در صدد دفـاع از شـيخ برآيـد و بگو    به وقوع تغيير در قرآن واجب مي
منظور شيخ از ضعف اخبار اين است كه آن اخبار به حد معارضـه بـا داليـل انكاركننـدگان     

جويانه است  كه اين كالم سخني چاره پوشي از اين اند، بايد بگويم: بعد از چشم تحريف نرسيده
براي دفاع از شيخ، كه جواب آن را به زودي ذكر خواهيم كرد كـه عبارتنـد از: ضـعف سـند     

  منكران.
اند و حال ايـن كـه    انگيزتر اين كه شيخ ادعا كرده كه اخبار تحريف قابل تأويل شگفت و 

پذير نيستند. اما اين كه شيخ گفت: اگر اين اخبار  دانم كه بيشتر اين اخبار توجيه من كامالً مي
شود؛ بايد گفت كه مشتمل بر اموري است كه براي ما ضرري  صحيح باشند، چنين و چنان مي

  از جمله:  تي به نفع ما هم هستند،ندارند، ح
صحت اخبار تغيير و نقص، مستلزم طعن و اشكال وارد كردن به محتويات قرآن نيسـت،  
  يعني در بين وقوع اين نوع تغيير در قرآن و واجب بون تمسك و چنگ زدن به اين مصـحف

دي از آن پديد چه در آن است، هيچ منافاتي وجود ندارد، و هيچ فسا تغيير يافته و عمل به آن
گردد؟ و اين امري است كه نزد ما مسلم است  آيد و موجب تغيير مفاد احكام و غيره نمي نمي

و به سبب آن، ضرري متوجه ما نخواهد شد، بلكه اين دليلي است بر اين كه با آن بين اخبار 
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ي  رضـه كنـيم، و بـا ع   دال بر تغيير و اخبار مخالف تغيير قرآن توفيق و هماهنگي برقرار مـي 
  كنيم. چه موافق كتاب خداست، عمل مي روايات بر قرآن و عمل به آن

يكي ديگر از آن امور، اين است كه وقتي تمسك به ثقلين مستلزم وجـود قـرآن در هـر    
عصري است، پس امامي كه قرين اوست هم، همينطور است و نبايد مخفي بماند كه اين هـم،  

كه قرآن به آن صورت كـه خـدا نـازل     چون همين براي ما ضرري ندارد، حتي به نفع ماست؛
شـود،   كرده نزد اهل قرآن هست، مخصوصاً نزد (امام) كه مقارن قرآن است و از آن جدا نمـي 

نخورده و بدون تغيير باقي مانده، حتي اگر بر مـوارد ديگـر    كافي است كه بگوييم قرآن دست
ل) دوم است، بـه ويـژه در   ستيم كه (ثقر به دسترسي امام نيگونه كه قاد آن، قادر نباشيم، همان

چه نزد ماست اخبار و علماي جانشين اوست. پس چنانكه  زمان غيبت؛ زيرا در اين زمان، آن
  مايه) در اين مورد مانند يكديگرند. ل (گرانظواهر نصوص معلوم است، هر دو ثقاز 

ل قـرآن  چه سيد مرتضي در حمايت از مذهب ذكر كرده است: علم به صحت نق سپس آن
هـاي مشـهور و اشـعار     مانند علم به وجود شهرها و رويدادهاي بزرگ و وقايع مهم و كتاب

ها و حفظ و حراست از  هاي نقل آن ي عرب است كه عنايت مردم و مقتضيات و انگيزه نوشته
 ؛انـد  اند و اين موارد در مورد قرآن به حد نهايي رسـيده  ها به نحو چشمگيري وجود داشته آن

ي نبوت و منبع علوم شرعي و احكام ديني اسـت، و علمـاي مسـلمان در     آن، معجزهزيرا قر
اند تا آن اندازه كه همه موارد مورد   حفظ و حمايت از قرآن نهايت تالش خود را مبذول داشته

اند، مانند اعراب، قرائت، حـروف و آيـات. پـس بـا ايـن       اختالف را در قرآن شناسايي كرده
انه و كنترل شديد چگونه ممكن است قرآن تغيير يافته و ناقص باشد؟ عنايات و اهتمام صادق

همچنين گفته است: علم به تفاصيل و جزئيات قرآن با نقل صحيح، مانند علم به مجمـوع آن  
 -است و اطالع از اين چيزها مانند علم به امور بديهي است، ماننـد كتـاب سـيبويه و مزنـي    

گونه كه از كليـات   دارند، همان ا توجه الزم را مبذول ميه كساني كه نسبت به آن كتاب -مثالً
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ها خبر دارند؛ نسبت به جزئيات هم مطلع هستند، يعني، اگر كسي فصلي را به كتاب نحوي  آن
داند كه آن باب به كتاب ملحـق   تواند آن را جدا كند و مي سيبويه بيفزايد كه از آن نباشد، مي

شـود، پـس    كتاب مزني نيز، همين قول گفته مي ي هشده است و از اصل كتاب نيست و دربار
نايـت بـه نقـل و ضـبط كتـاب سـيبويه و       معلوم است كه عنايت به نقل و ضـبط قـرآن از ع  

  تر است.  هاي شعراء صادقانه ناديو
ي ضبط و كنترل و نظارت بر قـرآن در   و جواب شيخ اين است: تحقق مقتضيات و انگيزه

–اصـحاب   –بينـي آنـان    كه مي دانيم؛ چنان ن را مسَلم نمياوايل قرن اول و قبل از جمع قرآ

ي اعمال نماز  بيني آنان درباره اند. آيا نمي نسبت به بسياري از امور متعلق به قرآن غافل مانده
كرد؟ به  آن را روزانه پنج بار با حضور دو طرف مخالف تكرار مي �اختالف دارند كه پيامبر

گونه كـه   گوييم: همان ؟ اگر هم تسليم ادعاي شيخ شويم، مينگري امر واليت و امثال آن نمي
بود، انگيزه و مقتضيات تغيير آن نيز   مقتضيات بر نقل و حراست قرآن از طرف مسلمان محقق

زيرا قرآن با  ؛كنندگان وصيت و تغييردهندگان خالفت وجود داشت از طرف منافقين و عوض
ر است. و تغيير در قرآن قبـل از انتشـار آن در   ها در تنش و تضاد بود و اين مهمت اهداف آن

ممالك و استقرار آن به حالت فعلي بوده است، كه بعد از آن به شدت ضبط و كنترل صورت 
  گرفته است؛ پس منافاتي بين تغيير قرآن و ضبط شديد آن نيست. 

توان گفت: آن قرآني كه اصل و موافق چيزي است كه خدا آن را نازل كـرده   همچنين مي
است، دستخوش تغيير و تحريف نشده است، بلكه بر همان حالت اصلي است و نزد اهل قرآن 

حفظ شده است. پس تحريفي در كار نيست، چنانكه امام ـ در حديث سليم    و عالمان به آن،
ايم ـ به اين مطلب تصريح كرده اسـت كـه     از كتاب (احتجاج) فصل اول در اين مقدمه آورده

برداري از قرآن آن را  زيرا آنان فقط هنگام نسخه ؛فظ تغييردهندگان استتغيير در كتابت و تل
اند. ولـي بسـي    ف، آن است كه آنان براي پيروانشان اظهار كردهاند. پس قرآن محرّ تغيير داده
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اسـاس و دور از   است كه شخصي مانند سيد مرتضي به اين گونه مطالـب بـي    ي شگفتي مايه
  متواتر را رها كند. پس بينديش و در آن تدبر كن.واقعيت چنگ بزند و روايات 

يكي ديگر از مسائلي كه براي حمايت از مذهب و ديدگاه خود ذكر كرده ايـن اسـت كـه    
آوري و تـأليف شـده اسـت، و     درست مانند قرآن فعلي جمع صگفته: قرآن در زمان پيامبر

ـ  استدالل كرده به اين كه كل قرآن در آن زمان، تـدريس و حفـظ مـي    د، حتـي بعضـي از   ش
بـن    اصحاب براي حفظ آن تعيين شدند و جماعتي از صحابه مانند عبداهللا بن مسـعود و ابـي  

ي اين مطالب بدون نياز به  اند. همه ختم كرده �كعب و ديگران چندين بار قرآن را نزد پيامبر
مرتب  آوري شده و جمع صكنند براين كه قرآن در زمان پيامبر اي داللت مي كمترين انديشه

و بدون نقص بوده است و گفته: هر كس اعم از اماميه و حشويه در اين بـاره مخالفـت كنـد،    
گردد كـه   مخالفتشان فاقد اعتبار است؛ زيرا مخالفت با آن به جمعي از اصحاب حديث بر مي

  اند. اخبار ضعيفي را به گمان اين كه صحيح هستند نقل و روايت كرده
، مانند حالت فعلي جمع آوري شده باشـد ثابـت   �پيامبر جواب: اين كه قرآن در زمان 

آوري شده در حـالي كـه قـرآن تـدريجي و بـه       نيست، حتي صحيح هم نيست، چگونه جمع
تمام نشده است.  �شد و نزول قرآن جز با پايان يافتن عمر پيامبر صورت بخش بخش نازل 

ها را بسيار نواخته است كـه  ها گوش  البته اين مطلب، شايع و رايج است و در تمام سخنراني
آوري قرآن شـده   چند روزي را در خانه نشسته و مشغول جمع صعلي بعد از وفات پيامبر

اما تدريس و ختم قرآن، تنها مربوط به همان مقداري بوده كه در آن زمان موجود بوده   است،
ضـعيف و بـه    ، اين كه وي صحت اينگونه اخبـار  ي عجايب تر از همه نه به تمام قرآن. عجيب

ظاهر خالف را كه بر تحريف داللت دارند، قطعي دانسته است؛ زيرا با هدف موافقـت دارد و  
ي معروف بودن هم فراتر رفتـه و بـه حـد انبـوه      اخباري را كه نزد ما و مخالفان ما از درجه

رغـم   ها از صد مورد هم تجاوز كرده است، ضعيف قلمداد كرده است؛ علي كه تعداد آن  رسيده
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ي هفتم ـ در آخر فصل اول در اين مقدمه ـ بيان    ها با آيات و اخباري كه در مقاله موافقت آن
  ايم.  كرده

با اسناد قابل اعتماد موجود اسـت،  » كافي«با اين كه اين اخبار در كتب معتبري، همچون 
و همينطور در صحاح اهل سنت، مانند صحيح بخاري و صحيح مسلم كه در صحت و اعتماد 

از كتاب خدا قرار دارند، موجود است. پس ضعيف شمردن اين اخبار فقط به خاطر ايـن  بعد 
  است كه داللت بر مقصود سيد ندارند. و اهللا اعلم. 
�اند كه خداوند فرموده است:  سپس منكران تحريف اين آيات استدالل كرده �

�m��g��f��e��d��c��b��a��`��_���~}��|����{�������������z��y��x

�i��h�����q��p��o��n�����m��lk���jl 42-41: (فصلت  (  

  )9: (حجر �m���n��m���l��k������j��i��h��glي خداوند:  و نيز فرموده
گـوييم: از   پـذيريم، مـي   گونه آيات را بر مقصود آنان مي جواب: بعد از اين كه داللت اين 

خداوند نـازل فرمـود،   گونه كه  چه بيان كرديم آشكار است كه اصل قرآن بطور كامل و آن آن
  1و وارثان قرآن نگهداري شده است. پس بينديش كه خداوند راهنماست. �نزد علي

&«اهللا جزائـري در كتـاب خـود     همچنين محدث نعمت JN��'� ���
% ��  ��
Wf	'� �.�W
��
W�(W «   ي ايـن كتـاب    همراه رد كنندگان ديگر قول شيخ را رد كـرده اسـت. او در مقدمـه

ام كه در اين كتاب جز چيزي كـه از اهـل عصـمت و طهـارت      ر خود فرض كردهنويسد: ب مي
كنندگان و راويان به صحت رسيده اسـت، ذكـر    هاي نقل چه در منابع و كتاب ايم و آن برگرفته
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هـاي   اند؛ لذا دروغ نكنيم؛ زيرا بيشتر منابع تاريخي مطالبشان را از كتب تاريخ يهود نقل كرده
  ها وجود دارد. اساس در آن يفاسد بسيار و حكايات ب
گويد: همانا پذيرفتن تواتر آيات  ها در اين كتاب مي ها و موقعيت آن وي بعد از ذكر قرائت

(جبرئيل) نازل كرده است، منجر بـه كنـار    االمين ي آيات را روح از وحي الهي و اين كه همه
راحت بـر وقـوع   شود كه به صـ  گذاشتن اخبار مستفيض و مشهور و حتي اخبار متواتري مي

كنند، با اين كـه همكيشـان مـا بـر      تحريف در قرآن از حيث كالم و ماده و اعراب داللت مي
صحت و تصديق اين اخبار اتفاق نظر دارند، آري در اين اخبـار مرتضـي و صـدوق و شـيخ     

اند به اين كه آن مصحف كـه بـين دو جلـد قـرار دارد،      اند و حكم كرده طبرسي مخالفت كرده
گونه تبديل و تحريفي در آن واقع نشده است. بر همـين اسـاس    ن نازل است و هيچهمان قرآ

روايت كرده است  صاست كه طبرسي تعداد آيات و اجزاي قرآن را نوشته است و از پيامبر
) 321250) آيه و تعداد حـروفش، ( 6136) سوره و مجموع آيات آن (114ي قرآن، ( كه همه

  حرف است.
هاي متعدد صـادر گرديـده اسـت، از جملـه:      به خاطر مصلحت در حقيقت، اين قول فقط

صورت كه اگر جايز باشد قرآن مورد تحريف  ي طعن بر قرآن است، بدين مسدود كردن دريچه
و دستبرد قرار گرفته باشد چگونه جايز است به احكام و قواعد آن عمل شود، كه بعداً به اين 

اينان تحريف را انكـار كننـد در حـالي كـه     دهيم. دوم: چگونه ممكن است  اشكال جواب مي
اند كه بر وقوع اين امور در قـرآن   علماي ديگر اخبار زيادي را در تأليفات خود روايت كرده
اند: اين آيه اين چنين بـوده و ايـن    داللت دارند و بعضي از مفاد اين روايات آن است كه گفته

روهي از قاريان روايت كرده اسـت كـه   گونه تغيير يافته است. سوم اين كه شيخ شهيد ما از گ
هـاي وارد شـده    اين قرائـت  ي مههاند: مقصود از تواتر هفت يا ده قرائت، اين نيست كه  گفته

چه از اين قراءت نقل شـده   متواتر هستند؛ بلكه مقصود منحصر شدن متواتر فعلي است در آن
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است، شاذ است تا چه رسد گانه نقل شده  هايي كه از قاريان هفت زيرا بعضي از قراءت ؛است
گونه موارد اعتراف كنند، چگونه جائز است حكم شود  ها. پس هرگاه قاريان به اين به غير آن

اين مطلب » المنتهي«ها متواتر هستند، چنانكه عالمه نيز، در كتاب  ي اين قرائت كه همه به اين
در نماز بخوانيم و چگونـه  را گفته است كه چگونه قرائت متواتر براي ما معلوم شده تا آن را 

ي قرآن را نازل كرده است؟ زيرا اين قول برگشـت از   حكم كرديم به اين كه روح االمين همه
ي استفاضه رسيده است كه قرآن آن  شود. چهارم اين كه در اخبار به درجه تواتر محسوب مي

تاليف نكرده  صگونه كه نازل گرديده جز اميرالمؤمنين، كس ديگري آن را به سفارش پيامبر
آوري قرآن بوده و بعد از اين  ماه در خانه مشغول جمع 6است و او بعد از وفات ايشان مدت 

كه آن را جمع نمود به نزد بازماندگان بعد از پيامبر برد و به آنان گفت: اين است كتاب خـدا  
ـ      آن و گونه كه نازل شده است. پس عمر بن خطاب به او گفت: ما نيـازي بـه تـو و قرائـت ت

نداريم؛ نزد ما قرآني هست كه عثمان آن را جمع آوري و نوشـته اسـت. پـس علـي گفـت:      
هـاي   و در آن قرآن، زياده» ديگر اين قرآن را نخواهيد ديد تا وقت فرزندم مهدي ظهور كند«

  فراواني است كه به دور از تحريف است.
حـي بـود و آن   در نظر داشـت از كاتبـان و   صالبته عثمان به خاطر مصلحتي كه پيامبر

را در امر قرآن تكذيب نكنند و نگويند: اين قرآن به دروغ بر  صمصلحت اين بود كه پيامبر
ها نيز، اين حرف را زدند.  خدا بسته شده يا روح آن را نازل نكرده است. چنانكه پيشينيان آن

 ، معاويه هم، يكي از كاتبـان صهمچنين براي همين مصلحت، شش ماه قبل از وفات پيامبر
چـه   شـدند و آن  وحي شد و عثمان و امثال او با جماعتي از مردم تنها در مسجد حاضر مـي 

 صچه جبرئيل در داخل خانه براي پيامبر نوشتند و آن كرد، مي جبرئيل در بين مردم نازل مي
ي پيامبر  محرم بود  نوشت؛ زيرا او در خانه آورد و جز امير المؤمنين كسي ديگر آن را نمي مي

نوشت و اين قرآن كه هم اكنون در دست مردم قرار دارد، خـط   مير المؤمنين آن را ميو فقط ا
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عثمان است و نام آن را امام گذاشته اند و مصاحف غير آن را سوزاندند يا مخفـي نمودنـد و   
آن را در زمان خالفتشان به شهرهاي بزرگ و اطراف آن فرستادند. به همين دليل اسـت كـه   

اند اما بعـد از   نوشته شده است، مثالً: بعد از واو مفرد، الفي را نوشته خالف قواعد لغت عربي
شود و آن را رسم الخط عثماني  اند و مانند اين در قرآن بسيار ديده مي واو جمع، آن را ننوشته

ناميدند و نفهميدند كه اين مطلب به خاطر عدم آگاهي عثمان از قواعد امالي عربـي و رسـم   
خطاب در زمان خالفتش كسي را نزد علي فرستاد تا آن قرآن اصلي را الخط است و عمر بن 

دانست كه عمر قصد دارد آن  مي �كه خودش آن را تأليف كرده است، برايش بفرستد و علي
را مانند مصحف ابن مسعود تحريف كند، يا آن را نزد خودش پنهان كند تا به مـردم بگويـد:   

. پس علي آن را براي عمـر نفرسـتاد و قـرآن    1ستقرآن همان است كه عثمان آن را نوشته ا
هاي آسماني و مواريث پيامبران، نزد سـرور مـا، مهـدي     علي، هم اكنون همراه با ديگر كتاب

است، زماني كه امير مؤمنان بر تخت خالفت نشست، نتوانسـت آن قـرآن را اظهـار نمايـد و     
تـار گذشـتگانش وجـود داشـت؛     ؛ زيرا در اظهار آن، تنفري در رف2چنان آن را پنهان كرد هم

چنانكه نتوانست نماز وقت چاشت (ُضحي) را منع كند و عقد موقت را بـه جريـان انـدازد و    
كردند؛ زيرا  ي كمي زنا نمي كرد، جز عده گفت: اگر عمر بن خطاب آن را قبل از من حرام نمي

  داشتند.  با متعه كه جائز بود، خود را از زنا حفظ مي

                                            
 سالنورين بعد از خالفت عمر فاروق بوده است و قرآن در زمان عثمان  پرواضح است كه خالفت عثمان ذي - 1

ا متوجه نشده عمر كه قبل از عثمان بوده چطور آوري شده، اما از آنجائي كه دروغگو حافظه ندارد اين آق جمع

 [مصحح]»!. قرآن همان است كه عثمان آن را نوشته است«توانسته بگويد:  مي

ي محترم متوجه باشند اين روايات بداهتا دروغ است، ورنه خداي نخواسته كال حيثيت علي مرتضي  دهخوانن - 2

اين جاهالني كه مدعي دوستي با علي اند افتراهاي زيادي  (مقدم و تالي هر دو باطل اند). و رود زير سوال مي

 را بر او بسته اند [مصحح]
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قرآنـي   ت و معاويه را از امارت عزل كنـد. شريح قاضي را از قضاو كه نتوانست  همچنان
هم كه عثمان نوشته بود، باقي ماند تا به دست قاريان افتاد و آنان نيز، با مد و ادغام و التقـاء  
ساكنين در آن تصرف نمودند، مانند تصرفي كه عثمان و يـارانش در بعضـي از آيـات انجـام     

نام سجاوند يا اهل جايي به نام سجاوند پيدا شـد و رمـوز و   دادند. بعد از مدتي، شخصي به 
ها با تفاسير شيعه و سني سازگار نيسـت و اگـر    عالئمي را بر كلمات قرآن نوشت كه اكثر آن

شـود و آن را جـزو قـرآن     زمان بيشتري بر آن بگذرد، در مورد آن عالئم ادعاي تـواتر مـي  
و نتيجه اين است كه غارت اگر واقـع شـود،   دانند. پس كتابت و استعمال آن واجب است.  مي

  1شوند. دوست و دشمن در آن شريك مي
  و اما نوري طبرسي در رد آن چهار نفر گفته است: 
نازل شده است،  صصصصچه بر پيامبر آن  تغيير و نقص در قرآن صورت نگرفته است و همه« 

اب عقايدش و همان است كه در دست مردم و در بين دو جلد قرار دارد. و صدوق در كت


��«سيدمرتضي و شيخ الطائفه نيز در ���چنين مذهب و ديدگاهي را ابراز داشته است، اما » 

چه شيخ مفيد از گروهي از  در ميان قدما، معروف نيست كسي موافق آنان باشد؛ مگر آن
باشد و نقل  اماميه حكايت كرده است كه منظور او از اين گروه، صدوق و پيروان او مي

اعتقاد ما اين است «ها اشكالي ندارد. سپس در كتاب از (العقائد)  خود گفته است:  ت آنعبارا
نازل كرده است، همان است كه در بين دو  صقرآني كه خداوند آن را بر پيامبر خود، محمد

و گفته است: اگر كسي به ما نسبت دهد كه ما ». تر از آن نيست جلد قرار دارد و بيش
ين مقدار بيشتر است؛ او دروغگو است. سپس بر ادعاي خويش چنين معتقديم، قرآن از ا

لفظ قرآن بر همين كتاب موجود اطالق گرديده   استدالل كرده است: اول، در اخبار و روايات؛
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كه كرده است؛ سپس حذف و نقصان وارد شده در روايات را به آن قسمت از وحي توجيه 
ي  ث قدسي را ذكر نموده و گفته است: نمونهآيد، بعد بعضي از احادي قرآن به حساب نمي

آمد  باشند و اگر قرآن بود همراه و متصل به آن مي وحي غير قرآني مي  ها بسيارند كه همه اين
اين كتاب پروردگارتان «آوري نمود و گفت:  نه  جدا از آن. چنانكه اميرمؤمنان آن را جمع

ف كم و زياد ندارد، آنان در جواب است؛ آن گونه كه بر پيامبرتان نازل گرديد و يك حر
گفتند: نيازي به آن نداريم، زيرا مانند آن، نزد ما هست. سپس علي برگشت؛ در حالي كه 

  گفت:  مي

�m��W��V��U��T��SR����Q��P��O��N��M��Ll   :187(آل عمران(  

  »!ختند ! چه بد چيزي را خريدندآن را پشت سر افكندند و به بهاي اندكي آن را فرو« 
اعتقاد ما... و: به ما نسبت داده شده...، گرچه اين اعتقاد اماميه و «ظاهر قول او كه گفته:  

به ايشان نسبت داده شده است، اما در همين كتاب چيزي گفته است كه جز او هيچ كـس آن  

اين اعتقاد را از دين اماميه بـه  » ;���&«اند، وي در كتاب  ي كمي آن را گفته را نگفته يا عده

حساب آورده است، و شيخ مفيد در شرح خود به اين مطلب اشـاره كـرده اسـت و او را تـا     
اي از علما بوده است،  ، طائفهداده است، و گاهي قصد وي از طعن آخرين حد مورد طعن قرار

ي مفوضه اين اسـت كـه مشـايخ و     ي اهل غلو و افراط و فرقه در جايي ديگر گفته كه نشانه
دهند، و در همان جا گفته بعضي از مشايخ قم از جمله علي  ر نسبت ميعلماي قم را به تقصي

اند، ولي بهتر بود مانند  ي تغيير قرآن، اهل غلو و افراط بوده بن ابراهيم و صفار در مورد مقوله
كالم سيد مرتضي و شيخ صدوق كه اين كـالم توجيـه كنـد و روايتـي كـه بـدان اسـتدالل و        

وي داللت دارد، بلكه سخنان او در بيـان معـاني اخبـار، بـا     استشهاد كرده بر نقيض مطلوب 
چه او در اين مورد ذكر نموده مخالف است. اين مطلب را بـدان و بعـداً ذكـر آن در بيـان      آن

   اخبار خاصه باز هم خواهد آمد و آن را هم ذكر كرده است.
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ي  خالصـه  هاي آن اشـاره كـرده و   دوم، بعد از استدالل بر مذهب خويش به وفور انگيزه
شـود؛ زيـرا    ها و حشويه، اعتنايي نمي ي عدم تحريف از امامي كالم اين كه: به مخالفان عقيده

اين مسأله مربوط به گروهي از راويان حديث است كه اخبار ضعيف را صحيح پنداشته و ذكر 
  كنند. كالم او تمام شد. گونه احاديث ضعيف، احاديث صحيح را رد نمي اند، اما اين كرده
ي عليـه  ا خود، اين مطلب را طعنـه » تلخيص«شيخ در و » الشافي«گويم: او در كتاب  يم

جا كه گفته است: از جمله اقدامات بزرگ عثمان جمـع كـردن مـردم بـر      دانند؛ آن عثمان مي
قراءت زيد و سوزاندن مصاحف و باطل نمودن موارد مشكوك قرآن بود، اگر همه يا برخي از 

شد، و شيخ گفته  نبود، اين كار به عنوان انتقاد بر قرآن محسوب نمي چه او باطل كرد قرآن آن
است: اما بحث زياد و نقص شايسته قرآن نيست؛ زيرا زياده در قرآن به اجماع باطـل اسـت،   
نقصان در آن هم مخالف مذهب مسلمانان است كه اين ديدگاه اليق مذهب صـحيح ماسـت،   

ز ظاهر روايـات مـا نيـز، آشـكار اسـت، لـيكن       كه مرتضي آن را تقويت كرده است و ا چنان
هاي قرآن و جابجايي بعضي  رواياتي كه از جهت عامه و خاصه مبني بر نقص بسياري از آيه

اند كـه روايـت آحـاد     از الفاظ آن روايت شده است، اما اين روايات از طريق آحاد نقل شده
هـا نكنـيم؛    د را مشغول آنها را ناديده بگيريم و خو شود؛ پس بهتر است آن موجب علم نمي

ها صحيح هم باشند بـاز طعـن و نقـدي بـر      باشند و اگر اين روايت زيرا همه قابل تأويل مي
هاي بين دو جلد معلوم اسـت و   شود؛ زيرا صحت آيه چه بين دو جلد است، محسوب نمي آن

  كند.  هيچ كس از امت، به آن اعتراض ندارد و آن را رد نمي
چه در قرآن است و ارجـاع اخبـاري    ر قراءت و چنگ زدن به آنروايات ما در تشويق ب
ها بـا قـرآن، همـديگر را تقويـت      ي آن ها اختالف هست و مقايسه مربوط به فروع كه در آن

شود و هر خبري مخالف آن  كنند. پس هر خبري موافق اين مصحف باشد، به آن عمل مي مي
گردد و به درستي از پيامبر روايت شده كه  شود و مورد توجه واقع نمي باشد، دور انداخته مي
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�  �3�¬ � 5�b�(
� a ���� :.3,� 0� f� ���®4?� ���
% #�E ��34 1��� ���\ ��7®h� 0�� f���

r.GU - صري موجـود  و اين دليلي است بر اين كه اين كتاب در هر ع -قبال ترجمه شد

زيرا جائز نيست كه به امت دستور تمسك به چيزي داده شود كه قدرت تمسك بر آن  ؛است
را نداشته باشند، همچنين اهل بيت و هر كس قول وي واجب االتباع باشد، در هـر عصـري   

چه در ميان ماست به اجماع صحيح باشد، بايد به تفسير و بيان معاني  وجود دارد. هر گاه آن
  اخت و غير آن را رها كنيم. كالم او تمام شد.آن پرد

براي انديشمند آشكار است كه تمايل وي به گفتن عدم نقص به خاطر نبودن دليل مناسب 
بر نقصان است نه به خاطر وجود دليل قاطع بر عـدم نقـص، از قبيـل تحقـق مقتضـيات بـر       

كـه سـيد    ب باشد. چناناي كه تأويل يا كنار انداختن مخالف آن واج حراست و غير آن بگونه
تر به مذهب ما تقيه است؛ زيرا جائز نيست بدون دليلي كه موجـب   گويد: شايسته مرتضي مي

  علم باشد چيزي را گفت كه مخالف اصل باشد. 
به خاطر وجود همين موافقت در بعضي از موارد، گاهي شيخ و سيد، مدعي اجماع اماميه 

ع در اين زمينـه نشـده اسـت و همـين معنـي نـزد       اند؛ اگر چه كسي قائل به اجما بر آن شده
ي فوق اعتبار شده و مورد نظر است. به خاطر همين است كـه   اصحاب ما به اجماع بر قاعده

هاي منافي با هم را از يك شخص يا معاصران يا آناني كه عصرشان  شيخ ما، انصاري، اجماع
ز فتوايي كه در آن ادعاي به هم نزديك است، تصحيح كرده است و همينطور بازگشت مدعي ا

اجماع كرده است و دعواي اجماع در مسائلي كه در درگيري لفظي ميـان طـرف درگيـر بـا     
شوند. همچنين مسائلي را كه خالف آن بعد از مدعي يـا قبـل از وي يـا در     مدعي مطرح مي
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 ها مبني بر اين اسـت  ي اين زمان خود وي شهرت دارد، تصحيح كرده است و گفته است: همه
  ي او تمام شد. شود. گفته كه در نسبت دادن قول به علما بر همين وجه تكيه مي

هاي منافي با اموري كه مبتني بر قاعده نيستند، دفع ايـراد و   اما اين نوع بينش، از اجماع

*!��كند؛ مانند دعواي اجماع از طرف سيد بر اين كه  اشكال نمي /.�/ JoH�،   همان نمـاز

*�!��دعواي اجماع از طرف شيخ بر اين كه عصر است، يا مانند  /.�/ JoH�،    نمـاز ظهـر

ي  زيرا نگه داشتن چيزي به وسيله ؛است و مقصود او از مذهب صحيح، فقط مذهب ما نيست
چيز ديگري نيازمند مغايرت بين آن دو چيز است. حتي اگر فرقشان از جهت كلـي و جزئـي   

ي او:  رد، اجماعي وجود ندارد، حتـي گفتـه  باشد. پس با اين توضيح آشكار شد كه در آن مو
پويـان   عدم اجماع و حتي بر اندك بودن رهبر ». كه مرتضي آن را تقويت كرده است... چنان«

اين نظريه صراحت دارد. باز هم آشكار شد كه اگر در آن مورد اخباري جامع الشـرايط نـزد   
ائز ندانسته است و نيـز،  شيخ براي حجت وجود داشت، صدور آن را از طرفداران اين قول ج

ي او در آن كتاب، نهايت مدارا  ماند كه شيوه بر اهل نظر پوشيده نمي» تبيان«با تأمل در كتاب 
بيني كه در تفسير آيات با نقل قول از حسن و  و همگامي با مخالفان بوده است، زيرا او را مي

ها اقتصار كـرده   ثال آنقتاده و ضحاك و سدي و ابن جريج و جبائي و زجاج و ابن زيد و ام
است و از هيچ يك از مفسران اماميه چيزي نقل ننموده است و جـز در بعضـي از مـوارد، از    
هيچ يك از امامان خبري را ذكر نكرده است و شايد در آن اندك هم، مخالفان بـا او موافـق   

وش و اند؛ حتي وي نخستين افراد از طبقه اول را از مفسـراني بـه حسـاب آورده كـه ر     بوده
نبود بسيار  كه اين مطلب اگر بر وجه مماشات باشد ي ستايش و مدح مي آنان شايسته  مذهب

رسيد. پس احتمال دارد صـدور ايـن قـول از او تقيـه باشـد و يكـي از آن        ناآشنا به نظر مي
نمايد، آن است كـه سـيد بزرگـوار علـي بـن       مسائلي كه تأليف اين كتاب را بر تقيه تأييد مي

روي در جدا كردن  بيان كرده است و تقيه، او را وادار به ميانه» سعد السعود«اب طاوس در كت
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ها نموده است و او به چيزي كه طوسي گفتـه   هاي مكي و مدني و خالف در اوقات آن سوره
آشـكار  » از اين قرآن موجود در ميان مـا... «ي او:  است، آشناتر است. پس بينديش در گفته

تي است كه به طريق آحاد روايت شده نه در اصل وجـود نقـص كـه    شود كه نزاع در قرائ مي
ي  كنند..، با گفتـه  گفتار سابق بر آن داللت دارد كه گفت: روايات فراواني بر نقصان داللت مي

مگر اين كه كالم بر چيـزي  » اما طريق اين روايات آحاد است...«او در تضاد است كه گفت: 
نزاع در قرائتي است كه به طريق آحاد روايت «كه  ر اينحمل شود كه آن را ذكر كرديم مبني ب

و ان شاء اهللا بيان سائر مسائلي كه در سخنان اوست، در جاي » شده نه در اصل وجود نقص
اند: شيخ ابـو علـي طبرسـي     خود خواهد آمد. و از جمله كساني كه به اين قول تصريح كرده

وجود] زياده در قرآن بـه اجمـاع باطـل     گفته: اما [ادعاي» مجمع البيان«است كه در تفسير 
اند كه در قرآن تغيير و  ي عامه روايت كرده است، ولي جمعي از ياران ما و گروهي از حشويه

چه در مذهب ما صحيح است، مخالفت با اين قول است كـه مرتضـي    نقصان وجود دارد و آن
ي نساء با تكيـه بـر    هدر سور دهد. و هم آن را تقويت نموده است. سپس كالمش را ادامه مي

�A© چند روايت مدعي است كه  >( /; #́ >i> �>�]ي متعه كاسته شده است كه در ميـان   از آيه ���

  1خالف صريحي شناخته نشده است. ،ي او، جز از اين چهار نفر استاد علماي طبقه

�«و يكي از علماي شيعه در هند در كتاب    1f4[o�b� 534 �  [o*«2    بعـد از ذكـر

سرانجام قـول سـيد   «گويم:  ها به نقل از كتاب شافي در حديث گفته است: مي ختالف قرائتا

                                            
 .33-35فصل الخطاب، ص - 1

نصير شود و توسط تاج العلماء دلدار علي بن محمد معين  العقول گفته مي ةعماد االسالم در علم كالم به مرآ -  2

جلد قطور، تأليف شده است: فصل اول آن در توحيد، فصل دوم در  5هجري در  1235آبادي متوفي به سال 

ها نسبت به صحابه)  عدل، فصل سوم در نبوت، فصل چهارم در امامت، و در آخر فصل، مطاعن (زخم زبان

  ).330، ص 15وجود دارد و فصل پنجم در معاد است (الذريعه ج 
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مرتضي به عدم راهيابي تغيير و تحريف در اصل قرآن به اين معني است كه تا حد يك يا دو 
كه قـرآن   كه شامل مفردات الفاظ باشد، ولي تصريح كرده به اين  گونه آيه تحريف نشده، نه آن

  1هاي گوناگوني داشته است و به چند صورت قرائت شده است. نسخه صمبردر زمان پيا

بعـد از نقـل    2» �%� \
=����«و پسر او سلطان العلماء، سيد محمد دلدار در كتاب خود 

ي پيروي است و سيد علم الهدي، معصوم  كالم مرتضي گفته است: به درستي كه حق، شايسته
ر وي قائل به عدم نقص در قرآن بـه طـور مطلـق    نيست تا پيروي از او واجب باشد. پس اگ

  3باشد، پيروي از او براي ما واجب نيست و اشكالي هم ندارد.
ترين كتب قوم  ها را از مهم اين اندكي است از روايات بسيار كه آن را ذكر كرديم و آن   

ودعوة صوت الحق «دانيم به آقاي لطف اهللا صافي بينوا كه كتاب  و نميايم.  شيعه برگرفته
خود را در رد ما نوشته است، چه بگوئيم؛ در حالي كه شايسته بود، اسم كتابش را » الصدق

گويد: اگراحسان الهي ظهير ـ  كتاب خود مي ناميد. وي در مي» دعوة الكذبصوت الباطل و«
فارغ التحصيل دانشگاه مدينه منوره ـ چند برابر احاديث ضعيف و متشابهي كه آورده است از 

                                            
  78، ص2ضربة حيدريه، جبه نقل از  - 1

ضربة حيدرية، براي شكستن شوكت عمري به زبان فارسي تاليف سلطان العلماء شيعه سيد محمد بن دلدار علي  -  2

در رد شوكت عمر نوشته شد. كتابي كه رشيد الدين خالد، شاگرد عبدالعزيز دهلوي،  1199نصير آبادي متولد 
در مبحث متعه، تأليف نموده است. وكتاب » البارقة الضيغمية«در جواب كتاب » التحفة االثني عشرية«صاحب 

گويد: وقتي كه رشيد در كتاب شوكت خود براي داليل  نيز، از تأليفات سيد محمد مذكور است. وي مي» البارقه«
آن: ذكر شده در البارقه، باب تأويل را گشود، سلطان العلماء در رد آن كتاب، ضربت حيدريه را تاليف كرد كه اول 

صفحه،  431در دو جلد و  1296ي مجمع العلوم در لكهنو در سال  باشد و در چاپخانه مي »الحمدهللا الذي هدانا«
  ).116، ص 15چاپ شده است. (الذريعة، ج 

  .81، ص2ضربت حيدري، ج - 3
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هاي معتبر آنان مي آورد،  هاي جامع الحديث شيعه و كتاب صحيح متواتر در كتاب احاديث
  بهتر بود. اين تحقيق و بررسي او را به دروغ انداخته است. 

ها و صريح  رساند؛ زيرا كتاب اگر در نسبت تحريف به شيعه، مبالغه نمايد، ضرري نمي
نكه احتجاج شيعه در علوم گوناگون نمايد. چنا هاي موكد شيعه او را تكذيب و دفع مي گوئي

ي آن و معتبر  و ديگر مسائل اسالمي در اصول و فروع و استداللشان به آيات و كلمه به كلمه
بودن قرآن به عنوان نخستين حجت و نيرومندترين داليل از جهت شيعه بر تمام افتراهاي وي 

  كشد. آشكارا خط بطالن مي
ي منوره، اي احسان الهي طهير و اي  انشگاه مدينهپس اي علماي پاكستان و اي استادان د

كتاب وي، شيخ محسن عباد ـ نائب رئيس دانشگاه ـ از مسجل نمودن قول  ي هتوزيع كنند
رسد و در ميان  اي از مسلمانان كه تعداد نفرات آنان به صد ميليون نفر مي تحريف بر طائفه

ني كه علوم اسالمي به آنان افتخار آنان علماي متفكر و نابغه و نمونه وجود دارد، بزرگا
اي ندارد وتنها قرآن كريم را در  كنيد. اصرار بر اين مطلب، فائده كند، چه هدفي را دنبال مي مي

دهد. چرا آن دو خصوصيات و آوردن قول اكيد مبني بر صيانت  معرض شك و گمان قرار مي
روايت شده از جانب شيعه را  كنند و چرا احاديث صحيح متواتر قرآن از تحريف را، انكار مي

كه از امامان اهل بيت روايت كرده اند و تصريح دارند بر اين كه قرآن با حراست خاص 
كنند؟ (صوت الحق و دعوه الصدق، تأليف  خداوند از تحريف مصون مانده است، ترك مي

  ). 30، 29لطف اهللا صافي، ص 
ها متعلق به چه  خوش گفتار، اين كتابخواهيم بيشتر از اين براي او بگوييم: اي پير  نمي  

به تو » الشيعة و السنة«خواهي چه كسي را فريب دهي؟ و در كتاب خود  كساني است؟ مي
هاي شوم  هشدار دادم تا فريب نخوري و نپنداري كه در ميان اهل سنت كسي نيست كه نيت

ر شما را بداند و ها و اسرا شما را شناسايي كند، بلي در ميان اهل سنت كسي هست كه نيت
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گويد مگر اين كه آن را با داليل صادق و براهين روشن و آشكار ثابت كند و  سخني نمي
كند، آيا بعد از اين،  هاي خودتان اعم از تفسير و حديث و فقه نقل مي نصوص را از كتاب

  داريد؟ دست از دروغ و فريب ديگران بر مي
ي اول، معتقد  د كه اين قوم همگي در درجهها، ثابت ش و به درستي به كمك اين رد نمودن

به تحريف و زياده و نقص در قرآن هستند، چنانكه در باب اول با تكيه بر روايات و با تأييد 
  احاديث روايت شده از معصومان آنان ـ طبق گمان خودشان ـ اين مطلب را ذكر كرديم. 

ر آن چهـار نفـري كـه بـه     اي داشتند مگ ي دوم چنين عقيده ي شيعيان در دوره دوم: همه
اند، تا جايي كه نه شاگردان و نه استادانشان، مانند علي بن ابـراهيم   خالف ظاهر تظاهر نموده

و صفار و از مشايخ: شيخ صدوق و شيخ مفيد و شيخ طوسي و شاگردان ابن بابويه و غيره، با 
  اند.  ها موافقت ننموده آن

ي خود نسبت به قـرآن   ، عقيدهاند ا بيان كردهي عدم تحريف ر كه عقيده سوم: آن چهار نفر
اند. در حالي كه مذهب شـيعه بـه قـول     را به هيچ يك از دوازده امام معصومشان نسبت نداده

هاست و اين چهار نفر نيز، خودشان معصـوم   خودشان مبني بر اقوال و تعليمات معصومان آن
ز بانيان و تأسيس كنندگان مذهب نيستند توانند مذهبي را از ريشه بيافرينند و ا اند و نمي نبوده

  و تنها حق نشر و ترويج مذهب را دارند. 
اند، بر خالف كساني كه  چهارم: هيچ يك از اين چهار نفر، در زمان امامان معصوم نزيسته

قائل به تحريف هستند و زمان معصومان را درك كرده و از آنـان بـه طـور مسـتقيم روايـت      
  اند.  كرده

هايشـان را   اند كتاب ي عدم تحريف را بيان كرده تي، اين چهار نفر كه عقيدهپنجم: به درس
هاي ديگـري كـه    اند، بر خالف كتاب شان عرضه نكرده امامان معصوم و نه بر امام غائب نه بر

  اند.  ها عرضه شده است و آن را نيكو دانسته اند كه بر آن تحريف را بطور منصوص اعالم كرده
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خود همان اعتقاد را دارا هستند كه ساير شـيعه بـدان معتقدنـد و از     ششم: آنان در باطن
  لوازم مذهب شيعه است. 

  اند.  هفتم: اين قول (عدم تحريف) را جز به خاطر همراهي و مدارا با مسلمانان نگفته
  اند.  هشتم: يا به خاطر تقيه و فريب اهل سنت چنين چيزي را گفته

  ديگر و جلوگيري از مطاعن مسلمانان بوده است. نهم: گفتن اين قول به خاطر مصالح 
اند؛ زيرا اين  ي عدم تحريف قرآن مخالفت كرده دهم: آنان خودشان از نظر علمي با عقيده

اند و بر تغيير و تحريف در قرآن، نص صريح  روايات و احاديث را در كتب خود درج كرده
صدد حق شناسي است، كفايت  آورده اند. پس اين ده نتيجه كامل است و براي كسي كه در

  كند.  مي
  



  : فصل سوم

  ي سوم در قبال قرآن  ي شيعه در دوره عقيده

همانا شيعيان دور اول، مجموعاً معتقدند كه قرآن تبديل شده و تغيير يافتـه اسـت و ايـن    
  ي امامان و بانيان و مؤسسان مذهب و شريعت آنان است.  عقيده
ي كه بر خالف ميل باطن خود با تحريف مخالفت ي دور دوم، جز آن چهار نفر شيعه  
با وجود اند و مخالفت آنان مبني بر هيچ دليل نقلي يا عقلي نيست، بلكه اين سخن را  كرده

. چنانكه يكي از علماي شيعه احمد سلطان 1اند به خاطر تقيه زدهاعتقاد به تحريف و تغيير 
اند، جز  حريف قرآن را انكار كردهتصريح كرده است كه سخن آن دسته از علماي شيعه كه ت

  2شود. بر تقيه حمل نمي
سپس در دور سوم، علماي شيعه و رهبرانشان خطر و عواقـب سـوء ايـن قـول را درك     
نمودند؛ زيرا گفتن و اعتقاد به اين قول اساس مذهب و بنـاي عقائدشـان از قبيـل واليـت و     

يگـري بـراي انكـار ايـن قـرآن      كند و در اين راستا اغراض د امامت و وصايت را منهدم مي
  موجود، وجود دارد: 

و تشويق مسلمانان به پيـروي و الگـو قـرار     �قرآن پر از مدح اصحاب رسول خدا -1
  دادن آنان است. 

ين جمع آوري شده و اين فضل به آنان بر يچون اين قرآن توسط خلفاي راشدين مهد -2
ئت جمع نموده اسـت و ايـن، چيـزي    گردد؛ به ويژه حضرت عثمان كه مردم را بر اين قرا مي

  كند. است كه آنان را خشنود نمي

                                            
ست، بحث ظريف ريزي شده ا ترين پايه است كه مذهب آنان بر آن پايه براي شناخت اين مبدأ نزد شيعه كه اساسي -  1

ي ترجمان السنة الهور و دار االنصار مصر و دار  چاپ اداره» الشيعة و السنة«و جامعي را بنگر كه در كتاب ما 
  طيبه مملكت عربي سعودي و مكتب اسالمي بيروت، لبنان از آن به تفصيل ياد شده است.

 .18تصحيف كاتبين، ص - 2
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غير از اين، مسائل فراوان ديگري نيز، هست كه ضربات نيرومنـدي بـه ايـن قـوم وارد       
ايـم. و ايـن    هـا سـخن گفتـه    خود به تفصيل پيرامـون آن » شيعه و سني«كند كه در كتاب  مي

كردن و شك افكنـي    ردن تخم آن و قطع ريشهاغراض با از بيخ بركندن بنيان شيعه و نابود ك
باشد و همين كتب است كه  هاست، همراه مي هايي كه مدار مذهب و اساس احكام آن در كتاب

اي  ي مسائل و عبادات و معامالت و عقائد قرار گرفته است به گونـه  ي همه منبع و سرچشمه
تر رسيده است و از دو هـزار  كه شمار روايات و احاديث در اين مسأله به حد استفاضه و توا

  هم فراتر رفته است؛ چنانكه جزائري گفته است: 
كند بيش از دو هزار حديث هستند و جماعتي  داللت مي» تحريف«همانا اخباري كه بر «

هـا ادعـاي     مانند شيخ مفيد و محقق داماد و عالمه مجلسي و غيره براي اين روايت ءاز علما
به كثرت ايـن احاديـث تصـريح    » تبيان«طوسي هم، در كتاب اند؛ حتي شيخ  استفاضه نموده

  1كرده است.
انـد كـه    هاي معتبري نقـل شـده   همچنين طبرسي گفته است: و بدان كه آن اخبار از كتاب

  2گاه ياران ما در اثبات احكام شرعي و آثار نبوي هستند. تكيه

«در كتاب  3همچنين خاتم المحدثين اين قوم، مال باقر مجلسي J���;X.��	� «  در شـرح

است: پوشيده نيست كه اين  چنين گفته» اند ي قرآن را جز امامان جمع نكرده همانا همه«باب 
خبر و بسياري از اخبار صحيح در نقص و تغيير قرآن صراحت دارند، بـه نظـر مـن، اخبـار     

ي اينها به طـور مطلـق موجـب     مربوط به اين باب متواتر معنوي هستند و كنار گذاشتن همه

                                            
  جزائري، األنوار النعمانيه. - 1

  .252خطاب، صفصل ال - 2

  ايم. خودمان ذكر كرده» الشيعة و اهل البيت«بيوگرافي همه اينها را در كتاب  - 3
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ب اعتماد از همه روايات است، حتي به گمان من روايـات ايـن بـاب در كمتـر از اخبـار      سل
كننـد در حـالي كـه اگـر      موضوع امامت نيستند، پس چگونه امامت را با روايـت ثابـت مـي   

شوند؟. اگر گفتـه شـود:    خبرهاي تحريف را نپذيرند، اخبار به طور مطلق از اعتبار ساقط مي
گردد؛ چون هرگاه تحريف قرآن ثابت شود، در  ماد از قرآن ميادعاي تحريف باعث سلب اعت

اي احتمال آن تحريف وجود دارد و به خبر آحاد ثابت شده است كه ائمه عمل به اين  هر آيه
گوييم: اين  ي خبر واحد خواهد بود. مي اند، پس قرآن در عمل به منزله قرآن را سفارش كرده

و عمل به آن از طرف ائمه متواتر و معلوم اسـت و از   زيرا تأييد قرائت اين قرآن ؛طور نيست
ي ما، قرآني بـه او داده يـا قرائتـي را بـه وي      هيچ يك از اصحاب نقل نشده كه يكي از ائمه

آموخته باشد و اين مطلب براي كسي كه اخبار را دنبال كند، ظـاهر اسـت. بـه جـانم قسـم      
هموار را در آن اخبار بياورنـد؛ ماننـد   كنند اين تكلفات ركيك و نا دانم چگونه جرأت مي نمي
  چه در اين خبر گفته شده است:  آن

آيات زائد همان احاديث قدسي هستند يا اين كه جزء بندي آيات بيشتر بوده اسـت و در  
  1خبري نيامده كه اسامي به عنوان تفسير در حاشيه نوشته شده باشد.

راين، كار را قبل از بزرگ شدن و اين عبارت صريح و واضح و در تعبير درست است. بناب
ها و تأليفاتي نوشتند و چند بخش را به اثبات اين عقيده و بيان آن  جويي كردند و كتاب چاره

اختصاص دادند و به سرعت در صدد جمع روايات و رد بر مخالفـان برآمدنـد. پـس زمـاني     
امامان معصوم و رد هاي متعددي تأليف نمودند كه مملو از چنين رواياتي از  نگذشت كه كتاب

ها را در باب اول، ذكر كرديم و بعضي ديگر را در بـاب چهـارم، در    منكران بود. بعضي از آن

  ذكر خواهيم نمود.»  $# "!��«بحث از كتاب 
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هـا برنداشـتند و    گونه كتـاب  شايان ذكر است كه شيعه در هيچ زماني دست از نوشتن اين
در آن ساكن باشد و در انتشار چنـين گفتارهـاي    هيچ شهري در جهان وجود ندارد كه شيعه

انـد؛   باشند. بخشي از تأليفاتشان را براي بيان اين عقيده اختصاص داده  باطلي شركت نداشته
ي هند كه بعد از ايران بيشترين جمعيت شيعه را در خود جـاي   در شبه قاره ي شيعهمثالً علما

8 ��2] «اند كه كتـاب   عقيده نوشتههاي فراواني را براي بيان اين  داده است، كتاب Z��$��*
[���W8 Z�h
�*هاست و تهرانـي در   ي آن كتاب كهنوي، از جملهلتأليف سيد حامد حسين » �

  از آن ياد كرده و گفته است: » ���V	�«كتاب 

�«كتاب  Z�$��*� Z�h
�* � [�2 [���W « كتاب در رد»[ob�ـ تأليف يكي از » ;'�2� 

) هجـري در  1306ت ـ تأليف امير سيد حامد حسين بن امير قلي. .. متوفـاي سـال (   اهل سن

���«لكهنوي، صاحب كتاب �	�باشند تا عموم از  هايش به زبان فارسي مي كه بيشتر كتاب» 

ي مشـهور تحريـف قـرآن     آن استفاده كنند، اين كتاب هم به زبان فارسي است كه در مسـأله 
  1ت.بحث را به نهايت رسانيده اس

گونه  است؛ آن» تصحيف كاتبين يا تاريخ قرآن مبين«ها، كتاب  همچنين از اين قبيل كتاب

آن را ذكر كرده و گفته است: تصحيف كاتبين يـا تـاريخ قـرآن مبـين،     » ���V	�«كه صاحب 

  2تأليف ميرزا احمد سلطان است.

��X 34� «و  '� Fq�?Xo,� ��mH«  .تأليف سيد ناصر حسين است  

�«و $;53P�تأليف شمس العلماء امداد امام زيدي، روشنفكر عظيم آبـادي كـه بـه    » �¢ 
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  1زبان اردو چاپ شده است.

�«تاليف سيد محمد دلدار علي و »  \
=��� Y �%�«و  1f4[o�* «  تأليف پدرش سـيد

�«دلدار علي و �o��*8 �  ��$W « تأليف ميرزا احمد علي و»� ��� F
�� �  ��$W
��*8�o « و در  2سري هندي كه بـه زبـان اردو چـاپ شـده    امرتتأليف ميرزا احمد علي

هاي فراوان ديگري  اند و كتاب ها بابي را براي بيان اين عقيده اختصاص داده ي اين كتاب همه
  شود.  ها به اين مطلب مربوط مي نيز، به اين هدف اختصاص دارند يا حداقل بخشي از آن

ي سوم تـا   بسياري از علماي شيعه و بزرگانشان در دوره پس حاصل مطلب آن است كه
ي علماي  اند و بخش عمده هايي را براي آن تأليف كرده زمان ما به اين عقيده، تصريح و كتاب

به اين مطلب عقيده داشته و دارند و خالف ايـن عقيـده را    –ها  ي آن اگر نگوييم همه –آنان 
ي جعل خود  باطل را در قالب حق نشان دهد و سكه خواهد اند، مگر كسي كه مي اظهار نكرده

را رواج دهد و به اهل سنت نيرنگ بزند، مانند شيخ جليل شيعه، محمـد حسـين آل كاشـف    


	� �?«الغطاء و مؤلف كتاب �� #H?�j.H «       و ديگـر كسـاني كـه جهـت شـكار و بـه دام

د و خـود را بـا باطـل تقويـت     ان اند و از روش او استفاده كرده انداختن مردم راه او را پيموده
ترين دليلشان بر اين مطلب، اين مطلب است كه كاشـف الغطـاء در كتـاب     اند، كه بزرگ كرده

خود كه در واقع آن را براي سني تأليف نموده نه براي شيعه، گفته است: هر كـس معتقـد بـه    
واهد بود، اما امامت باشد به آن معني كه ما آن را ذكر كرديم، پس او مؤمن به معناي اخص خ

اگر ايمانش را بر اركان چهارگانه منحصر نمايد، پس او مسلمان و مؤمن به معني اعم است و 
ي احكام اسالم، از قبيل حرمت خون و مال و ناموس و وجوب حفظ او و حـرام بـودن    همه

                                            
  .113، ص21همان، ج - 1

  همان. - 2



    

  شيعه نسبت به قرآن كريم اعتقاد      120 
 

 

شود؛ زيرا وي با عدم اعتقاد به امامـت (پنـاه بـر خـدا) از      غيبت وي و غيره بر او مترتب مي
  1شود. اسالم خارج مي

داند كه در مـذهب شـيعه كسـي كـه بـه       كسي كه به مبادي مذهب شيعه آشنايي دارد، مي
و چنانكه شيخ بـزرگ   2امامت ايمان نداشته باشد و براي وي گردن ننهد، دين و ايمان ندارد.

  گفته است: » المسائل«آنان، مفيد در كتاب 
يكي از ائمه و اطـاعتي را كـه خـدا بـرايش      اماميه اتفاق دارند بر اين كه هر كس امامت

و اين كجا  3واجب كرده است، انكار كند، او گمراه و كافر و مستحق جاودانگي در آتش است.
شـود كـه ايـن     ي ما ثابت مي و آن كجا؟ كاشف الغطاء كجا و مفيد كجا؟ و با اين مطلب، گفته

اي تقيه و مدارا و مماشات و فريـب  اند، بلكه بر ي شيعه تأليف نشده ها براي بيان عقيده كتاب
اند و خداوند از عملشان غافل  مسلمانان به طور عموم و اهل سنت به طور اخص، تأليف شده

  نيست. 
ي خود كه در واقع مبرهن است و  ي برهان بر گفته براي روشن نمودن مطلب حق و ارائه

ها و تأليفات مختلـف تـأليف    تابدهيم كه از ك اي از مطالبي را ارائه مي قبالً ثابت شده، گزيده


	� �«انـد و در كتـاب    ها و جاهاي مختلـف اقتبـاس شـده    ناشده در زم����'�(�يـا در  » 

هـا   ي نويسندگان آن كتاب ايم. و نيز در باره ي اين كتاب به ذكر آن نپرداخته هاي گذشته فصل

                                            
  .104و  103محمد حسين آل كاشف الغطاء، أصل الشيعة وأصولها، ص - 1

بنگر كه در آن روايات بسياري را در اين خصوص از  الشيعة وأهل السنةبراي توضيح اين مطلب به كتاب ما  - 2

  ايم. امامان معصومشان ـ طبق قول خودشان ـ وارد نموده

  .20در تفسير قرآن، ص» البرهان«به نقل از  - 3
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"!��� «كنيم كه از عالمان متأخر شيعه در دور سوم هسـتند و در كتـاب    بحث مي #�$ «

  نامي از آنان برده نشده است. 
گران و تقلب متقلبان  بازان و مكر حيله كنيم تا مجالي براي نيرنگ نيرنگ ها را ذكر مي آن

  گوييم:  و وارونه نشان دادن حقيقت و شك افكني باقي نماند. پس با مدد و توفيق الهي مي
كنـيم؛ كـه    ي مشهور آغاز مي) هجري مفسر شيع1108مطالب را از بحراني متوفاي سال (

ي خود پيرامون قـرآن اختصـاص داده    مواضعي از مقدمه و جلد اول كتابش را به بيان عقيده
چه وقوع بعضـي تغييـرات را در    بيان آن«ي دوم كتابش، تحت عنوان  است. ايشان در مقدمه

ت و اشـاره  تحريف و تغيير موجب شده ارشاد به امر واليت و امام :گفته» كند قرآن ثابت مي
به فضائل اهل بيت و واجب بودن اطاعت از ائمه به بطن و تأويل قرآن و بر سـبيل مجـاز و   

او تحت اين عنوان عـريض و طويـل،   ». تعريض و رموز در ظاهر و تأويل قرآن واگذار شود
  نويسد:  مي

بر حسب اخبار و روايات بعدي حق تأويل ناپذير اين است؛ قرآني كه در دست ماست «
تغييراتي در آن واقع شده است؛ بسياري از كلمات و آيات از آن حـذف   �از پيامبر خدابعد 

چه خدا نازل كرده است، همان اسـت   شده، اما قرآنِ محفوظ از تغيير و تحريف و موافق با آن
آوري نموده و از آن نگهداري كرده تا به دست پسرش، امام حسن و  آن را جمع �كه علي

(مهدي) رسيده است و هم اكنون نـزد او قـرار دارد. بـه صـراحت در       سرانجام به دست قائم
كنيم، وارد شده است كه در علم كامل خداوند صـدور چنـين افعـال     حديثي كه آن را ذكر مي

آور بـراي خـود و    زشتي از مفسدان دين، ثبت شده بود كه آن مفسدان هر گاه به چيزي زيان
مطلـق   كردنـد آن را بـه طـور     شدند، سعي مي ميسودمند براي علي و فرزندان پاكش، مطلع 

ي كامـل   گماشـتند و از اراده  ساقط كنند يا تغييرش دهند، خالصه به تحريـف آن همـت مـي   
كنـد و از فضـائل    خداوند و رحمت واسع او غافل بودند كه امر واليت و امامت را حفظ مـي 



    

  شيعه نسبت به قرآن كريم اعتقاد      122 
 

 

و تحريـف سـالم بماننـد و     نمايد تا از تغيير اهل تضييع و ائمه پاسداري مي �ظاهري پيامبر
معاني آن همراه بقاء تكليف براي اهل حق باقي بماند، لذا تنها به چيزي كه در كتاب شـريف  
به آن تصريح شده است، اكتفاء نكرد؛ بلكه بر حسب بطون (معاني پنهاني قرآن) و بـه سـبك   

ي  ا بـر همـه  تأويل و صنايعي چون: مجاز و تعريض و رمز و كنايه و غيره اشاره كرده است ت
قسمت را كـه بـه طـور     كنندگان آن كه تحريف خاليق اتمام حجت كرده باشد، حتي بعد از اين

. صدق اين ، ساقط كرده باشندكرد داللت مي ترين وجه و برترين راه بر امامتصريح و با زيبا
وال ي اين اح ها را در فصول چهارگانه مشتمل بر همه ي تمام چيزهايي كه آن گفتار با مالحظه

   1».گردد كنيم، به خوبي روشن مي ذكر مي

سپس در فصل اول، بيست و يك روايت را از مهم ترين كتب آن قوم آورده است كه ما 
كنيم؛ زيرا در ابواب گذشته  دهيم و بقيه را رها مي ايم ارائه مي يازده روايت را كه ذكر نكرده

  اند:  وارد شده
شود روايت  متصل مي �خود كه به ابي عبداهللا علي بن ابراهيم در تفسيرش با اسناد -1

  كرده است كه ابو عبداهللا گفت: 
ها و  گفت: همانا قرآن در پشت رختخوابم در ورق �به علي �به درستي پيامبر خدا«
آوري كنيد و ضايعش مگردانيد؛  هاي خرما و كاغذها، قرار دارد آن را بر داريد و جمع چوبه
ي سفيد جمع  ضايع كرد، پس علي رفت و آن را در يك پارچهگونه كه يهود تورات را  همان

پوشم.  آوري نكنم ردايم را نمي ي خود آن را مهر كرد و گفت: تا قرآن را جمع نمود و در خانه
اين كه قرآن را جمع  تاكرد  ميرفت، به بدون رداء از او استقبال  گاهي مردي نزد وي مي

  ».نمود

                                            
  . 36البرهان، ص - 1
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روايت نموده كه  �د از عبداهللا بن سنان، از ابي عبداهللابا اسنا» عمالثواب األ«در كتاب 
ي احزاب رسوايي مردان و زناني از قـريش و غيـره وجـود داشـت. اي ابـي       گفت: در سوره

تر بود؛ اما آن  ي بقره طوالني ي احزاب زنان قريش را رسوا كرد و از سوره سنان، همانا سوره
  را ناقص و تحريف نمودند.

در قرآن «بيان شد گفت:  �آخر فصل اول از گفتار اول ابي عبداهللاگونه كه در  و همان
حوادث گذشته و آينده و حال وجود دارد، اسامي تعدادي از مردان در آن ذكر شده بود كه 

شد كه قابل شمارش  هاي مختلف خوانده مي حذف شدند و هر يك از آن اسامي با صورت
  .»دانند ها مي نيستند و اين مطلب را فقط وصي

آيات بسياري از «همچنين در آن كتاب آمده است كه از ابي عبداهللا روايت شده كه گفت: 
قرآن حذف شده است اما بر آن افزوده نشده مگر چند حرفي كه نويسندگان آن را به اشـتباه  

  ».اند يا از روي توهم نوشته

6=«در .h� C'� «كه بعضي نقل كرده است كه وي در حديثي  �با اسناد خود از صادق

همانا عمرو بن عاص بـر منبـر مصـر    «از الفاظ حذف شده از قرآن در آن آمده، گفته است: 

���mي  گفت: در مقابل هزار درهم، حرفي از قرآن زدوده شد و صد هزار درهـم دادم تـا آيـه   

���b����a��`��_�����~l  :از قرآن زدوده شود. پس به او گفتند: معاويـه   )3(كوثر

ه من ابالغ شد، در حالي كه چه بر منبر گفتي ب ه وي نوشت: آنسپس معاويه بدهد.  اجازه نمي
  ».من آن جا نبودم

�6=«همچنين در  .h� C'� « :از رضا«از صدوق با اسناد خود از ميسر آمده كه گفت� 

گفت: به خدا سوگند، نه دو شخص بلكه يك شخص هـم از شـما در آتـش ديـده      شنيدم مي
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ي  ي الرحمن در فرمـوده  و كتاب خدا كجا؟ در جواب گفت: در سورهشود. گفتم اين كجا  نمي
  خداوند متعال آمده است:

(�8 V@;.
 �N��WQ 04 X − 5b';− ���i 8� )W�در آن روز هيچ پري و انساني از  

 گردد. شما از گناهش پرسش نمي
را در اصل آيه نيست. گفت: همانا نخستين كسي كـه ايـن آيـه    منكم ي  به او گفتم: واژه

ي  ي خدا حجتي عليه او و يارانش بـود و اگـر واژه   تغيير داد، ابن أروي بود؛ زيرا اين فرموده

شود؛ زيرا از گنـاه هـيچ انـس و     در آيه نباشد، عقاب خدا از تمام بندگانش ساقط ميمنكم 

  گيرد؟  شود. پس چه كسي در روز قيامت مورد عقاب قرار مي جنّي سؤال نمي
روايـت   �اهيم با اسناد خود از عبدالرحمن بن كثير از ابي جعفردر تفسير فرات بن ابر

فرمود: اي علي، سه روز بيرون نرو تا كتـاب خـدا را تـأليف     صپيامبرخدا«كرده كه گفت: 
». كني و شيطان بر آن نيفزايد. پس شيطان نه چيزي بر آن افزود و نه چيزي از آن كاست مي

���«در كتاب 
x�گفـت:   شنيدم كه مـي  �وايت است كه گفت: از علينباته ر نعماني از ابن» 

بينم كه چادرهاي آنان در مسجد كوفه اسـت و قـرآن را چنانكـه نـازل      گويا من عجم را مي
آموزند. گفتم: اي امير المؤمنين، آيا اين قرآن همان است كه نازل گرديـده   گرديد، به مردم مي

پدرانشـان از آن زدوده شـده اسـت و    زيرا اسم هفتاد نفر از قريش و اسامي  ؛است؟ گفت: نه
و ». احترامي به پيامبر خدا ابولهب ذكر شده؛ زيرا وي عمـوي پيـامبر اسـت    تنها به خاطر بي

هنگام تفسير بعضي از آيات و كلمات تغيير يافته، روايات دال بر مقصود به طور متفرقه ذكـر  
  شوند.  مي

 صزماني كـه پيـامبر خـدا   « ذر غفاري روايت شده است: از ابي» 8\���¨«در كتاب 

وفات نمود، علي قرآن را جمع نمود و آن را به سـوي مهـاجرين و انصـار آورد و بـر آنـان      
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به او چنين سفارش كرده بود. پس آنگاه ابوبكر بازش نمود، در   صعرضه كرد؛ زيرا پيامبر
ا هاي آن قوم آشكار شد، لذا عمر بـر آشـفت و گفـت: اي علـي، آن ر     ي اول رسوايي صفحه

گرفت و برگشت. ابوبكر، زيد بن ثابت  برگردان ما نيازي به آن نداريم. سپس علي آن را پس
را كه قاري قرآن بود احضار كرد و گفت: به درستي، علي قرآن را به نـزد مـا آورد و در آن   

خواهيم كه قرآن را براي ما تأليف كنـي و   هاي مهاجران و انصار قرار داشت و ما مي رسوايي
و هتك مهاجران و انصار را از آن بزدايي. زيد نيز، دستور وي را پـذيرفت. پـس از   رسوايي 

كتابت قرآن فارغ شد و علي نيز، قرآني را كه تأليف كرده بود، ظاهر نمـود، عمرگفـت: پـس    
دانيد. سپس عمر گفت: جز اين كه او را بكشيم  چاره چيست؟ زيد گفت: شما چاره را بهتر مي

ي ديگري نيست. پس كشتن علي را به دست خالد بن وليـد   چاره و از دستش راحت شويم،
تدارك ديدند؛ اما موفق به اجراي نقشه نشدند. سپس زماني كه عمر خليفه شـد، قـرآن را از   
علي خواست تا بين خودشان تحريفش كنند. پس گفت: اي ابا الحسن، اگر آن قرآن را به نزد 

مگي پيرامون آن گرد آييم و بدان عمل كنيم. علي گفت: اي به نزد ما نيز بياور تا ه ابوبكر برده
بكر بردم تا روز قيامت  فرصت از دست رفت. من به خاطر اتمام حجت بر شما آن را نزد ابي

نگوييد: ما از اين قرآن غافل بوديم يا چرا آن را به نزد ما نياوردي؟ همانا قرآني كه نزد مـن  
زنند. پس عمر گفت: آيا زمان ظـاهر   ه آن دست نمياست جز پاكان و اوصيا از فرزندان من ب

كردن آن مشخص است؟ علي گفت: بلي، هرگاه قائم اهل بيت و از فرزندان من به پا خاست 
نمايد؛ سپس سنت بـا آن جـاري    كند و مردم را به عمل كردن به آن وادار مي آن را ظاهر مي

  ».گردد مي
اهللا بن جعفر بن ابي طالب روايـت شـده   همچنين در كتاب ياد شده از كتاب مسلم از عبد

در ميان او و فرزندان معاويه در محضر گروهـي كـه يكـي از آنـان     گفتاري طوالني است كه 
عمـر بـه نـزد پـدرم     «گفـت:   �كند كه حسن نقل مياو د؛ شحسن بن علي بود، رد و بدل 
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وشـته  آوري و در يك مصحف بنويسم؛ پـس قـرآن ن   خواهم، قرآن را جمع فرستاد كه من مي
ي خود را نزد من بفرست. سپس علي به نزد او آمد و گفت: به خدا سوگند اگر گردنم را  شده

�8 دهم. عمر گفت چرا؟ علي گفت: چون خداوند فرموده اسـت:   بزني، آن قرآن را به تو نمي
 �(A� ������2!Dكنند) و گفت: منظور خداوند از پاكـان مـن    (جزپاكان آن را لمس نمي 8 

كنـد جـز او    طالب گمان مي نه تو و ياران تو. سپس عمر عصباني شد و گفت: پسر ابي ام بوده
كس ديگري علم ندارد. پس هر كس قرآني دارد نزد من بيـاورد. و هـر گـاه مـردي نـزد او      

كـرد آن را   خواند، اگر مرد ديگـري هـم، آن آيـه را قرائـت مـي      آمد و چيزي از قرآن مي مي
اند: از بسياري از قـرآن ضـايع    گفت: گفته نوشت. سپس حسن  نوشت؛  و گرنه چيزي نمي مي

اي است محفوظ نزد اهل قرآن. سـپس   شده است؛ دروغ گفتند: به خدا سوگند قرآن مجموعه
حسن گفت: عمر قاضيان و واليان خود را فرمان داد و گفت: طبق آراء و نظرات خود اجتهاد 

د؛ پس او و واليانش هميشه در اشـتباه  كنيد و به چيزي كه در نظرتان حق است، قضاوت كني
نمود و به چيزي كه عليه آنان بود، احتجـاج   ها را از اشتباهاتشان خارج مي بودند و پدرم آن

هـاي   ي يك مسأله با قضاوت شدند و درباره ي خودشان جمع مي كرد و قاضيان نزد خليفه مي
كـرد؛ زيـرا خداونـد متعـال      ميكردند و خليفه، آن قضايا را برايشان تاييد  گوناگون حكم مي

  ». ) را به او نداده بود $# "!��حكمت و (

هاي علي بـر جمـاعتي از مهـاجر و     حجت  همچنين در كتاب ياد شده در ضمن مجموعه
انصار، روايت است كه طلحه در ضمن سؤاالتي به علي گفت: اي ابو الحسن، چيزي هست كه 

ا لباسي آراسته خارج شـدي و گفتـي: پيوسـته در    خواهم آن را از توبپرسم: تو را ديدم ب مي
ام و به غسل و تكفين و نماز و دفن وي مشغول بودم. سپس مشـغول   بوده صخدمت پيامبر

آوري نمودم. اين كتاب خداوند است كه نـزد مـن قـرار دارد و     كتاب خدا بودم تا آن را جمع
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ام.  و تأليف كـردي، نديـده  يك حرف از آن كم نشده است، اما من آن قرآني را كه تو نوشتي 
عمر را ديدم كه به نزد تو فرستاد و گفت: آن قرآن را برايم بفرست، امـا تـو از فرسـتادن آن    
خودداري نمودي. پس عمر از مردم درخواست كرد تا هر كس قرآني نزد خود دارد، بياورد. 

مرد كسي بر آن نوشت و اگر جز يك  دادند آن را مي اي شهادت مي بعد هر گاه دو مرد بر آيه
نوشت. عمر گفت: من شـنيدم   انداخت و آن را نمي داد، نوشتن آيه را به تأخير مي شهادت نمي

كردند كه غير از آنان كسـي آن را   كه در روز يمامه مرداني كشته شدند كه قرآني را قرائت مي
، كرد، پس آن قسمت از بين رفت؛ چون وقتي نويسندگان مشـغول نوشـتن بودنـد    قرائت نمي

گوسفند آن ورق را خورد و هر چه در آن نوشته شده بود، از بين رفت و آن نويسنده عثمان 
هاي خود را در زمـان عمـر و عثمـان     همچنين از عمر و يارانش و از كساني كه نوشته». بود

ي نور،  ي بقره و سوره ي سوره ي احزاب به اندازه گفتند: سوره تأليف كرده بودند، شنيدم كه مي
ي حجر، صد و نود آيه بود. چرا اين طور شد؟ خـدا رحمتـت    اي بود و سوره چند آيهصد و 

   .كني؟ چه مانعي در كار است؟ كند چرا كتاب خدا را براي مردم ظاهر نمي
همچنين عثمان به هنگام گرفتن تأليف عمر، قرار جمع كردن قرآن را گذاشـته بـود؛ لـذا    

ر به پيروي از يك قرائت كرد. سپس مصحف اُبـي  قرآن را براي او جمع نمود و مردم را وادا
ها را در آتش سوزاند. علي در جـواب طلحـه گفـت:     كعب و ابن مسعود را پاره كرد و آن بن
نازل كرده است در نزد من و با امالي  صاي كه خدا بر محمد اي طلحه، به درستي هر آيه«

نازل كـرده   صبر محمد و دست خط من و تأويل همه آياتي كه خدا آن را صپيامبر خدا
است و هر حالل و حرام، يا حدي يا حكمي يا چيزي كه تا روز قيامت امت بـه آن احتيـاج   

ي زخم خـراش نـزد مـن اسـت.      دارد، همه نزد من موجود است؛ حتي مقدار ارش و جريمه
طلحه گفت: پس هر كوچك يا بزرگ، يا خاص يا عامي كه وجود داشته است يا تا قيامت به 

  واهد آمد نزد تو به صورت مكتوب وجود دارد؟ بوجود خ
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در هنگام وفات، كليد هزار باب  صگفت: آري و راز اين مطلب آن است كه پيامبر خدا
ها هزار باب ديگر را برايم  ي علم را در اختيار من قرار داد كه هر باب از آن و دروازه

  كردند از روزي عت مياز من پيروي و اطا صگشود و اگر امت بعد از وفات رسول خدا مي
 گرفتند. سپس طلحه گفت: اي ابا حسن، از چيزي كه در رابطه با آسماني و زميني بهره مي

كني؟ علي در جواب گفت:  ؛ آيا آن را براي مردم ظاهر نميقرآن از تو سؤال كردم، جواب بده
با خبر  چه عمر و عثمان نوشتند اي طلحه، به عمد از جواب خودداري كردم؛ پس مرا از آن

ي آنان تمامش از قرآن بود يا چيزهايي غير از قرآن هم در آن وجود داشت؟  كن. آيا نوشته
چه در آن است عمل كنيد، از آتش  اش قرآن بود. علي گفت: اگر به آن طلحه گفت: همه

شويد، زيرا حجت ما و بيان حق و فريضه بودن اطاعت  كنيد و داخل بهشت مي نجات پيدا مي
كند؛ اگر اين تأليف، قرآن باشد براي من  ن وجود دارد. طلحه گفت: مرا كفايت مياز ما در آ

كافي است. سپس طلحه گفت: به من خبر بده آن قرآن و تأويل آن و بيان حالل و حرامي كه 
كني و بعد از تو چه كسي آن را به عهده خواهد  در دست داري را به چه كسي واگذار مي

  گرفت؟ 
به وي دهـم؛   به من امر نمود تا اين قرآن را صآن كسي كه پيامبرعلي در جواب گفت: 

ترين مردم به من بعد از خودم، پسرم حسن است. پس حسـن آن را   يعني، وصي من. نزديك
شود  كند. سپس به يكايك فرزندانم از نسل حسين منتقل مي به پسر ديگرم، حسين واگذار مي

ي آنان  آيند. همه اطراف حوض گوثر گرد ميدر  صو تا آخرين نفر آنان، همراه رسول خدا
هـا جـدا    شوند و قـرآن هـم بـا آنـان اسـت و از آن      با قرآن خواهند بود و از قرآن جدا نمي

  (حديث)». شود نمي

خواهد آمـد كـه شـامل    » \���¨«همچنين در فصل سوم، خبر ديگري به نقل از كتاب 

و تأويل به امامت اشاره شده است. تصريح به تغيير قرآن و به راز چيزي است كه با تعريض 
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تأليف حسن بن سليمان » مختصر«در فصل پنجم، از گفتار دوم از مقدمه اول از حديث كتاب 
برم از كساني  به خدا پناه مي«گويد:  كه آن حديث شامل قول ابي محمد عسكري است كه مي

  (حديث)». كه محكمات كتاب را حذف كردند
هـاي فـراوان    و در دعانامـه » الغـدير «متعدد مانند زيـارت  هاي  نامه گويم: در زيارت مي

و غيره، عبارات صريحي در تحريف و تغييـر قـرآن بعـد از    » دو بت قريشي«همچون دعاي 
كند، آن  است. از جمله امور بسيار واضح كه هيچ احدي آن را انكار نمي  وارد شده صپيامبر

ها را تحريـف   ود را تغيير دادند و آنهاي آسماني خ هاي گذشته، صحف و كتاب است كه امت
كردند، به ويژه تورات و انجيل را چنانكه قرآن و احاديث، اين مطلب را به صـراحت اعـالم   

دارند و يكي از آن احاديث همان خبر اول از اين فصل است، قول امـام بـاقر كـه گفـت:      مي
خـتالف پيـدا كردنـد و در    همانا بني اسرائيل اختالف پيدا كردند چنانكه اين امت در قرآن ا«

آورد كـه   كنند؛ او قرآني را بـه سـوي آنـان مـي     كتابي هم كه نزد قائم هست اختالف پيدا مي
پس ». زند هايشان را مي ها را جلو آورده و گردن ي آن كنند، پس همه بسياري آن را انكار مي

هر عصري با  بينديش به داللت اين خبرها بر وجود يك قرآن محفوظ از زياده و نقص كه در
چـه امـروزه    امام زمان است و آن كتاب، همانست كه علي آن را جمع آوري كرده است و آن

نزد ماست بدون هر گونه خللي نزد ما حجت است تا حق و اهل آن ظاهر گردنـد؛ خداونـد   
  1توفيق دهنده است.

آوري  كسـي جـز امامـان قـرآن را جمـع     «همچنين در جلد اول تفسير خود تحت عنوان 
  ايم.  روايات بسياري را در اين باره آورده است كه بعضي را قبالً ذكر نموده» موده استنن

                                            
  .36 -39البرهان، ص - 1
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چه مخالف با آن چيزي است كه خدا آن را نازل كرده و  اما آن«همچنين تحت اين عنوان 
احاديث بسياري را عنوان كرده است. چون اين احاديـث  » چه از قرآن تحريف شده است آن

  كنيم. ها را رها مي اهند شد، فعالً آندر باب چهارم ذكر خو
خواهيم، كالمش را وارد كنيم؛ مفسر شيعي ديگري به نام محمد  دومين كسي كه مي

ي  مقدمه«ي تفسير خود تحت عنوان  ر مقدمهمحسن، ملقب به فيض كاشاني است، وي د
وده و ي جمع و تحريف و زياده و نقص در قرآن آمده است، بحث نم چه درباره از آن» سوم

رود. سپس  ها از پنجاه عدد فراتر مي هايي آورده است كه تعداد آن در همان مقدمه، روايت
ها اين اشكالي وارد است كه ديگر اعتمادي بر قرآن باقي  ي اين صافي گفته است: بر همه

اي از قرآن تغيير يافته و تحريف شده باشد يا بر  زيرا احتمال دارد كه هر آيه ؛نمانده است
ف آن باشد كه خداوند آن را نازل كرده است، پس ديگر در قرآن حجتي برايمان باقي خال
ي امر به تبعيت از آن و سفارش به چنگ زدن به آن و غير  ي آن و فائده ماند پس فائده نمي

�شود، و باز هم خداوند عزوجل فرموده است:  اينها منتفي مي �� �� �� �

�m�a��`��_���~}��|����{������� � � � � � �z��y��x���g��f��e��d��c��b

��q��p��o��n�����m��lk���j����i��hl       42-41: (فصلت (  
 يبر ما مخف زيكه به سراغشان آمد كافر شدند (ن ي] هنگام ذكر [= قرآن نيكه به ا يكسان«

رو و نه  شينه از پ ،يگونه باطل چيكه ه رياست قطعا شكست ناپذ يكتاب نينخواهد ماند)! و ا
نازل شده  شيستا ستهيو شا ميخداوند حك يچرا كه از سو د؛يآ يغ آن نماز پشت سر، به سرا

  ».است

  ) 9: (حجر   �m���n��m���l��k������j��i��h��glو نيز، فرموده است: 
  ».ميو ما بطور قطع نگهدار آن م؛يما قرآن را نازل كرد«
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دثان و محـ  �پس چگونه تحريف و تغيير به قرآن راه يافته است؟ و همچنـين از پيـامبر  
شـود و در صـورت    ي صحت و فساد خبر روايت شده است كه با قرآن سـنجيده مـي   درباره

موافقت با قرآن، صحيح و در صورت مخالفت با آن، فاسد خواهد بـود. پـس وقتـي قرآنـي     
ي عرضه نمودن سنت بر آن چيست؟ با ايـن   موجود در دسترس ما تحريف شده است؛ فائده

ي كتاب خداست، اما رد و حكم به فساد آن يا تأويل  كنندهكه خبر تحريف، مخالف و تكذيب 
آيد كه گفته شد:  . به خاطرتان مي-و علم  در دفع اين اشكال نزد خداست-وي واجب است؛ 

اگر اين اخبار صحيح باشد، شايد تغيير فقط در چيزي است كه خلل زيادي در مقصود ايجاد 
هاي خدا بـر   ف اسامي منافقان ـ نفرين و حذ صكند، مانند حذف اسم علي و آل محمد نمي

آنان بادـ واقعاً استفاده از عموم الفاظ باقي است، يا مانند حذف و پنهان كردن، كه استفاده از 
ساير آيات به حال خود باقي است، البته اوصياء چيزهايي از اين قبيل را كه از دستمان رفتـه  

كند، آن جا  بر اين مطلب داللت ميدر حديث طلحه  صكردند. سخن پيامبر است، جبران مي
يـابي و داخـل بهشـت     چه در آن است، عمل كني از آتش نجات مي اگر به آن«كه فرمودند: 

  1».زيرا در آن، بيان حق و حجت ما و واجب بودن طاعت ما وجود دارد ؛شوي مي

��3.�«نظير است، در كتاب  همچنين محدث بزرگ آنان، كسي كه در بد زباني بي J�
\ «

رضي اهللا  به ويژه صديق و فاروق �خود، در حال بدگويي و دشنام دادن به ياران پيامبر خدا

1¤«، تحت عنوان عنهما.� ��\ ��
  نويسد:  مي» %

ي من بعد از من  اعالن نمود كه علي بن ابيطالب، ولي، وصي و خليفه �همانا رسول خدا
ساله و سامري اين قوم؛ يعني، ابوبكر است، اما ياران او بسان قوم موسي عمل كردند و از گو

                                            
  .34و  33شاني، صافي في تفسير القرآن، ايران، صفيض كا - 1
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جا كه گفت:) منافقان از جانشين رسول خدا عصباني شدند و بـه   (تا اين1و عمر پيروي كردند
ي خدا؛ يعني، كتابي كه آن را نازل كرده است، دست بردنـد و آن را تحريـف و تغييـر     خليفه

  2».دادند و هر چه خواستند به سر قرآن آوردند
هاي  هاي ديگرش نيز، مثال ريفي كه واقع شده است، در اين كتاب و كتاببراي تغيير و تح

  3بسياري آورده است و به روايات و احاديثي از امامان و معصومان خود استناد كرده است.

ذكر كرده است كه عثمان بن عفان آن  4»كازر«بار ديگر مجلسي در كتاب خود از تفسير 
صحف عبداهللا بن مسعود طبق زعم باطل بيرون انداخته را از قرآن به ويژه از ماي)  (سوره

  است و نص آن سوره اين است: 

-¥ �� 5bW��=�^ ��c�'L	% sV� ³.��%� ��'��% .';� 0�V� �^? ���  _5
���(;
� ��W ���'i 5j a =2	% �. .� 0�V� �� ,��" 5
3	� �W?� e	% 0; f2,	% ³�

2
34 B
3� Q� 0�V�� _5
	'� v��;��; 5'�2i S 5j ��  _t%Vb; �'���±% .W�� �'���� 5
 5�2h3K ��; _t3�*�A3� �.%V�bD �.D��P� 0��? ��;�
�� [.�� 5j s1.W Q� vf
P4

�2P
� a ��� �;� FG�% 8� t3*�D� R�%� =�Am% ��* _<��7 #i? �� 5E O��4 
�0�=E��� 0;.  

                                            
كند از خداوند  جوشد و منويات آنان را ظاهر مي به خاطر نقل اين خرافات و خباثتي كه از نهاد اين قوم مي - 1

 طلبم. آمرزش مي

  .541، ص2مجلسي، حياة القلوب، ج - 2

و ما بعد آن  125، ص 3، ج »اند مت نازل شدهآياتي كه در اما«براي اين مطلب به حياة القلوب، تحت عنوان  -  3

  بنگريد.

  نام برده است.  309، ص 4اي را به نقل از تهراني در كتاب الذريعة خود، ج  در اين موضوع، سوره - 4
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ايـم و   يد در حالي كه آن دو را مبعوث كـرده ا (اي كساني كه به پيغمبر و ولي ايمان آورده
كنند، پيامبر و ولي از يكديگرنـد و مـن دانـا و آگـاهم.      ها شما را به راه راست هدايت مي آن

هاي پر نعمت هستند و كساني كـه هـر    كنند داراي بهشت همانا كساني كه به عهد خدا وفا مي
به درستي در جهنم جايگاهي بس  كنند؛ پس شود، تكذيب مي گاه آيات ما بر آنان تالوت مي

عظيم و خطرناك دارند. هر گاه در روز قيامـت صـدا زده شـوند كـه سـتمكاران و تكـذيب       
كنندگان پيامبر كجايند؟ در حالي  كه جز طبق فرمان خداوند، پيامبران را نزد آنان نفرستاديم 

و ستايش كـن و   و خداوند به زودي قصد آشكار نمودن آنان را ندارد. پروردگارت را تسبيح
  1علي هم از شاهدان است).

و شيخ علي اصغر بروجردي از رهبران قرن سيزده در عصر محمد شـاه قاجـار نيـز، در    


	�«كتاب ���گفته است: واجب است بر ما كه معتقد باشيم، قرآن اصلي در معرض  6��4«2= 

د كـس ديگـري   تغيير و تبديل قرار نگرفته است؛ قرآني كه جز امام عصر غائـب (عـج)، نـز   
  3نيست، اما منافقان، قرآني را كه نزد خود داشتند، تغيير داده و تحريف نمودند.

�t«همچنين مال محمد تقي كاشاني در كتاب ��!� ��=E «) هجري، 1275خود در سال (

همانا عثمان دو بار عبداهللا بن مسعود را زد، يك «نوشته است: » مطاعن عثمان«تحت عنوان 
ذر خوانده بود و بـار ديگـر بـه خـاطر ايـن كـه از او        اين كه نماز جنازه بر ابيبار به خاطر 

مصحف وي را درخواست كرده بود تا آن را به شكل قرآن خود كه داراي زياده و نقص بود، 

                                            
ي الخطوط العريضة خود ذكر  و عين همين سوره را خطيب در رساله 10، 9به نقل از كتاب تذكرة االئمة، ص  - 1

  كرده است.

  نام برده است. 284، ص 15هراني در كتاب الذريعة، ج ط - 2
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درآورد. بار ديگر از او روايت شده است كه زيدبن ثابت را كه دوست او و دشمن علي بـود،  
ند كه او هم، مناقب اهل بيت و ذم و نكـوهش دشمنانشـان را از   امر نمود كه قرآن را جمع ك

قرآن بيرون انداخت و قرآني كه هم اكنون در دسترس مردم قـرار دارد و معـروف بـه قـرآن     
  1».عثمان است، همان قرآني است كه زيد آن را جمع كرده است

 همچنين كسي كه الگوي علماي خداشـناس و مقتـداي فرزانگـان خـدا پسـند و حـافظ      


#«ي  مرزهاي دين بود؛ يعني، زين العابدين كرماني در رساله�V� « كيفيـت  «گويـد:   خود مـي

كند كه تحريف و تصحيف و نقص در قرآن واقع شده است، هر چند ايـن   جمع قرآن ثابت مي
مطلب، موجب ذّلت و خواري مسلمانان نزد يهود و نصاري است كه گروهـي از مـا ادعـاي    

چـه را   ، آنهـا منافقـاني بودنـد كـه     كنند، امـا در واقـع ايـن    عمل مي گونه اسالم دارند و اين
خواستند انجام دادند و قرآن حفظ شده جز نزد امام غائب، نزد كس ديگري نيست. سپس  مي

  روايات امامانش را آورده و گفته است: 
  2همانا شيعه به خاطر تقيه، به فرمان آل محمد ناچارند اين قرآن را بخوانند.

، نوشـته اسـت و   وي ا خود مطلبي شبيه نوشـته » الدين حسام«برادرش در كتاب همچنين 
) هجـري در كتـاب   1288قبل از اين دو برادر نيز، پدرشان، محمد كريم خان، متوفاي سال (

»0�=� J�W«3  خود و»[.	� 1�q�  به چنين مطلبي اشاره كرده است.  4»

                                            
  .368هداية الطالبين، ص - 1

  .13- 23تذليل در رد علي هاشم شامي، ايران، سعادت كرمان، ص - 2
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X.;N�D«در كتاب  ي هند، ي شيعه همچنين علي بن نقي رضوي، عالمه ��	�*خـود   1»

اما متواتر بودن همه آيات قرآن مورد اختالف اسـت، چـون وقـوع تحريـف از     «گفته است: 
  ». طرف اكثر اهل حديث ذكر شده است

طالـب   و اين ظاهر كالم كليني و استاد او علي بن ابراهيم قمـي و شـيخ احمـد بـن ابـي     
و محقق طبرسي و جمهور مجتهدين، طبرسي، صاحب كتاب احتجاج، است و سيد و صدوق 

a«اند و سيد عالمه  به عدم وقوع تحريف حكم كرده �A	W «ي خود  در رساله»J��
G :�';U 
انـد،   ي اوليه را ذكر كرده است كه بعضي از اين اخبار به حد استفاضه و بلكه تواتر رسيده ادله

ي  بين دو فرمـوده  ي مناسبت ارهچه از اميرالمومنين روايت شده است؛ هنگامي كه درب مثل آن

) از او ســؤال شــد، در 3: (نســاء �m�����z���y��x��w��v��u��t...lخداونــد: 

�جواب گفت: در بين اين قسمت اول آيه تا .mbW� � .يك سوم قرآن از قلم افتاده است  

�m��Q��P��O��Nي  ي آيـه  چه از صادق روايت شده است كه درباره و نيز آن 

��g��Rl گفت: چگونه اين امت، بهترين امت خواهند بود در حـالي  110:ران(آل عم (

ـ «را كشتند؟ اين طور نازل نشده، بلكه به صورت  صكه فرزند رسول خدا مةكنتم خير اَئ 

اند از جمله آن خبرها كـه بـه حـد استفاضـه      ، نازل شد. و نيز روايت كرده»هل البيتأمن 

��*.X %3{̂� ?��� ازل شد: ي غدير است كه اين گونه ن اند آيه رسيده �  0�; ª
�� XCW? �;
ª%�−  � �4− ������*� Bx3% f  #	h� � ��چـه   يعنـي، اي پيـامبر، تبليـغ كـن آن     ؛
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ي علي از طرف پروردگارت بسوي تو نازل شده است و اگر چنين نكني، رسـالتش را   درباره
  اي.  تبليغ نكرده

گـردد؛ بعضـي از    م كتاب بسيار قطور ميچنين اخباري بسياراند كه اگر جمع شوند، حج 
شد در حالي  آن اخبار اين گونه است: قرآن طبق مصلحت و وقائع، به صورت متفرقه نازل مي

كه نويسندگان وحي، چهارده مرد از صحابه بودند و رئيس آنـان اميرمؤمنـان بـود و اغلـب     
لس بـر وي وحـي   چـه در محافـل و مجـا    اوقات جز چيزي را كه متعلق به احكام بود يا آن

شد، مي نوشت؛  چه در خلوت و منزل بر وي نازل مي نوشتند، اما كسي كه تمام آن شد، نمي مي
وار دور ايشـان   رفـت او پروانـه   بـه هرجـا مـي    صزيرا پيـامبر  ؛كسي جز امير مؤمنان نبود

بـه لقـاي    صتر بود. زمـاني كـه پيـامبر    چرخيد. پس مصحف او از ساير مصاحف جامع مي
قرآن را آن گونه كه نازل  �ست و هواهاي نفساني متفرق شدند، اميرالمؤمنينمحبوبش پيو

آن را در رداي خود پيچيد و به مسجد برد و به مردم گفت: ايـن   آوري نمود و شده بود، جمع
گونه كه نازل كرده است. عمر در جـواب گفـت: نيـازي بـه آن      كتاب پروردگارتان است؛ آن

ست. پس علي گفت: آن را هرگز نخواهيد ديد و كس ديگر نداريم چون مصحف عثمان نزد ما
 هم آن را نخواهد ديد تا قائم ظهور كند. حتي گفته است: و اين قـرآن نـزد ائمـه اسـت و در    

كنند. و گـاهي بعضـي از خـواص خـود را از آن مطلـع       هاي خويش آن را تالوت مي خلوت

�«كنند. چنانكه  مي ���[o* «الم بن سلمه روايت كرده كـه گفـت:   كليني با اسناد خود از س

شنيدم كه مانند قرآني نبـود   مردي براي ابي عبداهللا قرآن خواند و من حروفي از قرآن را مي«
خوانند، پس ابو عبداهللا گفت: از اين قرائت دست بكش و مانند مردم قرائت  كه مردم آن را مي

وانـد و مصـحفي را كـه علـي     خ ميكتاب خدا را كن تا قائم ظهور كند؛ پس هرگاه قيام كرد 
هـا را   كند و از اين قبيل چيزها فراوان ذكر كرده است كه براي اختصـار آن  نوشته، آشكار مي

  ».كنيم وارد نمي
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اهللا و امـر بـه پيـروي و سـنجش اخبـار بـا        اما اخبار دال بر وجوب چنگ زدن به كتاب
ايـم بـه اهـل بيـت      مأمور شده طور كه اهللا، با تغيير و تحريف در آن منافات ندارد؛ همان كتاب

توانستند حق تبليغ را ادا كنند. پس  شدند و نمي تمسك كنيم، در حالي كه آنان از تبليغ منع مي
اين روايت هم خالي از اشكال نيست و اين اخباري كه در خصوص تمسك و پيروي از قرآن 

يه صادر كرده باشـند و  ي عمل به آن را به خاطر تق اجازه اند، ممكن است و امامان وارد شده
ي متواتره  هاي هفتگانه ي قرائت كه درباره حكم ظاهري خداوند را در نظر داشته باشند؛ چنان

ي  شود و نبايد پنهان بماند كه قول به جواز عمـل از بـاب تقيـه در همـه     و مانند آن گفته مي
و نقصان مطلق در طور قول به تحريف  احوال، خواه محل تقيه باشد يا خير، بعيد است و همين

شود. آري اگر گفته شـود   قرآن، مفاسد متنوعي به دنبال دارد و باعث عدم اعتماد به قرآن مي
كه مخالفان و منافقان هنگامي كه كوشش خود را صرف خاموش گردانيدن انوار اهل بيـت و  

مردم  كردند تا مراتب عالي آنان در نزد خداوند و براي مخفي ماندن فضائل و مناقب آنان مي
ظاهر نگردد و بر ايشان حجتي نگردد تا رياست و خالفت را حق آنان بداننـد، تـا خالفـت    

اندن خالفت خلفاي محتوا م خلفاي زورمدار باطل نگردد و غلبه و سلطنت اهل بيت باعث بي
نقص و تبديل را بر آياتي وارد نمودنـد كـه فضـائل و مناقـب و رياسـت و      زبردست نگردد، 

اند نيـز، بـر شـبيه     كرد و اخباري كه در اثبات نقصان، وارد شده ا ثابت ميخالفت اهل بيت ر
ي آيات تا اين زمـان بـه حالـت     كنند، اما جز آن آيات ذكر شده، همه چنين نقصي داللت مي

اي در تغييـر آن وجـود    اصلي خود بدون دگرگوني و تغيير و تبديل باقي ماندند؛ زيرا فايـده 
بينديش؛ زيرا اين مسأله حساس و محل لغزش است و مقتضي  نداشته است. پس در اين باره

  1».دهد ي بحث و بيان است؛ اما وقت فرصت اتمام آن را نمي توسعه
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ادعـاي عـدم   «گويـد:   كهنوي در رد بر مرتضـي مـي  لو مانند همين مطلب را سيد محمد 
است؛ تحريف در قرآنِ موجود در دست مردم، محل نظر است، حتي فساد آن ظاهر و آشكار 

طالـب بعـد از    اند و داللت دارند بر اين كه علي بـن ابـي   زيرا رواياتي كه به حد تواتر رسيده
معني خواهند بود؛ با اين  به جمع قرآن اشتغال داشته است، همگي پوچ و بي صوفات پيامبر

به  –مهدي  –ي علي نزد صاحب عصر  كه در رواياتي از معصومين آمده است كه قرآنِ نوشته
  1».گذاشته شده است وديعه

و سـيد حامـد   » عماد االسالم«پيشوايان ديگر شيعه در هند مانند دلدار علي لكهنوي در 

8 �2]«حسين در  Z�$��*
�%�«اش  و مال محمد در رساله» Ax
� �
و مال ناصر حسين » �7

��X«در '� Fq� «ـ   ها، در غير آن كتاب نيز، چنين چيزي را گفته و غير آن ابي از اند. هـيچ كت

رسد، از بحث در خصوص اين موضـوع،   ي ما مي ي سوم كه به دوره هاي شيعه در دوره كتاب
  باشد و اين هم دليلي است بر اين كه چيزي در اين موضوع وجود دارد.  خالي نمي

اكنون بعضي از افراد منتسب به علم از شيعه كه تظاهر به انكار تحريـف و تغييـر    بلي! هم
كه علماي سلف و خلـف   ؛ چنانباشد ين انكارشان هم جز به خاطر تقيه نمياند و ا قرآن كرده

هايي كه با اين گونه روايات پر  اند. پس واجب است از كتاب آنان به اين مسأله تصريح داشته
اند و از راوياني كه طبق گمان خود، مدار روايات و احاديث آن قوم از ائمـه معصـومين    شده

گويد و اين عقيده را  دوري و بيزاري جويند. ما به كسي كه چنين مياند،  اهل بيت قرار گرفته
ها، اختالف موجود در بين شـيعه و سـني    گوييم؛ زيرا با وجود اين نمايد، مرحبا مي اعالن مي

ها و اين راويان بودند كه سبب جدايي و دوري آنان از سـنت و   رود و فقط اين كتاب باال مي
هـاي   هاي خرافـي و افسـانه   ناو رهبران اين امت با امالء داستاهل آن گرديدند و راهنمايان 
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، صديق و فاروق �ي اختالف بين ياران رسول خدا دربارهمحتوا  موهوم و روايات باطل و بي
، در خصوص به دست آوردن كرسي �و عموم اصحاب و علي و بني هاشم �النورين و ذي

، به اين اختالف دامـن زدنـد و وانمـود    ي مردم به ويژه مسلمانان خالفت و امامت براي عامه
كنند پيامبر كه راهنماي امت به راه راست و عمل صالح از قبيل عبـادت خداونـد يكتـا و     مي

رعايت حقوق بندگان است، جز براي باال بردن جايگاه علي و تبليغ و حمايت از امامت او و 
دن مردم بـه عبـادت آل   ي خويش و فرمان دا ها و مراتب بزرگ براي خانواده اختيار منصب

 ي خدا تنها به خاطر برم از اين كه فرستاده خود نه ديگران، مبعوث نشده است. به خدا پناه مي
  اين غرض محدود مبعوث شده باشد.  پرستي و قوم

آلود  پس اي قوم شيعه، زود بشتابيد و اين اختالفات را دور بيندازيد كه جز با دستان گناه
اند، پايـه ريـزي    هايشان را به دنيا فروخته ناپرداز مرداني كه وجد وغهاي ظالمانه و در و قلم
، غفلت و تقليد كوركورانه را كنار بگذاريد. اي قـوم، بـه كتـاب محفـوظ و دسـت      ستا نشده

كتابي كه جبرئيل آن را بر سرور بشريت نازل كرده و خداوند تا بر پا  ؛ي خدا برگرديد نخورده
يافتگان با كمك آن، رهياب شـوند و   نت نموده است، تا رهشدن روز قيامت حفظ آن را ضما

پويان در پرتو نور آن حركت كنند و اگر به صيانت اين كتـاب از تحريـف و تغييـر ايمـان      ره
نداشته باشيم، پس با كدامين كتاب رهياب شويم و جهان را به سوي پروردگـار جهـان رهـا    

  كنيم.
گردان و ما را از مؤمنين حقيقي كه معتقد بـه ايـن   خدايا، دلهايمان را با نور ايمان نوراني 

آن كتابي «) 2 (بقره: �m��L��K���J��IH��GF���E��D��Clآيه هستند، قرار بده: 
  .»است كه شكي در آن نيست
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�m��k�����j�����i��h��g��f��e��d��c��b���a�����`����_��~��}

��v��u�����t��s��r��q��p��o��n��m��ll    :195- 192 (شعراء(  
همانا اين قرآن فرو فرستادة پروردگار جهانيان است. جبرئيل آن را برقلب تو نازل كرده «

  »دهندگان باشي با زبان عربي روشن و آشكار. ي بيم است تا از زمره

  )42 (فصلت: ���������m��q��p��o��n�����m��lk���j����i��h��g��f��e��d��clو نيز:

گردد، قرآن فروفرستادة يزدان است كه  رآن نميهيچگونه باطلي، از هيچ جهتي، متوجه ق«
  »با حكمت و ستوده است.

                                                            T5
P	� a I=H U 



  : فصل چهارم

  هزار حديث شيعي در اثبات تحريف در قرآن 

  تأليف محدث شيعي نوري طبرسي: » فصل الخطاب«از كتاب 
 فصـل الخطـاب در اثبـات تحريـف كتـاب رب     «را به نقل قسمتي از كتـاب   ما اين باب

كتابي  ؛ايم تأليف محدث آن قوم حسين بن محمد تقي نوري طبرسي، اختصاص داده» االرباب
ي قـرآن، برداشـته اسـت و غوغـايي در      ي اصلي آن قوم درباره ي عقيده كه نقاب را از چهره

ه خاطر اين كه او به تنهايي اين عقيـده را بيـان نمـوده    مجامع شيعه برپا كرده است، البته نه ب
ي متواتر از اهل بيت  است، يا در كتاب او مطلب جديد و ناآشنايي، مخالف با عقايد نقل شده

اي برداشته است كه آن  سألهوارد شده است، بلكه به خاطر اين است كه او نقاب را از روي م
ديگران پنهان كرده بودند. وي احاديث و روايـات  را در غالف تقيه گذاشته و مدت زيادي از 

گانه جمع نموده است؛ رواياتي كه به حد تـواتر   ي دوازده هاي اصلي به نقل از ائمه را از كتاب
ي  رسيده حتي از آن هم فراتر رفته است چنانكه اين كتاب براي مردم بيان كرده است كه همه

انـد، بلكـه آن را    موجود در نزد مردم معتقد نبودهاند به قرآن  شيعه از روزي كه به وجود آمده
اند و هيچ يك از اين قوم، خالف ايـن   تحريف شده، تغيير يافته و داراي زياده و نقص دانسته

اند مگر از روي مماشات و مدارا و تقيـه و نيرنـگ. ايـن كتـاب      عقيده را از خود نشان نداده
قريب بـه دو هـزار روايـت را در خـود     است كه  نزد شيعه داراي ارزش علمي و شأن رفيعي

اند. پس اين كتاب از يـك شـخص عـادي و     جاي داده كه همه از امامان معصوم روايت شده
ي تشيع و ماهر در علوم، بـه   غير قابل توجه تأليف نشده، بلكه آن را يكي از علماي برجسته

ـ  ويژه علم حديث و رجال تأليف كرده كه مؤلف يكـي از مجـاميع سـه گانـه     يعه؛ يعنـي،  ي ش

»#6��*.� §�=�(; «6#«و كيف و ارزش كمتر از كتـاب   است؛ كتابي كه از نظر كم��*.� «

نيست كه مدتي پيش در بيست جلد با حجم متوسط چاپ شده است. زيرا كتاب مستدرك در 
سه جلد قطور چاپ شده و عالوه بر مستدرك، حدود سي جلد كتاب در حديث و رجـال و  

باشد كه نـزد   ميشيعه ت و او از ياران سيد شيرازي مجدد قرن سيزدهم عقايد تأليف كرده اس
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كه بزرگان و اعيان شـيعه در   او معتمد و موثق و او را بر غير خودش ترجيح داده است، چنان

�b'�� �«هـاي   حديث و رجال مانند شيخ عباس قمي صاحب كتـاب &;'��2� «و » �����
X�;�o�4] ?«هاي  شيخ آقا بزرگ تهراني صاحب كتابو  ها، بسياري ديگر از آن كتابو » 
�	
�����V	� «و » ��	
�� �
W�$� �� «اند؛  اند و شاگرد او بوده و غيره، نزد وي تلمذ نموده

اتيد نجف در زمان خود بوده اسـت، شـهري كـه در ميـان مـدارس و      گونه كه استاد اس همان
ند و حتي علماي شيعه و بزرگانشان ز ي شيعه حرف اول را مي هاي علميه ها و حوزه دانشگاه

نشستند و به فضل علمي  آمدند و نزد او مي از شهرهاي شيعه نشين ديگر به قصد ديدار او مي
  كردند. او چشم داشتند و در محضر وي كسب فيض مي

هاي او كاوشگري و كشف نقاب از روي حقـايق و مقاصـد و جسـتجوي     يكي از عادت 
همين سبب، كتاب او شامل و كامل شـناخته شـده اسـت؛ زيـرا     نكات ريز و پراكنده بود، به 

شامل اخبار پيشينيان است و روايات موضوعي را به طور كامل جمع نمـوده اسـت و جـامع    
تمام اقوال مخالف و موافق است. مطلب ديگري كه ارزش كتـاب را افـزايش داده اسـت، آن    

منطقي، نقلي، عقلي و واقعي قرار  است كه او كالم متقدمين و متأخرين را مورد تحليل علمي،
داده است و داليل ترجيح قولي را بر ديگري بيان كرده است. پـس اگـر تـرس از ضـخامت     
كتاب نبود، دوست داشتيم كه آن را چاپ كنيم، امـا چـون ايـن مطلـب، شـامل موضـوعاتي       

بـور و  ي مستقيم به موضوع ما ندارد ـ مانند ثبوت تحريـف در تـورات و ز    شود كه رابطه  مي
  ها و غيره ـ تنها به چاپ جزء اخير، اكتفاء نموديم. انجيل
خواننده چيزهاي عجيبي خواهد ديد؛ زيرا اين استاد شيعي روايات بسـياري بـه نقـل از     

اند، نقل كرده است. و قبـل از وارد   چهار عالم بزرگ اين قوم كه به عدم تحريف تظاهر نموده
و بزرگان آن   ين دانشمند بزرگ شيعي را از خود شيعهخواهيم بيوگرافي ا نمودن اين جزء مي

هايشان را متزلزل كرده است. در  طرفداران تقيه و نفاق را آزرده و قدم  كنيم كه دل قوم نقل مي
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كنيم تا منزلـت او را معـين و ارزش    ضمن شرح حال او خصوصيات كتابش را نيز، مطرح مي
بريم كه در تأييـد و رد آن نوشـته    يي را نام ميها كتابش را معلوم كنيم و در خالل آن، كتاب

  اند و از بزرگان همان قوم است. شده
شيخ عباس قمي، آگاه به علم رجال و شيعي مشهور، در كتـاب معـروف و معتمـد خـود     

»� �'b�&بعد از آن كه بيوگرافي ابي علي طبرسي، صاحب مجمـع البيـان، را ذكـر    » �����

  ت كه نص آن چنين است: كرده است، مطلبي را نوشته اس

�«گاهي طبرسي بر شيخ بزرگوار ما، « ���[o�* «   حاج ميرزا حسين بن عالمـه محمـد

ي علوم  شيخ اسالم و مسلمين، رواج دهنده» ;)�=�§ �.*�6#«تقي نوري طبرسي، صاحب 

بزرگوار و عالم كامل و متبحر و آگاه و محدث نقـد كننـده و بـا      ي ه، ثق�انبياء و مرسلين
يرت، ناشر آثار و جامع اخبار پراكنده، صاحب تأليفـات بسـيار مشـهور و درخشـنده بـا      بص

او گـردد.   ها، اطـالق مـي   كارم و ارزشي بزرگ ترين پرچم براي لشكر م روايات، باال برنده
د و باالتر از آن است كه سخن و عبارت بـه گـرد آن فـراهم    ومشهورتر از آن است كه ياد ش

استادي كه در آغاز تحصيالتم از وي اخذ علم نمودم. و شـترهايم را   آيد. وي استاد من بود؛
هاي علمي او الغر كردم؛ پس از فضل خود چيزي بـه مـن داد كـه      به خاطر رسيدن به سفره

ي شيردهنده بر شـيرخوار بـر مـن مهربـاني كـرد و بركـات        ضايع شدني نيست و مانند دايه
چه  غ وي به زندگي من روشني بخشيد. پس آنهاي وي عايد من گرديد و روشنايي چرا نََفس

جوشد از فيض درياهاي بيكران علم اوست و آن بويي كـه از كلمـات مـن بـه      از قلم من مي
  رسد از بوي نسيم سحرهاي اوست.  مشام مي

  از دولت آن زلف چو سنبل شنوي   شنوي 1لفهر بوي كه از مشك و قرن

                                            
  گياهي خوشبو مثل زيره. (مصحح) - 1
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بودم و گاهي اوقات از محضر وي استفاده  اي از زمان، در سفر و حضر مالزم او در پاره 
كردم تا بين ما جدايي افتاد؛ پس روزگار چيزي را كه گسترده بود در هم پيچيد، چون بشر  مي

) هجري وفات يافـت و  1320از روزگار در امان نيست. پس در اواخر جمادي االولي سال (

» ;)��=�§«خر كتـاب  در جوار امير مؤمنان در شبستان شريف نجف دفن گرديد. وي در آ

  1بيوگرافي خود را نوشته است.
هاي فارسي و عربي است، بـراي وي   كه در كتاب بزرگش در علم رجال كه به زبان چنان

i <EV; Yf34 X	Y��h«بيوگرافي نوشته شده است: .\ �1 Y.�� =6و كالمـش را  »  .

  چنين آغاز نموده است: 
ي متقـدمين و متـأخرين،    مـا، برگزيـده   شيخ شكوهمند و بزرگوار و پايه و اساس محكم

ي  كننـده   سـاحل دانـش، اسـتخراج    ي بزرگواري و درياي بـي  خاتم فقها و محدثين، بخشنده
ي آثار از بين رفته، گنجينه و نهر روان فضائل، شيخ و مـوالي   هاي اخبار، زنده كننده گنجينه

اند و او را در بهشت خود ي محدث و ثقه، نوري كه خداوند برهانش را نوراني گرد ما، عالمه
  2ساكن گرداند.

  است: بعد از بيان احوال او در فارسي كه آقا بزرگ تهراني آن را ذكر كرده است، گفته 
ي مذهب در  نوري طبرسي، سيد سند، حجت اسالم، ناياب روزگار، استاد بشر، تازه كننده

انروايي كه حكومـت  قرن سيزده، كسي كه در عصر خود، رياست شيعه به وي منتهي شد، فرم
ستم پيشه، تسليم امر و نهي او شده است، كسي كه زبان از بيان شرف و مقام بلنـد او عـاجز   

خدا تربت ارزشـمند او را مقـدس    –است. رئيس مسلمين، حاج ميرزا محمد حسن شيرازي 

                                            
  .405، ص2عباس قمي، الكني و االلقاب، ج - 1
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 �) كه در سامراء و در جـوار جـد خـود، اميرالمـؤمنين    1312متوفاي شعبان ( –نگه دارد 
  1شته است.مدفون گ

گويد: شايسته است كه بگويم بعـد از   سپس به بيان عالقمندي خود به وي پرداخته و مي
شيخ زندگي من بسان زندگي ماهي در خشكي شد؛ باقي ماندم اما چون برف در ميان گرمـا.  

هـا واجـب اسـت. او اسـتاد مـن بـود و در آغـاز         واقعاً او بر من حقوقي داشت كه شكر آن
هاي علمـي وي، شـترهاي     اخذ علم نمودم و در راه سفر و رسيدن به مائدهتحصيالتم از وي 

نيرومندي را الغر نمودم و او نيز، از خوان فضل خويش نعمتي ضايع ناشدني به من بخشيد و 
ها نمود و آغوش علومش را برايم گسـترانيد و   اي به كودك شيرخوار خود مهرباني چون دايه

پـس بركـات نََفسـهايش شـامل حـالم گشـت و از پرتـو        آب معلومش را در گلويم ريخت. 
شود از فيض درياي علم اوست  چه از قلم من ريزان  چراغش، روشني گرفتم. بنابراين هر آن

بخش كلمات من، از نسيم سحرهاي اوست و من به پروردگار ثواب و پـاداش   و نفس حيات
هد ـ خداونـد او را رحمـت    ها قرار د شوم كه سهم او را در بهشت خود از بهترين متوسل مي

هاي بـزرگ و برتـر بـود.     كند ـ از طرف خداوند داراي الطاف نهاني و مواهب غيبي و نعمت 
دهد و  هايش بالغ بر سي كتاب است كه هر يك از مهارت و زبر دستي او خبر مي تعداد كتاب

�.*�6# �«ها عبارتند از: كتاب  آن كتاب §�=�(;#6�(D ¶�ه نزديك در چند جلد ك» ;)�'

��`�f3* �; ��� #6�,  �1 0«است. كتاب » �.*�6#«به كل كتاب  )hW« كه اين كتاب ،

�� «از اولين تأليفات وي بعد از كتاب 
�	� ��W.D J���� هـاي علمـا   ي اجـازه  در زنجيره» 

�'�.]«موسوم به  :7P'D.]«، و بعد از كتاب »;. �=�ي  ، كتاب دارالسالم دربـاره »;�*�3 

رؤيا و خواب ديدن در دو جلد نوشته شده كه من آن را مختصر نمودم اما تمام نشده اسـت.  
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 $�# «چنانكه خود او جلد دوم آن را ترجمه كـرده اسـت امـا تمـام نشـده اسـت. كتـاب        
��!"�)�%: 94«، كتاب » ��m�� §�=�* �  �	�Y�ND«، كتاب »;	��  �'i « پيرامون

در »  �
e 7=*��«ي  كبري به لقاي حجت نائل شده است، رسـاله  كسي است كه در غيبت

��'�5 «، « ي چهـارم سـجاديه   صـحيفه «، »ي دوم علـوي  صحيفه«ي مجلسي،  احوال عالمه
<7�L��)�Zf«ي  به زبان فارسي، رساله �در احوال امام غايب»  �C�
در تعيـين زمـان   » ;

�� A3�� Y«والدت خاتم پيامبران به فارسي، 
y «رسي، به فا»����j �f3l«رساله ،  اي در رد

D�	���  :� T ����Qوي وارد شده است. »  $# "!��«شبهاتي كه بر كتاب  �=��� ����
:7�D �*.;U ،T& ��� ����& 0�4 <���x� ��i� 0�4 ����*�¦�4� ���$%U, T �;o�*

1�H�DU ،چه نزد  بنابر آن ي محل و زمان تولد امامان اي مختصر به زبان فارسي درباره رساله

ي  شـاخه «چـه ناتمـام مانـده اسـت،      اي است بر آن حاشيه» ;)�=�§«ما اصح است، كتاب 


� T، »خوانان ي اول و دوم روضه در شرط پله لؤلؤ و مرجان«در رابطه با عيد گاو، » طوبي�
����D �x3% �6C�U ا كه اين كتاب آخرين تأليف وي بوده است كه اجل فرصت تمام كردنش ر

هاي او را به من عطا كـرد. او؛   به وي نداد و خداوند توفيق اتمام آن و ديگر حواشي و رساله
ي فراوان، مشـتاق بـه كـار خـود،      يعني، طبرسي نيك محضر و داراي نوشتن سريع و حافظه

د و او جـامع بـاالترين   بوي وحشت از برادران معتمدتر خويش، عابد و پارسا  احساس كننده
ين خصلت و فضيلت بود، در هر خيري به اوج رسـيده بـود و از هـر علمـي     صفات و واالتر

گرفته بود، اما پيرامون علم او بايـد گفـت: نيكـوترين فـن او، علـم       گرانبهاترين جوهر را فرا
هاي آيـات و نكـات و    كاري حديث و شناخت مردان راوي و احاطه به اقوال و آگاه به ريزه

درك چگونگي استخراج جواهر اخبـار توسـط وي متحيـر     اي كه همه از اخبار بود، به گونه
ها از ادراك سبك وي در استنباط اشارات و رموز اخبار عاجز مانـده اسـت    اند و ديده مانده
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دستي و تبحر در  ي خداوند متعال است كه اين همه آگاهي و چيره گي فقط شايسته پس پاكيز
مواج و خروشان و چراغي وي دريايي را به وي بخشيده است. علوم و اخبار و سنن و آثار 

اي كه نگذاشـته اسـت حتـي يـك دقيقـه از       فروزان بود كه ارزش عمرش را دانست، به گونه
را   فاني شود، بلكه از عمر خويش نهايت بهـره   دقايق عمر و گوهر نفيس زندگيش بدون بهره

و اوقات خود را با ذكر آوري و تأليف نمود  برد؛ زيرا وي اخبار متفرقه از امامان پاك را جمع
و تالوت آيات قرآن يا با نماز و انجام نوافل و مندوبات سپري كرده است. مشتاق به انجـام  

هاي آداب ديني را ادا نموده است. او با كردارهاي  كاري هر سنت وااليي بود و به آساني ريزه
ه خـدا فـرا   كرد و با احوال خـوب خـود مـردم را بـه را     خوب خود براي ديگران موعظه مي

افزود و علم او مردم را به  گشت و گفتارش بر علم مي خواند. ديدن وي باعث ياد خدا مي مي
اي مفيد و اشـتياق بـه ثـواب و تـرس از      كرد. هيچ احدي جز با بهره امور آخرت تشويق مي

هـا را بـر    تهديد، از مجلس وي بر نخواست و از سنت ها جز محكم ترين و پر رنج ترين آن
كرد. كردار و گفتارش همخواني داشت و گفتـار وي   يد و جز به نيكوترينش عمل نميگز نمي

شد كه از امامش شنيده بود. مـدتي را در خـدمت او در سـفر و حضـر      مقصور بر چيزي مي
سپري نمودم و شب و روز با او مالزم و همدم بودم و از محضر وي استفاده كردم تـا زمـاني   

اي را كه گسترانيده بود، در هم پيچيد؛ زيرا بشر از  روزگار سفرهكه ميان ما جدايي افتاد، پس 
) وفـات يافـت ـ خداونـد او را بـا ائمـه       1320ماند؛ پس در سال ( شر روزگار در امان نمي

بردم، از او خواستم كه به من اجازه دهد تا  محشور نمايد ـ در خالل مدتي كه از وي بهره مي 
خره در اواخـر روزهـاي   ي وي روايت كنم؛ بـاآل  ق پنج گانهتأليفات آنان را با استفاده از طر

زندگيش با درخواستم موافقت كرد. پس بر من منت نهاد و اجازه داد تا تأليفـات همسـفران   
قديم و جديد خودمان را در تفسير و حديث و فقه و اصول دين و اصول فقه و غيره، به ويژه 

ها نهاده شده است، از وي روايت كنم.  آن اي كه اساس مذهب و فروع بر هناهاي چهارگ كتاب
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كـه خداونـد   » وسائل و البحار و مسـتدرك الوسـائل  «هاي  ي روايت از كتاب همچنين اجازه
هايي را كه براي او  ها، كتاب تأليف آن را نعمتي بر طبرسي قرار داده است و غير از اين كتاب

تش با استفاده از طرق شـناخته  به من داد كه روايا باشد ز و روايتش براي وي صحيح ميجائ
هـا،   ترين آن روايت ي او از استادان بزرگوارش صورت گرفته است. محكم ترين و منظم شده

رواياتي هستند كه طبرسي از فخر شيعه، تاج شريعت، خاتم محققان و مؤسس قواعـدي كـه   
اد مجتهدان است، و كوه علم و دانش و است  هاي علماي گذشته و حال از آن خالي مانده كتاب

شود،  ي اماميه به وي منتهي مي ي فقها و محققان كسي كه در عصر خود رياست همه و خاتمه
ي بهشت  حاج شيخ مرتضي انصاري ـ خداوند او را به رحمت خود بپوشاند و او را در گستره

خود سكني دهد ـ او هم از شيخ فقيه و دانشمند بزرگـوار، احمـد نراقـي و او نيـز، از بحـر       
طم، عالمه طباطبائي مشهور به بحر العلوم ـ خدا روحـش را پـاك گردانـد ـ او هـم، از       متال

نقل كرده است؛ آن هم با استفاده از ُطرُقي كـه   Tu�u�JU استاد محقق و محدث، صاحب كتاب

ي  زيرا من با استفاده از طـرق پنجگانـه   ؛شرح داده شده است» مستدرك«ي كتاب  در خاتمه
ي روايـتش را دارد، از او   ه روايتش براي او صـحيح اسـت و اجـازه   وي تمام چيزهايي را ك

ي خداوند هستي است و اين مطالب، در روز جمعه،  ها، برازنده ي ستايش كنم. همه روايت مي
  1ي مباركه بر ساحل فرات اتفاق افتاد. ) در كوفه1320ششم ربيع االول سال (

ي  ثان در ورع و تقـوي و يگانـه  اين است نوري طبرسي در نظر شيخ محقق و استاد محد
  2دوران خود در به اهتزار در آوردن پرچم هدايت و اسالم، حضرت حاج شيخ عباس قمي.
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o�4] ?«و » ���V	��«چه رهبر آن قوم، آقا بزرگ تهراني صاحب تأليفاتي چون  اما آن  
�	
���ه ي توجـ  هاي حديث و فقه، راجـع بـه او گفتـه اسـت، شايسـته      و غير آن از كتاب» 


	�?«باشد. آقا بزرگ تهراني در كتاب  مي�� [o4 « خود در جلد اول از قسم دوم، بعد از نام

گويـد:   كه بيوگرافي او را آغاز كند، مـي  او نوشته است: شيخ ميرزا حسين نوري، و قبل از آن
وقتي آن اسم را نوشتم، قلم در دستم به لرزه افتاد و مرا به وقفه واداشت؛ پس بـراي نوشـتن   
بيوگرافي استاد نوري تصميم قطعي گرفتم و هيبتي كه از وي در ذهن داشـتم، دوبـاره بـرايم    
تداعي شد؛ آن هم بعد از گذشت پنجاه و پنج سال. پس از روي تعظيم وي، فروتن شدم و بر 
اثر هيبتش سرگشته ماندم. چگونه بيوگرافي او را بنويسم در حالي كه او از پهلواناني است كه 

رسد كه مورخ  گنجد، اما خيلي دشوار به نظر مي عمال آنان در هيچ چهارچوبي نميزندگي و ا
بتواند بار امانت او را بر دوش نهد و من جـز   امحتو  ت پريي اين شخص با سخن گفتن درباره

بينـيم. پـس    گيري خود نمي اعتراف به كوتاهي در ادا نمودن حق وي، هيچ راهي براي موضع
خـواهم   كنم تا حقوقش را ادا كرده باشم و از خداوند مـي  و را بيان مياي از بيوگرافي ا گوشه

  1پاداش عاملين به نيكي را براي وي فراهم آورد.
گويد: او شيخ ميرزا حسين بن ميرزا محمد تقي بـن   كند و مي سپس بيوگرافي را آغاز مي

اخيـر و از   هـاي  ميرزا علي محمد بن تقي نوري طبرسي، امام امامان حديث و رجال در قرن
) 1254شـوال   18ترين علماي شيعه و بزرگ مردان اسالم در اين قرن است. وي در ( بزرگ

هاي طبرستان متولد شـد و در آن جـا در    نااز توابع نور و يكي از دهست» يالو«در روستاي 
حالي كه يتيم بود، پرورش يافت؛ زيرا پدرش كه حجت بزرگ بود در سن هشـت سـالگي و   

ي وفات يافت، وي به فقيه بزرگ، مولي محمد علي محالتي ارتباط پيدا كـرد؛  قبل از بلوغ و
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بعد به تهران مهاجرت نمود و در آن جا به دانشمند عاليقـدر پـدر زنـش، شـيخ عبـدالكريم      
) با او به عراق مهاجرت كرد 1273بروجردي، پيوست و از علم وي بهره برد. سپس در سال (

) مجـدداً  1278ي ماند. بعد به ايران بازگشت و در سال (و نزديك به چهار سال در نجف باق
به عراق عزيمت كرد و مالزم شيخ عبدالحسين طهراني مشهور به شيخ العراقين گشـت، و تـا   

اهللا، نصـيب او شـد،    حج بيت )1280مشهد كاظمين به همراه او بود. بعد از دو سال در سال (
مرتضي انصاري بود تا اين كه شيخ  سپس به نجف اشرف بازگشت و چند ماه در محضر شيخ

) به ايران برگشت و مرقد امام رضا را زيارت كرد و 1284) وفات يافت. پس در (1281در (
  )؛ يعني در همان سال، استاد تهراني فوت كرد و او به عراق بازگشت. 1286در سال (

ي خـدا   خانـه استاد تهراني، اولين كسي بود كه به ايشان اجازه داد و براي بـار دوم حـج   
ها مـالزم   ها در آن جا ماند و در خالل آن سال نصيب او شد؛ سپس به نجف بازگشت و سال

) به سامراء مهاجرت نمود، دانشجويان 1291سيد مجدد شيرازي شد. وقتي استادش در سال (
) با اهل و عيـال خـود بـه    1292ي بيوگرافي طبرسي نيز، در ( به سوي او شتافتند و نويسنده

استاد خود مولي فتح علي و سلطان آبادي و داماد خود، شيخ فضل اهللا نوري، بـه نـزد   همراه 
شيرازي مهاجرت كردند و آنان نخستين مهاجران به سامراء بودنـد و بـراي بـار سـوم حـج      

)، براي بار سوم به 1297ي خدا نصيب او گرديد و بعد از بازگشت از سفر حج در سال ( خانه
را زيارت نمود و به سامراء بازگشت. بعد براي بـار   �د امام رضاايران مسافرت كرد و مرق

) راهي سفر حج شد و بعد از بازگشت و در سامراء باقي ماند و مالزم 1299چهارم در سال (
ي  ) وفـات يافـت و بعـد از وفـات وي، نويسـنده     1312استاد مجدد خود شد تـا در سـال (  
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و بعد به نجف برگشت و تصميم قطعي گرفت ) در سامراء باقي ماند 1314بيوگرافي تا سال (
    1كه تا وقت وفات در آن جا بماند.

هاي سلف صالح بود كه وجودشان در اين عصر كميـاب اسـت؛    شيخ نوري يكي از نمونه
آور خـدا بـود كـه     هـاي شـگفت   زيرا به خاطر مهارت، ممتاز گرديده بـود و يكـي از نشـانه   

وي نهفته بود و او را از علماي طراز اول شيعه  استعدادهاي خدادادي عجيب و ارزشمندي در
ي آثار و مروياتش،  اي درخشان از اعمال صالح است و او در همه كرده بود. حيات او صفحه

انساني است كه در گذر زمان، جاودانگي را براي خود واجب كرده است و مؤلفان و مؤرخان 
؛ زيرا او وجود خويش را براي خدمت خورند و بسيار زبان به مدح او بگشايند به او غبطه مي

به علم نذر كرده بود و جز بحث و كشف مطالب و كـاوش و جسـتجو، چيـز ديگـري در او     
آوري نمود و آثار متفرقه اي بـه   وجود نداشت؛ اخبار متفرقه و كلمات طاليي حديث را جمع

چنان همراه او بود ي نظم در آورد و نوادر تاريخ و سيره را تأليف نمود و توفيق خداوند  رشته
اي از عنايات خود، به او عطا  كنند، خداوند الطاف ويژه كه خوانندگان تاليفات وي، تصور مي

ترين مردان ايـن فـن بـه آن     هاي ارزشمندي براي وي اندوخته است كه بزرگ كرده و گنجينه
 �آل محمدكنند كه خداوند او را براي حفظ مابقي ميراث  اند و تصور مي دسترسي پيدا نكرده

و ايــن، ) 5: (مائــده ��m��µ��´��³��²���±°��¯��®��¬��«��ª��©lآفريــده اســت.
  دهد و خداوند داراي فضل فراوان و داناست.  فضل خداست به هر كس كه بخواهد، مي

) يك سال بعد از وفات مجدد شيرازي كه همان 1313براي بار اول در سامراء در سال (
كه همان سال، ناصر الـدين شـاه    خدمت او مشرف شدم؛ چنانسال ورود من به عراق بود، به 
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قاجار وفات يافت. قبل از ورودم به نجف، عزم زيارت سامراء كرده بودم، پس بـراي ديـدن   
ـ كسي كه قصد بيان بيوگرافي او را داشتم، در خ اش توقـف كـردم. آن روز جمعـه بـود و      هان

ي حضور مردم تنگ شده  اسطهاش برقرار بود؛ مجلس به و هدر خان �مجلس عزاي حسين
بود و شيخ نيز، روي صندلي مشغول وعظ بود. سپس به ذكر مصـيبت پرداخـت و حاضـران    
متفرق شدند و من هم، از مجلس برگشتم؛ در حالي كه درون مـن چنـان مملـو از احتـرام و     

 داند، زيرا هنگامي كـه او را ديـدم، عالئـم    بزرگداشت نسبت به اين مرد بود كه فقط خدا مي
مردان نخستين خودمان را در او مشاهده كردم و وقتي كه به نجف رسـيدم بـراي ديـدار     نيك

توانستم با او ارتباط برقرار كنم تا از محضر  گفتم: اي كاش، مي مجدد او آرزومندتر شدم و مي
) به نجف مهاجرت كرد و مدت شش سال ماننـد سـايه   1314كنم. وقتي در سال ( او استفاده 

ي سكونت قرار داد و در اين مـدت،   به خانه جا آندر زم او شدم تا خداوند او را همراه و مال
ها را داشـته باشـم، سـخن     قضاياي بسيار عجيبي از وي مشاهده كردم كه اگر قصد شرح آن

دانم مختصري از آن ذكر كنم، گرچه با ذكر اين مطالـب، از   طوالني مي شود، ولي مناسب مي
م، اما اين كار من براي اظهار وفاداري و اداي حقـوق اسـت؛   شوي بحث اصلي خود خارج مي

زيرا من يقين دارم كه استاد بزرگ و معلم طـراز اول خـود را بعـد از ايـن توقفگـاه جـز در       
خداونـد مقـامش را بلنـد     –ي قيامت نخواهم ديد، پس چرا حق او را بجا نياورم. او  عرصه

اي  و براي هر ساعتي از روز خود كار ويـژه هميشه پايبند انجام وظايف شرعي بود  –گرداند 
كرد، مثال: وقت نوشتن وي بعد از نماز عصر تا نزديك غروب بود  داشت كه از آن تخلف نمي

ي او بعد از عشاء تا وقـت خـواب بـود و جـز بـا وضـو در انـدكي از شـب          و وقت مطالعه
نمود و و در  ضو ميشد و تجديد و خوابيد. سپس دو ساعت مانده به طلوع فجر بيدار مي نمي

كرد. بعد ساعتي قبل از طلوع فجر به سـوي حـرم مطهـر     وضو گرفتن آب بسيار مصرف مي
ايسـتاد و مشـغول    مـي  -هم در تابستان و هم در زمستان–رفت و پشت درب قبله   بيرون مي



    

  153  هزار حديث شيعي در اثبات تحريف در قرآن
 

 

آمد در حـالي كـه كليـدهاي     شد تا سيد داود، جانشين خازن روضه، مي انجام نوافل شب مي
شد و او نخستين كسي بود كه  كرد و شيخ ما داخل مي در دست داشت، در را باز ميروضه را 

كـرد،   ها مشـاركت مـي   نائب خازن در روشن كردن شمعبا شد و  در آن وقت وارد روضه مي
 –نماز شب  –ايستاد و زيارت و نماز تهجد  مي �سپس در سمت سر شريف قبر امام علي

لوع فجر ادامه داشت؛ بعد، نماز صبح را بـه جماعـت بـا    كرد و اين كار وي تا ط را شروع مي
نمود؛ سپس به خواندن اوراد  ي خود از بندگان و پارسايان بزرگ اقامه مي بعضي از افراد ويژه

گشت و قبل از  كرد و اندكي پيش از طلوع خورشيد به خانه باز مي بعد از نماز اشتغال پيدا مي
فت كه مشتمل بر هزاران كتاب نفيس و آثار نايـاب  ر ي بزرگ خود مي هر چيزي به كتابخانه

نـزد او   طلبهشد و هنگام صبح  بود و جز براي انجام كارهاي ضروري از كتابخانه خارج نمي
انـد، در   ي آن را از كتب حديث و غيره بـر داشـته   اند يا نسخه چه تأليف نموده آمدند تا آن مي

  د. صورت نياز به تصحيح، آن را برابر با اصل نماين
طلبيد يا كـارش را سـريع    شد، او پوزش مي هنگامي كه كسي جهت ديدار نزد او وارد مي

ها موجب ازدحام مشغلت نشـوند، امـا در روزهـاي     تا اشتغال علمي و مالقات  داد، انجام مي

بود به طور كلي با مـردم قطـع رابطـه    » D)�=�§«اخير و هنگامي كه مشغول تكميل كتاب 

اي يا غير آن  كننده اي يا حال روايت  ح حديث يا ذكر خبر يا توضيح قضيهنمود و وقتي از شر
بود، جواب مفصل  چه در خارج از كتابخانه  ناشد، چن از مسائل فقه و اصول از وي سؤال مي

ـ كرد؛ اما اگر در كتابخ داد و تنها مواضع و منابع جواب را به سوال كننده معرفي مي نمي اش  هان
داد تـا در آن   آورد و بـه سـائل مـي    ها بيرون مـي  ا از يكي از كتابحضور داشت، موضوع ر

ي اينها به خاطر اين بود كه جواب دادن، مزاحم كار  بينديشد و جواب خود را بيابد. البته همه
نمود و  مهم وي از قبيل قرائت يا نوشتن نشود و بعد از فارغ شدن از كارها، غذايي تناول مي

كرد و هنگام عصر نيز، مشـغول نوشـتن    بعد، نماز ظهر را اقامه ميرفت و  به خواب قيلوله مي
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داد و بعد از بازگشت از  شد؛ چنانكه ذكر كرديم. اما در روز جمعه روش خود را تغيير مي مي
شد تـا خـود را بـراي      هاي ذكر و مصيبت مشغول مي ي بعضي از كتاب حرم شريف به مطالعه

از طلوع خورشيد از كتابخانه به سوي مجلس عمومي باالي منبر آماده كند و يك ساعت بعد 
آورد و بعد باالي  كرد و تعارفات را به جا مي نشست و به حاضران سالم مي شد؛ مي خارج مي

كرد؛ بـا وجـود ايـن، در نقـل      چه در كتب خوانده بود، در آن روز بيان مي رفت و آن منبر مي
گفـت و هنگـامي كـه     را بـه صـراحت نمـي   اي كه حتي اخبار يقيني  كرد به اندازه احتياط مي

شد و بعد از تمام شدن كار  هايش از موي سفيدش سرازير مي كرد، اشك مصبيتي را قرائت مي
مجلس، به وظايف جمعه از قبيل ناخن گرفتن و سر تراشيدن، سبيل كوتاه كـردن و غسـل و   

حـرم بيـرون    نوشت، بلكه به سوي شد و در عصر جمعه، ديگر نمي دعا و غير آن مشغول مي
شد؛ تا زماني كه به  رفت و تا غروب خورشيد به خواندن دعاهاي روايت شده مشغول مي مي

هـا   جوار پروردگارش نقل مكان نمود، اين عادت او بود. از جمله كارهـايي كـه در آن سـال   
رسم كرد، زيارت سيد الشهدا با پاي پياده بود كه اين نوع زيارت در عصر شـيخ انصـاري از   

رفت. اخيراً اين عادت ترك شده است و از  ترين شعائر به شمار مي گزيدگان و بزرگسنن بر
آيد. وقتي كسي چنين كاري مي كرد،  هاي قشر پايين جامعه به حساب مي عالئم فقر و ويژگي

ي خواري و ننگ بود. بـه همـين سـبب،     زيرا در عرف، مايه ؛داشت خود را از مردم نهان مي
ن امر را احساس نمود، براي انجام آن همت گماشـت و پايبنـد آن   وقتي كه شيخ ما ضعف اي

كرد تا بارهاي سنگين و وسـايل   هاي باربر را كرايه مي ناگشت و در زيارت عيد قربان، حيو
رفتند، امـا چـون مـزاج وي     مورد نياز را حمل كنند و خود و همراهانش با پاي پياده راه مي

جا  طور كه رسم اهل آن ت بين نجف و كربال را آنتوانست يك شبه مساف ضعيف شده بود نمي

و شـب  » ;$��3�«كرد، شب اول را در  بود، در نوردد، بلكه سه شب را در راه سفر سپري مي

�'$�«دوم را در  ��K « �3«و شب سوم را در
�'� ��K «بـرد. سـپس در شـب     به سر مي
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راه بـود كـه از ايـن يـك     رسيد و پياده روي وي در هر روز يك چهـارم   چهارم به كربال مي
پيمود و براي اداي فريضه  چهارم هم نصف آن را شيفت صبح و نصف ديگر را شيفت عصر مي

كرد و در سال  كرد، استراحت مي چه با خود حمل مي ي آن و صرف غذا در وسط راه در سايه
در آن ي مردم و صلحاء به اين امر افزايش يافت و آن اهانت و خواري كه  دوم و سوم، عالقه

ها به بـيش از سـي    ها در بعضي از سال وجود داشت، بر طرف شد؛ به طوري كه تعداد خيمه
رسيد كه در هر خيمه بين بيست تا سي نفر وجود داشت و در سـال گذشـته؛ يعنـي،     عدد مي

همان سال حج اكبر بود كه در آن جشن نوروز و جمعـه و عيـد     –) 1319ي ( زيارت عرفه
ي زيادي در اثـر   اق افتاده بود و به خاطر ازدحام حجاج در مكه، عدهقربان در يك روز اتف

به خدمت شيخ مشرف شدم و تا كربال با پاي پياده همراه وي راه رفـتم و   –وبا جان باختند 
بعد از آن زيارت، بار ديگر شيخ با پاي پياده به نجف بازگشت كه به تقاضاي ميـرزا محمـد   

فهاني داماد شيخ باقر بن محمد تقـي، حاشـيه گـذار بـر     مهدي بن محمد صالح مازندراني اص

، بود. مسأله از اين قرار بود كه او نذر كرده بود، نجف را با پاي پيـاده زيـارت   »D	��«كتاب 

كند و هنگامي كه با شيخ ما در كربالء مالقات كرد، از وي خواست تا در مسير بازگشـت بـا   
ان سفر در روز بيرون آمدنش از نجف، بيماري وي هم صحبت شود، او نيز، پذيرفت و در هم

وي كه به مرگش منجر گرديد، شروع شد و آن بيمـاري بـر اثـر غـذايي بـود كـه بعضـي از        
، برايش حمل كرده بودند.  هر كس آن غذا را خورده بود  همسفران وي در ظرفي سر پوشيده

نزديك به سي نفر بودند  به استفراغ و اسهال دچار شده بود و تعداد همراهان شيخ در آن سفر
و مـن از   –زيـرا از آن غـذا نخـورده بودنـد      ؛كه بعضي از آنان به آن درد مبتال نشده بودند

حدود بيست نفر از آنان به آن درد مبتال شدند كه درد بعضي از آنان  –ي اين جمع بودم  جمله
تر آنـان بـا   شدت بيشتري داشت و آن هم به خاطر تفاوت در مقدار تناول غـذا بـود و بيشـ   

شد، خـود را كنتـرل    استفراغ نجات يافتند، اما شيخ وقتي كه حال استفراغ بر وي عارض مي
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كرد. تا رفقايش دچار وحشت و اضطراب نشوند؛ لذا باقي ماندن غذا در شكم او اثر سوء  مي
كنم كه قطعه سنگي  بر او گذاشت؛ و دو روز بعد از ورود به كربال به من گفت: من احساس مي

خورد. در راه نجف دچار استفراغ شد اما بهبود نيافت و   ر درون دارم كه از جايش تكان نميد
خره در شـب  گرفـت تـا بـاآل    به تب شديد مبتال گشت و روز به روز بيمـاريش شـدت مـي   

) باقي مانـده بـود، درگذشـت و بـه     1320چهارشنبه در حالي كه سه روز از جمادي الثاني (
ب؛ يعني، در ايوان سوم از طرف راست، داخـل صـحن شـريف    وصيت خود بين عترت و كتا

ار مردم به ويژه علما، بـراي  شدفن گرديد و روز وفات وي روزي به يادماندني بود كه همه اق
سرائي نمودند و بـراي وفـات وي مـاده     ي شعراء براي وي مرثيه وي بي قراري كردند و همه

) 1322حمد مال تستري است كه در سال (ساختند؛ يكي از آنان، شاعر رادمرد، شيخ م1تاريخ
  (شعر):  وفات يافت، وي گفته است

  مضى الحسين الذي تجـسد من
  قدس مثوى منه حوى علــماً 

 منهن   أوصافه عطرت فأنشقنا

  نور عــلوم من عالم الذر  
  مقدس النفـس طيب الذكر

 تأريـــخه (شذى العطر)

  

  بود، درگذشت.  به نور علوم منور شده 2حسيني كه در عالم ذر
  خداوند جايگاهي را كه از وي داراي علم شده است، مقدس گرداند.

                                            
اي تطبيق كند؛ مثالً:  واقعهعبارت از آن است كه مجموع حروف بيت يا مصراع يا عبارتي به حساب ابجد با تاريخ  -1

هـ.  782كه معادل » قرب طاعت«بهاء الحق والدين طاب مثواه. .. بدين دستور تاريخ وفاتش، برون آر از حروف 
  ق. است. (فرهنگ معين). (مصصح)

ها  روح دارد كه در ابتداي آفرينش، وقتي كه خداوند ارواح را آفريد در همان عالم به» لست بربكمأ«اشاره به آيه  -  2

  آري.  فرمود: آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند:
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نفس او پاكست و نام او پاكيزه اوصاف او عطرآگين و ما از همان اوصاف، تاريخ وفاتش  

�	!�«را جويا شديم و به حروف ابجد تاريخ وفاتش  YVq « (بوي عطر) شد  

    9 ، ط =70، ع = 1الف = ، 10ي = ، 300ش = 
  شود.  مي 1320، جمعاً 200، ر = 30، ل = 700ذ = 

پارسا، سـيد محمـد بـن قاسـم       ي هو جسم او هم داراي كرامت است؛ زيرا عالم عادل ثق
كاشاني نجفي برايم نقل كرد و گفت: وقتي كه مرگ همسر نوري فرا رسيد، سفارش كـرد كـه   

ق هفـت سـال بعـد از    اين اتفاو  –در كنار وي دفن شود و وقتي كه حاضر به دفن وي شدم 
بـا    اش را بر خاك بگذارم؛ زيرا من به چند سبب داخل قبر شدم تا گونه –مرگ شيخ رخ داد

وي محرم بودم. وقتي كه كفن را از روي او برداشتم، چشمم به جسد شيخ افتاد كه شوهر آن 
تـأثيري بـر    خانم بود، او را درست مانند روزي كه دفن شده بود تازه يافتم و گذشت زمـان 

كفنش نگذاشته بود و رنگش را از سفيدي به زردي تغيير نداده بود. شيخ ما، آثار مهمي را به 
ها را بسيار كم ديده است. و  جا گذاشته كه چشم زمان در حسن نظم و خوبي تأليف، نظير آن

همين تأليفات براي كرامت و بزرگواري وي كافي است. پس بـه سـخن نخسـتين خـود بـاز      
تأليفات باارزش وي را مورد كـاوش   هاي شكوهمند و گوييم: اگر كسي كتاب ديم و ميگر مي

گردد  آور اطالعات وي مطلع مي زند، بر وسعت سرسام قرار دهد كه از علم و تحقيق موج مي
زيرا بيشتر اين آثار را  ؛بوده است –جبرئيل  –كند كه او مورد تأييد روح القدس  و شك نمي

رده است و از افراد بسيار بلند مرتبه و قديمي و بزرگ از ياران سيد مجدد در سامراء تأليف ك
كـرد و رأي و نظـرش از او    رفت. و براي كارهاي مهم به او مراجعه مـي   شيرازي به شمار مي

رفـت، و غالبـاً    شد و از شاگردان برجسته و ممتاز او در سطح جهان به شـمار مـي   مي صادر
ها، بر آورده كردن نياز مهاجران و رسيدگي  ا و پاسخ دادن به نامهاو به ديگر شهره  نگاري نامه

ي آنان،  شدند و بدرقه به اموري از قبيل زيارت و استقبال علما و بزرگاني كه وارد سامراء مي
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تنظيم زندگي طالب و راضي نمودن آنان، عيادت از بيماران، تشـييع جنـازه و كفـن و دفـن     
ي غذا و بسياري از كارهاي ديگـر   ، تهيه�سيد الشهداء ها، تدارك مجالسي براي عزاي آن

گرفت. او نزد سيد مجدد جايگاه بسيار وااليي داشت بـه همـين سـبب،     توسط او صورت مي
زد و  كرد بلكه او را به قصد احترام حاج آقا صدا مـي  هيچ گاه او را به اسم خودش صدا نمي

  را از او به ارث بردند.   فرزندان وي، اين ويژگي
هـاي   اين بود نوري در روزگاري كه در سامراء سكونت داشـت. وي بـا وجـود فعاليـت    

هاي خطي بسياري  اجتماعي بسيار زياد، نزديك به سي جلد كتاب تأليف نمود؛ غير از نسخه
برداري نمـوده اسـت، امـا در     هاي كمياب و ارزشمند نسخه كه با خط ارزشمند خود از كتاب
ي شأن وي نبود و به خاطر دارم كـه   ، وضع مادي او شايستهنجف و بعد از وفات سيد مجدد

ميرم و حسرت و تأسفي در دلم دارم، چـون در مـدت    وي، روزي به من گفت: همانا من مي
ام به من بگويد:  فالني، اين پول را بگير و صرف كار و قلمـت   زندگي تا كنون كسي را نديده

بده تا كمكت كند. با اين وصف، دچار خستگي و اي  كن، يا كتابي را با آن بخر يا به نويسنده
تنبلي نشد، بلكه تا لحظات پاياني زندگي خويش، كارش را ادامه داد. تأليفـات وي دو قسـم   

هايي از آن در كشـورهاي مختلـف    است: اول آن كه در زمان حيات وي چاپ شد كه نسخه

��`0«منتشر شد، كه عبارت بودند از:  )hW «    سـلمان كـه در سـال    در فضـائل سـرور مـا

�)o]«) به چاپ رسيد. و كتاب 1285( �در امور مربوط به رؤيا و خواب ديدن كـه در  » 1

اي كـه بـه    ) صـفحه 135) در سامراء از تأليف آن فارغ شد و آن را در دو جلد (1292سال (
صورت يك مجلد بزرگ در تهران به چاپ رسيد و جلد دوم آن به طور مستقل براي بار دوم 

���V	�«چاپ رسيد، چنانكه اين مطلب را مفصل در كتاب به U1 ايم و كتاب  ذكر كرده» #$ 
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���!"از تاليف آن فـارغ   1292) جمادي الثاني 28ي تحريف كه در نجف در ( در مساله» 

) به چاپ رسيد كه بعد از انتشار، بعضـي از علمـا بـه مخالفـت بـا آن      1298شد و در سال (
اي در رد آن نوشـت و نـام آن را    هراني مشهور به معرب، رسـاله برخاستند و شيخ محمود ط

ها را بر آن وارد كرد و بـه نـزد    ناميد و بعضي از شبهه» كشف االرتياب عن تحريف الكتاب«
ي مخصـوص بـه    مجدد شيرازي فرستاد، او هم، آن را به شيخ نوري داد كه بـا يـك رسـاله   

���m«در جبران » ;	�� �	[�< «فارسي، آن را جواب داد  و كتاب � ةالجن«گانه و كتاب  هفده» 

ي كساني است كه در زمان غيبت كبري به مالقات حجت نائل شدند؛ كساني  درباره» ويأالم

����m«كه صاحب �ها را ذكر نكرده است و در آن كتاب، نود و پنج حكايت نوشـته   نام آن» 

م حاج محمد حسـن اصـفهاني   ) از تأليف آن فارغ شده است و مرحو1302است و در سال (
ي آن به چـاپ   ِ دار الضرب، در آخر جلد سيزده از بحار به عنوان تتمه ملقب به كمياني، امين

و كتـاب   1) در تهران نيز، به چاپ رسيده است.1333رسانده است و براي بار دوم در سال (

»�*=�� e
h�غ شـد و در  ) از تاليف آن فار1302در احوال عالمه مجلسي كه در سال (» 

��m«اول �  ي امين الضرب آن را چاپ كرده است.  چاپخانه» ر

�	3.��«همچنين كتاب  �
W�L� �h
m$��)�����1«كتـاب  »  ��	%�� �h
m�$�، كتـاب  »

»<7�L� 5�'���«به زبان فارسي،  �در احوال امام غائب» 
!� �A3b�به زبان فارسي و » 

�)Zf«كتاب  �C
وز والدت خاتم پيامبران به زبان فارسـي كـه در ديـدار    در تعيين سالر» ;

ي رهبر مولي علي كني تأليف كـرد، كتـاب    ) به خواهش عالمه1299خود از تهران در سال (

»:�	�D �=��) از تاليف آن 1308پيرامون فرزندان موسي نقابدار كه در ربيع االول سال (» 

ت به چاپ رسـيد و سـيد مجـدد بـر آن     فارغ شد و در همان سال در شهر بمبئي با محدودي
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اي از آن را با خط خود به آقاي حجت ميرزاي تهراني اهدا نمود و اين  تقريظ نوشته و نسخه

&«ي سامراء موجود است و كتاب  در كتابخانه1نسخه ���� �6> 0�4�x� ��i� 0�4 ����*
��$%&��1«در رد بر » =x�� J=
� o;*�«اسـت و   �است كه حاوي انكـار مهـدي  » $7
1�H�Dبه زبان فارسي در زيارت غير معروف عاشوراء و اعمال مقامات مسجد كوفه غيـر  » 

�u��u � «هاي معروف وجود دارد، كتـاب   چه در بين مردم شايع است و در زيارت نامه از آن
��i�; «ي اول و دوم اخـالص و   ي اول و دوم روضه خوان كه منظورش از پله در شرط پله

تأليف نموده كه دوبـار چـاپ شـده اسـت،     ن را شش سال قبل از وفاتش شد و آبا صدق مي

�6«كتاب C� �
h�� �6«كه نقص » �C�مجلسي را با آن جبران كرده و سه بـار بـه چـاپ    » 

رسيده است و اين، آخرين كتاب از تأليفات وي است به طوري كه قبـل از تمـام كـردن آن،    
، شيخ عباس قمي آن را به اتمام رساند. و ديوان 2اساس عالقه و ارادت شيخ وفات كرد و بر

نامگـذاري شـد؛   » ;.�.���1«هاي كوچكي به چاپ رسيد و به  شعر فارسي وي نيز، در قطعه

زيرا آن ديوان، مجموعه قصائدي است كه در روزهاي مبارك به مناسبت سالروز والدت ائمه 
دح سامراء وجود داد و خـود  اي در م ي نظم در آورده است، همچنين در آن، قصيده به رشته

الزمـان در سـال    اي كـه در مـدح صـاحب    چنين قصـيده  ي آن گشته است و هم سامراء قافيه
اي كه آن را  و سيد محمد مرتضي جنفوري در رساله .ي نظم در آورده است ) به رشته1295(

براي فهرست تأليفات شيخ نوري نوشته است، جواب وي را به سـؤال محمـد حسـن كمـال     

&«كه در كتاب  بوري �����چاپ شده است، از جملـه تأليفـات فارسـي چـاپ     » `=���

ي او و  تـرين آثـار او از چـاپ شـده و غيـر شـده       ي او به حسـاب آورده اسـت. مهـم    شده
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�*��6# «اسـت كـه در آن، نقـص كتـاب     » ;)�=�§ �.*��6#« ها، كتاب شكوهمندترين آن
�	
��) 1104يخ محمد حرّ عاملي متوفاي سـال ( را جبران كرده است، كتابي كه محدث ش» 

) هـزار  23آن را تاليف كرده بود، يكي از مجاميع سه گانه است كه در سه جلـد بـزرگ بـا (   
آوري و براساس الوسائل مرتب كـرده   هاي متفرقه جمع ها را از كتاب حديث چاپ شد كه آن

هاي  زياد است كه در كتابي فوائد بسيار  اي نوشته كه در بردارنده است، و در ذيل آن، خاتمه
هاي آن، مانند فهرست وسـائل كـه    شود و فهرست كاملي را براي فصل ديگر ياران يافت نمي

�Tآن را  حرّعاملي z�g 8 0;[��;U    ناميده بود، نگاشته است. اما چاپ كننـده از جانـب

ز مجمـوع  خود، جدولي را براي فهرست تنظيم كرده است و هر بابي را در جدولي نوشته و ا
كلمات، كلماتي را در جدول درج كرده كه گنجايش آن را داشته و كلمات اضافه را از جدول 
حذف كرده است، به همين سبب فهرست چاپ شده ناقص از آب در آمد؛ اما ايـن كتـاب از   

و نظرات آنان معتبر است، پذيرفته شده است؛  ءجانب متأخرين برجسته؛ يعني، كساني كه آرا
انـد و ماننـد    آنان به پيشگامي و تبحر و ثابت قدمي مؤلف اين كتاب اعتراف كرده ي زيرا همه

ي مجتهـدان   هاي متأخر، اين كتاب هم داراي اعتبار است. پس بر همـه  ساير مجموعه حديث
زبده واجب است كه از آن آگاه شوند و در استنباط داليل احكام به آن مراجعه كننـد؛ زيـرا   

انـد و از   اند به ارزش اين كتاب اذعان كـرده  با مؤلف هم عصر بودهبخش اعظم علماي ما كه 

شـنيدم كـه بـه شـاگرد خـود      » ����hb«شيخ خودمان، مولي محمد كاظم خراساني صاحب 

نمود و در پاي منبر او بالغ بر پانصد نفر يا بيشتر، از مجتهد يا قريب به  سخنان ما را القاء مي

و اطالع » D)�=�§«ر عصر ما بدون مراجعه به كتاب گفت: د اجتهاد حضور داشتند. وي مي

گردد. اين كالمي است كه خود شيخ هنگام رسيدن به بحـث   از احاديث آن، حجت كامل نمي
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گفت و خود وي در عمل پايبند آن بود؛  آن را مي 1»عمل به عام قبل از جستجوي مخصص«
هـا توفيـق حضـور در     ن شـب زيرا چند شب، عمل او را بر اين منوال مشاهده كـردم و در آ 
اش، ماننـد سـيد ابـي الحسـن      مجلس خصوصي او را داشتم كه براي بعضي از شاگردان ويژه

موسوي، شيخ عبداهللا گلپايگاني، شيخ علي شاهرودي، شيخ مهدي مازندراني و سـيد راضـي   
ي  داد كه همواره دربـاره  ي خودش تشكيل مي اصفهاني و غيره، بعد از درس عمومي در خانه

هـاي حاضـر در آن    بود و در همان مجلس، آنان را به مراجعه بـه كتـاب   به استفتاءات  اسخپ

�E«ها عبارت بودند از:  نمود و آن كتاب مجلس امر مي.�n;)��=�§ «و » �.*��6#«و » 
#6�*.�نمود؛ چنانكه  و آنان را به عنوان مدرك فرع به خواندن حديثي از مستدرك امر مي» 

ايم و اما شيخ ما، حجـت و شـيخ شـريعت اصـفهاني      به آن اشاره نموده 2»���V	�«در كتاب 

شد و  ي مستدرك و مؤلف آن غلو كرده است. روزي در ميان مردان حاضر از او بحث  درباره
ي ما محتاج نوري هستيم  گفت، سؤال كردم؛ پس گفت: همه هايي كه براي ما مي از منبع بحث

ور شيخ عاليقدر ما، ميرزا محمد تقي شـيرازي و ديگـر   كرد و همينط و به مستدرك اشاره مي
  كنند.  مردان بزرگ به عظمت او اقرار مي

ي اوسـت كـه عبارتنـد از:     ي او و تاليفات چاپ نشـده  قسم دوم شامل آثار ترجمه شده

»[.�'� :7P'D.]«و » ;. �=�
«و » ;�*�3 �	� ��W.D ������ي  اي از اجازه كه زنجيره» 

و اين كتاب، نخستين تأليف اوست كه 3ر خود تا زمان غايب شدن امام غايب استعلماي عص
اي فارسـي در   ) از تأليف آن فارغ شده اسـت و رسـاله  1275) رجب (24در شب دوشنبه، (
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�����j«وي وارد شـده اسـت و كتـاب    »  $# "!��«جواب شبهاتي كه به  �f�3l « در

هـا و اعمـال مـاه ربيـع      ا ده هزار شعر در ختمب» ي طوبي شاخه«جويي معاويه و كتاب  عيب
االول با كمي مزاح و شوخي و تقريراتي بر بحث استاد خودش، تهراني و تقريرات بحث سيد 

ي ميـرزا محمـد عسـكري ديـده      مجدد كه هر دو تقريرات با خط ارزشمند خود در كتابخانه
بـرداري   تنها با خط خود نسخه اند، اما احتمال دارد كه تقريرات دوم از غير او باشد و او شده

اي در چيزهــاي متفــرق كــه فوائــد كميــابي در آن نهفتــه اســت و  كــرده باشــد. و مجموعــه

»&��'
���«ي كتاب  ي نسخه ي مختصري است كه آن را در حاشيه مقاله» �%	
!� �A3b� «

جمـع  نوشته است، او چهل امر از اموري كه در اخبار ائمه با عدد اربعين ثبـت شـده اسـت،    

�����?«و كتاب  1آوري كرده است. ·h\ ���K «اي در بيوگرافي مولي ابـي الحسـن    و رساله

ميرزا محمد عسـكري در    الشريف كه آن را با خط خود بر تفسير شريف موجود در كتابخانه
هاي انباري خود نيز، فهرست نوشته و آن را با حروف الفبا مرتـب   ام. براي كتاب سامراء ديده

باشد كه آقا  تر مي چه نزد وي صحيح اي در تاريخ تولد ائمه، بر اساس آن . و رسالهكرده است

���m«نور محمد خان كابلي، مقيم كرمانشاه آن را گرفته است و كتاب � �C; §�=�(; «  كـه

%� 34�«تمام نشده است و كتاب  X�i� �qX��D«كه تمام نشده و » \. �
�.� �q.\ «

ي خودم نقل  چاپ شده است و قسمتي از آن را در نسخه» %� 34� �X�i«كه در آخر كتاب 

�)o]«ام و او جلد دوم كتاب  كرده �را ترجمه كرده اما به پايان نرسيده است. عالوه بـر  » 1

D)��6#?«هاي ناتمام ديگري هـم دارد ماننـد كتـاب     اينها، حواشي و رساله ��%.i « و اوراق

كـرد،   ي اخـالق و آداب امـالء مـي     س وعظ خـود دربـاره  چه او در مجال متفرقه. گروهي آن
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نـام او مطـرح    1اي صغير كه در قسمت اول از اين كتاب نوشتند. مولي محمد حسين قمشه مي
اش رها نكرده مگر اين كه بر آن تعليق نوشته و موضـوعش را   انهشد، هيچ كتابي را در كتابخ

ديگري را نيز، در آن زمينه بيان داشته  شرح داده و احوال مؤلفش را بيان كرده است و فوائد
است و من به شدت براي از بين رفتن آن كتابخانه و متفرق شدن آن متأسفم؛ زيرا بعضـي از  

هـا مطلـع نشـده بـود. او در      در آن بود كه قبل از نوري، هيچ كس از آن2اصول چهارصدگانه
گذشت، ناگاه يكـي   زار ميها، ماجراها داشت، به طوري كه روزي از با نمودن اين كتابجمع 

از اصول چهارصدگانه را در دست زني ديد كه آن را براي فروش عرضه كرده بود و شيخ هم، 
هيچ پولي همراه نداشت؛ لذا بعضي از لباسهايش را از تنش بيرون آورد و فروخت تا كتاب را 

ي اين فن بـه   ابغهها فراوان است و چگونه اين طور نباشد در حالي كه او ن بخرد. از اين نمونه
رود و پيشواي اين هنر است، بيخ علم حديث را تا اعماق آن شناسايي كرده اسـت.   شمار مي

ي مجتهـدان   صياد را از تيرانداز تشخيص داده است و ضعيف را از قوي جدا نموده و خاتمـه 
نـد و  ا ي اجتهاد اخذ نموده هاي متأخر از او اجازه است و تمام رهبران ديني و حجت االسالم

اي نوشته شده است كه صدور آن به اسم شـريف   نامه از نيم قرن پيش تا به امروز كمتر اجازه
، جاودانه خواهد ماند. و او اولين كسي است كه وي نباشد و تا آثار او باقي است نام اين شيخ

از هاي بسياري، اعم  ي شيوخ رسانده است و اجازه به من اجازه داده و مرا در جواني به طبقه

شش مورد  3»���V	�«اند كه در كتاب  بزرگ و كوچك و متوسط و شفاهي از وي صادر شده
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���J«ايم. بيوگرافي پدر او را در قسم اول از كتاب  اجازه را ذكر كرده [�b�ايم  ذكر كرده 1»

) شـيخ ميـرزا   1ها از وي بـزرگ تـر بودنـد: (    ي آن و شيخ ما داراي چهار برادر بود كه همه
فقيه بزرگ كه مدتي طوالني در نجف به فعاليت اشتغال داشـت و چنـد سـال بعـد از      هادي،

وفات پدرش به ديار خود بازگشت و مدت سيزده سال مرجعيت امور را به عهده داشـت تـا   
) سالگي وفات يافت و پسر خود ميـرزا مهـدي را از خـود بـه جـا      120باالخره در حدود (

علي كه فقيه و فيلسوف بود و بعد از برادرش مرجعيت به  ) عالم فرزانه، آقا ميرزا2گذاشت. (
او رسيد تا در سال هزار و دويست و نود و اندي وفات يافـت. مـادر او دختـر ميـرزا ولـي      

) ميرزا حسن و ميرزا قاسم كه از فضالي اعالم بودنـد، و فقـه و اصـول    4و  3مستوفي بود. (
يد ديگران مرا در اين بحث به پرحرفي و ) وفات كردند. شا1300كردند و قبل از ( تدريس مي

ام، نوشتم و خدا شاهد اسـت كـه او را    چه ديده اغراق متهم كنند، اما من تنها مختصري از آن
چه از فضائل او پوشيده ماند به مراتب بيشتر از آن چيزي  عالم رباني و خداشناس ديدم و آن

�Y«ي او در كتاب  ربارهاست كه بيان شد و علم خدا بر همه چيز احاطه دارد، و د�� ��=E «

h!$D� «و در كتاب  8*'�1��h!$D B
% X� ��«2 ام و در آن جا در اسم پـدر   سخن گفته

بزرگش تقديم و تأخري روي داده است كه چنين آمده: محمـد علـي كـه صـحيح آن، علـي      
سن امـين در  اين مطلب را آقا تهراني در رابطه با نوري طبرسي گفته است. مح 3محمد است.

»���	D J�6
	�?«خود » 1�� ��
  گويد:  ي او چنين مي درباره» 4
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ميرزا حسين بن شيخ محمد تقي بن محمد علي يا علي محمد نوري طبرسي در هيجدهم 
هاي طبرستان متولد شد  ناي يالو از روستاهاي نور يكي از دهست ) در قريه1254شوال سال (

) وفات يافت و در 1320و هفتم جمادي االخر در سال (و در نجف در شب چهارشنبه بيست 
صحن شريف، ايوان سوم، سمت راست ورودي طرف قبله دفن شده است؛ وي عالم فاضل و 

شناس، محقق و كاوشگر بود. وي  محدث و متبحر در دو علم حديث و رجال، سيره و تاريخ
در تسـلط و آگـاهي بـر     كـرد و  اي كه نماز شب را ترك نمي پارسا و خداپرست بود به گونه

هاي بسـياري از   ي عصر خود بود و كتاب است، يگانههاي ناياب نوشته  اخبار و آثار و كتاب
شـد. از او حكايـت    هاي گرانقدر جمع نمود. او از مطالعه و تـأليف خسـته نمـي    دست نوشته

ـ    كنند كه هنگام بازگشت از سفر زيارت كربالء در بـازار زنـي را مـي    مي اب بينـد كـه دو كت
هاي گرانقـدر يافـت كـه     ها را از جمله كتاب فروشد، پس به آن دو كتاب نگاه نمود و آن مي

گشت، پس با آن زن معامله كـرد؛ زن قيمتـي را طلبيـد و او بـاقي      ها مي ها به دنبال آن مدت
ي سفرش را به وي داد اما كفايت نكرد، به همين سبب، شيخ عبايش را از تـن   ي هزينه مانده

به دالل داد تا آن را بفروشد، اما باز آن مبلغ كافي نبود؛ پس قبايش را از تن بيرون  درآورد و
ها را به زن داد. مؤلف اين كتاب، در نفس خود احسـاس   كشيد و آن را فروخت و پول كتاب

تواند چنين كاري انجام دهد. او در مجـالس   كند كه اگر براي خودش اين اتفاق بيفتد، نمي مي
كرد، خودش روضـه   امامان اهل بيت بر پا مي  ي خود در سالروز وفات در خانهاي كه  موعظه

گفـت: آن   كرد. يك روز در يكي از آن مجالس حاضر شدم و از او شنيدم كه مـي  خواني مي
مؤمنان را در زماني كـه ابـن ملجـم بـه وي      سخني كه به اصبغ بن نباته منسوب است كه امير

دهد، باد سـوزان   تگرگ، كوه بلند را تكان نمي«اد و گفت: ضربه زد او را مورد خطاب قرار د
» گيرد هنگامي كه به لـرزه بيفتـد   خشكاند، شير قوت مي پايان را نمي ظهر تابستان، درياي بي

  هيچ اصلي ندارد و در هيچ كتابي نقل نشده است. 
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آن كردم، هر چه گشتم اثري از  را تأليف مي �ي امير مؤمنين علي من هنگامي كه سيره
  1را نيافتم.

كحاله هم، براي وي بيوگرافي نوشته و گفته است كه وي محدث و آشنا به علم رجـال و  
  2ها بوده است و در بعضي از علوم مهارتي خاص داشته است. سيره و تاريخ و كتاب

  3ي خود، شرح حال وي را بيان داشته است. مهنا غتعلي اكبر دهخدا نيز، در ل

زركلي نيز، در  4شرح حال خود را نوشته است.» § �.*�6#;)�=�«او در آخر كتابش 

&«كتاب [o4«5  و صاحب كتاب»��.'P� ��� �34 #�V� �  �.'bDنام او و  6»�,�¢ 

���V	� «اند. تهراني در كتاب  تأليفاتش را ذكر كرده��	
�� �
W�$� �� « از او ياد كرده و

«گفته است:  �� ���� ���� �  ��!"تاليف شيخ حاج ميرزا حسين » �%��& $# 

اي كه نام آن را:  باشد. شيخ محمود تهراني مشهور به معرب با رساله نوري طبرستاني مي

»� ������b� ���� 04 ��
گذاشته است، بر فصل الخطاب رد زده است. هنگامي » ��

اب ُشبهات اي جداگانه به زبان فارسي در جو كه آن رساله به شيخ نوري رسيد، رساله

»��
��8نوشت و اين كار بعد از به چاپ رسيدن و انتشار كتاب فصل الخطاب » ��� 

انجام شد و فصل الخطاب در تهران به چاپ رسيد در حالي كه در نجف در تاريخ جمادي 

                                            
  .139-141، ص27، ج1367أعيان الشيعة، دمشق، اتقان،  - 1

 1957قي دمشق، سال ، چاپ تر46، ص 4تأليف كحاله، ج » معجم المؤلفين«براي اطالعات بيشتر به كتاب  -  2

  ميالدي مراجعه كنيد.

  .29، ش140ش، ص 1335چاپ مجلس تهران،  - 3

  .878و  877هـ، ص 1321تهران، دار الخالفة،  - 4

  .282، ص2ج - 5

  .369، ص1ج - 6



    

  شيعه نسبت به قرآن كريم اعتقاد      168 
 

 

�YV «شود:  ) از تاليف آن فارغ شد و ابتداي آن چنين شروع مي1292خر سال (اآل a=AG
?=�4 �34 XCW���b� z«1  سپس شيخ محمود معرب تهراني، كتاب»��
��8خود را » ��� 

��8
��«آمده و چنين گفته است: » ���V	�«در رد آن نوشت كه ذكر آن در كتاب  ��� ،

ي دوم بعد  تاليف فقيه شيخ محمود بن ابي القاسم مشهور به معرب تهراني، متوفاي اوائل دهه
ر رد فصل الخطاب تأليف شيخ ما، نوري نوشته است و وقتي ي سوم است كه آن را د از سده

هاي وي نوشت و به هر كس  اي در رد شبهه هاني جداگ كه اين رد بر شيخ عرضه شد، رساله
 ؛ي آن كند كرد كه اين رساله را ضميمه اي از فصل الخطاب نزد او بود، سفارش مي كه نسخه

ست. آغاز كتاب كشف االرتياب نيز، چنين است: زيرا اين رساله، مانند متمم فصل الخطاب ا

 YV� a=AG�?����b� z=�4 �34 XCW ) از 1302و در هفدهم جمادي اآلخر سال (

طور كه تهراني ذكر كرده است، كتاب شيخ محمود را رد  سپس نوري آن 2تأليف آن فارغ شد.

��8
��«گويد: رد بر كتاب  كرده و چنين ميمعرب تهراني آن را  كه شيخ محمود» ��� 

تأليف و شبهاتي را بر فصل الخطاب وارد نموده است، و شيخ ما، نوري، ميرزا حسين بن 
) هجري، ردي بر او تاليف كرده 1320خر سال (مولي محمد تقي طبري متوفاي جمادي اآل

را كه در   اين رساله كرد الخطاب وجود داشت، سفارش مي است و به هر كس كه نزد او فصل
د. اين ي فصل الخطاب نماي هاي شيخ محمود بر فصل الخطاب نوشته است، ضميمه ع شبههدف

اي از آن را به خط مولي علي  رساله به زبان فارسي است و هنوز چاپ نشده است. نسخه
اي كه نزد وي بود و  ي فصل الخطاب چاپ شده محمد نجف آبادي ديدم كه آن را به نسخه

.. است و در كرده بود و اول آن: الحمدهللا رب .است، ملحق  ي شوشتر امروزه در كتابخانه
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) از آن 1304) آن را تاليف كرده است و همان موالي نامبرده در سال (1303محرم سال (
  1برداري نموده است. نسخه

����b«همچنين مالباقر بن اسماعيل كاجوري با كتاب  ���� �  ����D ��=E « آن را

از آن ياد كرده است و مال محمد بن سـليمان   2»���V	�«كه تهراني در تاييد كرده است؛ چنان

  بن زوير سليماني نيز، به ايشان كمك كرده است. 
گويد: مؤلف كتاب، مجموعه خبرهايي را به  ي اين كتاب مي صاحب كتاب الذريعه، درباره

دنبال آن بعضي از رود و به  ) خبر هم، فراتر مي250ها از ( طور كامل آورده است كه تعداد آن
  3كنندگان تحريف و همچنين بعضي از دفع كنندگان آن را ذكر كرده است. اثبات

�����hb«آن را تاييد كرده اسـت و  » ��� �	Zf3«هادي نجفي در كتاب   همچنين شيخ «

  4خراساني نيز، اين چنين است.

E«همچنين در رد آن، شريف شهرستاني، كتاب CW� �m$Dبا اين كه   5ست.را نوشته ا» 

"!��Tبطالن آن كتاب آشكار است و كسي كه  #$ U      را مطالعه كنـد، ايـن مطلـب بـر او

��� ����� ����� «ماند و خود مؤلف فصل الخطاب آن را  پوشيده نمي� �  ��!" #$ 
&نظـر   گويد: از نشـر آن صـرف   ناميده است؛ به خاطر همين است كه تهراني مي» �%���� 

كه براي تتميم كتـاب  » \)0 �.�1	�?«د مهدي موسوي اصفهاني شيعي در كتاب كرديم. محم
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»��'n  خوانساري نوشته است، در شرح حال نوري چنين مي نويسد: » ����� 

) و متوفـاي  1254او شيخ محدث، حاج ميرزا حسين نوري، متولد هيجدهم شوال سال (
ي بانو، دختـر   ون در ايوان حجره) و مدف1320چهارشنبه شب، هيفدهم جمادي الثاني سال (

ي سوم، به طرف قبله از سمت راسـت اسـت.    لدين اهللا است و آن ايوان، حجره سلطان ناصر
كسي كه داخل شبستان شريف مرتضوي شود، در طرف درب موسوم به باب القبله، واقع شده 

&«است. اين مرد داراي تأليفاتي است، از جمله:  ����� ����� �  ��!" #$ ���%� .«

هـاي   اين كتاب در ايران با چاپ سنگي چاپ شده است و بعضي از علمـا در رد آن، رسـاله  
اند. و علماي معاصر محدث نوري، كار وي را  اند و در آن حق را بيان نموده ارزشمندي نوشته

ها اين كتاب  اند كه مسيحي اند و بعضي از معتمدان به من خبر داده زشت و ناهموار جلوه داده
  1اند. ا به زبان خود ترجمه و منتشر كردهر

  اين كتاب و آن نويسنده.
) از كتاب فصل 235ي ( كنيم و منظور ما، صفحه اكنون از كالم نوري طبرسي آغاز مي

الخطاب او و دليل يازدهم در اثبات تحريف در قرآن است. شايسته است قبل از آغاز مقدمه، 
ط موضوع به مطالب گذشته براي خواننده آسان فهرست كتاب را ذكر كنيم تا فهم و ارتبا

هاي اول و دوم و آخر از چاپ اولي كه خود مؤلف آن را چاپ كرده  گردد. صورت صفحه
ي  گذاريم و سبك نوري را براي بيان عدد به حروف ابجد به عادت پيشينه است را ثابت مي
وايات به طور مسلسل، ي ر ايم، اما ما بر آن تركيب، براي شناخت شماره وي باقي گذاشته
  ايم. ارقامي را افزوده

                                            
  .90و  89اصفهاني، أحسن الوديعه، نجاح، ص - 1



  آغاز كتاب فصل الخطاب

  ي مهربان: فهرست اجمالي مطالبي كه در اين كتاب ارزشمند است: به نام خداوند بخشنده
ي ناقص  ي جمع قرآن و سبب جمع آن و درباره ي اول: ذكر اخباري كه درباره مقدمه

  اين كه تأليف آن، مخالف تأليف مؤمنان است.آوري آن و  ي چگونگي جمع بودنش با مالحظه
چـه   ي دوم: در بيان اقسام تغييري كه ممكن است در قرآن حاصل شده باشـد و آن  مقدمه

  ممتنع و ناممكن است.
  ي سوم: در بيان اقوال علماي ما پيرامون تغيير يا عدم تغيير قرآن. مقدمه

  باب اول

  اند.  استدالل كرده كند، اللت ميير و نقصان در قرآن دچه بر وقوع تغي براي آن
  شامل چند امر است.  -دليل اول 

  الف) وقوع تحريف در تورات و انجيل به طرزي آراسته و ظريف.
هاي گذشته روي داده باشد، در اين امت نيـز،   چه در ميان امت ب) در بيان اين كه هر آن

  شود.  واقع مي
ـ   ج) در ذكر مواردي كه بعضي از افراد اين امت از دح يـا ذم و قـدح بـه ماننـد     جهـت م

  اند.  هاي گذشته تشبيه شده در امتخودشان 
د) در بيان اخباري كه به طور ويژه بر وقوع تغيير در قرآن مانند تورات و انجيل داللـت  

  كند.  مي
چگونگي جمع قرآن مستلزم وقـوع تغييـر و تحريـف قـرآن اسـت و        عادتاً –دليل دوم 

  ي احوال كتاب وحي.  خالصه
و مثـالي كـه بـراي آن    در قرآن منسوخ التالوت  در بيان باطل نمودن وجود –دليل سوم 

  كنند از مواردي است كه از قرآن كم شده است.  ذكر مي
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قرآن مخصوصي داشته است كه از لحـاظ   �در بيان اين كه امير مؤمنان –دليل چهارم 
رد كه نه از احاديـث قدسـي   اي وجود دا ترتيب با قرآن موجود متفاوت است و در آن اضافه

  است و نه تفسير و تاويل. 
، مصحف معتبري داشت و در آن چيزي وجود داشـت  �عبداهللا بن مسعود –دليل پنجم 

  كه در اين قرآن موجود نيست. 
  باشد كه نزد ما معتبر است.  قرآن موجود شامل تمام مصحف اُبي نمي –دليل ششم 
بار دوم قرآن را جمع نمود، بعضي از آيات و كلمات ابن عفان وقتي كه براي  –دليل هفتم 

را از آن حذف كرد و در اين مبحث كيفيت جمـع عثمـان و مـوارد سـاقط شـده و اخـتالف       
  هاي او و ذكر موارد خطا، بيان شده است.  مصحف

چـه   در بيان اخباري كه به صراحت بر وقـوع نقصـان داللـت دارنـد، و آن     –دليل هشتم 
  اند.  ت كردهمخالفان آن را رواي

هـاي گذشـته ذكـر     خداوند متعال، اسامي و شمايل اوصياي خود را در كتاب –دليل نهم 
كرده است. پس الزم است آن اوصاف و شمايل را در اين قرآن نيز، كه محـافظ و نـاظر بـر    

اند در اين كتاب (قرآن)  هاي گذشته است، ذكر نمايد و ذكر ائمه كه در مصحف اول آمده كتاب
  است.   دهجمع نش

ها و باطل نمودن نـزول   اثبات اختالف قاريان در حروف و كلمات و غير آن –دليل دهم 
  آن بر يك وجه و شرح حال قاريان و اثبات تدليس در اسناد آنان. 

  در بيان اخباري كه به طور صريح بر وقوع نقصان در قرآن داللت دارند.  –دليل يازدهم 
هاي قرآن مرتـب   كه به طور خاصي كه به ترتيب سوره در بيان اخباري –دليل دوازدهم 

  هايي است كه با استدالل بيان شده است.  ايم و در آن جواب شبهه كرده
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  باب دوم 

ذكر داليل كساني كه معتقد به تغيير در قرآن هستند، اعم از آيات و اخبار و اعتبـارات و  
ت بـراي بـار دوم در زمـان    ها و در اين باب وقـوع تحريـف در تـورا    جواب تفصيلي از آن

در اثبات تحريـف كتـاب رب   »  $# "!���«ذكر شده است. بخش پاياني كتاب  �پيامبر

  ي محدث شيعي نوري طبرسي.  االرباب نوشته
دليل يازدهم نيز، در اثبات تحريف قرآن است كه حاوي اخبار فراوان و معتبر و صريحي 

هـا   كنند، البته ايـن  رآن فعلي داللت مياست كه بر حذف قسمتي از آيات و وجود نقص در ق
عالوه بر آن رواياتي است كه پراكنده و در ضمن داليل پيشين مطرح شد. اين اخبار به طـور  

شود و مرجع اصحاب ما هسـتند، وجـود    ها اعتماد مي هاي معتبري كه بر آن متفرقه در كتاب
در اين باب به ياري خداونـد  دارد؛ بدون اين كه به آيه يا سوره اي اختصاص داشته باشند و 

  چه را بر آن مطلع شدم، جمع آوري نمودم.  بخشنده، آن

o*8] -1(الف)  ���از محمـد بـن   » ���b �«از كتـاب  »  ,# �����«در آخر كتاب  

يحيي از احمد بن يحيي، از احمد بن محمد، از علي بـن حكـم از هشـام بـن سـالم، از ابـي       
 صآن را براي محمد �گويد: همانا قرآني كه جبرئيل روايت كرده است كه مي �عبداهللا

  آيه است.  )17000آورد، (
روايـت  » سليم بن قـيس هاللـي  «از كتاب » شرح كافي«مولي محمد صالح در  -2(ب) 

خانه نشين شد و مشغول جمع و تأليف قرآن  صكند كه امير المؤمنين بعد از وفات پيامبر مي
آوري كـرد. او در قـرآن خـود، ناسـخ و      ن را جمـع ي آ گشت و از خانه خارج نشد تا همـه 

  منسوخ، محكم و متشابه، وعد و وعيد آن را نيز، نوشت و هيجده هزار آيه بود. 



    

  شيعه نسبت به قرآن كريم اعتقاد      174 
 

 

�«احمد بن محمد سياري در  -3(ج) Z���از علي بن حكم، از هشام بن سالم » ���� 

آورده است،  صگفت: قرآني كه جبرئيل به نزد محمد �كند كه گفت: ابو عبداهللا روايت مي
  هزار آيه بود.  ده

اي از اصحاب ما از سهل بن زياد، از محمد بن سليمان، از برخي  عده»: كافي«در  -4(د) 
كنند كه گفت: به او گفتم: فدايت شوم به درسـتي   روايت مي �از ياران خود، از ابي الحسن

گونه كه از شما به ما  بي آنتوانيم به خو شنويم كه نزد ما نيستند و نمي ما آياتي را در قرآن مي
شويم؟ در جواب گفت: نـه، آن طـور كـه يـاد      كار مي ها را بخوانيم، آيا گناه رسيده است، آن

   .آمد كسي كه قرآن را به شما بياموزد ايد، بخوانيد؛ زيرا به سوي شما خواهد گرفته
ابـي   از محمد بن يحيي، از محمد بـن حسـين، از عبـدالرحمن بـن    » كافي«و در  -5(  (ه

شنيدم مردي چنـد حـرف    كند كه گفت: من  نجران، از هاشم از سالم بن ابي سلمه روايت مي
عبـداهللا گفـت: از    قرائت نمود كه مانند قرائت مردم نبود، سپس ابي �عبداهللا قرآن را بر ابي

كند. پس هرگاه قـائم قيـام    قيام  –مهدي  –قرائت خودداري كن و مانند مردم بخوان تا قائم 
آن را نوشـته اسـت،    �خواند و مصحفي را كه علـي  كتاب خدا را در حد خودش مي كند،

�$��6«كند. و مانند اين حديث را صفار در  آشكار مي�  كند.  از محمد بن حسين روايت مي» 

اي از اصحاب از سهل بن زياد از علي بن حكم از عبـداهللا بـن جنـدب از     از عده -6(و) 
دن قرآن سؤال شي نازل  درباره �كه گفت: از ابي عبداهللا سفيان بن سمط، روايت شده است

  ايد، بخوانيد.  كردم، در جواب گفت: چنانكه آموزش داده شده
بزرگوار و ارزشمند، محمد بن مسعود عياشي در تفسيرش به اسناد خود از   ي هثق -7(ز) 

ما بر عاقـل  كند كه گفت: اگر در كتاب خدا زياده و نقص نبود، حق  روايت مي �ابي جعفر
كنـد. محـدث    ماند و اگر قائم ما قيام كند و سخن بگويد، قرآن او را تصـديق مـي   مخفي نمي


��«بحراني در كتاب h�'� ��=�گفته است: ممكن است زياده در اين خبر بر تبديل حمـل  » 
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انـد و در اخبـار وارده در ايـن بـاب      شود، زيرا اصحاب به اجماع بر عدم زياده، ادعـا كـرده  
كند، پـس تأويـل    كه بسيار زياد هستند، بر افزودن و زياد شدن قرآن داللت نمي رغم اين علي

رسد؛ مگر اين كه به زياده بـودن بعضـي از حـروف     چه گفتيم، بعيد به نظر نمي اين خبر به آن
  اشاره شود كه ذكر آن در جاي خود خواهد آمد. 

شده اسـت: اگـر قـرآن     روايت �و از همين راوي، با اسناد خودش از صادق -8(ح) 
  يافتي.  شد، اسامي ما را در آن مي چنانكه نازل گرديده، خوانده مي

و از همان راوي به اسناد خودش از ابراهيم بن عمرو روايت است كه گفت: ابـو   -9(ط) 
گفت: به درستي در قرآن همه حوادث گذشته، حال و آينده بود، نام مرداني در آن  �عبداهللا

هاي مختلف غير قابل شمارش خوانده  ها با صورت اند و هر كدام از آن نام بود كه حذف شده
  دانند.  شد فقط اوصياء آن را مي مي

�$��6«و صفار آن را در �از احمدبن محمد بن حسين بن سعيد از حماد بن عيسـي از  » 

  ابراهيم بن عمرو از ابي عبداهللا روايت كرده است. 
روايت كـرده   �د از حبيب سجستاني از ابي جعفرو همان راوي با اسناد خو -10(ي) 

هاي بسـياري از قـرآن حـذف شـده اسـت، امـا جـز حروفـي كـه           است كه گفت: همانا آيه
اند و خيال گسترده كردن آن را داشـتند، چيـزي بـه آن     ها را به اشتباه نوشته نويسندگان، آن

  اضافه نشده است. 
بن حسين از احمد بن ابي عبداهللا از  علي بن ابراهيم در تفسير خود از علي -11(يا) 

روايت كرده است كه  �عبداهللا علي بن حكم از سيف بن عميره از ابي بكر حضرمي از ابي
فرمود: اگر مردم، قرآن را چنانكه خداوند نازل كرده است، خوانده  صگفت: پيامبر خدا

و اين روايت به گفته شده » �=��«بودند؛ حتي دو نفر با هم اختالف نداشتند. در كتاب 

ي شبهه و ايرادي بر آن وارد  كند. مقصود اين است كه شائبه وضوح بر مطلوب داللت مي
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زيرا منظور برداشتن اختالف از امر امامت و سروري يا  ؛گردد، پس مطلب همين است نمي
شود: وجود اسم امام و رئيس در آن  چه اختالف با آن بر طرف مي چيزي مانند آن است. آن

ل خبر اي كه احتمال غير آن را نداشته باشد و گرنه اختالف موجود است. و حم ه گونهاست ب
چه به آن صورت خوانده شود كه نازل  نامنافات دارد كه چنبر اسباب نزول، با اين سخن 

گردد، و اين مفهوم خالف ظاهر عبارت است، در حالي كه اگر  شده اختالف برطرف مي
ي آن وارد شده  چه در باره باب نزول باشد، همچنين با آني اختالف در اس برطرف كننده

   منافات دارد، پس رفع اختالف بستگي به چگونگي قرائت ندارد.

شيخ ابو عمرو الكشي در كتاب رجال خود در شرح حال ابي الخطاب از ابي  -12(يب) 
عجلي  خلف بن حماد از ابي محمد حسن بن طلحه از ابي فضال از يونس بن يعقوب از بريد

روايت كرده است كه گفت: خداوند در قرآن اسامي هفت نفر را ثبت كـرد،   �از ابي عبداهللا
  اما قريش جز ابي لهب همه را پاك كردند. 

ت خود از احمد بن هوذه از نهاوندي از بيحمد بن ابراهيم نعماني در كتاب غم -13(يج) 
غ بن نباته روايت كرده اسـت كـه   عبداهللا بن حماد از صباح مزني از حارث بن حصيره از اصب

كـنم كـه    گفت: گويـا مـن عجـم را در ذهـن خـود تـداعي مـي        شنيدم مي �گفت: از علي
آموختنـد بـه آن صـورت كـه نـازل       هايشان در مسجد كوفه بود و قرآن را به مردم مي خيمه

 گرديده است: گفتم: اي اميرمؤمنان، مگر اين قرآن، چنان نيست كه نازل گرديده است؟ گفت:
نه، اسامي هفتاد تن از قريش با اسامي پدرانشان از آن زدوده شده است و ابو لهب هـم جـز   

  بود.  �باقي گذاشته نشده، زيرا او عموي پيامبر �احترامي به پيامبر خدا براي بي

محمد بن عباس ماهيار در تفسيرش بنابر نقل شيخ شرف الدين نجفي در  - 14(يد) 
زخرف از محمد بن مخلد دهان از علي بن احمد عريضي  ي انگيز سوره تأويل آيات شگف

بارقه از ابراهيم بن علي بن جناح از حسن بن علي بن محمد از پدرش از پدرانش روايت 
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 �ي روايت گفت: صادق ... و در ادامهنگاه كرد  �به علي صاند كه رسول خدا كرده
هر حرف در مقابل  عمرو عاص بر منبر مصر گفت: از كتاب خدا هزار حرف،برخاست و 

āχ﴿است و هزار درهم دادم تا:   هزار درهم زدوده شده Î) š�t∞ ÏΡ$x© uθèδ ç� tIö/ F{$# ∩⊂∪ ﴾  حذف

گردد، اما گفتند: اين كار جائز نيست. پس گفتم: چرا براي آنان جائز است اما براي من جائز 
چه بر منبر  آناي برايش نوشت:  نيست؟ اين مطلب به معاويه رسيد، به همين سبب در نامه

  مصر گفتي، به من رسيد در حالي كه من آن جا نبودم. 

h!$D�«عماد الدين محمد بن ابي القاسم در كتاب  -15(يه)  J���% « از شيخ ابي البقاء

كند كه ايـن روايـت در محـرم سـال شـانزدهم       ابراهيم بن حسين بن ابراهيم بصير روايت مي
بر وي قراءت شد، از ابي طالب محمد بن حسـن بـن    هجري در رابطه با شهادت امير مؤمنان

عينيه از ابي الحسن محمد بن حسين بن احمد از محمد بن وهبان ديبلي از علي بن احمد بن 
ي اصفهاني از ابي علي راشد بن علي بن وابل قرشي  كثير عسكري از احمد بن فضل ابو سلمه

اسحاق از سعد بن زيد بن ارطات از عبداهللا حفص مدني روايت شده است كه گفت: محمد بن 
ي وصيت امير به او، مرا خبر داد. درحالي كـه   در قضيه �از كميل بن زياد از امير المؤمنين

ي فوائد بسـيار اسـت از جملـه: اي كميـل، بـه       آن وصيت طوالني و پر ارزش در بر گيرنده
خالقـش مطلـع   درستي خداوند بزرگ، بخشنده، حليم، باشكوه و مهربان است و مـا را بـر ا  

ها را برگيريم و به آن عمل كنيم و مردم را وادار كنـيم تـا بـه آن     گردانيد و دستور داد تا آن
ها را تصديق  عمل كنند و ما اين امانت را بدون اختالف ادا نموديم و بدون تكذيب يا شك آن

ـ  ها وحي شود يا آن كرديم. به خدا سوگند براي ما شياطيني وجود نداشت تا به آن ا وحـي  ه
ها را در كتاب خود نام برده اسـت. اگـر    طور كه خداوند قومي را توصيف كرده و آن كنند؛ آن
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خوانديم]: شياطين انس و جن برخي بر  [مي شد كتاب او چنانكه نازل گرديده بود، قرائت مي
  كنند.  برخي ديگر به خاطر فريبكاري، گفتار مزخرف را وحي مي

�B«در كتاب  حسين بن حمدان حضيني -16(يو) =E «    خود و در كتـاب ديگـرش كـه

هاي مربوط به امام دوازدهم به ما رسيده است، از محمد بن اسماعيل و علي بن عبـداهللا   بحث
الحسنيان از حسنين از ابي شعيب از محمد بن نصير از عمرو بن فرات از محمد بن مفضل از 

كـرد   روايـت مـي   �قائمي احوال  در حديث طوالني در باره �مفضل بن عمر از صادق
جا كه صادق گفت: سپس قـرآن   زند....تا اين گفت: سپس امام قائم پشتش را به كعبه تكيه مي

 صگويند: همانا اين است قرآني كه در حقيقت خداوند بر محمد خواند و مسلمانان مي را مي
سي را نازل كرده است و چيزي از آن ساقط يا تبديل و تحريف نشده است. خدا نفرين كند ك

كه آن را حذف و تبديل و تحريف نمود. در جاي ديگر از او نقل شده كه حسـني بـه مهـدي    
هستي، پس كجاست مصحفي كه جد تو امير مؤمنان آن  صگويد: اگر تو مهدي آل محمد مي

  را جمع كرده است؟ و تبديل و تغييري در آن نيست؟ 
اند كه گفت:  مان حلي نقل كردهافراد بسياري از بزرگان محدث از حسن بن سلي -17(يز) 

برم به خدا از قومي كـه   يافتم: پناه مي �اين مطلب را به خط مواليمان ابي محمد عسگري
را حذف كردند و خداي رب االرباب و پيامبر و ساقي كـوثر را در   -قرآن -محكمات كتاب

م و در روز حساب فراموش كردند. و حال اين كه ما سنام أعظم (اوج و قلـه بـزرگ) هسـتي   
كردنـد و از   ميان ما نبوت و واليت و بزرگواري وجود دارد و پيامبران از نور ما اقتباس مـي 

  نمودند. آثار ما پيروي مي

گفتــه اســت: فــردي از زنادقــه بــه نــزد » 8\�����¨«طبرســي در كتــاب  -18(يــح) 

شـما   آمد و به او گفت: اگر در قرآن آن دوگانگي و تناقض نبـود، در ديـن   �اميرالمؤمنين
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ها داللت صريح بـر   شدم. اين خبر را طوالني و در  نُه موضع آورده است كه در آن داخل مي
  ايم. ها را در بحث مصحف اميرالمؤمنين ذكر كرده نقصان و تحريف وجود دارد كه ما آن

كنـيم، اسـنادش را    بدان كه او در ابتداي كتابش گفته است كه در اكثر اخباري كه نقل مي
هـا بـين    به خاطر آنكه اجماع بر آن وجود دارد يا موافق عقل هستند يا در كتابآوريم؛  نمي

در  ايم، الخ. شيخ صدوق وارد كرده �چه از ابي محمد مخالف و موافق شهرت دارد. جز آن


=«كتاب \.��خود از احمد بن حسن قطان از احمد بن يحيي بن بكر بن عبداهللا بن حبيب » 

حمد بن يعقوب بن مطر براي ما حديث نقل كرد و گفت: محمد بن روايت كرده و گفته است: ا
ي پدرم به خط خودش يافتم كه طلحه بن زيد از عبداهللا  حسين بن عبدالعزيز گفت: در نوشته

خبـر را   ـ ـآمد  �از ابي معمر سعداني حديثي آورده است كه گفت: مردي نزد اميرالمؤمنين

ده و بعضي از مسائلي كه از خبر حذف كرده، نقل كر» 8\����¨«به صورت ناقص از كتاب 

هـاي   مطالبي است مربوط به نقصان و تغيير قرآن. اين گونه كارها را در ايـن كتـاب و كتـاب   
  ديگرش، انجام داده چون با مذهب او سازگاري و موافقت نداشته است. ـ

تـه  در مجموعه گفتـاري گف » ��� ��'�¤«محقق فاضل شيخ اسد اهللا كاظميني در كتاب 

ي صدوق آشفته و نابسامان است و از فتواي او غالباً نه علم و نه ظن  است: در مجموع مسأله
شود و نيـز   خر، چيزي حاصل نميأگيري علماي مت گردد، و نيز از موضع و گمان حاصل نمي

حـديثي را از او ذكـر   » %��m«صدوق تصحيح و ترجيحش به همان صورت است. و صاحب 

��«كرده كه در  ����=
اين حديث را از دقاق و او از كليني به اسـناد خـودش از ابـي    » .\

روايت نموده است. سپس گفته: اين خبر از كافي گرفته شده اسـت و در   �بصير از صادق
شود كه او اين كار  آن تغييرات عجيبي صورت گرفته كه موجب سوء ظن نسبت به صدوق مي

  ست [پايان كالم كاظمي]. را فقط براي موافقت با اهل عدل انجام داده ا
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ي عمـل روزه   بعضي از علماي قديم به مطلب مشابهي در حديثي كـه در بـاره  گاهي هم 
آور اسـت   دهند و اين نيز، مانند آن سرسام روايت كرده است او را مورد اتهام و طعن قرار مي

  طور باشد حديث اول آشكارتر است. و هر

«احمد بن محمد سياري در  -19(يط)  �����Zاز محمد بن سـليمان از مـروان   » ���

نزد من آيـاتي از كتـاب    �بن جهم از محمد بن مسلم روايت كرده است كه گفت: ابو جعفر
خوانيم. گفت: راست گفتـي بـه خـدا     گونه نمي خدا را خواند؛ گفتم: فدايت شوم ما اين را اين

نازل كرده است. قـرآن   صخوانيم كه جبرئيل آن را بر محمد اي مي سوگند ما آن را به گونه
  شناسد جز كسي كه به آن مخاطب شده است.  را نمي

روايـت   �از سيف كه همان ابن عميره است از افراد فراواني از ابـي عبـداهللا   -20(ك) 


'�� �.Tكرده است كه گفت: h�& XCW? f� ����� §��U   يعني، اگر قرآن آن گونه كه نازل شـده

  1شديم. شد در آن يافت مي بود، رها مي
در حديثي روايت شده اسـت   �از ابي سالم از حبيب سجستاني از ابي جعفر -21(كا) 

هاي بسياري انداخته شده است و جز حروفي كه به  كه او گفت: اي حبيب، همانا از قرآن آيه
  اشتباه نويسندگان مورد توهم مردان قرار گرفته، در قرآن چيزي اضافه نشده است. 

عيسي از ابراهيم بن عمير نجفي روايت شده است كـه گفـت: ابـو    از حماد بن  -22كب) 
گفت: همانا خبر گذشته و حال و آينده در قرآن هست و اسامي مرداني در آن بود  �عبداهللا

  اما حذف شدند. 

                                            
  يافتي. چنانكه در تفسير صافي هست.   باشد؛ يعني، ما را مي : مي»الفيتنا«در كتاب همينطور است اما در اصل:  - 1
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روايت شده  �از علي بن نعمان از پدرش از عبداهللا بن مسكان از ابي جعفر -23(كج) 
گرفت، حق ما بر خردمند پوشـيده   و افزايش صورت نمياست كه گفت: اگر در قرآن كاهش 

  كند.  ماند و اگر قائم ظهور كند و سخن بگويد، قرآن او را تصديق مي نمي
از ابن فضال از داود بن زيد از بريد از ابي عبداهللا روايت شده است كه گفـت:   -24(كد) 

كرد و ابو لهب را باقي  قرآن هفت نفر را با اسامي معرفي كرد كه قريش نام شش نفر را حذف
  گذاشت. 
و از حجال از قطبه بن ميوون از عبداهللا اعلي روايت شده است كه گفـت: ابـو    -25(كه) 

كنند. او به تغييراتـي اشـاره    دانان، كالم خدا را از جايگاه خود منحرف مي عبداهللا گفت: عربي
هـا بـه    اند و آن اد كردهكرده است كه از تصرفات قاريان است و صاحبان ادبيات در قرآن ايج

و اهـل لغـت منتهـي     صدهند كه بـه پيـامبر   اقتضاي قواعد خود، تصرفاتي در آن انجام مي
كند كه نزد بعضـي از آنـان    شود و براي تأييد اين مطلب، بعضي از اقسام ادغام كفايت مي نمي

فـي ديگـر   زيرا حرفي از آن افتاده و تبديل به حر ؛دهد واجب است و شكل كلمه را تغيير مي
  شده كه با وي قريب المخرج است. 

��«نعماني در كتاب  -26(كو) 
x�عقـده از علـي بـن حسـين از حسـن و       خود از ابن» 

ي  محمد، دو پسر يوسف، از سعدان بن مسلم از صباح مزني از حـارث بـن حضـيره از حبـه    
ن را هـاي خودمـا   گفت: گويـا بـه شـيعه    �عوفي روايت كرده است كه گفت: اميرالمؤمنين

كه نازل شـد بـه مـردم     ها بر پا كرده و قرآن را چنان بينم كه در مسجد كوفه بودند و خيمه مي
اش را راسـت   شـكند و قبلـه   روش قبلـي را مـي   ادند. اگر قائم مـا قيـام كنـد، آن   د تعليم مي

  گرداند.  مي
ـ  -27(كز)  د نعماني در تفسير خود از احمد بن محمد بن سعيد بن عقده از جعفر بن احم

بن يوسف بن يعقوب جعفي از اسماعيل بن مهران از حسن بن علي بن ابي حمزه از پدرش از 
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گفـت:   شـنيدم كـه مـي    �اسماعيل بن جابر روايت كرده اسـت كـه گفـت: از ابـا عبـداهللا     
گفت: در قرآن ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه هسـت، چنـدين قسـم را     �اميرالمؤمنين

رفي به جاي حرف ديگر و بعضـي هـم كـه از مسـير خـود      ذكر كرد از جمله: قرار گرفتن ح
باشد. سپس امام شرح داده  چه نازل شده است، مي اند و قسمتي نيز، بر خالف آن منحرف شده

كه گفت: مثال تحريف كتاب خدا هم ماننـد   است و براي هر قسمي، چندين مثال آورد تا اين

��آيه:  �;/ �K 5�'�� ه را بر شـمرده و در آخـرش گفتـه    است و بعضي از آيات تحريف شد

  است: مانند آن بسيار است. 

خود از حمدويه و ابراهيم پسران نصير » �X�i«شيخ كشي، در اول كتاب  - 28(كح) 

كند كه گفتند: محمد بن اسماعيل رازي براي ما حديث نقل كرد و گفت: علي بن  روايت مي
در حالي كه در زندان  �سن اولحبيب مدايني از علي بن سويد تائي نقل كرد كه ابو الح

هاي دين خود را غير از شيعه از چه  اي كه اي علي برنامه كه ذكر كرده اما اين«بود، نوشت: 
اي كه به خدا  هايي گرفته آنان فراتر روي، دينت را از خائنكني چون اگر از  كسي دريافت مي

وجل به امانتداري  وند عزّزيرا بر كتاب خدا ؛هايشان خيانت كردند و رسول او و به امانت
موظف شدند، اما آن را تحريف و تبديل كردند. پس لعنت خدا و نفرين مالئكه و لعنت پدران 

  ». ي من، تا روز قيامت بر آنان باد گرامي و نيكوكار من و لعنت من و لعنت شيعه

از احمد بـن محمـد بـن    » �6�$% �=���i«محمد بن حسن صفار در كتاب  -29(كط) 

روايت كرده است كه گفت: احمد بن ابراهيم از عمار از ابراهيم بن حسين بن بسطام از  حسين
روايت  �عبداهللا بن بكير روايت كرده و گفت: عمر بن يزيد از هشام جواليقي از ابي عبداهللا

ي  همانا خداوند شهري در پشت دريـا دارد كـه وسـعت آن بـه انـدازه     «كرده است كه گفت: 
انـد. و گفـت:    جا قومي است كه هرگز خدا را نافرماني نكـرده  ، در آنمسافت چهل روز است

بيني كه آنان را به خـدا   بيني، خشوع و خضوع و تمنا و طلب چيزي را مي ها را مي هرگاه آن
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كنند كه آن بر اثر ناخوشنودي خداوند اسـت و   كند. هرگاه گرفتار شويم، گمان مي نزديك مي
شـوند،و كتـاب خـدا را     رسد، خسته و سسـت نمـي   يي ميمراقب زماني هستند كه در آن بال

دانـيم، اگـر آن قـرآن بـر مـردم       خوانند و تا جايي كه ما مي گونه كه به آنان ياد داديم، مي آن
  ». كنند دانند و انكارش مي تالوت شود، آن را كفر مي


���«شيخ محمد بن حسن شيباني در اول تفسير موسوم به  -30(ل) �� خود گفتـه » �¦ 

است: بعضي از مفسران از ابي جعفر محمد بن علي باقر و از ابـي عبـداهللا جعفـر بـن محمـد      
قرآن مجيد شامل امر و نهي و ناسخ و منسوخ و محكم «كنند كه گفت:  روايت مي �صادق

و متشابه و نيز شامل بيان و مبين و مجمل و مفسر و مطلق و مفيد و حقيقت و مجاز و عام و 
قرار گـرفتن   ، وعليه] فاست. و نيز شامل معطوف قطع شده [از معطو خاص و مقدم و مؤخر

حرفي در جاي حرفي ديگر است و چيزهايي بر خـالف ظـاهر قـرآن در آن اسـت و بـراي      

¦��§��¨���mفرمايـد:   هايي ذكر كرده است، از جمله اين آيه كـه مـي   مطالب اخير مثال

��°��¯��®��¬��«��ª���©l:جـاي   گفـت: در اصـل بـه    1)57(زخرف

T >Xبود كه آن را تغيير دادند. و مانند قول خداوند:  � ��,�.��¯� ]C�W/ ��; �}3̧ >%�
�ª%� 0; ª
�−  ¹�]3 تغييـر دادنـد و اسـم     �m����e���o��n��m��llرا بـه   �− � 4<

  علي را از آن زدودند. 
ان شيخ بزرگوار علي بن ابراهيم قمي از صفوان بن يحيي از ابي الجارود از عمر -31(ال) 

بن هيثم از مالك بن حمزه از ابي ذر روايت كرده است كه گفت: وقتي كه اين آيه نازل شـد:  

                                            
  ر شد، قوم تو از آن خنديدند و سر و صدا به راه انداختند.هنگامي كه فرزند مريم به عنوان مثال ذك - 1
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�m��»��¬«����ª��©��¨��§l فرمود: امت مـن   �رسول خدا 1)106عمران: (آل
ي ايـن امـت كـه از     شوند؛ پرچمي همراه گوساله در روز قيامت، با پنج پرچم بر من وارد مي

گويند: ثقـل اكبـر، قـرآن، را     با ثقلين چه كار كرديد؟ در جواب ميپرسم: بعد از من  ها مي آن
تـوزي و   تحريف نموديم و به آن پشت كرديم و با ثقـل اصـغر، اهـل بيـت، دشـمني و كينـه      

كنم: در حال تشنگي شـديد و رو سـياهي، وارد آتـش شـويد.      ستمكاري كرديم. پس امر مي
گويم: با ثقلين بعد از من چه كار  ا ميه شود؛ پس به آن سپس پرچم فرعون اين امت وارد مي

گويند: ما ثقل اكبر را تحريف و تكه تكه كرديم و با آن مخالفت نموديم  كرديد؟ در جواب مي
گويم: در حال تشنگي شـديد و   ها مي و با ثقل اصغر هم، دشمني و جنگ نموديم. پس به آن

هـا   شـود و از آن  رد ميرو سياهي وارد آتش شويد. سپس پرچمي هم با سامري اين امت وا
گوينـد: از ثقـل اكبـر، سـرپيچي      پرسم: بعد از من با ثقلين چه كار كرديد؟ در جواب مـي  مي

هـا را   ي زشـتي  ارزش و ضايع كرديم و همه نموديم و آن را رها كرديم و ثقل اصغر را نيز، بي
ـ   گويم: با تشنگي شديد و سياهي چهـره  شان انجام داديم. پس مي در حقّ ش شـويد.  وارد آت

همراه با اولين و آخرين نفر از خوارج بر مـن وارد   -صاحب پستان -سپس پرچم ذي الثديه
گويند: ثقل اكبـر   پرسم: بعد از من با ثقلين چكار كرديد؟ در جواب مي ها مي شوند و از آن مي

گويم: با تشـنگي   را تكه تكه كرديم و از آن بيزاري جستيم و با ثقل اصغر، جنگيديم. پس مي
وارد آتش شويد. سپس پرچمي با پيشواي پرهيزگاران و سرور اوصياء   شديد و سياهي چهره

گويم: بعد از من با ثقلين چكار  ها مي شود؛ پس به آن هاي نوراني بر من وارد مي و رهبر چهره
گويند: از ثقل اكبر پيروي كرديم و ثقل اصغر را نيز، اجابت كـرديم و از   كرديد؟ در جواب مي

هايمان ريخته شـد. پـس بـه آنـان      ها خون تيباني نموديم و مريد او شديم تا در راه آنآن پش

                                            
  .گردند روزي، روهائي سفيد و روهايي سياه مي - 1
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 �هاي نـوراني. سـپس پيـامبر خـدا      گويم: وارد بهشت شويد در كمال سيرابي و با چهره مي

  را تالوت كرد. �m��»��¬«����ª��©��¨��§lي  آيه

�6= «در كتـاب   آقايان بزرگوار ابو القاسم بن رضـي الـدين بـن طـاووس     -32(لب) ��
=6.h�«و سيد محدث جزائري در كتاب » &�
Wf	'� �.W « از شيخ عالم ابي جعفر محمد بن

اند كه گفت: امين سيد ابو المبـارك احمـد بـن محمـد بـن اردشـير        جرير طبري روايت كرده

��� Eالدستاني به ما خبر داد و گفت: سيد ابوالبركات محمد جرجاني ما را خبر كرد و گفـت:  
aقمي كه اسم او يحيي است ما را خبر كرد و گفت: اسحاق بن محمـد مـا را خبـر كـرد و      

گفت: فقيه حسن سامري برايمان نقل كرد كه او گفت: من و يحيي بن احمد بن جريح بغدادي، 
قصد رفتن به نزد احمد بن اسحاق بغدادي را داشتيم و او يار امام حسن عسگري در شهر قم 

ي او بيـرون آمـد، از او    ي عراقـي از خانـه   او را كوبيديم و يك دختـر بچـه  بود. پس درب 
ي حسن سامري سؤال نموديم، گفت: او و همسرش مشـغولند زيـرا امـروز روز عيـد      درباره

و  –قربان  –است. همه گفتيم: سبحان اهللا، اعياد از نظر ما چهار تا هستند: عيد فطر، عيد نحر 
رورم از احمد بن اسحاق از سرور خود عسكري از پـدرش  غدير و جمعه. آن دختر گفت: س

ي عيدها نزد اهـل   علي بن محمد روايت كرده است كه آن روز عيد است و اين عيد، برگزيده
تا خروج احمد بن اسحاق بسوي ايشان را ذكر كرد. و روايتي از –بيت و بستگان آنان است. 

وارد شد و بعضي از فضائل  �امبر خدااالول بر پي عسكري از پدرش كه حذيفه روز نهم ربيع
كند به يـاد او انـداخت. حذيفـه گفـت: اي      اين روز و عيوب كسي را كه در اين روز قتل مي

فرمود: بتي از منافقان به  ص، در ميان امت و يارانت و در همين حرم؟ پيامبرصپيامبرخدا
ا به پيروي از خـود فـرا   دهد و آنان ر كند و ربا را در امت من رواج مي اهل بيت من ستم مي

كنـد   كند و اموال مردم را از راه حرام جلب مي خواند و بعد از من بر امتم دست درازي مي مي
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كنـد و   ي خود حمل مـي  كند و رسوايي را بر شانه و در مناعت و آبرومندي، آن را صرف نمي
–دهد.  تغيير مي كند و سنت مرا كند و كتاب خدا را تحريف مي مردم را از راه خدا منحرف مي

سلمه شـده و مـن    ام ي  برخاست و داخل خانه صگفت: سپس پيامبر-جا رسيد كه تا به اين
او را  صبازگشتم در حالي كه شك نداشتم در امر شيخ دوم تا اين كه بعـد از رسـول خـدا   

  ديدم كه دروازه هاي شر را گشود و كفر را باز گردانيد و قرآن را تحريف كرد. 

نقل كرده است از شيخ » %$��6«بزرگوار سعد بن عبداهللا القمي در كتابش شيخ  -33(لج) 

خود از قاسم بن محمد اصفهاني از سـليمان بـن   » ;'��>«حسن بن سليمان حلي در كتاب 

وني از يحيي بن آدم از شريك بن عبداهللا از جابر بن زيد جعفـي  كداود منقري معروف به شاد
در مني مـردم را دعـوت كـرد و     صت: پيامبرخداروايت كرده است كه گف �از ابي جعفر

گذارم و تا زماني كه به آن دو   مايه به جا مي اي مردم، من در ميان شما دو چيز گران«فرمود: 
 �سپس ابو جعفر». شويد: كتاب خدا و عترتم را و كعبه بيت الحرام چنگ بزنيد، گمراه نمي

ي  ان كردنـد و عتـرت را كشـتند و همـه    گفت: اما كتاب خدا را تحريف كردند و كعبه را وير
ها دوري و بيزاري جستند. و صفار مانند آن را  هاي الهي را پشت سر انداختند و از آن امانت

  از علي بن محمد از قاسم بن محمد روايت كرده است. » %$��6«از جزء هشتم  كتاب 

ـ   » "$�X«صدوق در كتاب  -34(لد)  ن بشـير از  از محمد بن عمر جعـاني از عبـداهللا ب

روايت كـرده اسـت    صحسن بن زبرقان از ابي بكر بن عياشي از ابي زبير از جابر از پيامبر
گويد:  كنند: مصحف و مسجد و عترت. مصحف مي كه فرمود: روز قيامت سه چيز شكايت مي

گويد: پروردگـارا، مـرا تعطيـل و ضـايع      پروردگارا، مرا تحريف و تكه تكه كردند. مسجد مي
گويد: پروردگارا، ما را كشتند و دور راندند. سپس من روي دو زانـو بـراي    ت ميكردند. عتر

  فرمايد: براي اين كار من اولويت دارم.  نشينم، و خداوند به من مي مخاصمه مي
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� -35(له)  ���[o*  در كتاب»� �b�از تعدادي اصحاب ما از سهل بن زيـاد  » ���� 
ور خزاعي از سويد و محمد بن يحيـي از محمـد بـن    از اسماعيل بن مهران از محمد بن منص

الحسين از محمد بن اسماعيل بن بزيع از عمويش حمزه بن بزيع از علي بن سويد و حسن بن 
محمد از محمد بن احمد نهدي از اسماعيل بن مهران از محمد بن منصور از علي بـن سـويد   

اي نوشتم  زندان بود، نامه در حالي كه در �روايت كرده است كه گفت: به ابو الحسن موسي
ي مسائل زيادي سؤال كردم. جواب مرا تا يك ماه به تأخير  و حال او را جويا شدم و درباره

ي مهربـان؛   اوست: به نام خداونـد بخشـنده  ي  پس در پاسخم نوشت كه اين نسخهانداخت؛ س
هاي مؤمنان  لي است كه با عظمت و نور خود، د ي خداي بلند مرتبه ها برازنده ي ستايش همه

ي تو نيست، اميدوار مبـاش و ديـن    را آگاه كرده است. و گفته است به دين كسي كه از شيعه
هايي هستند كه بـه خـدا و رسـولش و امانـت هايشـان       آنان را دوست مدار؛ زيرا آنان خائن
ن داني. كتاب خدا به عنوان امانت به آنان سپرده شد، اما آ خيانت كردند و توخيانتشان را مي

  را تحريف و تبديل كردند (خبر). و صدوق مانند آن را با سند صحيح روايت كرده است. 
» %���m«چـه از   بزرگوار حسين بن سعيد اهوازي در كتاب خود بنابر آن ي هثق -36(لو) 
كند از ابي الحسن بن عبداهللا بن ابي يعفور روايت كرده است كـه گفـت: بـه نـزد ابـي       نقل مي
زد او چند نفر از يارانش حضور داشتند. سـپس بـه مـن گفـت: اي ابـن      رفتم و ن �عبداهللا

ام. گفت: سؤال من هم از غير آن  اي؟ گفتم: بله، اين قرآن را خوانده يعفور، آيا قرآن را خوانده
چون موسي سخني به قوم خود گفـت   :گفت ؟نبود. سپس گفتم: آري فدايت شوم و براي چه

وي تازيدند، سپس در مصر با او جنگيدند و او نيـز، بـا   كه به آن عمل نكردند و به شدت بر 
ها بـه شـدت بـر وي     آنان جنگيد و آنان را كشت. عيسي نيز، سخني به قوم خود گفت و آن

  فرمايد:  خداوند ميان را كشت. تاختند بعد با او جنگيدند و او هم با آنان جنگيد و آن

�m�ò�����ñ��ð���ï��î��í��ìë��ê�����é��è��ç��æ��å����ô��ól  

  )14 (صف:
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داران را بـر   گروهي از بني اسرائيل ايمان آوردند و گروهي هم كـافر شـدند. مـا ايمـان    «
  »دشمنانشان نصرت داديم و به همين سبب پيروز شدند.

كند كه به آن  خيزد، شما را از حديثي آگاه مي و نخستين قائمي كه از ما اهل بيت به پا مي
جنگيد و او هم با شما خواهد جنگيد و اين  تازيد و با او مي كنيد، سپس بر وي مي عمل نمي

يعني،  (لم آخرين گروه متمردي است كه در خبر است. مجلسي گفته است: قول راوي كه

كني كه و آن منزلت  براي چه؟ را گفت منظور اين است چرا از غير آن قرائت از من سؤال مي
ايشان عليه السالم پاسخ داد كه آن قوم تغيير   و جايگاهي است كه شايسته است دانسته شود،

   )ي فوق شاهد آورد. كنند، لذا به آيه كنند و هرگز آن را قبول نمي قرآن را تحمل نمي

�.��«شيخ طوسي در كتاب  -37(لز)  �.'7 Z�41 �  ¢��$Dاين دعا را آورده است: » 

آخرين ـ  كه مردم را از راه تو  خدايا، نفرين كن سران و رهبران و پيرواني را ـ از اولين تا
بال و مصيبت خود را بر آنان فرو ريز؛ زيرا آنان بر رسول تو دروغ بستند  !باز داشتند. خدايا

و نعمتت را تغيير دادند و بندگانت را فاسد و كتابت را تحريف كردند و سنت پيامبرت را تغيير 
  دادند. 

بداهللا روايت شده اسـت كـه او دوسـت    و در كتاب مذكور آمده است: از ابي ع -38(لح) 
فرستاده شود. سپس صلوات را ذكـر   صداشت بعد از عصر جمعه، اين صلوات بر پيامبر مي

كرده است: خدايا، نفرين كن كساني را كه دين و كتابت را تبديل كردند و سـنت پيـامبرت را   
  دگرگون نمودند. 

از ابي الحسـنين محمـد بـن    شيخ در كتاب غيبت خود از احمد بن علي رازي  -39(لط) 
جعفر اسدي روايت كرده و گفته است: حسنين بن محمد بن عامر اشعري به من گفت: يعقوب 

) حج نمودم و گفته است كه در كتـاب  281بن يوسف ضراب عسان اصفهاني گفت: در سال (
مجتهد وي دعاي ديگري از صاحب زمان روايت شده است كه در مكه به سوي ابـو الحسـن   
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ي آن اين  صفهاني رفت با اسنادي كه به خاطر اختصار آن را ذكر نكرده است و نسخهضراب ا
چـه از   رسد: خدايا، تازه گردان آن مي �گونه است: بسم اهللا الرحمن الرحيم. .. تا به قول او

  چه از كتابت تغيير كرده است.  دين تو محو شده است و با آن زنده گردان آن

از محمد بـن جعفـر رزاز از   » ��;# �J���C«بن قولويه در شيخ جعفر بن محمد  -40(م) 

 �حسنين بن الخطاب از ابن ابي نجران از يزيد بن اسحاق از حسن بن عطيه از ابي عبداهللا
ـ  روايت كرده است كه گفت: خدايا، نفرين كن كس ات را  هاني را كه پيامرانت را تكـذيب و خان

  ويران و كتابت را تحريف كردند.
در همان منبع فوق آمده است: از حسنين بن محمد بن احمد بـن اسـحاق از   و  -41(ما) 

هرگاه «روايت شده است كه گفت:  �سعدان بن مسلم از بعضي از اصحاب ما از ابي عبداهللا
جا رسيد كه خالل گفت: خدايا، نفرين  تا به اين-نزد قبر آمدي، ستايش و ثناي خدا را كردي.

ات را ويران و كتابت را تحريف كردنـد و خـون    كذيب و كعبهكن كساني را كه پيامبرانت را ت
  ». را ريختند صاهل بيت پيامبرت

���m«ي مجلسي در  عالمه -42(مب) �
=«از كتاب » hD �C; «هايي كه  پيرامون زيارت

مقيد به وقت خاصي نيستند از ابي عبداهللا نقل كرده: خدايا، نفرين كن كساني را كه پيامبرت را 
ات را ويران و شكستن حرمتت را حالل و حرمـت بيـت الحـرام را هتـك و      هانو ختكذيب 

  كتابت را تحريف كردند. 

78��X«سيد رضي الدين علي بن طاوس در كتاب  -43(مج) روايت كـرده اسـت بـه    » 

شود، از حسن بن علي كوفي از حسن  اسناد خودمان كه منتهي به عبداهللا بن جعفر حميري مي
اي كـه در آن گفتـه شـده     نامه و زيارت  �از عبداهللا بن سنان از صادق بن محمد حضرمي

  با سنت مخالفت كردند و كتاب را تغيير دادند. است:
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��¢«شيخ طوسي در كتاب  -44(مد) $Dگويد: عبداهللا بن  در زيارت روز عاشوراء مي» 

مـده اسـت:   اي را روايت كرده كـه در آن آ  نامه در حديث شريفي، زيارت �سنان از صادق
جـا   خدايا، همانا بسياري از امامان با محافظان كتاب خدا از امامان، دشمني كردند؛ تا بـه آن 

و ايـن خبـر را محمـد بـن مشـهدي      » كتاب قرآن را تحريـف كردنـد  «گويد:  رسد كه مي مي

�«درC; « روايت كرده است. چنانكه در»��m��از عماد الدين محمد بن ابي القاسم طبري » 

علي بن شيخ طائفه از پدرش از مفيد از ابي قولويه و صـدوق از كلينـي از علـي بـن      از ابي
  اند.  ابراهيم از پدرش از ابن ابي عمير از عبداهللا بن سنان روايت كرده

&«كفعمي در كتاب  -45(مه)  =3��t; « و در»B'i «   خود معـروف بـه»¢��از » ;$�

او دعـاي دو بـت قـريش را در قنـوت      روايت كرده است كـه  �عبداهللا بن عباس از علي
در بـدر و   صي اين دعا، مانند تيراندازي در خـدمت پيـامبر   گفت: خواننده خواند و مي مي

حنين است كه هزار هزار تير را پرتاب كرده باشد و گفته است: اين دعا از رازهاي پوشيده و 
خواند.  ر آن را ميسح  هاي ارزشمند است و اميرالمؤمنين شب و روز  به خصوص هنگام ذكر

  در جاي ديگري از همين روايت آمده است: 
ها را نفرين كن. و شيخ عالم اسـعد بـن    اند، آن اي كه تحريف كرده خدايا، در مقابل هر آيه

��.Z8«عبدالقاهر، اين دعا را شرح كرده و آن را  �q� «   ناميده است. چنانكه ايـن خبـر در

) 1878ي و نيز، شرح آن از مولي عراقي در سال (تأليف محدث حر عامل» ;#;# �?«كتاب 

و همينطور فاضل ماهر مولي مهدي، پسرعالم بزرگ مولي علي اصـغر قزوينـي ـ در اواخـر     
  عصر صفويه ـ  آمده است. 

�«سيد بن طاوس در كتاب  -46(مو) .4=�به اسناد خود كه منتهي به سعد بن » ;'2¦ 

 �از ابي جعفر محمد بن اسماعيل بن بزيع از رضا»  ,# �=Z�4«شود در كتاب  عبداهللا مي

انـد:   اند و گفته روايت كرده �و همچنين بكير بن صالح از سليمان بن جعفر جعفري از رضا
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اش را طوالني نمود، سپس سرش را  ي شكر بود، سجده به نزد او رفتيم در حالي كه در سجده
ي  ر جواب گفت: كسي كـه در سـجده  بلند كرد و به او گفتيم: چرا سجده را طوالني كردي؟ د

در روز بدر به سـوي دشـمن    صشكر اين دعا را بخواند، مانند كسي است كه با پيامبر خدا
نويسيم. گفت: هرگاه سجده شـكر   گويد: گفتيم: پس آن را مي تيراندازي كرده باشد. راوي مي

كتابـت را تحريـف   نمودي، بگو: خدايا [نفرين كن] آن دو نفر را كه دينت را تبديل كردنـد و  
  كردند. 

����m«كه در  ابن شهر آشوب در مناقب چنان -47(مز) �نيز روايت شده به اسناد خود » 

كه به عبداهللا بن محمد بن سليمان بن عبداهللا بن حسن از پدرش از جدش از عبـداهللا منتهـي   
دشـمنان   ي ابي عبداهللا در روز عاشورا، آمده است كه خطاب بـه  گويد: در خطبه شود، مي مي

كنندگان بـه كتـاب و پيـروان      گفت: همانا شما از طاغوتيان امت و از احزاب متفرقه و پشت
عبداهللا است كه به  ي ابي كار و تحريف كنندگان كتاب هستيد. اين خطبه شيطان و متمردان گناه

انـد، ايـن    آنان نسبت تحريف كتاب را داده است، در حالي كه گذشتگان آنان تحريف نمـوده 
زيـرا   ؛در قرآن عظيم است صهاي معاصر پدربزرگ پيامبر نند نسبت قتل انبياء به يهوديما

ها به فعل گذشتگان خود راضي بودند و از آثار و روش آنـان پيـروي كردنـد و آنـان را      اين
  الگوي خود قرار دادند. 

��6«سيد بن طاوس در كتاب  -48(مح) C� ¢��و محمـد بـن مشـهدي در كتـاب     » ;$

»�C; « چنانكه در»��m��است از امامان خود زيارت جامع، طوالني و معروفي را روايت » 

آمده است: سلمان امت را منع كردي،  صاند كه در بخش مربوط به وقايع بعد از پيامبر كرده
مقداد آن را دور راندي و جندبش را ناراحت كردي و شكم عمارش را چاك نمودي و قرآن 

  را تغيير دادي. را تحريف نمودي و احكام 
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كند:  ي قديمي نقل مي خود از يك نسخه» ;2¦«سيد ـ قدس سره ـ در كتاب    -49(مط) 

شريف ابو الحسن محمد بن محمد بن محسن بن يحيي رضا از پدرش از ابي عبداهللا محمد بن 
ابراهيم بن صدقه از سالمه بن محمد ازدي از ابي محمد جعفر بـن عبـداهللا عقيلـي و از ابـي     

محمد بن زنك و رهاوي از ابي القاسم عبدالواحد موصلي از ابـي محمـد جعفـر بـن     الحسن 
عقيل بن عبداهللا بن عقيل بن محمد بن عبداهللا بن عقيل بن ابي طالب از ابي روح نسائي از ابي 

در يك دعاي طوالني كه داراي شرح عجيبي است، آمـده   �الحسن علي بن محمد الهادي
هاي  تعطيل و احكام بيكار شده و سنن دائر و شعائر و تالوتاست: و هالكت را شامل حدود 

  . دعا ر يافته و آيات تحريف شده گردانيتغيي
شيخ كشي در شرح حال زراره از حمدويه بن نصير از محمد بن عيسي بن عبيد  -50(ن) 

از يونس بن عبدالرحمن از عبداهللا بن زراره و از محمد بن قولويه و حسنين بن حسن از سعد 
ن عبداهللا از هارون بن حسن بن محبوب از محمد بن عبداهللا بن زراره و دو پسر او حسـن و  ب

به من گفت: سالم مـرا بـه    �اند كه گفت: ابو عبداهللا حسين از عبداهللا بن زراره روايت كرده

��W�;? ���P�W �?;���5, « –تا اين كه گفت:  –پدرت برسان � ,��'
�� 1���� 5
3�(���% 5b
34
� � �'i� � :��£� ,������ 5
�3	� 5�b% �WN�* 5� �'A3b�% 53b�� �'A6�7 [�7 =7 .�� ,5bi

 5b
�  �6��$�� #E? �bW& ;���� �
34 a wH =A� w4 ��CW? f� e6�h�� ,[�b\&� 0�=�
 v=�=�q v��bW� [.
� R�Q «  بر شما است تسليم شدن و باز گرداندن امور به سوي ما و انتظـار

كرد و حرف مـا   خودتان و گشايش ما و گشايش خودتان و اگر قائم ما قيام مي امر ما و امر
كه بر  نمود، چنان زد و از اول به شما قرآن و قوانين دين و احكام و فرائض را تعليم مي را مي
شدند؛ سپس بر  نازل شده است، به يقين آن روز اهل بيتش در ميان شما منكر مي صمحمد

هايتـان دوسـت داشـته     يد؛ جز كساني كه تيزي شمشير را بر گردنماند دين و روش خدا نمي
  باشند. 
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هاي پيش از شما گرديدند به همين  مرتكب روش امت صهمانا مردم بعد از پيامبر خدا
سبب، كتاب خدا را تغيير و تبديل و تحريف كردند و در دين خدا زياده و نقص ايجاد كردند. 

ن باشند مگر اين كه از وحي منزَّل الهي منحرف شده پس هيچ چيز نيست كه مردم امروز بر آ
كـه در بيشـتر    است. محقق داماد گفته كه الم تعليل داخل بر آن بـا اسـم و خبـرش ـ چنـان     

ـ   تاو تشديد   �Zبه فتح   �5bطور است ـ متعلق به استئناف تعليم است و لفظ   ها اين نسخه


.] –و  ي فعليه در جواب آن است دو نقطه از باال ـ جمله � ª�Q     هم منصـوب بـر ظـرف

بودن است و انكار شديد مبني بر فاعليت، مرفوع شده است كـه معنـي عبـارت ايـن اسـت:      
عصايتان را شكافته و نيروي اعتقادتان را شكسته و جمع شما را متفرق و سخنتان را از هـم  

است يا بنا بر تمييز ها انكاراً و شديداً با نصب خوانده شده  گسسته است. و در بعضي از نسخه

 فيكم)شود و ( بنابر فاعليت، مرفوع خوانده مي ذلك اليوميا منصوب به نزع خافض است و 

�$��6جار و مجرور است و ظرف و (� #E&) است و ;0) به معني (في) به آن تعلق دارد يا (

v هم بنابر ظرفيت، منصوب است و  ذلك=�=q v��bWعـول  كـه مف  بنابر ايـن   منصوب است، 

به خاطر مفـرد بـودن لفـظ نـاس     مطلق است يا تمييز كه بايد دانسته شود. و قول امام ركب 
  مفرد آمده است.  همضمير 

نعماني در كتاب غيبت خود از علي بن حسـين از محمـد بـن يحيـي عطـار از       -51(نا) 
محمد بن حسن رازي از محمد بن علي كوفي از احمد بن محمد بن نصر از عاصم بن حميـد  

قائم بـا فرمـان جديـد و كتـاب      :گفت �ز ابي بصير روايت كرده است كه گفت: ابو جعفرا
كند كه بر عرب سخت است و شأن او جـز شمشـير نيسـت و در راه خـدا از      جديد قيام مي

  هراسد.  كنندگان نمي سرزنش سرزنش
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�«سياري در كتاب  -52(نب) Z��� بكر بـن محمـد   به نقل از سيف بن عميره از ابي» 

شـد؛ دو   طور كه نازل شد، خوانده مـي  گفت: اگر قرآن آن گويد: از ابا عبداهللا شنيدم كه مي مي
  كنند.  نفر هم، در آن اختالف پيدا نمي

از تعدادي از اصحاب ما از سهل بـن زيـاد و   » ���b �«در كتاب  سالمثقة اإل -53(نج) 

ز ابي حسين از اصبغ بن نباتـه  علي بن ابراهيم از پدرش و همه از ابن محبوب از ابن حمزه ا
گفت: قرآن به سه قسـمت نـازل شـده     اند كه گفت: از اميرالمؤمنين شنيدم كه مي روايت كرده

هـا و يـك    ي آداب و مثل ي ما و دشمن ما، يك بخش درباره است: يك بخش از آن درباره
  ي احكام و فرائض.  بخش هم درباره

د بن محمد از حجال از علي از عقبه از داود و از تعدادي از اصحاب ما از احم -54(ند) 
كند كه گفت: بدرستي قرآن به چهار بخش نـازل گرديـده    ذكر مي �بن فرقد از ابي عبداهللا

ي حرام و يك ربع پيرامون سنن و احكام و يـك   ي حالل و يك ربع در باره يك ربع درباره
  ربع ديگر هم خبر گذشته و آينده  و فيصله بين شماست. 

همچنين از او از ابي علي اشعري از محمد بن عبدالجبار از صـفوان از اسـحاق    -55(نه) 
روايت كرده است كه گفت: قرآن به چهار بخش نـازل   �بن عمار از ابي بصير از ابي جعفر

هـا و   ي دشمنان ما و يك ربع در رابطه با سنت ي ما و يك ربع درباره گرديد يك ربع درباره
  ي فرائض و احكام.  ارهها و يك ربع هم، درب مثل

كند كه گفت: از ابا جعفر شـنيدم   عياشي در تفسير خود از ابي الجارود نقل مي -56(نو) 
ي دشمن  ي ما و يك ربع درباره گفت: قرآن به چهار بخش نازل گرديد يك ربع درباره كه مي

رزش هاي ها، و ا ي سنن و مثل فرائض و احكام و يك ربع هم درباره ي هما و يك ربع دربار
  قرآن از آن ماست. 
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از محمد بن خالد حجاج كرخي از بعضي از يارانش كه روايت به خيثمـه رفـع    -57(نز) 
گفت: اي خيثمه، قرآن به سه بخش نـازل گرديـده    �شود، نقل است كه گفت: ابو جعفر مي

ي دشـمنان مـا و دشـمنان     ي ما و دوستانمان و يك ثلث دربـاره  است: يك ثلث آن، درباره
  شتگان و يك ثلث پيرامون مثل و سنت. گذ

فرات بن ابراهيم كوفي در تفسير خود از احمد بن موسي از حسين بن ثابت از  -58(نح) 
دسـت   صكنـد كـه گفـت: پيـامبر     پدرش از شعبه بن حجاج از حكم از ابن عباس نقل مي

بـه  ي ما اهل بيـت   را گرفت و گفت: همانا قرآن چهار بخش است: يك ربع درباره �علي
ي حالل و حرام و يك ربـع   ي دشمنانمان و يك ربع درباره طور مخصوص و يك ربع درباره

ايـت كـرده اسـت.    از جمهور در مناقب خود، آن را رو %0 ;	����ي فرائض و احكام.  درباره

  البرهان نقل شده است.  چنانكه از وي در 
ـ        -59(نط)  ن زكريـا از  و از محمد بن سعيد بـن رحـيم همـداني و محمـد بـن عيسـي ب

 �عبدالرحمن بن سراج از حماد از اعين از حسن بن عبدالرحمن از اصبغ بن نباته از علـي 
ي  ي مـا و بخشـي در بـاره    نقل كرده است كه گفت: قرآن چهار بخش است: بخشـي دربـاره  

ي حالل و حرام و براي ماسـت   ي فرائض و احكام و بخشي درباره دشمن ما و بخشي درباره
  . هاي قرآن كرامت

از احمد بن حسن بن اسماعيل بن صبيح و حسن بن علي بن حسين سلولي از  -60) (س
محمد بن حسين بن مطهر از صالح بن اسود از حميد بن عبداهللا نخعي از زكريا بن ميسـره از  

گفت: قرآن چهار بخش است و چيزي شـبيه بـه    �اصبغ بن نباته نقل است كه گفت: علي
  اين مطلب را ذكر كرد.

�«سياري در كتاب  -61(سا) Z����از حسين بن سـيف بـن عميـره از بـرادرش از     » 

كند كه گفت: قـرآن چهـار بخـش اسـت:      نقل مي �پدرش از ابي حمزه ثمالي از ابي جعفر
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ي سـنن و امثـال و بخشـي     ي ما و بخشي دربـاره  ي دشمنانمان، بخشي درباره بخشي درباره
شـيخ مفيـد در   از ، همان بخش از خبرهاست كـه  ي فرائض و احكام. بايد بگويم: اين درباره

T#6�(DU ها استدالل كرده است و در  ي سوم مطرح شد، به آن روايت شده، چنانكه در مقدمه

كـه ظـاهر چهـار     آن روايات، بناء تقسيم بندي بر مساوات حقيقي گذاشته شده است؛ چنـان 
فقط تقسيم باشد؛ اگـر چـه    كند، نه اين كه منظور قسمت و سه قسمت، اين مطلب را بيان مي

پس مناسب آن است كه گفته شود:  بر سه يا چهار قسمت   بعضي از بعضي ديگر بيشتر باشد،
چه منظور تقسيم بندي بر حسب خود قرآن باشد شـامل بطـون و تأويـل هـم      نااست، و چن

زيـرا مشـهور    ؛چه موجود است با اين تقسيمات مناسـب نيسـت   شود. به احتمال زياد آن نمي
) آيه ـ كمي بيشتر يا كمتـر ـ اسـت و جمـع آيـات بنـابر قـولي         500است كه آيات احكام (

رسد و حتي بـه حـد سـه  قسـمتي و      ) آيه است كه به يك دهم آن تقسيمات هم نمي6236(
ي آيـات اصـول بـا     رسد؛ مگر اين كه بحث كلمات و حروف، ضـميمه  چهار قسمتي هم، نمي

ي  حد ظهور نرسـيده اسـت، اكتفـا شـود. چنانكـه عالمـه       فروع شود و تنها به اشعاري كه به
خود اشاره كرده اسـت و لـذا از ربـع و ثلـت در     » فوائد«طباطبايي به اين مطالب در كتاب 

ها بـر مطلـق    اين است كه ثلث و ربع  تقسيم حقيقي، قطع اميد كرده است و گفته است: توجيه
هـاي   ار مختلف باشند. و ربع بر بـاطن ها در مقد اقسام و انواع حمل گردد، اگر چه آن قسمت

 -ربع -ها حمل شود، يا اول قرآن حمل شده و ثلث هم بر عموم ظاهر و باطن و باطن باطن
و دوم هم بـر عمـوم از ايـن قسـمت و       گردد، بر نهايت حدي كه افكار علماء بدان منتهي مي

حكـام آيـات اطـالق    شود، يا آن تقسـيمات را بـر ا   چه به أئمه اختصاص دارد اطالق مي آن
يا عموميت بخشيدن هم در نظـر باشـد     كنند و در مورد ثلث به اشعار و اعالم اكتفاء شود، مي

ها هم شود و شكي نيست كه قسمت اول از دومي بيشتر است و حـال   بطوري كه شامل باطن
 اين كه در حمل نمودن تقسيمات بر مطلق اقسام شيخ، شيخ او، ابو الحسن شريف، در تفسـير 
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ي علما پيشي گرفته است و اين نظر با توجه به اخـتالف واقـع در آن خبرهـا از     خود از همه
رسد. سپس  اين كه گاهي تقسيم سه قسمتي و گاهي چهار قسمتي آمده است، بعيد به نظر نمي

ي  چـه دربـاره   اختالف در هر يك از دو تقسيم هم موجود اسـت؛ مـثال در خبـر اصـبغ، آن    
ده در ثلث خودشان درج شده است و براي فرائض و احكام ثلث هـم  دشمنانشان نازل گردي

هـا و امثـال آمـده و بـراي      گيرد و در خبـر خيثمـه، ثلـث دوم در سـنت     مستقل در نظر مي
دشمنانشان ثلث مستقل در نظر گرفته شده است و مانند اين مطلب در اخبار ربيع نيز، هست 

زيرا اخبار گذشته از حيث سند و متن به حـد   ؛ها چنگ بزنيم و براي ما الزم نيست كه به آن
هـا   كند، اما اولي خيلي واضح است، زيـرا در آن  نياز مي ها بي كفايت ما را از تمام اين روايت

اخبار صحيح و موثق وجود دارد با اين كه بخش اعظم اين اخبـار در كتـب معتبـري وجـود     
اش  كه خبر درباره اي قديم را ـ آن اند كه جز صحيح به معن ها متعهد شده دارند كه صاحبان آن

ي سند در اين اخبار فراوان، منجر به سد  ها داخل نكنند، با اين كه مالحظه ـ در آنآمده است 
  ها استفاده نمود.  است از آن  ماند كه الزم اي مي باب تواتر معنوي خواهد شد حتي به وسوسه

ويژه در اخباري كه متضمن بحث  و اما دومي هم به نسبت بيشتر اخبار، همينطور است، به
نقطه و محو و انداختن و حذف و دور انداختن و نقص و محدود كردن قرآن است. پس اگـر  

اي به ياد آورد، الزم نيست كـه در كـالم    كسي بخواهد، مانند اين ادعاها را در كتاب يا رساله
متبـادر اسـت   » يفتحر«خود چيزي بر اين كلمات بيفزايد، همچنين معنايي كه از ظاهر لفظ 

جـا    زيرا معني آن در لغت تغيير است، و تحريف كالم بـه معنـي جابـه    ؛نياز به توضيح ندارد
ي تحريـف   هاي قبلي آشكار است، بلكه اسـتعمال واژه  كردن آن است، كه در يكي از صورت


�«در اين موارد شايع است. زيرا صدوق در كتاب �h�از ابراهيم بن ابـي محمـود روايـت    » 

ي حـديثي كـه    ، دربـاره صگفتم: اي پسر رسول خـدا  �ده است كه گفت: به امام رضاكر
او فرموده: همانا خداوند متعال هر شـب   كه گويي كنند، چه مي روايت مي صمردم از پيامبر
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آيد؟ وي در جواب گفت: خداوند كساني را كـه سـخنان را از    جمعه، به آسمان دنيا فرود مي
خدا چنين نگفته است،  صد نفرين كند. به خدا سوگند پيامبرگردانن جاهاي خود منحرف مي

اي را بـه آسـمان    بلكه او فرموده است: در يك سوم آخر هر ماه و در اول شب جمعه، فرشته
  دهد تا جار زنند و... تا آخر.  فرستد و به او دستور مي دنيا مي

&«در كتاب   <y��A6 «ه او گفت: اي آمده است كه مردي ب �با سندي از امام صادق

 صكننـد كـه پيـامبر    ـ روايت مي  اهل سنتپسر رسول خدا، همانا جمعي از علماي عامه ـ  
و اهل بيتي را مورد خشـم قـرار    ،شود فرمود: همانا خداوند بر گوشت فروشان خشمگين مي

شـود. وي در جـواب گفـت: اشـتباه      ها گوشـت خـورده مـي    دهد كه هر روز در ميان آن مي
فرمود: خداوند بر اهل بيتي خشمگين مي شود كـه   صاند. پيامبر خدا آشكاري مرتكب شده

كنند. اينان مورد رحمت خداونـد   خورند؛ يعني، غيبت مي هايشان گوشت مردم را مي در خانه
انـد و در   با كثرت روايات، كـالم را تحريـف كـرده    قرار نخواهند گرفت؛ زيرا از روي قصد و


	�«كتاب �� ��hH «آمـده اسـت كـه     �اسناد خودش از امام صـادق  تأليف صدوق، با

گفت: همت شما بر شعائر دينتان است و قصد دشمنانتان ضرر رساندن به شماسـت و قلـوب   
كنند  شنوند، تحريف مي ي مسائلي را كه از شما مي است. همه  شما با بغض ايشان، آبياري شده
دهنـد و ايـن    ن به شما نسبت ميها را با بهتا دهند؛ سپس آن و نظائر آن را براي شما قرار مي

معصيت براي گرفتار شدن آنان به عذاب الهي كافي است كـه در تفسـير امـام آمـده اسـت.      
اسـرائيل كـالم خـدا و اوامـر و نـواهي او را در طـور سـيناء         هاي بني اي از اين يهودي دسته

لـت اصـلي   كردنـد، از  حا  شنيدند و وقتي آن مطالب را براي ساير بني اسرائيل نقـل مـي   مي
گفتنـد. در تفسـير    گفتند. پس بعد از فهم و درك مطالب دروغ مـي  منحرف و چيز ديگري مي

ــوره ــاف در س ــاره كش ــاء درب ــه ي نس  �m��s��R��Q��P��Olي:  ي آي

كنند؛ زيرا هر گاه آن را تبديل  آمده است: يحرفون؛ يعني، آن را منحرف و زائل مي )46(نساء:



    

  199  كتاب فصل الخطاب
 

 

كـه خداونـد     اصلي  ديگري بگذارند؛ يعني، آن را از جايگاه كنند و به جاي هر كلمه، كلمات
كنند؛ مانند تحريف نام خداوند در تورات كه (آدم داراي جايگـاه   قرار داده است، منحرف مي

اند و مانند تحريف رجم، و قرار دادن (حد) بـه   بلندتر است) را به جاي نام خداوند قرار داده

ــوده  ــاي آن، و در فرم ــد:  ج   �m��È��Á��À��¿��¾��½��³lي خداون

�m��Q��P��Oاند و شيخ طبرسي گفتـه اسـت:    چيزي قريب به آن را گفته  )75 (بقره:

��s��Rl كننـد و   يعني، كالم و احكام خدا را از جايگاه خود منحرف و تبديل مي
در تورات  صمجاهد گفته است: منظور از كالم، تورات است؛ يعني، هر چه از صفات پيامبر

، كتمان كردند، از جمله: تمام اخباري  كه بر وقوع تحريف در تـورات و انجيـل   وجود داشت
داللت دارند. پس تحريف در نزد همه، به اين معني است. به درسـتي اگـر عـدم ظهـور ايـن      

گوييم: الزمست كه تحريف در اين اخبار را بر تحريف لفظي  خبرها را در تحريف بپذيريم، مي
تحريف معنوي، زيرا قرائن فراواني در تأييد ايـن معنـي وجـود    و تغيير صوري حمل كنيم نه 

ها اين است: الفاظي كه در اخبار به طور مكرر بر ساقط شدن و محو  دارد. بعضي از آن قرينه
شود تا تحريف را بر چيزي حمل كنيم كه به سقط  نمودن صراحت دارند و اين خود قرينه مي

ن اخبار داراي يك سياق هستند و باز هم گفته شده ي اي و محو آن اراده شده است؛ زيرا همه
  كند.  ها، بعضي ديگر را تفسير مي است كه اخبار بعضي از آن

: �ي او ها را هم، با بعضي الفاظ ذكر شده نام برده است؛ مانند گفتـه  بعضي از آن قرينه
ـ    ي او:  هخدا نفرين كند كسي را كه قرآن را ساقط و تبديل و تحريف كرده اسـت، و نيـز، گفت

اند،  يا اين كه بعضي از اين الفاظ در بيان تحريف ذكر شده» قرآن را تحريف و تبديل نمودند«
از كتاب خدا هزار حرف و هر حـرف را در مقابـل هـزار درهـم از قـرآن      «ي او:  مانند گفته

  ها نيز، تقريباً شناخته شده است.  و وضعيت غير از اين». زدودند
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براي آيات تحريف شده مثال آورده، بـه   �ين است كه ايشانبعضي ديگر از آن قرائن ا
كـه در   اي از آن حذف شده است، چنان عنوان اين كه صورت آن تغيير كرده يا حرفي يا كلمه

  دو خبر نعماني و شيباني آمده است.
يكي ديگر از آن قرائن، اين است، ما بر تحريف معنوي كه خلفاء آن را انجام داده باشند  

يا بيشتر،   كه در آن روايات كه ذكر شدند تحريف در يك آيه يدا نكرديم ـ حال آن دسترسي پ
اند كـه قـرآن را بـر خـالف      ها (خلفاء) نسبت داده ها نسبت داده شده است، و نيز به آن به آن

ـ. و اگر چنين چيزي موجود باشد، در غايت قلت است. اند ه خدا اراده كرده تفسير كردهچ آن
فسير به رأي فقط در متأخران آنان شايع شده است كه آن هـم مفسـراني كـه    تحريف معنا و ت

اند، مانند  اند، مانند قتاده و ضحاك و كلبي و مقاتل، يا بعد از آنان آمده بوده �معاصر امامان
  بلخي و قاضي و زمخشري و رازي و امثال آنان. 

عمل بوده است؛ آن هم چه از خلفا صادر شده، فقط مخالفت با قرآن در مقام  همچنين آن
هاي شيطاني بوده، اين عمل نكردن به قرآن، تحريـف محسـوب    هاي نفساني و شبهه با انگيزه

شود، و در اخبار ذكر شده پيرامون مناقب و فضايل و غيره اين نكته با وضوح بيشتر ديده  نمي
اند،  تصديق كرده هايي را در مناقب خود آورده است، و او را شود، چرا كه اميرالمؤمنين آيه مي

ها را طـوري   اند. بلي، زمخشري و رازي و امثال آنان، اين آيه اگر چه به الزم آن عمل نكرده
چه پيرامون ايـن آيـه    آيد. پس مالحظه كن آن اند كه تحريف معنوي به حساب مي تفسير كرده

� � �}3̧ >% /X. /* ©�� �> º̂ >? � 
º و اين آيه:  )67(مائده:�<]� >� >f ©W]��a /5 /b� :اند. ذكر كرده )55 (مائده  

يكي ديگر از آن قرائن اين است كه در مقام بيان، اطالق تحريف بر تغييـر معنـي انـدك     
است، مانند نهي از تغيير   است، با اين كه تغيير معني با الفاظ ديگري غير از تحريف ذكر شده

يك از آن خبرها نيامده كه هر  چها ادعاي تواتر شده است و در هي در اخباري كه در مورد آن
كس قرآن را تحريف كند او چنان خواهد شد، يا مانند آن، بلكه در آن خبرها آمده است كـه   



    

  201  كتاب فصل الخطاب
 

 

هر كس قرآن را به رأي تفسير كند، چنين و چنان خواهد شد. و از اين نمونه، آيات بسياري 
اند و در عصـر   ير شدهچه خدا نازل كرده است، تفس به غير از آن –سني  –است كه نزد عامه 

ها. و نـزد هـيچ يـك از     ي وضو و تيمم و سرقت و امثال آن اند؛ مانند آيه شايع بوده �ائمه
اند. يكي ديگر از آن قرائن، مناسبت و  ي تحريف توصيف نشده علما و در هيچ خبري با كلمه

ـ   ؛ي بين انهدام كعبه با قتل فرزندان است رابطه راه بـا قتـل   زيرا منظور از تحريف مـذكور هم
  هاي ظاهري قرآن است. فرزندان اشاره است به كم كردن برخي از بخش

يكي ديگر از آن قرائن، تشبيه تحريف منافقان به تحريف يهود و نصاري است، كه تحريف 
كه در مواضع بسياري، قرآن به صراحت ذكر شده است، عـالوه   آنان تحريف لفظي بود، چنان
ها را خواهد يافت. و اصالً انسان پژوهشگر به روشني  نصف آنبر قرائن ديگر كه انديشمند م

در گذشته و حـال بـر زبـان مخالفـان     به همين معني؛ يعني، تحريف لفظي بيند كه تحريف  مي
اند، بـا   ي اختالف بر سر حذف و عدم حذف بحث كرده شايع است، تا جايي كه وقتي در باره

ي  ها ذكر شد كه دربـاره  مقدمه سوم نام آن كتاب اند، كه در همين الفاظ موضوع را تعبير كرده
تـأليف  » فصـل تحريـف و تبـديل   «يا » فصل تحريف«تحريف لفظي از علماي قديم با تعبير 

اي از بهم زدن قرآن توسط  نمونه«به سعد الخير هم آمده:  �جعفر ي ابي اند. ولي در نامه شده
كنند. پـس آنـان    ا حدود را تحريف ميدارند، ام آنان، اين كه حروف را به طور كامل برپا مي

اهـل  » رهبـان «و » احبار«كنند. و اين اشاره به  كنند اما آن را رعايت نمي قرآن را روايت مي
هر امتي كه كتاب اهللا را پشت سر انداخت، «زيرا ابو جعفر قبل از آن گفته است:  ؛كتاب است

به دوستي گرفتند، واليت آنـان  گيرد و وقتي كه دشمن خود  خداوند علم كتاب را از آنان مي
سـپس در ميـان ايـن امـت هـم       -بعد از شرح آن مطلب گفت: -سپارد... را به دشمنشان مي

كساني را كه مثل (يهود و نصاري) هستند بشناس كـه حـروف را برپـا داشـتند و حـدود را      
علم  هاي زيبا و حفظ آداب يعني، حروف را فطرتاً با صداهاي نيكو و آهنگ». تحريف كردند
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قرائت و انجام وظايف و مستحباتي كه در ميانشان رايـج بـود و بـا خـتم مـداوم آن، اقامـه       
به علماي اهل ذكر كه خدا فرمـان  مباالت كاري، و عدم  اند. ولي با تفسير به رأي و عقل كرده

ها مراجعه كننـد، بـدون ايـن كـه در      دانند به آن داده براي فهم درست چيزهايي كه خود نمي
اي  احكام و حالل و حرام معني آن را تحريف كردند. در اين روايت داللت يا اشـاره شناخت 

چـه بـه عنـوان     زيـرا آن  ؛وجود ندارد كه مراد از تحريف در ساير روايات تغيير معني اسـت 
تحريف ذكر شده يا خود قرآن است، يا آيات، يا حروف آن، و مجموعاً بحث روايت در چهار 

نماند كه مفاد دو عبارت از لحاظ ظهور و وضوح فـرق دارد، ولـي   چوب قرآن است. نا گفته 
ها نيست كه موجب انصراف از يكي از آن دو خبر گردد، تحريف  چناني در بين آن منافات آن

هم در ميانشان هستند، كـه   -اهل سنت–كنندگان در آن خبر، خلفاء هستند، كه علماي عامه 
كه اين خبر، تحريف موجود در تـورات و انجيـل را    ها اشاره نموديم با اين به تفاوت كار آن

كند. پس اگر بگوييم در رابطه با تحريف تورات و انجيل مراد الفاظ است، ولـي در   انكار نمي
ي قرآن منظور تحريف معني است، اين يك تفكيك زشت اسـت، بلكـه انصـراف اخبـار      باره

ه خاطر هماهنگي با اين روايت ها بر معني مراد ب صريح مذكور از معني ظاهرشان و حمل آن
اگـر بـه خـاطر    «گويد:  زيرا امام در آخر آن مي ؛ضعيف كه مبناي آن تقيه است، زشت است
نمودم  شوي، چيزهايي از حق را برايت آشكار مي بدگماني تو نسبت به نبود كه از من دور مي

ام، امـا   تو كتمان نمـوده ها را از  گستردم كه آن ام و چيزهايي را برايت مي ها را پوشانده كه آن
تا آخر. ظاهر اين روايت بيانگر اين است كه حق كتمان شده  دارم و... من تو را به تقيه وا مي

شبيه روايات مذكور است، چون ابراز اسرار و رازهاي اندوخته شده موجـب خـروج از حـد    
  اعتدال و انصاف است.

انـد كـه بـر تغييـر بعضـي از       هاخباري براي موارد خاصي از قرآن آورد – دليل دوازدهم
 (خذف كلمه و جمله و جا به جـايي و  هاي گذشته ها به يكي از گونه كلمات و آيات و سوره
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-جزائـري در بعضـي از تأليفـات خـود گفتـه:       نعمة اهللاها بسيارند كه  ...) داللت دارند و آن
بـر دو هـزار    كند، بـالغ  اخباري كه بر تحريف داللت مي« -كه از او حكايت شده است چنان

مجلسي و غيـره بـراي ايـن      حديث است و جمعي از علما، مانند شيخ مفيد و داماد و عالمه


���«اند؛ حتي خود شيخ هم، در كتاب  و شهرت نموده1خبرها ادعاي استفاضه���به كثـرت  » 

آيـد، ادعـاي    اين روايات تصريح نموده است و جماعتي هم، كه ذكر آنان در آخر بحـث مـي  
ها را تصديق كنـد. و در   كنيم كه ادعاي آن اند و ما از آن خبرها، مطلبي را ذكر مي ودهتواتر نم

هـا صـحيح    كنيم، چون صدور چنين شبهاتي از آن هايي را بيان مي آخر، ضعف بعضي از شبهه
هستند، سوم بر مطلب داللت ندارند و   زيرا اول اين كه اين شبهات ضعيفند، دوم اندك ؛نيست

هـاي   شود، مخالفت دارند. و بدان كه آن اخبار نقل شده از كتاب چه مشاهده مي چهارم  با آن
كنند، جـز   ها تكيه مي معتبري است كه اصحاب ما در اثبات احكام شرعي و آثار نبوي بر آن

�«كتاب Z���تأليف احمد بن محمد سياري، زيـرا علمـاي علـم رجـال آن را تضـعيف      » 

بعضي از قرائني را ذكر كنيم كه بر جواز استناد به اين كتـاب  اند؛ پس بر ما واجب است،  كرده
داللت دارند تا وضع اين كتـاب، ماننـد وضـع كتـب ديگـر روشـن گـردد. شـيخ در كتـاب          

»B*�2h�گفته است: احمد بـن محمـد بـن سـيار ابـو عبـداهللا كاتـب بصـري، در زمـان          » 

اعتبـار و   روايـت بـي  از نويسندگان پاك بود و حديث ضعيف و مذهب فاسد و  �محمدابو
هايي را هـم، تـأليف كـرده اسـت از      شود و كتاب بسياري از احاديث مرسل با او شناخته مي

�����«جمله: كتاب  �.��«و » ���� �!�>«و » Z�����1«و » ����� .�'� ����� .«

1«حسين بن عبيداهللا از احمد بن محمد بن يحيي از كتاب .Wبه ما خبر داد و گفت: پـدرم  » ر

                                            
در لغت به معني طلب فيض كردن، منتشر شدن خبر، و در اصطالح فقه؛ يعني، خبر عده اي كه ظنّ قوي به صدق  -  1

  گفتار آنان حاصل شود. (مصحح)
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رايمان حديث آورد و گفت: سياري براي ما حديث روايت كرده است كـه او غلـو و درهـم    ب
ها را نام برديم،  آميختگي داشته است. جماعتي از اصحاب خودمان از جمله: سه نفري كه آن

گويند: سالمه بن  اند و مي از محمد بن احمد بن داود از كتاب نوادر و غيره براي ما خبر آورده
ن حديث آورد و گفت: علي بن محمد حنـائي بـراي مـا حـديث آورد و گفـت:      محمد برايما

سياري براي ما حديث گفته است و نجاشي گفت: احمد بن محمد بن سيار ابو عبداهللا كاتـب  
ـ بود و حديث ضعيف و مذهب فاسد با  �بصري از كاتبان پاك در زمان ابي محمد ي  هاراس

اهللا بـراي مـا روايـت كـرده اسـت؛ او داراي      شود. اين مطلب را حسين بن عبيـد  شناخته مي

�����«هايي از جمله:  كتاب �.�« ،»<!�« ،»�Z���« ،»�1.'��«و » ��x�اسـت.  » 

حسين بن عبيداهللا به ما خبر داد كه احمد بن محمد بن يحيي براي ما حـديث آورده اسـت و   
حيي از پدرش برايمـان حـديث   عبداهللا قزويني ما را خبر داد و گفت: احمد بن محمد بن ي ابو

مگر آن قسـمت كـه حـاوي غلـو و       كرد، نقل كرد و گفت: سياري برايمان حديث روايت مي
آميختگي بود. و منظور از اين خبر، اين است كه بـر روايـات خـالي از غلـو و درهـم       درهم

، پـس  هـا وجـود نـدارد    اعتماد كرد، اما هيچ دليلي براي راهيابي بـه آن   توان آميختگي او مي
ـ  يمها استدالل كرد در حالي كه شيخ ق توان به آن چگونه مي   ي هين محمد بن يحيي عطـار، ثق

كند و نجاشي در شرح حال جعفر بن محمد بن مالك بعد از  بزرگوار، از او حديث روايت مي
دانم چگونه شيخ بزرگوار ما، ثقه ابـو   تضعيف وي و ذكر فاسد بودن مذهب او گفته است: نمي

انـد و در بـاب    همام و شيخ جليل ما، ثقه ابو غالب رازي از وي حديث روايت كردهعلي بن 

از علي بن محمد بن عبداهللا از يكي از » ��b �«فيء ـ غنايم بدون جنگ ـ و انفال از كتاب   

ي او گفته شده اعتناء نكرده  چه در باره اصحاب ما كه به گمانم سياري باشد، كه ظاهراً به آن
ي اصحاب ما در ميان مشايخ اماميه يا در ميان مشايخ اهل روايت و حديث،  هاست، چون واژ

چه شيخ محمد بن ادريـس در   شود كه روايتشان معتبر است و آن براي كساني به كار برده مي
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�«تحت عنوان » سرائر«آخر كتاب ���C�كند.  ذكر كرده است، اين مطلب را تأييد مي» %�� 

تاب است كه من آن را از كتب اساتيد و راويان مخلص به دسـت  اين باب، آخرين باب اين ك
گويد: بعضي از آن مطالب چيزي است كـه   ام كه اسامي آن راويان را خواهم آورد و مي آورده

 �ام و نام او، ابو عبداهللا و يار امام موسي كاظم و امام رضا از كتاب سياري به دست آورده
، محل تأمل و تجديد نظر است كه بر نـاظر مخفـي   ...»همراه موسي.«ي او:  بوده است و گفته

ي او در كتـاب قـراءات    ماند و چيزي كه باعث تأييد و اعتماد بر روايـات روايـت شـده    نمي
شود ـ اگر چه بر فساد مذهب وي حكم كرديم ـ آن است كه شـيخ بزرگـوار محمـد بـن        مي

ب در تفسير او، توسط احمد بن عباسي بن ماهيار، از او بسيار روايت نموده است. و اين مطل
قاسم ذكر شده است. حتي بنابر اعتقاد به نفي غلو در حق امامان، در آن حديثي وجود ندارد 
كه مشعر به غلو باشد و بيشتر روايات عياشي با روايات كتاب قـراءات مطابقـت دارد حتـي    

خباري كه در تفسير وي رسد كه روايات خود را از آن گرفته باشد. البته سند ا بعيد به نظر نمي
هـا سـندها را حـذف     به وديعه گذاشته شده، به ما نرسيده است؛ زيرا بعضي از نسـخه بـردار  

چه در اين كتاب، فقط از خود عياشي روايت شـده بـراي انكـار وي كـافي      اند حتي آن كرده
نـيم،  احوال از چنين رواياتي اسـتفاده ك   نيست، پس اشكالي ندارد كه به عنوان شاهد در همه

  گوييم:  پس با استمداد از آل رسول عليهم السالم(!) مي

  ي فاتحه ي سوره رواياتي درباره

 �علي بن ابراهيم قمي در تفسير خود از پدرش از حماد بـن ابـي عبـداهللا    -62(الف) 

-روايت كرده است كه گفت: ¥ 5
��(D -�� �W=E� � >;0  ��{ 52
�34 B�A	W
�,� �{ � 52
34 �.,xD �t� .(روايت)  
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���«طبرسي در  -63(ب) �� :A¯ «     گفته است كه عمر بن خطـاب و عبـداهللا بـن زبيـر

T52
34 BA	W 0; -¥U  .خواندند و همان قرائت از اهل بيت نيز، روايت شده است  

�«احمد بن محمد سياري در كتاب  -64(ج) Z����از محمد بن خالـد از علـي بـن    » 

و معلي بن خنيس روايت كرده است كه آنان از ابا عبداهللا شـنيدند كـه    نعمان از داود بن فرقد

¥��52- ;< گفت:  مي
34 BA	W 0_  
و از يحيي جلي از ابن سكان از عبدالحميد طائي از زراره از ابي جعفر روايـت   -65(د) 

34
�52كرده است كه گفت: از وي شنيدم كه  BA	W 0; -  خواند.  مي �¥

-روايت اسـت كـه    �اد بن حريز از فضيل از ابي جعفرو از حم -66(ه) ¥� 0�; 
�t��,� �{ � 52
34 �.,xD �{ 52
34 BA	W  خواند.  مي 

 �علي بن ابراهيم از پدرش از ابن ابـي عميـر از ابـن اذينـه از ابـي عبـداهللا       -67(و) 

�,���t:ي خداوند:  فرمودهي  هدربار �{ � 52
34 �.,xDاست كه  روايت شده �}� 

34
52 گفت:  �.,xD���$'�دشمنان اهل  –ها كساني كه مورد خشم هستند ناصبي�_ 

�,��Tt –بيت هستند �U كنندگان  شكT� �.� �	� 8 0�V�[��;�U     كسـاني كـه امـام را

   _شناسند نمي
عياشي در تفسير خود از محمد بن مسلم روايت كرده است كـه گفـت: از ابـي     -68(ز) 
  ي خداوند:  ي فرموده بارهدر �عبداهللا

�m��µ���´���³��²��±��°��¯��®l    87 :�(حجر(  
ي قـرآن بـزرگ را بـه تـو عطـا       گردنـد و همـه   ايم كه تكرار مي ما هفت آيه به تو داده«
  » ايم. نموده
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ي عرش است در آن بسم اهللا  از گنجينه » ��� ����b«سؤال كردم، وي در جواب گفت: 

  شود:  اي كه گفته مي الرحمن الرحيم هست، آيه

�m��¾���½��¼��»��º��¹��¸��¶��µ��´��³l��������������������������������������������������������������������������������   :46(اسراء(  

 » گريزند. كني، پشت كرده و مي هنگامي كه پروردگارت را در قرآن به يگانگي ياد مي«

,tD�	� �� a=AGكنند و ثـواب   آواي اهل بهشت است؛ در زماني كه خدا را شكر مي 

�=��0واهند يافت و نيكو خ [.� ª��;�،       كه جبرئيـل گفتـه اسـت: هـيچ مسـلماني آن را

��ها او را تصديق كنند،  گويد مگر اين كه خداوند و اهل آسمĤن نمي�=�	W §��،  اخالص در

��عبادت است �t	�(W §��، طلبند  هايشان را مي برترين چيزي است كه بندگان با آن نياز

ه انبيا است و آنان كساني هستند كه خداوند به آنان نعمـت داده  را هدنا الصراط المستقيمإ

34
�52است.  �.,xDـ   هـا  نصـاري ـ مسـيحي    ،�}�� �,����tيهود است و  ،�}� 

  ».هستند

�}�� ي:  آيـه  كه او مرفوع از پيامبر روايـت كـرده  از مردي از ابن ابي عمير،  -69(ح) 
 � 52
34 �.,xD�{ �t��,��34
�52رت نازل شده است. به همين صو  �.�,xD� 

و افراد مشكوك هستند  ��,���tو  –دشمنان اهل بيت  –فالني و فالني و فالني و نصاب 

  شناسند.  كه امام را نمي

را قرائت كرد و اين قرائت از  �}� �,���tطبرسي گفته و عمر بن خطاب  -70(ط) 

  علي روايت شده است. 
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عمير از ابن اذينه از فضل بـن يسـار و زراره از يكـي از آن     سياري از ابن ابي -71(ي) 

xD,�.� ي خداوند روايت كرده است كه گفت: منظـور از   ي فرموده درباره �دو ��{�
�52
  يهود است.  �,���t �}�، نصاري و منظور از 34

 از صفوان از عال از محمد بن مسلم روايت كرده است كه گفت: از ابـي عبـداهللا   -72(يا) 
  است. » تفسير عياشي«چه در  ..) آن. پرسيدم: (تا آخر روايت فوق

روايت كرده است كه او  بـه   �عياشي از محمد بن علي جلي از ابي عبداهللا -73(يب) 

�=�0جاي  [.� ª��;ك ميلخواند و به جاي  ، م-¥ ،-  كرد.  قرائت مي �

شنيدم كه  �گفت: از ابا عبداهللاعياشي از داود بن فرقد روايت كرده است كه  -74(يج) 
ممكن است دو توجيه داشته باشد: اول،  كرد. اين عبارت، اندازه مالك يوم الدين قرائت مي بي

خواند نه مالـك، غـرض راوي بيـان     از او شنيده است كه او در نماز و در غير نماز ملك مي
از فرض بودن قرائـت   قرائت مخصوص وي بوده است. دوم، بيان تكرار يك آيه در نماز بعد

چه عياشي از زهـري روايـت كـرده اسـت ايـن       وي بدان گونه. و اين ظاهرتر است، البته آن

��=��0هرگـاه   �كند كه گفته است: علي بن حسين مطالب را تأييد مي [.�� ª���;�  را

» ملـك «، »مالك«هاي وفات. اين كه امام به جاي  كرد تا نزديكي خواند، آن را تكرار مي مي
زيـرا بعـد از    ؛هم آمـده اسـت  » بحار«واند، با خواندن مالك منافاتي ندارد؛ چنانكه در خ مي

شود؛ زيرا قرائت اصلي آن طـور   ي اولي كه اصل است، فهميده مي پذيرفتن نزول آن، به شيوه

;���h¢ «بوده است. هر چند شهرت چنداني ندارد و اين مطلب را شيخ بهائي در آخر كتـاب  
¢oh�نمايد و اگر اين تأييد بـه صـورت نـص نبـود، مـا آن را ذكـر        تأييد مي به پنج وجه» 

  كرديم و خداوند راهنماست.  نمي
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�W*�« «بزرگوار، سعد بن عبداهللا قمي در باب تحريـف آيـات از كتـاب      ي هثق -75(يد) 
�����U ي حمد را چنانكه در مصحف است بر ابي عبداهللا قرائت نمود  گفته است: مردي سوره

- ;0 عبداهللا قرائت وي را رد كرد و گفت: چنين بخوان: و ابو ¥�? ��{ 52
�34 BA	W
�t��,� �{ � 52
34 �.,xD .  
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  ي بقره سوره

از علي بن ابراهيم از احمد بن محمد بن برقي » الكافي«اإلسالم در كتاب   ثقة -76(الف) 
روايت كرده  �ابي جعفر از پدرش از محمد بن سنان از عمار بن مروان از منخل از جابر از

���چنين نازل كرد:  �است كه گفت: جبرئيل اين آيه را بر محمد �'�CW �¼ <�� �  5�'� �
 �  �W=�4 �34�4  N�.(% .�J ��3L; 0; ;چـه بـر    ي آن يعني،اگر در شك هستيد، درباره

  ي علي فرستاديم پس سوره اي را مانند آن بياوريد.  ي خودمان در باره بنده

كند بر اين  بعد از نقل خبر، گفته است: اين خبر داللت مي» £¢ ��b �«ي در طبرس

در نظم قرآن بوده است و دليل خبرِ مشكوك بودن آنان »  � �4«ي خداوند متعال:  فرموده

نازل كرده است، اين است كه آنان در نبوت و  –ي علي  درباره -  �چه خدا بر محمد از آن
اند و به همين دليل، آنان را با توجه به عجز  آمده است، شك داشته حتي قرآني كه از نزد خدا

 %).��N شان مورد خطاب قرار داده است و فرموده است: .�J ��3L; 0; تا بدانند كه :

 �ي علي پيامبر اوست و هر چه درباره صقرآن از طرف خداوند آمده و حضرت محمد
  آورده، از طرف خداوند بوده است. 

ي از محمد بن علي بن سنان از عمار بن مروان از منخل از جابر بن يزيد سيار -77(ب) 
  از ابي جعفر روايت كرده است. 

كليني از احمد بن مهـران از عبـدالعظيم حسـني از محمـد بـن فضـل از ابـي         -78(ج) 

��=X فرو فرستاد:  صگفت: جبرئيل اين آيه را اين گونه بر محمدروايت كرده  �جعفر �
X� .A3l 0�V�  .�A3l 0�V�� w�4 �'�CWN  5j #
7 sV� �{ v8.7 52�\ =A� X�

=A� �.�(h� .W�� f% Zf(� 0; vCi� 52�\�   د سـتم؛يعني، كساني كه به حق آل محم
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كردند قولي را كه به آنان گفته شده بود، به قول ديگري تبديل كردند؛ به همين سبب، ما هـم  
  به خاطر بدكاري آنان فرو فرستاديم. محمد ظلم نمودند مان بر آناني كه بر آلعذابي از آس

روايت كرده است كه گفت: جبرئيل چنين  �عياشي از زيد شحام از ابي جعفر -79(د) 

 �A� X= \��52نازل نمود:  �بر محمد.A3l 0�V� X=�   تا آخر � 

 سياري از حسن بن يوسف از برادرش از پدرش از زيـد شـحام از ابـي جعفـر     -80(  (ه
  روايت كرده است كه گفت: جبرئيل اين آيه را چنين نازل كرد و بعد مانند آن را ذكر كرد. 

، ماننـد آن را روايـت كـرده    �و از محمد بن فضيل از ابي حمزه از ابي جعفر -81(و) 
  است. 

مانند آن را روايت  �و از محمد بن علي از محمد بن فضيل از ابي عبداهللا - 82(ز) 
بزرگوار مذكور گفت: و شايد غرض از نازل نمودن آيه توسط جبرئيل، به  كرده است كه همان

كنند آن هم در چيزي  كند كه اين امت با قول خداوند متعال مخالفت مي اين مطلب اشاره مي
اسرائيل با  كه بني گردد و آن عبارتست از: واليت. چنان كه باعث زدوده شدن گناهانشان مي

دينگونه كه خداوند به آنان امر نموده بود هنگام ورود به شهر، فرمان خدا مخالفت نمودند. ب
كنان بگويند: ما خواستار زدوده شدن گناهان خود هستيم، اما آن را تبديل به سخن  سجده

اسرائيل كالم  واليت را تغيير دادند و گرنه اين آيه به  ديگر نمودند. اين امت درست مانند بني
اسرائيل نازل شده است. علي بن ابراهيم در تفسير اين آيه به  در ذم بني عذاب1تفريغي  قرينه

چيزي كه امام آن را ذكر كرده، تصريح نموده است؛ وي گفته است: قول خداوند متعال: 

��©! ]\ �./�./7 ؛ يعني، و بگوييد: خدايا! از گناهان ما درگذر. پس اين قول را عوض كردند ��<

!©� «و به جاي   �گذاشتند و خداوند هم فرمود:  – گندم –» ةحنط«، »\[.A3l 0�V� X=� 
                                            

  در وي باشد، فراغت، فارغ كردن. (مصحح)خالي كردن ظرف از آنچه  - 1
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 .A3l 0�V� �34 �'�CW�  5j #
7 YV� �{ 8.7–  52�\ =A� X�–  0; vCi�
��.�(h� .W�� f% Zf(� _ 

�����«سعد بن عبداهللا قمي در كتاب  - 83(ح)  »*�W « چنانكه در»��m��هم آمده » 

�D�P.� ��برئيل اين آيه را چنين نازل كرد: گفت: ج �است، گفته است: و ابو جعفر X�7
  5j #
7 YV� �{ 52�\ =A� X�N 0; vCi� =A� X� .A3l 0�V� �34 �'�CW

_��.�(h� .W�� f% Zf(� 
دهـد،   اسرائيل نازل شده و ظاهر خبر كـه نشـان مـي    گويم: بين اين آيه كه در ذم بني مي 

زيـرا   ؛منافاتي وجود ندارد ف گرديده استز آيه حذدر دو جا ا»  �A� X= \�52«عبارت: 

كه قبل از اين، به اين  شود؛ چنان حق، عام است و شامل خُمس و واليت و طاعت و غيره مي
اعتناء باشد، بـه آنـان ظلـم     مطلب تصريح كرده است. پس اگر كسي نسبت به واليت آنان بي

  كرده است. 
باشند كـه از بنـي اسـرائيل واليـت ائمـه را      پس مانعي نيست كه مراد از ظالمين، كساني 

ي اخباري كه ذكر شد، همين معني مد  اند، بلكه به قرينه نپذيرفته و به فضائل آنان اقرار ننموده
وجود دارد، اين است كه گفت: خداوند متعال فرمود:  �چه در تفسير عسگري نظر است. آن

شما گفتيم: داخل اين شهر شويد كه نـام آن  گاه كه به اجداد  اسرائيل، به ياد بياوريد آن اي بني
أريحا از بالد شام است ـ  اين  مطلب  زماني  بود  كه  از  تيه (بيابان) خـارج شـدند ـ و در     

هاي آن بخوريد. هر جا كه خواستيد فراوان بخوريد بدون اين كه تعبدي در  اين ناحيه از ميوه
 �و علـي  �ي محمد وند تصوير زندهكار باشد و سجده كنان داخل در آن شهر شويد. خدا

ها دستور داد تا جهت تعظيم اين تصاوير زنده سـجده كننـد و بيعـت     را قرار داده بود و به آن
خود را با آنان تجديد نمايند و واليتشان را به يـاد بياورنـد و عهـد و پيمـاني را كـه بـراي       
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ـ  و«از آنان گرفته شده بود، به ياد خود بيندازند:  �و علي صمحمد يعنـي،  » ةقُوُلـواْ حطَّ
را تعظـيم   �و علي صي محمد هاي ما به خاطر خداست تا تصوير زنده بگوييد كه سجده

بـرد.   زدايد و بديهايمان را از بين مـي  واليت آنان، گناهانمان را ميي ما به  كرده باشيد و عقيده
ي  و گناهان گذشـته بخشيم  با كار خوبتان، گناهان سابق شما را مي«خداوند متعال هم فرمود: 

نيكوكاران يـا كسـاني كـه گناهـان مخالفـان       -زداييم و نيكي و حسنات محسنين شما را مي
اند ـ    اند و بر عهد واليتي كه خداوند به آنان بخشيده است، ثابت مانده واليت را كسب نكرده

خداونـد   افزاييم، زيرا ما با اين كار درجات بسياري به آنان خـواهيم داد؛ تـا ايـن كـه     را مي

7
# �5jفرمود:  YV� �{ 8.7 .A3l 0�V� X=�كه امر شده بود، سجده  يعني، چنان؛ � 

گفتند نگفتند، بلكه در حال ورود به آن شهر، پشـت بـه    چه طبق دستور بايد مي نكردند و آن

يعني، گندم سرخي را كـه انفـاق   ؛ T����A�q �!\Uدرب وردي و با عقب وارد شدند و گفتند: 

چه به  د نزد ما از اين عمل و گفتار محبوب تر است. پس بر كساني كه ستم كردند و آنكني مي
و خاندان پاكش را نپذيرفتنـد، از   �و علي صآنان گفته شد، تغيير دادند و واليت محمد

آسمان عذابي نازل شد. و گفته شده است: عذاب آسماني كه آنان را فرا گرفت، اين بـود كـه   
هزار نفر از آنان با طاعون جان باختند و آنان كساني بودند كه به علـم   120در نيمي از روز 

دانسـت، ايمـان    خدا ايمان نياوردند و توبه نكردند. خداوند اين عذاب را بـر كسـي كـه مـي    
شـود كـه بـه يگـانگي خـدا و       كند يا از پشت وي نسلي پاك حاصل مـي  آورد و توبه مي مي

شناسـد،   ، را مـي صي، وصي و برادر پيـامبر آورد و واليت عل ايمان مي صرسالت محمد
  كرد.  نازل نمي

از امام صادق آمده است كه فرمود: به خدا سوگند از قديم تا زمان قيام قائم » ��b �«در 

شود به خاطر ترك واليت ما و نپذيرفتن حق اسـت. و ايـن    ما هر قومي هالك شد و هالك 
الدين نجفي با خط شيخ طوسي تأييـد   رفي اميرالمؤمنين در روايت شيخ ش مطلب را فرموده
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ها به اطاعت از مـن فـرا    ي امت اي سلمان، من همان كسي هستم كه همه«كند كه فرمود:  مي
در  �در قول عسگري». اند، اما كافر شدند و با آتش مورد عذاب قرار گرفتند خوانده شده
ره شده است و اخبار زيادي ، به اين مطلب اشا»اند چه مردم به آن مبتلي شده آن«بابي به نام 

  با اين مضمون موجود است. 
كليني از علي بن ابراهيم از احمد بن محمد برقي از پدرش از محمد بن سـنان   -84(ط) 

روايت كرده است كه گفت: جبرئيل اين  �از عمار بن مروان از منخل از جابر از ابي جعفر

 %� نازل كرد:  صآيه را چنين بر محمد�®q f(@%�? 52(hW? ��hb� �–  f%? a XC�W
 � �4 – �v�
x%چه در  يعني، خويشتن را به بدترين چيزها فروختند و به ناروا نسبت به آن ؛

  حق علي فرستاده بوديم. كفر ورزيدند.
نـازل   صعياشي گفت كه ابو جعفر گفته است: اين آيه چنين بر پيـامبر خـدا   -85(ي) 

Tشد: �®q f(@% ___ .تاآخر  

  كند.  سياري از محمد بن سنان مثل آن را روايت مي -86ا) (ي
فرات بن ابراهيم در تفسير خود از جعفر بن محمد فزاري از قاسم بن ربيع از  -87(يب) 

  كند.  محمد بن سنان مانند آن را روايت مي

آن را نقـل كـرده اسـت از    » البحار«چنانكه در » D'�7>«ابن شهر آشوب در  -88(يج) 

 %���ي قبلي را به همان صورت  زل از باقر،  آيهكتاب من�®q f(@%.آورده است ،  

سياري از محمد بن علي بن سنان از عمار بن مروان از علي بن يزيد از جـابر   -89(يد) 

��� ي خداوند روايت كرده است و چنين خوانـد:  ي فرموده درباره �جعفي از ابي عبداهللا Q
 f% .';� 5j #
7?a XCW –  � �4 – uW .��7 f% 0;? :��'
34 XCW     اگـر بـه آنـان گفتـه
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آوريـم بـه    گويند: ايمان مي نازل كرده، ايمان بياوريد؛ مي ي علي درباره –چه خدا  شود به آن
  چه بر ما نازل گرديده است. آن

  حذف گرديده است. »  �4� Tي  گويا در اين آيه، كلمه -

گفته است: به خدا سوگند اين چنين  �: ابو جعفرگويد: جابر گفت عياشي مي -90(يه) 

��� نازل شد:  صبر محمد f% .';� 5j #
7 Q? �   a XCW�4�    :به بني اميه گفتـه شـد

آوريم به چيزي كه بر ما نازل گرديد؛ يعني، در دلهايشان ايمان  ايمان بياوريد؛ گفتند: ايمان مي
ي علي نازل  اما به غير آن؛ يعني، چيزي كه درباره آورند به چيزي كه بر آنان نازل گرديد، مي

���m«چه در  شوند در حالي كه آن حق است. و آن شد، كافر مي�آمده است، » �����E«و » 

ي علـي چـه چيـزي را     كند و هر گاه به آنان گفته شود: پروردگارت درباره آن را تصديق مي
باره اشتباهي صورت گرفته، يا از نسـخه  شود كه در اين  تاآخر؟ معلوم مي نازل كرده است...

  داند.  برداران يا از عياشي.  فقط خدا مي
ي  دربـاره  �كند كه گفـت: از ابـو عبـداهللا    عياشي از عمر بن يزيد روايت مي -91(يو) 

سؤال نمودم، وي  � ;W �;�? �2'; ��% �NW �2('W �?��23L')« ;0 ��� ي خداوند:  فرموده

اي را نسخ كند و  ؛ آيه اين طور نازل نشد زيرا اگر قرار باشد آيهدر جواب گفت: دروغ گفتند
گونه خدا آن را نازل كرده اسـت؟   اي دارد. گفتم: اين آن را بياورد پس نسخ آن چه فايدهمثل 

گفت: نه خدا اين طور نفرموده است. گفتم: پس چگونه است؟ گفت: خداوند آيه را بدون الف 
اي را نسخ كنيم يا فراموشش گـردانيم، بهتـر از آن يـا     هر آيهو واو آورده است. گفت: يعني، 

 ;��«فرمايد:  آوريم. خداوند مي مانند آن را مي� �;�; z�½�E  ��E1�� � � «;��W ��� 5
�W�;
�; �; � � �
�q �� ®� �;�; ,[�; ��c B�¾ � ,5��% 5����.«  
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عبداهللا بن حماد بن عبداهللا از سياري از محمد بن علي از عمرو بن عثمان از  - 92(يز) 

$$$$﴿ي:  آيه �عمر بن يزيد روايت كرده است كه گفت: نزد ابي عبداهللا tt ttΒΒΒΒ ôô ôô‡‡‡‡ || ||¡¡¡¡ΨΨΨΨ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>ππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

$$$$ yy yyγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ΨΨΨΨ çç ççΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏNNNN ùù ùù'''' tt ttΡΡΡΡ 99 99���� öö öö���� ss ssƒƒƒƒ ¿¿ ¿¿2222 !! !!$$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& !! !!$$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ﴾﴾﴾﴾اي نسخ كنيم يا فراموشش گردانيم بهتر از آن  ؛ يعني، هر آيه

كند و بعد مثل آن را  قرائت نمودم. وي گفت: اگر آن را نسخ ميآوريم. را  يا مانند آن را مي
كند؟ گفتم: آيا خداوند همينطور  نازل كرده است؟  آورد، پس چرا از اول آن را نسخ مي مي

  گفت: نه. گفتم: پس چگونه است؟ 

بهتر از او  ���23L; �2'; ��% �NWگفت: الف و واو در آيه نيست. گفت: خداوند فرمود: 

  آوريم.  او را ميمانند 

زيـادي اسـت و    �� ;���23Lگويد:  عبارت  علي بن ابراهيم در تفسير خود مي -93(بخ) 

نازل شده است. مجلسي گفته است شايد مراد به بهتر از آن، بـر   ���23L; �2'; ��% �NWفقط 

 اند: احتمال دارد منظور از حسب مصلحت باشد نه بر حسب فضائل.  و بعضي از بزرگان گفته
  اسم تفضيل نباشد و من هم من افضليت نباشد.  -ي خير، خير افضليت  كلمه

كنايه  �Kشود و  بلكه قول ابي عبداهللا: من صلبه در موقع بدل از: منه در آيه قرار داده مي

تأنيث آن به اعتبار  ;'�2 بيان كرده كه �از امام است؛ زيرا او خير محض است و ابي عبداهللا

بدل از خير بـا   �;��23L عني از پشت امام منسوخ كه همان امام مرده است وي –لفظ آيه است 

آوريم كه در امامت، مانند او باشد، اعم از ايـن كـه فضـيلت     وصف آن است؛ يعني، امامي مي
كمتر يا بيشتري داشته باشد. پس ابو عبداهللا اين مطلب را توضيح داده اسـت تـا ردي باشـد    

v ;براي كسي كه بودن �K����2' ذهنش را مشـغول كـرده اسـت و در    » برتر از آن« به معني

آوريم مانند او و از پشت خودش. البته اين قاعده اغلبي است  تقدير چنين است: امامي را مي
تا قاعده با حسن و حسين نقض نشود و ابو عبداهللا نيز، اين مطلب را رسانده است كه منظور 
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هاي آينده نيست كه مانند نسخ حكـم شـرعي    نازم از نسخ امام، باطل نمودن امامت وي در
باشد، بلكه منظور پنهان كردن آنان است تا كسي آنان را نبيند و گرنه آنان همگي زنده هستند 

شوند و امام براي هميشه در دنيا و آخرت امام است حتي  و نزد پروردگارشان روزي داده مي


��T� vفرمود:  صچنانكه پيامبر قبل از آفرينش دنيا نيز، امامت وجود داشته است؛�W B'�1� [
� Z�D t%t!�؛ يعني، من پيامبر بودم در حالي كه آدم در بين آب و گل بود. پس آيـه بـر   »

  اتصال امامت تا روز قيامت و اين كه زمين از حجت خالي نخواهد شد، داللت دارد. 
از علي بن حمزه از ابـي   كليني از علي بن ابراهيم از پدرش از علي بن اسباط -94(يط) 

 ;�� ���3.��قول خداي متعال:  ي هدربار �بصير از ابي عبداهللا.�	�� ��!
���  ���8.%
�ty�
��هاي شياطين پيـروي كردنـد. گويـا     علي ملك سليمان. در زمان سليمان از نقشه 

  الشياطين از قرآن حذف گرديده است.  ةبوالي

اسباط، مانند آن را روايت كرده است. مجلسي سياري از محمد بن علي از ابن  -95(ك) 

�	�.X«در كتاب  J��; « گفته است: گويا اين قسمت�ty�
��در آيه بوده پس  �%.��8 

ي اول، شياطين انس است كه همان جادوگران هستند؛ يعني، از  منظور از شياطين در مرحله
كه علي بن ابراهيم  دند. چنانچيزي پيروي كردند كه كاهنان بعد از سليمان بر ملكش غلبه كر

آن را روايت كرده  �از پدرش از ابن ابي عمير از ابان بن عثمان از ابي بصير از ابي جعفر
گاه كه سليمان وفات يافت، ابليس جادويي را وضع كرد و آن را در كتابي  است كه گفت: آن

صف بن برخيا نوشت و سپس آن را در هم پيچيد و بر پشت آن نوشت: اين چيزي است كه آ
براي حكومت سليمان داود وضع كرد و براي كسي كه فالن چيز و فالن شيئ را بخواهد، از 

هاي علمي است. سپس آن را زير تخت دفن سليمان نمود بعد آن را  ها و گنجينه اندوخته



    

  شيعه نسبت به قرآن كريم اعتقاد      218 
 

 

ي سليمان بر ما فقط  براي افراد پيرامون خود قرائت نمود، به همين سبب، كافران گفتند: غلبه
  ه خاطر اين نوشته بوده است. ب

و اهل توحيد گفتند: سليمان بنده و پيامبر خدا بود و براي بيان اين مطلب خداوند فرموده 

))﴿است:  ((####θθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷GGGG ss ss???? ßß ßß ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÅÅ ÅÅ7777 ùù ùù==== ãã ããΒΒΒΒ zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== ßß ßß™™™™ ...﴾﴾﴾﴾  تا آخر آيه. بنابراين، احتمال دارد

w< ؛ يعنيي خدا در فرمودهظرف  >4�� ]R�3 ��متعلق به  ،;/./3�� ي خداوند است يا  باشد كه گفته ��<

رود  بواليه كه  و احتمال مي –كه گويا از قرآن حذف گرديده است  –متعلق به واليت شيطان 
جار و مجرور است بيان چيزي باشد كه آن را تالوت كردند و بعد پيروي كردند و معتقد به 

د، از قبيل اين كه: جن و شياطين بر ملك سليمان گفتن چيزي شدند كه شياطين آن را مي
گويم: ذيل خبر، حذف چيزي از  چرخيد. مي تسلط داشتند و حكومت او با جادوي آنان مي

  چه خواهد آمد. چنان  نمايد، اين آيه را تأييد مي
روايت كرده است كه باز هم وي  �كليني با همان اسناد مذكور از ابي عبداهللا -96(كا) 

6
# �5 را چنين خواند: اين آيه � �'% �# >*� 0�;� 0�; 52'�A  ��'
% ���� 0; 5E�'
��
� X=% 0; 52';� �7? 0; 52';� =mi 0; 52';� ��; =�	% 0�; a ��A	W X=��� 0�;

  ��Z�i�=�=q a � _����	� 
ايم. هر كس  ها داده ها و داليل روشن به آن يعني: از بني اسرائيل بپرس چقدر معجزه

ها ايمان آوردند و بعضي منكر شدند و بعضي  دگرگون كند. پس بعضي از آننعمت خدا را 
كه به سويش  كنند. پس از آن نيز، اقرار نمودند و بعضي ديگر آن را تبديل كردند و تبديل مي

  گمان خداوند داراي كيفر و عقاب شديد است. آمد بي
مزه از ابـي بصـير از   سياري از محمد بن علي از ابن اسباط از علي بن ابي ح -97(كب) 
  مثل آن را روايت كرده است.  �ابي عبداهللا
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  روايت كرده است.  �عياشي از ابي بصير مثل آن را از ابي عبداهللا -98(كج) 
عياشي از ابن ابي عمير از كسي كه آن را نامبرده است از ابي عبـداهللا روايـت    -99(كز) 

��كرده است كه اين آيه را چنـين خوانـد:   b� 0�V�� � ��; �.�A�? � ���'
�� 0�; ��'�CW
Y=jي علـي   كنند آن داليل و هدايت را كه دربـاره  همان كساني كه كتمان مي � � ��4 −

  از قرآن حذف گرديده است.  ���4 � فرو فرستاديم. گويا 

سياري از يعقوب بن يزيد از ابن ابي عمير از كسي كه او را نامبرده اسـت از   -100(كه) 

�CW? �; �.A�b� 0�V�'�� ;�0 يت كرده است اين سخن خداوند را: روا �ابي عبداهللا ���
 Y=j� ��'
��− � �4−  ��; =	% 0;� a 52'�	3� ª�@��? ���'3� z��'
% 52'�	3�

_��.'4o�  
كليني از تعدادي از اصحاب ما از سهل بن زياد از ابن محبوب از محمد بن  - 101(كو)  

روايت كرده است كه اين آيه  �اسحاق از اميرالمؤمنينسليمان أزدي از ابي الجارود از ابي 

���را چنين خواند: & �  �	* ��.� Q� ¿�G ª3^� �2
  =(h
� r� #('�–

� �A3P%����� Z.*– �_�1�(h� <g 8 aرود در  كند و مي هنگامي كه پشت مي 

ي ظلم  به وسيله –كند  يورزد و زرع و نسل را نابود م افتد تا در آن فساد  زمين به تالش مي
  دارد.  و خداوند فساد را دوست نمي –و سوء نيت خود 

  عياشي مثل آن را از ابي اسحاق روايت كرده است.  -102(كز) 
  سياري از ابن محبوب مثل آن را روايت كرده است.  -103(كح) 
ش كليني از محمد بن يحيي از احمد بن عيسي از حسين بن يوسف از برادر -104(كط) 

شنيدم كه اين  �از پدرش از ابي بكر بن محمد روايت كرده است كه گفت: از ابي عبداهللا
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 ��خواند:  آيه را چنين مي.�C��–  .�C�� 5�– �X.*�� X.�� ��\  و تحت فشار قرار

�	�.X«تا جايي كه پيامبر گفت. در  –سپس تحت فشار قرار گرفتند  –گرفتند  J��; « گفته

باشد، و بعد لفظ ابي، در روايت از طرف نسخه نويسان  بكر بن محمد مياست كه روايت از 

�كند بر اين كه  افزوده شده است و داللت مي.�C�� 5�  از آيه ساقط گرديده است.  �

 �سياري از ابن ابي عمير از علي بن عطيه از ابي العباس از ابي عبداهللا -105(ل) 

 ��C�.��ده است: ي خداوند چنين روايت كر ي  فرموده درباره −.�C�� 5�−  X.�� ��\
� X.*���a �W ��; .';� 0�V�تحت فشار قرار گرفتند؛ سپس تحت فشار قرار  

گفتند: ياري خدا كي خواهد  گرفتند؛ تا جايي كه پيامبر و كساني كه ايمان آورده بودند، مي 
  رسيد؟ 

بكر بن محمد روايت شده  و از حسين بن يوسف از برادرش از پدرش از ابي -106(ال) 
است كه گفت: از ابا عبداهللا شنيدم كه مانند آن را ذكر كرد و از اين جا عدم خللـي در سـند   

گردد با اين كه روايـت يوسـف ـ كسـي كـه از يـاران امـام صـادق و امـام           الكافي ظاهر مي
است  �است ـ از بكر بن محمد ـ كسي كه تصريح دارد كه از اصحاب امام رضا   �كاظم

  اند.  رسد و هيچ يك از راويان او را چنين ذكر نكرده ـ بعيد به نظر مي
 �علي بن ابراهيم از پدرش از نضر بن سويد از ابن سنان از ابـي عبـداهللا   -107(لب) 

� � روايت كرده است كه وي اين آيه را چنين خوانـد: .3�$� ��34 .P ��\� Jo�$�
 �!*.�– � �	� JoH��t�W�7 a نماز عصر   –ر انجام نمازها و نماز ميانه د 7.;.

  محافظت ورزيد و فروتنانه براي خدا به پا خيزيد.  –
روايـت كـرده اسـت كـه گفـتم:       �عياشي از محمد بن مسلم از ابي جعفر -108(لج) 

 �34� الوسطي چيست؟ وي در جواب گفت: ايـن طـور بخـوان:     ةمنظوراز الصال.P ��\�
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� �.3$� �!�*.� Jo$�– ��H ��	� Jo– ��;.7 .�t�W��7 a    و منظـور از

��!*.� JoH� خواند.  باشد و پيامبر خدا هم اين آيه را چنين مي نماز ظهر مي  

�.*�6#«سيد بزرگوار علي بن طاوس در كتاب  -109(لد)  ¢o  «گويـد: از محمـد    مي

ـ   �ام كه گفـت: همسـر حسـن    روايت كرده �بن مسلم از ابي جعفر ت. مصـحفي را نوش

 �34� ي فوق به كاتب گفت: اين طـور بنـويس:    هنگام رسيدن به آيه �حسن.P ��\�
� �.3$� �!*.� Jo$�– � �	� JoH– �_�t�W�7 a .;.7   

و در منبع فوق آمده است كه اين آيه در كتاب ابراهيم خزار از ابـي بصـير از    -110(له) 

 �34چنين روايت شده است:  �عبداهللا ابي.P ��\�� �.3�$� � �!�*.� Jo�$�
���	� JoH  .تا آخر آيه  

������«ام كـه در كتـاب    و در منبع فوق ديده -111(لو)  ��(h� «    از امـام بـاقر و امـام

ي قديمي كه اكنون نزد ماست، چهار حديث آمده است كه بـه چنـد    از يك نسخه �صادق

�.*!���Hرسند. در مفاد آن احاديث  طريق به امام باقر و صادق مي Jo ، نماز ظهر است

�.*�!� �خوانده است:  و رسول خدا چنين مي Jo$�� Jo$� �34 .P �\� Jo�H
�	�  تا آخر آيه.  �

X.��'D«در » *�	= �)�	.1«سـيد در كتـاب    -112(لز)  #�$h�در » ���q�b«از » 

كه عبارت  ـ نماز ظهرـ آورده است، چيزي گفته است �.*!� oHJاستداللي كه براي معني 

�Jo�H ها، روايت ابن عبـاس و عائشـه كـه در ميـان      ي آن روايت آن، اين است: و از جمله
� �!*���4 JoHطـور از كسـاني غيـر از ابـن      اند و همـين  ، با واو عطف فاصله انداخته



    

  شيعه نسبت به قرآن كريم اعتقاد      222 
 

 

عباس، از اهل بيت روايت كرديم: با واو معطوفه در عصر كه بر نزديك تر داللـت دارد و آن  

  ظهر است.  JoH تر، نزديك

&«صدوق در كتاب  -113(لح)  �W�	;���K « از علي بن عبداهللا الوراق و علي بن محمد

بن حسن معروف به ابن مقبره قزويني و هر دو از سعد بن عبداهللا بن ابن خلـف از سـعد بـن    
ي عائشـه   داود از مالك بن انس از زيد بن اسلم از قعقاع بن حكيم از ابي يونس، آزاد شـده 

اند كه عائشه مرا فرمود: تا مصحفي را برايش بنويسم و بـه مـن    ، روايت كرده�همسر پيامبر

�$�Jo  گاه كه به اين آيه رسيدي، چنين بنويس: گفت: آن� �.3�$� ��34 .P ��\�
� �	� JoH� �!*.��t�W�7 a سپس عائشه گفت: به خـدا سـوگند آن را از    7.;.

  پيامبر خدا شنيدم. 
و در منبع فوق با همان اسناد از سعد از احمد بن صباح از محمد بن عاصـم   -114(لط) 

از فضل بن ركين از هشام سعد از زيد بن اسلم از ابي يونس روايت شـده اسـت كـه گفـت:     

�.*�!��ي  مصحفي را براي عائشه نوشتم و او گفت: هرگاه به آيـه  Jo�H�   رسـيدي آن را

 وقتي به آن رسيدم، چنين بر من امال نمـود:  ننويس تا خودم بر تو امال كنم. پس .P ��\�
� �!*.� Jo$�� �.3$� �34��	� JoH  .  

و در منبع فوق با همان اسناد از سعد بن داود از ابي زهر از مالك بن انس از  -115(م) 
زيد بن اسلم از عمرو بن نافع روايت شده است كه گفت: مصـحفي را بـراي حفصـه، همسـر     

 �34� وشتم. حفصه گفت: هر گاه به اين آيه رسـيدي چنـين بنـويس:    ، ن�پيامبر.P ��\�
� �!*.� Jo$�� �.3$� _��	� JoH  

كليني از علي بن ابراهيم از پدرش از حماد بن عيسي و محمد بن يحيي از  -116(ما) 
احمد بن محمد بن عيسي و محمد بن اسماعيل از فضل بن شاذان و همگي از حماد بن 



    

  223  كتاب فصل الخطاب
 

 

ي تعداد نمازهاي  درباره �اند كه گفت: از ابي جعفر از حريز از زراره روايت كردهعيسي 
فرض سؤال نمودم، وي در جواب گفت: در شب و روز، پنج نماز بر ما واجب است. گفتم: 

ها را در كتاب خود نامگذاري و بيان نموده است؟ در جواب گفت: بله،  آيا خداوند آن
ها آمده  ات را خواند و ابي جعفر گفت: و در بعضي قرائتخداوند متعال فرموده است. آي

� � .است.3$� �34 .P �\�� �	� JoH� �!*.� Jo$��t�W�7 a .;.7 

9�:«و صدوق هم در كتاب �از پدرش از سعد بن عبداهللا از احمد بن محمد بن » #34 

د اين حديث را روايت كرده عيسي از علي بن حديد و ابن ابي نجران از حماد از حرير مانن

با اسناد خود از احمد بن محمد بن عيسي مانند او، اين » ���V2>«است و شيخ در كتاب 

  خبر را روايت كرده است. 


�«و در كتاب �h�با اسناد خود از زراره آن را روايت كرده است و چون سؤال از تعداد » 

الزم است مازها بسنده كرده است. نمازهاي فرض روزانه است، پس در جواب به ذكر آن ن
تا در مقابل عامه (اهل سنت) و غير از آنان نياز به استدالل نباشد،  هدف زراره را شناخت

تر از آن است كه بر تعداد نمازها جهل داشته باشد و قول او در روايت، با توجه  زيرا او بزرگ
دهد؛ زيرا بنابر اخبار  ت ميبه چيزي كه خداوند آن را فرض كرده است، بر قصد زراره شهاد

جا  و روايات معتدد، سؤال از نمازهايي است كه خداوند در قرآن فرض كرده است. پس آن
ها را نام برده و بيان كرده است؟ منظورش  گويد: آيا خداوند آن كه زراره در سؤال خود مي

اب اول فهميده تفاصيل و بيان ظاهري است نه بيان مطلق، حتي اگر بطور اجمال باشد، با جو
شود، پس آشكار شد كه شاهد آوردن اين روايت به خاطر ذكر صالة العصر در قرآن است  مي

كه  هاي آنان يكي است به دليل اين كه با قرائت �هاي معتبر نزد ابي جعفر با بعضي از قرائت
بلي در جايي ديگر آن را ذكر نكرده است، اگر هدف، بيان تفصيلي نبود، آن مطلب و مطالب ق

كنند كه آن اخبارها با خبرهاي سابق، در يك چيز متحدند و آن،  و بعدي با اشاره بيان مي
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ي روايات، شكست دادن مخالفان است؛ زيرا شدت اعتماد آنان بر صحابه  كه هدف از همه اين
اي از آنان نيز، روايت شده است و اين شبيه قول امام  است. و گفته شد كه قرائت فوق از عده

زيرا از  ؛»خوانيم ما قرآن را طبق قرائت پدرم مي«كه در حضور بعضي از عامه گفت: است 
اند كه اين  كنند. بعضي از راويان احتمال داده شود و آنان از كسي پيروي نمي آنان پيروي مي

سخن از كالم راوي باشد، زيرا صدوق اين قسمت را در معاني االخبار، ساقط كرده است، اما 
شود كه ذكر نمازها در قرآن از كالم  ه شدت بعيد است، زيرا از آن آشكار مياين احتمال ب

وي ساقط گردد با اين كه ابو جعفر در بيان و مقام تفصيل بوده، حال اين كه چهار فرض از 
پنج فرض را هم نام برده است. پس بهتر است سهو و اشتباه را به صدوق نسبت دهيم نه به 

گرفته شده كه امام آن را » حريز«رسد كه خبر از كتاب  ، چون به نظر مي�ابي جعفر
تصديق نموده است و در اين طبقه، رد نمودن كالم راوي در اخبار، معهود و مرسوم نيست. 

9�:«و » ���V2>«هاي حديث با هم اختالف دارند مثالً در كتاب  گاهي نسخه� #34« ،

»��	� JoH «هاي  با واو آمده اما در كتاب»b�
�«و » � ��h�بدون واو آمده است. و » 

اند  قبالً از تفسير كشاف نقل شد كه ابن عباس و عائشه آن را با واو و حفصه بدون واو خوانده
ي اخبار در اين باب، به صراحت بر وجود واو  رسد، زيرا همه و برتري اولي، بعيد به نظر نمي

£¢ «آن طور كه در كتاب -ه باشد كه ذكر آن بدون واو تقي داللت دارند و احتمال اين
<�V2��تر بود.  زيرا عائشه از نظر آنان از غير خود واالمقام؛ بعيد است - مجلسي آمده» 


�«سپس در كتاب �h�. تقي مجلسي در شرح خود ﴾وقُومواْ للّه َقانتينَ﴿چنين آمده است: » 

شد و ظاهر آن است كه منظور در قرائت داخل با» صالةالوسطي«ي او  گفته: ممكن است گفته
  اين است كه همين مطلب مقصود خداوند متعال است. و خدا عالم است.  �امام
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سياري از صفوان، از علي از محمد بن مسلم روايت كرده است كه گفت: به  -117(مب) 

�.*!�Tگفتم:  �ابي جعفر JoHU     :چيست؟ در جواب آيـه را چنـين خوانـد .P ��\�
� �34$�� �.3$� �	� JoH� �!*.� Jo�t�W��7 a Jo�H گفـت   7.;�.

�!*.�  اين گونه قرائت كرده است. �، نماز ظهر است و رسول خدا

 كنـد،  روايـت مـي   �و باز هم از سياري از محمد بن جمهور كه از امامان -118(مج) 
� �	� JoH� �!*.� Jo$�� �.3$� �34 .P �\� .;.7�t�W�7 a :گفت :

  مندان). اغبين (عالقهر
 �از حسين بن يوسف از برادرش از پدرش از ابـن مسـلم از ابـي جعفـر     -119(مد) 

�.*!� �، �روايت شده است كه پيامبر خدا����	� JoH خواند.  مي  

����� �«سعد بن عبداهللا قمي در كتاب  -120(مه)  »*�W�K.('; « گفته: امام صادق آيه

� �را .3$� �34 .P �\���	� JoH �!*.� Jo$�  كرد.  تالوت مي 

و از عبدالملك از علي بن مريم از ابن عباس روايت است كه وي اين آيه را  -121(مو) 
  خواند.  چنين مي
روايت است  �و از ابان بن عثمان از عبدالحميد از ابن مسلم از ابي جعفر - 122(مز) 

�$Jo : خواند ي فوق را چنين مي آيه �كه گفت: رسول خدا� �.3$� �34 .P �\�
 .;.7� �	� JoH �!*.��t�W�7 a.   

  و با همين اسناد از ابي بصير از ابي عبداهللا، مانند آن روايت شده است.  -123(مح) 
ي  و از يوسف از برادرش از پدرش از عمرو بن جابر روايت است كـه آيـه   -124(مط) 

�5b'; �. .�� 0�V �بعد چنين بود: �� ���V�?& �
H� �i�� ��4��; 5�2i��� ���
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 ¨�K �{ X.G��iميرند و همسراني از خود به جاي  ؛يعني، كساني كه از شما مي��

منـد سـازند؛ بـه     گذارند، بايد براي همسران خود وصيت كنند كه تا يك سال آنان را بهره مي
ات وجـود داشـته و بعـد    ي مخرجـ  شرط آن كه همسران بيرون نروند. گويا در اين آيه، كلمه

  حذف شده است. 

� -125(ن)  ���[o*  در»� �b�از علي بن ابـراهيم از احمـد بـن محمـد از     » ���� 

محمد بن خالد از محمد بن سنان از ابي جرير قمي؛ يعني، محمـد بـن عبيـداهللا و در نسـخه     

قرائت كـرد:   را چنين ��� ��b*��روايت كرده است كه قسمتي از  �عبداهللا، از ابي الحسن

& �  �;� �.A(� �  �; ����r�−  <�
x� ���4 Y��L� B�� ��;� f2'�
% �;��
� 5
\�� 0`�� J1�2��–  z='4 :h�� YV� Q 0;�% 8� ��WQ–  گويا بين دو خط تيره

  جزئي از قرآن بوده و حذف گرديده است. 
از اسماعيل بـن عبـاد از   و با همان اسناد از محمد بن خالد از حمزه از عبيد  -126(نا) 


!.� %��A34 0; À �� چنين روايت شده است: ��� ��b*�بخشي از  �عبداهللا ابيg 8
�  �Z�q f% 8 5 �و در آخرش
P	� �3	���tD�	� �� a=AGي ديگر قرار  و دو آيه 

  دارد. 
اربـاب از  و از تعدادي از اصحاب ما از سهل بن زياد از ابي محبوب از ابن  -127(نب) 

 ��روايـت اسـت كـه در آيـه      �حمران بن اعين از ابي جعفر���h� 0�V��? 5EÁ��
��
��.{�!�  به طواغيت خواند.  

گويـد در   كنـد و مـي   تاسع البحار از ابن شهر آشوب در مناقب خود نقل مـي  -128(نج) 

 ��چنين يافتم:  �كتاب المنزل از امام باقر��h� 0�V� –�> %� �y?%0  �4%.��8  ــ
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��.{�!� 5EÁ�
��و گفت: جبرئيل اين آيه را چنين نـازل كـرده اسـت. گويـا عبـارت       

  مذكور در قرآن بوده و حذف گرديده است. 

 �از امـام صـادق  » ���� �	����«شيخ بزرگوار احمد بن علي قمي در  -129(ند) 

ل خورد كه هـر كـس قبـل از زوا    با جديت قسم مي �كند گفت: علي بن حسين روايت مي

اي كه زوال خورشيد مصادف بـا بـار    را قرائت نمايد، به گونه ��b*�  ���خورشيد هفتاد بار 

���� شوند و اگر در همـان سـالي بميـرد كـه      هفتادم باشد، گناهان اول و آخر او آمرزيده مي
�*�b�ي خداوند، خواهـد مـرد. وي چنـين     را در چنان حالي خوانده است، بدون محاسبه 

��8 خواند �� � ��  ��;� ��f�(� �  �; �� [.W 8� �'* zVKN�8 [.
�� �G .E 8
 r�8−  � f2'
% �;� ���
{ ��34 ��2P� o�  J1�2��� � <
x� ��4 Y�L� B� �;

? =\−  z='4 :h�� YV� Q 0;� t% �; 53	� �WQ�% 8? 5^=�___ ���=��K �2
  5E_   

روايت شده است كه گفـت: پيـامبر    �ليدر همان منبع قبلي از حسن بن ع -130(نه) 

در لوحي از زمرد سبز قرار دارد و با مركـب مخصـوص خداونـد     ��� ��b*�فرمود:  �خدا

اي نيست مگر ايـن كـه آن لـوح بـه پيشـاني اسـرافيل بـر         نوشته شده است. هيچ روز جمعه
عيـب   و بـي  گويد: پاك كند و مي خورد نمايد، تسبيح مي خورد و هرگاه به پيشاني وي بر  مي

است كسي كه تسبيح جز براي او جائز نيست و پرستش و فروتني هم براي ذات اوسـت نـه   
كنـد تمـام اهـل آسـمان از      غير او. توانا و يكتا و چيره است. پس وقتي كـه او تسـبيح مـي   

گويند: پس هر گاه اهل آسمان دنيا، تسبيح آنان  فرشتگان با وي سبحان اهللا و ال اله اال اهللا مي
مانـد مگـر    ي مقرّبي و هيچ پيامبري باقي نمي كنند، هيچ فرشته شنيد كه خدا را تقديس ميرا 

  كنند.  همان گونه كه نازل شده است، دعا مي ��� ��b*�ي  اين كه براي خواننده
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�«سيد بزرگوار علي بـن طـاوس در كتـاب     -131(نو) .4=��از شـيخ بـن   » ;�'2¦ 

حمد بن اسماعيل حسيني مشهدي روايت كرده است كـه  عبدالصمد از سيد امام ابي البركات م
گفت: مفيد ابوالوفا عبدالجبار بن عبداهللا مقري برايمان حديث آورد و گفت: شيخ ابـو جعفـر   
محمد بن حسن بن علي طوسي براي ما حديث آورد و باز هم از او شيخ فقيـه ابـي القاسـم    

حسن بن علي بن محمـد جـويني   حسن بن علي طوسي و باز هم از او شيخ فقيه ابي القاسم 
حديث آورد و گفت: شيخ ابو عبداهللا حسين بن احمد بن محمد بن طحال مقدادي مـرا خبـر   
كرد و گفت: علي بن محمد بن حسن طوسي گفت: پدرم برايم حديث آورد و باز هم از او از 

ابي جعفر محمد حسن طوسي خبر آورد و گفـت:  پدر بزرگش از پدرش ابي الحسن از شيخ 
اي از اصحاب از احمد بن محمد بن سعيد برايمان حديث آوردند و گفت: حسن بن علي  عده

بن فضال برايمان حديث آورد و گفت: محمد بن ارومه برايمان حديث آورد و گفت: احمد بن 

�7	� «چنين نقل كرد:  ي امام رضا را حديث آورد و گفته �محمد بن ابي نصر از امام رضا
<
nدهـد و حـديث را    دعايي است كه بر گريبان دوخته شده است، از هر چيزي پناه مـي  

شود  چنان كه نازل شده، نوشته مي ��� ��b*��رسد:  ي امام رضا مي ادامه داده تا به اين گفته

فارسي خود بر  شود. تقي مجلسي در شرح تا آخر نيز، نوشته مي» اال باهللا ةو ال حول و ال قو


�«كتاب �h�را چنان كه طبق روايت اهل بيت نازل شده، گفته است  ��� ��b*��ي  ترجمه» 


5 �كه طبق روايت امام رضا بعد از عبارات P	�� ��; ��� � =	%� tD�	� �� a=AG
& �  �;� ��f(� � � f2'
% �; r�Y�L� B� �; � <
x� ��4 0`��� J1�2��


\��  وارد شده است.  �5

و علي بن ابراهيم و كليني و شيخ طبرسي و ابن طاوس و ديگران، ايـن آيـه را اينگونـه    

��'�C#«روايت كرده اند و نام آن را  �34 �*�b�اش در كتاب  اند و پسر عالمه گذاشته» ��� 
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»X.�	� J��;U تي از رساند كه كلما در ذيل خبر قبلي ابي جرير گفته است: و اين خبر مي ���
�*�b���b*� «حذف گرديده است و در بعضي از دعاهاي روايت شده، آمده است كه   ��� 

#�C'����*�b�T كه به اين» 34�  ��� U  اشاره دارد، بايد نوشته شود. محقق داماد در حواشـي

گفته است: احاديث وارده از طرق آنـان و طريـق مـا ايـن مطلـب را بيـان       » 7�)��«كتاب 

*��A	�5 %� ;'02© ي متعه  ه در آيهكنند ك مي f �� ��? �A(; #́i��  وجود داشته اسـت و :

��b*�گويد: در  رسد كه مي به جايي مي ��� #�C'��، كلماتي است كه در مصاحف فعلي 34� 

�«هاي قديمي  وجود ندارد و در حواشي بعضي از نسخه.4=��*�b�Tبعد از » ;'2¦  ��� 

#�C'��� ، قول خداوند است كه بعد از ��� ��b*�آن گفته كه » 34� �f�(� ��  ��; ���
& �  �;� r�− � f2'
% �;� Y�L� B� �;– �z='4 :h�� YV� Q 0;   تا آخـر ����

�*�b�  گونه كه ذهن آنان ساخته و پرداخته است.  ، قرار دارد. آن

پـدرم از حسـن    �*���� �bعلي بن ابراهيم در تفسير خود گفته است: و اما  -132(نز) 

��8 چنين قرائت كرده است:  �بن خالد مرا آگاه كرد كه ابو الحسن رضا ��� ��G .E 8
� 8 [.
��N� ��f(� �  �; �� [.W 8� �'* zVK8 �  �;? r�–  ��;� f2'�
% ��;�

� <
x� ��4 Y�L� B� 5
\�� 0` ©�� .E J1�2��– �z=�'4 :h�� YV� Q 0;   تـا


�K �2�=�� �ي خداوند متعال:  فرموده  5E��tD�	� �� a=AG  نازل گرديد.  

سياري از سهل بن زياد از حمزه بن عبيد از اسـماعيل بـن عبـاد بصـري از      -133(نخ) 

ي  آيـه  ��� ��b*��در روايت كرد و گفت:  �كسي كه آن را نامبرده است از ابي عبداهللا

� ��f(� �  �; ��� r�8 �  �;− ;�Y�L� B� �− ���− � <
x� ��4�2��� J1
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� �.A(� :�=% 5
\�� 0`���� Xon �Q r�8�5
�P	� Â�	� �� [�� 
  وجود دارد. 

روايت اسـت:   �و از محمد بن جرير از ابن سنان تيمي از ابي حسن رضا -134(نط) 

f ©(� �  �; ���� ��` ©��� J1�2� ©�� � <
x� ��4 r�8 �  �; Q 0�; 5
\ ©��� 0
�z='4 :h�� YV�.  

��b*�ي  درباره �و از ابي عمير از صفوان بن يونس از ابي عبداهللا -135(س)  ���  ،

&چنين روايت است:  �  �;� ��f ©(� �  �; ���� <
x� ��4 r� 0` ©��� J1�2 ©��
�z='4 :h�� YV� Q 0; 5
\ ©��.   

����4 روايت است كه گفت:  �ن راشد از ابي عبداهللاو از منقري از جابر ب -136(سا) 
� <
x�5
bG C�C	� J1�2��  وجود دارد.  در آية الكرسي �

و از محمد بن خالد از عمر بن يحيي شوشتري و حماد بن عثمـان از ابـي    -137(سب) 

 ����ي  ي خـدا نوشـته   هـاي در اطـراف خانـه    آمده است كه گفت: در سقف خĤن �عبداهللا
�*�b�� �را ديدم كه در آن، كلمات بعدي وجود داشت:  �f� ©(� ��  ��; ���� ��  ��;

&�5
\ ©�� 0` ©�� J1�2 ©��� <
x� ��4 r�.    بعد به او عرض كردم: فـدايت شـوم، در

خوانيم. وي در جـواب   گونه آن را نمي شناسم زيرا اين اين نوشته، چيزي هست كه آن را نمي
  ا چنين نازل شده است. گفت: همين طور بخوان؛ زير

از سهل بن زياد از حمزه از اسماعيل از مردي از ابي عبداهللا روايـت شـده    -138(سج) 


!.� ;0 ��4چنين آمده است:  ��� ��b*�است: بخشي از g �; f�% 8 À�q 0�; �A3
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� �E�K�� Z�qP	� �3	� .E� 5
�tD�	� �� a=AGبينـي، بـه جـاي     كه مـي  چنان 

  مقدم شده است. » ;% �A34 0�À«آمده و » ما«، »ال«ي  كلمه

��A34 0; �.Phg8 ��و از افراد زيادي نقل شده است كه  -139(سد) �Z��q f�% 8  
  اند.  روايت كرده

  آمده است: �و از ابن محبوب از ابن رئاب از حمران از ابن جعفر -140(سه) 

�� ��h� 0�V�?�B
{.!� 5EZ�

yB. و طاغوت به شكل ��{آمده است. بـدان   

a=AG«كه اختالف در اين اخبار اين است كه گاهي در بعضي از آن اخبار، تحميد؛ يعني،  «


5«بعد از P	� �3	�
�K �2�=���آمده و گاهي بعد از »   5E�   آمده است و  در بعضـي

`0«ها نيز، قبل از  از آن ©��ه است، و غير ها ذكر نشد واقع شده است و در بعضي از روايت» 

كنند، با يكديگر  از اين اختالفات با اين كه مجموع اين خبرها بر وقوع تغيير در آيه داللت مي
  منافاتي ندارند؛ چون وجود تغيير در آيه مطلوب است نه در چيزي ديگري.

در آخر روايت اسماعيل بن عباد، آن كه كلينـي و سـياري    �گيري: همانا قول او نتيجه


�5ردند و آخر آن آن را روايت كP	� �3	� .E� ي  كه فرمـود: دو آيـه   �بود و قول او

  ديگر بعد از آن، احتمال چند وجه را در بردارد:

حسـاب   ���� ��b*��ي بعد از آن، اين است كه آن دو آيـه را از   اول، مراد از ذكر آيه

��b*�كنيم. پس روايت، داللت دارد بر اين كه آخر  ��� ���=��K �2
  5E�    اسـت، بـه

كـه ايـن مطلـب     اسـت. چنـان   ��� ��b*�ي او، آخر  خاطر اين كه مرجع ضميرها در گفته

آشكار است و اين يكي از دو قول در اين باره است و بعضي از اخبار ذكر شده، آن را تأييـد  
  كنند. مي
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�	���tDي حمد بعد از  دوم، مراد اين است كه دو آيه را از سوره �� a=AGذكـر   �

  كرد. مي

;���J انـد؛ ايـن دو وجـه را در     را تغيير داده ���� ��b*��ي بعد از  سوم، عامه، دو آيه
X.�	�  نقل كرده است.  


�h  £¢«چهارم، آن است كه جناب سيدعلي خان در m$�آورده اسـت كـه در ايـن    » 

 به حالت نصب آمده است، در حالي كه هيچ وجهي براي منصوب كردن وجود Tt���Uروايت 

 ���% t	T�E=ندارد جز به عامل مقدر و تقدير آن چنين است: �Á�7U ؛ يعني، دو آيه را بعد از

و اين جملـه  » الحمدهللا رب العالمين«جا تمام شد كه گفت:  آن �آن بخوانيد. پس كالم امام
آن دو تقداراً منصوب است به اعتبار مقدر بودن (ُقل) يعني بگو الحمدهللا رب العالمين و بعد از 

در  �كه خالف ظاهر اسـت، زيـرا امـام    آيه را بخوان، و اين تقدير مردود است به دليل اين

ي قرائت مناسب سياق كـالم نيسـت    باشد؛ پس تقدير ماده مي ��� ��b*�صدد بيان حدود 


5 �شود:  چون حاصل خبر در اين حالت، اين ميP	� �3	���tD�	� �� a=AG #7  
  شود.  چه ذكر شد، منحصر نمي ، و فعل مقدر در آنها ر بعد از آني ديگ و دو آيه

ـ نظـر  » ها«اند كه ضمير در  وجه پنجم: آن چيزي است كه بعضي از بزرگان احتمال داده

� �8به اختالف مفسران ـ به اصل آيه برگردد و بعضي هم   ����[.
�� �G .E 8 اي  را آيه

a 8 اي است كه با  د آن و فاسد بودن اين كه آخر آيهاند اما در خبر، اشاره به ر دانسته�� ��
��5
P	� �3	� .E 8    شروع شده چنين باشد، و بعيد و نامتناسب بودن اين قول بـه دليـل

  آخر خبر از كسي پوشيده نيست.
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باشد نه تحديـد و   آية الكرسيوجه ششم: بر قلب من خطور كرده كه مراد بيان تغيير در 
منظور از دو آيه آن است كه در روايت اسماعيل با سند مذكور در حديث گذشت تعيين آن و 

ي كسـي   كه گفته: مراد از بعيد بودن، بعيد بودن ترتيبي نيست، بلكه مانند اين است كه درباره
هاي ديگـري هـم    گفته شود: فالني صفات چنين و چنان دارد و بعد از آن خصلت يا خصلت

: و زمـين را بعـد از آن گسـترانيد.    (و االرض بعـد ذلـك دحاهـا)   مانند آيه بعدي:   ــدارد 
كه در تفسير مجمع و غيـر آن آمـده    دهد چنان را مي -با هم بودن –معني مع » بعد«همچنين 

بنا به روايت كليني، دو جا و بنا به روايت سياري، سه جا  آية الكرسياست و محل تغيير در 
و  آية الكرسيدر  �آن است كه امام –چيز است  خدا دانا به همه –است. پس تقدير كالم 

تا آخر، را قرائت  و الحمد العلي العظيم هوتا آخر را قرائت كرده و در آخر آن نيز،  مايحيطون
خوانـده و بـه حسـاب آورده     آية الكرسـي ي ديگر را از  كرده است و بعد از اين آيه، دو آيه

اش سـكوت   يا قبل از آن است، وي درباره» الحمد«است. اما اين كه جاي آن دو آيه، بعد از 
  شود.  بودن از حديث مذكور شناخته مي» الحمد«كرده است؛ اما قبل از 

نتيجه: واقعاً مضمون روايت سياري كه در بين اسماعيل و امام واسـطه قـرار داده اسـت،    
نـه از    باشد مبني بر اين كه او از ياران امـام رضـا بـوده    مطابق مفهوم مضمون كتب رجال مي

  . پس در سند الكافي اختالل وجود دارد و از اين مطلب، غافل مشو. �ياران امام صادق
ي  فرمـوده  ي هسياري خبر مرسلي را از امام حسن روايت كرده است دربـار  -141(سو) 

��%� ��8.;.� اند:   خداوند متعال كه آن را چنين خوانده �.3�N� 0�V���–  ��;�
�� [.�
– �.�� f� 8���� YV� [!�)D 0; ��!
��خيزنـد   خورند برنمي كساني كه ربا مي: � 

مگر مانند برخاستن كسي كه شيطان او را سخت ديوانه ساخته است. گويـا   –روز قيامت  –


�;�Tدر اين آيه، ��  وجود داشته و حذف گرديده است. » �.] 
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ـ  روايت اسـت كـه در بـاره    �و از امام حسن -142(سز)  انـد:   ين خوانـده ي آن را چن

 ��\ #LA��? ��\ �6�; �3�'* #� �  #%�'* :�* B��W– ª�Q 0; �L�? �?−� ,  يعنـي

يـا بيشـتر از    –، صد دانه موجود باشد هاي كه هفت خوشه برآورد كه در هر خوشه مانند دآن

�ª«آن. گويا Q 0; �L�? �اند. و از ابـن سـيف، از    در قرآن بوده است و آن را حذف كرده» 

روايت شده است كـه   �عبداهللا حنظله از ابي رش، از پدرش از منصور بن حاز از عمربنبراد


اين آيه را چنين خواند: H� v�i�� ���V� � 5b'; �. .�� 0�V���� & 52i��� ��
���i� ¨�K �{ X.G.  

ي مجموعه  درباره �نعماني در تفسير خود، با سند گذشته از اميرالمؤمنين -143(سح) 

�� گونـه اسـت:    ي خداي متعـال، ايـن   گويد: فرموده كند و مي يات تحريف شده، روايت ميآ
 5��'3	i �A6?�=
2�q 5b
34 X.* ©�� �.b� � ��'� �34 Z=2q .W.b�� �!*� :

و شما را امامان واسطه در بين رسول و مردم قرار داديم تا شما بر مردم، شاهد و رسول هم، 
  بر شما شاهد باشد.

ي بين مردم و رسول، اما مخالفان آن را تحريـف كردنـد و بـه     وسطاً؛ يعني، واسطهمعني 

هم،   آمده و كذالك» �A6«به جاي » ;�«قرار دادند ـ گويا در اين آيه  » �?;« ,A6?�U«جاي 

  در اول آن نبوده و بعد اضافه شده است.
ـ  ، آيـه �سياري از اسحاق بن اسماعيل از ابي عبـداهللا  -144(سط)  دي را چنـين  ي بع


�J قرائت كرده است: G �  OYC ]K 8 � 5��{ 0;� � 5b'; ª�Q #	h� 0; ZCi f �
��
W=�: پس جزاي كسي كه از شما ـ و از غير شما ـ چنان كند، جز رسوايي در زندگي دنيا   

  در قرآن بوده و حذف گرديده است.» ;0 }���5«نيست ـ گويا 
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در باب آيات تحريف شده، گفته » ����� �W*««كتاب سعدبن عبداهللا قمي در  -145(ع) 

�i ª	3'���5 ��ي خداوند متعال چنين است:  است: و فرمودهV�? .�W.b�� �!�*� ��;
���'� �34 Z=2q  در حاليكه����'� ��34 Z=2�q .�W.b�� �!*� �A6بـوده و   �

  تحريف شده است.

  ي آل عمران سوره

ود گفته كه عالم گفته است، در هنگام نزول، اين بن ابراهيم در تفسير خ علي -146(الف) 


5 ���آيه چنين بود: E�% X�� � ��A4 X��34 � =A� X� �tD�	�نـازل گرديـد امـا     1

»=A� X� «.را از كتاب ساقط كردند  

كند كـه   از حمران روايت مي2فرات بن ابراهيم در تفسير خود با روايت معنعن -147(ب) 

1] ���خواند:  م، اين آيه را ميگفت: از ابوجعفر شنيد� �h!H a � X�� v�\.W� � 5
E�%
�34 � =A� X� � �tD�	�خوانيم. گفت: حرفي در جاي حرف ديگـري   گفتم: ما چنين نمي 

  قرار داده شده است.
ي ايـن   گويد: از ابا عبداهللا دربـاره  كند كه مي عياشي از هشام بن سالم نقل مي -148(ج) 

1] ���م: آيه سؤال كرد� �h!H a �� v�\.W�5
E�% X�     در جـواب گفـت: در حقيقـت

خداوند آدم و نوح و آل ابراهيم و آل محمد را بر جهانيان برگزيد. اما اسمي را در جاي اسم 
  اند.  ديگري قرار داده

                                            
  .33آية:  - 1

  از فالن از فالن. (مصحح)در اصطالح محدثان، حديثي كه در سند آن گفته شود: فالن  - 2
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شـنيد كـه ايـن آيـه را      گويـد: ابـو عبـداهللا از مـن      از ايوب نقل است كه مـي  -149(د) 


5 �: خواندم ميE�% X�� v�\.W� [1� �h!H a �� ����A4 X�     :ابـو عبـداهللا گفـت :

»= �A� X� « .هم، بود اما حذفش كردند و آل ابراهيم و آل عمران را باقي گذاشتند  

روايت است كه به او عـرض كـردم:    �و از ابي عمر و زبيري از ابي عبداهللا -150(ه) 
اهل بيت او هستند چيست؟ در جواب گفـت: ايـن آيـه    دليل قرآني مبني بر اين كه آل محمد 

1] ���فرمايد:  است كه مي� �h!H a �� v�\.W� 5
E�% X� ���A4 X�– �=�A� X� 
– tD�	� �34– �5
34 :
A* a� e	% 0; �2,	% ���Q    چنين نازل شد. و ايـن آيـه

��bرا نيز، قرائت كرد:  Y1��4 0; #
37� v�bq 1�1 X� .3A4�� ��A4 X�� �. X�
�= �A�      اي آل داود، سپاسگزاري كنيد و انـدكي از بنـدگانم شـكرگزار هسـتند. و آنـان، آل :

  عمران و آل محمدند.اين، روايت ابي خالد قماط است. 


���«شيخ طوسي در كتاب  -151(و) �����A� X= �«، �گفته كه در قرائت اهل بيت» 
tD�	�  خوانده شده است. » 34� 

از ابي محمد فحام گفت: محمد بن عيسي از هارون ابو » ;���«شيخ در كتاب  -152(ز) 

عبدالصمد ابراهيم از پدرش از پدر بزرگش؛ يعني، ابراهيم بن عبدالصمد بن محمد بن ابراهيم 

�� �گفت: جعفر بن محمد� ���A4 X�� 5
E��% X�� ��\.W� [1� �h!�H a � X�
�tD�	� �34 =A� :اين چنين نازل شده است.  خواند و گفت  

سياري از محمد بن سنان از ابي خالد قماط از حمران بن اعين روايت كـرده   -153(ح) 

��خوانـد:   است كه گفت: از ابا عبداهللا شنيدم كه چنين مي a ��\.W� [1� �h!�H� � X�
�� ��A4 X�� 5
E�%�=A� X�  .سپس گفت: به خدا سوگند، اين طور نازل شد  
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نسـبت   �و از بعضي از اصحاب ما، روايت است كه حديث را بـه امامـان   -154(ط) 

���X دهند، و  مي�tD�	� �34 5
E��«خواننـد و مـن گفـتم: مـردم      مـي  %���A4 X� «

  خوانند. گفت: حرفي در جاي حرف ديگري قرار داده شده است.  مي
ست كه گفـت: ابـو   و از علي بن حكم از داود بن نعمان از ايوب حر روايت ا -155(ي) 

��كـردم:   از من شنيد كه من اين طور قرائـت   �عبداهللا a �� [1� �h!�H X�� v��\.W
� 5
E�%�tD�	� �34 ��A4 X�  :گفت=A� X�  هم، در آن بود اما آن را حذف كردند و

  بقيه را باقي گذاشتند. 


��«شيخ طبرسي در تفسير  -156(يا) �� :A¯ «هـل بيـت  گفت: و در قرائت ا�  X��
�tD�	� �34 =A�  .آمده است  


��«شيخ محمد بن حسن شيباني در كتاب  -157(يب) ��گفته است: و در قرائت » �¦ 

�	����tDاهل بيت  �34 =A� X� ي آن خبرها بر نزول  آمده است: همه»� X��= ©A « در

�«اين آيه اتفاق دارند، اما در نزول ��A4 X� «   هـا بـه    زيـرا بعضـي از آن  اخـتالف دارنـد؛

�«رسانند كه  صراحت مي�A4 X� « به جاي»=A� X� «ها  گذاشته شده است و بعضي از آن

هم در نازل شدن آن ظاهرند و ممكن است قسمت اخير بر عدم انتقال راوي حمل شـود كـه   
هـا   سقوط آن را در قرائت امام نقل نكرده است چنانكه همان معني موجود و ثابت در ذهـن 

=«خالد،  ست، بلكه از ذيل روايت ابي عمر و زبيري ظاهر است كه جز ابيه ©A� X� « را نقل

بردارها حمل شود، بلكه خبر مروي ابي خالد  اند، اما باز هم ممكن است بر اشتباه نسخه نكرده
از حمران در وجود آن ظاهر است كه با صريح خبر مروي ديگر وي در تفسير فرات معارضه 
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كند، و در دليل پنجم گفته  شد كه آن  را آن خبر بر عدم نزول آل عمران داللت ميشود، زي مي
  مطلب در مصحف ابن مسعود بوده است. 

7'��� علي بن ابراهيم در دو جا از تفسـير خـود آورده اسـت:     -158(يج)  5���; ����
� �	��� ª%���t	��� :; Y=�*مقـدم بـر   » *��=Y«اين چنين نازل شده كـه   

»���  است.» 	�

محمد بن حسن شيباني در دو جا از تفسير خود براي تقديم و تأخر حروف  -159(يد)  

7 فرمايـد:  بر يكديگر به اين آيه مثال آورده است كه خداونـد مـي   5���; ���� ª�%�� ���'
��t	��� :; �	��� Y=�*  

حكم بن عينيه سياري از ابن ابي عمير از ابي ايوب خراز از زياد بن سوقه از  -160(يه) 

��'7� ��ª�%  روايت كرده است كه اين آيه را چنـين خوانـد:   �از ابي جعفر 5���; ����
� Y=�*–  a v�bq– �t	��� :; �	��ي ديگـر خداونـد خوانـد:     و در فرموده �

�� �.A$�� Q– ��18� ='4 5��; �   U;��5 4'= ����18 الخبر. گويا �در قرآن  � 

ه است. سياري، اين خبر را در اين مقام چنين وارد كرده است و گويـا او  بوده و حذف گرديد
چنين فهميده كه دو كلمه داخل قرائت بوده است اما عياشي طوري اين خبر را وارد نموده كه 

ي آن از حكم بن عينيـه آمـده كـه     دهد اين دو كلمه داخل قرآن نيستند، زيرا درباره نشان مي

�m��rفرمايد:  ي خداوند در قرآن سوال نمودم كه مي ي اين فرموده گفت: از ابي جعفر درباره

��~��}��|��{���z��y��x��w��v��u��t���sl  
  )42: عمران آل(                                            
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ات داشته  آنگاه را به ياد بياور كه فرشتگان گفتند: اي مريم! خدا تو را برگزيده و پاكيزه«
  ».همه زنان جهان برتري داده است است، و تو را بر

فقط يك بار اسـت؟  » Z�h!H«دوبار ذكر شده است در حالي كه » Z�h!H«گفتم: چرا 

راوي گفت: امام در جواب گفت: اي حكم، اين مطلب تأويل و تفسيري دارد. پس به او گفتم: 
و از ايـن كـه در   آن تفسير كن. گفت:  يعني، اول عيسي را براي او از فرزندان انبياء برگزيـد  

والدت و در ميان پدران و مـادرش زنـايي موجـود باشـد، پـاك گردانيـد و در قـرآن هـم،         

�'7� ��ª% �فرمايد:  مي 5��; ����a v�bq �	��� Y=�*گويد: در  تا آن جا كه مي 

روايت ابن خرذاذ آمده است كه كدام يك از آنان، مريم را در حال يتيم شدن كفالت كردند و 
ي به دنيا آمدن عيسي با هم درگير بودند  ي محمد، نزد آنان نبودي؛ آنگاه كه مردم دربارهتو ا

  ها كفالت او و فرزندش را به عهده بگيرند.روايت.  كه كدام يك از آن
سياري از محمد بن جمهور از بعضي از اصحاب از ابي عبـداهللا دربـارة قـول     -161(يو) 

�� خداوند، خطاب به حضرت عيسي:� �W ª	 � �³ ��ª
روايـت كـرده اسـت كـه      ;�. 

چه صدوق با اسناد از امام رضا روايت كرده است كه امام رضا  گفت: چنين نازل شد. پس آن
كه او  �هاي خدا، بر مردم مشتبه نشد مگر امر عيسي گفت: امر هيچ يك از انبياء و حجت

ه سوي آسـمان بـاال   زنده از زمين رفت و روحش در بين آسمان و زمين گرفته شد، سپس ب
كنـد. در ظـاهر، قرائـت     كشيده شد و روحش به وي باز گردانده شد، اين قرائت را تأييد مي

رساند كه وفات در زمين انجام شده است و اهل تفسير چند وجهي را براي آن ذكر  مشهور مي
د دارد، اند كه چهارمين وجه از علماي نحو نقل شد كه گفتند: در آيه، تقديم و تأخر وجو كرده


b<  < ﴿مانند قول خداوند:  >�  ]% >V >4 >�� >��  ]� /V /W �«يعني،  نذر؛كه در ترتيب، وجود  ﴾﴾﴾﴾�<�;�
قبـل  » ¾


��«از عذاب است، اما شيخ در ���اين قول را به قرائت نسبت داده است و طبرسـي آن را  » 



    

  شيعه نسبت به قرآن كريم اعتقاد      240 
 

 

ـ  «فرمايد:  روايت نموده است كه مي �چه از پيامبر تأييد نموده با آن رده و قبـل از  عيسـي نم
  ». گردد روز قيامت به سوي شما بر مي


��«محمد بن حسن شيباني در  -162(يز) ��گفتـه اسـت: و در خبرهـاي مـا از     » �¦ 

��امامانمان روايت شده است:  ª	 � �W� ��� �ª
بعد از نازل شـدنش در زمـان    –);�. 

د و خدا دانـا بـه همـه    رس ، دخول اين كلمات در قرائت، بعيد به نظر نمي»�قائم آل محمد
  چيز است. 

 �عياشي از حبيب سجستاني روايت كرده است كـه گفـت: از ابـا جعفـر     -163(يح) 
  ي خداوند سؤال نمودم:  ي فرموده درباره

�m��v��u��t���s��r��q����p��o��n��m��l��k

���±����|�����{��z��y��x��wl                              81: عمران (آل(  

كه خداوند پيمان مؤكد از پيغمبران گرفت كه وقتي كتاب و فرزانگـي بـه شـما    هنگامي «
چه با خود داريد، تصديق نمايد؛ بايد به او ايمان بياوريد  دادم و بعد از آن پيغمبري آمد تا آن

  ».و وي را ياري دهيد
به وي ايمان بياورند و كمكش كنند در حالي كه او را  �گفتم: چگونه موسي و عيسي 
ايمان بياورد و او را كمك كند در حالي كه او را در  �اند و چگونه عيسي به محمد نيافتهدر 

نيافته است. امام در جواب گفت: اي حبيب، به درستي از قرآن آيات بسياري ساقط گرديـده  
اند و در توهم مردان اسـت، بـه آن    است و چيزي جز حروفي كه نويسندگان به اشتباه نوشته

��� ت. اين درست نيست، پس آن را چنين بخوان: اضافه نشده اس Q? I��L
; a V�K 5�;
� ���� 0; 5b�
�� �D t
�'�Ab\� Z�i 5���� 5�b	; �D I=$; X.*� 5�u ��% 0';

��W�'���. »       اي حبيب، خداوند اينگونه اين آيه را نـازل كـرده اسـت، امـا هـيچ امتـي از
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ـ بعـد از پيـامبر     صخداوند در قبال پيـامبر  هايي كه قبل از موسي بودند به پيماني كه امت
خودشان ـ از آنان گرفته بود، وفا نكردند و امتي كه موسي به نزدشان آمد، جز تعداد انـدكي،   
موسي را تكذيب كردند و به او ايمان نياوردند و ياريش نكردند، امـت عيسـي هـم، محمـد     

جز تعداد اندكي. و اين امـت  تكذيب كردند و به او ايمان نياوردند و كمكش نكردند؛  صرا
از آنان گرفت، انكار كردنـد؛   �در قبال علي بن ابي طالب صنيز، پيماني را كه رسول خدا

ي خـود كـرد و آنـان را بـه واليـت و       آن هم در زماني كه مردم را بپاداشت و علي را خليفه
تـر از   حكـم اطاعت او دعوت نمود و خودشان را بر اين پيمان شاهد قرار داد. چه پيمـاني م 

، كه به آن وفا نكردنـد حتـي آن را   �ي علي بن ابي طالب ي رسول خداست درباره فرموده

  ». وجود داشت و حذف گرديده است» ;5«ي  ي كلمه انكار و تكذيب نمودند. گويا در آيه

كـه   �سياري از ابن سالم از حبيب سجستاني، مانند آن را تـا قـول امـام    -164(يط) 
  خداوند آن را چنين نازل كرده است، روايت نموده است.  گويد: اي حبيب، مي

و از راوي قبل، آمده كه گفته است: از امامان از امم النبيين روايت شده است  - 165(ك) 


��«و شيخ طوسي در �  آورده كه امام صادق گفته است: تقدير آن چنين است. » �

اي كه  رشان را تصديق و به برنامههاي پيامبران پيمان گرفت كه پيامب آنگاه خداوند از امت
او آورده عمل كنند، اما آنان بعد از پيامبران خود با دستوراتشان مخالفت كردند و بـه پيمـان   

  وفا نكردند و بسياري از شريعتش را ترك كردند و بسياري را نيز، تحريف كردند. 
ـ   ت و وجـود لفـظ   در اين جا روايت به پايان رسيد؛ اما او خبر را به معني نقل كـرده اس

»5�;شود و گرنه ايـن   در آيه و اين كه اين لفظ نازل شده باشد، بر مقدر بودن آن حمل مي» 

يعنـي،   –اصطالح در گفتار ائمه معروف و معهود نيست؛ با اين كه مقام آن مقام تقدير اسـت  

بينديش؛ زيرا در ميـان كلمـات ذكـر شـده چيـزي       –را در تقدير گرفت » ;5«توان لفظ  مي
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يست كه بر آن داللت كند و معني كالم بدون در نظر گرفتن آن و بدون خارج شدن از ظاهر ن
  لفظ، كامل است. 

ي  ي كهنه از يك نوشته» *	= �)�	.1«سيد رضي الدين علي بن طاوسي در  -166(كا) 

و امامان جمـع آوري شـده اسـت،     صبعضي از علماي پيشين كه در آن، قرائت رسول خدا
بو العباس برايم حديث آورد و گفت: ابو الحسن بن قاسم، ما را خبر كرد و گفت: كند: ا نقل مي

 �علي بن ابراهيم برايم حديث نقل كرد و گفت: پدرم از يونس بن ظبيـان از ابـي عبـداهللا   
  برايم حديث آورد كه او اين آيه را چنين تالوت كرد:

 �m��Q��HG��F��E��D���C��B��Al         92: عمران (آل.(  

هرگز به نيكي دسترسي نمي يابيـد   –آمده است  T�¼Uدر حالي كه در قرآن  -يك ميم  با

  داريد.  چه دوست مي تا انفاق كنيد آن

ي فوق گفت آن را  ي آيه درباره �سياري از يونس از ظبيان از ابي عبداهللا -167(كب) 

�.���چنين قرائت كرد: � �; .�h'� ��\ ��   ك ميم خواند.كه آن را با ي �0 �'��.

از علي بن ابراهيم از پدرش از عمر بن عبـدالعزيز  » ��b �«در  سالمثقة اإل -168(كج) 

  از يونس بن ظبيان از ابي عبداهللا، مانند آن را روايت كرده است. 
عياشي از يونس از ابي عبداهللا، مانند آن را روايت كرده اسـت. مجلسـي در    -169(كد) 

را چنين قرائت كن. گفته است: اين قول بر جواز تالوت بر غيـر  شرح قول امام كه گفت: آن 
كند و احتياط بيشتر آن است كه از آن قرائت عدول نشود، زيـرا   هاي مشهور داللت مي قرائت

دادند، و  هاي مشهور عادت مي ، اصحاب خود را بر قرائت�به تواتر رسيده است كه امامان
فرمودند. روايت و نقل از مجلسي تمام شده است.  مي به قرائت و عمل به آن تا قيام قائم امر

در بين مـردم متـداول بـوده باشـد و شـاذ       �احتمال دارد كه آن قرائت نيز، در زمان امام
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رساند، شايد غرض، بيان  گرديدن اين قرائت بعد از آن، ضرري به جائز بودن قرائت ديگر نمي
  قرائت صحيح و امر به معتقد بودن به آن است. 

و از حسين بن خالد روايت است كه گفت: ابو الحسن اول گفته است: اين آيه  -170 (كه)
�شود:  چگونه خوانده مي �

�m��`��_���^��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��Tl. 102: عمران (آل(   
ايد، آن چنان كه بايد از خدا بترسيد، از خدا بترسيد و نميريد  اي كساني كه ايمان آورده«

  ».  ن باشيدمگر آنكه مسلما

  ���?� �^� ����� F\ a .�� .';� 0�V 0�.¬ 8�� 8? �.A3(; 5�W −  X.*��
z=	% 0; [�;� 5� aكه شما مسلم به رسول خدا و امام بعد از ايشان  ؛ يعني مگر آن�−

كند؛  گويي مسلمون؟ سبحان اهللا! خداوند اسم ايمان را بر آنان واقع مي باشيد. گفتم: چه مي
كند در حالي كه ايمان از  ها درخواست اسالم مي نامد؛ سپس از آن ها را مؤمنين مي يعني، آن

شود؟ و او گفت: در قرائت از  گفتم: در قرائت يزيد هم، چنين خوانده مي اسالم برتر است. 
نازل كرده  صآمده است و همان چيزي است كه جبرئيل آن را بر محمد �حضرت علي

  1مگر شما تسليم پيامبر و بعد از او تسليم امام باشيد. است و آن چنين است:
سياري از هارون بن جهم از حسين بن خالد، مانند آن را روايت كرده اسـت   -171(كو) 

  ها را در قرائت ذكر نمود، احتمال دارد.  آن �چه امام و داخل كردن تمام آن


��«شيخ طوسي در  -172(كز) �روايـت شـده اسـت     �گفته است: از ابي عبـداهللا » �

»��.A3(; 5�W �و معني آن، اين است: مگر اين كه شما تسليم آن چيزي باشيد كه پيامبر» 

  آن را از نزد خداوند آورده است. 

                                            
  .102آيه:  - 1
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����A6كند:  روايت مي �ابو علي طبرسي از ابي عبداهللا -173(كح)  5b'; 0b��   بـه

  ).?�A6جاي  

ي عمير از ابن سنان روايت كرده است كه علي بن ابراهيم از پدرش از ابن اب -174(كط) 

ــداهللا  ــي عبـ ــر ابـ ــت: بـ ــردم:  �گفـ ــت كـ  �m��g���Q��P��O��Nlقرائـ

)ابو عبداهللا گفت: بهترين امت، اميرالمـؤمنين و حسـن و حسـين بـن علـي را      110:عمران (آل

T��A6كشند؟ قاري گفت: فدايت شوم؛ چگونه نازل شد؟ گفت:  مي �K ���'3� B�i�K sU 

�m��Sفرمايـد:   كنـد و مـي   بيني خداوند آنـان را مـدح مـي    مگر نميست. ابراي ايشان 

Y��X���W��V��U������Tl كنيـد و از زشـتي    به نيكي امر مي
 ». كنيد و به خدا ايمان داريد نهي مي
كنـد كـه گفـت: در     عياشي از حماد بن عيسي از بعضي از يارانش روايت مي -175(ل) 

ــي ــت عل ــده �m�R��Q��P��O��Nl �قرائ ــان آل   آم ــت: آن ــت و گف اس
  هستند.  صمحمد

ي  روايت است كه او گفت: اين آيه فقط درباره �از ابي بصير از ابي عبداهللا -176(ال) 
نازل شد. پس خداوند فرمود: شما اماماني هستيد كه بـر مـردم ظـاهر     صاوصياء بر محمد

ند، اين گونه جبرئيل آيه كنيد. به خدا سوگ دهيد و از زشتي نهي مي ايد، به نيكي امر مي گرديده
  كس ديگري نيست.  صرا نازل كرد و قصد اين آيه جز محمد و اوصياي او

كند كه گفـت: شـما    نقل مي �ابن شهر آشوب در مناقب خود از امام باقر -177(لب) 
و علي و اوصـياء از اوالد او نـازل    صبهترين امت هستيد كه جبرئيل آن را جز براي محمد

  نكرد. 
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ي بن جعفر بن احمد بن يوسف بن يعقوب  نعماني در تفسير خود از ابن عقده -178(لج) 
جعفي از اسماعيل بن مهران از حسن بن علي بن ابي حمزه از اسـماعيل بـن جـابر از امـام     

چه از كتاب خدا مورد تحريف  روايت كرده است كه گفت:  آن �از اميرالمؤمنين �صادق

تحريـف   ;���?��'��K 5 است كه آن را به  �K 5�'�� ?��A6 :ي خدا قرار گرفته، فرموده

  كردند و اين خبر طوالني است. 
سياري از محمد بن علي از ابن مسلم از علي بـن ابـي حمـزه از ابـي بصـير       -179(لد) 

دانـم   . وي گفت: چيزي نمـي �K�? �;?���'3� Bi�K روايت كرده است كه گفت: گفتم: 

ي اوصياي او به طور ويژه نازل گرديده است. اما  رهو دربا صمگر اين كه اين آيه بر محمد

�K 5�W? �A6?���b'D ?�او گفت:  �2.� 0�4'� � ���	D��% ���;N�� ��'3� Bi�K 

نازل كـرد و قصـد آن آيـه جـز محمـد و       صسپس گفت: همينطور جبرئيل آن را بر محمد
  اوصياي او، كس ديگري نيست. 

عيسي از ابي بصـير روايـت اسـت كـه ابـو       و از محمد بن سنان از حماد بن -180(له) 

Bi�K �3'���چنين خواند:  �عبداهللا �A6 �K 5�'�� _  

روايـت  كنتم خير ائمه اخرجـت للنـاس     �شيخ طبرسي از ابي عبداهللا -181(لو) 

  نمود. 
و حديث در رسالة قديمي آمده است كه سند آن، » البحار«در مجلد نوزده از  -182(لز) 

ن محمد بن قولويه از سعد اشعري ابي القاسم ـ و او مصنف آن اسـت ـ و    چنين است: جعفر ب
گفتـه   �اند كه گفت: امير المـؤمنين  روايت كرده �مشايخ ما از اصحاب ما از ابي عبداهللا

گويد: باب تحريف در آياتي كـه خـدا    رسد كه مي است؛ و بعد حديث را آورد تا به جايي مي
روايت  صچيزي كه استاد ما آن را از علماي آل محمد آن را نازل كرده است. قسمتي از آن
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ــن فرمــوده  كــرده ــد اســت:  اســت، اي �m��S��R��Q��P��O��Nي خداون

��g��ZY��X���W��V��U������Tl  110:عمران (آل(  
، را بـه قتـل   صابو عبداهللا به قاري گفت: واي بر تو؛ مگر بهترين امت، پسر رسول خدا

دايت شوم؛ پس اين آيه چگونه است؟ وي در جواب گفت: رسانند؟ من در جواب گفتم: ف مي

TA6خداوند چنين نازل كرده است:  �K 5�'��U.   هـا را در   بينـي كـه خداونـد آن    مگـر نمـي

�m��V��U������T��Sفرمايـد:   ي خـود مـدح كـرده اسـت و مـي      فرموده

Y��X���Wl  ي  پس مدح خدا براي آنان دليل است بر اين كه خداوند همـه
داني كه در ميان امت، زناكـاران و بچـه بـازان و دزدان و     صد نكرده است. مگر نميامت را ق

كنـد و   ها را مدح مـي  راهزنان و ستمكاران و بدكاران وجود دارند؟ آيا به نظر تو خداوند اين
كند و آنان  ها را مدح نمي نامد؟ هرگز خداوند آن اعمالشان را امر به معروف و نهي از منكر مي

  نامد. نامد بلكه اشرار مي نميرا اخيار 

آيد. همـان كتـابي كـه     به نظر مي» Ã.('; � »*�W ����7«گويم: اين كتاب عين كتاب  مي

خـود  » بحار«ي نام برده آن را در جلد اول  داند و عالمه نجاشي آن را از سعد بن عبداهللا مي
  اظهار داشته است. 

از علي بن ابراهيم از احمد بن  روايت كرده است» ��b �«در  ثقة االسالم -183(لح) 

���m��yي اين آيه سؤال شد: درباره �محمد بن خالد از ابي عبداهللا �x��w� �v� �u

��e�|��{���� � �zl شما بر لبه گودالي از آتش بوديد ( و هر آن «) 110:عمران (آل
  » رفت ) ولي شما را از آن رهانيد با فرا رسيدن مرگتان بيم فرو افتادنتان در آن مي
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��'�5 34� نازل كرد:  صبر محمدچنين  اين ن را آ جبرئيل به خدا سوگندفت: گ
  ��'� 0; J�h\ �hqN �2'; 5�V�W– �= �A� هايي كه  آن را اين گونه نازل كرد. در نسخه

�	�.X«چه در كتاب  ها بنابر آن ام، اين طور است و در بعضي از نسخه من ديده J��; « آن را

همان   �ش از محمد بن سليمان ديلمي از پدرش از ابي عبداهللاحكايت كرده است از پدر
است كه در كتب علم رجال ثبت است، از قبيل اين كه محمد بن خالد، ابو عبداهللا را مالقات 

چه در عياشي موجود است، اين  نكرده و او از محمد بن سليمان روايت كرده است و آن
  كند.  مطلب را تأييد مي

ز محمد بن سليمان بصري ديلمي از پدرش از امام صادق، مانند آن عياشي ا -184(لط) 
  را روايت كرده است. 

��ي خداوند متعال: علي بن ابراهيم در فرموده -185(م)  �

�m�Z��UT���S������R��Q��P��Ol  به درستي خداوند شما «) 123:عمران (آل
  ».را در جنگ بدر ياري كرد در حالي كه شما خوار بوديد

در  صگفت: مسلمانان خوار نبودنـد چـون پيـامبر    �ده است كه ابو عبداهللاروايت كر
  ميان آنان بود. 

  نازل شد. � 5�WU	�mT���Sl  T�?Z�hبه جاي 

روايـت شـده اسـت كـه      �گويد: و از بعضي از امامان صـادق  طبرسي مي -186(ما) 

T�?Z�h	� 5�WU  قرائت كردند و فرمود: جائز نيست كه آنان را با»��Q s «  وصف كرد، چـون

  در ميان آنان بود.  صپيامبر
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 �سياري از محمد بن سنان و حماد بن عثمـان از ربعـي از ابـي عبـداهللا     -187(مب) 

  �mT���Slرا به جـاي   � 5�WU	T�?Z�hي فوق روايت كرد كه ابو عبداهللا  ي آيه درباره

  قرائت كرد. 
ي فـوق را   بي عبـداهللا آيـه  عياشي از ابي بصير نقل كرده است كه گفت: نزد ا -188(مج) 

دار؛ به خدا سـوگند، خداونـد ايـن     گفت: دست نگه  ��mT���Slي قرائت كردم و درباره

5 37
#�mT���Sl  T Oگونه نازل نكرد، بلكه به جاي /�W?U  .نازل كرده است  

ي  و از عبداهللا بن سنان از ابي عبداهللا آورده و گفته است: پدرم از وي درباره -189(مد) 
  آيه سؤال كرد. همين 

وي در جواب گفت: خداوند اين چنين نازل كرده است، زيرا خداوند هرگز رسولش را 

5 37
#T O  كند و در واقع خوار نمي/�W?U اند.  نازل گرديد و بسياري آن را روايت كرده  

  و از عيسي از صفوان بن سنان، مانند آن روايت شده است.  -190(مه) 

a عبداهللا روايت كرده است كه  ريز از ابيو از ربعي از ح -191(مو)  5���W =�����
� �=�%?�Z�h	� 5�W در ميان آنان بـود و   صها ذليل نبودند چون پيامبر خواند و گفت: آن

�m���Sسالم خدا بر او و آل او باد. بايد گفت: غرض از آن خبرهـا نفـي و انكـار نمـودن     

Tl  ي از اصل محذوف بـا لفـظ خـود و    است و حال اين كه قرائت آن، معين است، گاه
گاهي به معناي آن تعبير نمودند تا غرض اصلي حاصل شود با اين كه لفظ آن موجود نيست؛ 

  زيرا قرائت به آن جايز نيست. 
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����=  ثقه سعيد بن عبداهللا در كتاب مذكور گفتـه اسـت: امـام صـادق هـم:      -192(مز) 
� �=�% a 5��W?�Z�h	� 5�W ها، با وجود رسـول   داهللا گفته است: آنقرائت كرد و ابوعب

  خوار نبودند.  صخدا
  ي قول خداوند متعال:  درباره �در كتاب فوق ابوعبداهللا -193(مح) 

�m��¤���£��¢��¡������~��}��|��{���z��y������x��wl128: عمران (آل�(  

را عذاب  پذيرد يا ايشان ي آنان را مي چيزي از كار (بندگان) در دست تو نيست، يا توبه«
  »دهد؛ چرا كه آنان ستمكارند. مي

&گفت: خداوند اين آيه را چنين نازل كرده است:  0; ª�� OZ�q �;? �? 52
34 �.�� �
  5�V	����.D�l 5� .  


(Tپس ��U  به قرآن اضافه گرديده است؛ البته در نسخه چنين است. و » نيست«به معني

  رساند.  نمي از فساد خالي نيست اما به اصل مقصود ضرري
ي فوق را چنين قرائت كـرد:   روايت است كه آيه �جعفر و ازجرمي از ابي -194(مط) 

& 0; ª� )
�� 52
34 �.�� � OZ�q �;?  5�V	� ����.D�l 5�  .  

سياري از مفضل از صـالح بـن علـي جرمـي و سـيف از زراره و همگـي از        -195(ن) 

&;� q�OZ را چنين قرائت كرد:  ي فوق اند كه آيه عبداهللا روايت كرده ابي 0; ª� )
��� �
 52
34 B��?  5�V	� ����.D�l 5� جا  در اينTB��U  .با لفظ ماضي آمده است  

��m��yي  از محمدبن جمهور از بعضي از اصحاب روايت است كه گفت: آيه -196(نا)  � � � � �x��w
{���zl ي امور جز  راي او هست و آيا همهعبداهللا تالوت كردم. وي گفت: آري چيزي ب را نزد ابي

&است؟ اما آيه اين چنين نازل شد:  �از آنِ او 0; ª� )
�� �;� 52
34 B�� �? 5�V	� �
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 ���.D�l 5�، فرمايد:  و چگونه چيزي براي او نيست در حالي كه خداوند متعال مي�m��q��p

�¡w��v��u���t��s��rl گيريد و از به شما داد، ب �چه پيامبر آن«  )7: (حشر
  ».چه شما را از آن نهي نمود، دست بكشيد آن

  و باز هم خداوند فرموده است: 

�m� �N� �M��L�� �K��J� �I� �H� � GF� �E��D� �C��B� �Al 
از پيامبر اطاعت كند خدا را اطاعت كرده است و هر كس سرپيچي كند هركس « )80(نساء:

  »، چيزي بر تو نيست.ايم؛ جز تبليغ پس ما تو را براي حفاظت از آنان نفرستاده

روايت كـرده اسـت كـه گفـت: و      �نعماني با سند گذشته از اميرالمؤمنين -197(نب) 

34
52 ي آل عمران فرموده است:  خداوند سبحان در سوره �.�� �? �;& 0; ª� )
��
 �.D�l 5/ ©��  5�V	� �?– �= ©A� X�  .پس آل محمد را حذف كردند  

 روايت كرده: �عبداهللا بن عيسي از بعضي از يارانش از ابي سياري از حماد -198(نج) 
=
2 >q �5 /b�' ]; >V ]�©� >� >���v   را قرائت كرد؛ يعني، به جاي»Z=2 /q« ،» v=
2q « .آورده است  

عمير از كسـي كـه آن را ذكـر كـرده اسـت از       و از يعقوب بن يزيد از ابن ابي -199(ند) 

��m��Ú��Ù��Ø��×��Öفرمايد: ي بعدي كه مي روايت كرده است كه آيه �عبداهللا ابي

���æ���ÜÛ�lاز  –انـد   در روز قيامت همان چيزي كه بدان بخـل ورزيـده  « )180:عمران (آل

  »گردد. طوق ايشان مي –زكات 

 %�آن را چنين قرائت كرد: .7.� ;�3�%.!
*� −J��C� 0; − _��;�
��آن چه از « �.] 

  »ورزند. زكات به آن بخل مي
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ي موصوله از طرف امام است. به »ما«بياني براي » ;0 �J��C«ر اين است كه قول او: شايد منظو

ي سزاي منع زكات روايت نموده است و  درباره �عبداهللا چه در الكافي در ذيل خبري كه از ابي ي آن قرينه
  آن خبر، قول خداوند است: 

�m���æ���ÜÛ��Ú��Ù��Ø��×��Öl»بخل  در روز قيامت همان چيزي كه بدان
  »گردد. اند طوق ايشان مي ورزيده

حمـزه از سـماعه بـن مهـران از      بـن ابـي   طالـب از يـونس از علـي    و از ابي -200(نه)  
  فرمايد:  ي اين آيه كه مي روايت است كه در باره �عبداهللا ابي

�m� � �`��|��{��z��y�x��w��v��u��t��s��rl����������������
  »ها را كشتيد. ، معجزاتي آوردند، پس چرا آنبدرستي كه پيامبران قبل از من« )183: عمران (آل


'<���[ گفت: ̧>����]% ]���� >7 0�;̧ O#� /* /� �5 /�Z�� >i �=� >7 �#� /7�−����b� � ��% ºC��−  >5�]3 > 
� �5 /E. /A/� �3>� �T�%Cدر حالي كه در اين آيه، به جاي  7<�U  ،T5�37 YV��%U  .آمده است  

گويـد:   ران ما نقل كرده اسـت و مـي  عياشي از محمدبن يونس از بعضي از يا -201(نو) 

�6[�< به من گفت:  �ابوجعفر >Q )́ �h>W º# /���  ]� �.>�D−�J�.�'; � » ي مـرگ   هر نفسي چشـنده

  »شود. و زنده مي –است 
نازل شده است. هيچ يك از اين امت نيست مگـر ايـن كـه زنـده      �اين چنين بر محمد 

هاسـت، امـا    ي روشني چشـم آن  مايه شوند كه گردد، بعد مؤمنين به طرف چيزي برده مي مي
  بدكاران، به سمت رسوايي از طرف خداوند خواهند رفت. 

چنانكه شيخ حسن بن سـليمان  » %$��6«شيخ جليل سعد بن عبداهللا قمي در  -202(نز) 

الخطاب از محمـدبن سـنان از    كند، از محمدبن حسين ابي حلي در منتخب خود آن را نقل مي
كنـد كـه گفـت:     روايت مي �جعفر بن جميل از جابربن زيد از ابيعماربن مروان از منخلي 
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هيچ مؤمني نيست مگر اين كه براي او يك قتل و يك مرگ هست. به درستي هر كس كشته 
شود تا كشته شود. سپس ايـن   شود تا بميرد و هر كس بميرد، زنده گردانيده مي شود، زنده مي

را بـه آن   �J;'�.��� امام گفت:  �mp��o��n. .��.lآيه را بر ابوجعفر تالوت كردم: 

نـازل كـرد:    �ديگر چيست؟ گفت: جبرئيل اين طور بر محمد '; �U�TJ�.اضافه كن. گفتم: 

�.D ��6Q )hW #�� – �J�.�'; � .خبر ،  

حمزه نقل كرده است كه گفـت: بـر    سياري از محمدبن سنان از فضيل از ابي -203(نح) 

D.�� ��#چنين قرائت كردم:  �جعفر ابي ��6Q )hW :گفت :�J�.�'; ��  جبرئيل ايـن ،

شود، اما  نازل كرد؛ زيرا هيچ احدي از اين امت نيست مگر اين كه زنده مي �چنين بر محمد
شـوند و بـدكاران بـا     مؤمنين به چيزهايي كه باعث روشني چشمشان اسـت، برانگيختـه مـي   

  شوند.  رسوايي زنده مي
روايـت   �اربن مروان از منخل از جابربن عبـداهللا از محمدبن سنان از عم -204(نط) 

hW #�� � �.D(است: اين آيه را چنين قرائت كرد:  ��6Q�J�.�'; .  

���6 : �جعفر اسعدبن عبداهللا در كتاب مذكور گفت: مردي بر ابي -205(س) Q #���
 ��.Dـ  ';U�T�J�.را تالوت كرد، اما ابوجعفر گفت:  ين، را هم اضافه كن. جبرئيل اين چن

شـود و   نازل كرد و هيچ احدي از اين امت نيست مگر اين كه زنده گردانيده مـي  �بر محمد
شود امـا بـدكاران بـه     شوند كه چشمشان به آن روشن مي مؤمنين به سوي چيزي كشانده مي

  شوند.  سمت رسوايي كه خداوند برايشان آماده كرده است و عذاب سخت او كشانده مي
ي خداونـد در   نقل كرده است كه وي فرموده �جعفر يد از ابيعياشي از يز -206(سا) 

Tي آل عمران را چنين تفسير كرد:  ) سوره200ي ( آيه���HU    ؛ يعنـي، خـود را از گناهـان
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Tحفظ كنيد ��%�H �U  و ؛يعني، تقيه كنيدT.!%�U      .؛يعني، با امامـان رابطـه برقـرار كنيـد

�=�T داني معني سپس گفت: مي�U  چيست؟T;�W=���U; اند، شـما هـم    ها ايستاده يعني، تا آن

بايستيد؛ و هر گاه آنان از خود حركتي نشان دادند، شما هم حركت كنيد؛ پس از خدا بترسيد 

Taگويـد: فـدايت شـوم؛     ايم؛ شايد شما هم رستگار شويد. راوي مـي  تا ما ايستاده .���� 
�W=���;U در بحار گفته شده كه .دمانند  لَبهم آمده است،  فَرِحو  رَنص v1.�/� �  v=�به معنـي   �

  هر دو آمده است.  لَزِقَاقام و 

و فيروزآبادي آن را ذكر كرده است كه معني آن اين است: در مقابله بـا مخالفـان عجلـه    
هايتان بمانيد مگر از ما چيزي ظاهر شود كه حركت را واجب گرداند، از قبيل  نكنيد، در خانه

هاي ظاهر شدن قائم. صحبت از اين است كـه ايـن زيـاده هـا      زدن و نشانهندا كردن و صدا 
ها تفسير مرابطه و مصابره باشد بنابر استفاده از مجاز در  داخل آيه باشد و احتمال دارد زياده

برداران زيـاد كـرده باشـند و معنـي      ي اهللا را نسخه و احتمال دارد لفظ جالله �ي امام گفته
م ما از پروردگارتان بپرهيزيد. چنانكه كالم راوي بـه آن اشـاره دارد،   چنين شود: تا زمان قيا

مضـاف همـان   » ��«اما احتمال تفسير از سياق كالم به دور است و احتمال دارد مقصود از 

به اين معني استعمال گرديده اسـت. و  » ��«كه در جاهاي بسياري از قرآن  امام باشد، چنان

خدا بترسيد تا زماني كـه مـا امـام را در ميـان شـما بـر        از -ترين است خدا عالم -معني آن
ي آيـه را از كـالم    بـرداران، همـه   انگيزيم و به متوقف شدن او او را فرمان دهيم. شايد نسخه

  اند.  ها موجود است، آن را ذكر نكرده چه در قرآن ساقط كرده باشند يا به خاطر تكيه بر آن
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  نساء ي سوره

روايت كرده است كه وي در  �از اميرالمؤمنين» 8\���¨«كتاب  شيخ طبرسي در -207(الف) 

  ي خداوند را گفت:   از فرموده 3ي  مقابل شخص زنديق، آيه

m��r����~��}��|��{����z���y��x��w��v��u��tl������������������������������������     3: (نساء (  

ا حاللند و دوست ترسيديد كه درباره يتيمان نتوانيد دادگري كنيد، با زنان ديگري كه براي شم و اگر«
  »داريد، با دو يا سه يا چهار تا ازدواج كنيد.

ي زنان يتيم نيستند. ايـن   رعايت عدالت در حقّ يتيمان، ربطي به نكاح زنان ندارد و همه
از قبيل چيزهايي است كه در گذشته برايت ذكر كردم و گفتم: منافقان قسمت زيادي از قرآن 


��;�Tبين  چه در  اند، مانند آن را ساقط كرده� � U  وTنكاح زنانU  بيش از يك سوم قرآن

  به صورت خطاب و قصه وجود داشته كه حذف گرديده است.! (روايت)

*�A	�5 %�� كند كه گفت:  روايت مي �بن ابراهيم از امام صادق علي -208(ب)  f �
 02';� ��? 0E.�±  �A(; #i?��,��  0E�.i  پس اگر با زنـي ازدواج كرديـد و از : 

ي او را بپردازيد كه اين بر شما واجب است. گفت اين آيـه، دليـل بـر     آنان كام گرفتيد، مهريه
  مشروع بودن متعه است: 

� -209(ج)  ���[o*  در»� �b�از پدرش از ابن ابي عمير از كسـي كـه آن را نـام    » 

*�A	�5 %� ;'02 روايت كرده است كه گفت:  �عبداهللا برده است، از ابي f �� ���? #�i
 0E.�±  �A(;?��,��  0E�.i .اين گونه نازل گرديد :  

شيخ عاصم بن حميد خياط به روايت شـيخ ابـن محمـد هـارون بـن موسـي        -210(د) 
تلعكبري از ابي علي محمد بن همام بن سهيل كاتب از حميد بن زيـاد از عبـداهللا احمـد بـن     
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ـ   نهيك از مساور و سلمه از عاصم بن حميد از ابـي  ت كـرده اسـت كـه گفـت: از     بصـير رواي
گفته است: اگر ابن الخطاب قبل از من متعه را حرام  �گفت: علي شنيدم كه مي �اباجعفر

*��A	�5 %�� كرد. گفت: سپس اين آيه را قرائت كـرد:   كرد، هيچ بدكاري زنا نمي نمي f� �
 02';� ��? 0E.�±  �A(; #i?�,��  0E�.i � ��% 5�
���� f
�  5b
34 ¢�'i8

 =	% 0;�,��h�گويد: هر گاه اجل(مدت) در بـين شـما    ابوجعفر گفت: حضرت علي مي .�

تواني به مدت زمان ديگري كه همسر به آن راضـي باشـد، او را دوبـاره حـالل      تمام شد، مي
  ي آن دو حيض است.  شود؛ و عده گرداني و براي غير تو حالل نيست تا عده تمام 

 �جعفر مريم از ابي خود از حسن بن محبوب از ابان از ابي به اسناد» الفقيه«صدوق در  -211(  (ه

ي متعه سؤال شد، در جواب گفت: امروز متعه، مانند قبل نيست؛ زيرا  روايت كرده است كه از ابوجعفر درباره

متعه را حالل كرد و  �آوردند، اما امروز از آن ايمان برخوردار نيستند. پيامبر خدا زنان در آن روز ايمان مي

� �جان در بدن داشت، آن را حرام نكرد. و ابن عباس  تا ©A >( /; #i? ��� �5 /2�' ]; ]�]% �5/� �	>� �A>� �* f 
��,��  ©0E�.i/ 0E.�±  تا آخر، از  ... گويد: قرائت كرد خواند، و ظاهر قول او كه مي

ان چه از عياشي نقل خواهد شد. و توجيه آن هم ي آن است، به قرينه �ي كالم امام تتمه
ي بقره گفته شد، و گمان فاضل مولي مراد بر  ي سوره است كه در ذيل حديث چهلم در باره

اين است كه قرائت كرد تا آخر از آن كالم صدوق است. مقصود مؤلف از شاهد آوردن با اين 

�«قرائت آن است كه  ��?�A(; #i « را به آيه ضميمه كند تا در نتيجه نص صريح در مورد

دهد كه قسمت  كند، اما نشان نمي د، كه اين ضميمه، معني آيه را بيان ميمتعه محسوب شو
ضميمه شده هم، از آن آيه است، اگر چنين بود، واجب است كه اين قرائت هم متواتر باشد. 

تر است از اين كالم نامناسب كه ذوق هر انسان داراي فهم و درك و  اما ترك آن روايت آسان
كند. ـ جواب گفتار اخير وي هم انشاءاهللا  ب، آن را رد ميهاي كالم عر آگاه به اسلوب
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بن عبداهللا  روايت كرده كه گفت: جابر �جعفر خواهدـ. و عياشي از محمدبن مسلم از ابي
برايشان متعه را  صخدا در غزوه شركت كرد، رسول صكند كه همراه رسول خدا روايت مي

قبل از  ����يعني عمر- ابن خطاب اگر«گفت:  مي �حالل كرد و ديگر حرامش نكرد، و علي
و ابن عباس » شد بدبخت كسي مرتكب زنا نمي كرد جز انسان شقي و من آن را حرام نمي

  خواند: مي

�m��q��`��_��^��]�����\��[��Zl هـا   ). ايـن 24: (نساء
  آن را حالل كرد و هرگز حرامش نكرد. صبدان اعتقاد ندارند و رسول خدا

ي فوق را چنـين قرائـت    روايت كرده است كه آيه �عفرج و ابي بصير از ابي -212(ز) 

*��A	�5 %�� ;�'02© كرد:  مي f �−� ���?�i�A�(; #−  ��,��  ©0E�.�i 0E.�±� 
���,��h� =	% 0; �% 5�
��� f
  5b
34 ¢�'i8 :ايـن نكـاح بـه     :بعد ابوجعفر گفت

عد از سـپري شـدن   اينگونه است كه او را به نكاح خود درآورد تا مدت زمان معيني، سپس ب
  اجل، چيز ديگري حاصل شود. 

ي  گفـتم: دربـاره   �عبـداهللا  از عبدالسالم روايت است كه گفت خطاب به ابا -213(ح) 
گويي؟ در جواب آيه را مانند روايت قبل قرائت كرد با اين فـرق كـه بـه جـاي      متعه چه مي

T ©02';T U52';U   و چهـار زن محسـوب   خواند، گفتم: فدايت شوم آيا داشتن همسر متعـه جـز

اي است. گفتم: به من بگو آيا  شود، چون اين اجاره شود؟ گفت: از چهار زن محسوب نمي مي
تواند آن را تمديد كند؟ گفت: اشكالي ندارد به شرطي  قبل از سپري شدن مدت تعيين شده مي

زيـاد  تواند مدت اجاره را بعد از اين كه اجل سپري شد،  كه به رضايت زن و مرد باشد و مي
رسد كه راوي اشـتباه كـرده باشـد؛     در اين نسخه چنين آمده است. بعيد هم به نظر نمي». كند
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اند بر اين كه قسمت افـزوده   ي اخبار  و روايت موجود در مصحف ابن مسعود متفق زيرا همه

��قرار دارد كه عبارتست از:  T ©02';Uشده در آيه بعد از  �A(; #i? ���_�   

بن نعمان از داود بن فرقد از عامر بن سعيد جهنـي از   برقي از عليسياري از  -214(ط) 

*���A	�5 %�� ;�'02روايت كرده است كه گفت:  �جعفر جابر از ابي f� �−� #�i? ���
�A(;−  �0E.�± ?��,��  �0E�.i ي كتـاب   : محقق داماد در حاشـيه»���(�گفتـه:  » 7

ئمه، متعه وجود داشته اسـت و دليـل   اند بر اين كه در ميان ا احاديث ميان ما و مخالفان متفق

��ي:  ي فوق است با ضميمه ها آيه آن�� �A( /; #i? ��  و اين مطلب در مصحف ابن مسعود

كردند. گفتم: در مصـحف   گونه قرائت مي و ابن عباس نوشته شده بود و آن دو نفر آن را همان
اسـت مـورد مالحظـه و    هاي قبالً ذكر شد كه الزم  پدرم نيز چنين آمده است كه برخي از راه

  دقت قرار گيرند. 

گفته است: ابـوجعفر و  » Ã.('; � »*�W ����7«سعدبن عبداهللا قمي در كتاب  -215(ي) 

*����A	�5 %��� ;��'�02 خواندنــد:  �ابوعبــداهللا f�� �−�� �A��( /; #́��i? ����−  0E.�±�� 
� ©0E�. /i/  .  

ز جـابر از  سياري از محمدبن علي بن سـنان از عمـاربن مـروان از منخـل ا     -216(يا) 
نـازل   صروايت كرده است كه گفت: خداوند اين آيه را چنين بر پيامبر خـدا  �عبداهللا ابي

  كرد: 

��� ?�^  0�V�? �'� ©CW f% .';� ���b� .��– �4 �  – �5b	; �D v�7=$;_  

كه  -ي علي درباره -اي كساني كه كتاب آسماني به شما داده شده است، ايمان بياوريد«

  »نده چيزي است كه در پيش شما است.تصديق كن
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سيد محدث توبلي در تفسير برهان، حديث مرسلي را از عمـروبن شـمر از    -217(يب) 
 نازل گرديد:  صكند كه گفت: ابوجعفر گفت: اين آيه چنين بر محمد جابر روايت مي

 ���?�^  0�V�? f% .';� ���b� .��? B�CW–  � �4 –  0; 5b	; �D �7=$;
 #�7? �34 �E �1�'  v�E.i� )A!W �? 5E��%1? B�(� ��mH? ��'	� f� 52'	3W �

 ����?�v8.	h; a�; 
چه نازل كـرديم   اي كساني كه كتاب آسماني به شما داده شده است، ايمان بياوريد به آن«

كـه   كند چيـزي را كـه شـما بـا خـود داريـد، پـيش از آن        زيرا تصديق مي -در حق علي  –
بهره سازيم،  كه ايشان را از رحمت خود بي محو كنيم و برگردانيم، يا پيش از آنهايي را  چهره
  »شدني است. گونه كه ياران شنبه را نفرين و نابود كرديم و فرمان خدا انجام همان

  وجود داشته و حذف گرديده است. »  �4 � «گويا در اين آيه 

o*8] -218(يج)  ���م، از احمـد بـن محمـد برقـي از     بن ابراهي از علي» ��b �«در  

روايـت كـرده    �جعفـر  پدرش از محمدبن سنان از عماربن مروان از منخل از جابر از ابـي 

�0�V ?��� است كه گفت: جبرئيل اين آيه را چنين نازل كرد:  �^?� f�% .�';� ���b� .�
 �'�CW–  � �4 �v�'
�; v�.Wلي محمـد  چنين اسـت. مـو  » كافي«هاي  . متن حديث در نسخه

 –ي خداوند متعـال   دهد كه فرموده گويد: ظاهر اين حديث نشان مي صالح در شرح خود مي

 v�'
�; v�.W �34 �  –  براي نظم قرآن بوده است، اما منافقان آن را تحريف و ساقط كردند و

  . �نوراً حال است از علي
دار، كلماتي را كـه در  بر سخهنشود، اين است كه راوي يا  چه برايم آشكار مي گويم: آن مي

چـه در   كه آن را نقـل كـرديم. بنـابر آن    آخر آيه است، از اين حديث ساقط كرده است؛ چنان
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ي ديگري در آخر اين سـوره قـرار دارد و آن، قـول خداونـد      مصاحف قرار دارد، ابتداي آيه
�متعال است:  �

�m���½��¼��»��º��¹��¸��¶��µ��´��³����²��±l 174: (نساء(   

 ايم). ! از سوي پروردگارتان حجتي به نزدتان آمده و به سويتان نور آشكاري فرستاده(اي مردم
قرار داشته اسـت. و در روايـت   » مصدقاً«و » نزّلنا«در روايت اول، بين   �4U� T و لفظ

5�Tدوم، بين b
� U و T v�.WU  بوده و در هر دو جا ساقط شده است و اصل كالم بعد از گفتن– 

.  و با همين اسناد از محمـدبن سـنان از عمـار    ; �D v�7=$;U	T5bگونه است:  ينا –في علي 

�CW�'� ?��روايت است كه گفت:  �عبداهللا منخل از ابي 5b
�–  �� ��4 – �v��'
�; v�.�W 

كند كه سند چنين  نازل شد. و سندي كه قبل از بيان اين مطلب آورده اين موضوع را تأييد مي
از پدرش از محمدبن سنان از عمـاربن مـروان از منخـل از جـابر از     علي بن ابراهيم «است: 

���ي:  را در آيـه  –فـي علـي    –روايت كرده است، و ساقط شدن  �جعفر ابيS 5��'� � 
كه بيان شد و با همين اسناد و همان حديث مذكور  تا آخر متذكر شده است. چنان ��́>___�

  ; ��D	5�bا همين سند آورده و بعد از: سياري در كتاب خودش آن خبرها را ب«گفته است: 
 –ي اخير را ذكر كرده كه حـاوي   (و با اسناد خود) اين جمله را اضافه كرده است؛ سپس آيه

چه در مصحف آنان است، موافق چيزي باشد كـه در خبـر    است و احتمال دارد آن–في علي
امبرده گمان كرده اسـت  كه فاضل ن است و مخالف چيزي باشد كه در نزد ما قرار دارد، چنان

  رسد.  بعيد به نظر مي
سياري از برقي از ديلمي از داود رقي روايت كرده است كـه گفـت: عبـداهللا     -219(يد) 

  ي بعدي را چنين تالوت كرده است:  آيه
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�?�; �34 ��'� ��=(g [  X� �'
�� =�  �3,  0; a 5E���  � 5
E�%– �X�  ��A4
�X�  =A�– AbG� ���b�� ��vf
P4 �b3; 5E�'
��_ 

� � �A� X=«كه طبق اين روايت �A4 X� � «عبداهللا  . سپس ابي از قرآن بوده و حذف گرديده است

گفته است: به خدا سوگند ما اهل بيت، مردمي هستيم كه خداوند در كتابش از ما ياد كرده است. و به خدا 

  م، و سه بار اين سخن را تكرار كرد. اي سوگند ما كساني هستيم كه مورد حسادت قرار گرفته

روايت كرده است  �عبداهللا بن ابراهيم از پدرش از حماد از حريز از ابي علي -220(يه) 
  كه گفت: اين آيه چنين نازل شد: 

 ��'� � z.	i��  Z�q �  5�4���� a ��� �� ��.*� �� ��?�5b'; �;& ���_ 
ي  بودم و درباره �جعفر ت كرده است كه گفت: نزد ابيعياشي از بريد بن معاويه رواي -221(يو) 

a �?�ي بعدي از وي سؤال نمودم:  آيه .	
y?� X.*�� .	
y�5b'; �;& ���/وي در  

  جواب، اين آيه را قرائت نمود: 

�? ���b� 0; v��
$W .��/ 0�V� ��� �� �� B�n�% �.';u��.{�!� −  �o 
��o −_�  

اي از كتاب به ايشان رسيده است اما به بتان و  يستي از كساني كه بهرهآيا در شگفت ن«

جا كه گفت: خداوند مردم را مورد خطاب قرار داد  تا آن» آورند ايمان مي -فالن و فالن–شيطان 

� ^�? ���سپس مؤمنين را تا روز قيامت با خطاب .';� 0�V�جمع نمود و ايشان را به اطاعت خدا و  

االمر فقط ما هستيم. پس اگر در چيزي با هم درگير شديد  األمر فرمان داد و منظور از اولي ليپيامبر و او

براي حل آن به خدا و رسول او و كارداراني از خودتان رجوع كنيد. پس چگونه خداوند مؤمنين را به 

&;� ���?Tاطاعت از U آن مطلب فقط به كند  دهد بعد منازعه و درگيري با آنان را تجويز مي فرمان مي
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a �?�شود كه به آنان گفته شده است:  كساني مربوط مي .	
y?� X.*�� .	
y?³�   �;&
�5b'; .  

جعفر بدون تفاوت روايت كرده و در آخر نيـز،   و مانند آن را از عجلي از ابي -222(يز) 
  بعضي آيات را افزوده است. 

q���S 5�4��'� �  Z ت: ابوجعفر گفت: و از محمدبن مسلم روايت است كه گف -223(يح) 
 z.	i� �� a ����� ���� X.* ©��  �5b'; �;& ���? .  

جعفر روايت كرده است  عمير از يزيدبن معاويه عجلي از ابي سياري از برقي از محمدبن ابي -224(يط) 

جمع نموده است و  كه آية فوق را تالوت كرد و گفت: خداوند در اين خطاب مؤمنين را تا روز قيامت

a �?�فرموده:  .	
y?� X.* ©�� .	
y?��� �5b'; �;&فقط ما را در » &;� ���?«و از  

  نظر داشته است. پس اگر در چيزي نزاع كرديد آن را به خدا و پيامبرش و كارداران خود برگردانيد. 

سعيد جهنـي   عياشي در ذيل خبر محمد بن مسلم گفت كه در روايت عامربن -225(ك) 
  آمده است.  �األمر ،  اولي�از جابر از او

روايت كـرده   �جعفر سياري از علي بن حكم از عامربن سعيد جهني از ابي -226(كا) 

a �?�است كه گفت:  .	
y?� X.�*�� .�	
y? ��;& ����  5b'�;–  =�A� X� 0�;
�52
34 a �.3H  .جبرئيل اين را چنين نازل كرده است  

از حسين بن محمد از معلي بن محمد از حسن بن » الكافي«در  ثقة االسالم -227(كب) 
علي الوشاء از احمد ابن عائل از ابن اُذينه از يزيد عجلي روايـت كـرده اسـت كـه گفـت: از      

  ي بعد:  ي آيه سؤال كردم درباره �جعفر ابي

�m��¸��¶��µ���´��³��²��±���°��¯��®��¬��«��ª����©��¨

��Æ�¹l   58 :(نساء(  
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ها را به صاحبان آن بگردانيـد و هـر گـاه     دهد تا امانت همانا خداوند شما را فرمان مي«
  »ميان مردم حكم كرديد، با دادگري حكم كنيد.

امام گفت: خداوند از صاحبان امانت، ما را قصد كرده است. منظور اين است كـه واليـت   
او قرار دارد و فرموده است: هـر   شود كه كتاب و علم و سالح در دست أمر به امامي داده مي

گاه در بين مردم حكم كرديد به عدالت حكم كنيد كه در دست شما قرار دارد. سپس به مردم 
�فرمود:  �

�m�åÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Çl  
خداوند تمام مؤمنان را تا روز قيامت به فرمانبرداري از ما به طور خـاص أمـر فرمـوده    

�� � ��كرده است و فرموده:  z1��  �;? S v�4��'� 5�hK� � a��� � X.* �������  ³�?
�5b'; �;&  چنين نازل شد. 

اگر در امري بيم داشتيد، آن را به خـدا و پيـامبر و صـاحبان امـر و فرمـان از خودمـان       
دهـد و بعـد منازعـه و     برگردانيد. چگونه خداوند آنان را به اطاعت واليان امـر، فرمـان مـي   

كند. اين مطلب، فقط به كساني گفته شده كه مأمور به اطاعت از  ن را تجويز ميدرگيري با آنا
  اند.  األمر شده خدا و رسول و اولي

عميـر از عمـربن اُذينـه از بريـدبن      بن ابراهيم از پدرش از ابن ابـي  و از علي -228(كج) 

a �معاويه روايت است كه ابوجعفر ايـن آيـه را چنـين تـالوت كـرد:       .�	
y?� .�	
y?
 X.�*�� ��� a �� z.	i���  �;& S v�4��'� 5�hK ��  5b'; �;& ³�?� X.*��

�5b'; �;&شود و در منازعه با آنـان   سپس گفت: چگونه به اطاعت از آنان امر مي �?�³ 

شود كه به اطاعت خـدا   شود. اين مطلب، فقط خطاب به كساني گفته مي هم، رخصت داده مي
  اند.  كارداران امر شدهو پيامبر و 
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������ � ;')�.�K«سعدبن عبداهللا قمي در كتاب  -229(كد)  »*�W «   در بخشـي كـه از

� �'���5�4 �� �خواند:  گويد: امام صادق اين آيه را چنين مي كند، مي مشايخ خود روايت مي
 z.	i��  Z�q � �� a ��� � ��.*� ��?��� &�5b'; �;  .  

در ذكر اختالف اخبـار   � هاللي در حديثي طوالني از علي سليم بن قليس -230(كه) 
و روايت و اقسام آن به نقل از حضرت علي گفت: گفتم: اي پيامبر خدا، شـريكان مـن چـه    
كساني هستند؟ فرمود: كساني كه خداوند آنان را با خود و من قرين ساخته است و در حـق  

  ^�?�� � فرمايد: آنان مي.';� 0�V�?a .	
y �?� X.* ©�� .	
y?����  5b'�; ��;&
 � z.	i��  Z�q �  ¤��'�� 5�hK ��� a �����  � X.*�����  �5b'�; �;& ���? 

  الخبر. 
گويم: اين خبر داللت صريح دارد بر باطل و فاسد بودن سخن كسي كـه گفتـه اسـت     مي

طاب است. و نيز ايـن  از غيبت به خ» التفات«األمر شده بنابر  به اولي» �'���5�4«خطاب در 

روايات داللت صريح بر فاسد بودن مطلبي است كه در تفسير كشاف است مبني بر اين كه اگر 
األمر در چيزي از امور دين نزاع كرديد آن را به قرآن و سـنت برگردانيـد، دليـل     شما و اولي

توانـد   مـي األمر نيز، در جايگاه دوم قرار گرفتـه اسـت و عقـل ن    فاسد بودن آن است كه اولي
درگيري با كسي كه خداوند به طاعتشان امر كرده و اطاعت از آنان را قرين اطاعـت خـدا و   

كه منازعت با خدا و رسول او قابل تصور نيست، پس اگر  رسولش نموده است، بپذيرد. چنان
األمر هم، جايز است. پس آنـاني كـه بـه رفـع و      منازعت با خدا و رسول جايز باشد، با اولي

اند، همان مؤمنان هستند كه با امر به اطاعت، مـورد خطـاب    مورد خطاب قرار گرفتهرجوع، 
  اند. قرار گرفته
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جـو و كسـاني كـه خواهـان       و اين مطلب، چون از مسائل ضروري است جز افراد ستيزه
اي است بر اين كـه الزم اسـت    كند و اين خود قرينه شكست ديگرانند، كسي آن را انكار نمي

آيـد   ي دوم قرار گيرند. مجلسي گفته است: از ظاهر بسياري از اخبار برمي رتبه األمر در اولي

در اين جا ثابت بوده و بعد حذف گرديده است. و به گمان فاضـل  �mÐ��Ï���Î�lكه 
طبرسي وقتي مؤمنان در حين تنازع مأمورند به واليان امر مراجعه كنند، پس در زمـان عـدم   

كه اين مطلب، از اين محصف، كـه در زمـان    مراجعه نمايند، چناناألمر  تنازع نيز، بايد به اولي
زيرا به جماعت آنان امر شده است و در اين  ؛شود اند، فهميده مي آوري كرده عثمان آن را جمع

. در همان تفسير از اول صجا آنان را ذكر نكرده تا هشداري باشد بر رجوع به خدا و پيامبر
آنان در هيچ امري از امور دين و دنيا جـايز نيسـت، زيـرا     شود كه منازعت با آيه فهميده مي

منازعه با طعنه زدن به اولواألمر منافات دارد. اما در مورد اين كه آنان در صورت تنازع نيـز  
مرجع هستند، بايد گفت كه ذكر نكردن أولي األمر با آن دو مرجع، قرينه است بر اين كـه در  

شـد   ر مورد دوم (برگرداندن به خدا و رسول او) امر ميحال تنازع مرجع نيستند. آري، اگر د
كه فقط تنازع به خدا برگردانده شود، و قابل توجيه بود كه گفته شود منظور از برگرداندن بـه  

صورت هستند.  األمر نيز به همان كه أولي برگرداندن به خداست و قرينه بود بر اين صپيامبر
هاي رد بر ادعاي اماميه مبني اين كه مراد  ز صورتجاست كه رازي در تفسيرش يكي ا از اين

  األمر امامان هستند، گفته است: خداوند فرموده است: از اولي

�m���å��Ù��Ø�������×��Ö��Õ��Ô���Ó��Òl  اگر در امري نزاع داشـتيد آن  «يعني

شـد:   گفته مياألمر ائمه بودند، بايد  ، بنابراين اگر منظور از اولي»را به خدا و رسولش برگردانيد
شـود. پاسـخ دادن بـه اوهـام وي      األمر امام گفته  آن را به امام برگردانيد؛ يعني، به جاي اولي

  خارج از بحث و موضوع اين كتاب است.
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بن ابراهيم از احمدبن محمد بن خالد  از علي» ���b � ���� «در  ثقةاالسالم -231(كو) 

سـلولي، يـاور     ورقاء بن حبشي بن جنـاده جناده حصين بن مخارق بن عبدالرحمن بن  از ابي
از قول خداوند متعال روايت كرده اسـت كـه چنـين     �، از ابي الحسن اولصرسول خدا

  خواند: 

�?  5�.37 � �; a 53	� 0�V� ª@��N52'4 r�4– 3� 52
34 B��* =�  5
 �V	� 5j F�*� Z����− � �  5j #7? v�x
3% v8.7 52(hW� 

 T� ]45�2APU چه بين دو خط تيره وجود دارد، حذف گرديده است و نيز در اين آيه، آن  
  به آن افزوده شده است. 

�	�.X«عالمه مجلسي در  J��; «   گفته است: ظاهر خبر آن است كه ايـن دو عبـارت در

، آن دو فقره را براي تفسير وارد كرده باشد، يعني فقط �است و احتمال دارد امام  آيه بوده
ها داده اسـت؛ يعنـي،    ي شقاوت بر آنان خداوند دستور به اعراض از آن مهبخاطر گذشتن كل

ها در گذشـته صـورت گرفتـه     خداوند در ازل به شقاوت آنان علم داشته و قرار عذاب بر آن
هـا  بـا سـوء اسـتفاده از      دانست كه آن ها امر كرده است زيرا مي است؛ پس به اعراض از آن

  شوند.  اختيار خود، بدبخت مي
نهايت بعيد است و با ظاهر سـياق و رونـد    چه مجلسي احتمال داده است، بي گويم: آن مي

چـه موجـود اسـت و معنـي آن را      كالم سازگار نيست و آن دو فقره، تفسير نيست بـراي آن 
سازد و ذكر عّلت إعراض در آن دو به معني تفسـير اعـراض و دسـتور دادن بـه      آشكار نمي

ه آن دو علت را بدان مربوط كرده است. سـپس گفتـه اسـت و    ها نيست، بلك روگرداني از آن

نويسان است يا براي ظهور آن اسـت   در خبر يا از نسخه T�52AP4Uي خداوند:  ترك فرموده

  وجود نداشته است. �يا به اينعلت است كه در مصحف ائمه
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 وعظمهمن بدو –گويم: احتمال اول بعيد است زيرا سياري و عياشي هم خبر را به همان صورت مي

  و گرنه نيازي به ذكر تمام آيه نبود.  –اند و احتمال دوم هم ضعيف است  آورده –

جناده حصين بن مخارق، مانند آن را روايت  سياري از حسين بن سيف از ابي -232(كز) 
  كرده است. 

جناده، ماننـد آن را روايـت كـرده، امـا او از      عياشي از محمدبن علي از ابي -233(كح) 
  حسن اول از پدرش عليهماالسالم آورده است. ال ابي

سياري از يونس از حمزه بن ربيع از عبدالسالم بن مثني روايت كرده كه گفت: ابوعبداهللا  -234(كط) 

  ي بعدي را چنين تالوت كرد:  آيه

�.$4 � ��h� 0�V� 1.� V@;.� � 52�\ =A� X� .A3l � � X.*�� ? Y �.(/� �
� r�& 5��.A�b�8     �v�L�=\ a    )42 :آية(

و به حـق آل   -اند اند و از فرمان پيغمبر سر برتافته در آن روز،كساني كه كفر را برگزيده(
توانند  كردند و نمي دارند كه اي كاش زمين را بر آنان صاف مي  دوست مي -محمد ستم كردند

  .    )گفتاري را از خدا پنهان كنند
  ت كه از آن حذف گرديده است.گويا بين دو خط جزء قرآن اس

 �جعفر بن عمير از ابن اُذينه از زراره از ابي بن ابراهيم از پدرش از ابي  علي -235(ل) 
  روايت كرده است كه اين آيه را چنين خواند: 

 .���? 5 ���Q  .A3l? §�Á�i 52(hW–  ���4 – � a ��hx�*�  5j �hx�*
 vf
\� v�%.� a �=i.� X.* ©��    .»64 :آية «   �
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آمدند و از خدا  به نزد تو مي -اي علي  –و اگر آنان بدان هنگام كه به خود ستم كردند (
گمـان خـدا را بـس     نمـود، بـي   طلبيدند و پيغمبر هم براي آنان طلب آمرزش مي آمرزش مي

  )يافتند. پذير و مهربان مي توبه

  است.  در اين آيه وجود داشته و حذف گرديده 34 ��U�Tگويا 

سـاباط از بطـائي از    از تعدادي افراد از برقـي از پـدرش از ابـي    االسالم ثقة  -236(ال) 
  ي  اين آيه چنين روايت كرده است:  درباره �عبداهللا بصير از ابي ابي

8 5��  �  �=|? B
,7 �¼ v�i�\ 52(hW–  ��8.��;? � – �.A3(�–  a
 �4�!�– _� vf
3(� 

اطاعت  -نداشته و كامالً تسليم -ي واليت در باره -خود از داوري تو  سپس ماللي در دل(

  )باشند.  -خدا

�.��8  �گويا در اين آيه  �;? � ���4�!� a  .موجود بوده و بعد حذف گرديده است  

روايـت   �عبـداهللا  بصير از ابي حمزه از ابي سياري از اسباط از علي بن ابي -237(لب) 


S ��=| ?B �8اند: كرده است كه چنين خو,7 �¼ �i�\ 52(hW–  ��.� �;? 0;– � .A3(�
–  a– � vf
3(� .  

  ي فوق را چنين خواند:  روايت كرد كه آيه �جعفر عياشي از جابر از ابي - 238(لج) 

S �=|8 5� 52'
% ��q f
  §.Abg ��\ �.';u�8 ª�%� � o � ? 52(hW
� =A� �,7 �¼ v�i�\ =A� X�–  vf
3(� .A3(��� 

هـاي   نه، به پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن نيستند تا تو را در اختالفـات و درگيـري  (
خود به داوري نطلبند، سپس در درون خود نسبت به داوري محمد و آل محمد هيچ اشكالي 

  .)احساس نكنند
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از وي  روايت است كـه گفـت:   �عبداهللا و از عبداهللا بن يحيي كاهلي از ابي -239(لد) 
شريك پرستش و نماز را اقامـه   گفت: به خدا سوگند اگر قومي خدا را تنها و بي شنيدم كه مي

ي ماه رمضان را  ي خدا را به جا آورد و روزه نمايد و زكات مال خود را بپردازد و حج خانه
روزه بگيرد اما تسليم ما نباشد مشرك مشرك است؛ پس بايد تسليم شوند و اگر قومي خـدا  

ي خـدا را بـه جـاي آورنـد و مـاه       پرستش و نماز اقامه كنند و زكات بدهند و حج خانهرا 
اعتراض كنند و بگويند: چرا چنان و  صرمضان را روزه باشند سپس به كارهاي رسول خدا

ي فـوق را   شوند. سپس آيـه  هاي خود چنين بينديشند، مشرك مي چنين كرده است يا در دل
  تالوت كرد. 

از سليمان بن اسحاق از يحيي بن مبارك از عبداهللا بن جبله از اسحاق  سياري -240(له) 

 ي فوق را چنين خواند:  روايت كرده است كه آيه �عبداهللا بن عمار از ابي.�Abg ��\�
� =A� X�� v=A�8  ��=|S ?�v�i�\ 52(hW .  

درش از علي بن اسباط از علي از عده از احمد بن محمد برقي از پ» الكافي«در  االسالم ثقة  -241(لو) 

  روايت كرده است كه اين آيه را چنين خواند:  �عبداهللا بصير از ابي حمزه از ابي بن ابي

 .���? 52
34 �'��� �W? .3�7 �? 5b(hW– �� .A3* vf
3(� [�; – �? 0; .i�K
 5����1– ? �� v���–  z.3	 �;� 52'; vo
37 8– � .�? �? �o" #E– .3	   �;

� 5j v�K ��b� �% �.P4.�?���
�L� =q 
و از   -و تسـليم امـام شـويد    -كرديم كه خويشتن را بكشيد و اگر ما بر آنان واجب مي(

اين كار را جز گـروه انـدكي از آنـان     -به عنوان خشنودي از او -سرزمين خود بيرون رويد
دادنـد؛   شد، انجـام مـي   ده مياندرزهايي كه به آنان دا -اهل اختالف –دادند و اگر  انجام نمي

  )براي ايشان بهتر بود و پا برجا بود.
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  است.   گويا متن بين خطوط تيره جزو قرآن بوده و بعد حذف گرديده  
  سياري از علي بن اسباط، مانند آن را روايت كرده است.  -242(لز) 

 T?5b(hWUست كه بعد از ، مانند آن را روايت كرده ا�عبداهللا بصير از ابي عياشي از ابي - 243(لح) 
Tي  كلمه.A3*U ي  ي مجلسي گفته است: ظاهر خبر آن است كه جمله وجود ندارد. عالمهT.A3*�U  در

عبداهللا باشد و آن را براي  آيه و در قرائت امامان موجود است و اين احتمال هم وجود دارد كه از كالم ابي
ي است كه در راستاي تسليم شدن براي امام باشد. و آن تفسير اضافه كرده باشد؛ يعني، مقصود از قتل، قتل

كنند؛ آن  شود. و نقل سياري در اين باب آن را تأييد مي بعيد است و دليل آن هم از مطالب گذشته فهميده مي

اند: اين  يعني، خروج شما براي رضاي امام باشد. بعضي از مفسران گفته ��  ��U�Tگويد:  جا كه مي

Tو قول حديث، تأويل دارد .A3*�U  تا آخر، عطف تفسير برايT .3�7?5b(hWU  خواهد بود؛ زيرا

در تسليم شدن براي امام، يك نوع قهر شديد بر نفس وجود دارد كه به خاطر شدت آن، به قتل تعبير شده 

ليم است. يا تسليم او شويد وقتي كه دستور به جهاد داد كه بايد جان و نفس تسليم شود. و احتمال دارد تس

  ي قتل نفس محسوب شده باشد. كالم مجلسي به پايان رسيد. شدن به منزله

و وجه اول، اگر چه ذاتاً نيكوست اما خيلي از سياق و روند آيه دور است، احتمال دارد  
منظور از قتل نفس، خروج از سرزمين باشد؛ يعني، عرضه نمودن نفس براي كشـته شـدن در   

  شد؛ چنانكه بني اسرائيل همديگر را كشتند. ها با جهاد، يا منظور كشتن نفس
بن محمد از احمد بن محمد بن خالد از پدرش از ابيطالب بن يونس بن بكار   كليني از علي -244(لط) 

 ;� �.P4.� ?���. روايت كرده است كه چنين خواند:  �جعفر از پدرش از جابر از ابي.3	5   ©�
 �%–  � �4 – �5j v�K ��b� .  
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روايت  �جعفر و از احمدبن مهران از عبدالعظيم بن عبداهللا حسني از بكار از جابر از ابي -245(م) 

 ;� �.P4.� %� ?���. است كه گفت: اين آيه چنين نازل شد: .3	–�5    ��4  –  ��b�
�5j v�K .  

 عبـداهللا  بن حكم از داود بن نعمان از منصور بن حـازم از ابـي   سياري از علي -246(ما) 
  روايت كرده است كه اين آيه را چنين تالوت كرد: 

 �;�?� a 0A  �'(\ 0; ª%�H �;?* 0; ª%�H
@ �–  N_��2�
,7 �W 
چه از بال و بدي به تـو رسـد بـه     رسد از خداست و آن چه از خير و خوبي به تو مي آن«

  »قضاي من است.
روايـت اسـت    �م رضاها از ابن اورمه از يونس از اما هاشمي  و از بعضي -247(مب) 

  كه اين آيه را چنين خواند: 

��� �.3� �? .��	� �–  f4? �% 5��;–  ��v��K �.3A	� f% ��� a � 
كنيـد، آگـاه    چه مـي  و اگر زبان از اداي شهادت بپيچانيد يا اعراض كنيد، خداوند از آن«
  »است.

  : از قرآن حذف شده است. T5��;? f4U گويا:

بن اسـباط از علـي بـن     از حسين بن محمد از معلي بن محمد از علي كليني -248(مج) 

���ي:  ي آيه عبداهللا درباره بصير از ابي حمزه از ابي ابي �.3� �?�� فرمودنـد:   � �	���.�
� �;& �.3� .��	�–  �% 5��;? f4–  ��v��K �.3A	� f% aاگرچـه حـديث در    � 

چـه در   ي آن انيم آيه را از آن استخراج كنيم. با مالحظـه مقام تفسير است اما ممكن است نتو
  عبداهللا چنين آمده:  شود كه از ابي صدر آيه و ذيل آن آمده است، روشن مي
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﴿ ́t]� /; X́o >� ]S >. /E �0 >; >�. /A>3 �	>� >( > ﴾﴾﴾﴾ :R3;�ÄÅ� ��*� 5b�N�W? °
\ t%VbD 9	; ���� 
�8� S ��� A6&� �4�  S .E 0; z=	% 0;_�t�; Xo� 

كنندگان، مـن   ، اي گروه تكذيب»پس خواهيد دانست چه كسي در گمراهي آشكار است«
ي واليت علي و امامان بعد از او به شما اعالم كردم؛ پـس چـه    رسالت پروردگارم را درباره

  كسي در اين باره در گمراهي آشكار است؟ و در ذيل آن، اين آيه را ذكر كرد: 

��h� 0�V� 0��V'3 � –   ��8� 52�®%? t';uD�;–  v=�=q v�%V4–  �
W=� � 
–  �'�C�'��?��.3A	� .W�� 0�V� >Z.* 

رساند كه امام در مقابل بيان نزول لفظي است و خبر يونس و ذكر  ظاهر عبارت چنين مي
  كند.  سياري در اين مقام آن را تأييد مي

روايت كرده است كه  �عبداهللا ر از ابيجعف عياشي از زراره و حمران از ابي -249(مد) 

W� �: اين آيه را چنين خواندB
\�? � B
\� f� ª
��� ¢.W ��z=	% 0; t�'�� 
  »همانا من به تو وحي كردم چنانكه به نوح و پيامبران بعد از او وحي نمودم.«

�﴿ي فوق  در قرآن، آيه  �W? �'
\�� f� ª
�?�'
 -كه گفت: منظورش اين است-است؛  ﴾﴾﴾﴾�\

  ها را براي وي جمع نموده است. وحي  همه

عبداهللا روايت كـرده   سياري از برقي از قاسم بن محمد از محمد حلبي از ابي -250(مه) 
  است كه پيامبر فرموده است، خداوند فرمود: 

��~  B
\�?� f� ª
�? B
\��� ¢.W ���z=	% 0; t�'�  

روايت  �عبداهللا بصير از ابي ابي عمير از ابي  بن ابراهيم از پدرش از ابن علي -251(مو) 
  كرده است كه گفت: اين آيه چنين نازل شد. 
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 f% =2�� a 0b��?ª
� XCW −  � �4 – ?� ��=2�� �b6oD� �A3	% ��CW �h�
�v=
2q a�% 

دهد؛ اين خداست كه آن را بـه   چه بر تو نازل كرده است، گواهي مي ليكن خداوند بر آن«
دهند و كافي اسـت كـه خـدا گـواه      يش نازل كرده است و فرشتگان هم گواهي ميدانش خو

  »باشد.
ي فوق  سعد بن عبداهللا قمي در همان كتاب مذكور، گفته است كه ابوجعفر آيه -252(مز) 

  در آيه حذف شده است.   �4 U� Tرا با همان شيوه، قرائت نمود.  گويا 

جعفـر شـنيدم    وايت كرده است كه گفت: از ابيي ثمالي ر حمزه عياشي از ابي -253(مح) 
  ي فوق را با همان شيوه، قرائت نمود.  كه آيه

حمزه ثمالي روايت كـرده   سياري از محمد بن علي از محمد بن فضيل از ابي -254(مط) 

� a�f�% =2 نازل كرد:  �است كه ابوجعفر گفت: خداوند اين آيه را چنين بر محمد 0b��
? ª
� XCW–  � 4� – ?	% ��CW3A�� .  

حمزه از  عبداهللا از محمدبن فضيل از ابي از احمدبن مهران از عبدالعظيم بن االسالم  ثقة -255(ن) 
  روايت كرده است كه گفت: جبرئيل اين آيه را چنين نازل كرد:  �جعفر ابي

�� .A3l 0�V� �–  52�\ =A� X�– �hx
� a 0b� � 8� 5�j  �����y 5^=�2
�
� 8_�5'2i F��y 

بخشد و آنان را بـه   گمان كساني كه كافر شدند و ستم ورزيدند، خداوند ايشان را نمي بي«
  ».كند هيچ راهي جز راه دوزخ هدايت نمي

اي كه من دارم و بر مجلسي قرائت شده است ـ خط او مطابق اين نسخه است و  در نسخه

��آيه در اصل چنين است ـ چنين آمده است:  �h� 0�V� �� ��.A3l   تا آخر آيه. مـولي
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محمد صالح گفته است: شايد اختصار به خاطر بيان و داللت بر اين باشـد كـه عطـف بـراي     
گويم: بهتر اسـت كـه بـر     تفسير است و احتمال عدم نزول بدان صورت را نيز نشان دهد. مي

و عياشي  دار يا راوي، حمل گردد، زيرا آن كلمه موجود است و در روايت قمي سهو نسخه بر
  و سياري نيز، آمده است. 

شـنيدم   �جعفر حمزه ثمالي روايت كرده است كه گفت: از ابي عياشي از ابي -256(نا) 

��نازل نمود:  �گفت: جبرئيل اين آيه را چنين بر محمد مي� ��h� 0�V� �.�A3l –  X�
�52�\ =A� .تا آخر آيه ...  

كه ذكر شد گفته است: ابوجعفر اين آيه را سعدبن عبداهللا قمي در همان كتاب  -257(نب) 

��نـازل كـرد:    �چنين قرائت كرد و گفت: جبرئيل آن را چنين بر محمـد  ���h� 0�V�� �
�52�\ =A� X� � .A3l− �  رسد و  به واژه يسيراً در آخر آيه كه ميT52�\ =A� X�U 

T را بعد از.A3lU اضافه مي كند.  

حمزه و حسين بن يوسـف از   محمدبن فضيل از ابي سيار از محمدبن علي از -258(نج) 
روايت كرده است كـه گفـت: ايـن آيـه      �جعفر حمزه ثمالي از ابي برادرش از پدرش از ابي

  چنين نازل شده است و ابوجعفر مانند آن را ذكر كرد. 
است كه او  روايت كرده �عبداهللا بصير از ابي بن عمير از ابي بن ابراهيم از پدرش از ابي علي -259(ند) 

�Tي بعدي را چنين قرائت نمود:  آيه��h� 0�V� �U  تا آخر آيه. همان بزرگوار، بعد از اين كه در

كند، و  پاورقي شرح حديث گذشته را نقل كرده، گفته است: و آن روايت بر قرآني بودن آن زياده داللت مي
راد از اين آيه، كساني هستند كه كافر شدند اند: م نظر بعضي از مفسران به اين دو روايت نزديك است كه گفته

و به مردم ظلم كردند، زيرا آنان را از چيزي منع كردند كه مصلحت و نجات آنان از عذاب در آن است، زيرا 

  ستم كند، در واقع به همه مردم ستم كرده است، به پايان رسيد كالم فاضل. صكسي كه به حق آل محمد



    

  شيعه نسبت به قرآن كريم اعتقاد      274 
 

 

با اين سند نقل كرده است و بالفاصله بعد از آن گفته است: ابوعبداهللا اين بدان كه قمي، حديث گذشته را 
آيه را قرائت كرد، اما در ظاهر، اين نقل منقطع از خبر گذشته است، در حالي كه با همان سند آن را آورده 

 است. اما نزد ما مطلب آسان است، زيرا روايت مرسل چنين شخصي مانند احاديث مسند و بدون انقطاع

  است. 

كليني از حسين بن محمد از معلي بن محمد از محمدبن اورمه و علي بن محمد بن عبداهللا از  - 260(نه) 

 ي بعدي روايت كرده است كه چنين خواند: ي آيه عبداهللا درباره بن حسان از عبدالرحمن بن كثير از ابي علي
�� v�h� �11� 5� ��h� 5� .';� 5� ��h� 5� .';� 0�V� �� �52�%.� #�و  �0 ��

  چه در مصحف موجود است، چنين است:  ي فالن و فالن و فالن نازل شد. و آن گفت: درباره

�m��w��v��u��t��s��r��� � �q��p�� �o��n��� � � � � � � � �m��l��k��j��i

��}��|���������{��z��y�����xl 137: (نساء(  

0 ����# ��.T52�%ي  و جمله��U     اي از سـوره   ر آيـه در آن نيسـت. آري، ايـن جملـه د

¢��£�����¤��¥��¦��§��¨��©��mعمران آمده است. آن آيه، اين اسـت:   آل

��±��°��¯��®���¬��«��ªl 90:عمران (آل(  
عمران ذكر  ي قسمتي از آل اي از سوره نساء با ضميمه و فاضل گذشته احتمال داده كه آيه

ر دو آيه، يكي است و هر شده باشد تا هشداري باشد به اين كه مورد مذمت و نكوهش در ه
اند: بعيد نيست كـه راوي   يك از اين آيات براي ديگري تفسير است، و بعضي از مفسران گفته

در حين نقل حديث، اشتباه كرده، يا خطاي قلم است، يا راوي هنگام سؤال كردن از امام، هر 
داده است، تا بيان  دو آيه را با هم آميخته كرده است و امام نيز جواب او را به مقياس سؤالش

چه در مصحف آنـان اسـت، خـالف آن     كند كه مفاد و شأن نزول هر دو آيه، يكي است و آن
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است كه در مصاحف ديگر قرار دارد.و راوي بر مصحف ايشان مطلع شده است، تو هم خوب 
  داني كه احتمال اخير تكلّفي است و ارتكاب خالف ظاهر است، پس بينديش. مي

آورده  �بصـير از ابـن عبـداهللا    حمزه از ابي از يونس از علي بن ابيسياري  -261(نو) 
  است كه آيه بعدي را چنين خواند: 

�m��¥��¤��£���¢��¡������~��}l ) :به كسي كه به شـما  « )94النساء
  »مگوييد مؤمن نيستي. كند،  سالم مي


��«طبرسي در  -262(نز) �� :A¯ «ي از طـرق  جعفر قاري از بعضـ  گفته است: و از ابي

ـ به فتح ميم دوم ـ و ابوالقاسم بلخي حكايت كرده كه اين قرائـت     T v�';u; B(�Uآمده است: 

بخواند، آن را  T v�';u;Uباشد، سپس گفته است: و هر كس  مي �جعفر محمدبن علي باقر ابي

  دهيم.  امان است. معنايش اين است: به كسي كه تسليم شود، نگوييد امانت نمي
ني از احمدبن مهران از عبدالعظيم بن عبد حسـني از محمـدبن فضـيل از    كلي -263(نح) 

���� روايت است كه گفت: جبرئيل اين آيه را چنـين نـازل كـرد:     �عبداهللا حمزه از ابي ابي
? 5b%� 0; FG�% X.* ©�� 5�Z�i=7 ��'��^–  ��8� � �4  ±� 5�b� v�K .';� �

 ��hb�–  ���8.%–  � �f(� �  �; a�r�&� ��.    

جعفر شنيدم كه گفـت:   حمزه ثمالي آورده است كه گفت: از ابي عياشي از ابي -264(نط) 
  جبرئيل فرود آمد و بعد مانند آن خبر را ذكر كرد. 

حمزه و حسين بن سيف از  سياري از محمدبن علي از محمدبن فضيل از ابي -265(س) 
ي فوق چنـين   ايت كرده است كه گفت: آيهرو �جعفر حمزه از ابي برادرش از پدرش از ابي

هم آمده و   آمنوابعد از  T����8.%Uي   نازل شد؛ سپس آيه را قرائت كرد با اين فرق كه واژه

����8.% ��hb� ��  پايان اين خبر است.   �� 
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عبـداهللا   و از محمدبن علي بن سنان از عماربن مروان از منخل از جابر از ابي -266(سا) 

�'�� 5�b%� 0�; ���E�% 5�Z�i=�7 � كه اين آيه را چنين خواند: روايت است  �^ ���
? 5b
� �'�CW–  � �4 – �v�'
�; v�.W      هـم  » الكـافي «و گفتـيم كـه احتمـال دارد ايـن، در

  موجود باشد. 
  

  ي مائده سوره

بن ابراهيم از حسين بن محمدبن عامر از معلي بن محمد بصري از ابـن   علي -267(الف) 
  روايت كرده است كه اين آيه را خواند:  �ير از ابي جعفر دومعم ابي

�m~��}��|��{��z �l  :داران به عقدها وفا كنيد. اي ايمان« 1المائدة«  
ها بست، سپس خداوند اين آيه را  عقد خالفت علي را در ده جا با آن صو بعد گفت: واقعاً رسول خدا

�0�V �;'.? ���نازل كرده و فرموده است:  �^ 1.�	��% . �? –  5b
34 �=�4 ���
&�t';uD�;.  

  .»-پيماني كه براي اميرمؤمنان از شما گرفت -ها وفا كنيد داران به عقد و پيمان اي ايمان«
ي  جعفر دوم، برايم حديث آورد كه آيه سياري گفت: ابوعمرو اصفهاني از ابي -268(ب) 

  . بن ابيطالب، آمده است مؤمنين، عليفوق را با همان شيوه تالوت كرد، و فقط اميرال
بن حكم از هيثم بن  كليني از محمدبن حسن و غير او از سهل بن زياد از علي -269(ج) 

ي وضـو سـؤال كـردم:     ي آيـه  عبـداهللا دربـاره   عروه تميمي روايت كرده است كه گفت: از ابي

� 5bE.i� .3({� �? 5b�=��� �D�F م تـا آرنـج   از پشت كف دسـت  ?گفتم: اينطور �
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 �5bE.�i �مسح كردم. گفت: نازل شدن اين آيه، چنين است: .5 ;�0 ?� �})�3b�=��
�F �D  سپس دستش را از آرنج بر بازو ماليد تا به نوك انگشتانش رسيد.  

با اسناد خود از كليني مانند آن را روايـت كـرده   » ���V2>«شيخ طوسي در  -270(د) 

  است. 

���«ن احمد كوفي صاحب ابوالقاسم علي ب -271(  (هoL� ¤=% �  ��=mD ¤=��و نيـز  » 

��«معروف به �x��*�بعد از ذكر اين آيه، بدعت دوم را يادآور شده و گفته: و در مصـحف  » 

 �TFاميرالمؤمنين صلوات اهللا عليه با روايـت أئمـه از فرزنـدان خـودش     �D 0�;U  وT� ���
t�	b�U  .آمده است  

براهيم بن هاشم قمي از پدرش از حسن بن محبـوب از علـي بـن    اين مطلب را علي بن ا
كند كـه نـزول ايـن آيـه در مصـحف       روايت مي صرياب از جعفر بن محمد باقر از پدرش

�اميرالمؤمنين چنين است: �

�m��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A

���aLl               6: (مائده(  
آيد  ها چنين برمي اين روايات، بلكه از صريح آن سپس كالمي طوالني را ذكر كرده. سپس گفته: از ظاهر

 F«كه به جاي �D��«است نه » ;0 � F �Dبعد از » ���V2>«به همين سبب، شيخ در كتاب  .است» 

اعتبار است  نقل اين خبر، مطلبي را به شرح ذيل بيان كرده است: بنابراين قرائت، سؤال از اساس ساقط و بي

آيد كه شستن از سر انگشتان  چه در مصحف است چنين برمي ست كه از ظاهر آنو مقصود از سؤال اين ا
ي شيخ بهائي كه گفته است: شايد مراد از نازل شدن تأويل  ها پايان پذيرد. پس گفته آغاز شود و در آرنج

ن گونه كه الزم است حديث بر اين معني حمل شود، و گرنه اين روايت متواتر است، چگونه ممك باشد؛ همان
رسد. و مجلسي متواتر بودن  ي تأويل از تنزيل خيلي ناپسند به نظر مي است ظاهر خبر نفي گردد؟ حتي اراده

رد كرده است به اين كه: اگر منظور از تواتر اين اخبار، تواتر در سلسله » £¢ ���V2>«اين خبرها را در 
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آوري نموده  ها تا كسي كه قرآن را جمع آن راويان تا قاريان باشد، يا تواتر در سلسله تا قاريان و بعد از
باشد، مسلم نيست، اما اخباري  صي روايت از پيغمبر است، اين مسلم است، و اگر منظور شما تواتر سلسله

توان در جاي مشخص  كه داراي تواتر معنوي هستند بطور  اجمال بر نقص و تغيير قرآن داللت دارند، اما نمي
ايم  اند، مأمور شده چه قاريان آن را ضبط كرده و ما به قرائت و عمل به آن طبق آنبه نقص و تغيير حكم نمود 

  شود. پايان كالم مجلسي.  ظاهر  –مهدي  –تا قائم 

از مفيد از احمدبن محمداز پدرش از احمدبن ادريس و سعدبن عبداهللا » ���V2>«شيخ در  -272(و) 

د از محمدبن نعمان از غالب بن هذيل روايت كرده است كه عبداهللا از حما از محمدبن احمد بن يحيي از ابي

را مجرور بخوانيم يا منصوب، گفت:  T?5b3i�Uجعفر سؤال كردم كه آيا  فوق از ابي ي هآي ي هگفت: دربار

  مجرورش بخوانيد. 

، مانند آن را روايت كرده اسـت كـه    �عياشي از غالب بن هذيل از اباجعفر -273(ز) 
  شود.  نويسان حمل مي ب رفع آمده است، اما اين سؤال بر سهو نسخهآن سؤال، به جاي نص

�«در كتاب  -274(ح) 56�41[o�* «       ـ تأليف قاضـي نعمـاني ـ نوشـته اسـت: قرائـت

T�?5b]3i�U گويم: طبـق   با كسر، قرائت اهل بيت است، و ابوجعفر نيز، چنين گفته است. مي

�T5b3iظاهر آن خبرها، قرائت U،  شود و نزول نصب، منتفي است. شـيخ   ميدر جر منحصر

گويـد: شـما بـا     به چنين مطلبي تصريح كرده است، آن جا كـه مـي  » ���V2>«هم در كتاب 

كنيد در حالي كه اكثر قاريان بر آن هستند و اين قرائت، غسل پـا را   قرائت نصب چه كار مي
ل چيـزي كـه در آن   گـويم: او  رساند. مي كند و غير از شستن مفهوم ديگري را نمي واجب مي

گوييم: قرائت نصـب   است، اجماع در قرائت جر و اختالف در قرائت نصب است. زيرا ما مي
جايز نيست و قرائت نازل شده، فقط جر است. بعد به خبر گذشته استدالل كرده اسـت و بـه   

تواتر ندارد و قـرآن بـر يـك     صگانه از پيامبر صراحت گفته: در اين كه قرائت قاريان هفت
هـا توسـط    آيد كه بعضي از قرائـت  ي او الزم مي نازل شده نه بر هفت حرف و از گفته حرف



    

  279  كتاب فصل الخطاب
 

 

ي آن را در گذشـته شـرح نمـوديم،     كه همـه  شود، چنان اخبار بر بعضي ديگر ترجيح داده مي
كه مجلسي به آن اشاره  ها موجود است، چنان ي من حتي در اكثر نسخه چه در نسخه سپس آن

Tكرده است: .m(;� U نويسان باشد و  رسد از سهو نسخه آمده است و بعيد به نظر مي فاءا ب

فـاء را تأييـد     هـاي  با واو بودن آن در روايت عياشي با وجود اتحاد راوي، سهو بودن نسخه
  كند.  مي

شـده  چه از قرآن تحريـف   گويد: اما آن بن ابراهيم در اول تفسير خود مي علي -275(ط) 
  است. .. قول خداي متعال: 

�4 �  ª%� 0; ª
�� XCW? �; }3% X.*�� �^N���_ 
  حذف گرديده است. » في علي«گويا در اين آيه 

عميـر از ابـن    و در همان منبع فوق در سوره سبأ آمده است: پدرم از ابن ابي -276(ي) 
برايم حديث آورد و گفت: خداوند پيامبرش را فرمود تا اميرالمؤمنين  �عبداهللا سنان از ابي

��*.X %3{ ;� ?��� اي مردم نصب كند: را بر �^? XCW� ª%� 0; ª
  الخبر.  ��4 �  −�

ي  درباره �عباس گويد: حسين از ابن بن ابراهيم كوفي در تفسيرش مي  فرات -277(يا) 

XC�W ?��� ي خداوند به صورت معنعن، برايمان حديث آورد:  فرموده ��; }�3% X.�*�� �^
� ª%� 0; ª
ي علي  گفت: خداوند پيامبرش را امر فرموده است تا دربارهو  _��4 �  −�

  تبليغ كند. 
و سيد توبلي در كتاب » تأويل آيات باهره«الدين نجفي در كتاب  شيخ شرف -278(يب) 

اين مطلب از غير تفسير او از زيد  گويد: در ظاهر، بن ابراهيم مي به نقل از علي» المرام ةغاي«
بعد از  ي هآيي  هرفت و دربار �جعفر : قتاده بن دعامه نزد ابيشحام نيز، آمده است كه گفت

  آن سؤال كرد: 
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�m��§��¦���¥��¤�����£��¢��¡�����~��}��|l   20 :(سبأ(  

ي آنان راست گردانـد؛ زيـرا همگـي از او پيـروي      در واقع، ابليس پندار خود را درباره«
  »كردند مگر گروه اندكي از مؤمنان.

أمر كرد اميرالمؤمنين را براي مردم منصوب كند و آن   صامبرشوي گفت: خداوند به پي

��*.X %3{ ;� ?��� فرمايد:  فرمان در اين آيه بيان شده كه مي �^? XCW� ª�%� 0; ª
�− 
 � �4 – �������*� Bx3% f  #	h� � �  .تا آخر خبر  

ز حـرب ا  از مهـدي بـن ابـي   » 8\����¨«احمدبن علي طبرسي در كتـاب   -279(يج) 

محمد علوي از فرزندان افطس كه از بندگان صالح خدا بود، از محمدبن همام از محمدبن  ابي
ي بـن محمـد    خالد از سيف بن عميره و صالح بن عقبه و همگي از قيس بن سمعان از علقمه

از مدينه  صكند كه گفت: حج پيامبر خدا روايت مي �جعفر محمدبن علي حضرمي از ابي
گويـد: وقتـي بـه     ي قوانين شرع را تبليغ نمود و در ادامه مي اليت، همهبود و غير از حج و و

ساعت از روز باقي مانده بود؛ جبرئيل غديرخم كه سه مايل با جحفه، فاصله دارد، رسيد، پنج 
، همانا خداوند ص: اي محمدبا پيام بازداشتن و هشدار و عصمت و حفظ از مردم آمد و گفت

XCW ?���  يد:كند و مي فرما بر تو سالم مي �; }3% X.*�� �^� ª%� 0; ª
�−  � �4� 
 ص... سپس پيامبر ي علي نازل شده است، تبليغ كن چه از طرف خدا درباره اي پيامبر، آن«

اين آيه را تالوت كرد. اين خبر طوالني و باارزش است و شيخ شهيد و بزرگوار، ابن فارسـي  

tP4«در كتاب .�الدين بن  روايت كرده است و سيد بزرگوار، رضيآن را مانند او » ���� 

طاوس (قدس سره) از احمدبن محمد طبرسي معروف به خليـل در كتـاب خـود بـه نقـل از      
محمـد دينـوري از محمـدبن     بكر بن عبدالرحمن از حسن بن علي ابـي  مناقب از محمدبن ابي
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ا آخر با مـتن و  موسي همداني از محمدبن خالد طيالسي از سيف بن عميره، حديث فوق را ت
  سند روايت كرد با اختالفي كه در بعضي از الفاظ وجود دارد. 


�t  ���«الدين بن طاوس در كتاب  سيد رضي -280(يد) �به نقل از كتاب شيخ ثقه » 

كند كه گفـت: خداونـد    روايت مي �ثلج با طريق مرسل از امام صادق بكر محمد بن ابي ابي


5«در Ax� ¤  خود نازل كرد.  صا بر پيامبري فوق ر آيه» ��

�m�.D«كتاب  -281(يه)  ���*��تأليف مظفربن جعفر بن حسين به نقل از محمد بن » 

آورد  مي �از پدرش از پدربزرگش جعفر �بن موسي رضا معمر از حمدان معافي از علي 
ا دهد تا بـه آن جـ   كه گفت: روز غديرخم، روز بزرگ و ارزشمندي است. مطلب را ادامه مي

��*�.X گويد: خداوند متعال وعيد و تهديد را نازل نموده و فرمود:  رسد كه مي  مي ��^ ���
 �; }3%? XCW� �  ª%� 0; ª
  تا آخر.  �__ _�4�

& %��m«چنانكه در » ;'�7>«ابن شهر آشوب در  -282(يو) �.�W «  است از عيسي بـن

��*.X %3{ ;� ^?��� عبداهللا از پدرش حديثي نقل شده كه گفته است:  �? XC�W� 0�; ª�
�
 ª%�–  � �4 –  � #	h� � �–  v�%V4 ª�%V4?� vf
را » ��4 �� «اما بعـداً دشـمن   . �

  حذف نمود. 

 �عبـداهللا  عميـر از ابـن سـنان از ابـي     به نقل از ابـن ابـي  » &;���«كتاب  -283(يز) 

ـ  مي راي مـردم منصـوب كنـد،    گويد: وقتي خداوند پيامبرش را امر فرمود تا اميرالمؤمنين را ب
  ي فوق را نازل كرد.  آيه

كند كـه   روايت مي �عبداهللا سياري از ابن عمير از بعضي از يارانش از ابي -284(يح) 

��*.X %3{ ;� ?��� ي فوق را چنين قرائت كرد:  آيه �^? XCW�S ª%� 0; ª
تا ...��4 �

  آخر.
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گويد: در  از عبداهللا مي ل از  زربه نق» ���� �Ax«علي بن عيسي در كتاب  -285(يط) 

��*.X %3{ ;�  ^�?��� كرديم:  ي فوق را چنين تالوت مي زمان پيامبر آيه? XCW� 0�; ª
�
 ª%�– ��t';uD ��.; v�
34 �  .  


��«محمدبن حسن شيباني در كتاب  -286(ك) ��ي فـوق در شـمار آيـات     آيـه » �¦ 

در اين آيه وجود داشـت امـا آن را   » علي«سم گويد: ا آورد و مي تحريف شده، به حساب مي
  پاك نمودند. 

بن ابراهيم از پدرش از قاسم بن محمـد از سـليمان بـن داود منقـري از      علي  -287(كا) 
ي ذكر وجـوه   در يك حديث طوالني درباره �سفيان بن عيينه از زهري از علي بن حسين

  وده است: كند و در آن گفته است: خداوند متعال فرم روزه  نقل مي

�m���â��Ã��Â��Á��À��¿�����¾��½��¼��»��º��¹��¸��¶��µ��´l  

  )95 (مائده:                  

اي معادل آن از چهارپايان بدهد كـه   هر كس از شما به عمد نخجيري بكشد، بايد كفاره«
  »كنند. دو نفر عادل در ميان خودتان به معادل بودن آن قضاوت 

عبداهللا روايت كـرده كـه    جميله از زيد از ابي ابيسياري از محمدبن علي از  -288(كب) 

  گفت: منظور امام است.  �m��Â��Á��À��¿lي قول خداوند: درباره

�5�bg %��  �طبرسي گفت: محمدبن علي باقر و جعفر بن محمد صـادق  -289(كج) 
X=4 Y�Q .خواند (  

كـردم در   ي سـؤال  ي آيـه  گويد: دربـاره  عياشي به نقل از حريز از زراره مي -290(كد) 

است و امام بعد از آن هم. سپس گفت: ايـن از اشـتباه    صرسول خدا» X=4«جواب گفت: 

  نويسندگان است. 
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كليني از محمد بن يحيي از احمد بن محمد از ابن فضال از ابن بكير از زراره  -291(كه) 

ـ    �m��Â��Á��À��¿lي  آيه ي هگويد: دربار مي ر از اباجعفر سؤال كـردم، ماننـد آن را ذك
  كرد.

آورد كـه امـام    سعدبن عبداهللا قمي در كتـاب خـود از مشـايخ خـويش مـي      -292(كو) 

هاي ديگري  و در دليل هفتم، راه .يعني امام ��5b'; X=4 Y�Q �% 5bgخواند:  �صادق

براي اين خبر از كليني و سياري مطرح شد. پس مالحظه كن كه مجلسي گفته است: در بـين  
  ». ذَوا«ت اهل بيت به لفظ مفرد، ذُوعدل است نه مفسران مشهور است كه قرائ

گفته است: دو شخص عادل موجـود   TX=4 �QUي  و طبرسي گفته است: ابو الفتح درباره

نيست، يكي كافي است، اما اين معني از آن اراده شده كه بايد كسي حكم كند كـه عـدالت را   

بـراي مثنـي هـم كـاربرد دارد      T0;Uاراده شده است. البته  T0;Uذوكند؛ يعني، از  رعايت مي

گويم: اين وجه كه ابن جني ذكر كرده بعيد و نـامفهوم   شود. مي چنانكه براي مفرد استعمال مي

 صرسول خـدا  TYQ  X=4Uاست و در تفسير اهل بيت به نقل از دو سيد دريافتم كه مراد از 

است. و در كشـاف  األمر بعد از ايشان هستند، و صاحب قرائت براي خبر قرائت كافي  و أولي

خواسـته بگويـد: كسـي بـه آن حكـم        T5b'; X=4 �QUآمده است كه محمدبن جعفر خواند: 

ي وحدت نشده است. و گفته  كند ولي از آن اراده كند كه در ميان شما عدالت را رعايت مي مي
شده منظور امام است و ظاهر آن است كه او جعفر بن محمد را اشتباه گرفته اسـت پـس آن   

  ا واژگون شده نقل كرده است. خداوند دلهايشان را برگرداند. خبر ر

�!	T �.A �طبرسي گفته است: روايت شده است كه در قرائت جعفربن محمد - 293(كز) 
5b
��E?U 5« �آمده است. و در تفسير كشاف آمده است كه جعفربن محمدb
��EU  را با سكون

)Z��( گويند:  لي در جمع ليله و اراضي در جمع ارض و اين كه ميخواند. اهالي اسم جمع اهل است، مانند ليا
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T�.3EU  مانند»�.��U  .به سكون راء است و اما سكون ياء در حال نصب، به خاطر تخفيف است

  اند.  كه ياء را در سكون شبيه به الف كرده –باسكون ياء  – ; B�?�U	T��� Y=گويند:  كه مي چنان

روايت  �جعفر نصر از مردي از ابي بن زياد از احمد بن محمد ابي سهلاي از  كليني از عده - 294(كح) 
  كرده است كه اين آيه را چنين خواند: 

 04 .�N(�8�? Z�
q–  >=�� �  5b�–  >=�� �� �5�u(� 5b� 
  »كند. از چيزهايي مپرسيد كه اگر برايتان ظاهر شود، شما را ناخشنود مي«

روايـت   �عبداهللا سلمه زيد شحام از ابي ابي سياري از محمدبن بن علي از -295(كط) 

 04 كرده است كه اين آيه را چنين خواند: .�N(�8�? 5/�Z�
q– =��� �  5�b�– =��� �� 
�5�u(� 5b�   و در كتاب»X.�	� J��; « گفته است: گويا اين زياده در مصاحف آنان بوده

  مخفي نيست. است و احتمال دارد ذكر آن به عنوان تفسير باشد كه بعد آن 
عبداهللا روايـت كـرده اسـت و     سياري از نصربن يزيد از جبلي از مردي از ابي -296(ل) 

گفـت:   گويد: از وي شـنيدم كـه مـي    كند و مي يعقوب نقل مي همچنين مفضل بن صالح بن ابي

���ي بعدي را چنين بخوان:  آيهQ ��(
4 ��� �.���.G X��7  5���; 0�%–  ª�%� #�E
:
  را قرائت نكرد.  !
: �%) �(� #E�ªنه( −�)�!

�عياشي از يحيي جبلي از قول خداوند متعال چنين آورده است:  -297(ال)  �

m����±��°��¯.�.�.l گفــت: آن را چنــين قرائــت كــردم: 112:(مائــده ( #��E�
�ª%� .4=� �? :
ي كمـي   كند كه قرائت با تاء بـوده اسـت، البتـه عـده     اين بيان مي �)�!

اند. طبرسي گفته است: مراد اين است كه  ساير قاريان با ياء خوانده كنند و گونه قرائت مي اين
تواني از پروردگارت درخواست كني. در درخواستشان استطاعه را ذكر كردند نه ايـن   آيا مي

علت كه آنان در توانايي او شك داشته باشند. گويا آنان استطاعه و توانايي را از جانب خود 
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است؟ مانند تو انع مچه چيز پس تواني  اند: تو كه مي گويا گفته به عنوان احتجاج ذكر كردند،
يعني برو چون تـو   !تواني مرا تنها بگذاري، همانا من مشغولم كه به دوستت بگويي: آيا مي اين

تـواني   از انجام اين درخواست ناتوان نيستي، سپس بايد تقـدير آيـه چنـين باشـد: آيـا مـي      
رت درخواست كني؟ و گفت: نزديك و شبيه به اين تقدير اي را از پروردگا فروفرستادن سفره

تـواني دعـا كنـي و از     يعني آيا مـي «گفت:  �روايت شده است، وي �عبداهللا هم از ابي
  ».پروردگارت درخواست نمايي؟

ي قرائت بيشتر متناسب حال و مقام حواريون است، حواريوني كـه در   گويم: اين شيوه مي
  جا كه فرمود:  آن شاره شدهها ا ناي قبل بد آيه

�m��¥� �¤��£� �¢� �¡��� �~��}� �|��{� �z��y

��§��¦l   111: (مائده(   

و آنگاه كه به ياران عيسي الهام كردم كه به من و پيامبرم ايمـان آوريـد، گفتنـد: ايمـان     «
  »آورديم و تو هم شاهد باش بر اين كه ما مسلمانيم. 

كه در  كند. چنان خدا و بطالن ايمان ايشان ميي قدرت  ظاهر اين قرائت، داللت بر شك آنان درباره

  به آن تصريح شده است.» �b���«كتاب 

  

  نعامأَي  سوره

كليني از محمدبن يحيي از احمدبن محمد از حسـين بـن سـعيد از نضـربن      -298(الف) 
اسدي روايـت كـرده     حمزه از يعقوب بن شعيب از عمران بن ميثم غيابه سويد از محمدبن ابي

  اين آيه را قرائت نمود:  �: مردي نزد اميرالمؤمنيناست كه گفت
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�m��°� �¯��®��¬��� �«���� �ª� �©��¨§��¦��¥���¤��£��¢

��²��±l    :33(أنعام(  
 »كنند. كنند بلكه ستمكاران آيات خدا را انكار مي بدرستي آنان تو را تكذيب نمي« 

  ببدون تشديد و چنين است:  »Vb�8%.�«اميرالمؤمنين گفت: آري او را به شدت تكذيب كردند اما 

8� ª�\ �% �.%Vb� #y��% �.�N� � 
  »آورند كه با آن حق تو را تكذيب كنند. باطلي را نمي«

گفـت: مـردي پـيش     �عبـداهللا  عياشي از عمران بن ميثم بـه نقـل از ابـي    -299(ب) 
  آمد و مانند همان حديث را نقل كرد.  �اميرالمؤمنين

كند  عبداهللا روايت مي از برادرش از پدرش از داودبن فرقد از ابيسياري از حسن بن سيف  -300(ج) 

/T8 5كه فردي  ���  ªW.%Vb�U  را با تشديدT8 ªW.%Vb�U ابوعبداهللا گفت: با  كند، قرائت مي

  . اليكذبونكشود؛ يعني،  تخفيف خوانده مي

وايـت  و از صفوان از يعقوب بن شعيب از عمران، همان حديث قبل تا آخـر ر  -301(د) 
  شده است. 

  ي خداوند متعال:  ي فرموده بن ابراهيم درباره علي -302(  (ه

�m��²����«�����ª��©��¨§��¦��¥���¤��£��¢l  :33(أنعام(  
عبداهللا قرائت گرديد؛ وي گفت: نه، به خدا سوگند بشدت او را  گفته است: اين آيه نزد ابي

آورند  ين معني است كه حقي را نمينازل شد؛ و به ا ��ªW.%Vb�8تكذيب كردند، در اصل 

  كه با آن حق تو را باطل كنند.

 ��ªW.%V�b�8بكر،  طبرسي گفته است نافع و كسائي و اعشي به نقل از ابي -303(و) 

را با تخفيف قرائت كردند كه اين همان قرائت علي است كه از جعفر صادق روايت شده است 
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گويـد:   دهد و مي اند. مطلب را ادامه مي ال خواندهو ساير قاريان آن را با فتح كاف و تشديد ذ

كـرد و   را با تخفيـف قرائـت مـي    ��ªW.%V�b�8از حضرت علي روايت شده است كه وي 

آورند تا حق تو را با آن باطل  تر از حق تو نمي گفت: معني آن، اين است: حقي را شايسته مي
  كنند.

بن اسباط از علي  بن محمد از علي بن ابراهيم از حسين بن محمد از معلي علي -304(ز) 
  عبداهللا روايت كرده است كه اين آيه را چنين قرائت نمود:  حمزه از ابي بن ابي

��; �'%� a�  t�9; �'�–  ��8.%�4�  

  »ايم. سوگند به خداوندي كه پروردگار ماست، ما هرگز به واليت علي مشرك نبوده«
بصير، مانند آن را روايت كرده  حمزه از ابي اسباط از ابن ابيسياري از محمدبن علي از ابن  -305(ح) 

حمزه از  گويم: كليني از علي بن نوح بن عباس از حسن بن عبدالرحمن از عاصم بن حميد از ابي است. مي

  .�m�¦��¥���������¤��£��¢���¡l روايت كرده است كه گفت: منظور از �جعفر ابي

ي قرآنـي. مـا    در هر دو خبر، تفسير است نه آيه T  ��8.%�4Uواليت علي است، پس  

  اين مطلب را فقط به پيروي از سياري نقل نموديم. 
كليني از محمدبن يحيي از احمدبن محمدبن عيسي از محدبن خالد و حسين  -306(ط) 

بن سعيد و همگي از نضربن سويد از يحيي بن عمران از عبداهللا بن مسـكان از زيـدبن وليـد    
سـؤال   �ي اين آيـه از اباعبـداهللا   اند كه گفت: درباره ربيع شامي روايت كرده خثعمي از ابي

  كردم: 

�m��Î��Í��Ì��ËÊ��É�����È��Ç��Æ��ÅÄ���Ã��Â��Á��À��¿��¾��½

���ß��Þ����������Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��������Ó��Ò��Ñ��Ð��Ïl���  

  )59: (انعام
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هاي در  داند و هيچ دآن ن كه خداوند آن را ميافتد مگر اي نمي هيچ برگي از درختان فرو«
هاي زمين موجود نيست و هيچ چيز تر و خشكي نيست مگر اين كه در كتابي آشكار  تاريكي

  »قرار دارد.
گويد: اباعبداهللا در جواب گفت: منظور از ورقه، سقط جنين اسـت و مقصـود از    راوي مي

مانند و يابس چيـزي كـه    ه آن زنده ميحبه، فرزند است و مراد از رطب، آن است كه مردم ب
ها در يك امام آشكار قرار دارند. مجلسي گفتـه اسـت:    ي اين مورد خشم انسان است و همه

ها را اظهار نموده اسـت و   احتمال دارد در مصحف آنان، چنين باشد. سپس تفسيري بودن آن

m����º��¹ي بعـدي تأييـد كـرده اسـت:      آن را به روايت خاصه و عامـه در تفسـير آيـه   

���¿��¾������½��¼��»l به اميرالمؤمنين �گفته كه بعد از نزول اين آيه، پيامبر� 
  همين است. تأييد جاي انديشه دارد. » امام مبين«اشاره كرد و فرمود: 

ي  دربـاره  �عياشي از حسين بن خالد آورده است كه گفت: از ابوالحسـن  -307(ي) 
» امام مبين«ادامه دادم. گفتم: در » كتاب مبين«دادم تا  ي فوق سؤال نمودم. سؤال را ادامه آيه

، �است. گفت: آري همان. فاضل مذكور گفته است: ظاهر خبر نشان مي دهد كه ابوالحسن
كتاب را به امام تفسير نموده است، گرچه احتمال دارد كه مراد او، اين باشد كه آيه، اين گونه 

  نازل شده است. پايان كالم فاضل.
صاف آن است كه اين يكي از اين دو احتمال از ديگري ظاهرتر نيسـت، اگـر چـه    اما ان 

ها بيشتر اوقات كيفيـت نـزول و تغييـر     سياق احتمال دوم در بيان تفسير آمده است، زيرا آن
اند، چنانكه در آينده اين مطلـب بـه خـوبي نمايـان      ها بيان كرده الفاظ را با امثال اين عبارت

  شود، پس بينديش.  مي
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بن ابراهيم از احمدبن محمدبن خالد برقي از پدرش از محمدبن  كليني از علي -308(يا) 

B �� ¬��اين آيه را چنين تالوت كرد:  �سنان از محمدبن مروان آورده است كه ابوعبداهللا
R�%� �A3�− �'( /G− � v�7=H���f3b� X=�;8 v8=4 خـوانيم:   گفتم: فدايت شوم ما مي

�m�~���}��|��{��z�lوي گفت: همانا در اين آيـه،  115: (انعام (»�'�(G «

  موجود است.
سياري از مردي به نقل از محمـدبن مـروان گفتـه اسـت: ابوعبـداهللا گفـت:        -309(يب) 

 �¬��R�%� �A3� B− �'( /G− � v�7=H���f3b� X=�;8 v8=4 :    گفتم: فـدايت شـوم مـا

G)'�«اين آيه را بدون U گمان  : اي ابن مروان، بيكنيم. وي گفت قرائت مي»�'(Gدر » 

�	�.TJ��; Xاين آيه هست. در كتاب U       گفته است كه اين خبـر ضـعيف اسـت. پـس معلـوم

T'(Gشود كه  مي�U    ي  در آيه وجود دارد، اما به خاطر ضـعف خبـر، كلمـهT'�(G�U  از

تن بـا سـائر   گويم: ضعف سند بعد از تكرار و تأييد و قوت گـرف  ميان برداشته شده است. مي
»  الكافي«ي اين نكته كه اين خبر از مرويات كليني در  اخبار ضرر ندارد، بويژه بعد از مالحظه

  است. و انشاء اهللا به آن اشاره خواهيم كرد. 
 �جعفر بصير از ابي بن ابراهيم از پدرش از صفوان از ابن مسكان از ابي علي -310(يج) 

�رة اين آيه: روايت كرده است كه گفت: ابوجعفر دربا �

�m��`������� � �_��^��]��\��[��Z��Y������ ��X��W��V��U��T��S��R��Q��P

��h��cb����al               158: (انعام(  
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رسد، اما ايمان آوردن كساني كه قبل  هاي پروردگارت فرا مي اي از نشانه روزي كه پاره«
انـد؛ سـودي بـه حالشـان      اند، يا با وجود داشتن ايمان، خيري نيندوختـه  از آن ايمان نياورده

  »نخواهد داشت.

�B  � ?�گفت: در اصل (�� ���v�K ��f�  .نازل شد  

 �عبـداهللا  سياري از برادرش از پدرش از معلي بن عثمان بـه نقـل از ابـي    -311(يد) 

�B  � گفت: اصل (�� ����v�K ��f�  .نازل شد  

گويد: باقر يا  مي» و منسوخ قرآنناسخ «سعدبن عبداهللا اشعري در كتاب خود  -312(يه) 

�B  �� ?�آيه فوق را قرائت كردند و در آخر آن  اصل  �صادق(�� ���v��K ���f� 

  گفت. 
در آن همان كتاب آمده است كه مردي آن را نزد اميرالمؤمنين اينگونه خواند:  -313(يو) 

 ���ªW.%Vb�8 5�    او را تكـذيب   اميرالمؤمنين گفت: آري، قسم به خدا آنـان بـه شـدت

كنند؛ يعني، حـق آن را ادا   كردند اما قرآن به تدريج نازل شد و ظالمان آيات خدا را انكار مي
  كنند. نمي

بن ابراهيم از پدرش از نضربن سويد از جبلي از معلي بن خنيس به نقـل   علي -314(يز) 
  ي اين آيه سؤال كردم:  ه دربار �عبداهللا از ابي
�m����n��m��l��k��j��i���}l  159: (انعام (  

��.] �گفت:   .7�� ��52'�1 a  .يعني: به خدا سوگند آن قوم از دينشان جدا شدند 

  ي اين آيه:  و از منبع قبل آمده است كه ابوعبداهللا درباره -315(يح) 
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�m��x� �w��v��u��t�� sr��q� �p�� � � �o��n��m��l��k��j��i

��}���|����������{��z��yl  

ه دينشان را پراكنده كردند و فرقه قرقه شدند تو به هيچ وجه مسوول آنان همانا كساني ك«
  »كند. نيستي؛ كارشان فقط با خداست. سپس خداوند آنان را از كارهايشان باخبر مي

  گفت: يعني، از اميرالمؤمنين جدا شدند و به احزاب مختلف تبديل شدند. 

 T52'��1علي  آورده است كه گفت: حضرت �عياشي از صادق -316(يط) .7��� U 
  كرد و گفت: به خدا سوگند اين قوم جدا شدند.  قرائت مي

اند و اين قرائت از   را با الف خوانده» فارقوا«طبرسي گفت: حمزه و كسائي،  -317(ك) 

  علي روايت شده است، اما ساير ُقرّاء آن را با تشديد خواندند. 
  

  ي اعراف سوره

از حسين بن ابي العال از ابي بصير روايت  –كذا  –ن سيف از قاسم سياري از برقي از اب - 318(الف) 

���گويد: ابوعبداهللا اين آيه را چنين تالوت كرد:  كرده است كه مي Z��3� 5E��$%? B�37 Q
�tD�P� [.�� :; �'3	Ç �? ª% vV6�4 .��7 ��'� ��mH?_ 

العال، مانند آن را روايت  يو از محمدبن علي از علي بن صالح از حسين بن اب -319(ب) 

37�TBكرده است و در آن، به جاي  QU T�B ¥ QU  .(مانند مصحف فعلي) .آمده است  

گويد: روايت شده است كه در قرائت عبداهللا بـن مسـعود و سـالم     طبرسي مي -320(ج) 

���چنين آمده:  :�; �'3	Ç �? ª% vV6�4 .��7 ��'� ��mH? Z��3� 5E��$%? B�37 Q
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�tD�P�گـويم: در   نيز، همـان قرائـت روايـت شـده اسـت. مـي       �عبداهللا و از ابي ��.] 

»���b���T آمده است كه اعمش از» B�37 QU  .خواند  

السـفاح از   سياري از محمدبن اسماعيل و غير او از ابن سنان از منصور از ابي -321(د) 
در خصوص اين آيه، روايت  �جعفر ابيالربيع قزاز از  عمير از ابي جابربن يعقوب از ابن ابي

�ªº%� VK? Q ��كرده است كه اين آيه را چنين خواند:  5��� ��Q 5E�.2l 0; [1� �'% 0;
�b%�% 52(hW? �34 5E =2q?� 5 � ��.*� =A��4 ?�t';uD�;_  

روايـت) خـالي از نقـص نيسـت و در سـند،       ي من، اينطور آمده است، اما (اين در نسخه
ري وجود دارد و صواب آن است كه گفته شود: از جابر بن يعقوب، زيرا اباسفاع اختالف ظاه

  است.  �از ياران امام باقر
و از برقي از بعضي از اصحاب وي، مانند آن روايت شده است، اما در اين جا  -322(  (ه

  آمده است كه راوي پرسيد: آيا اين كه علي وصي اوست، قرآن است؟ گفت؟ آري. 
بن عتاب به طور معنعن از  رات بن ابراهيم كوفي در تفسيرش گفته است: عليف -323(و) 

دانسـتند چـه زمـاني     جعفر براي ما حديث آورد كه گفت: اگـر جـاهالن ايـن امـت مـي      ابي
شدند، خداوند در زمان گرفتن ميثاق از فرزندان  اميرالمؤمنين نامش برده شده است، منكر نمي

نازل كرده است   صهم در كتابي كه خداوند آن را بر محمد آدم، نام علي را آورده است، آن
شنوي كالم خدا را آن جا كه  نازل كرد. اي جابر، آيا نمي صو جبرئيل قرائت ما را بر محمد

  فرمايد:  مي

�m��b��a��`� � �_��^��]��\� �[��Z� �Y� �X��W� �V
��gf��e��dc– �?� ��.*� v=A� ��? t';uD�; v�
34 � �� 
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ي كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذرية آنان را برگرفت، ايشان را بر و هنگام«

براستي كه محمد رسول  -خودشان گواه ساخت كه آيا پروردگار شما نيستم ؟ گفتند: آري،

  .»خداست و علي امير المومنين است

پس به خدا سوگند، خداوند او را در ازل، اميرالمـؤمنين ناميـده اسـت؛ در حـالي كـه از      
  »ي آدم پيمان گرفت. ذريه

 �جعفر و از احمدبن محمدبن احمدبن طلحه خراساني به طور معنعن از ابي -324(ز) 
روايت شده است كه گفت: به ابوجعفر گفتم: اي پسر رسول خدا، چه زماني حضـرت علـي،   
اميرالمؤمنين ناميده شد. وي در جواب گفت: البته خداوند متعـال در آن زمـان كـه از نسـل     

زندان آدم، پيمان گرفت، علي را اميرالمؤمنين ناميد و اين مطلب در كتابي است كه خداوند فر

��«خوانيم:  نازل كرد. چنانكه ما مي صآن را بر محمد___VK Q «    تا آخر آيـه، بـا اضـافه

4�=TYي  نمودن كلمهU  بعد ازT��.*�U.       پس خداونـد در هنگـام گـرفتن پيمـان از نسـل

  ميرالمؤمنين ناميده است. فرزندان آدم او را ا
آورده اسـت كـه    �جعفـر  و از جعفربن محمد فزاري به طور معنعن از ابـي  -325(ح) 

دانستند در چه زماني او اميرالمؤمنين ناميده شده است، واليت  گفت: اگر جاهالن اين امت مي
گويـد: از وي سـؤال نمـودم چـه زمـاني علـي،        كردنـد. راوي مـي   و طاعت او را انكار نمي

اميرالمؤمنين ناميده شد. گفت: آنگاه كه خداوند از نسل فرزندان آدم، پيمان گرفت و جبرئيل 
  نازل كرد:  صآن را بر محمد

�m��e��dc��b��a��`���_��^��]��\��[��Z��Y��X��W��V
��gf– �?� ��.*� v=A� ��? t';uD�; v�
34 � �� 
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ه اسمي نامگذاري كرد كـه قبـل از او   سپس ابوجعفر گفت: به خدا سوگند، خداوند او را ب
  هيچ احدي به آن اسم نامگذاري نشده بود. 

و از جعفربن محمد اودي به طور معنعن از جابر جعفي آمده است كه گفتم: چه زماني علي،  -326(ط) 

نم. كني؟ گفتم: آري. گفت: پس بخوان. گفتم: چه بخوا اميرالمؤمنين ناميده شد. گفت: آيا قرآن را قرائت نمي

�m��a��`���_��^��]��\��[��Z��Y��X��W��Vگفت: اين آيه را: 
��s��gf��e��dc��bl رسولي و علي  بعد به من گفت: آخر به چه چيزي مي رسي؟ و محمد

  اميرالمؤمنين. پس در آن جا خداوند علي را اميرالمؤمنين ناميد اي جابر. 

گفـتم: كـي علـي، اميرالمـؤمنين     گويد: به ابوجعفر  عياشي به نقل از جابر مي -327(ي) 
ناميده شد. گفت: به خدا سوگند اين آيه بر محمدص نازل شد. بعد قسمت آخر آيه را آورد و 

  نامگذاري علي به اميرالمؤمنين، تكرار كرد.  ي ههمان سخن قبلي را دربار
و از جابر نقل است كه گفت: ابوجعفر به من گفـت: اي جـابر، اگـر جـاهالن      -328(يا) 

كردند. جابر  انستند كه علي چه زماني، اميرالمؤمنين ناميده شده است، حق او را انكار نميد مي
�گفت: گفتم: فدايت گردم چه زماني علي اميرالمؤمنين ناميده شد؟ گفت: اين آيه را بخوان:   �

�m��b��a��`� � �_��^��]��\� �[��Z� �Y� �X��W� �V
��gf��e��dc– �?� ��.*� v=A� ��? v�
34 �?�;t';uD  �� 

  بعد به من گفت: اي جابر، به خدا سوگند اين چنين، محمدص آن آيه را آورد. 


�t«الدين علي بن طاوس در  رضي -329(يب) �شكوهمند محمدبن عباس در   از ثقة» ��� 

 بن عباس بجلي از محمد بن مروان غزال از زيد بن معدل از ابان بن عثمان از خالدبن يزيد تفسيرش از علي
دانستند، چه زماني علي، اميرالمؤمنين ناميده  آورده است كه گفت: اگر جاهالن اين امت مي �جعفر از ابي

زماني اميرالمؤمنين ناميده شد. گفت: آنگاه كه  كردند. گفتم: چه يشد. واليت و اطاعت از او را انكار نم

�m��Z��Y��X��W��Vد: خداوند پيمان نسل آدم را گرفت و اينگونه جبرئيل بر محمدص نازل كر
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c��b��a��`���_��^��]��\��[– �?� ��.*� v=A� ��? �
 v�
34?t';uD�;  �� 
الربيع  عمير از ابي بن ابراهيم از يعقوب بن يزيد از ابن ابي از علي» الكافي«در  االسالم  ثقة -330(يج)  

م: چه زماني علي، اميرالمؤمنين ناميده شد. گويد: به او گفت كند و مي عبداهللا نقل مي قزاز از جابر كه از ابي
  گفت: خداوند او را به اين نام، نامگذاري كرد و در كتابش نيز، آن طور نازل كرد:  همان آيه قبلي. 

البحار از مناقب ابن شهر آشوب از كتاب امالي ابن سهل با اسـناد خـود    تاسع -331(يد) 
  ست. شود، مانند آن را آورده ا كه به جابر متصل مي

و از تفسير محمدبن عباس از احمدبن هوذه بـاهلي از ابـراهيم بـن اسـحاق      -332(يه) 
نهاوندي از عبداهللا بن حماد انصاري از عمروبن شمر از جابر، شبيه به حديث قبلي را روايت 

  كرده است. 
الحسن  و از دالئل محمدبن جرير طبري شيعي از حسين بن عبداهللا بزاز از ابي -333(يو) 

اسحاق از ابراهيم  بن محمد بن احمد بن لؤلؤ بزاز از احمدبن عبداهللا بن زياد از عيسي بن يعل
  مانند آن را روايت كرده است.  بن هراسه از عمروبن شمر از جابر،

و از سيد فخار بن سعد از خليفه ناصر از احمد بن احمد از ابن نهبان از ابن شاذان از احمد  -334(يز) 


�t«ن طاوس در كتاب سيد رضي الدين ب�ها را نقل كرده است. مولي محمد صالح در  ي آن همه» ��� 

الربيع قزاز روايت شد، او را با اين وصف در كتب رجال  شرح حديث قبلي گفته است: اين كه گفته شد از ابي

ست در حالي كه نيافتم و بدون آن وصف، مجهول است و اين كه گفته شد: خداوند او را اميرالمؤمنين ناميده ا

كننده از علت نامگذاري سؤال كرده بود و او اين جواب را به او داد. اين براي جواب دادن به مخاطب  سؤال

گذاري را بشناسد و آن را  ترين چيز براي مخاطب، آن است كه نام است تا هشداري باشد بر اين كه مهم
همانا محمدص «رساند و اين كه گفته شد:  تصديق كند، زيرا ندانستن علت نامگذاري، ضرري به او نمي

كنندگان منافق از روي حسد و دشمني آن را حذف كردند.  شده بود. اما تحريف قرآن نازل» رسول من است
رساند زيرا  الربيع ضرري به روايت نمي پايان كالم مولي محمد صالح. اما در حقيقت، مجهول بودن ابن ابي
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كند، عالوه بر اين كه خبر به چيزي تأييد شده كه از  ده كه از غير ثقه نقل نميعمير از او روايت نقل كر ابي ابن

چه در  گذاري بوده باشد، اما آن حد استفاضه هم فراتر رفته است و احتمال دارد در اصل سؤال از  زمان مام

ي اخباري كه  نويسان تغيير يافته است، به قرينه حال حاضر، موجود است بر اثر تصحيف و غلظ اماليي نسخه

گذاري نزد مردم بوده باشد، و امام بيان  ي وجه تسميه و علت نام ذكر شد. و ممكن است هدف سؤال در باره

كرده كه آن مطلب يك امر تعبدي است و نيازي به دانستن دليل نيست و خداوند با اين تعبير آن را بيان كرده 

  ر آشكار است؛ پس بينديش. كه از طرف خودشان آن را گفته باشند و اين ام نه اين

سياري از ابن محبـوب از حمـادبن عيسـي از حميـد بـن جـابر عبـدي از         -335(يح) 
  ي:  آورده است كه آيه �اميرالمؤمنين

�m���b��a��`��_�� ^]��\��[��Z��Y��X�� �W��V��U��T��S

��ol    :32(أعراف (  
هاي پاكيزه را حرام  هاي الهي را براي بندگانش آفريده و مواهب و روزي چه كسي زينت«

  »اند. ها براي كساني است كه ايمان آورده كرده است. بگو: آن روزي

  بوده و حذف گرديده است. » حالل«ي  كلمه

D'�7>«ابوجعفر محمدبن علي طوسي در كتاب  -336(يط)  <7��از محمدبن قتيبه كه » 

ر) نزد من از لوحي قرآن ي ابوجعفر بود، روايت كرده است كه گفت: روزي (ابوجعف كننده ادب

�Tگفت:  خواند؛ ناگهان لوح را انداخت و با نگراني برخاست و  مي�W � a� �W��.�	i� �
�U 
تمام شد به خدا سوگند پدرم وفات يافت. گفتم: از كجا ايـن مطلـب را فهميـدي؟ گفـت: از     

: اين مطلب شناسم. گفتم: رفته است؟ گفت عظمت خداوند چيزي به نزد من آمد كه آن را نمي
را رها كن به من اجازه بده تا داخل خانه شوم و وقتي بيرون آمدم، از قرآن پرس تـا برايـت   

كن. پس داخل خانه شد؛ من هم برخاستم و به دنبـال او داخـل خانـه     كنم و تو حفظ  تفسير 
شدم؛ زيرا براي او نگران بودم. گفت: به هيچ احدي اجازه ندهيد كه نزد من بيايـد تـا خـود    
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�Tگفـت:   آيم. سرانجام دگرگون شده، بيرون آمد؛ در حـالي كـه مـي    بيرون � a ��W� ��W� ��
�
�.	i�U    :رد. بعد گفتم: فدايت شوم پدرت فوت كرده اسـت؟ گفـتبه خدا سوگند پدرم م

بلي و خودم غسل و كفنش را به عهده گرفتم. سپس به من گفت: اين مطلـب را رهـا كـن و    
ايت تفسير كنم و تو هم آن را حفظ كن. گفتم: از اعراف برايم بگـو.  قرآن را ازمن بپرس تا بر

  اهللا و اين آيه را قرائت كرد:  سپس گفت: اعوذ باهللا و بسم

�m���U��J��I��H��G����������F��E��D��C��B��Al  171: (اعراف(  

ـ  «  م زماني را به خاطر بياور كه كوه طور را از جاي بركنديم و بر فراز سرشان قـرار دادي
  »اُفتد. مانند سايباني بود و ايشان گمان بردند كه بر سرشان فرو مي

برايم بگو. گفت: اين اول سوره است و اين ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و » المص«بعد گفتم: از 

اند و چيزي كه بر مراد مشتبه شده است، در آن موجود   چه نويسندگان به غلط نوشته عام و خاص است و آن

  است. 

  

  ي انفال سوره

روايـت كـرده    �جعفـر  سياري از نضر از جلبي از شعيب از ثمالي از ابي -337(الف) 

و در  �m�DC��B��A��lاين آيه سـؤال كـردم:    ي هاست كه گفت: از ابن جعفر دربار

&:  Tجواب گفت: بگو ªW.�N)�X�hWU  بايد حذف شود).  عن؛ (يعني، حرف  

عبـداهللا   ان بن عثمان از عمـوي واسـطي خـود از ابـي    بن حكم از اب و از علي -338(ب) 
ي فـوق گفـت: بايـد آن را بـا حـذف       ي آيه روايت است كه درباره �عبداهللا واسطي از ابي

  خواند. » عن«
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ي اول  ي آيـه  بصير روايت است كه گفت: درباره المعز از ابي و از خلف از ابي -339(ج) 
را حذف كن. مردم گفتند: اي پيامبر » عن: «سؤال كردم، در جواب گفت �جعفر انفال از ابي

اي رسان؛ زيرا انفال مخصوص توست. بعد خداوند اين آيـه را نـازل     خدا، ما را از انفال بهره
  كرد: 

 ��& ªW.�N(& #7 X�hW� a X�hW���.*� 
 ي چگونگي تقسيم درباره �ي خويش از اميرالمؤمنين نعماني در تفسيرش با سند گذشته -340(د) 

همانا يكي «گويد:  رسد كه مي دهد تا به جايي مي كند كه حضرت علي گفتارش را ادامه مي غنايم، روايت مي
از وظايف قائم نسبت به امور مسلمانان، انفالي است كه براي پيامبر خداص بود. خداوند فرمود: 

�X�hW8 ªW.�N(�� :؛ اما تحريفش كردند و گفتند�X�hW8 04 ªW.�N(�� ت انفال درخواس

اي كه ذكر آن گذشت، جواب داد و  خواستند، پس خداوند ايشان را با آيه كردند آن را هم فقط براي خود مي

  فرمايد:  دليل آن، اين كالم خداوند است كه مي

�m��V��U������T��S��R��Q��P��ON��M��L���K��Jl   
كنيد اگر مسلمان هسـتيد؛  از خدا بترسيد و خودتان را اصالح كنيد و خدا و رسولش را اطاعت «

  .»يعني، مالزم طاعت خدا باشيد در اين كه درخواست نكنيد چيزي را كه حق شما نيست

�����«سعدبن عبداهللا قمي در كتاب  -341(  (ه »*�W «گويـد   به نقل از استادان خود مي

�X�hW8كه امام صادق  ªW.�N(�� ن قرائت كرد و طبرسي گفته است كه ابن مسعود و سعدب

و زيدبن علي و جعفربن محمد  �الباقر وقاص و علي بن حسين و ابوجعفر محمدبن علي ابي

�X�hW8 :و طلحه بن مصرف �الصادق ªW.�N(��   خواندند. و طبرسي در جاي ديگـري

&گفته است: به صحيح و ثابت است كه قرائت اهل بيت  ªW.�N�(���X��hW    .بـوده اسـت

اي شناخت ماهيت يا صفات يا بعضـي از مسـائل نـامعلوم    بر، T04Uگويم: بيان سؤال با  مي



    

  299  كتاب فصل الخطاب
 

 

از ) « 85(اسـرا/  �m��Ï�Â��Á��Àlشيء است؛ مثالً خداوند فرموده اسـت:  
  .»پرسند تو درباره روح مي

�m���ÝÖ��Õ��Ô���Ólپرسند از تو درباره ذي القرنين مي « )83: (كهف��������������������«.   

�m��g���b��a��`l پرسند ميها  از تو درباره كوه« )105: (طه«.  

@�v اما اگر سؤال بدون حرف جر خود به مفعول دوم تجاوز كند، مانند �q v��Wo  /B�N*�

V� (         بدين معني آن اسـت كـه از فالنـي چيـزي درخواسـت كـردم؛ يعنـي، مفعـول دوم را

ي مذكور از ماهيت نيست؛ چون در اين صورت مناسب  درخواست كرده است و سؤال در آيه
المال كـه مخصـوص پادشـاهان ماننـد      بدون وارث و اموال عمومي بيتبود غنيمت و ميراث 

مراتع و جنگل و غيره در جواب ذكر شود. اما اگر سؤال از شناخت حكم آن و اين كه حالل 
انـد و بعضـي    ي حكم اشياء سؤال كـرده  هاي سابق در باره است يا حرام، باشد؛ چنانكه ملت

رسي آن را نقل كرده است، آن وقـت ايـن معنـي بـا     اند، چنانكه طب  مفسران احتمالش را داده

  ���.Tي  تهديد ظاهري كه از جملهaجا مناسب نيست؛ چنانكه  شود و در اين فهميده مي» 

اميرالمؤمنين در خبر گذشته به آن اشاره كرد. چون زشتي و نـاروايي در ايـن سـؤال وجـود     
شود كه غـرض از سـؤال، تقاضـاي     ندارد تا با جلوگيري و انكار روبرو شود. پس معلوم مي

تقسيم انفال و تعيين سهمي براي آنان است، چنانكه جماعتي چنين پنداشتند و طبرسي آن را 
از ابن عباس و ابن جريج و ضحاك و عكرمه و حسن و طبري نقل كرده است و گفتـه ايـن   

انا انفـال بـه   هم«اند:  به صحت رسيده است و آن دو گفته �عبداهللا جعفر و ابي روايت از ابي
، طبرسـي مطلـب را   »شود شود كه از دارالحرب بدون جنگ گرفته مي تمام چيزهايي گفته مي

بود و بعد از او درخواست  بدر براي پيامبرگمان غنائم  گويند: بي دهد تا آن جا كه مي ادامه مي

ائـد  ز T0�4Uكردند كه به آنان بدهد. آن جماعتي كه نامشان برده شد، نظرشان اين است كـه  
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&است يا اين كه مفعول دوم محذوف است كه تأويل آن چنين است:  04 ªW.�N(�� X�hW
�52
اما اين تأويل، خالي از تكلف نيست و بنابر روايات آيه با ظاهر خـود راسـت    ?� �	!

  است؛ چنانكه اين مطلب بر كسي مخفي نيست. 
از  –كـذا   –ز محمـدبن  سياري از محمدبن سنان از عبدالرحيم قصير و برقي ا -342(ز) 

ي بعـدي را ايـن چنـين     كند كه آيه روايت مي �جعفر بصير از ثعلبه از عبدالرَّحيم از ابي ابي

 ;'��H�K 5bتالوت كرد: .A3l 0�V� 0�
$�� �'�  .�©��T0كـه وي    ��
�$�8U  را

T0�
$��U  .خوانده است  

يـدبن ثابـت و ابـوجعفر    و ز �بن ابيطالـب  طبرسي گفته: اميرالمؤمنين علي -343(ح) 

�T0  و ربيع بن انس و ابوالعاليه �الباقر
$��U اند.   خوانده  

 ^�?���� ي خداونـد متعـال:    بن ابراهيم دربارة فرمـوده  علي -344(ط) .�';� 0�V�� �
� 5b��W�;? .W.È� ��.*�� a .W.È8?��.A3	� 5�W ي  لبابـه  ابي  گفته است كه درباره

ي  نازل شد، پس لفظ آيه عام، اما معني آن خاص است و اين آيه در غـزوه بن عبداهللا المنذر 
قريظه در سال پنجم هجري نازل شد و اين مطلب همراه اخبار بدر در اين سـوره نوشـته    بني

است و جنگ بدر در زماني بود كه شانزده ماه از آمدن رسول خداص به مدينه گذشـته   شده  

��5ي توبه نازل شده:  ي سوره بود و اين آيه با اين آيه.WV% . ®4 ���K� ��  كه اين هم

لبابه نازل شد، پس اين دليل است بر اين كه تأليف قرآن با ترتيب نزولـي آن بـر    ي ابي درباره
  پيامبر خدا مخالف است. 
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روايت كـرده اسـت كـه     �جعفر سياري از بكار از پدرش از حسان از ابي -345(ي) 

�m��\��[��Z��Y��X���W��V��Uل شـد:  ي فوق چنين نـاز  گفت: آيه

��]– =A� X� � − �����_��^l  75 :(انفال(  

  

  ي برائت سوره

الحسن دوم بودم و حسن  عياشي از عبداهللا بن محمد حجال آورده است كه گفت: نزد ابي -346(الف) 

�ند: كن براي ما به اين آيه احتجاج مي –ها  سني –بن جهم با من بود. حسن به او گفت: آنان  �� �� �� �

�m��£��¢��¡�����~¤�����Æl وي گفت: هيچ حجتي براي 40:(توبه (


'�� �34� ��N���.�* آنان در اين آيه نيست. به خدا سوگند فرموده است: b* a XCW  و

گويد: به او گفتم: فدايت شوم آيـه   خداوند ابوبكر را در اين آيه به خوبي ذكر نكرده است. مي

¯����m����²��±��°قرائت آن، چنين است: (خوانيد؟ گفت:  را اين گونه مي

���Æl ،ي رسول حذف گرديده است).  و طبق اين روايت، كلمه آمده  
از جبلي از زراره روايت شده است كه ابوجعفر گفت: آيه اين گونه نازل شده  -347(ب) 


'�� 34� ��N���.* است b* a XCW بيني كه سكينه بر رسول خدا نـازل شـده    مگر نمي

  و سرانجام سخن و آيين كافران را درهم گسيخت.است 
  و گفت: اين كالم عتيق است.

فضال از امـام رضـا روايـت     كليني از محمدبن يحيي از احمدبن محمد از ابن -348(ج) 


'�� �N كرده است كه گفت: b* a XCWw4 � ��.*�? ����E��� � 1́.'�% z=    پرسـيدم كـه

  ل آن همان طور است. اين طور آن را بخوانيم؟ گفت: تنزي



    

  شيعه نسبت به قرآن كريم اعتقاد      302 
 

 

�N XCW �روايت كرده است كه گفت:  �جعفر سياري از حماد از حريز از ابي -349(د) 
���.*� �34 ��'
b* a34
�Tبه او گفتم:    U ،گفت: بلكه درست استT��.�*� �34U ،

  بيني كه سكينه بر رسول خداص نازل شده است؟  مگر نمي
روايـت   �جعفـر  ه او را خبر كرده است از ابيو از حماد از حريز از كسي ك -350(  (ه


'�� �34� ��N� ��.�* ي فوق را چنين قرائت كرد:  كرده كه وي آيهb�* a XCW?z=��− 
��'; �=��گونه نازل  خوانيم. گفت: نه اين طور بخوان؛ زيرا اين گفتم: ما چنين نمي  %��¢ 

» صـاحب «رگشـت ضـمير   ي زشتي و نـاهمواري ب  گويم: سخن علماء در باره شده است. مي
ايـن   –ها  سني –طوالني است و اين كه اين آيه بر عدم ايمان صاحب داللت دارد، اما عامه 

كنند، تا جايي كه من بعضي از مصـاحف   توبه) افتخار مي: 40اند و به آيه ( علما را تقبيح كرده
كـه زن عـزادار    ام كه در آن، اين آيه با آب طال نوشته شده است و از چيزهـايي  آنان را ديده

8��ي  و دربـاره آيـه  » االتقـان «آيد و سـيوطي در كتـاب    فرزند مرده از آن به خنده مي � 
�___z��'� گـردد،   بيت برمي گفته در اين آيه دوازده ضمير هست كه همگي به پيامبر و آل

گردد، چنانكه سهيلي آن را از علماي متعـدد نقـل    برمي» صاحب«كه به » عليه«جز ضمير 

زيرا سكينه بر پيامبر نازل نشده چون او از سكينه و آرامش برخوردار بود. با اين  ؛است كرده
كه قبل از اين سخن بالفاصله گفته قاعده آن است كه جهـت پرهيـز از پريشـاني ضـماير در     

�مرجع متوافق باشند. وقتي كه بعضي از علما جايز دانستند كه در اين آيه:  �

�m�����N��M���L��K��J��I��H���_l )ضمير اولي به موسي و ضمير دومي  )39: طه

به تابوت برگردد، زمخشري از آنان ايراد گرفت و آن را تنافري دانست كه قرآن را از اعجاز خود خارج 

گردند و بازگشت بعضي از ضمائر به موسي و  ي ضميرها به موسي برمي كند. پس او گفته است: همه مي
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انجامد كه نظم اصل اعجاز در قرآن است و  ، زيرا به تنافر نظمي ميبعضي ديگر به تابوت نادرست است

�ترين چيزي است كه بر مفسر واجب است و در اين آيه:  مراعات اين مطلب، مهم �

�m���»��¸��¶��µ���´��³��²l گفته است  )9: (فتح

Taتمام ضمائر به U ي  ر شده است.(بقيهگردد و هر كس كه در بين ضمائر فرقي بگذارد از واقعيت دو برمي

گويد: آن قرائت امام  ي قرائت مذكور مي كالم در محل آن بيان شده است). و طبرسي در جوامع خود درباره
  صادق است. 

عبداهللا  سياري از برقي از محمدبن سليمان از پدرش از اسحاق بن عمار از ابي -351(ز) 
  روايت كرده است كه گفت: واي بر تو از كتاب خدا. 

 �ª3 ��8ي نامبرده، اينگونه است:  از مثالب بن شهر آشوب از امامان آمده است كه آيه -352(ح) 
��C� _ 

‰‰‰‰ �mmmm:ي بعدي بن ابراهيم قرائت آيه علي - 353(ط)  ss ss)))) ©© ©©9999 šš ššUUUU$$$$ ¨¨ ¨¨???? ªª ªª!!!! $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 

šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### çç ççννννθθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ tt ttãããã$$$$ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� óó óó¡¡¡¡ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$####llll را چنين ) 117: (توبه

0��i�2D ����= روايت كرد:  �34 ��'��% a ��� �4�* �  z.	�� 0�V� ��$W8
�J�	� گفت: چنين نازل شد. �صادق 
در خالل يـك حـديث طـوالني آورده    » 8\���¨«شيخ طبرسي در كتاب  -354(ي) 

�0��i�2D  �است كه صادق �34 ��'��% a  خواند. ���= ��� 

و در همان منبع آمده است كه از ابان بن تغلب روايت است كـه گفـت: بـه او     -355(يا) 
خواننـد. گفـت: اي    چه نزد توست، نمـي  مانند آن -اهل سنت-گفتم: اي پسر رسول اهللا، عامه

©���m��®���¬��«��ªخواننـد:   خواننـد؟ گفـتم: ايـن چنـين مـي      ابان، چگونـه مـي  
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°��¯l امبر خدا چه گناهي بعد امام صادق گفت: واي بر آنان! پي
ي امتش را  اش را بپذيرد، در واقع خدا توسط او توبه دارد كه خداوند از آن گذشت كند و توبه

  پذيرفت. 
روايت شده است كه خواند:  �بن موسي الرضا طبرسي گفته و از رضا علي -356(يب) 

�'��% a ��� =���� _�0��i�2D �34  

روايت  �الرضا بن موسي الحسن علي مذكور از ابيسعدبن عبداهللا در كتاب  -357(يج)  
�خـوانيم  خواني؟ مرد گفت: ما چنين مـي  كرده است كه از مردي پرسيد: اين آيه را چگونه مي

m°��¯��®���¬��«��ª��©l امام گفت: اين طور نيست .

�و خدا فرموده است: '��% a ��� =���� �0��i�2D �34  
ن از عبدالعظيم از حسين بن مياح از كسي كه به او خبر كليني از احمدبن مهرا -358(يد) 

�m��µ���´��³��²��±��°داده شده است، روايت كـرده كـه مـردي ايـن آيـه      

�¸¶l عبداهللا گفت: اين طور نيست بلكه در اصل به جاي  عبداهللا خواند. ابي را نزد ابي

W.;ND.�«والمؤمنون، �U  است»�.W.;ND�U  .ما هستيم  

��� �E�i= ?���� بن ابراهيم گفت: قرائت اين آيه اينگونه اسـت:   ليع -359(يه) '� ��^
�t� �'D�% ��hb�زيرا پيامبرص با منافقان با شمشير جنگ نكـرد و بـه جـاي المنـافقين،      

  بالمنافقين است.

��t� �'D�% ��hb طبرسي گفت: در قرائت اهل بيت -360(يو)  =E�i�   آمده اسـت و

اند: زيرا پيامبر با منافقان نجنگيد، بلكه با آنان الفـت داشـت زيـرا     گفتهدر توجيه اين قرائت 
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كردند و علم و اطالع خدا نسبت به كفـر آنـان موجـب مبـاح بـودن       ها كفر را آشكار نمي آن
  جنگيدن با آنان تا زمان اظهار ايمان نبوده است. 

رائـت اهـل بيـت:    آورده است كـه در ق » البيان نهج«محمدبن حسن شيباني در  - 361(يز) 

�t� �'D�% ��hb� =E�i�  ،آمده است؛ منظورش اين است كه هر كس از طرفين كشته شود

  پيروز است. 
آورده است  �عبداهللا سياري از صفوان از ازرق از اسماعيل از جابر از ابي -362(يح) 

m�Ã− �.�i�� − ����É��È��Ç��Æ������Åي بعـدي را اينگونـه خوانـد:     كه آيه

���ÐË��Êl  به جاي)»�.i�;.(«  
روايت است  �عبداهللا و از برقي از محمدبن سليمان از پدرش از اسحاق بن عمار از ابي -363(يط) 

را چنين  �m���¥��¡���~��}�����|��{��z���y��x��w���v��u��tlي  كه آيه

�� Sخواند: �� .'% YV� 5��
'% XC�8�  5�.37�� ?�5�.37 :�!�� � .  

انـد   خوانده» ��� ?�«ي فوق گفته است: يعقوب و سهل  ي آيه برسي دربارهط -364(ك) 

حرف جر باشد و همين قرائت، قرائت حسـن و قتـاده و جحـدري و    » ���«مبني بر اين كه 

خود » جوامع«روايت كرده است و طبرسي در  �عبداهللا جماعتي است و برقي آن را از ابي
  وانده است. نقل كرده كه امام صادق هم به آن صورت خ

كليني از محمدبن يحيي از احمد بن محمـد از علـي بـن حكـم از علـي بـن        -365(كا) 

�m��Aروايـت كـرده اسـت كـه گفـت: آيـه       �جعفـر  بصير از ابي حمزه از ابي ابي

��B. .��.l   :�0را  تالوت كردم، ابوجعفر گفت: نه، ) 112(التوبة�=%�	� t�6���� 
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6�T � tشدم، در جواب گفت: خداوند در ميـان مؤمنـان،   بخوان. بعد علت را از او جويا ���
0�=%�4U  ،را خريده است؛ يعنيT0�=%�4 �  t�6��U  مقدر هستند.  »اشتري«مفعول فعل  

ماننـد   �جعفـر  بصير از ابي حمزه از ابي طالب از علي بن ابي سياري از ابي -366(كب) 
  آن را روايت كرده است. 

¦��§��¨��©���mي:  ي آيه گويد: از ابوجعفر درباره بصير مي ابيعياشي به نقل از  - 367(كج) 
��¶��µ��´� �³��²±��� �°��¯���®��¬��«��ª

���Ó�� º¹���¸l  تا آخر آن، سؤال كردم. گفت: آن در زمان گرفتن ميثاق بود. سپس

�	�%=���ي  آيه �.�6���6�t را قرائت كردم. ابوجعفر گفت: چنين مخوان بلكه بخوان:  �����
�0�=%�	�ها را ديدي، نزد آن كساني قرار دارند كه خداوند نفس و  تا آخر آيه. سپس گفت: هر گاه آن 

�مالشان را خريداري كرده است، كه منظورش رجعت بود.  �� �� �� �
گفته است: چنانكه شيخ حسن بن سـليمان  » %$���6«سعدبن عبداهللا قمي در  -368(كد) 

بصير روايت كرده است كه گفـت: از   از ابيالخطاب از وهب بن حفص  حلي از حسين بن ابي
  ابوجعفر سؤال كردم تا آخر روايت. 

�	�%�=��0و عبداهللا بن مسعود و اعمش:   طبرسي گفته است: ابي -369(كه)  t�6���� 

هم روايت شده است.  �عبداهللا جعفر و ابي خواند و اين قرائت از ابي TZ���Uرا تا آخر آيه با 

�	�%=���ما رفع در سپس طبرسي گفته است: ا �.�6���بـر قطـع و اسـتيناف اسـت؛      بنا �

6�.��يعني، ���تواند بنابر بدليت بـر   و نيز بر مدح هم مرفوع است. وگفته شده رفع آن مي �

G �.P �G=�1مبتدا و خبري باشد كه بعد از: �� �a  محذوف است. 
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n'�«و آن مبتدا و خبر:  5jU  بود و گفته شـده رفـع آن بنـابر    است. اين قول از زجاج

6�.�«باشد؛ يعني  بدليت از ضمير يقاتلون مي��� �.3���� :��=%�	� � t�6����U   احتمـال

دارد كه عالمت جر باشد و احتمال هم دارد عالمت باشد، اما جر، هنگامي است كـه وصـف   

6��tمؤمنين باشد؛ يعني، ��� t';uDتقـدير فعلـي در معنـي     . و احتمال دارد كه بنابر�;0 

6�t«مدح عالمت نصب باشد، پس گويا گفته اسـت:  ���� ¢=�; ��� ��'4پايـان كـالم   ». 

داند چـه   دهد كه وصف مؤمنين است. صاحب خانه بهتر مي طبرسي. و ظاهر خبرها نشان مي
  چيزي در خانه است. 

گفته: چگونه به من  �عياشي به نقل از فيض المختار گفته است: ابوعبداهللا -370(كو) 

گفـتم:   �m��D��C��B��A.�.�.lكنـي:   ي توبـه را قرائـت مـي    اين آيه در سـوره 

T. /h3̧ /KU خوانم. گفت: خلفوا داللت بر نماينده بـودن آنـان دارد؛ پـس در حـال طاعـت       مي

گويد: اگر خالفت به آنان واگـذار   عبداهللا آورده است كه مي اند. و حسين بن مختار از ابي بوده
، پس هيچ گناهي ندارند اما آنان با عثمان و دو همراه وي مخالفت كردند. پـس در  شده باشد

ها هيچگاه صداي سـم   واقع كلمة قرآني خالفوا است نه خلفوا. گويا تحريف شده است. و آن
اسب و صداي سالح را نشنيدند مگر اين كه گفتند: به ما حمله شد. و بدينگونه خدا ترس را 

  داخل صبح  شدند.  بر آنان چيره كرد تا
بن ابراهيم گفت: دانشمند اهل بيت گفت: همانا اين آيه چنين نازل شـد:   علي -371(كز) 

  : نه ُخلفُوا ؛ زيرا اگر چنين بود، عيبي نداشتند. الذين خالفوا ةعلي الثالثو

كليني از علي بن ابراهيم از صالح بن سـندي از جعفـر بـن بشـير از فـيض       -372(كح) 

�m��Aخـواني:   پرسيد: چگونه اين آيـه را مـي   �ه است كه گفت: ابوعبداهللالمختار آورد
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������I��H��G��F��E��D��C��Bl  :ــتم: ) ١١٨(التوب���ه Tگفـ.��� /h3̧ /KU 
ها چنين آمده است و گويا  ... تا آخر روايت عياشي. در نسخه خوانم. گفت: اگر چنين بود مي

«اين جمله: .h3K B37 X�7 «،ي خبـر گذشـته و روايـت     به قرينه از خبر حذف شده است

  سياري و عدم پيوستگي كالم بدون آن جمله. 
سياري از محمدبن علي از جعفر بن بشير از ابن مختار، مانند آن را روايـت   -373(كط) 

  كرده است. 
بصير از ثعلبه از عمربن يزيد روايت كرده است كه گفت: از  و از احمدبن محمداز ابي -374(ل) 

���خواند:  شنيدم كه مي عبداهللا ابي.h��K 0�V� ��oL�گفت: به خدا سوگند اگر  سپس  34� 

».h3 /KU  .باشد، آنان مرتكب گناهي نشدند؛ پس عقوبتي بر آنان نيست  

  و از ابن جمهور از بعضي از يارانش، مانند اين خبر نقل شده است.  -375(ال) 
الباقر و جعفر بن  بدين و ابوجعفر محمدبن عليالعا طبرسي گفته است: علي بن حسين زين - 376(ل) 

«و ابوعبدالرحمن سلمي،  �محمد الصادق. /h>��K «ي  اند. پايان كالم طبرسي. اين آيه در غزوه خوانده

ي آن سه نفر كه در هنگام خروج پيامبرص به  چه درباره تبوك نازل شد و اين خبرها داللت دارند بر آن

ها چيره كرد، تا جايي كه زمين با آن  د. پس خدا ترس را در آن شب بر آنسوي تبوك تخلف كردند، روي دا
ها تنگ شد و به خاطر خوف و اندوه فراوان دلشان به هم آمد، تا وقت  گستردگي و وسعتي كه دارد بر آن

  صبح خود را به پيامبرص رساندند و از تخلف خود معذرت خواستند. 

داهللا بن مسعود و قرائت ابن عباس به نقـل  طبرسي گفته است: در مصحف عب -377(لج) 
  روايت شده است.  �عبداهللا از صادقين، اين قرائت از ابي
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كليني از تعدادي از اصحاب ما، از سهل بن زياد از يحيي بن مبارك از عبداهللا بن جبله از  -378(لد) 

���= چنين نازل كرد: روايت كرده است كه گفت: خداوند اين آيه را  �عبداهللا اسحاق بن عمار از ابي
 0; OX.*� 5�Z�i?_�5
\� ��Á� t';uD�% �'
34 É��\ �'�'4�; �
34 C�C4 �'(hW   

سياري از سليمان بن اسحاق از يحيي بن مبارك قرشي از عبداهللا، مانند آن را روايت كرده  -379(له) 

�	�.X«است. مجلسي در كتاب  J��; «كه مصحف اهل بيت در  كند بر اين گفته است: اين خبر داللت مي

;T 0آمده است كه » الكشاف«بعضي از مسائل، مخالف مصحفي است كه در دست مردم است. و در كتاب 
5b(hWترين شما و گفته شده اين قرائت، قرائت  ترين و ارزشمند يعني، از بزرگ خوانده شده است؛» 

  رسول خدا و فاطمه و عائشه ص است. 

  

 ي يونس سوره
�7# عبداهللا رسانده است كه آيه را چنين خواند:  ري از سهل بن زياد، سند را به ابيسيا -380(الف) 

� 5b
34 ��.3��; a Z�q .�8 ?��% 5b��VW چه در مصحف موجود است:  در حالي كه آن

T5�?�1?8� «اند.  را به همزه روايت كرده  

  ي هود سوره

انـد و   ي بن يعمر روايت كردهطبرسي گفته است: ابن عباس و مجاهد و يحي -381(الف) 
 �و زيدبن علي و جعفر بـن محمـد   �جعفر محمدبن علي بن حسين و ابي باز هم از علي

, �m�Ålبه جاي: m�����Ø��Æ��Å����������Ä����lي  ي آيه روايت شده است كه در باره
T�W.�'L� « ـ » الكشاف«بر وزن يفعوعل، قرائت كردند، در ه آمده است كه اين لغت بناي مبالغ



    

  شيعه نسبت به قرآن كريم اعتقاد      310 
 

 

است و آن عبارتست از: كالم ضعيف. » الثن«از حالوت و اصل آن از » احلَولي«است، مانند 
خواهد بگويد: دل هاي آنان بر كالم ضعيف پذيرش دارد؛ چنانكه گياه ضعيف قابل انعطاف  مي

خواهد بگويد: ايمانشان ضعيف و دل هايشان مريض اسـت. يعنـي، ايـن آيـه در      است، يا مي

  به نصب صدور. ��m�Æ��Å������lصدورهم به رفع صدور بوده نه  اصل يْثنَوني
 �بـن حسـين   جعفـر و علـي   حمزه از ابي جناده مكنون از ابي سياري از ابن -382(ب) 

��اند كه اين آيه را چنين قرائت كردند:  روايت كرده ��H 0�V� 8–  ��% 5�	'H�; �34
 52
�W =	% 0;– ���G�$� .3A4 �  دو خط از قرآن حذف گرديده است). (گويا بين  

نعماني با سند قبلي در تفسير خود از اميرالمؤمنين در شمارش آيات تحريف  -383(ج) 


�'�� ;�0 �%���?�ي بعدي در اصل چنين است:  كند كه آيه شده روايت مي% �0 ��� �34A  

;�;�O=E�q z.3�� ��–  �`� � v ;'� خدا  يعني رسول �
H�–  ����� �3�7 0; � ��*.;
��.';u� ª@��/�m���l��k��j��i��hآن را تحريف كردنـد و ايـن طـور خواندنـد:       

��µ��wv��u��t��������s��r��q��p��o��n��ml.  پــس عبــارتي

�را بر عبارت ديگر مقدم كردند؛ به همين سبب، معني آيه از بين رفت.  �

بصير و فضـيل   ابي عمران از يونس از بن ابراهيم از پدرش از يحيي بن ابي علي -384(د) 


'� ;�0 ?�ي فوق چنين نازل شد:  روايت كرده است كه آيه �جعفر از ابي% �0 ��� 34A 
 �%�–  a X.*� ,�'	�– � �'; =E�q z.3���� v�;�; ��*.; ����� ��3�7 0�; � �`�

��% �.';uركيب آيه تقديم و تأخر صورت گرفت. . بعد در ت�  
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 0�A ?�آمده است كه اين آيه چنين نـازل شـد:   از امام صادق به طور مرسل  -385(  (ه
� �%� 0; �'
% �34 ��� �'; =E�q z.3���� v�;�;� �`���*.; ���� �3�7 0;.    

يعقوب از ابي  سياري از محمد بن سنان از بكير حساني و عبداهللا بسمي از ابي -386(و) 


'�   0A?�ي فوق روايت كرده است كه چنين تالوت كرد:  دربارة آيه �عبداهللا% �34 ���
� �%� 0; �'; =E�q z.3���� v�;�;��`� :گفت: پس در اين جا اين عبارت  �و ابوعبداهللا

;� �'; =E�q z.3��� �%� 0�� v�;�;��`�  .قرار داده شده است  


�� �¦«شيباني در  - 387(ز) ��ها مقدم و مؤخر آورده اسـت، ماننـد    عبارات را در مثال» 

پس در تأليف آيه در ميان كلمـات   )17: (هود �m����s��r��q��������u��tlاين آيه: 
  تقديم و تأخير نمودند. 

در باب تحريف آيـات گفتـه: از   » ناسخ القرآن«سعدبن عبداهللا قمي در كتاب  -388(ح) 

�m��n��m���l��k��j������i��hي هـود ايـن آيـه آمـده اسـت       اين باب در سـوره 

wv��u��t������������s��r��q��p��ol ا آخر. ابوعبداهللا گفت: نه به خدا ت


'� ;�0 �%�� �سوگند خداوند اين چنين نازل نكرد، بلكه چنين است: % �0 34A ?� z.�3��
 �'; =E�q�� v�;�;� �`���*.; ���� �3�7 0;.  

سياري از بكر بن محمد و غير او نقل كرده است كه اسـناد را بـه ابوعبـداهللا     -389(ط) 

%'T��2را ) 42(هود:  m����q���s��rlي  رسانند كه آيه ميU     ِقرائت كـرد؛ يعنـي، پسـر

  ي طي است.  زنش را صدا زد و آن لغت قبيله
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و گفـت: ايـن     نادي نوح ابنهآمده است:   �جعفر و با همان اسناد از ابي -390(ي) 

  نمود. » ابنها«را به ضمير اضافه كرد و آن را » الف«فقط لغت طي است. پس امام يك 
بن ابراهيم از احمدبن ادريس از موسي بن اكيل نميري از عالء بن سـباته   يعل -391(يا) 

روايـت كـرده   ) 42(هـود:    m�����s��r��qlي قول خداونـد:   درباره �عبداهللا از ابي
گـردد   است كه آن پسر، پسر نوح از همسرش بود و در لغت طي، پسرِ زن به مرد منسوب مي

%'�Tو به جاي  ,�2'%U شود.  گفته مي  

گويـد: آن   عياشي به نقل از موسي بن عالء بن سباته و دربارة  آية فوق مي -392(يب) 
ي طي، پسرِزن را  پسر، پسر نوح نبود بلكه پسر زنش بود از شوهر ديگرش؛ اما در لغت قبيله

  دهند. به مرد نسبت مي
فـر  جعفر محمدبن علي و جع بن ابيطالب و ابي  طبرسي گفته است كه از علي -393(يج) 

  روايت شده است.  و نادي نوح ابنهبن محمد و عروه بن زبير 

��mروايت كرده اسـت كـه گفـت:     �جعفر عياشي از محمدبن مسلم از ابي -394(يد) 

���s��r��ql  ،در لغت طيT��2'%U         بـه نصـب الـف اسـت و ضـميرها بـه زن نـوح

%'��Tبه جـاي  شود و  گردد؛ اما طبق لغت آنان، پسرِ زن به مرد نسبت داده مي برمي ,��2'%U 
  آيد.  مي

از احمدبن اسحاق بن سعد از بكر بن محمد » قرب االسناد«حميري در كتاب  -395(يه) 

 m�����s��r��qlگفت:  شنيدم كه مي �ازدي روايت كرده است كه گفت: از ابوعبداهللا

%'�Tطبق لغت طي، چنانكه توضيح داده شد، منظور از  ,�2'%U باشد.  مي  
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حماد از عمرو بن شمر از جابر  سياري از محمدبن علي از عبدالرحمن بن ابي -396(يو) 

%'�Tي فوق گفت:  ي آيه روايت كرده است كه درباره �عبداهللا از ابيU     طبق لغـت طـي، بـه

%'T�2جاي U آمده اسـت: علـي  » الكشاف«انگيز، اين است كه در  آمده است؛ اما شگفت� 

T�2'%U و عروه بن زبير،  �گردد و محمدبن علي وح برميخواند و ضمير به همسر نT��'%U 
%'T�2گردد؛ يعني، قصد  هاء خواندند و باز هم ضمير به همسر برمي  را به فتحU اند؛ امـا   داشته

شود. قتـاده   با فتحه، از آوردن الف خودداري كردند و با اين مطلب، مذهب حسن تقويت مي
؛ گفت: به خدا قسم پسر نوح نبود. گفتم: خداوند از گويد: از حسن در اين باره سؤال كردم مي

گويي: پسر او نبـود.   گويد: اين پسرم از اهل من است و تو مي نوح حكايت كرده است كه مي
اهل كتاب هم اختالف ندارند در اين كه آن ناخلف، پسر نوح بود. در جواب گفت: چه كسي 

رائت و غيـره در بـين اميرالمـؤمنين و    گويم مخالفت در ق گيرد. مي دينش را از اهل كتاب مي
گونه كه رؤساي اهل گمراهي در غالـب   گنجد همان فرزندان او كه حجت هستند، در عقل مي

اما اين كه ايـن    چه  رسول بزرگوار آورده است با هم توافق دارند، احكام حالل و حرام و آن
نند همين خبرهـا وجـود   پسر ناخلف، پسر نوح يا پسر همسرش بوده يا نه؟ اقوال مختلفي ما

  هاي سيره مراجعه نمايد.  خواهد اينها را بداند؛ بايد به تفاسير و كتاب دارد. كسي كه مي
ي بعـدي را   عبداهللا روايت كرده است كه آيه حمزه از ابي بن ابي عياشي از علي -397(يز) 

��چنين تالوت كرد:  .3$� 0� ª%� # /* /� �W� #�
3� 0�; :�!�% ª�3EN% �N  ª
� �
 vf3P;−�  سپس ابوعبداهللا گفت: اين است قرائت اميرالمؤمنين؛ (گوياf3P; از آيه حذف شده ً

  است). 
  حمزه، مانند آن را به طور همسان روايت كرده است.  سياري از سعدان از ابي -398(يح) 
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¬��mي ي آيه آورده است كه درباره �جعفر بصير از ابي عياشي از ابي -399(يط) 

°��¯��®l   گفت: در ذكر اهل آتش استثناء هست اما در ذكر اهل بهشت استثناء

=�  �h ;�?��وجود ندارد و چنين خواند: 	0 *�V�� �'n�  B�;1 ��; ��2
  0�=���K
&� ��f(�¯ �{ vZ�!4 r�V�Q�  يعني، قبل از , vZ�!4���ª�%� Z�q�; 8   وجـود

  باهللا. ندارد و بدين گونه آيه تحريف شده است. نعوذ
در  �جعفر بصير از ابي حمزه از ابي سياري از حمادبن حريز و سعدان از ابي -400(ك) 

  ي فوق، مانند خبر قبل را نقل كرد.  آيه

�vZ��!4 آمـده اسـت كـه     �عبـداهللا  از حمـادبن عيسـي از حريـز از ابـي     -401(كا) 
�1�V¯�{  .با دال آمده است  

ماننـد آن را   �عبداهللا حريز از ابي عياشي گفته است و در روايتي ديگر از -402(كب) 
  روايت كرده است. 

vf6�7 �2'A ��v �: �عبداهللا بصير به نقل از ابي و از ابي -403(كج) =
بـا نصـب   : \$

(و درو كردن جز با آهن) نخواهد بود.ـ در حالي » \$
=«قرائت كرد و گفت: اي ابامحمد، 

  شوند. ـ كه در قرآن با رفع خوانده مي

و درو جزبـا فلـز   : \$
=�� A'�2 56�7 �و در همان مورد روايت ديگري  -404(كد) 

  آهن ممكن نيست آمده است. 
ماننـد خبـر اول را روايـت     �عبداهللا بصير از ابي ايوب از ابي سياري از ابي -405(كه) 

  كرده است. 
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  ي يوسف سوره

روايت كـرده   �عبداهللا يعقوب از ابي بكير از ابي سياري از ابن فضال از ابي -406(الف) 


@�m��ML��K��J. . .��l ،)ª�� Bي خداوند:  است كه در اين فرموده ]E(   اسـت و در

بن ابراهيم  آمده است كه با اين قرائت هم خوانده شده است و در تفسير علي» كشاف«تفسير 
  هم همينطور آمده است. 

هيئت «وثاب وايل و يحيي بن  رجا و ابي و ابي � طبرسي گفته است از علي -407(ب) 
  با همزه و ضم تاء خوانده شد. »  لك

ــي -408(ج)  ــه نقــل از  بكيــر از ابــي ســياري از ابــن فضــال از اب يعقــوب و غيــر او ب

با عـين قرائـت    ���2hxq =7را  ��m��Ø��×. . .����lروايت كرده است كه  �عبداهللا ابي

  كرد. (در حالي كه در قرآن با غين است.)
ماننـد آن   �جعفر وه از عبدالحميد از محمدبن مسلم از ابيو از قاسم بن عر -409(د) 

  روايت شده است. 
و محمدبن علـي و جعفـر بـن     بن حسين طبرسي گفته است. و از علي و علي -410(  (ه
�و از حسن و يحيي بن يعمر و قتاده و مجاهد و ابن محيص روايت شده است كـه  �محمد

�m��Ø��×. . .��l .با عين آمده است T� �	q�	�U  ،شتر را آماده كرد و با قطران ؛يعني

  يوسف دلش را سوزانده است.  يعني، ؛وي را سوزاند –صمغ درخت صنوبر  –
يعقــوب آورده اســت كــه گفــت:  بكيــر از ابـي  سـياري از ابــن فضــال از ابــي  -411(و) 

ــداهللا ــه �ابوعب ــين  �m��Æ��º��¹���¸��¶��µ���´��³��²lي  آي را چن

�!� ;'���?`#  .I تالوت كرد:  #�N� C�K �2
  �hi �*?�.  
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بـه  يك بار ديگر گفتـه اسـت:    �عبداهللا يعقوب به نقل از ابي عياشي از ابن ابي - 412(ز) 

�?`#  .I �?*��  گفت: m��Æ��º��¹���¸��¶��µ���´��³��²lجاي 
��'; �!� #�N� C�K �2
  �hi.  

مان بن معلي بن خنيس سياري از نضربن سويد از يحيي طوي از معلي بن عث -413(ح)  

�: *'�%# شنيدم كه اين آيه را چنين خواند:  �عبداهللا روايت كرده است كه گفت: از ابي*�
� �K���(%�� �K?_ 
  و از سيف بن عميره مثل آن روايت شده است.  -414(ط) 

  خواند. �*�: *'�%# ��K بن ابراهيم گفت: ابوعبداهللا علي -415(ي) 

  خواند.  �*�: *'�%#� �فر بن محمدطبرسي گفت: جع -416(يا) 

سياري از نضر از جلبي از معلي بن عثمان از معلي بن خنيس روايت كـرده   -417(يب) 

  _���0j 5�%�7 �; 03�Nي بعدي را چنين خواند:  عبداهللا شنيدم كه آيه است كه گفت: از ابي

  و از سيف بن عميره، مانند آن روايت شده است.  -418(يج) 

ما نازل شده است نه » ;� �7%�5«گويد: امام صادق گفت:  بن ابراهيم مي ليع -419(يد) 

  . قدمتم

  خواند. » ;� �7%�5« �طبرسي گفت: جعفر بن محمد -420(يه) 

چنانكه در البحار آمده اسـت، گفتـه   » ناسخ القرآن«سعدبن عبداهللا در كتاب  -421(يو) 

�: *'�%# �K �است: ابوعبداهللا *� �f* ���% :�*����(%�� �K/  خواند.  

  قرائت كرد. »  T�; 0j 5�%�7و در همان كتاب آمده است امام   -422(يز) 
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ي بعدي را  بن ابراهيم گفت: امام صادق گفت: مردي نزد اميرالمؤمنين آيه علي -423(يج) 

: (يوسـف  �m��x��w��v��u��t��s��r���q��p��o��n��mlچنين خوانـد:  
افشردند؟ شراب را؟ آن مـرد گفـت: اي    بر تو، چه چيزي را مي) اميرالمؤمنين گفت: واي 49

اميرالمؤمنين، چگونه اين آيه را بخوانم؟ امير گفت: چنين نازل شد:  ¿�x� �
  [�4� ���'�
�����	/� �
؛ يعني، بعد از سالها گرسنگي، باران بر آنان خواهد باريد. و دليـل آن، ايـن    

�آيه است:  �

�m��x��w��v��u���tl زا آمده است.  كه المعصرات به معني ابرهاي باران) 14 :(نبأ 
چه از كتاب خدا  كند كه گفت: اما آن روايت مي �نعماني با همان سند قبلي از علي -424(يط) 

�'�� رسد  دهد تا به اين آيه مي تحريف شده است ـ بعد مطلب را ادامه مي ¿�x� �
  [�4 MN� �5��
�����	/� �
بود و تحريفش كردند و گفتند: » �A!���, �	���«است كه به جاي   

��و آن را با افشردن شراب معني كردند و خداوند هم فرموده است:» �	���« m��u� � �t

��x��w��vl.  

ي فـوق را چنـين    آيه �سياري از ابن سيف از مردي به نقل از ابي عبداهللا -425(ك) 

�'�� �Tخواند:  ¿�x� �
  [�4 MN� �5����	/� �
 U با ضم ياء به معني :���!A�/   است سپس

  .�m��x��w��v��u���tlاي:  گفت: مگر اين آيه را نشنيده

يعصـرون را  عياشي از محمد بن علي صيرفي از مردي به نقل از ابي عبداهللا  -426(كا) 

اي اين آيه را:  قرائت كرد. بعد گفت: مگر نشنيده �A!���ي فوق، با ضم ياء به معني  در آيه

  تا آخر آيه.  �'�CW و
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روايت است كـه ماننـد ايـن     �و از علي بن معمر از پدرش از ابي عبداهللا -427كب) 
  ي آن آيه، اظهار كرده است.  خبر را  درباره

در باب تحريف آيات گفته كه » ناسخ القرآن«سعد بن عبداهللا قمي در كتاب  -428(كج) 

�5 ��نين چنين خواند: ي فوق را نزد امير المؤم روايت شده است: مردي آيه�N �� =�	% 0�;
� ��'� ¿�x� �
  [�4 ª�Q��A" ���	� �
بعد آن مرد گفت: اي اميـر المـؤمنين،     

نـازل  » �A!����«را به معني » �/	����«پس چگونه بخوانم. وي در جواب گفت: خداوند 

كه معصـرات   ����m��y��x��w��v��u���tlكرده است و خداوند فرموده است:
  زا است.  ابرهاي بارانبه معني 
سياري از نضـر از يحيـي جلبـي از شـعيب عقرقـوني از ابـي بصـير از ابـي          -429(كد)

��\��� روايت كرده است كه اين آيه:  �عبداهللا .�'l� #�*�� �N
��* Q? =�7 5��
�.% >V� را با تخفيف :.% >Vخواند.  ا�  

ي فـوق را بـا    آيـه  �اهللاعياشي از ابي بصير به نقل از ابي جعفر و ابي عبد -430(كه) 

«تخفيف ذال، .%V� « .قرائت كرده است  

«گفته است: امامـان  » الجوامع«طبرسي در كتاب  -431(كو) .%V��  «   ،را بـا تخفيـف

  قرائت كرده اند. 

  ي رعد سوره

شيخ مفيد، ابوسعيد محمد ابو سعيد محمد بن احمد بن حسن نيشابوري، جد  -432(الف) 
فتوح رازي خزاعي، صـاحب تفسـير مشـهور در  چهـل حـديث، در      شيخ جمال الدين ابي ال
گويد: ابو القاسم عبدالعزيز بن محمد شعري به ما خبر داد و گفت: ابـو   حديث سي و يكم مي
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عبداهللا حسين بن جعفر جرجاني ما را خبر كرد و گفت: ابوبكر محمد بن حسـين بـن صـالح    
بن سفيان قاضي برايمان حـديث آورد   سبيعي در حلب به ما خبر داد و گفت: احمد بن حماد

و گفت: ابو بشر احمدي براي ما حديث آورد و گفت: احمد بن عبدالرحمن ذهلي كوفي براي 
ما حديث آورد و گفت: عبدالرحمن بن راشد اسـدي مقـري برايمـان حـديث آورد و گفـت:      

ما حديث آورد اسحاق بن يعقوب عطار از عبداهللا بن محمد بن عقيل از جابر بن عبداهللا براي 
هـاي متنـوعي    گفت: اي علي، همانا مردم از سلسله �و گفت: پيامبر خدا به حضرت علي

ايم و آن، اينگونه است كه خداوند فرمـوده   اند؛ من و تو از يك سلسله خلق شده آفريده شده

قرائت را ادامه داد تا به اين جملـه   �m���«��r��q��p������o��nlاست: 

  و گفت: رسول خدا اين آيه را چنين خواند.  �m��|��{��zlرسيد: 


«محقق داماد در  -433(ب) q�\� ��(�گويد: آن احـاديثي كـه از طـرق مـا و      مي» 7

��طرق آنان آمده است به پشتيباني همديگر اذعان دارند كه اين آيه چنين نازل شد:  fW? BW
� 1��	� �V';�4 �1�E [.7 #b�_    

t�D«يع رضوي در كتاب شمس الدين محمد بن بد -434(ج)  #�به نقـل از تفسـير   » \

��رعد:  ي هكازر و مولي فتح اهللا در سياق آيات تحريف شده در سور fW? 1���	� �V�'; B�W
�4� �1�E [.7 #b�_  

  ذكر نشده است.)  يعلاند. ( در حالي كه در قرآن  خوانده

��m�v��u��t��s��r��q��pعلــي بــن ابــراهيم گفــت ايــن آيــه:  -435(د) 

�z�����y��x������wl ؛ ايشان خطاب به قـاري گفـت:   عبداهللا قرائت شد نزد ابي )11: (رعد
مگر شما عرب نيستيد؟ پس چگونه ممكن است معقبات در حالي كه از عقب مشتق اسـت و  



    

  شيعه نسبت به قرآن كريم اعتقاد      320 
 

 

گويد: گفتم: فـدايت شـوم،    عقب كه در  پشت قرار دارد در جلوي انسان باشد. مرد قاري مي

��� ;�h3K 0 �نچنين نازل شد: پس چگونه است؟ گفت: اي�	; ��� ���=� t�% <�
7�– 
% �W.PhgN�aو چه كسي است كه بتواند چيزي را از امر خدا حفظ كند و آن، معقبات،  ;� 

  فرشتگان مؤّكل خدا، در ميان مردم هستند. 

��m��q��pي قرائت آيه �عياشي به نقل از بريد عجلي گفت: ابو عبداهللا -436(  (ه

�t��s��r��z�����y��x������w��v��ul  :را از من شنيد و گفت»���چگونه » ;	�

�aگيرند و گيرد؟ معقبات در پشت قرار مي در جلو قرار مي �;N% a �;? 0   است.  �;[

ي فوق را  سياري از قاسم بن عروه از بكير از حمران روايت كرد كه مردي آيه -437(و) 

در جلو قـرار  » ;	�����«شما عرب هستيد. چگونه قرائت كرد، حمران معترض شد و گفت: 

  كنند.  گيرند؟ و با فرمان خدا او را حفظ و نگهداري مي مي

���� ;�0 طبرسي گفته است: از ابي عبداهللا چنين روايت شده است:  -438(ز) �	; ���
� �h3K ��=� t% <
7�– % �W.PhgN�a  ». اهللا ;�?;T 0به جاي  ;� 

��aيم در روايت ابي الجارود از ابي الجعفر: علي بن ابراه -439(ح)  �;N�% ��W.Phg 

  ». اهللا ;T�;? 0به جاي 

��m�����y��x������wعياشي از مسعده بن صدقه، به نقل از ابي عبداهللا به جاي -440(ط) 

�zl  :گفتTa �;N%U .  

است و نقل كرده » الصافي«ابن شهر آشوب در مناقب، آن را مانند عياشي در  -441(ي) 
ي  صراحت ندارند؛ زيرا ممكن است گفته شود: كلمـه  –تحريف  –اين سه روايت بر مطلوب 

�0 است؛ چنانكه طبرسي آن را از حسن و مجاهد نقل كرده است.  �%��Zجا به معني  در اين �;[
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و جبائي گفته كه اين مطلب هم از ابن عباس روايت شده و اين مطلب مانند آن است كه گفته 

را بـه جـاي    �;�0شود  كار از تدبير فالن يا به تدبير فالن است؛ يعني، هر چند مي شود: اين

�Z�%�  چه گذشت  ي آن حمل شود به قرينه –تحريف  –گرفت، اما واجب است آيه بر مطلوب

  آيد.  و مي
گفته است و از علي و ابن عباس و عكرمه و زيـد بـن   » المجمع«طبرسي در  -442(يا) 

  روايت شده است.  N% �W.Phg �a;��علي 

سياري از محمد بن عبداهللا از محمد بن اسماعيل از محمد بن حسين از كثير  -443(يب) 
بن سعيد از مروان بن مروان از ابي عبداهللا روايت كرده است كه ايـن آيـه را چنـين خوانـد:     

�? �t��� 53 �.';� 0�V3�   يعني، به جاي)�N
  ، يتبين خواند.) �

رسي گفته كه علي و ابن عباس و علي بن حسين و زيد بن علي و جعفـر  طب -444(يج) 

53 ���Ttبن محمد و ابن ابي ملكيه و عكرمه و جحدري و ابن يزيد مزني:  ?U   خواندند كـه

است و به نقل از سيوطي در اتقان و به نقل از ابن عباس گفت: كاتبي » �
T�Nقرائت مشهور، 

  ت. آن را نوشته است كه اسمش ناعس اس

5�3 ����t ?�سعد بن عبداهللا در همان كتاب گفت: امام صادق چنين خواند:  -445(يد)  
 .';� 0�V3�?�v�	
� ��'� Y=j a Z��� .� �_   

روايـت   �سياري از ابن اسباط از ابن ابي حمزه از ابي بصير از ابي جعفـر  -446(يه) 

a كرده است كه اين آيه را چنين خواند:  �34 Z.*���% �2i �? X.��كـه در   ;0 ?� 

��.X ��اصل:  �? 5 ;0b'; Z.*��% �2i 0;   .است  
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  ي ابراهيم سوره

 �عياشي از حسين بن هارون شيخي از ياران ابـي جعفـر از ابـي جعفـر     -447(الف) 

��5b ;0 ��# ;�� ��كرد:  روايت كرده است كه گفت: از او شنيدم كه اين آيه را تالوت مي
�z.A��N* كند كه ابو جعفـر گفـت: تـو لبـاس و چيـزي را از او درخواسـت        ون نقل ميهار

  خوانده است.  ��5b، ����5اي اما به تو داده است. وي به جاي  نكرده

سياري از ابن ابي عمران از ابي هارون مكفوف آورده است كه گفـت: از ابـو    -448(ب) 

�����z.A��N* �; #� 0; 5bگفت:  عبداهللا شنيدم كه مي.  

بـا تنـوين   _ �;T�z.A��N* �; #� 0گويد: زيد به نقل از يعقوب:  طبرسي مي -449(ج) 

 �كل خواند و اين قرائت ابن عباس و حسن و محمد بن علي باقر و جعفر بن محمد صادق
  و ضحاك و عمر بن قائد است. 

}���hگويد: اما قول خداونـد:   علي بن ابراهيم مي -450(د)  �� � ���=��.�s�  در

4
# � �s �.�=�اصل f*�I�m*  نازل شد.  

سياري از حماد از حريز از يكي از آن دو امام: باقر و صادق نقل كرده اسـت   -451(  (ه

� �� � �[.��=كه  ]h �{ ���� ©s�  كرد.؛يعني پروردگارا از مـن و دو فرزنـدم بگـذر،     قرائت مي

�=Yمنظورش اسحاق و يعقوب بود، پس به جاي � ،Y=�� خواند.  مي  

مانند آن  �و از اسماعيل و محمد بن علي و ابي جميله از جابر از ابي جعفر -452و) (
  روايت شده است و گفت: آن دو، حسن و حسين هستند. 

محمد بن علي از ابي جميله به نقل از زراره گفت: به ابو جعفر گفتم: مـن بـا     -453(ز) 
كردنـد و مـن    اسماعيل را ذكر مي ي مرجئه مذاكره كردم؛ آنان اسحاق و جمعي از افراى فرقه
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حسن و حسين را.  وي در جواب گفت: اگر چنين گفته باشي، حضـرت ابـراهيم هـم گفتـه     

َّ؛ يعني، پروردگارا از مـن و دو پسـرم درگـذر. (و آن دو، پسـران     sاست: رب اغفرلي و لولد

  رسول خداص حسن و حسين هستند.) 
و زهري  �و جعفر محمد بن عليطبرسي گفته است كه حسن بن علي و اب -454(ح) 

گفته كه اين قرائت اهـل بيـت   » الجوامع«خواندند. و در كتاب  T=�.� �sUو ابراهيم نخعي،  

  است. 
عياشي از حريز بن عبداهللا از كساني كه آن را ذكـر كـرده، از يكـي از آن دو     -455(ط) 

}�h �� ��.��=امام، باقر و صادق، روايت كرده كه  ����s�  كـه منظـورش    ؛خوانـد  مـي

  اسماعيل و اسحاق بود. 

}��h ���   ي از جابر نقل شده است كه گفت: از ابي عبـداهللا دربـاره   -456(ي)  ����
=�.�� �s� اي است كه نويسندگان آن را تصحيف كردند و گرنـه   سؤال كردم. گفت: اين كلمه

}�h �� ��.�=ابراهيم گفت:  ���� �s� و حسين به  است؛ يعني، اسماعيل و اسحاق و حسن

  خدا سوگند دو فرزند رسول خدا هستند. 
چـه مشـايخ وي از امـام     سعد بن عبداهللا قمي در كتاب گذشته بـه نقـل از آن   -457(يا) 

خوانـد؛ كـه منظـور اسـماعيل و اسـحاق        T ©Y=�.� �Uگويد: امام صادق  اند، مي صادق آورده

  هستند. 
بن ابي طالب و ابـو جعفـر بـاقر و     طبرسي گفته است كه امير المؤمنين علي -458(يب) 

52��.Y « �جعفر بن محمد
�U  .به فتح واو خواندند  

روايت كرده است  �سياري از ابي طالب از يونس از سندي از ابي عبداهللا -459(يج) 
  ي كه آيه
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�m���� �~��}��|� � � �{��z��y��x��w��v�� ut��s��r��q� �p��o��n

� �¢� �¡l :را چنين تالوت كردT; 53	� ªW� 03	W �;� �h�W �� �Nq a �34 �h
� r�& �  À
qZf(� �  8 U به جاي)À
q 0; ،À
q �Nq  (.آمده است  

T ª��Wشـنيدم كـه    �عياشي به نقل از سندي گفته اسـت: از ابـي عبـداهللا    -460(يد) 
53	�…U خواند و مانند خبر قبل را ذكر كرد.  مي  

 �حمزه از ابي بصير به نقل از ابـي عبـداهللا  سياري از ابن اسباط از ابن ابي  -461(يه) 

��5 ��� ي بعدي را چنين تـالوت كـرد:    آيه���*� �–  V�� ��.�� � 5j=�4 �−  o� 
�5b(hW .;.� � �W.;.3�_    

5 �
��  –��7= -سياري با همان اسناد، اين آيه را چنين خواند: -462(يو) �b� t���
 X�L;8 5b��'%� � 5��'3	 – ��.3�	� 8 0b�_    

  

  ي حجر سوره

» %$��6«شيخ بن سليمان حلي، شاگرد شهيد، از سعد بن عبداهللا در كتاب  -463(الف) 

خود از حسين بن علي بن نعمان از پدرش از عبداهللا بن مسكان از كامل التمار آورده است 

��m كه گفت: ابو عبداهللا به من گفت: اي كامل، آيا معني قول خداوند �D��C��B��Al 

ي  ي؟ مطلب را ادامه داد و گفت: غير او در اين خبر افزوده و گفته ابو عبداهللا، آيهدان را مي

��mبعدي را با تشديد باء قرائت كرد:  �P��O��N��M��L��K���J��Il 

�) 2: (حجر �� �� �� �
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  »بودند كنند كه كاش ! ( در اين جهان) مسلمان مي ها كافران آرزو ميبارها و بار« 
ها گفته شده اسـت: طبـق    ران از عبدالعظيم ـ در نسخه كليني از احمد بن مه -464(ب)  

m��dكه او در ايـن آيـه    �روايت عبدالعظيم ـ از هشام بن حكم و به نقل از ابي عبداهللا 

��i��h���g��f��el را: ) 41: (حجر  O- > ]¥  >V >E >X� >7� ]� >4 � O5
 ]�>� �(   خواند. ;/

بن وهب بغدادي از علي بن  شيخ حسن بن سليمان از سعد از موسي بن جعفر -465(ج) 
 ي كـه دربـارة آيـه    �اسباط از محمد بن فضيل از ابي حمزة ثمالي به نقل از ابـي عبـداهللا  

m��i��h���g��f��e��dl در آيـه،   �� �34[ گويد:  از وي سؤال شده بود، مي

  است.  به خدا سوگند، او ميزان و صراط مستقيم است.  �علي

�6«سيد در  -466(د) �y « بن مؤمن شيرازي به اسـناد خـودش از قتـاده از    از محمد

شـود. بـه    علـي خوانـده مـي   » علَي«ي فوق  حسن بصري روايت كرده است كه گفت: در آيه
گويد: اين راه علي بن ابي طالب است كه راه  حسن گفتم: معني آن چيست؟ گفت: خداوند مي

او واضـح و بـدون نقـص    راست است، پس از او پيروي كنيد و به آن چنگ بزنيد؛ زيـرا راه  
  باشد.  مي

خوانـد:   �سياري از ابن ابي عمير از هشام بن حكم به نقل از ابـي عبـداهللا   -467(  (ه

  O- > ]¥  >V >E >X� >7� ]� >4 � O5
 ]�>� �( /;.  

و از منصور بن اسباط از حكم بن بهلول از ابي تمامه از ابن اذينه از مردي به  -468(و) 
خص ديگري نزد پيامبر خداص آمد و گفت: تو هميشه به علـي  نقل از يكي از ائمه، گفت: ش

گويي: تو نزد من، منزلت هارون نزد موسي را داري در حالي كـه خداونـد هـارون را در     مي
قرآن ذكر كرده است، اما علي را ذكر نكرده. در جواب فرمود: تـو را چـه شـده اسـت مگـر      

<  فرمايد:  اي كه خداوند مي نشنيده ]¥  >V >E >X� >7� O- ]� >4 � O5
 ]�>� �( /;.  
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 �از ابن شهر آشوب در مناقب از امام صادق از پـدرش از پـدر بـزرگش    -469(ز)  
گفت: روز دوم نيز مانند آن را براي رسول خدا ذكر كرد و گفت: اي تندخو، اي مباهل، مگـر  

  اي؟... الخ.  نشنيده

<   �و از موسي بن جعفر از پدرش از جدش -470(ح)  ]¥  >V >E >X� >7� O- ]� >4 
� O5
 ]�>� �(   آمده است.  ;/

همچنين از او روايت شده است كه گفت: در روايت جابر آمده است كه مانند  -471()ط) 
  آن را قرائت كرد. 

ابو الحسن محمد بن احمد بن علي بن حسن بـن شـاذان در مناقـب يكصـد      -472(ي) 
است كه گفت: عمر بن  آورده �وپنجاه و پنجم جعفر بن محمد از پدرش از علي بن حسين

چه ذكر شد در روايت آورده است و پيامبر خطـاب بـه    رفت و مانند آن �خطاب نزد پيامبر

�X<  فرمايد:  مگر نشنيدي كه خداوند مي –بي تمدن  –خو، اي اعرابي  عمر گفت: اي درشت >7�
 O- > ]¥  >V >E � ]� >4 � O5
 ]�>� �(   . تا آخر. ;/

ين بن سعيد به صورت معـنعن از سـالم بـن مسـتنير     فرات بن ابراهيم از حس -473(يا) 
داخل شدم و عرض كردم: فدايت شوم واقعـا   �جعفر كند كه گفت: بر ابي جعفي روايت مي

كنم. گفـت: از هـر    پسندم كه تو را در تنگنا قرار دهم، پس اگر اجازه دهي، سؤال مي من نمي
كنم. گفت: بلي. گفتم: ايـن كـه    يي قرآن از تو سؤال م خواهي، سؤال كن. گفتم: درباره چه مي

منظور چيسـت؟ گفـت: يعنـي     �m��i��h���g��f��e��dlفرمايد خداوند مي
  اين راه علي بن ابي طالب است. گفتم راه علي؟ گفت: راه علي بن ابي طالب. 

روايـت اسـت كـه     �و از حسن بن ابراهيم به صورت معنعن از ابي جعفر -474(يب) 
گاه كه نزد رسول خدا بوديم، با دست به علـي بـن    رد و گفت: آنگفت: ابو برزه حديثي نقل ك
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- ��4 كرد، فرمود:  اشاره  �ابي طالب¥ VE� �5
ي  همانا من در رجوع از غزوه ;)��

ي هارون نزد موسـي قـرار    تبوك اول، به پروردگارم عرض كردم خدايا، من علي را به منزله
بعد خداوند گفتارم را تصديق نمود و فرمود: علـي را  ام، اما بعد از من نبوت نخواهد بود.  داده

- ���4 خواني. پـس  ذكر كن؛ چنانكه هارون را ذكر كردم، زيرا تو اسم او را مي¥ V�E� 
�5
  نازل شد.  ;)��

�$���6«صفار در كتاب  -475(يج) �از ابي محمد عمران بن موسي از موسي بن جعفر » 

  داهللا آورده است. چه ذكر شد را از سعد بن عب بغدادي، آن

- ��4 طبرسي گفت: يعقوب  -476(يد) ¥� �5
را با رفع روايت كرده است و  ;)��

اين قرائت ابن سيرين و قتاده و ضحاك و مجاهد و قيس بن عمار و عمرو بن ميمون است و 

گويم: اين  اند. مي خوانده 34U�Tروايت شده است و ساير ُقراء  �همين قرائت از ابي عبداهللا

جيب است، زيرا روايت و مفهوم آن با كسر و اضافه است و مـراد از علـي، علـي بـن ابـي      ع
خوانـد، امـا شـايد     است. و روايت قتاده از حسن ذكر شد كه او هم بـا كسـر مـي    �طالب

طبرسي فقط روايت الكافي را بررسي كرده است كه در نگاه اول، همان چيزي است كه آن را 
، آن را به قرائت جماعتي اضافه كرده است و در همـان خبـر   ذكر كرده است و براي تأييدش

ي واليت دارد، ذكـر كـرده    است كه كليني خبر را در بابي كه خالصه و نكاتي از قرآن درباره
چه با كسر در اين باب  است در حالي كه آن قرائت هيچ داللتي بر واليت ندارد، پس چرا آن

  داخل كرده به باب ديگر وصل ننموده است؟ 
فاضل طبرسي در شرح خود گفته است: شايد آن خبر اشاره باشد به قرائـت خداونـد در   

- 34< ﴿ي حجر:  سوره¥ VE ��� 5
به تنوين (صراط) و فـتح (الم) در علـي، بـا     ﴾;)��

راه مخلصان (راه علي) است كـه  : تصحيف در حالي كه همان اضافه و كسر و الم است؛ يعني
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نيست و هيچ كجي و نقص در آن راه ندارد و كسي كه آن راه  مستقيم است و انحرافي در آن
رساند و (علي) به كسر الم به معني علو و شرف است؛ چنانكه  را بپيمايد، او را به مقصود مي

اند و با اين تأويل، به اجمـال از تصـحيف و غلـط اماليـي      قاضي و غيره به آن تصريح كرده
زيرا ذكر آن مطلب بعد از اين كه اساتيد آنان  ؛ريمدا شويم و حق را پوشيده نگه مي خارج مي

پايـان   رساند. سپس روايت قتاده را ذكر كرده است. اند به آنان سودي نمي به آن تصريح كرده
هـاي علـي و    كالم طبرسي. و همين طور ابن شهر آشوب اين روايت را در موضوع ذكر نـام 

  موارد ذكر آن در قرآن، نقل كرده است. 
آورده است كه  �اشي از ابي جميله از ابي عبداهللا از ابي جعفر از پدرشعي -477(يه)

- منظور از قول خداوند: ¥ VE� ��4 �5
  امير المؤمنين است.  ;)��

  

  ي نحل سوره

�ي اين آيه:  علي بن ابراهيم درباره - 478(الف)  �

�m��ª��©��¨��§���¦¥��¤��£��¢����¡���l��   )24: (نحل�

؟  شود: پروردگار شما چه چيزهائي نازل كـرده اسـت   ران گفته ميهنگامي كه به مستكب« 
 ».هاي گذشتگان است گويند: افسانه مي

��� گفت آيه چنين نازل شد: Q�; 5j #
7 Q? 5b%� XCW–  ��4 �  –  .���7? �y��*
&�t��  و پدرم از جعفر بن احمد برايم حديث آورد و گفت: عبدالكريم بن عبـدالرحيم از .

ن علي از محمد بن فضيل از ابي حمزه ثمالي برايمان حديث آورد و گفت: از ابا جعفر محمد ب
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���گفت: اين آيه اين چنين نازل شد:  شنيدم كه مي Q�; 5j #
7 Q? 5b%� XCW–  ���4 �  
–  .��7?& �y�*�t��  .  

از » لمنز«گويد: در كتاب  در ذكر اسامي او مي» ;'�7>«ابن شهر آشوب در  -479(ب) 

  ي فوق را با همان نحو كه خوانده شد، يافتم.  امام باقر، آيه
ي  آورده است كه گفـت: جبرئيـل آيـه    �عياشي از ابي حمزه از ابي جعفر -480(ج) 

�� Tفوق را اين چنين نازل كرد: #
7 QU  .تا آخر آيه كه منظور از اولين بني اسرائيل است  

ي فـوق را چنانكـه خوانـديم،     ت است كه آيهرواي �و از جابر از ابي جعفر -481(د) 
  هاي اهل جاهليت در زمان جاهليت است.  تالوت كرد و گفت: منظور از اساطير، آهنگ

فرات بن ابراهيم گفت: محمد بن قاسم بن عبيـد بـه صـورت معـنعن از ابـي       -482(  (ه
محمد قرائت  ي فوق را اين چنين بر ي ثمالي برايمان حديث آورد و گفت: جبرائيل آيه حمزه

  كرد و آيه را همانند گذشته تالوت كرد. 

m�����Å��Äي  طبرسي گفته است و از اهل بيت روايت شـده كـه ايـن آيـه     -483(و) 

��Ô��È��Ç��Æl  :را �N�=�4.�� 0; 52�
% aخواندنـد. (بـه جـاي     �� 

  بنيانهم، بيتهم خواند.)  


���5ورده است كه وي به جاي آ �عياشي از ابي السفائج از ابي عبداهللا -484(ز) '% 

  ي ايشان است.  قرائت نمود كه به معني خانه مكر و دسيسه %
�52ي فوق  در آيه

ي  ي آيه روايت كرده و گفته است: از وي درباره �و از كليب از ابي عبداهللا -485(ح) 


��5فوق سوال كردم. در جواب گفت: به جاي '% ,52�
  بخوان.  %
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ي مرواريدي بود كـه   ) خانه%
�52نقل است كه گفت: منظور ( �باقراز امام  -486(ط) 

  آمدند.  ي شر در آن گرد مي در زمان اراده
سياري از برقي از قاسم بن عروه از عبدالحميد از محمـد بـن مسـلم از ابـي      -487(ي) 


�T52 ي فوق، كند كه در آيه روايت مي �عبداهللا%U  .خواند  

ر از حسن بن موسي از حسن بـن عقيـل از ابـي عبـداهللا     از محمد بن ابي نص -488(يا) 

¿���m���Ã��Â��Á��À روايت است كه گفت: آيه فوق را چنين تـالوت كـرد:  

Å��Ä− �=4.�� 0; 52�
�و نگفـت   %.�';� 0�V����Â��Á، بلكـه فرمـود:   �

���Ã .(كساني كه قبل از آنان بودند) و به جاي بنيان، بيت قرائت نمود  
ماد بن عيسي از ابي يعقوب اسحاق بن ابـي السـفائج كـوفي از ابـي     و از ح -489(يب) 


���5, ي فـوق بـه جـاي     روايت كرده است كه گفت: از وي شنيدم كه در آيه �عبداهللا'%
52��
ي شـر و بـدي در آن جمـع     هاي بـود كـه هنگـام اراده    خواند و گفت: آن بيت، خĤن %

  شدند.  مي
روايت  �از اسماعيل جريري از ابي عبداهللا و از برقي از محمد بن سليمان -490(يج) 

 �m����r��q��p��o���n��m��l��k��j.��. .lاست كه ايـن آيـه   

��را چنين خواند: ) 90(نحل: � X=	��% �;�� a ��� ��(\ �%��� YQ Z���– ��\−
اينگونه است.(گويا حقه در قرآن بوده و بعـد حـذف گرديـده     �و قرائت امير المؤمنين _�

   است.)
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عياشي از اسماعيل جريري روايت كرده است كه گفت: به ابي عبداهللا گفـتم:   -491(يد) 

�m��s��r��q��p��o���n��m��l��k��jفرمايد:  خداوند مي

��|���{��z��y��xw��v���u��tl  90:(نحـل( .

� گفت: اي اسماعيل، مانند من قرائت كـن:  � X=�	��% �;��� a �� YQ Z���� � ���(\
 �%���القربي حقه را بيفزا. گفتم، فدايت شوم ما در قرائت زيـد   يعني، بعد از ذي _�−\�� –

  خوانيم. خبر. اين چنين مي �خوانيم. گفت:  ما در قرائت علي چنين نمي
�ي  رفع نمود كه آيه �علي بن ابراهيم به نقل از پدرش، خبر را به ابي عبداهللا -492(يه) �

�m����¨§��¦��¥��¤��£��¢��¡.��. .�l :را چنـين خوانـد:    ) 92(نحل �.�b� ��
 �E � �A6?�5b�A6? 0; ���     بعد به او گفته شد: اي پسر رسول خـدا، مـا ايـن طـور�m��¡

�¨§��¦��¥��¤��£��¢l ؛ چه چيزي بيشتر اسـت و بـا   خوانيم: گفت:  واي بر تو مي
  دست اشاره به حذف آن نمود. 

ن از محمد بن اسماعيل از منصور كليني از محمد بن يحيي از محمد بن حسي -493(يو) 
بن يونس از زيد بن جهم هاللي از ابي عبداهللا روايت كرده است كه گفـت: از او شـنيدم كـه    

نازل شد، از جمله سخن پيامبر خطاب به علـي بـه اميـر     �گفت: وقتي كه واليت علي مي
ود كه فرمود: بـه پـا   كرد، گفتار پيامبر براي آن دو نفر ب المؤمنين كه خداوند بر آنان تأكيد مي

مؤمنان به او سالم كنيد. آن دو نفر هم گفتند: آيا از طرف خـدا چنـين    خيزيد و با عنوان امير
كاري را انجام دهيم يا از طرف پيغمبر؟ رسول خداص فرمود: هـم از طـرف خـدا و هـم از     

�طرف رسولش. بعد خداوند اين آيه را چنين نازل كرد: �



    

  شيعه نسبت به قرآن كريم اعتقاد      332 
 

 

�m� �i��h��g��f��e���d��c��b��n���� � �m��lk��j
��r��q��p���ol             91: (نحل(  

ايـد.   و سوگندها را پس از تأكيد نشكنيد، در حالي كه خداي را آگاه و گواه خود گرفته«
  »كنيد. چه را كه مي داند آن گمان خدا مي بي

گفت: منظور از آيه، سخن رسول خدا و قول آنان است كه گفتند: آيا ايـن امـر از طـرف    

 ������ز طرف پيامبر؟: خداست يا ا.W.b� 8�  J.�7 =�	% 0�; �jC{ B,�W? ��V���� v����bW
? 5b'
% voK1 5bWf�? .W.b� �?E �A6� ? 0; ���?5b�A6 U انـد).   (كه به جاي امت ائمـه آورده

 خـوانيم  گفتم: فدايت شوم، ائمه بخوانيم؟ گفت: آري به خدا سوگند، ائمه است. گفتم: ما مـي 
  يست؟ و با دست به حذف آن اشاره نمود. چ ?�%� . گفت:?�%�

سياري از احمد بن ابي عمير و محمد بن اسماعيل از منصور بن يونس از زيد  -494(يز) 

كـدام   ?�%��ي فـوق گفـت:    ي آيـه  روايت كرده است كه درباره ن جهم هاللي از ابي عبداهللاب

� b� �?E.� ?�است؟ بلكه اين گونه است:  �A6� ?�5b�A6? 0; ���.  

  ي  و باز هم از سياري در حديثي ديگر از امامان آمده است كه آيه -495ج) (ي

�m���¸��{��z��y��x��w���v�����u��t��sl 92: (نحل(  

همانند آن زني نباشيد كه (به سبب ديوانگي ، پشمهاي) رشته خود را بعد از تابيـدن، از  «
  »كرد. هم وا مي


'T voK1 5bWf�? ��V���? 5bآيه را چنين خواند: %? �.b� �? �A6� E� ?5b��A6? 0�; ���U 
  خواند. 

گفت:  نعماني از زيد بن جهم از ابي عبداهللا آورده است كه از وي شنيد كه مي -496(يط) 

TA6 �.b� �� 5b��A6 0; ��� �EU :خـوانيم:   گفتم: فدايت شوم ما مـي  گفتT�? �.�b� �
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 �E � �A6?��A6? 0; ���U. ست؟ به خدا سوگند اچي ؛ أربي گفت: واي بر تو ����? �E�
�5b�A6  است. ;0 

نعماني در تفسير خود با سند قبلي به نقل از امير المـؤمنين در سـياق آيـات     -497(ك) 

بـه  بود و بعد، آن را  ���A6در اصل  � /;��تحريف شده، گفته است: از او نقل شده كه گفت: 

��A6  تبديل نمودند.  �

چنانكـه در بحـار در   » ناسخ و منسوخ قرآن«ر كتاب سعد بن عبداهللا قمي د -498(كا) 

� ?�ي نحل آمده است و آن قرائت كسي اسـت كـه:    ه باب تحريف آيات گفته است: در سور
 �.b�? �E � �A6?��A6? 0; ���. ي فـوق   خواند. بعد ابو عبداهللا به كسي كه نزد وي آيه مي

يت شوم پس آن چيسـت؟ گفـت:   چيست؟ گفتم: فدا ?�%� گونه خواند گفت: واي بر تو؛ را آن

���?? 5b�A6� b� �?A6� E�  0;.� ?�خداوند آن آيه را چنين نازل كرد:  a 5�.3�� fW
�	�.X«: مجلسي در %�� J��; «     :بعد از تفسير آيه به نحو شـايع و متـداول گفتـه اسـت�? �

 �.b�?��; 0; �%�? �E �;  ،شايد بر اين تأويل�� X.	h;  يعني، نقض براي تتخذون باشد؛

داريد تا امامان گمراهي، بهتر از امامان هدايت براي شما گردند، يـا ايـن كـه      عهد را نهان مي
دانيد كه امامان حق از امامان گمراهي شما  داريد چون آن را ناپسند مي نقض عهد را نهان مي

ائـت الزم  ي فوق چنين است، چون بنا بـراين قر  بهتر باشند. ظاهراً طبق قرائت اهل بيت، آيه

باشد و اين دور از  �A6در هر دو مورد  ;�باشد و منظور از  ��?U�Tبه معني  %�?U�Tاست 

گويم: اخبار، بويژه خبر اخير، بر وجود تغيير در نص داللت دارد و فاضـل   واقعيت است. مي
داريد به سبب ناپسند داشتن ايـن   مولي محمد صالح گفته است: يعني، نقض عهد را پنهان مي

(آشكار و بهتر) از أئمه شما باشند و اسم تفضيل در  ,# ?�2l � ه اماماني بوجود بيايند كه ك
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ي وصف مجرد است؛ زيرا در غير آن امامان پاكي موجود نيست. بعـد گفتـه    اين جا از زياده

جز  ;�است: اين كه گفته شد ائمه، گويا سؤال كننده در مقام شك بوده است و در قرآن جز 

شـود؛ پـس بايـد     جماعت نديده است و اگر هم اين طور باشد،  مقصود حاصل مـي به معني 
شود، و با اين هم اثبـات   ي ديگر موارد تغيير مقصود حاصل مي گويم: با مالحظه انديشيد. مي

  اين مقصود خالي از تكّلف نيست. 

aسعد بن عبداهللا در همان كتاب مذكور گفته است: امـام صـادق    -499(كب)  ��N� � 
�=4.�� 0; 52�
گفت: آن بيت محل دسيسه و توطئه ايشان  �قرائت كرد و ابو عبداهللا %

  يه همين گونه نازل شده است. آبود و 
  

  )بني اسرائيل(سوره اسراء 

;:«طبرسي در  -500(الف) .n � :A�D34
5b گفته است كه حضرت علي »  �'L	%�
��'� v=
�  عباداً آمده نه عبيداً.)  قرائت كرد. (در حالي كه در قرآن 4

ي  سياري از ابن محبوب از علي بن رياب از حمران به نقل از ابي جعفر آيـه  -501(ب) 

1v �'��فوق را چنين خواند: ��4 52
34 �'L	�  )در حالي كه قرآن فاء ندارد.(  � 

، ماننـد آن روايـت شـده    �از محمد بن جمهور با اسناد خود از ابي عبداهللا -502(ج) 
  . است

اين  �و از صفوان از اسحاق بن عمار از ابي بصير آمده است كه ابو عبداهللا -503(د) 

����5bE.i� z.('� J�K كرد:  آيه را چنين قرائت مي =4� Z�i Q  .با نون نسوه  
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و از حسين بن جحال از ابي عبدالرحمن بن ابي حماد منقري از ابـي عبـداهللا،    -504(  (ه
  ت. مانند آن روايت شده اس

روايت كرده اسـت كـه ايـن آيـه را چنـين       �عياشي از عمران از ابي جعفر -505(و) 

 ?��W1 ��خواند: Q�?��2
 ®; �W� �;? ���7 ª3� �     با تشديد مـيم در امرنـا كـه تفسـير آن :

(در حالي كـه   كثرنا است ـ بسيار گردانيديم ـ و گفته است: قرائت آن با تخفيف جائز نيست.  
  ست.) قرآن با تحفيف ا

خوانـده اسـت و ايـن قرائـت     » ;=«را با  �W�;�U«طبرسي گفته است: يعقوب  -506(ز) 

و ابن عبـاس و ابـو   ست. حضرت علي بن ابيطالب و حسن و ابي العاليه و قتاده و جماعتي ا

;��W« �عباس نهدي و ابو جعفر محمد بن عليU اند.  با تشديد ميم خوانده  

كتب عامه است، بعضي امام مربوط به مطالب موجود در گويم: اختالف ميان قرائت دو  مي
  ن بدون اين كه به ناپسندي آن اشاره شود جاي شگفت است. آاما نقل 

m���f��e��d��c��b���aي قول خداونـد:   علي بن ابراهيم درباره -507(ح) 

h��gl��� :در  ين آيه هنگامي نازل شد كـه پيـامبر  تا آخر آيه  گفته است: ا�) 60(اسراء
رفت كه در نظرش ناپسند آمد و ايـن مطلـب بـه شـدت او را      واب ديد: از منبرش باال ميخ

����غمناك نمود. بعد خداوند آيه را نازل نمود:  ��'3	i ��;Á��� ���� ? §��'���8  ��'� 
 ��'3�–  �2
  .2A	
�– �������� �  �W.	3D J����ي  همين طور نازل شد و شجره 

  ملعونه، بني اميه است. 
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سياري از حماد بن عيسي از حسين بـن مختـار از كسـي كـه او را نـامبرده       -508(ط) 

����ي فوق را  روايت كرده است كه گفت: از ابو جعفر شنيدم كه آيه ��'3	i ��;Á ���� ���
? §�'��� ��'3� �'�  8– ��2
  .2A	
  تالوت كرد.  �

روايت كـرده   �بي جعفرو از محمد بن علي از ابن فضيل از ابي حمزه از ا -509(ي) 


T�2ي فوق:  است كه در آيه  .2A	
  قرائت كرد. » �

اموي از محمد بن مسلم آمده است كه گفت: سالم جعفي به  و از حفص اعور -510(يا) 
ي اين آيه برايم حـديث آورد و آيـه را    داخل شد. وي گفت: خيثمه درباره �نزد ابي جعفر

����چنين قرائت كرد:  �'3	i �;Á �� ���? §�'���8 ��'3� �'� – �2
  .2A	
بعـد   ��

  گويد.  ابو جعفر گفت: خيثمه راست مي
كند كه آيـه   عياشي از حريز از كسي كه از ابي جعفر شنيده است، روايت مي -511(يب) 

��� ��را اين گونه قرائت كرد:  ����� �'3	i �;? §�'��� �'� 85j –  ��2
  .�2A	
�– 
��W.	3D J���� �  ����� �
به جاي للناس، لهم ذكر كرد و گفت: منظور  ��	'� %'� ?;

  اميه است.  از ملعونه، بني
گفتـه اسـت: امـام    » ناسخ و منسـوخ قـرآن  «سعد بن عبداهللا قمي در كتاب  -512(يج) 

  چه ذكر شد، قرائت كرد.  ي فوق را مانند آن صادق، آيه
آورده  �يل از ابي حمزه از ابن جعفرسياري از حسين بن جحال از ابن فض -513(يد) 

���است كه اين آيه را اين چنين تالوت كرد:  �1�� �.'�h
� YV� 04 ªW? �'
\�� ª
�
–  � �4� .  
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و از محمد بن علي از محمد بن مسلم از ابي البراء از عمرو بن شمر از جـابر   -514(يه) 

���كرد:  ي فوق را چنين تالوت روايت است كه آيه �از ابي عبداهللا §.�'�h
� �1��� �
 YV� 04? �'
\�� ª
�– S �4 – ®h
�s z�{ �'
34�  .  

محمد بن عباس بن علي بن مروان ماهيار ابو عبـداهللا بـزاز    سديد  ي هشيخ ثق -515(يو) 
ي اهل بيـت نـازل شـده اسـت و      چه درباره ي آن معروف به ابن جحام در تفسير خود درباره

اند كه كتابي مثل آن تأليف نگرديده و حدود هـزار   ن تصريح كردهجماعتي از اصحاب و يارا
صفحه است، مطلبي را گفته است كه دانشمند جليل، شيخ شرف الدين، شاگرد محقق كركـي،  

از وي نقل كرده است و جز در ايـن موضـع، تـا آخـر كتـاب      » �z�E�% ���� #��N«در كتاب 

و هر گاه در اين كتـاب چيـزي از وي    چيزي از ابن جحام به شيخ شرف الدين نرسيده است
ي او از احمد بن قاسم است كه گفت: احمد بن محمـد سـياري از    كنيم، فقط با واسطه نقل مي

ي  نقل كرده است كه در آيـه  �فضيل از ابي حمزه از ابي جعفر محمد بن خالد برقي از ابن


'� ?�فوق بعد از \�� �  ,ª
  آورد. ��4�

داهللا بن عثمان بجلي از مردي آورده است كه سران قريش نزد عياشي از عب - 516(يز)  
ي علي حرف بزنند و عادت پيامبر اين بود كه نسبت به بعضي  پيامبر گرد آمده بودند تا درباره

����= ��=� از اقوال آنان از خود نرمي نشان دهد، سپس خداوند اين آيـه را نـازل كـرد:    
 0���� vo
37 v�@
q 52
��� §�'7Q& vQ�
G �	J =Ç 8 5� �fD �	��  �'
34 ª�
 v�$W–  #L; §=	% =Ç 8 5��4 �v�
��  .  
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عياشي از محمد بن ابي حمزه خبر آورد و آن را به ابو جعفر رسانده است كه  -517(يح) 

�tD��P ��گفت: جبرائيل اين آيه را اين چنين بر پيامبر نازل كـرد:   =��C� 8–  =�A� X�
 52�\– �K 8�v��(  _ 

محمد بن عباس با اسناد خود از محمد بن خالد برقـي از محمـد بـن علـي      -518(يط) 
روايت كرده است كه ايـن آيـه را چنـين     �صيرفي از ابن فضيل از ابي حمزه از ابي جعفر

����� ;� Z�hq .E ��`�: �تالوت كرد:  0; XC'W�� �D�l =�C� 8–  5�2�\ =A� X�
– ���(K 8�_   

گفته است: اين آيه ايـن   �سعد بن عبداهللا در همان كتاب گفته كه ابو جعفر -519(ك) 

����� ;�___���چنين نازل گرديد:  0; XC'W  .تا آخر آيه  

و از محمد بن همام از محمد بن اسماعيل علوي از عيسـي بـن داود از ابـي     -520(كا) 

�X� ,tD��P بعد از  ي فوق را تالوت كرد و آمده است كه آيه �الحسن موسي از پدرش�
�=A�  .را اضافه كرد  

آورده است كـه   �سياري از وشا و محمد بن علي از ابي حمزه ابي جعفر -521(كب) 
ي فوق چنين نازل شد و بعد چنانكه گذشت آن را تالوت كرد. اين اخبـار همگـي    گفت: آيه

آن اخبار در لفظ زياده  ي فوق، تحريف وجود دارد، اما اختالف اتفاق دارند بر اين كه در آيه
اين گونه است، كه در بعضي از اخبار به اضافه و در بعضي از اخبار بدون اضافه و در بعضـي  

رسـاند. ان   با حرف جر و در بعضي هم، بدون حرف جر آمده است و ضرري به مقصود نمـي 
  شاء اهللا دليل اختالف هم، در آخرين باب خواهد آمد. 
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آورده اسـت كـه گفـت:     �در كتاب مذكور از ابـي جعفـر  سعد بن عبداهللا  -522(كج) 

�'��� �N �خداوند اين آيه را اين چنين بر محمد نازل كرد:  ��L�? �%–   ���8.%��4 – 
��v�.h�8_    

كليني از احمد بن مهران از عبدالعظيم حسيني از محمـد بـن فضـيل از ابـي      -523(كد) 
يل اين آيه را اين چنين نـازل كـرد:   روايت كرده است كه گفت: جبرئ �حمزه از ابي جعفر

  . »ال كفوراًإ – �4بوالية   –بي اكثر الناس أف«

محمد بن عباس از احمد بن هوذه از ابراهيم بن اسحاق نهاوندي از عبداهللا بن  -524(كه) 

� – ��4%.��8  حماد انصاري از عبداهللا بن سنان �v�.h� 8  .را روايت كرده است  

 �ز وشا و محمد بن علي از ابي فضيل از ابي حمزه از ابي جعفـر سياري ا -525(كو) 
نـازل كرد.سـپس آيـه را ماننـد      ئيل اين آيه را اين چنين بر محمدآورده است كه گفت: جبر

  روايت فوق ذكر نمود. 
آورده است كه گفت: جبرئيل اين آيه را  �عياشي از ابي حمزه از ابن جعفر -526(كز) 

  نند آن را ذكر كرد. اين چنين نازل كرد و ما

با ضم تاء خوانـد و   را TBA34 =��Uطبرسي گفته است: كسائي به تنهائي:  -527(كح) 

اند كه اين قرائت از حضرت علـي روايـت شـده     اند و چنين پنداشته سايرين به فتح تا خوانده
  است. 

ي طبرسي گفته است: از علي و ابن سعود و ابن عباس و ابي بن كعب و شعب -528(كط) 

Tz�'7و قتاده و عمر بن قائد، قرائت  �� U  .با تشديد، روايت شده است  
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  كهف ي سوره

»��¬��®���¯���m��²��±��°ي اين آيـه:   علي بن ابراهيم درباره -529(الف) 

�º���¹��¸¶��µ��´�����³l     گفته است: در بين كلمات اين آيه، تقـديم و تـأخر وجـود

=/ a[ دارد؛ زيرا معني آن به اين گونه است: �A >�G�  #�>	� >| � >� >� >��>�]b�� ]z ]=�� >4 >w >4 >X >CW>? s ]V©�
 /�©�− vf
7− �� >i >.   : بعد حرفي بر حرفي ديگر مقدم شده است. 4[

 گفت: اين آيـه چنـين نـازل شـد:     �علي بن ابراهيم گفته است: ابو عبداهللا -530(ب) 
 �� ]# /7 >��� �3 >  Z� >q 0 >A>  �5 /b%̧ ©� 0 ]; ºF >m >t]]D��©P3]� � >W �=�>� �4>? � ©W]� �� /h �b>
 �3 >  Z� >q 0 >; >� 0 ]; �u/
− X�

= �A�−� v��>W.  

كليني از احمد بن مهران از عبدالعظيم از محمد بن فضيل از ابي حمزه از ابـي   -531(ج) 

�آورده است كه گفت: جبرائيل اين آيه را اين چنين نازل كرد: : �جعفر ]# /7 >���� 0� ]; ºF >m
 ̧% ©� >t]]D�©P3]� ___ �5 /b−= �A� X�− �v��>W.تا آخر آيه، مانند روايت قبلي  

ي فوق  آورده است كه آيه �سياري از برقي از حريز از ربعي از ابي عبداهللا -532(د) 

  افزود.  �A� X=, \��52را همانگونه قرائت كرد، جز اين كه بعد از 

د بن محمد سياري از محمد بن خالد محمد بن عباس از احمد بن قاسم از احم -533(  (ه
فوق  ي هآي �برقي از حسين بن سيف از برادرش از پدرش از ابي حمزه به نقل از ابي جعفر

0 گونه قرائت كرد جز اين كه ما بعد آيه  را همان ]; �u�/
 �3 >  Z�� >q 0� >A>  �5 /b%̧ ©� 0 ]; ºF >�G ]# /7 >��
 ]� � >W �=>� �4>? � ©W]� �� /h �b>
 �3 >  Z� >q 0 >; >� >t]]D�©P3–  = �A� X�− ��� >2 /7]1 > /� �5�] ]� >-� >\>? v�� >W   ،را نيـز

  قرائت نمود. 
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و از محمد بن اسماعيل از عيسي بن داود از ابي الحسن موسي بـن جعفـر از    -534(و) 

قرائت كـرد، سـپس    voA4 0(\U ?«گونه تا  ي فوق را همان پدرش روايت كرده است كه آيه

 –نه الحق من ربـك  إف –علي  ةفي امر –اصدع بما تومر «د: گفته ش گفت: به پيامبر

: پس خداوند ترك ايمان به واليت علي را  بـا كفـر   »شاء فليكفرفمن شاء فليؤمن ومن 

�� برابر كرده است. سپس ما بعد آيه را اينگونه خواند:  ]# /7 >��� Z�� >q 0� >A>  �5� /b%̧ ©� 0� ]; ºF >m
 ��� /h �b>
 �3 >  Z�� >q 0� >; >� 0 ]; �u/
 �3 >   >t]]D��©P3]� � >W �=�>� �4>? �� ©W]�–  =� �A� X�−  �5�] ]� >-�� >\>? v���>W

�� >2 /7]1 > /�_  

گفته » ناسخ قرآن در شمار آيات تحريف شده«سعد بن عبداهللا قمي در كتاب  -535(ز) 

�� است: ابو جعفر گفت: جبرائيل اين آيه را اين چنين نازل كرد:  ]# /7 >��� >A >  �5 /b%̧ ©� 0 ]; ºF >m 0
 >t]]D�©P3]� � >W �=>� �4>? � ©W]� �� /h �b>
 �3 >  Z� >q 0 >; >� 0 ]; �u/
 �3 >  Z� >q– 52��\ = �A� X�−  �5�] ]� >-� >\>? v�� >W

�� >2 /7]1 > /�_   

ر در تـأليف  يعلي بن ابراهيم در اول تفسير خود در مثالي براي تقديم و تـأخ  -536(ح) 

ــي  ــرآن م ــه:  ق ــن آي ــد: اي ��m��Y��X��W���V��U��T��\��[��Zگوي

��_��^��]l  :در واقع اين گونه نازل شده است >w� >4 >R� >( �h©W O: ]K��>% >R�©3 >	 >3 > �

 �5 ]E ]��>��−   v�h >*>?− ]��\��[��Z��Y_� 
 و عكرمه و يحيـي بـن يعمـر، آن    �طبرسي گفته است: علي بن ابي طالب -537(ط) 

  اند. (اسفا) را با صاد غيرمعجمه و الف ناقص آورده
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�m���rي اين آيه  بن ابراهيم درباره علي - 538(ي)  � �q� �p� �o� �n� �m

��t��sl 5 ��چنين گفت: ) 79: (كهفE Z�� ���– �'
h(� Z�� Y −  VKN� ª3;
 �'
h* #�–  �G�H–  _�v��${ 

سياري از حماد از ربعي خبري را روايت كرده و آن را به زراره رفـع نمـوده    -539(يا) 


'�بعـد از    �G��Hگويـد: افـزودن    مي �است كه به نقل از ابو جعفرh�*     قرائـت اميـر

  است.  �المؤمنين
آورده است كه وي آيه را چنـين قرائـت    �عياشي از حريز از ابي عبداهللا -540(يب) 

5 ����� ��Z كرد: مي�E– ?� ª�3; �'
h�(� Z�� YN �'
h�* #�� V�K–  �G��H– 
_�v��${   

راره از حمدويـه بـن نصـير از    خود در شرح حال ز» رجال«كشي در كتاب  -541(يج) 
محمد بن عيسي از عبيد از يونس بن عبدالرحمن از عبداهللا بن زراره و از محمد بن قولويه و 
حسين بن حسن از سعد بن عبداهللا بن هارون بن حسن بن محبوب از محمد بـن عبـداهللا بـن    

بـه   �داهللابو عب اهللا بن زراره آورده است كه گفت:زول و دو پسرش حسن و حسين از عبد
من گفت: از طرف من به پدرت سالم برسان و به او بگو: من فقط به خاطر دفاع از تو عيبت 

گويم و دوست دارم عيبت را بگويم تا تو را با عيب و نقصت در دين بستايند و با ايـن   را مي


'?�كار شرّشان را از خود دور كنيد؛ زيرا خداوند فرموده است: h(� �;� t���(D BW�b  
  �m�� �  �.3A	�N �1�? �?� �2�
4� ª3; 5EZ�� ���N �'
h* #� VK–  �G��H

–  ���  ي صالحه در آن هم، وجود دارد. خبر.  و كلمه}$

  سياري در روايت ديگري: به جاي صالحه، صحيحه آورده است.  -542(يد) 
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5�26طبرسي گفته است كه سعيد بن جبير گفت: ابن عباس بـه جـاي    -543(يه) ���، 
?�5 /2 گويد: اصحاب ما از ابي عبداهللا نيـز،   دهد تا اين كه مي خواند. مطلب را ادامه مي مي ;�;<

نيـز،   كرد و اين قرائـت از ابـي جعفـر    اند كه او صالحه را بعد از سفينه قرائت مي روايت كرده
اين قرائت امير المؤمنين است. بحث اين قرائت در طرق عامه  روايت شده است و گفته است:

  يز، ذكر شد. ن
ي صـالحه   سعد بن عبداهللا در همان كتاب مذكور گفته است: امام صادق كلمه -544(يو) 

  را بعد از سفينه قرائت كرده است. 

��b �?  t';u�; z بعد از  �و در همان منبع آمده است كه امام صادق -545(يز) .%
��v� �� :�y كرد.  را نيز، قرائت مي  

���b �?� �  t';u�; z يم بعد از قرائت اين آيه: علي بن ابراه -546(يح) .�% :��y
  گفت: اين آيه چنانكه خوانده شد، نازل گرديد.  �−�� �

عياشي از حريز از كسي كه او را نام برده است به نقـل از يكـي از امامـان،     -547(يط) 

���v� �� :�y ي قبلي افزوده است.  را به آيه  

روايت كرده است كـه در   �از ربعي از ابي عبداهللا سياري از برقي از حريز -548(ك) 

���vي قبل،  آيه� �� :�y  .را هم،  قرائت كرد  

هـم،   �آورد و گفت: در قرائـت علـي   ��� �� ����و در روايتي ديگر،  -549(كا) 

  گونه آمده است.  اين

����b  [o�x ?��طبرسي گفته است: سعيد بن جبير گفت: ابن عباس  -550(كب)  �� �;
��� v�  ���?�t';u; z  كرد.  قرائت مي %.
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سياري از حماد از ربعي در حديثي كه آن را به زراره رفع نموده اسـت،  بـه    -551(كج)

;�� ��را چنـين خوانـد:    �m��Ò��ÊÉ��È���Ç��Ælايـن آيـه را    �نقل از ابي جعفـر 
  بعد گفت: در قرائت امير المؤمنين چنين است.   	��3 �� ;.*��

از نباتـه  ز ابن محبوب از عبداهللا بن غالب از سعد بن طريف از اصبغ بـن  و ا -552(كد) 

  : امير المؤمنين آمده است كه اين آيه

�m��y��x��w��v��u��t��s����r��q��p��o��n��m��l��k��j��i

��e���d��c��b���a��`��_~���}��|��{��zl را چنين تالوت كرد 
 �(hW 53l 0; � �;�– � �%�% 0;.� �– W �.(  �%V	−  �
W=� �V	%–  1�� 5�

� �%� ��–  �	i�; �  �%V	
 – ��bW �%V4 �%V	
 _ 

 �m��i��h��g��fl :5  هم چنين قرائت نمود��?_�v���* )A�� tW��� �Q :��  

و از ابن سيف از برادرش از پدرش از ابي بصير از ابي عبداهللا آمده است كـه   -553(كه) 

�	34 ª� E?# �اين آيه را چنين قرائت كرد: �?_�=q /� BA34 f  0A3	� �  
طبرسي گفته است: ابوبكر به روايت اعشي و برجمي به نقـل از او و زيـد از    -554(كو) 

�?�ي بعدي را چنين قرائت كرد:  يعقوب، آيه��h� 0�V� <(m    يعني، حسب را با رفـع

ي يعمر و حسـن و  حرف باء و سكون حرف سين خوانده است و آن قرائت امير المؤمنين و اب
مجاهد و عكرمه و قتاده ضحاك و ابن ابي ليلي است و اين از حروفي است كـه ابـوبكر بـر    

ي خود، آن را از قرائت اميـر المـؤمنين    ها را اختيار كرده است و طبق گفته خالف عاصم آن
گرفته و در قرائت عاصم داخل نموده است و قرائت او را پيراسته است. قاريان ديگر، حسب 

  اند. را با كسر سين و فتح باء خوانده



    

  345  كتاب فصل الخطاب
 

 

 �سياري از ابن سيف از برادرش از پدرش از مردي به نقل از ابي عبـداهللا  -555(كز) 

>«آورده است كه وي  �(m U     را با سكون (سين) قرائت نمود و گفت: اميـر المـؤمنين ايـن

  چنين خواند. 
  

  ي مريم سوره

نقل كرده اسـت   �پدرش از ابي عبداهللا سياري از ابن سيف از برادرش از -556(الف) 

�'� ي بعدي را اين چنين خواند:  كه آيه���−¿��− ��.�	� X� 0;  

 �و ابن عباس و جعفر بن محمد �طبرسي گفته است: علي بن ابي طالب -557(ب)

�¿ ;X� 0 �	�.��و ابن يعمر و حسن و جحدري و قتاده و ابو نهيك، � �'�قرائت  ���

  كردند. 
طبرسي گفته است:  عثمان و ابن عباس و زيد بن ثابت و علي بن حسـين و   -558(ج) 

���و ابن يعمر و سعيد بن جبير،  �محمد بن علي.D BhK �Wرا با فتح فاء و تشديد  �

  فاء و كسر تاء، قرائت نمودند. 

W� H 0`�3� ��VW.;� علي بن ابراهيم گفت: اين آيه چنين نازل شد:  -559(د) �– 
��v��AH _ 

W� T 0`��3� ��V�Wخود از امامان » رجال«سياري از برقي به نقل از كتاب  -560(  (ه
 �;.H– � v��AH U .نقل كرده است   
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 T� �;.�H��A�HUو از برقي از محمد بن سليمان از پدرش از ابـي عبـداهللا    -561(و) 
ي از چه چيـزي اسـت؟ گفـت: از دروغ. راو    –سكوت  –T��AHv  Uآورده است به وي گفتم: 

  گويد: گفتم: صوماً و صمتاً قرآن است؟ گفت: آري.  مي
 مريم) :18(اين آيه �و از محمد بن رحيم از پدرش آمده است كه ابو عبداهللا -562(ز) 

  .��m�b��a��`��_��~��}��|�������{��zlرا چنين خواند


��v اما اين روايت نادرست است؛ زيرا جاي اختالف برايم روشن نشد و شايد به جاي �� ،

 v�
�q  داند.  باشد. خدا مي  

سعد بن عبداهللا در كتاب مذكور آورده است كه ابـو جعفـر و ابـو عبـداهللا در      -563(ح) 

��ي مريم  سوره�v��AH 0`�3� ��VW �W  .قرائت كردند  


.�«شيخ صدوق در  -564(ط) 	�با اسناد خود از مردي كه اهل ري بـود، حكـايتي   » 

خوانـد و   ي مريم مي ه است: يك شب در حرم امام رضا، سورهطوالني نقل كرده و در آن گفت
شنيد تا ايـن كـه بـه ايـن      از قبر شريف امام رضا صداي قرائت قرآن را مانند قرائت خود مي

  رسد: ي خداوند مي فرموده

 �m��s��r��q��������p���o��n��m��l��k���j��i��h���g 

�9g [.�� �.���D گويد:  شنود كه مي صدايي را از قبر مي�� =� � 0` ���� ��� I��(�
 �.;���D��1�� 5'2i ��. ي ايـن قرائـت،    گويد: از قاريان نوقان و نيشابور دربـاره  مي

گردد و از بعضي  سؤال كردم و آنان اين قرائت را نشناختند تا اين كه آن شخص به ري باز مي
بـه روايـت اهـل     سول خداگفت: اين قرائت، قرائت ر ها كند و يكي از آن از قاريان سؤال مي

��D.� �هاي شاذه گفته: قرائت قتاده از حسن:  بيت است. طبرسي در قرائت 9g� I��(�
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��.;��D ;���tبا نون است. گفت: پـس بايـد    9mWگويد: گفتم: اي ابو سعيد،  است. مي 

���9 �خوانده شود. بعد مطلب را ادامه داد تا اين كه گفت: دليل كسـاني كـه    /g7��(/��. 

�ي  خوانند، آيه مي��h� 0�V� F
  تا آخر آيه است.  ��*

  

  ي طه سوره

�m���V���U��T��Sعلي بـن ابـراهيم ايـن آيـه را چنـين خوانـد:        -565(الف) 

��]�W�lچنين نازل شد:  گفت: اين  �15: (طه����2
hK? 1���?  �
�� �4�(� �− 0�;
(hW��. فـت: وقـت آن را معـين نكـرده     دارد؟ گ گفتم: چگونه قيامت را از خودش پنهان مي

  است. 
و از ابـي ابـن    �سياري از برقي از حماد بن عيسي از حريز از ابي عبداهللا -566(ب) 

� ي فوق را چنـين قرائـت كـرد:     آورده است كه آيه �عمير از افراد زيادي از ابي جعفر�
�2
hK? 1��?  �
�� �4�(�−(hW 0;�� . دارد؟  مـي گفتم: چگونه قيامت را از خودش پنهان

  گفت: خواسته كه زماني را براي آن معين نكند.


�2طبرسي گفته است كه ابن عباس:  -567(ج) hK? 1��?�−��hW 0;  روايت كرد. و

  هم، روايت شده است.  �گونه است و از امام اين آيه در قرائت  اُبي نيز، اين
اين آيـه را چنـين    �سعد بن عبداهللا در كتاب مذكور گفته است: امام صادق -568(د) 

�2�� قرائت كرد
hK? 1��?  �
�� �4�(� �−(hW 0;��.    
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محمد بن عباس از محمد بن همام از محمد بن اسماعيل علوي از عيسي بـن   -569(  (ه
گويد: از پدرم شنيدم كـه   آورده است و مي �داود از ابي الحسن موسي بن جعفر از پدرش

�كرد، آيه را اين چنين قرائـت كـرد:   عدي سؤال ميي ب آيه ي هدر جواب مردي كه از وي دربار

�m��°��«�����ª��©��¨����§��¦��¥��¤��£l    ،تا آخر آيه؛ و بعد اين آيـه را نيـز

vf قرائت كرد:  �3 /l >#> >̀  �0 >; >�� >K �= >7 >� ][.º
 >��� �̧ >m�3]� /z. /i /.�� ]B>' >4 >��− 3�H = �A� X�� 
�52
34 a  گونه نازل شد.  اين 

عبـداهللا بـن    سياري از بعضي از اصحاب ما از محمد بن سليمان از پـدرش از  -570(و) 

���= ��W =24 ��ي بعدي را چنين قرائت كرد:  نقل كرده است كه آيه سنان از ابي عبداهللا ���
 �f3� #�7 0; [1�– �4� =A� �  � t(G� 0(G������Q 0; �A68بعد گفـت:   

  اين آيه را بر محمدص نازل كرد. گونه  به خدا سوگند جبرائيل اين
و از جعفر بن محمد بن عبداهللا از محمد بن موسي قمي از سـليمان از عبـداهللا    -571(ز) 

  بن سنان، مانند آن روايت شده است. 
كليني از حسين از محمد از علي بن محمد از جعفر بن محمد بن عبـداهللا بـن    -572(ح) 

ي فوق را اين چنين روايت  ز عبداهللا بن سنان، آيهمحمد بن عيسي قمي از محمد بن سيلمان ا

���= �W=24 ��اند:  كرده �f3� #�7 0; [1� ��– � =�A� � ��4  � ��Ay� � 0�(G
� t(G� 52���Q 0; �A68  نازل شد.  به خدا سوگند چنين بر محمد  ')�� –

بل روايت ، مانند خبر ق�خود از امام باقر» ;'�7>«از ابن شهر آشوب در  -573(ط) 

  شده است. 
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'©�/ T >'>� ]�mطبرسي گفته است: ابو جعفر:  -574(ي)  >7U   را با فتح نون و سكون حـاء و راء

  بدون تشديد، قرائت نمود و اين قرائت علي و ابن عباس است. 
  

  ي انبياء سوره

��� علي بن ابراهيم اين آيه را چنين تالوت و تفسير نموده اسـت:   -575(الف)  ���� �
 X��L;�'
�� X1�K 0; ��\ ���؛ يعني، پاداش در برابر يك دانه خردل را هم خـواهيم داد،  

آتينا.  با مد  
طبرسي گفته است: ابن عباس و جعفر بن محمد و مجاهد و سعيد بن جبير و  -576(ب) 


'�Tي فوق  عالء بن سبابه در آيه��U  اند.  قرائت كرده» قصر«و ديگران آن را با » ;=«را با  

: سياري از عبداهللا بن مغيره از سهل از جميل خياط از وليد آورده است كه گفت - 577(ج) 

���خواند:  ي فوق را چنين مي از ابي عبداهللا شنيدم كه آيه���� ��'
�� ���\ X���L; ���� � 


'�T باتشديد و الف مدي، گفتم: مردم �� ��U  خواننـد. گفـت: معنـي آيـه      مـي»��� ��'���iU 
  باشد.  مي

سياري از ابن مسكان از زيد شحام آورده است كه گفت: به ابي عبداهللا گفـتم:   -578(د) 
ها مطلب غريبي است وگرنـه   باشد؟ گفت: اين كني حال آنكه حرام مي آيا قرآن را تحريف مي

  باشد. حرام مي
از صفوان بن منذر از زيد شحام روايت است كه اين حروف را كـه اعمـش و    -579(  (ه

��عرضه كردم:  انند بر ابي عبداهللاخو ران او مييا§ �9�� a] \�]و  با تشديد شين� �� �\ 

  آمده، در نسخه چنين است اما خالي از سقط (حذف) نيست. 
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و از برقي از ابن ابي از بعضي از يارانش از ابي عبداهللا آورده است كه گفـت:   -580(و) 

���\  شد.  خوانده نمي ] 34� ����7

ته است: حمزه و كسائي و ابوبكر، حرم به كسر حاء و بدون الف و طبرسي گف -581(ز) 
  است.  �ديگران آن را با الف مي خوانند و اين قرائت امام صادق

�� و سياري از قاسم بن عروه از ابي عبداهللا و غير او آورده است كه قرائت  -582(ح)  >\[ 
  دانست.  را ناپسند مي

ه و ابن زبير و ابي بن كعب و عكرمه، حطب طبرسي گفته است: علي و عائش -583(ط) 
  را  به طاء قرائت كردند. 

سياري از محمد بن علي از علي بن حماد از عمير و جابر روايت كرده است  - 584(ي) 

� كه اين آيه را چنين خواند: . /A >3 >l >0� ]V©� Ê >. ��©'� �� º >�>? #�  -آل محمد حقهم − ��< >E
 �L;̧ O >9>% ©8]�  >V >E� >�� / ]��� /� �5/�W>? >� >� �m(̧� >�./��N>� > >? �5 /b/3.   

  

  حج ي سوره

طبرسي گفته است: ابن عباس و ابن مجاز و مجاهد و عكرمه و حسن،  -585(الف) 

T8�i�U  را در اين آيه�m|��{ .  . .l�� � � �� � � � �� � � � �� � � � با ضم راء و تشديد جيم  ) 27(حج: �

  خواندند. 
حمد بن محمد از ابي جميلـه بـه نقـل از ابـي     سياري از يعقوب بن يزيد از ا -586(ب) 

  خواند:  �عبداهللا

�m���|��{ .  . .l  گفت���i�  .است  
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و  �ابن مسعود و ابن عباس و ابـن عمـر و ابـو جعفـر     :طبرسي گفته است -587(ج) 

(حـج:    �m��¥¤��£��¢��¡���.  .  .�lقتاده و ضحاك به جاي صواف ايـن آيـه   

37 (0 .H  .قرائت كردند  

m����c��bدر ايـن آيـه    �طبرسي گفته است: جعفر بن محمد -588(د) 

���g��f��e����d.  .  .�l  :40(حج (�.3H  .را با ضم صاد و الم، قرائت كرد  

از برادرش از پدرش از زيد بن اسامه آورده است كـه ابـو   �سياري از ابن سيف -589(  (ه


��m«) 40(حـج:   �m�h��g���f.  .  .�lبه جاي  �عبداهللا�5�j : ��'; �U 
  قرائت كرد. 

حـج) را  : 19ي ( آيه �و از محمد بن علي از ابي حمزه به نقل از ابي عبداهللا -590(و)

�اين چنين، قرائت كرد: � /� >h >� >0� ]V©�� >  �5]�̧ >� ]S . /A >$>� �K ]� >f �$ >K ]� >V >E− �4 ��8.%− 
 ́��©W 0;̧ O��>
]� �5 />j �B>	!̧ /7_�  

يني از علي بن ابراهيم از احمد بن محمد برقي از پدرش از محمد بن فضيل كل -591(ز)  

�[  ي فوق را اين چنين قرائت نمود: از ابي حمزه از جعفر آورده است كه آيه >f� �$ >K ]� >V� >E�
� /� >h >� >0� ]V©�� >  �5]�̧ >� ]S . /A >$>� �K− �8.%� �4− ��́� ©W 0;̧ O��>
]� �5 />j �B>	!̧ /7_    

محمد بن عباس از محمد بن همام از محمد بن اسماعيل علوي از عيسي بـن   -592 (ح)

�  �داود نجار از ابي الحسن موسـي  >t ]A]6�� >��� >� >t ]h]6��©!3]� >��]��
 >% ���2̧ >y را  )26: (حـج ��<

  قرائت كرد.  » العاكفينن والطائفي«
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ي  ز ابي عبـداهللا، آيـه  سياري از برقي از نضر از يحيي بن ايوب از ابي بصير ا -593(ط) 

2=� ��) را چنين قرائت كرد: 28و27(��
� F�
A4 ¦�  #�� 0�; t�N� �;�� #� �34
 5j : �';– � � �
W=� � �J�K _ 

) را چنين 52ي ( آيه �و از حماد بن عيسي از حريز به نقل از ابي عبداهللا - 594(ي) 

��R]3< خواند:  >7 0 ]; �>' �3 >* ��>? � >; >��  >8 >� X́. /* ©� 0 ]; ¹�]� >W  − �¿=� 8−� 
از احمد بن محمد از احمد بن محمـد بـن   » بصائر«محمد بن حسن صفار در  -595(يا) 


�����vي:  دربـاره  �لبه به نقل از زراره گفت: از ابي جعفرعابي نصر از ث�W 8.�*� ���� 

بينـد و   پرسيدم: فرق رسول با نبي چيست؟ در جواب گفت: نبي كسي است كه در خواب مي

��R]3< بيند. سپس اين آيه را تالوت كرد:   نود و با چشم بيدار ميش مي >7 0 ]; �>' �3 >* ��>? � >; >��  0� ];
 ¹�]� >W >8 >� X́. /* ©�− �¿=� 8−�  

  مانند آن، آمده است. » �K8$�¡«از شيخ مفيد در » البحار«در  -596(يب) 

رث بصري آورده صفار از احمد بن محمد از حسين بن سعيد از فضاله از حا -597(يج) 
گفت: همـه علـم    �ه نزد ما آمد و گفت: همانا علي بن حسينياست كه گفت: حكم بن عين

در يك آيه جمع شده است. بعد گفت: حمران بن اعين بيرون آمد و علي بن حسين  �علي
ه از علي بن حسين برايمان حـديث آورده  يرا مرده يافت بعد به ابو جعفر گفت: حكم بن عين

دانـي آن آيـه كـدام     اش در يك آيه است. ابو جعفر گفت: نمـي  علم علي همه است كه گفت:

��� ?;� ��است؟ گفتم نه! گفت: اين آيه است: W 8� X.�*� 0�; ª3�7 0; �'3*�– � 8
�¿=�_  
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ي  گويـد: دربـاره   و از احمد بن محمد بن جحال از ثعلبه به نقل از زراره مـي  -598(يد) 


� ����Tي:  فرق رسول و نبي در آيه�W 8.*�U   از ابي جعفر سؤال كردم. جواب اين سـؤال

�� گويد: ابو جعفر اين آيـه را تـالوت كـرد:     در روايت ديگري است كه ذكر شد. بعد مي >; >��
 /* ©� 0 ]; >R]3�� >7 0 ]; �>' �3 >* ��>? ¹�]� >W >8 >� X́.− �¿=� 8−�  .  

از ابن ابي » ����E«و تفسير » البحار«چنانكه در » �K8$�¡«از مفيد در  -599(يه) 

  اره، مانند آن روايت شده است. رالخطاب يا احمد بن محمد بن عيسي از بزنطي از ثعلبه از ز
صفار از احمد بن حسن بن علي بن فضال از علـي بـن يعقـوب هاشـمي از      -600(يو) 

ودن ي فوق را با افز آورده است كه آيه �هارون بن مسلم از بريد از ابي جعفر و ابي عبداهللا

رسـول  تالوت كردند و من گفتم: فدايت شوم اين قرائت ما نيست؛ پس  T�¿=�8Uي  كلمه

  چيست؟ (خبر)  محدث نبي و و
و از عبداهللا بن محمد از ابراهيم بن محمد از اسماعيل بن بشـار از علـي بـن     -601(يز) 

ه سؤال كـرد.  فوق از زار ي هآي ي هاره بن اعين آمده است كه گفت: درباررجعفر حضرمي از ز

قرائت كرد و گفت: رسول كسي است كه جبرائيل به نـزد  T�¿=� 8 Uوي آيه را با افزودن 

  آيد.  او مي
است به نقل از ابراهيم بـن محمـد   » بحار«چنانكه در » اختصاص«مفيد در  -602(يح) 

  ثقفي، مانند آن را روايت كرده است. 
بن جعفر از علي بن اسباط از محمد صفار از ابي محمد از عمران از موسي  -603(يط) 

ي فوق را چنين  گويد: از ابي جعفر شنيدم كه آيه ي ثمالي مي بن فضيل به نقل از ابي حمزه

0 �© خواند:  مي ]; >R]3�� >7 0 ]; �>' �3 >* ��>? � >; >�� ¹�]� >W >8 >� X́. /*− �¿=� 8−  p>��� >? p©'> >¬  >Q]� ©8]�
� ]�]�©
]' �;/? ]S /��>!�
 ©��_ 
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صفار با همان اسناد از علي بن جعفر حضرمي از سليم بن قيس شامي آورده  -604(ك) 
گفت: به من و اوصيايم از فرزندانم همه هدايت يافته و محدث  كه گفت: از علي شنيدم كه مي

هستيم ـ. تا اين كه سليم شامي گفت: از محمد بن ابي پرسيدم: آيا علي محدث بـود؟ گفـت:    

�0 ي  گويند؟ گفت: مگر آيه رشتگان جز با انبياء سخن ميآري. گفتم: آيا ف ]; �>' �3� >* ��>? �� >; >��
 ¹�]� >W >8 >� X́. /* ©� 0 ]; >R]3��   اي؟.  را نخوانده �−�8 �=¿ −7<

  مانند آن را از ابراهيم بن محمد روايت كرده است. » �K$�¡«مفيد در  -605(كا) 

از جميل بن صـالح از زيـاده بـن    و از احمد بن محمد از حسن بن محبوب  -606(كب) 
رفتم. او به من  �سوقه از حكم بن عيينه آمده است كه گفت: روزي به نزد علي بن حسين

شناخت و همچنين با آن، امور  با آن قاتلش را مي �شناسي كه علي اي را مي گفت: آيا آيه
دانم  سوگند نمي ؛ به خداگويد: نه گفت؟ حكم بن عيينه مي م ميدانست كه به مرد بزرگي را مي

'<� ، مرا از آن خبر بده. گفت: به خدا سوگند آن، اين آيه است: اي پسر رسول خدا �3 >* ��>? � >; >��
 >R]3�� >7 0 ];  ¹�]� >W >8 >� X́. /* ©� 0 بعد گفتم: آيا علي بن ابـي طالـب محـدث     �−8 �=¿� −;[

  بود. گفت: آري هر امامي از ما اهل بيت، محدث است. 
ي از محمد بن يحيي عطار از احمد بن محمد، مانند آن را روايت كرد و كلين -607(كج) 

ـ اضافه نموده است؛ زيرا علي بن ابي طالب، محدث بود. سپس مردي  8 �=¿�در آخر ـ 

بـود، گفـت: سـبحان اهللا!     �كه اسمش عبداهللا بن زيد بود و برادر مادري علي بـن حسـين  
كرد. در اين زمان، ابو جعفر به نزد ما آمـد و   ميمحدث بود؟ گويا محدث بودن علي را انكار 

گويد: وقتي  دانست. راوي مي گفت: به خدا سوگند به درستي، پسر مادرت همين مطلب را مي
ابو جعفر چنين گفت، آن مرد ساكت شد و گفت: اين همان چيزي است كه ابـو الخطـاب بـه    

گويم آخر خبـر   دانست. مي خاطر آن هالك شد، به سبب اين كه تأويل محدث و نبي را نمي
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دهد كه ايـن   ماند؛ زيرا صدر خبر نشان مي با اول خبر مناسبت دارد و مناسبت آن مخفي نمي
رساند كه اين مطلب بعد از مـرگ   مطلب در مجلس امام سجاد بوده است و ذيل آن خبر، مي

بـه   سجاد در مجلس ابي جعفر بوده است، به خاطر همين مطلب است كه بعضي از شارحين،
گويـد:   دانند. راوي مـي  اند و آن را دو حديث مي تفكيك صدر و ذيل اين حديث حكم نموده

كند و اين حكايت بعـد از وفـات    گوينده، زياد بن سوقه است كه براي حكم بن سوقه نقل مي
بود، اما در اين بحث، مطلبي هست كه نبايد مخفي بمانـد   �علي بن حسين در مجلس باقر

نويسان كتـابش   ا كليني در نقل خبر دچار اشتباه شده، يا بعضي از نسخهو حق آن است كه ي
اي كه از نظر سند و متن، آخر خبري را به ابتداي خبـر ديگـر وصـل     اند، به گونه اشتباه كرده

اند كه نسبت به آن هشدار داديم. آن مطلب  اند. نظير اين كار را در گذشته هم، انجام داده نموده
 گفتـه: پيـامبر خـدا    �ه صفار با سند ديگري از حمران از ابـي جعفـر  به خاطر اين است ك

فرموده است: دوازده تن از اهل بيت من محدث هستند. بعد عبداهللا بن زيد كه بـرادر مـادري   
  ... بود به او گفت: سبحان اهللا! تا آخر �علي بن حسين

�� «ذهبي در كتاب اين كه عبداهللا بن زيد، برادر مادري امام سجاد بوده، در اين باره  
Xfb� <�V� «اي بوده كه نامش، غزاله بـود   ولد، جاريه گفته: علي بن حسين اسم مادرش، ام

ي حسين بود، او را به عقد خـود درآورد و   ي آزاد شده و بعد از شهادت حسين، زيد كه بنده
شهور شده اسـت كـه   پرداز، چنين م بعد عبدهللا بن زيد از او به دنيا آمد. در بين مخالفان دروغ

وفات يافته است. چنانكه كليني  ز به دنيا آوردن وي وقت زايمانمادر او شهربانو بود كه بعد ا
اين مطلب را در بحث والدت او ذكر كرده است كه امام رضا مخالفان را تكذيب كرد و سبب 


.�«شهرت يافتن مطلب فوق را بيان كرد چنانكه صدوق در كتاب 	�تـر  در بحـث دو دخ » 

ها را فرستاده بود، از او روايت كرده است كه گفـت: شـهربانو،    يزدگرد كه عبداهللا بن عامر آن
بعد از زايمان وفات يافت. سپس  �بود كه بعد از والدت علي بن حسين �همسر حسين
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هاي پدر، حضانت او را به عهده گرفتند تا علي بن حسين پرورش يافـت در   بعضي از جاريه
ي  ي آزاد شـده  شناخت. سپس دانسـت كـه او، جاريـه    ا جز آن جاريه نميحالي كه مادري ر

ناميدند و گمان كردند كه وي ـ معاذ اهللا ـ بـا مـادرش     پدرش است و مردم او را مادر وي مي
ي آزاد شده ازدواج كرده است. قضيه اين چنين  ازدواج كرده است، در حالي كه با اين جاريه

همبستر شد، سپس براي غسل بيرون آمد و اين مادر غيـر  است كه او با بعضي از همسرانش 
چيـزي   –ازدواج  –اش به او برخورد كرد، بعد امام به او گفت: اگر راجع به اين قضيه  واقعي

در دل داري از خدا بترس و به ما اعالم كن. گفت: آري به ازدواج با تو تمايل دارم. بعد امام 
همين سبب، بعضي از مردم گفتند: علي بن حسين،  سجاد، وي را به همسري خود در آورد. به

مادر خود را به همسري خويش در آورده است. در بعضي خبرها هم، آمده است كـه آن زن  
سريه ـ كنيز همخوابه ـ برادر علي بن حسين بوده است كه او هم علي نام داشت و در جايي   

زيد به وي شير داد و او برادر  كشته شده است. و گفته شده كه مادر عبداهللا بن» طف«به نام 
شيري علي بن حسين بود و ابن داود گفته است: مادر عبداهللا با وي نزديكي كرده و او هم به 
او عالقه نشان داده تا جايي كه او را مادر خود خوانده است و اين زن همان است كه علي بن 

را متهم نموده اسـت بـه    حسين او را به عقد خود در آورده است و عبدالملك بن مروان، وي
اين كه او با مادر خود ازدواج كرده است، البته از روي توهم او را مادر وي دانسته در حالي 

  كه مادر وي شهربانو بوده كه در زمان كودكي امام سجاد وفات يافته است. 
صفار از عبداهللا بن محمد از ابراهيم بن محمد ثقفي از احمد بن يونس جحال  -608(كه) 

  افزود.  را 8�U �=¿« :ي ي فوق جمله از ايوب بن حسن از قتاده آورده است كه به آيه

صفار از ابي محمد بن عمران از موسي بن جعفر از علي بن اسباط از محمـد   -609(كو) 
بن فضيل از ابي حمزه ثمالي آورده است كه گفت: من و سفيره بن سـعد در مسـجد نشسـته    

ام كـه هـيچ    يه به نزد ما آمد و گفت: حديثي را از ابي جعفر شنيدهبوديم؛ ناگهان حكم بن عين
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احدي آن را نشنيده است، به همين سبب، پرسيديم: اين خبر چيست؟ از گفتن آن خـودداري  
نمود. سپس خودمان نزد ابي جعفر رفتيم و به او گفتيم: البته حكم بن عينيه به ما خبر داد كه 

حال كسي آن را از تو نشنيده است. از گفتن آن خـودداري  خبري از تو شنيده است كه تا به 
ايم و  اي از كتاب خدا يافته نمود و در جواب ما گفت: آري اين طور است؛ علم علي را در آيه

تالوت كرد و منظور از كتاب علي، كتاب خداست  8U �=¿�«ي فوق را با افزودن:  بعد آيه

ي كرده است و اضافه شدن كتاب بـه علـي ماننـد    آور آن را جمع وفات پيامبركه علي بعد از 
اضافه شدن مصحف به عبداهللا و اُبي است و منظور آن كتاب نيست كه جامع احكـام اسـت و   

  اين مطلب در غايت ظهور است. 
از موسي بـن جعفـر بغـدادي از ابـن     » اختصاص«مفيد، مانند آن خبر را در  -610(كز) 

  اسباط روايت كرده است. 
فار از علي بن اسماعيل از صفوان بن يحيي از حارث بن مغيره از حمران ص -611(كح) 

علـم  «آورده است كه گفت: حكم بن عينيه از علي بن حسين برايمان حديث آورد و گفـت:  
گويد:  اي از قرآن قرار دارد و گفت: آن آيه را از ما كتمان كرده است. وي مي در آيه �علي

ا همخواني كنيم و مطالبش را ياد بگيريم، چـون قـرآن را   شديم تا قرآن ر ما گرد هم جمع مي
داخل شدم و به او گفتم: حكم بن عينيه از علي  �ي ابي جعفر شناختيم. گفت: به خانه نمي

اي از قرآن است ولي آن آيه را از ما كتمـان   به ما خبر داد كه علم علي در آيه �بن حسين

8< : كند. بعد گفت: بخوان اي حمران. من خواندم مي >� X́.� /* ©� 0� ]; >R]3�� >7 0 ]; �>' �3 >* ��>? � >; >��
� ¹�]� >W  :ابو جعفر گفت T�¿=� 8 U .را هم قرائت كن  

تفسير البرهان از ابن شهر آشوب آورد كه گفت ابن عباس در قرائـت خـود    -612(كط) 

  را اضافه كرده است. » 8 �=¿�«
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بكر شـنيدم كـه    : از محمد بن ابيگويد تاب خود ميسليم بن قيس هاللي در ك -613(ل) 

  را اضافه نمود. » 8 �=¿�«ي فوق  در تالوت آيه

محمد بن عباس در تفسير خود از جعفر بن محمد حسني از ادريس بن زيـاد   -614(ال) 
خياط از حسن بن محبوب از جميل بن صالح از زياد بن سوقه از حكم بن عينيه روايت كرده 

داني كدام آيه است كه علـي   آيا مي !ه من گفت: اي حكمب �است كه گفت: علي بن حسين
گفـت؟ راوي   شـد و بـه مـردم مـي     با آن قاتل خود را شناخته و به امور بزرگي هم، آگاه مي

ي آن آيه به ما خبر بده. در جواب گفت: آيه اين  ، در بارهفتم: اي پسر رسول خداگويد: گ مي

��R]3< است:  >7 0 ]; �>' �3 >* ��>? � >; >��  ©� 0 ]; ¹�]� >W >8 >� X́. گفتم: آيا علي محـدث   �−8 �=¿� −*/

  بود. گفت: هر امامي از ما اهل بيت، محدث است. 
و از حسين بن عامر از محمد بن حسين از پدرش از صـفوان بـن يحيـي از     -615(لب) 

داود بن فرقد از حارث بن مغيره نضري آورده است كه گفت: حكم بن عينيه برايم گفت: بـه  
  تمام چيزهايي كه در خبر صفار گفته شد، برايم گفت.   �مواليم علي بن حسينراستي 

ي مـذكور گفتـه    علي بن ابراهيم بعد از ذكر روايت عامه در سبب نزول آيـه  -616(لج) 
گرسنه شد سپس نزد مردي از انصار آمـد   ابي عبداهللا روايت شده كه پيامبراست: به تأكيد از 

اي را بـرايش   و بعد بزغالـه  امي هست؟ گفت: آري اي پيامبرخداعو به او گفت: آيا نزد تو ط
ذبح كرد و بريانش نمود. پس هنگامي كه آن را به رسول خدا نزديك كرد، آرزو كرد كـه اي  
كاش علي و فاطمه و حسن و حسين هم، همراه او بودند. بعد ابوبكر و عمر آمدنـد و بعـد از   

8< نازل شد:  ي او اين آيه را آن دو، علي آمد و درباره >� X́. /* ©� 0 ]; >R]3�� >7 0 ]; �>' �3 >* ��>? � >; >��
�©3� /»� >('>
 >  ]�]�©
]' �;/? ]S /��>!�
 ©�� p>���>? p©'> >¬  >Q]� ©8]� ¹�]� >W��� >; /�  ©5�/� /��>!�
� ©�� �� ]��3 /�− � 8
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زي كه خـدا  و منظور چي –نعوذ باهللا  –: كه منظور از شيطان ابوبكر و عمر هستند �−�=¿

  القاي شيطاني را به آن نسخ كرده است آمدن علي بعد از ابوبكر و عمر است. 
خود از عياشي از علي بن حسن از عباس بن عامر از ابان » رجال«كشي در  -617(لد) 

بن عثمان از حارث بن مغيره آورده است كه گفت: حمران گفت: به درستي حكم بن عينيه از 
اي از وي سؤال كرديم، امـا او بـه مـا خبـر      ي آيه كند كه ما درباره علي بن حسين روايت مي

ي علي سؤال كردم. گفت: همانا علي ماننـد همـراه    داد. حمران گفت: از ابي جعفر درباره نمي
، ي مذكور را با تالوت كرد سليمان و يار موسي است، اما رسول يا نبي نبوده است. سپس آيه

  . ودابراز تعجب نم ؛و سپس ابوجعفر 
اي از اصحاب ما از احمد بن محمد از احمد بن ابي نصر از ثعلبه  كليني از عده -618(له) 


����ي اين آيه:  بن ميمون از زراره نقل كرده است كه گفت: درباره�W 8.*� ���:�   سـؤال

بينـد. بعـد    كردم و گفتم: رسول و نبي چيست؟ گفت: نبي آن است كه وحي را در خواب مـي 

�8 �ي قبلي را تالوت كرد با اضـافه كـردن    مه داد تا اين كه گفت: ابو جعفر آيهمطلب را ادا
�¿=�  

و از احمد بن محمد و محمد بن يحيي از محمد بن حسين از علي بن حسـان   -619(لو) 
از ابي فضال از علي بن يعقوب هاشمي از مروان بن مسلم بن بريد از ابي جعفر و ابي عبداهللا، 

  8 �=¿���روايت شده است البته با اضافه كردن ي فوق  تالوت آيه

گفتـه اسـت كـه امـام     » ناسخ و منسوخ قرآن«سعد بن عبداهللا قمي در كتاب  -620(لز) 

ائمه است. بعضي » ��=¿Tي فوق را با همان شيوه قرائت كرد و گفت: منظور از  صادق، آيه

اند كه لفظ آن، اين است: ايـن   اي از اخبار، چيزي گفته از مفسران بعد از وارد نمودن مجموعه
ها را روايت كرده داللت دارنـد   چه صفار از طرق متعدد و در مواضع مختلف آن ها و آن خبر
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ئيل از جانب پروردگار آن را نازل كرد و همان است كه جبر 8 �=¿���ي  بر اين كه: كلمه

روايت » %$��6« چه صفار در كتاب همان است كه در مصحف امامان است، و در بعضي از آن

است  -اهل سنت-كرده است، گفته شده كه آن قرائت، قرائت قتاده است كه از نامداران عامه

��و اختالف اين اخبار در اين است كه  >ª�]3� >7 �0 در بعضي خبرها ساقط شده و در بعضـي   ;[

هم قبلَ به خاطر ظرفيت منصوب شده و حرف جر از آن حذف گرديده، اما در اكثـر خبرهـا   
آمده است شايد حمل بر اين شود كه امام آيه را در اخبار سقوط بـر معنـي   » من«ف جر حر

اي  اند كه سخن در ايـن بـاره فائـده    نقل نموده است، يا بعضي از راويان در نقل آن سهو كرده

ي اخبار اين باب، موجود است جز در خبري كه كليني آن  در همه مني  گويم كلمه ندارد. مي

كه گفته شد: بر سقوط صراحت دارند و مـولي محمـد    ه است و اين اخبار چنانرا روايت كرد

���m«و عالمه مجلسي در » ��b �«صالح در شرح ��	��.X«و »  J��; «  و ديگران نيز، بـه

شود كه مالئكه به وي خبر  اند و محدث به فتح دال، به كسي گفته مي اين مطلب تصريح كرده

`«دهند و در كتاب  ©�� )hW0 «ايم.  آن را توضيح داده  

  ي مؤمنون سوره

�mي:  عبـداهللا آورده اسـت كـه آيـه     سياري از ابي طالب از مـردي از ابـي   -621(الف) 

��«��ª��©��¨��§l  در واقـع  ) 14: (مؤمنـون��tD��	� �� a §�����  

  است. 

Q«طبرسي در  -622(ب) .���?��N.� ;� �و ابن عباس:  گفته است: قرائت پيامبر» .� 

اند، بر  ي اين آيه روايت كرده از امام صادق درباره» ��b �«چه در  گويم: آن با قصر است. مي

� كند:  اين قرائت داللت مي >3 ]i >� �5/ /�./3 /7 ©� .>�� � >; >�./� �u /� >0� ]V©� >��− �.�� �; �.�N�   ،و اين
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الشان را نپذيرد و از طرفي هـم،  ترسند كه اعم زيرا از خدا مي ؛اشاره به بيم و اميد آنان است
اميد به قبول اعمال خود دارند. و در تفسير محمد بن عباس به نقل از امام صادق آمده اسـت  

دانند، اعمـال   اند در حالي كه مي چه انجام داده دهند آن ي فوق گفت: انجام مي كه در معني آيه
كنند و  ه است كه گفت: عمل ميماند و در همان تفسير از صادق نقل شد آنان بدون پاداش نمي

�( به ثواب آن هم علم دارند و در تفسير علي بن ابراهيم هم: .�>�� � >; >�./� �u /� >0� ]V©� آمـده   �<

�( است و گفته است: منظور از .>�� � چيزي نزديـك  » الكافي«عبادت و طاعت است و در  ;<

 �	T�; �.3Aاز صادق: » محاسن«و شبيه به آن آمده است و در .3A4U   آمده و طبرسي گفتـه

��است: معني .�� �; �.�u�  بخشند، ولي بيم دارنـد كـه    ها اموال و اشياء مي آن آن است كه

��مورد قبول خداوند واقع نشود و معني .�� �; �.�u� اند، امـا   اين است كه عمل انجام داده

  ترسند كه خداوند آن را قبول نكند.  مي
  

  ي نور سوره

  ي رجم از اين سوره ساقط شده و در دليل سوم ذكر طرق آن گذشت.  يهآ -623(الف) 
به مفضل بن عمر آمده است  �ي ابي عبداهللا سياري گفته است و در نامه - 624(ب) 

��ي ذيل اين چنين نوشته شده است:  كه آيه �.;�� 0�V� �t3 �x� t'$mD S .'	� 
� �
W=��� J�K5
P4 �V4 5j  المحصنين الغافلين  لمحصنات الغافالت(به جاي ا�

  آورده).

به همزه روايت شده است كه اشتباه اسـت و   �طبرسي گفته است: از علي -625(ج) 
  ي آن بحث كرديم.  ي بقره در باره در سوره
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ي بعدي را ايـن چنـين    سياري از حماد از حريز آورده است كه ابو عبداهللا آيه -626(د) 

�[ خواند:  ]h �	>� �(>
�� >��  v�\� >b]W >�� /=] >| >8 >0� ]V©�–  �	�D�%– /a �5 /2>
]' �x /� p©� >\ �]�]3� �,>  0� ]; 

  قرآن اين طور است. 
ي بعدي را اين چنين  آورده است كه آيه �و از حماد بن حريز از ابي عبداهللا -627(  (ه

a<خواند:  ©�]� > �  ©0 ]2 ]E >� ��]� ]= �	 >% 0 ];− �0j−  O5
 ]\ ©� O�. /h >{�_  

Q«طبرسي در  -628(و) .��a<گفته است: قرائت ابن عباس و سعيد بن جبير»  ©�]�� > � 
 ©0 ]2 ]E >� ��]� ]= �	 >% 0 ];− �0j− � O5
 ]\ ©� O�. /h   است.  }<

، ايـن قسـمت:   45ي  علي بن ابراهيم گفته اسـت: ابـو عبـداهللا گفـت: در آيـه      -629(ز) 

��34 ��A� 0; 52';� �ª�Q 0; �L�  ساقط شده است. �%:�?� �34 بعد از 

سياري از ابن اسباط از ابن بكير از ابـي بصـير آورده اسـت كـه گفـت: ابـو        -630(ح) 

  ي فوق، افزود.  را به آيه � ?�ª�Q 0; �L�A� 0; 52';�� ��34نيز،  �جعفر

را  � ?�ª��Q 0; �L�A� 0; 52';�� ��34 طبرسي گفته است: ابو جعفر -631(ط) 

  قرائت كرد. 

���0,	0 ;�رسي گفته است: ابو جعفر و ابو عبداهللا: طب -632(ي) �
�خواندنـد و   �0 

  همان قرائت از ابن عباس و سعيد بن جبير نيز، روايت شده است. 
حريز بـن عبـداهللا از    كليني از علي بن ابراهيم از پدرش از حماد بن عيسي از -633(يا) 

���0,	0 ;�روايت كرده است كه:  ابي عبداهللا�
�ي  اند. در حالي كه در قرآن كلمـه خو �0 

  نيامده است.  نْم
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ي فوق را چنين خواند:  سعد بن عبداهللا در كتاب مذكور گفت: مردي آيه -634(يب) 

m��b��a� �`��_��^��]�� �\�� � �[� � � � �Z� �Y��X� �W

�gf��e��d����clبه ازدواج ندارند،  ديكه ام يا و زنان از كارافتاده« )60:(نور
در برابر مردم  نكهيبگذارند، بشرط ا ني) خود را بر زمنيي(رو يكه لباسها تسيبر آنان ن يگناه

  .»نكنند ييخودآرا

 اضافه كن. » منْ«ي  واژه» ثياب«ابو عبداهللا گفت: قبل از 

  ي فرقان سوره

علي بن ابراهيم از محمد بن عبداهللا از پدرش از محمد بن حسين از محمـد   -635(الف) 
ن از منخل بن جميل رقي از جابر بن يزيد جعفي آورده كـه گفـت:   بن سنان از عمار بن مروا

��X< نـازل كـرد:    ي را اين چنين بر پيامبر خـدا  آيهاين  �گفت: جبرائيل �ابو جعفر >7 >��
 >�./]D�©P�− 52�\ =A� X�– �v�. /m �( ©; vo /i >� ©8]� >�./	]�©� >� �]�  .  

حمد بن محمد سـياري از احمـد بـن    محمد بن عباس از محمد بن قاسم از ا -636(ب) 
خالد از محمد بن علي صيرفي از محمد بن فضيل از ابي حمزه ثمالي از ابي جعفر محمد بـن  

�D�©P[/.�< ي فوق را چنين خواند:  آورده است كه آيه �علي >X� >7 >��− 52�\ =A� X�– 

�v�. /m �( ©; vo /i >� ©8]� >�./	]�©� >� �]�  .  

ابراهيم از محمد بن همام از جعفر بن محمد بن مالك از محمـد بـن   علي بن  -637(ج)  
  مثني از پدرش از عثمان بن زيد از جابر بن يزيد از ابي جعفر، مانند آن را روايت كرده است. 
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سياري از محمد بن فضيل از ابي حمزه و از ابي سيف از برادرش از پدرش از  -638(د) 
 يل اين آيه را همـين گونـه بـر محمـد    ه گفت: جبرائآورده است ك �ابي حمزه از ابي جعفر

  نازل كرد. 
فرات بن ابراهيم از جعفر بن محمد فزاري به طور معنعن از ابـي جعفـر آورده    -639(  (ه

نازل كـرد و   دگفت: جبرائيل اين آيه را اين چنين بر محم است كه گفت: از وي شنيدم كه مي
  مانند آن را آورد. 

گويد كه اسـتادان    در باب آيات تحريف شده از كتاب خود ميسعد بن عبداهللا -640(و) 

��X< اند كه جبرائيل اين آيه را ايـن چنـين نـازل كـرد:      خودش از ابي جعفر روايت كرده >7 >��
 >�./]D�©P�− 52�\ =A� X�– �v�. /m �( ©; vo /i >� ©8]� >�./	]�©� >� �]�  .  

���TVبه نقل از يعقوب، طبرسي گفته است: ابو جعفر و زيد  -641(ز)  /W ��U  را با ضم نون

و فتح خاء خواندند و اين قرائت، قرائت زيد بن ثابت و ابي درداء است و از جعفر بن محمد 
و زيد بن علي نيز، روايت شـده اسـت و ديگـران بـا فـتح نـون و كسـر خـاء          �بن علي
  اند.  خوانده

گفتـه   �m��¥��¤���£��¢�. . .�lي ايـن آيـه    طبرسي در بـاره  -642(ح) 

روايت شده است. در حالي  �با ضم ياء و شين مشدد از علي سواقيمشون في األاست: 

  كه در قرآن، يمشون با فتح ياء و تخفيف شين است. 

.X[ �علي بن ابراهيم گفت: ابو جعفر گفته است:  -643(ط)  /* ©�� >: >; /� �V > ©È �]'>��
>� � >�–

 v�
34  v��
  خوانده شده است.) ��

 �سياري از ابن محبوب از ابي ايوب حـذاء از ابـي بصـير از ابـي عبـداهللا      -644(ي) 
نازل كـرد و بـه همـان گونـه در      آورده است كه گفت: جبرئيل اين آيه را اين چنين بر محمد



    

  365  كتاب فصل الخطاب
 

 


� مصحف علي بن ابي طالب قرار دارد: >� p>� >3 �� >� � >�� �V] ©È>? � >� �]'>�−� �− �vo
�]3 >K    بـه جـاي)

  آورده است).راً فالنا زف
و از برقي از خلف بن حماد از ابي بصير از ابي عبداهللا آمده است كه گفت: به  -645(يا) 

اي كه  فهميد به گونه تغييرات بزرگي هست و شما هم آن را مي -قرآن- درستي كه در كتاب
مردي را گردد و مكني عنه تغيير داده شده است؛ مثالً: خداوند متعال نام  با كنايه معرفي مي

  اند:  اند و گفته را به كنايه از اسم آن مرد ذكر نموده  v�Wo  ذكر كرده است اما آنان لفظ

�m�y��x��w�����v����u���t��sl28: (فرقان��������������������������������(.  

و از محمد بن اسماعيل از محمد بن غذافر از جعفر بن محمد طيـار از ابـي    -646(يب) 
گفت: خداوند در كتابش از كنايـه اسـتفاده نكـرده    آورده است كه  �الخطاب از ابي عبداهللا

بگويـد. بـراي تأييـد ايـن مطلـب، در       �m��y��x��w�����v����u���t��slاست كه 

  شود.  آمده است كه روزي ظاهر مي � � به جاي فالناً، �مصحف علي

) چنـين  27ي ( و از حماد از حريز از مردي از ابي جعفر آمده است كـه آيـه   -647(يج) 

�[ د: خوان مي �� >= >� >w >4 / ]��©P� ºe>	 >� >[ �. >� >��–�−  � >� /X./� >� �]'>��
>�−  �V] ©È>? � >�−� �− � vo
]3 >K .   

از محمد بن عباس از جعفر بن محمد طيار از ابي الخطـاب از ابـي عبـداهللا،     -648(يد) 
  مانند خبر سياري آمده است. 

ز ابي جعفـر آمـده   از حريز از مردي ااز محمد بن جمهور از حماد بن عيسي  -649(  (ه
  .. مانند خبر قبلي را ذكر كرد. است كه گفت:  و .

ي  در خبري از زنديقي كه ـ به گمان خـود دربـاره   » 8\���¨«طبرسي در  -650(يو) 

نـام  «سؤال شد، ايشان هم در پاسـخ گفـت:    �هاي ضد و نقيض قرآن از امير المؤمنين آيه
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گـان و   ايات بزرگ كار خداند متعال نيست بلكه كار تغييـر دهنـد  بردن افراد منافق داراي جن
  (خبر)  اند. تبديل كنندگان است؛ آناني كه قرآن را  چند دسته كرده

��  � =;�طبرسي گفته است: مسلمه بن محارب  -651(ز) �. را با نون تأكيـد  5 �=;�

5E �=هم روايت شده است:  �ثقيله قرائت كرد و اين از علي�;= ���; .  

كليني از احمد بن مهران از عبدالعظيم از محمد بن فضيل از ابي حمزه از ابي  -652(يح) 

%� �N �روايت كرده است كه گفت: جبرائيل اين آيه را اين چنين نازل كرده است:  �جعفر
? ��'� �L�–  �34  ��8.%– ���.h� 8  .  

����«شيخ شرف الدين در  -653(يط)  C'� «ن علي از محمد بن فضـيل از  از محمد ب

  ، مانند آن را بدون تفاوت روايت نموده است. �ابي جعفر
محمد بن عباس از محمد بن جمهور از حسين بن محبوب از ابي ايوب حذاء  -654(ك) 

{���~��������mگفـتم:   �از ابي بصير آورده است كه گفت: بـه ابـي عبـداهللا   

t���D ��در اصل:  اي. اين آيه گفت: امر بزرگي را خواسته�¡�� 0�; ��'� #�	i����;�; 
  است. 

 �علي بن ابراهيم از پدرش از جعفر بن ابراهيم از ابي الحسـن امـام رضـا    -655(كا) 
  ي بعدي را چنين خواند:  آورده است كه گفت: ابي بصير نزد ابي عبداهللا آيه

�m���}��|��{��z��y��x� �w� �v� � � � �u� �t��s

��¡�������~l               74 : (فرقان (  
: پروردگارا! همسران و فرزنداني به ما عطاء فرما باعـث روشـني   گويند و كساني كه مي«

  ».چشمانمان گردند، و ما را پيشواي پرهيزگاران گردان
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اند آنان را  اند؛ يعني، از خداوند خواسته بعد ابو عبداهللا گفت: امر بزرگي را از خدا خواسته
، اين مطلب چگونه است؟ در گفته شد: اي پسر رسول خدابه او  براي متقين امام گرداند. بعد

��0 جواب گفت: خداوند در اصل چنين نازل كرده است:  ]; ��>'>� �<� >E �>' ©% >� >�./�./� >� >0� ]V©� >��
�>' �3 >	 �i >� ´ /t �4>? J ©� /7 �>']�� ©��̧ /Q >� �>' ]i >� ��>?− t��D 0;− �v�;� >;]�_  

t���D −�ائت اهل بيـت:  طبرسي گفته است: در قر -656(كب)  0�; ��'� �#�>	 �i >�− 
 v�;� >;]�  آمده است.  �_

گفته است: و مثل آن است اين » ناسخ القرآن«سعد بن عبداهللا قمي در كتاب  -657(كج) 

'<��آيه:  �3 >	 �i >� ´ /t� �4>? J ©�� /7 ��>']�� ©��̧ /Q >� ��>' ]i >� ��>? �0 ]; �>'>� �< >E �>' ©% >� >�./�./� >� >0� ]V©� >��−  0�;
t��D− �v�;� >;]�گفت: همانـا درخواسـت بزرگـي از خـدا داشـتند، از او       �بعد ابوعبداهللا _

خواستند آنان را پيشواي پرهيزگـاران گردانـد، نـه چنـين نيسـت، از او خواسـتند در ميـان        

t��D ��پرهيزگاران آنان را پيشوا گرداند، پس  3'� ;0	i��v�;�; در اين نسـخه  ». بخوان

  است اما خالي از نقص نيست. اين طور 
  

  ي شعراء سوره

سياري از ابن سيف از برادرش از پدرش از عبدالكريم بن عمير از سـليمان   -658(الف)

 �q� F�=H 8	t �بن خالد آورده است كه گفت: نزد ابي عبداهللا بوديم كه در ميان مردم  
�5
  را خواند.  `
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اره از ابي عبداهللا آمده است كه ايـن آيـه را   و از ابن فضال از ابن بكير از زر -659(ب) 

%[t< چنين خواند:  >� �7> �& >R>� >� ]� >4 �� ]VW>? >�� – ��t$3�D 52'; ª!E�  

�ª�!E ;�'52 � �علي بن ابراهيم از امام صـادق آورده اسـت كـه گفـت:      -660(ج) 
 �t$3�D  نازل شد. 


.�«صدوق در  -661(د) 	�مؤدب و جعفر بن محمد بـن  از ابن شاذويه » &;���«و » 

در يك حديث طـوالني   �سرور از محمد حميري از پدرش از ريان بن صلت از امام رضا

را در قرآن تفسير  –بر گزيدن  - Z�h!Hآورده است كه علماء گفتند: به ما بگو، آيا خداوند 

ده است. را در دوازده جا تفسير كر Z�h!Hكرده است؟ امام رضا گفت: در ظاهر نه، در باطن 

%[t<  جاي اول در >�� �7> �& >R>� >�� ]� >4 �� ]VW>? >�� – � �t�$3�D 52'�; ª�!E�  اسـت. و در

  قرائت اُبي بن كعب هم همين آمده است و در مصحف عبداهللا بن مسعود ثابت است. 
فرات بن ابراهيم گفته است: حسين بن سعيد، به طور معنعن از ابـي جعفـر از    -662(  (ه

%[t< فرمود:  گفت: پيامبرآورد كه  �پدرش >�� �7> �& >R>� >� ]� >4 �� ]VW>? >�� – � 52'�; ª�!E�
�t$3�D  

محمد بن عباس از عبداهللا بن زيد از اسماعيل بن اسحاق راشدي و علـي بـن    -663(و) 
محمد بن خالد دهان از حسن بن علي بن عفان، گفت: ابو زكريا يحيي بن هاشم شمساري از 

بنـي   آورد و گفت: به درسـتي پيـامبر خـدا   ي بن ارفع برايمان حديث محمد بن عبداهللا بن عل
آوري كرد. راوي مطلب را ادامه داد و به آنان گفـت:   عبدالمطلب را در شعب ابي طالب جمع

مخلصين وأنتم عشيرتي رهطي القربين وانذر عشيرتي األو«گمان خداوند مرا فرموده است:  بي
  (خبر)  ره و نزديكان و گروه مخلص من هستيد.و شما عشي» رهطي المخلصوناألقربون و
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و از محمد بن حسين خثعمي از عباد بن يعقوب از حسـن بـن حمـاد از ابـي      -664(ز) 

���t$3�D �الجارود به نقل از ابي جعفر 52'; ª!E�   است و منظور علي و حمـزه

  است.  و حسن و حسين و آل محمدو جعفر 

�ª�!E ;�'52 ��ي مـذكور منظـور از    در آيـه  علي بن ابراهيم گفته است: -665(ح) 
�t$3�Dطالب و حمزه و جعفر و حسن و حسين و أئمه از آل محمد هستند.  علي بن ابي 

پـس   )214: (شـعراء   ��mrq��p��olها آمده است: و در بعضي از نسخه

  ... است تا آخر �رهط و گروه مخلص علي
ه از سيد بزرگوار علي بن طـاوس  چ محمد بن عباس در تفسير خود بنابر آن -666(ط) 

نقل كرده است از محمد بن هوبه باهلي از ابراهيم بن اسحاق نهاونـدي از  » *	= �)	.1«در 

عمار بن حماد انصاري از عمر بن شمر از مبارك بن فضاله و عامه هم از حسن پسر مردي از 
ي جمل بعضي از  واقعه اند كه آن مرد گفت: به درستي گروهي بعد از روايت كرده ران پيامبريا

را از حسن شـنيد، گفـت: واي بـر    كارهاي علي مورد انتقاد قرار دادند. آن مرد وقتي حديث 
از نزد خدا آورد  چه پيامبر بود كه به خدا و به آنخواهيد، علي پيشتازترين كسي  ! چه ميشما

علـي بـن ابـي    ايمان آورد و اقرار نمود و من هم نفر دهم از فرزندان عبـدالمطلب بـودم كـه    
طالب اجابت كنيد. در  را فردا در منزل ابي نزد ما آمد و گفت: دعوت رسول خدابه  �طالب
ي مردم فرستاد و بـر مـن چنـين     فرمود: خداوند مرا به سوي همه ي بحث گفت: پيامبر ادامه

%[t< نازل نمود:  >� �7> �& >R>� >� ]� >4 �� ]VW>? >�� – ��t$3�D 52'; ª!E�_ 
�<R< طبرسي گفته است و در قرائت ابن مسعود آمده است:  -667(ي)   >�� ]� >4 �� ]V�W>? >��

 >t]% >� �7> �& – ��t$3�D 52'; ª!E� روايت شده است.  �از ابي عبداهللا  
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علي بن ابراهيم گفته است: سپس دشمنان اهل بيت و ستم كنندگان به آنان را  -668(يا) 

�0< ذكر كرد و گفت:  ]V©� /5>3 �	>
 >* >��  . /A>3 >l− 52�\ =A� X�− � >�./�]3 >�' >� <́>3 >�' /; ©s>?   بـه

خدا سوگند اين گونه نازل شد و آن را در صدر كتـاب خـود در ميـان آيـاتي كـه در قـرآن       
  تحريف شده، آورده است. 

ي فـوق را چنـين    آيه �سياري از برقي از بعضي از يارانش از ابي عبداهللا -669(يب) 

3< تالوت كرد:  �	>
 >* >�� . /A>3 >l >0� ]V©� /5− 52�\ =A� X�− � >�./�]3 >�' >� <́>3 >�' /; ©s>?  

 ي  آيه �طبرسي در جوامع به نقل از امام صادق -670(يج) . /A>3 >l >0� ]V©� /5>3 �	>
 >* >��
− 52�\ =A� X�− � >�./�]3 >�' >� <́>3 >�' /; ©s>? .را اين گونه قرائت كرد  

  

  ي نمل سوره

به فتح ميم و صاد  مبصرهو قتاده  �است كه علي بن حسين طبرسي گفته -671(الف) 

  خواندند. 

�m��fي  روايت كرده است كه آيـه  از برقي از افراد زيادي از ائمه سياري -672(ب) 

l�����k��j��i�������h��g..�.�l  بدونT0 ];U اند.  قرائت كرده  

مـد بـن خلـف از    از احمد بن محمد بن مح» بصائر«صفار در خبر و سابع از  -673(ج) 
آورده است كه گفت: مردي نزد ابي عبداهللا اين آيه را  �بعضي از مردان خود از ابي عبداهللا

�T0 ابو عبداهللا گفت: حرف �m��sl�����k��j��i�������h��g��flتالوت كرد:  ];U 
  است.  ��
'� �# �Àq?��ندارد و در اصل 
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ام بن سالم از جـابر از ابـي   سياري از محمد بن علي از احمد بن محمد از هش -674(د)

�< 4[ آورده است كه اين آيه را چنين خواند:  �جعفر >f�
 >3 /* >� >1� /� >1 �>'�
 >�� �= >�>� >�� >8�� >7 >� vf��3
]a /= �A >�G  �>' >3 ©,>  s ]V©�− ��%� �f�=AmA%− _� >t]' ]; �u/�D ]z]1�>� ]4 �0;̧ �́]L >� >w >4   

آورده است كه گفت: به ابو جعفر گفتم: بعضي  �بي جعفرو از ابي بصير از ا -675(  (ه

ابو جعفر گفت: خداونـد   )82: (نمل �m��_��~��}��|. . .��lخوانند:  از مردم مي

5خواند، بايد  مي �52A3bمجروح كند كسي را كه  /2 /A�3b�  .خوانده شود  

روح گفته اسـت: خداونـد مجـ    �طبرسي در جوامع خود به نقل از امام باقر -676(و) 

است. و طبرسي در مجمع گفته است:  �52A3bخوانده است، بلكه  �52A3bكند كسي را كه 

و تخفيـف   (تـاء) بـا   تكلمهمابن عباس و سعيد بن جبير و مجاهد و جحدري و ابن زرعه 

هـا را   اسـت كـه آن   خوانده اسـت معنـي آن، ايـن    تكلمهماند و گفته است: كسي كه  خوانده

  مجروح كند و بخورد. 
  

  عنكبوت ي هسور

¥��¦��§������¨��©���mطبرسي گفته است: حضـرت علـي    -677(الف) 

��«��ªlياء و كسر الم هـر دو   را )3: (عنكبوت���� اسـت و همـين   » يعلمـنّ «با ضم
و محمد بن عبداهللا بن عبداهللا بن حسـن روايـت شـده اسـت و      �قرائت از جعفر بن محمد

�t%Q�b« زهري در: 0A3	
��U  كرده است. با آنان موافقت  
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  روم ي هسور

آورده اسـت كـه    �سياري از محمد بن علي از ابن اسباط از ابـي جعفـر   -678(الف) 

��5 �را ) 27(روم:   �m��d��c��b��a.��..lگفت: به ابوجعفر گفـتم كـه زهـري   
� �tE .E � z=
  خواند، در جواب گفت: چنان است كه زهري گفته است.  مي �	

روايت است كه گفت: در حضور ابي عبداهللا اين آيه را  و از منصور بن حازم -679(ب) 

ــدم:  ــن  �m��q��fe��d��c��b��a������`��_��^���]lخوان ــت: اي گف

34
����قرائت درست نيست؛ در واقع اين گونه نازل شده است:  tE .E    زيرا اگـر چيـزي

تـر   سـخت از چيز ديگري باشد، به يقين، انجام ديگـري بـراي او    –آسانتر  – E.�براي او 

  خواهد بود. 

�m��k��j��iآمده است كه نـزد خـودش خوانـد:     �از امير المؤمنين -680(ج) 

��}��n��m��ll شدند بر خدا  ي ديني مي )، بعد گفت: اگر دچار تفرقه159: (انعام

 آسانتر بود اما آنان كه خدا نفرينشان كند از دينشان جدا شدند پس در اصل نزول: .7��� �
است نه  �1'�52.7 ؛ و طبرسي اين قرائت را بـه حمـزه و كسـائي نسـبت داده     �1'�52 � ��

  است. 

�m��² 48ي  و ابن عباس و ضحاك در آيـه  �گويد: از علي طبرسي مي -681(د) 

��µ´���³. . .l   :به جاي) 48(روم���oK 0;� ��33K 0;�  .آمده است  
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آورده است كه گفت: از  سياري از ابن سيف از برادرش از پدرش از ابي بصير -682(  (ه

ــه    ــه آي ــنيدم ك ــداهللا ش ــي عب ��mÝ��Ü��Û��Ú�Ù��Øl  8ي:  اب
�ªWCh�(� خواند.  مي  

  

  لقمان����ي  هسور

را  )27(لقمـان/ �����mÍ��Ì�...�l �محمد گويد: جعفربن طبرسي مي -683(الف) 

 ]; �m�����z1  خواند.  مي =

 �عثمان از ابي عبـداهللا  سياري از محمد بن علي از ابي فضال از حماد بن -684(ب) 

& � ;�� S?����. آورده است كه اين آيه را اين چنين خوانـد:   J���q 0�; r�? [o�7
�_�z1=; �m��    

  سجده ي هسور

و ابن عباس و ابان بن سعيد بن عاص و حسن  �گويد: و علي طبرسي مي - 685(الف) 

�mبا اختالفي:  �� �¿��¾. .��.l���� ��� � �� � م خواندند؛ اما در قرآن با را با ضاد و كسر ال) 10(سجده: �
�فتح الم آمده است.  �� �� �� �

 m����}��������x��wlو ابي هريره  � از پيامبر» شواذ«گويد: در  طبرسي مي - 686(ب) 

  است. ��7� ?�t4 را 
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  ي احزاب سوره

و ابن مسعود و ابن عباس روايت است كه ����گويد: از ابي طبرسي مي -687(الف) 
�خواندند:  مي �� �� �� �

 ��>? º�]�©'�� �D�]% >�/� >� �5 ]2 ]( /hW>? �0 ]; >t]' ]; �u� ��� �5/ /��� >2 ©;/? /�� /i >� ��>? .�E? 5�j �−�  و در

  روايت شده است.  �مصحف اُبي، چنين آمده است و همان مطلب از ابي جعفر و ابي عبداهللا

  نازل شده است.  ���5j �? .Eعلي بن ابراهيم گفت:  -688(ب) 

از ابي عقده از محمد بـن  » ��V>«خُمس از كتاب شيخ طوسي در آخر باب  -689(ج)

مفضل از وشا از عبدالكريم بن عمرو خثعمي از عبداهللا بن ابي يعفور و معلي بن خنيس از ابي 
اسـت، مطلـب را     الصامت از ابي عبداهللا آورده و گفته است كه بزرگ ترين گناهان هفت گناه

�[�º فرمايد:  لدين خداوند در كتاب خود ميگويد: و اما عقوق وا دهد تا اين كه مي ادامه مي©'��
 �D�]% >� ��>?/� >� �5 ]2 ]( /hW>? �0 ]; >t]' ]; �u� �� �5/ /�� >2 ©;/? /� /i >� ��>? .E?� 5j �  با بدرفتاري با اما مردم

هاست مورد عقوق و بـدرفتاري قـرار دادنـد.     را كه پدر معنوي و ديني آن فرزندانش، پيامبر
  (خبر)

را نقل  T�5j �? .EUاري از جعفر بن محمد از مدايني از ابي عبداهللا قرائت سي -690(د)

  كرده است. 
كه حسـن بـن سـليمان     گويد: چنان خود مي» بصائر«سعد بن عبداهللا قمي در  -691(  (ه

كند، از قاسم بن ربيع وراق و محمـد بـن حسـين بـن ابـي       لي شاگرد شهيد از وي نقل ميح
اي به  از صباح مدايني از مفضل بن عمر روايت شده است كه نامه الخطاب از محمد بن سنان

ابي عبداهللا نوشت، سپس جواب ابي عبداهللا آمد كه بـس طـوالني بـود و گفتـه اسـت: خـدا       
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�< %[��� فرمايد:  مي ��>? º�]�©'��� >� �5 ]2 ]( /hW>? �0 ]; >t]' ]; �u /A� ��� �5/ /�� >2 ©;/? /� /i >� ��>? .�E?�� 5�j � 

  را نكاح نكنيد.  بود: پس همسران پيامبرسپس گفته 
صفار از علي بن ابراهيم بن هاشم از قاسم بـن ربيـع از محمـد بـن سـنان از       -692(و) 

  مفضل، مانند آن را روايت كرده است. 
فرات بن ابراهيم در تفسير خود از جعفر بن محمد فزاري، به طـور معـنعن از    -693(ز) 

ترين گناهان كبيره، هفت گناه است: اول، شرك به خداي  آورده است كه بزرگ �ابي عبداهللا
ي عقـوق و بـدرفتاري بـا     گويد: امـا دربـاره   دهد تا اين كه مي بزرگ؛ بعد مطلب را ادامه مي

�< %[��� فرمايد:  والدين خداوند مي ��>? º�]�©'��� �5/ /��� >2 ©;/? /� /i >� ��>? >� �5 ]2 ]( /hW>? �0 ]; >t]' ]; �u /A� ��� .�E? �
5j-�  .پس عقوق و بدرفتاري با پيامبر نافرماني فرزندان اوست  

 گفته اسـت: امـام صـادق آيـه:    » ناسخ القرآن«سعد بن عبداهللا قمي در كتاب  -694(ح) 
 ���]% >� ��>? º�]�©'��� >� �5 ]2 ]( /hW>? �0 ]; >t]' ]; �u /A� �� �5/ /�� >2 ©;/? /� /i >� ��>? .E?5j �−�  .را خواند  

a/: ) را چنـين خوانـد  25ي ( ابـراهيم آيـه  علي بـن   -695(ط)  ©1 >� >��  � /�� >h >� >0� ]V�©�
 >� � >� �5 ]2]P�
 >x]%/a p >h >� >� v �� >K ./��>'  ��� >X�>� ]��� >t]' ]; �u /A−  0% �3	%?<��y �% – /a >�� >� >� 

_�vC� ]C >4 v� �� ]. >7  

يعقوب از فضـل بـن    محمد بن عباس از علي بن عباس از ابي سعيد عباد بن -696(ي) 
قاسم بزاز از سفيان ثوري از زيد نامي از مره از عبداهللا بن مسـعود آورده اسـت كـه كلمـات     

a/ خوانـد  افزود و چنين مي ي فوق مي را به آيه بعلي بن ابي طالب p� >h >� >�� ���� >t]' ]; �u /A
 >X�>� ]���−  0% �3	%?<��y �% – /a >�� >� >� �vC� ]C >4 v� �� ]. ن روايت به طـرق ديگـري در   . اي7<

  بحث مصحف عبداهللا بن مسعود، ذكر شد. 
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آورده است كه كلمات  �سياري از جعفر بن محمد از مدائني از ابي عبداهللا -697(يا) 

T 0% �3	%?<��y �% Uي فوق قرائت كرده است.  را در آيه  

فـت: از  و از يونس از ابي حمزه از فيض بن مختار روايت كرده است كـه گ  -698(يب) 
دربارة قرآن سؤال شد؛ وي در جواب گفت: چيزهاي عجيبي در قرآن وجـود   �ابي عبداهللا

a/دارد؛ از جمله:  p >h >� >��  ��� >X�>� ]��� >t]' ]; �u /A−  0% �3	%?<��y �%−_�  

آورده است كه كلمات  �سياري از جعفر بن محمد از مدائني از ابي عبداهللا -697(يا) 
  ي فوق قرائت كرده است.  ا در آيهعلي بن ابي طالب ر

و از يونس از ابي حمزه از فيض بن مختار روايت كرده است كـه گفـت: از    -698(يب) 
قرآن سؤال شد، وي در جواب گفـت: چيزهـاي عجيبـي در قـرآن      ي هدربار �ابي عبداهللا

a/ي فوق  ي آن عجايب، آيه وجود دارد و از جمله p >h >� >��  ��� >t]' ]; �u /A  ]��� >X�>�−  0% �3	%
?�<��y �%  افزايش كلمات است.  است با  

علي بن ابراهيم از حسين بن محمد از معلي بن محمد از احمـد بـن نضـر از     -699(يج) 
محمد بن مروان خبري را روايت كرده و آن را به امامان ارجاع داده است و طبق ايـن خبـر،   

<� اين آيه اين چنين قرائت شده است:  º̂ >? � >�� .�/' >;� >0� ]V©�−S a X.�*� �Qu��8  ��34
�&�A6 –� f�a /z>? © >�>  p >*. /;  �� >Q �./�� >7 �© در حالي كه در قرآن به ايـن شـكل اسـت:      ¼[

�� ��  �*.; �Q� 0�V��� .W.b� 8 .';� 0�V� �?�.��7 �¼ a z .  

  يت كرده است. كليني از حسين بن محمد، مانند آن را روا -700(يد) 
  سياري از برقي از احمد بن نضر از ابن مروان، مانند آن را روايت كرده است.  -701(يه) 
علي بن ابراهيم از حسين بن محمد از معلي بن محمد از علي بن اسباط از  -702(يو) 

آورده است كه اين آيه را چنين خواند:  �علي بن ابي حمزه از ابي بصير از ابي عبداهللا
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��0; � a :!� ��.*�– �4  ��8� �  �& z=	% 0; �A6– � vf
P4 �.  ��  =�  

  اين گونه نازل شد. 
  كليني از حسين بن محمد، مانند آن را آورده است.  -703(يز) 
  سياري از ابن اسباط از ابن ابي حمزه، مانند آن را روايت كرده است.  -704(يح) 
ن قاسم از احمد بن محمد سياري از محمـد بـن   محمد بن عباسي از احمد ب -705(يط) 

ي فـوق را بـه    آيـه  �علي از ابن اسباط از ابن ابي حمزه از ابي بصير به نقل از ابي عبداهللا
  همان شيوه قرائت كرد. 

خوانـده  �����2b�i هاي شاذه  گويد: در قرائت طبرسي در جوامع خود مي -706(ك) 

گونه، بر پـدرم   گفته است: اين آيه را جز اين شده است و اين قرائت اهل بيت است و صادق
گـويم در   قرائت نكرد. مي گونه آن را بر پيامبر قرائت نكردم تا اين كه گفت: علي هم جز اين

تر بود و آنان تحريفش نمودنـد و   ي بقره طوالني ي احزاب از سوره گذشته گفته شد كه سوره
و عدم ربط آن به سـابق و الحـق خـود     ي تطهير بعضي از محققان، به اختالل ترتيب در آيه

ي تطهير با هم ارتباط دارند ودر كتب اماميه  اند؛ در حالي كه سابق و الحق آيه تصريح نموده
  1در اين باره وجوهي ذكر شده است.

���سعد بن عبداهللا در كتاب مذكور آورده است كه امام صادق خوانـد:   -707(كا) � »

�  ���� �c.���  ��
���f��J.2�� �
در حالي كه چنـين چيـزي در قـرآن    _  7 =7,

  نيست. 

                                            
  .   33ي تطهير) سورة احزاب، آية  آيه( - 1
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گفت: هشام بن سالم از سليمان بن خالد گفت: بـه  » فقيه«صدوق در كتاب  -708(كب) 


« گفتم: در قرآن رجم هست. گفت: آري. گفتم: چگونه است. گفـت:   �ابي عبداهللا����
�  ���� �c.���  ��
����J.2�� �
,7 =7 f�  

  ي سبأ سوره

كنـد:   اين آيـه را قرائـت مـي    �علي بن ابراهيم در سياق داستان سليمان -709(الف) 

 ]B>'©
>� >� ©� >K ©f >3 > �−� )W�−  º0 ]�n−  ]� >V� >	�� ]S .�/L]�>� �� >; ><��
 >x�� >�.� /A>3 �	 >� ./W� >� �.©�
 ]t ]2/�Dها غيـب   گفتند: جن ها مي نااين آيه، چنين نازل شد و آن، به اين صورت بود كه انس �_

ها،  دانند؛ و وقتي كه سليمان وفات يافت و بعد از مدتها بر زمين افتاد، دانستند كه اگر جن مي
كردند؛ در حـالي كـه او مـرده بـود و      دانستند، يك سال تمام، براي سليمان كار نمي غيب مي

  دانستند.  ايشان به وهم خود او را زنده مي
از احمد بن زياد بن جعفر از علـي  » اكمال«و » عيون«هاي  بصدوق در كتا -710(ب) 

بن ابراهيم از پدرش از علي بن معبد از حسين بن خالد از ابي الحسن علي بن موسـي امـام   
در آخـر يـك حـديث     �از پدرش موسي بن جعفر از پدرش جعفـر بـن محمـد    �رضا

هم وجود  ��W(� ي لمهي فوق، ك گويد: امام صادق گفت: به خدا سوگند در آيه طوالني مي

  داشته است. 
 �سياري از برقي از حماد بن عيسي از حريز از ابي عبـداهللا و ابـي جعفـر    -711(ج) 


©'<B[ روايت كرد كه >� >� ©� >K ©f >3 > �−�� )W−  º0 ]�n− ./W�   را قرائت كردند.   ___��©.� �<


© طبرسي گفته است كه ابن عباس و ضحاك  -712(د) >� >�� ]B�>'−)�W�خواندنـد و  __� 

  اين قرائت علي بن حسين و ابي عبداهللا عليهماالسالم است. 
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�m��Øي  گفته است: مردي آيـه » ناسخ القرآن«سعد بن عبداهللا قمي در كتاب  -713(  (ه

�æ��å��ä��ã���â��á���à��ß������Þ���Ý��Ü����Û����Ú��Ùl 14: (سبأ(  
بودنـد، در عـذاب خـوار     كه اگر آنان از غيب مطّلع مـي  هنگامي كه سليمان فرو افتاد، فهميدند«

  ».ماندند كننده باقي نمي
دانستند. آن مـرد گفـت:    ها غيب نمي دانستند، آن گفت: مگر جن غيب مي �ابي عبداهللا


©'<B[ پس آيه چگونه است؟ امام گفت: آيه چنين نازل شد: >� >� ©� >K ©f >3 > �−� )W�−  º0 ]�n− 
./W� >� �.©� � ]t ]2/�D ]� >V>	�� ]S ./L]�>� � >; ><�
 >x�� >�. /A>3 �	 >�.  

آورده  �سياري از ابن محبوب از جميل بن صباح از سـدير از ابـي جعفـر    -714(و) 

  است كه اين آيه، را چنين قرائت كرد: � /�� >h >� >f�]% 5 /E��>' �� >C >i >R�]� >Q�–a ��A	W−  �#� >E >�
� >�. /h >b�� ©8]� s ]�� >�/W.  

  ي يس ورهس

از حسين بن محمد از معلـي بـن محمـد از     -گناهان-كليني در باب ذنوب -715(الف) 
آورده است كه گفت: از او شنيدم كـه   �وشا از علي بن ابي حمزه از ابي بصير از ابي جعفر

گويد: يكي از  كند. مي ها را جستجو مي زيرا كسي آن ؛گفت: از گناهان كوچك پرهيز كنيد مي
فرمايـد:   طلبـد؛ همـان خداونـد بـزرگ مـي      ي كند و بعد از خدا آمـرزش مـي  شما گناهي م

�� 5E����� .;=7 �; <�b'* À
�q #��? ��  z�'
�$\��t��(كـه در قـرآن    .;��] ;

�<�bW��  .آمده است  
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 سياري گفتـه اسـت: در حـديث ديگـري از ائمـه:       -716(ب) .;=�7 ��; <�b'�*�
��5E���  روايت شده است   �

بن محمد بن شريح به روايت ابي محمد هارون موسي تلعكبـري  كتاب جعفر  -717(ج) 
از محمد بن همام از حميد بن زياد از ابي جعفر احمد بن زيد بن جعفر ازدي بزاز از محمد بن 
مثني بن قاسم حضرمي از جعفر بن محمد بن شريح حضرمي از حميد بن شـعيب سـبيعي از   

گفـت: از گناهـان كوچـك     شنيدم كه مي �جابر جعفي آورده است كه گفت: از ابي عبداهللا
  ... مانند خبر گذشته را نقل نمود.  بپرهيزيد و

طبرسي گفته است: علي بن حسين و ابي بن كعب و ابن عبـاس و ضـحاك و    -718(د) 

���1مجاهد: 	� J�\ ���  �1گفته اند. (در قرآن��	� J�\ ���  .(است  

 �حمزه از ابـي بصـير از ابـي عبـداهللا     سياري از ابن اسباط از علي بن ابي -719(  (ه

&�r �;�0 روايت كرده است كه اين آيه را چنـين خوانـد:    B��'� ��¼�?� 52�(hW ��¼
��.3�N� ي اخير در قرآن  (در حالي كه به جاي جمله����.A3	� 8 �¼  .(آمده است  

عفـر  گويد: واز علي بن حسين زين العابدين و ابي جعفر باقر و ج طبرسي مي -720(و)  
صادق و ابن عباس و ابن مسعود و عكرمه و عطاء بن ابي رباح روايت شـده اسـت. كـه بـه     

�����j ¹�[ جاي:  >�>� �( /A  كه در قرآن اين گونه است��j ���(;8�  .خواندند  

سياري از محمد بن علي از موسي بن فرات از يعقـوب بـن زيـد بـن مرشـد       -721(ز)  

 T)�Uي  آورده است كه گفت: اميرالمؤمنين سوره �جعفر حارثي از ابراهيم از جابر از ابي
�����Ç )Aرا قرائت كرد و در خالل آن: s ��j ���(; 8  .خواند  



    

  381  كتاب فصل الخطاب
 

 

آمـده   �و از ابن اسباط از علي بن ابي حمزه از ابي بصـير از ابـي عبـداهللا    -722(ح) 

�.�A� �� � =4است كه اين آيه را اين چنين قرائت كرد:  VE ��; �.�.��� � =� 5��'� �
�t71�H_  

�5/ و با همان اسناد آمده است كه اين آيه، اينگونه خوانده شد:  -723(ط)  />j >#�
]7  >Q]� >��
 �5 /b >h�3 >K � >; >� �5 /b� ]= ��>? > �t>% � >; ./�©�–  5E.�	��� o�  B�
{.!�  ���8� 0;–  �5� /b©3 >	>�

� >�./ >̀ �� /� _  

ين روايت شده اسـت كـه ايـن آيـه را چنـين      گويد: از اميرالمؤمن طبرسي مي -724(ي) 

  خواند.  ����3 ،��3'�به جاي  % 0; ��3�� ��U	T�W=7�; 0; �'Lخواند: 


.] %�����hb� 5��'� f �طبرسي با همان اسناد، قرائت  -725(يا) � �E.3H–  �� 
��
W=� J�
G  را روايت كرده است.  

  ي صافات سوره

را  بـا   m���l��k���j��ilقرائـت  » جوامـع «طبرسي در  -726(الف) 
گفته است: اين قرائت، قرائت اهل كوفه جـز  » مجمع«روايت كرده و در  �ضم تاء از علي

  عاصم است  كه وي با فتح خوانده است. 
سياري از عبدالرحمن بن حماد از زياد كندي از عبداهللا بن سنان آورده است  -727(ب) 

 كـرد:  گونه قرائت مي را اين �m�D��C��B��A�Elاين آيه  �كه گفت: ابو عبداهللا
� f3* f3 � �3�t�  آمده است.  نه نازل شده است و در قرآن اسلماگو و گفت: اين �� ��3
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طبرسي گفته است: از علي و ابن عباس و ابن مسعود و مجاهد و ضـحاك و   -728(ج) 

  بدون الف و الم مشدد روايت شده است.  Tf3*U �اعمش و جعفر بن محمد

 �سياري از برقي از حماد بن شعيب عقرقوني از ابي كندي از ابـي عبـداهللا   -729(د) 

�آورده است كه   O¢./W � >W >1� >W �= >�>�   خواند. ��v�\.W �'�1�Wرا  ��<

و علي بن حكم از سيف از داود بن فرقـد آورده اسـت كـه گفـت: نـزد ابـي        -730(  (ه

  خواندم. » v�\.W �'�1�W « �عبداهللا

�mذكر كرد و فرمود:  وجل آل محمد عزّ  اهيم گفت: سپس خداوندعلي بن ابر -731(و) 

��S��R��Q��P��O�N��M��L��K��Jl    گفت: يس، محمـد و آل محمـد ائمـه 
  است. 

فرات گفت: عبيد بن كثير به طور معنعن از ابن عباس روايت كرده اسـت كـه    -732(ز) 

T)� Xگفت: منظور از U ي فوق، آل محمد است.  در آيه  

از احمد بن حسن به طور معنعن از سليمان بن قيس عامري روايت شده است  -733(ح) 
  شنيدم كه گفت: يس، محمد است و ما، آل وي هستيم. �كه گفت: از علي

محمد بن عباس از محمد بن قاسم از حسين بن حكم از حسين بن نصر بـن   -734(ط) 
روايت كـرده اسـت كـه     �مزاحم از پدرش از ابان بن ابي عياش از سليم بن قيس از علي

  ي ما فرموده است: سالم بر آل يس.  است و خداوند درباره ��*tگفت: همانا پيامبر 

و از محمد بن سهل عطار از خضر بن ابي فاطمه بلخي از وهب بـن نـافع از    -735(ي) 
ي  آمده است دربـاره  �از پدرش از پدرانش از علي �كادح بن جعفر از جعفر بن محمد

  محمد است و ما هم، آل او هستيم.  T)�U: منظور از ي فوق گفت آيه
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و از محمد بن سهل از ابراهيم بن داهر از اعمش از يحيي بـن وثـاب از ابـي     -736(يا) 

 �علـي  ��X �(�خواند: سالم بر  عبدالرحمن اسلمي از عمر بن خطاب آمده است كه مي

  هستيم.  ل محمدگفت: ما آ
از عباد بـن يعقـوب از موسـي بـن عثمـان از      و از محمد بن حسن خثعمي  -737(يب) 

  را، آل محمد تفسير نمود.  ��X �(�اعمش از مجاهد از ابن عباس آمده است كه 

و از علي بن عبداهللا بن اسد از ابراهيم بن محمد ثقفي از رزيـق بـن مـرزوق     -738(يج) 

�T Xسـالم بـر   بجلي از داود بن عليه از كلبي از ابي صالح از ابن عباس آمده است كه گفت: 
)�U؛ يعني، سالم بر آل محمد .  

&«صدوق در  -739(يد)  �W�	;���K «   از محمد بن ابراهيم طالقاني از عبـدالعزيز بـن

يحيي جلودي از محمد بن سهل از خضر بن ابي فاطمه از وهيب بنا نافع از كـادح از صـادق   

و ياسين، محمد  ��X �(�آورده است: سالم بر  �از پدرانش از علي �جعفر بن محمد

  است. 
و از ابي عبداهللا بن حسن مؤدي از احمد بن علي اصفهاني از محمد بـن ابـي    -740(يه) 

عمرو نهدي از پدرش از محمد بن مروان از محمد بن سائب از ابي صالح از ابن عباس آمـده  

  است.  محمد گفت: علي آل ��m��S��R��Q��P��Olي است كه در باره
اني از جلود از محمد بن سهل از ابراهيم بن معمر از عبداهللا بن داهر و از طالق -741(يو) 

چـه از   احمري از پدرش از اعمش از يحيي بن وثاب از ابي عبدالرحمن سـلمي تـا آخـر آن   
  تفسير ماهيار ذكر شد. 

از علي بن حسين بن شاذويه مؤدب و جعفر بن محمد » 4
.�«و در كتاب  - 742(يز) 

ند: محمد بن عبداهللا بن جعفر حميري از پدرش از ريان بن صلت بن مسرور روايت كرده ا
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براي ما حديث آورد و گفت: در مجلس رضا با مأمون و علماء، وي آيات دال بر اصطفاء و 
برگزيدن را ذكر كرد و مطلب را ادامه داد تا اين كه گفت: مأمون از امام رضا پرسيد: آيا نزد 

داللت كند؟ پس او در جواب گفت:  آلجود دارد كه بر تر از اين، در قرآن و تو چيزي واضح

اند، منظور از  گفته اند كه علماء ، به من خبر دادهt*��U«ي  آري آياتي كه خداوند درباره

است و هيچ احدي در اين موضوع شك نكرده است. ابو الحسن گفت: خداوند  ياسين، محمد
كه كسي جز عاقالن، حقيقت وصف آن از اين بابت، فضلي نصيب محمد و آل محمد گردانيده 

گونه است كه خداوند جز بر پيامبران سالم نكرده است، مثالً خداوند  دانند و آن به اين را نمي

  )79: (صافّات�m��P��O��N��M��L���Klفرموده است: 

  ».و آن درود بر نوح، در ميان جهانيان است«

  ».راهيم!درود بر اب«) 109: (صافات �m��e��d��c��bl: دو فرمو

��mو فرمود:  �¤���£��¢��¡���l درود بر موسي و «) 120: (صافات
  » هارون !

  يعني، آل محمد.) 130: (صافات �m��S��R��Q��P��Olو فرمود: 

در خبري از زنديق كه بارها به » احتجاج«احمد بن ابي طالب طبرسي در  -743(يح)   
ند با ذكر سالم بر آل ياسين، پيامبر را با آن اشاره شده گفته است كه اميرالمؤمنين گفت: خداو

� يس، «ي ياسين فرمود:  چه در سوره اين اسم، نامگذاري كرده است. آن ]5
�]b >�G ]�� �� /��� >�� 
كننـد   دانست، آنان سالم بر آل محمـد را حـذف و سـاقط مـي     براي اين است كه خداوند مي

  كه غير آن را ساقط كردند.  چنان



    

  385  كتاب فصل الخطاب
 

 

داهللا بن محمد بن عبدالوهاب از ابي محمد عبداهللا بن يحيي بـن  صدوق از عب -744(ط) 
عبداهللا قمي از پدرش از علي بن حسن بن عبدالغني المغاني از عبدالرزاق از مندل از كلبي از 

�3� �O[o�*� �)�� X ابي صالح به نقل از ابن عباس در تفسير گفـت:   سـالم از طـرف    ,4<

مت ماندن براي كساني كه آنان را ولي خويش در پروردگار جهانيان بر محمد و آل او و سال
  روز قيامت قرار دادند. 

و از محمد بن ابراهيم بن اسحاق از عبدالعزيز بن يحيي از حسين بن معاذ از  -745(ك) 

3� �O[o*� �)�� X سليمان بن داود از حكم بن ظهير از سدي از ابي مالك آمده است:  >4, 
  : يس، اسم محمد است. گفته

خود، به نقـل از ابـن عبـاس، آل يـس را آل محمـد و      » جوامع«طبرسي در  -746(كا) 
  را يكي از اسامي او، دانسته است. » يس«


��«محمد بن حسن شيباني در  -747(كب) ��گفته اسـت: و در خبرهـاي مـا از    » �¦ 

آل محمد است و اين مطلب از ابن عباس هم، روايت شده  ��X �(�امامان ما آمده است كه 

  ست. ا

را به فتح ��X �(�طبرسي گفته است: ابن عامر و نافع و رويس از يعقوب،  -748(كج) 

��X گويد: ابو علي گفته است: كسـي كـه    اند و مي قرائت كردهT)� Uالف و كسر الم، جدا از 
نوشته شده است و جدا نوشتن آل از  T)�Uخواند، به دليل اين كه در قرآن، جدا از  مي �(�

T)�U ست بر اين كه آل، همان است كه تصغير آن اُهيل است، بعـد گفتـه اسـت: ابـن     دليل ا

���� «آل محمد است. پايان كالم محمد بن حسـن. عالمـه در    ��X �(�گويد:  عباس مي
FGن عبـاس گفتـه اسـت: آل يـس، آل     به نقل از ابX� �% [o*U �(«ي كالم خدا:  درباره» 
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صحيح باشد، آل يس، آل محمد اسـت و علـي   گفته است: اگر  -سني -است.  ناصبي محمد
  هم از آنان است، دليل اين مدعا كجاست؟.

گفته است: خداوند در آيات متفرقه از اين سوره، درود  -ناصبي –و سيد شهيد در رد او  
  و سالم را به تعدادي از انبياي الهي اختصاص داده است؛ مثالً فرموده است: 

�mP��O��N��M��L���Kl79: (صــافّات(�m��e��d��c��bl صــافات) :

109(��m��S��R��Q��P��Ol صافات):سپس سوره را با  )130 t3�*�D �34 [o*�
�tD�	� �� a=AGرساند. و آشكار است سـالم بـر آل محمـد در اثنـاي      به پايان مي �

لين ي انبياء و مرسـ  سالم بر انبياء و مرسلين، خود دليل صريح است بر اين كه آنان در درجه
ي انبياء و مرسلين باشد، جز امام معصوم كـس ديگـري نيسـت؛     هستند و كسي كه در درجه

«حداقل اين مطلب، دليل بر افضل بودن آنان است. چيزي كه ابن حجر در .H4F « خود از

كند كه گفته است: اهل بيتص در پـنج چيـز از سـالم، بـا پيـامبران       فخر الدين رازي نقل مي

�)oبرابرند: اول،  ª
34 [?��'�  ...پايان. 34� �X �(. دوم، سالم ^� 

اند، نور خدا را خاموش كنند و در طنبور خرافات خود،  سپس رازي و پيروانش خواسته 
آهنگ ديگري افزودند مثالً در توجيه آن قرائت كه به سه نفر از قاريان هفتگانـه نسـبت داده   

لياس، آل ياسين است و سالم بـر اوسـت.   اند: ياسين، پدر الياس است؛ پس ا شده است، گفته
اند كه مراد از آن، قرآن  تر دانسته و باز هم احتمال داده رازي اين توجيه را به واقعيت نزديك

  هاي ديگر يا محمد باشد.  يا كتاب
كنند و در  و تصريح اهل كتاب به اين كه الياس پسر عاذر پسر هارون است را تكذيب مي


��«چه در  شود و آن تعبير مي» بيخاس«لفظ تورات فراوان از آن به �� :A¯ «  به نقل از ابـن

عباس و محمد بن اسحاق و غيره آمده است، اين است كه الياس پسر يستر بن فخـاص بـن   
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غيراد بن هارون است و بر كسي كه احوال آنان را مطالعه كند، مخفي نمي ماند كه اليـاس در  
  بر بوده است. ي اليسع پيام و عمو زاده �لشكر موسي

سياري از محمد بن علي از عمر بن عثمان از كسي كه برايش حـديث آورده   -749(كد) 

��m��ª)147: (صـافات  است از اسحاق بن عمار از ابي عبداهللا روايت كرده كه اين آيـه 

���±������°���¯��®��¬��«l    :را چنين قرائت كـرد��? z�'3�*�� ��6�; ���? ���
����=�C�.  

  خواند. T���=�C�U جعفر بن محمد گويد: سي ميطبر -750(كه) 

  ص ي سوره

سياري از قاسم بن يحيي از پدر بزرگش، حسن بن راشد از ابي خالـد بـن    -751(الف) 

) 39: (ص �m��É��È������Ç��Æ����Å��Ä��Ã���Âlابي عبداهللا روايت كرده است كه 

ª(;�  �W چنين خواند:  را /Z�!4�? �?_���(\ �x% ¶4  

و از علي بن نعمان از ابن مسكان از عبدالرحمن قصـير گفـت: از ابـا جعفـر      -752(ب) 

ª(;�  �W خواند:  شنيدم كه مي /Z�!4 VE�? �?_���(\ �x% ¶4  

از حسن بن علي از عيسي بـن هشـام از   » البصائر«صفار در خبر و ثامن از  -753(ج) 

��W گفته است:  حديثي �عبدالصمد بن بشير از عبداهللا بن سليمان از ابي عبداهللا /Z�!4 VE�
 ª(;� ? �?���(\ �x% �!4   .و قرائت علي نيز، همين گونه است  

 �و از حسن بن علي بن عبداهللا از عيسي بن هشام از سليمان از امام حسين -754(د) 
  اند.  مانند آن را روايت كرده
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حارثي از  سياري از محمد بن اسماعيل از يونس از فضيل اعور از ابي عبيده - 755(  (ه

�W  �;'0 ي فوق را چنين قرائت كرد:  ابي عبداهللا آورده است كه آيه /Z�!4 VE�? �? �!4
���(\ �x%  .گفتم: او اعطه؟ گفت: آري  

انـد و   مانند آن را برايم نقل كرده �سياري گفت: افراد زيادي از ابي عبداهللا -756(و) 
  دليل ناهماهنگي در اين اخبار ذكر شد.

��m��t �برقي از پدرش از سرير از ابي عبداهللاو  - 757(ز)  �s��r�� �q��p��o

��w��v��ul  :0 را چين قرائت كرد: ) 68 -67(ص�V� ��=H �  5
P4 Z�'% .E�
? 53	� .��?�.��	; �'4 5�W_�  

  ي زمر سوره

محمد بن عباس از محمد بن علي از عمر بن سليمان از ابـي بصـير از ابـي     -758(الف) 

�m�������¤�����£��¢��¡���~��}����|��{��zي  كـرده اسـت كـه آيـه     روايت �عبداهللا

��¦¥...l  :را چنين خواند: ) 53(زمر��_��.WV�� v��	
� 5b� �hx� aابـي بصـير    � 

محمـد، اگـر    خوانيم، وي در جواب گفـت: اي ابـا   گونه نمي گويد: به او گفتم: ما آن را اين مي
شود. به خدا سوگند منظور خداوند  ذاب داده ميي گناهان بخشوده شود، پس چه كسي ع همه

��ي ما نيست و اين آيه جز اينگونه نازل نشده است:  از عبادش، جز ما و شيعه ��hx� a �
_��.WV� v�	
� 5b�    
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ايـن آيـه،    :گويم ميي، مانند آن را روايت كرده است. سياري از محمد بن عل -759(ب) 

كه  �m��×��Ö��Õ��Ô����Ó��Ò����Ñ��Ð��Ïlت ي الرحمن اس ي سوره مانند اين آيه
  لفظ منكم از آن حذف گرديده است. 

�3©�و از بعضي از ياران خود همراه با سندي پيرامـون ايـن آيـه:     -760(ج)  >� > >��� /�
�#́� /i >��̧ vf >3 >* vo /i >� >� >�. /(]�� >�>� /; Z� >� > /£ ]�
]  vo /i ©� vo>L �� 5�j  چنين خوانـد:  ;<��

 voL; _��
�.� v�D�* voi� � �.(����; Z��£ �
  voi�  

انـد و   خوانـده سـالماً  طبرسي گفته است: ابن كثير و اهل بصـره جـز سـهل،     -761(د) 

 �m��Ò��Ã��Â���Álفرمايـد:   گويد: ابو علي گفته است: اين كه خداوند مـي  مي
وقتـي شـريك، اسـم عـين     زيرا  ؛اند كند كه سالماً خوانده قرائت كساني را تأييد مي) 29(زمر: 

گيرد، فاعل و اسم عين باشـد نـه اسـم حـدث؛      است بايد چيزي هم كه در مقابل آن قرار مي
  يعني، بايد سالماً باشد.

محمد بن عباس از عبدالعزيز بن يحيي از عمرو بن محمد بن يزكـي از محمـد    -762(  (ه
بن حنفيـه از پـدرش   بن فضل از محمد بن شعيب از محمد بن قيس از منذر ثوري از محمد 

خواند و گفت: آن رجل مـن هسـتم كـه     ��i�� v�D�* #i#�ي فوق را  آورده است كه آيه

  براي رسول خدا سالم هستم. 
و از احمد بن ادريس از احمد بن محمد بن عيسي از حسن بن علي بن فضال  -763(و) 

سـؤال كـردم آن را    ي فوق ي آيه درباره �از ابن بكير از حمران آمده است كه از ابي جعفر

  ؛يعني، پيامبر.  ��i#؛ يعني، علي و ���v�D�* #iسالماً خواند و گفت: 



    

  شيعه نسبت به قرآن كريم اعتقاد      390 
 

 

و از عبدالعزيز بن يحيي از محمد بن عبدالرحمن بن سالم از احمد بن عبـداهللا   -764(ز) 
آمده است كه  �بن عيسي بن مصقله قمي از بكير بن فضيل از ابي خالد كابلي از ابي جعفر

، علي ��i# *���از ابي جعفر سؤال كردم، در جواب گفت: ���v�D�* #i ي  گفت: درباره

  ي اوست.  و شيعه
تأليف سيد محدث توبلي از ابن شهر آشوب و طبرسـي بـا   » البرهان«تفسير  -765(ح) 

علـي و   ���i# *����گويد: به درستي  مي �همان اسناد به نقل از ابي خالد از امام باقر

  ي اوست.  شيعه

 ���i�� v�D��* vo�i#�آمـده اسـت: و    �و از حسن بن زيد از پدرانش -766(ط) 
  ي اهل بيت است.  نمونه

  ي مؤمن سوره

كليني از حسين بن محمد از معلي بن محمد از علي بن اسباط از علـي بـن    -767(الف) 

�mآورده است كه اين آيه �منصور از ابراهيم بن عبدالحميد از وليد بن صبيح از ابي عبداهللا

�`���qf��e��d����c��b��al     :را چنـين خوانـد�% ª��QN ��W� Q
 z=\� a �41– �?  ��8.� #E– �5��h�_    

سياري از علي بن اسباط، مانند آن را روايت كرده است. فاضل طبرسي گفته  -768(ب) 

با خطاب جمع آمده اسـت؛   ��5b�Qها اين طور آمده است، اما در قرآن  است: در تمام نسخه

ايد، آن سبب است كه هرگاه خدا به تنهايي خوانده شود  آن عذابي كه شما در آن افتاده يعني،
كنيـد. و بعضـي از    ورزيد و واليت را انكار مي و بحث از اهل واليت گردد به توحيد كفر مي

 ��5�b�Qرا بـه اشـتباه   ��ª�Q يعني  –اند  مفسرين آن را بر سهو نسخه نويسان حمل نموده
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�.���8?�4!�  -نوشته شده است #E  ي  جملهبر���z=\� a �41 Q     يـا بيـان اسـت

يا مجاز است، مجاز هم يا مجاز عقلي يا لغوي است، يـا  -در تفسير-چه گفته شد برمبناي آن

n'�«عطف تقديري است از قبيل اين حديث:  #K1 a 8� ���8 X�7 0; «   ي  هـر كـس كلمـه

  . و منظور از خبر متقدم روايت بعدي است. توحيد را بر زبان آورد وارد بهشت شود
ه از زيد بن حسن آورده اسـت كـه   ينمحمد بن عباس از برقي از عثمان بن اذ -769(ج) 

(مـؤمن:   �m����w��v��u��t��s .�.  .lي: دربـار آيـه   �گفت: از ابي عبداهللا

b�Q� ��WN% 5ي فوق:  سؤال كردم، در جواب گفت: خداوند جوابشان را داده است به آيه) 11
� z=\� a �41 Q− �?  ��8.� #E– �5��h�.  

سياري از ابن اذينه از زيد، مانند آن را آورده است، اما علـي بـن ابـراهيم در     -770(د) 
گفـت:   ي فوق روايت كرده است كه مـي  ي آيه درباره �تفسيرش با سند خود از ابي عبداهللا

 �WN% 5b�Q��41 Q�  z=\� a− �?  ��8.� #E– �5��hچه ذكر شده  . اما در ظاهر آن�

  داند.  تأويل است نه تنزيل و خداوند همه چيز را مي
از » خبارشرح األ«از ابن شهر آشوب از ابن فياض در كتاب » البرهان«تفسير  -771(  (ه

ابي ايوب آورده است كه گفت: از پيامبر شنيدم كه فرمود: مدت هفت سال فرشتگان بر من و 
الب صلوات فرستادند؛ به اين سبب كه هيچ مذكري قبـل از وي بـه مـن ايمـان     علي بن ابيط

0 \.��� �)��m.� نياورد و اين آيه بيانگر مطلب فوق است: ;� Â�	� �.3Ag 0�V��
� �% �.';u�� 5�� =Am%�r�& �  0D ���hx�(� ،    در قـرآن بـه جـاي �0  ��D�

r�& ،�.';� 0�V3�  .آمده است  
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  سجده ي سوره

محمد بن عباس از علي بن محمد بن مخلد دهان از حسن بن علي بن احمد  - 772ف) (ال
به من رسيده است كه او به داود برقي گفت: كدام يك از  �علوي گفته است: از ابي عبداهللا

رسد؟ اي داود، به خدا سوگند ارواح ما و ارواح پيامبران، هر شب  شما دستش به آسمان مي

��`0  �كنند. ابي محمد بن علي دا ميبه عرش دسترسي پي  جمعه 0; #�C'� 5\�
5
\��_ ��.A3	� [.�� v�
%�4 v�W��7 ����� B3$  ����  :سجده را قرائت نمود تا به

��.	A(� 8 52 �  بر رسول خداص نازل كرد كه امام بعد  �رسيد. سپس گفت: جبرائيل

ها را خواند:  از او علي است و بعد اين آيه 0; #�C'� 5\� B3$  ���� 5
\�� 0`��
��.A3	� [.�� v�
%�4 �W��7 ����� :تا به اين آيه رسيد  r�4� �?�L� 5E–   ��8� 04

 �34– ��.	A(� 8 52  .  

فرات بن ابراهيم از علي بن محمد جعفي از حسن بن علي بن احمد علـوي،   -773(ب) 
  مانند آن را روايت كرده است. 

علي بن محمد از علي بن ابي حمزه از ابي بصير از ابي و از علي بن اسباط از  -774(ج) 

 �آمده است كه گفت: خداوند فرموده است:  �عبداهللا��h� 0�V� 0��V'3 –  52�®%
��8�  0% �34?<��y �% – � �
W=� �  v=�=q v�%V4 52'�C�'�? .W�� YV� Z.*

��.3A	�_   

  آورده است.  سياري از ابن اسباط از علي، مانند آن را -775(د) 
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كليني از حسين بن محمد از معلي بن محمد از علي بن ابي حمزه از ابي بصير  -776(  (ه

 : ي فوق را اينگونه خواند آورده است كه آيه �از ابي عبداهللا���h� 0�V�� 0��V'3 �– 
 0% �34  ��8� 52�®%? <��y �%− �v=�=q �%V4  .تا آخر آيه  

گفتم: منظور از اين   �جابر گفته است: به محمد بن علي عياشي به نقل از  -777(و) 

كيسـت؟ گفـت: اول و دوم آن دو و    )137: (نساء �m�m��l��k��j��i.��. .lي  آيه
 مرد ديگر. گفت: آنگاه كه پيـامبر  نفر سوم و چهارم عبدالرحمن و طلحه بودند به اضافه هفده

ه فرستاد، گفتند: اين كودك را فرستاده علي بن ابي طالب و عمار بن ياسر را به سوي اهل مك
است اي حذيفه، كاش غير او را به مكه فرستاده بود، چون بزرگان در مكـه هسـتند و آنـان،    

فرمايـد:   بود و خداونـد مـي   –كودك  –زيرا نام او در قرآن صبي  ؛ناميدند علي را كودك مي

�� 0;? �41 0¼ v8.7 0(\� a ��– ���H .E – � v�G��H #�A4� X��7� 0�; ��'W
�tA3(D_  

  عسق (شوري)ي حم سوره

آورده است كه  �سياري از عبداالصم از هشام بن سالم از ابي عبداهللا -778(الف) 

�b6oD ��ي آيه بعدي:  درباره−Â�	� X.\−  5�� =Am% �.m�(�− ��®h� 8�− 
& �  0D ���hx�(� � r�− t';uDيت شوم پرسيدم، اين چگونه است؟ فدا �−;0 

كه بر محمد نازل شده است با خط علي موجود است، اما مجوس و  گفت: اين قرآن چنان
كنند. در اصل در قرآن اينگونه  پرستان افترا نمودند كه حامالن عرش برايشان استغفار مي بت

�5 �است: � =Am% �.m�(� �b6oD��& �  0D ���hx�(��r�.   
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�)��0�D ���hx  �� ��: �قل از امـام صـادق  به ن» جوامع«طبرسي در  -779(ب) 
 t';uD 0; � r�8  خوانده است.   �−

� �� 0; #K=� 0b��Z  � �`��� � �علي بن ابراهيم آيه را چنين خواند:  -780(ج) 
 �.D�P�–  52�\ =A� X�– � ��� 0; 5j�;��$W 8_    

ر حسن بن سليمان خود آورده است وهمين طو» %$��6«سعد بن عبداهللا در  - 781(د) 

حلي از محمد بن حسين بن ابي الخطاب از نضر بن شعيب از عبدالغفار حارثي آن را از ابي 

 7=��نقل كرده است كه گفت: به درستي خداوند به پيامبر خود فرموده است:  �عبداهللا
� �(
4� �*.;� 5
E�%� �\.W [1� �% �'
H� f% §�'
H� ª3�7 0; t
�'�? �

?0�=� .A
7 � 5E.4=� �; t�9D �34 �� �
  .7�h�� 8� �
�–  0% �34 �
�.� 0;
<��y �%�m��o��n��m��l��k��j��iگونه است:  تا آخر خبر. )اصل آيه اين ..(_ 

��_���~��}��|��{z��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p

��o��n��m��l��k���j��ih��g��f��e��d��� � �c��ba��`

��s��r��q��pl   
كليني از حسين بن محمد از معلي بن محمد از عبداهللا بن ادريس از محمد بن  -782 ـ)(ه

���=5E.4 �ي:  ي فوق بعد از جملـه  آورده است كه در آيه �سنان از امام رضا��
�−  ���
�34  ��8� 0; =A�� ي خطّي چنين آمده است.  افزوده است كه در نسخه  

  روايت كرده است. سياري ازمحمد بن سنان، مانند آن را -783(و) 
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�tD�P علي بن ابراهيم خواند:  -784(ز)  Y���–  52�\ =A� X�–  ��¼ t�h�;
�.�  اند. چه مرتكب شده و در تفسير آن گفت: بيمناكند از آن �)

محمد بن عباس از احمد بن قاسم از احمد بن محمد سـباري از محمـد بـن     -785(ح) 
بن فضيل از ابي حمزه به نقل از ابي جعفر اين آيه  خالد از محمد بن علي بن صوفي از محمد

�� – �D�l Y����– 52�\ =A� X�را چنين خواند: V	� �?� �D :  و گفـت: علـي� 

  بينند.  همان عذابي است كه آنان مي
  سياري از محمد بن علي از محمد بن فضيل، مانند آن را روايت كرده است.  -786(ط) 

�tD��P ي فوق را چنين خواند:  يهعلي بن ابراهيم آ -787(ي)  Y����–  =�A� X�
 52�\– �#
�* 0; ¹1� >; �� �.�.�� �V	� �?� �D;  .يعني، راهي به سمت دنيا  

و از جعفر بن احمد از عبدالكريم بن عبدالرحيم از محمد بن علي از محمد بن  -788(يا) 
يد: از او شـنيدم كـه از ايـن آيـه:     گو مي �ي ثمالي به نقل از ابي جعفر فضيل از ابي حمزه

����A3l =	% ��W 0D     گويـد:   قرائت را شروع كرد تا اين كه به اين آيـه رسـيد كـه مـي

 XV� 0; t	q�K�– �3	�–  ���P'�– � �34 ��– ��hK ��y 0; .  

سياري به نقل از محمد بن علي از محمد بن مسلم از ايوب بزاز از عمرو بن  -789(يب) 

�XV : �از ابي جعفرشمر از جابر  0; t	q�K�–  �3	�–  ���P'�� �
�–  ��y 0;
��hK  .خواند  

�8 ?�سياري با همان اسناد آخر، اين آيه را چنين خوانده است:  -790(يج)  tD�P� �
–  =A� X�– _�5
�; �V4 �    
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ـ  -791(يد)  ت كـرده  علي بن ابراهيم با همان اسناد گذشته از امام باقر، مانند آن را رواي
  است.

  زخرف ي هسور

 �سياري از حسن بن سيف از برادرش از ابي القاسم به نقل از ابي عبداهللا - 792(الف) 

�'�� ?�. 8 ��خواند:  اين آيه را اين گونه مي �.b� �? J=\� �;– ��h� –  0D �'3	n
�0`���% �hb� هم انجام كرد، آنان  تا آخر.  سپس گفت: به خدا سوگند اگر خدا چنين مي

  دادند.  مي

علي بن ابراهيم به نقل از جعفر بن احمد گفت: عبدالكريم بن عبـدالرحمن از   -793(ب) 
محمد بن علي از محمد بن فضيل از ابي حمزه ثمالي از ابي جعفر برايمان حديث نقل كـرد و  

�\�� Tگفت: اين دو آيه، اينگونه نازل شدند:  ��WZ�i Q–      قش فـي ريعنـي، فـالن و فـالن بـه


'� � بيند: گويد وقتي كه آن را مي مي% B
� ����0���� )@�  t79D=	% ª'
خداوند  %


.] �� –به فالن و فالن و پيروانشان بگو  به پيامبرش گفت:� 5b	h'� 0�� 5��A3l Q–  X�
52�\ =A� – ?��.�®�; �V	� �  5bW  

از عمر بن شمر از جابر به  سياري از محمد بن علي از ابن اسلم از ايوب بزاز -794(ج) 


.] ��خوانده است:  �نقل از ابي جعفر� 5b	h'� 0�� 5�A3l Q– 5�2�\ =�A� X� – 
?��.�®�; �V	� �  5bW  _ 

محمد بن عباس از احمد بن قاسم از احمد بن محمد سياري از محمد بن خالد  -795(د) 

و بعد،  �h'� 0	���5bخواند:  �ربرقي از ابن اسلم از ايوب بزاز از جابر به نقل از ابي جعف

  مانند آن را روايت كرد. 
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�\�� �گويد: اهل عراق جز ابوبكر،  طبرسي مي -796(  (ه��WZ�i Q ي مفرد  را به صيغه

T ي مثني؛ يعني، خوانند اما بقيه، آن را به صيغه ميZ�i �WU خوانند.  مي  

كه گفت: در حـج وداع در   طبرسي گفته است: از جابر بن عبداهللا روايت است -797(و) 
بينم كه بعـد از   مني، من بيش از همه به پيامبرص نزديك تر بودم؛ تا اين كه گفت: شما را مي

زنيد، به خدا سـوگند اگـر چنـين     شويد و بعضي از شما گردن بعضي ديگر را مي من كافر مي
ـ   زند، مرا نمي كاري را انجام دهيد در لشكري كه گردن شما را مي پس بـه پشـت   شناسـيد. س

را ديـديم كـه بـه وي اشـاره      �سرش نگاه كرد و سه بار گفت: آيا علي هم؟ بعد جبرائيل

�.�< زخرف) نازل شد:  :41كرد،و آيه ( مي /A ]�>�' º; 5 /2�' ]; � ©W]� >  >R]% ©0>� >E �V>W � ©;]� > �−  0�% ��3	%
<��y �%−�_ 

د از علـي بـن هـالل از    محمد بن عباس از علي بن عبداهللا از ابراهيم بن محم -798(ز) 
ي زخرف را تالوت كردم تـا بـه    محمد بن ربيع آورده است كه گفت: نزد يوسف ازرق سوره

در آن جا يوسف گفـت:   )41: (زخرف �y��r��q��p��o��n��m��lxي آيه
اي محمد، زبانت را نگهدار من نيز، زبانم را از قرائت باز داشتم. بعد يوسف گفت: اين آيـه را  

ي چـه كسـي نـازل شـده      داني كه اين آيه دربـاره  دم، او گفت: اي يوسف، ميبر اعمش خوان

�� نازل شـده باشـد:    �ي علي بن ابي طالب داند. شايد درباره است؟ گفتم: خدا بهتر مي ©;]� > �
 >�. /A ]�>�' º; 5 /2�' ]; � ©W]� >  >R]% ©0>� >E �V>W−  0% �3	%?<��y �%−�_     بعد به خـدا سـوگند صـورت

  ن زدوده و دزديده شد. اين آيه از قرآ
خود با اسنادي كه دارد از محمد بن علي به نقل جـابر بـن   » امالي«شيخ در  -799(ح) 

1¤گمان من در  گويد: بي عبداهللا انصاري مي.�، نزديك ترين مردم به پيامبر خدا بـودم  \�� 

  گرديد، تا آخر روايت طبرسي.  شناسم كه بر مي كه فرمود: شما را مي



    

  شيعه نسبت به قرآن كريم اعتقاد      398 
 

 

لي بن ابراهيم گفت: پدرم از وكيع از اعمش از سلمه بن كفيل از ابي صادق ع -800(ط) 
گاه كه پيامبر خداص در بين يـارانش   از ابي األغر از سلمان فارسي آورده است كه گفت: آن

آيد. بعضي از كسـاني   اكنون مردي شبيه عيسي بن مريم به ميان شما مي نشسته بود، گفت: هم
، بيرون رفتند تا دوباره به مجلس درآيند. آن گاه علي بن ابي طالب كه با پيامبر نشسته بودند

داخل شد؛ به همين سبب، آن مرد به بعضي از ياران خود گفت: اما محمد خشنود است از اين 
كه علي را بر ما برتري دهد و او را به عيسي بن مريم تشبيه كند، به خدا سوگند، خداياني را 

م، از او بهتر بودند؛ بعد خداوند در همان مجلس ايـن آيـه را   كردي كه در جاهليت پرستش مي

 ª�;.7 ;'�� ��نازل كرد: Q voL�; 5���; 0�% �� ��D– ��.��,�    بعـد آن را بـه

T��=$� «:تبديل و تحريف كردند: و گفتند  v8 >=� >i ©8]� >R>� /z./% > >� � >; >. /E �[>? O �� >K �>'/� >]j�>?�
 >�. /A ]$ >K O[ �. >7 �5 /E �#>%− � ___ �− �4 − ���4 8 O= ? ��'�� oL�; z��'3	i� ��
34 ��'A	W

 #
6� � �K �'�j� .��7? ª� z.%� �; .E [���.A�$K [.�7 5�E #�% v8=i 8. 
  در جاي او قرار دادند. را سپس نام علي زدوده شد و ضمير هو 


��«شيباني در اول تفسير خود كه به  -801(ي) ��ايي كـه  ه مشهور است در مثال» �¦ 

 �چه نازل شده است، آورده است كه صادق جعفـر بـن محمـد    در قرآن است و خالف آن

voL�; 5��; 0% ��گفته است كه اين آيه، اين چنين نازل شده است:  �� �D� ª�;.7 Q
  تغيير دادند.  T��=$�Uرا به  T�.�,�Uسپس  ;'� �,�.��

و او  از علي بن احمد عريضـي  دهان و اومحمد بن عباس از محمد بن مخلد  -802 (يا) 
از ابراهيم بن علي بن جناح و او از حسن بن علي بن محمد بن جعفر و او از پـدرش و او از  

د،  سپس فرمـود: در ميـان   نگاه كر �روايت كرده كه رسول خداص به علي �پدرانشان

��D ��اي راجع به عيسي بن مريم وجود دارد و خداونـد ايـن آيـه را نـازل كـرد:       شما شبهه
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&��ي  تا آيه �� 0% ;���5 ��  ��b6o; 5�q�E ��'% 0�; ��'3	n Z���W .� r�
��.h3�_ بـه  «گفتم: در قرآن بني هاشـم وجـود نـدارد. گفـت:      �گويد: به ابو عبداهللا مي

و عمرو بن عاص بر منبر مصـر   »خداسوگند در ميان آن قسمت كه حذف شده حذف گرديد
ليون) حرف حرف حذف شده است. قبالً در موضـوع  (يكم گفت: از كتاب خداوند هزار هزار

  اخبار عامه ذكر شد. 
روايت كـرده اسـت    �سياري از سهل بن زياد از مردي و او از ابو عبداهللا -803(يب) 

&كه قرائت كرد:  �
2��� �; �2'A �_�)hW  

  ي دخان سوره

ابي جميله و سياري از احمد بن محمد و ابن فضال و ابي شعيب و او هم، از  -805(الف) 


/�.́�� روايت كرده است كه اين آيه  �او نيز، از ابو عبداهللا /4 >� �́��©' >i 0 ]; . /� >�>� �5 را  ��<

 ;i 0'�� �چنين قرائت كرده: .��� 5���5
	W_   

و از جعفر بن محمد و او نيز، از عبداهللا بن منصور و او از ابي عبداهللا روايـت   -806(ب) 

�وند خدا ي هكرده كه اين فرمود /5� ]� >b�� /C� ]C >	�� >BW>? >R©W]� �I /Q�   :را چنين قرائت كرده اسـت

 IQ�� ªW?�5
@3� �
	,� BW_  

  

  

  ي جاثيه سوره
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علي بن ابراهيم از محمد بن همام و او نيز، از جعفر محمد غزاري، او نيز، از  - 807(الف) 
و او از مردي و او از  حسن بن علي لؤلؤي و او از حسن بن ايوب و او از سليمان بن صالح

��y��¹روايت كرده كه گفته است: گفتم:  �ابو بصير از ابو عبداهللا � �¸�¶� �µ

� �Âºx گفت: اين كتاب نه سخن گفته و نه خواهد گفت، بلكه ، تنها )29: (جاثيه ،

'<� فرمايد: رسول خداص به كتاب ناطق است. خداوند مي /%�>�]�  >V >E� −   /F>!' /�−  5 /b�
 >3 >4
 ���]%� >m�F̧ كنيم، او نيز، گفت: اين طور صحيح است و  من گفتم: ما آيه را چنين قرائت نمي

هايي است كه از  نازل فرمود اما اين آيه، جزو آيه برئيل را با اين آيه بر رسول خداخداوند ج
  كتاب خداوند تحريف شده است. 

كه ابو بصير، مانند سياري از برقي و او از محمد بن سليمان و او نيز، از كسي  -808(ب) 
  آن را از او آورده، روايت كرده است. 

و او از بعضي از يارانمان و باز از سهل بن زياد » �����«از كليني در كتاب  -809(ج) 

 �و او از محمد بن سليمان ديلمي بصري و او از پدرش و او از ابو بصير و او نيز، از عبداهللا

�	�.X«لد دوازدهم از كتاب روايت كرده است كه عالمه مجلسي در ج J��; «ي ينطـق   كلمه

برخي از اساتيد ما هـم علـيكم را تشـديد يـاء مضـمومه       را با بناء مفعول قرائت كرده است.
، لـذا بعـد از    تر است. و يكي از مفسرين اين را غريب تلقي كرده روايت كرده، اما اولي واضح

است: احتمال است كه مراد، كتاب مـذكور   ذكر احتمال أول هم كه در (البحار) ذكر شده گفته
ي محمد و آل او باشند كه ناطق به صحائف أعمال هستند، بلكه خودشان هم صحائف  در آيه

چه خواهد بود آگاه هستند، پس  كتاب  چه گذشته و آن زيرا ايشان نسبت به آن ؛أعمال هستند
جايز است هـر دو يكـي   ذكر شده در خبر غير از كتاب ذكر شده در موضوع واليت است. و 

باشند، و معني روايت اين است كه نسبت دادن نطق و سخن گفتن به كتاب مجاز اسـت و در  
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چه ذكر شـد در   حقيقت ناطق واقعي محمد و آل بيت عليهم السالم هستند. پايان اين كالم. آن
روايـت   واقع درست است، ولي ربطي به مضمون خبر ندارد. و كاشاني در (الوافي) بعد از ذكر

 �شـود: همچنـين در قـرآن علـي     كليني گفته است: يعني در آيه با فعل مجهول و گفته مي

 Tي قرائت شده بر مشـايخ و اسـاتيد    هاي صحيحه گويم: در برخي نسخه ناطق است. ميV�E
�'%���U .مال جمع كاتب آمده است. خداوند هم داناترين استبر وزن ع  

  ي احقاف سوره

اي از  و ابو عبـدالرحمن سـلمي واژه   �ايت كرده است كه عليطبرسي رو -810(الف) 

��TJاند:  ي احقاف را چنين قرائت كرده ي چهار، سوره آيه?U;  .يعني، با سكون ثاء و بدون الف  

����«شيخ شرف الدين نجفي در كتاب  -811(ب)  #��N� «   گفته است كه بـه صـورت

ضـر و او از ابـي مـريم و او از بعضـي از     مرفوع از محمد بن خالد برقي و او از احمـد بـن ن  
اند: آيه بر پيامبر نازل شد كه  گفته –عليهما السالم  –يارانمان به نقل از ابو جعفر و ابو عبداهللا 

). 9: (احقاف �md���c��b���a��`��_��~����}��|���{�������z��y��x. . .lفرمايد:  مي
، و كند در دنيا) خداوند با من چه ميدانم ( تم و نميبگو: من نوبرِ پيغمبران و نخستين فرد ايشان نيس«

دهنـده   كنم، و من جز بيم شود پيروي نمي با شما چه خواهد كرد. من جز از چيزي كه به من وحي مي
  �.»آشكاري نيستم

هايش نازل گشته است. قريش گفتند: ما بر چه مبنايي از او  ي جنگ يعني، اين آيه درباره
داند كه سرنوشت خود و ما چيست؟! پس خداوند اين آيه  ي كه او نميكنيم در حال تبعيت نمي

  را نازل فرمود: 

�m��F��E��D��C��B������Al1: (فتح������������������������(   
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�: ي  و باز گفته است كه آيه�? ���� �\.� �; 8�من تنها از «يعني،  ;�− � �4 −��© 

  موضوع نازل شد. در همين »  ي علي نازل شده است. كنم كه درباره چيزي تبعيت مي

  سياري نيز، در خبري طوالني، مانند آن را روايت كرده است.  -812(ج) 
و ابو عبدالرحمن سلمي روايت شده  �طبرسي روايت كرده است كه از علي -813(د) 

  ي حاء و سين، قرائت كرده است.  را با فتحه» \)'�v «كه 

  ي محمد سوره

مد و او از معلي بن محمد با اسناد آن به علي بن ابراهيم از حسين بن مح -814(الف) 

�  گفته است: اين آيه �اسحاق بن عمار گفته كه ابو عبداهللا m��L� �K� � �J

��]��\��[��Z����Y���X��WV���U����T��S��R��Q��P�O��N��Ml 
  )، چنين نازل شده است: 2: (محمد

 /W >f]% ./' >;� >� ]�� >]G� ©$� ./3 ]A >4 >� ./' >;� >0� ]V©� >�� =́ ©A> /� >w >4 >XÇ– ��4 S −  >. /E >�
 ��� ºF >m _�___ 

، مانند روايت سابق را روايـت  �سياري از اسحاق بن اسماعيل بن صادق -815(ب) 
  كرده است. 

علي بن ابراهيم از جعفر بن محمد و او از عبدالكريم بن عبدالرحيم و او از  -816(ج) 
روايت كرده كه  �ابو حمزه و او نيز، از جعفر محمد بن علي و او از محمد بن فضيل و او از

ي محمد را چنين بر ايشان  ي سوم سوره گفته است: جبرئيل بر رسول خدا نازل گشت و آيه
  خواند: 

  /©a >X >CW>? � >; . /E ]� >� �5/ ©�>N]% >R]� >Q�– �4 S−  � �5 />j >f �4>? >¶>� �\>N     )9: (محمد   <
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علي و او از محمد بن فضيل و او از ابو حمزه و او از ابـو   سياري از محمد بن -817(د) 
  ، مانند آن را روايت كرده است. �جعفر

محمد بن عباس از محمد بن قاسم و او هم، از احمد بن محمد و او از احمـد   -818(  (ه
بن محمد بن خالد و او از محمد بن علي و او از ابن فضيل و او نيز، از ابو حمزه، مانند آن را 

  روايت كرده است. 
ي محمـد را چنـين    ي ُنهم سوره نيز، آيه �طبرسي روايت كرده كه ابو جعفر -819(و) 

a/قرائت كرده است:  >X >CW>? � >; . /E ]� >�� – �4 F\ S−  �  

ي محمـد را   ي پانزده سوره و ابن عباس آيه �طبرسي روايت كرده كه علي -820(ز) 

��'n #L;�  با جمع��'n X�L;?�� اند.  قرائت كرده  

آيـة شـانزده از    �سياري از اسحاق بن عمار، روايت كرده كه ابـو عبـداهللا   -821(ح) 
  ي محمد را چنين قرائت كرده است:  سوره

 >:>� >y >0� ]V©� >R]@>� ��/?� /a  �5] ]�./3 /7 >w >4– � 52	A*�5E��$%? � − � �5 /EZ >. �E>? . /	>� ©� 
 �و او از حماد و او از حلبي روايت كرده كه ابو عبداهللا و از ابن ابي عمير - 822(ط) 

  ي محمد را اين چنين قرائت كرده است:  سوره مي بيست و دو آيه

   �5/��
©� >. >� �]� �5/��
 >( >4 �# >2 > �−5�b3; � 5�!3( −   ./	!̧ >� /� >� ]r ��> �& ]S � /= ]( �h/� �>?
 � �5 /b >;� >\ ��>?    


�T 5ن آيه را اين چنين قرائت كرده: طبرسي از پيامبر اي -823(ي) (#2 4 �5�
�� �U  و

�� �از علي  �5�
  قرائت كرده است. � �.�
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سياري از برقي و او از محمد بن علي و او از ثعلبه بن ميمون و او از زراره و  -824(يا) 
روايت كرده است كه رسول خدا ايـن آيـه را چنـين     �عبدالرحيم القصير و او از ابو جعفر


��/�5 ت كرد: تالو©� >. >� �]� �5/��
 >( >4 �# >2 > �−� 5�!3( 5�b3;− �  

سياري از محمد بن علي و او از محمد بن فضيل روايت كرده كه گفته است:  -825(يب) 
  كردند:  شنيدم كه از اين آيه سؤال مي �از ابو الحسن بن موسي بن جعفر

   >�� �� /��� >�� /�©% >=>� >� >o> >?�− 52
34 �; .,�
 FG 0;−  � >/j� >h �7>? �́./3 /7 >w >4 �[>? �  

  اند:  اين آيه را چنين روايت كرده �طبرسي از ابو عبداهللا و ابو الحسن -826(يج) 

�����«سعد بن عبداهللا قمي در كتاب  - 827(يد)   »*�W « از استادان خود روايت كرده و

محمد را  ي هو چهار از سوري بيست  روايت شده كه آيه �گفته است كه از ابوالحسن االول
  اين چنين روايت كرده است: 

   >�� �� /��� >�� /�©% >=>� >� >o> >?�− FG 0; 52
34 �; .,�
 −  � >/j� >h �7>? �́./3 /7 >w >4 �[>? �  

h!$D� %���z«هاي  در كتاب - 828(يه)   s « و»X.�	� �h� «هاي  و بعضي از نسخه

»�{o��در وصيتي ـ كه سند آن در دليل يازدهم ذكر شد ـ  �منينآمده كه امير المؤ» �¦ 

ي بيست  ي محمد آيه ي خداوند را حفظ كن كه در سوره به كميل گفت: اي كميل، اين فرموده
  فرمايد:  و پنج مي

� >w �;>? >� �5 />j >X ©. >* /��>!�
 ©��)مسول و آراسته كننده شيطان است و مملي  25(: محمد( �

  ت) خبر. خداوند متعال اس

كـه   كه فاعل املي، شيطان است، همچنـان  ;3� �5j?�اين خبر و قرائت معروف است و 

  اند.  مفسران به آن تصريح كرده
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كليني از حسين بن محمد و او از معلي بن محمد و او از محمد بـن اورمـه و    -829(يو) 
يـر و او از ابـو   علي بن محمد بن عبداهللا و او از علي بن حسـان و او از عبـدالرحمن بـن كث   

ي محمـد را بـرايش    ي بيست و شش سـوره  گويد كه آيه روايت كرده است و مي �عبداهللا

ــدم:  }��|����{��~��������������¡��¢���£��¤��¥���mخوانــــ

��¬§��¦lد������ي  او نيز در جواب گفت: به خدا سوگند ايـن آيـه دربـاره   ) 26: (محم
اي اسـت كـه    ازل شده است و اين، همـان فرمـوده  يهود بني قريظه و بني نضير و پيروانشان ن

�� (خداوند آن را توسط جبرئيل بر محمد نازل كرد  >; .� /E ]� >� >0� ]V�©3]� ./��� >7 �5/ ©�>N]% >R]� >Q– 

?XCW−  /a –�4 S− _� ]� �;> �& ]e�	>% ]S �5 /b/	
]!/' >*  

ـ   در آيـه  �طبرسي روايت كرده كه ابو جعفر بـاقر  -830(يز)  ي  ك سـوره ي سـي و ي

�T5bW.3محمد، '�U  .و ما بعد آن را  با  ياء قرائت كرده است  

سياري از ابن سيف و او از برادرش و او از پدرش و او از ابن سـالم و او از   -831(يج) 

�5bW.3روايت كرده كه  �ابو عبداهللا
  را با ياء قرائت كرده است.  ��	�53و حتي  ����

  ي فتح سوره

�m��J��I��H��Gفـتح    در تفسـير آيـة دو از سـوره    �صادق سياري از -832(الف) 

���V��Kl  
گويـد: بعضـي    شود و در ادامـه مـي   روايت كرده است كه گناهان شيعيانش را متحمل مي

روايت شده كه گفته اسـت: مـن آن   » زياد«گويند اين آيه به قرآن اضافه شده است، و از  مي
اي بري و دور  چه اضافه كرده ، گفت: من از آنآيه را در كتاب خداوند اضافه كردم، سامع نيز

هستم و گفتم: اين خبر با اخبار زيادي مخالف است و اگر صحيح باشد، واجب است كـه آن  
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را بر اضافه كردن حرفي يا بيشتر حمل كنيم تا با اجماع منافات نداشته باشد، اجماعي كه در 
  مقدمه از آن بحث كرديم.

  ي حجرات سوره

�روايت كرده كه  �سي از باقرطبر -833(الف) .��L� �    را با ثاء و باء قرائـت كـرده

  است. 
روايـت   �سياري از برقي و او از حماد و او از حريز و او از ابـو عبـداهللا   -834(ب) 

كنيـد و آن،   1اي از آيات كتاب خداوند را بكنيـد و آن را مدارسـه   كرده كه او گفت: قصد آيه

��   : ي حجرات است ي چهار سوره آيه Z >� >� 0 ]; >R>W� /1�>' /� >0� ]V©� ©�]��� ]� >� /� /m− 5
¬ .'% 
− � >�./3 ]� �	 >� >8 �5 /E /�>L   .)4 (حجرات: ?<��

، مانند حديث برقي �و سياري باز از پسران بعضي از يارانش از ابو عبداهللا -835(ج) 
از بني تميم هستند. او هم  از بني تميم را روايت كرده است و به ابو عبداهللا گفتند: اكثر قاضيان

  اند.  در جواب گفت: چون كارها ارزش خود را از دست داده
  ي اين آيه:  علي بن ابراهيم درباره -836(د) 

�mf��e��d��c��b��a��`��_��~l      :1 (حجرات(  
ي بني تميم نازل شده است، زيرا وقتي كـه نـزد رسـول خـدا      ي طايفه گفته است: درباره

داشتند: اي رسول خدا، از منزل خارج  ايستادند و بانگ بر مي درب حجره ميرفتند، مقابل  مي
گفتند،  رفتند و زماني كه با كسي سخن مي آمد، جلوي او راه مي شو و نزد ما بيا. اگر بيرون مي

ي  گفتند: اي محمد، اي محمـد، دربـاره   كردند و مي صدايشان را بر صداي رسول خدا بلند مي

                                            
  تدريس كردن، با هم مذاكره كردن. (مصحح) - 1
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گفتند، خداونـد ايـن آيـه را نـازل      كه با يكديگر سخن مي ؟ همچناناين و آن، نظرت چيست
  فرمود: 

�m��o��n��m��l��� � �k�� � ji���h��gf��e��d��c��b��a��`��_��~
x��w��v�� �u��t��s� �r��q��p�lإن الذين جا كه فرمود:  تا اين�����)

طوسي و شيخ  )3- 1: (حجرات أكثرهم ال يعقلون) - بنو تميم- ينادونك من وراء الحجرات 


��«در كتاب ���
��5E�L�?− 5كند:  و در قرائت ابن مسعود، اين چنين نقل مي» ¬ .'% − 
��.3�	� 8  

  ق  ي هسور

��m��eعلي بن ابراهيم روايت كرده و گفته است آيه  - 837(الف)  � �d� �c

��m��gfl  

Jچنين نازل شده است:  >� �b >* ��Z� >i >��− FG %�− ���� ]� �. >A  

Q«كتاب طبرسي در  -838(ب) .��، قرائت ابوبكر را در هنگام احتضار روايت كـرده  »

Jاست:  >� �b >* ��Z� >i >��− FG %�− � ]� �.>�Dو اين قرائت، از سعيد بن جبير و طلحـه نيـز،    

  اند.  امامان هدي روايت كردهنقل شده است و اصحاب ما آن را از 

�mc����e���d گفتـه اسـت: آيـه   » التبيـان «شيخ طوسي در كتاب  -839(ج) 

��gf. . .l  :هـايي را از   سكرات مـرگ، واقعيـت   -1اند:  را با دو شيوه معني كرده) 19(ق
سكرات حق،  -2آخرت به همراه دارد تا اين كه صاحبش آن را بشناسد و به آن ناچار شود. 

  است.  �آيد و اين قرائت دوم، قرائت اهل بيت با مرگ مي
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ايـن   �روايت كرده است كه صادق» سخ القرآننا«سعد بن عبداهللا در كتاب  -840(د) 

  .�m��gf��e���d��c. . .lآيه را چنين قرائت كرده است: 
معنعن از حسين بن راشد  فرات بن ابراهيم از جعفر بن محمد ازدي به صورت -841 )(ه

روايت كرده است و گفت: شـريك قاضـي در دوران حكومـت مهـدي بـه مـن گفـت: آيـا         
ت بازگو كنم و با آن تبرك بجويم به شرط اين كـه خداونـد را بـر    خواهي حديثي را براي مي

چه كه  گويد: گفتم: مطمئن باش، آن خودت شاهد بگيري تا من نمردم، آن را بازگو نكني؟ مي
ي اعمش بودم و جماعتي از اصـحاب حـديث    در نظر داري بگو. گفت: من مقابل درب خانه

ه آنان نگريست. سپس برگشت و در را بست. آن جا بودند. گفت: اعمش درب را باز كرد و ب
دانستم، تو  آنان همه رفتند و تنها من ماندم، خارج شد و مرا ديد و گفت: تو اينجايي؟ اگر مي

داني كه چـه چيـزي از دهليـز     آمدم؛ سپس گفت: آيا مي كردم يا خودم نزدت مي را داخل مي
شوم. گفتم: آن چيسـت؟ گفـت:    ر مياي از كتاب خدا ياد آو گذرد؟ گفتم: نه. گفت: من آيه مي


�  � A� ��−  ���h� #� 5�'2i= �� 34� −�فرمايد:  ي خداوند است كه مي اين فرموده��
�=
گفتم: درست است اين چنين نازل شد. سوگند به كسـي كـه محمـد را بـه پيـامبري       _4'

  برگزيد، اين چنين نازل شد. 

  ي ذاريات سوره

او از برادرش و او از پدرش و از ابو حمزه روايت سياري از ابن سيف و  - 842(الف) 

��<   �ي ذاريات اين چنين نازل شده است:  ي پنج از سوره كرده كه گفته است: آيه /= >4./� >f ©W]�
 OI]1� >$>�  −�4 S −�  
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شيخ شرف الدين نجفي گفته است كه با اسناد متصل به محمد بن خالد برقي  -843(ب)  
او از برادرش و او از پدرش و او از ابـو حمـزه ثمـالي و او از ابـو      و او از سيف بن عميره و

  روايت شده كه اين آيه چنين نازل شده است: �جعفر

 �   OI]1� >$>� >�� /= >4./� >f ©W]� −�4 S−�.19: (ذاريات(  

  

  ي طور سوره

سياري از محمد بن علي و او از محمد بن فضيل و او از ابو حمزه و او از  -844(الف) 
طور روايت كرده كه اين چنين قرائت  ي هچهل و هفت از سور ي هآي ي هدربار �ابو جعفر

كرده است: . /A>3 >l >0� ]V©3]� ©�]� >��− 52�\ =A� X� − � >R]� >Q >�� /1 v�% >V >4 
نقـل   �و از ابن سيف و او از برادرش و او هم، از پدرش و او از ابو جعفر -845(ب) 

  را روايت كرده است.  كرده كه او نيز، مانند آن
محمد بن عباس و او از احمد بن قاسم و او از احمد بن محمد بن خالـد و او   -846(ج) 

از محمد بن علي و او از محمد بن فضيل و او از ابو حمزه چيزي را روايت كـرده كـه بـدان    
  مفهوم نزديك است. 

طور اين چنين نازل  ي هچهل و هفت از سور ي هعلي بن ابراهيم گفته است: آي -847(د) 
  شده است.

. /A>3 >l >0� ]V©3]� ©�]� >��− 52�\ =A� X�  − � >R]� >Q >�� /1 v�% >V >4 
  منظور از عذاب در اين آيه، عذاب برگشت با شمشير است. 
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گفت: جبرئيل اين  �سعد بن عبداهللا در كتاب مذكور گفته است: ابو جعفر - 848(  (ه

�tD�P3� �� � �Lآيه را اين چنين آورد:  0b� � ª�Q ��1 v�%V4 52�\ =A� X� 
��.A3	� 8 ��'�  يعني، عذابي در دوران رجعت. ;

  

  ي نجم سوره

سياري از ابن محبوب و او از مالك بن عطيه و او از حبيب سجستاني  - 849(الف) 
  فرمايد: ي اين آيه كه خداوند كه مي درباره �روايت كرده است كه گفت: از ابو جعفر

�md��c��b�����el  

��   �پرسيدم. او نيز، گفت: اي دوست، آن را اين طور قرائت نكـن، بلكـه بخـوان:     >W >1 ©5�/�
_��W=>� >   

از پدرش و او از سعد بن عبداهللا و او از احمد بن » العلل«صدوق در كتاب  -850(ب)  
محمد بن عيسي و او از حسن بن محبوب و او از مالك بن عطيه و او از حبيـب سجسـتاني   

ي اين آيه پرسيدم، او نيز، همان را ذكر كرد  درباره �وايت كرده كه گفته است: از ابو جعفرر

[ و اين قسمت را هم، به آن اضافه نمود:  �t >* �. >7 >�� >7 >�� >b > �− ���� S−  >W �1>? ��>?��     

��W_  �: علي بن ابراهيم گفته است: اين آيه چنين نازل شد -851(ج) =>� >  � >W >1 ©5/�  

روايت كرده  �سياري از سهل بن زياد و او از مردي و او نيز، از ابو عبداهللا -852(د) 

���<  �ي نجم را اين چنين قرائت كـرده اسـت:    است كه آية پنجاه و هشت از سوره >7 >��� >b > 
p>W �1>? ��>? ] �t >* �. >7−
q�x� 5��@
* ��h� 0�V���_� 
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  ي الرَّحمن سوره

ـ  �اطبرسي از رض -853(الف)   ي هسـي و نـه از سـور    ي هروايت كرده است كه او آي

�[��[ رحمن را اين چنين قرائت كرده است: W >Q 0� >4 /X>N �(/� ©8 V́]@ >; �.>
 > �− 5b'�;−  >8 >� O)�W]�
� Ë�� >i  

�X>N/ ي رحمن  ي سي و نه سوره علي بن ابراهيم گفت: در آيه -854(ب)   �(/� ©8 V́]@ >; �.>
 > �
 ]�]�W >Q 0 >4− 5b';−  ]�� Ë�� >i >8 >� O)W 5«ي  كلمهb';«    ؛ يعني، از شيعيان. مـن نيـز، گفـتم: در

هاي مختلف ساقط است و در بعضـي   با شيوه» ;'5b«ي  دليل هفتم ذكر شد، اين كه اين كلمه

شود و  در آن نباشد، عذاب خداوند بر مخلوقاتش ساقط مي» ;'5b«ها آمده كه اگر  از نسخه

شود؟ بعضـي   شود؛ پس روز قيامت چه كسي مجازات مي نمياز گناهان انسان و جن پرسيده 
اند؛  برند براي رفع اشكال تالش كرده از اهل تفسير، كساني كه در رأي خود استبداد به كار مي

دهند و بار ديگر نفي را بر نفي استفهام حمل  يكبار نفي مسأله را به وقت خاصي تخصيص مي
د. و گاهي با سؤال از آنان كه از چه حزبي هستند، كنند؛ حتي اگر از روي توبيخ سؤال كنن مي

ي اول، با سيماي سفيد و  هاي مشخص هستند؛ دسته بهشتي يا جهنمي. چون همه داراي نشانه
شـود در  چه به معصـوم نسـبت داده ن   ن كه آني سياه و تو آگاهي به اي ي ديگر، با چهره دسته

  . (ارزشي ندارد) است محكمِ معدو
بن جعفر حميري در سندي نزديك از محمد بن عيسي روايت كرده و  عبداهللا -855(ج) 

) در مسجد الحرام با من سخن گفت و اشاره 198گفته است: ابراهيم بن عبدالحميد در سال (
داخل شدم، مصحفي را برايم بيرون آورد، من نيز، آن را بـاز كـردم،    �كرد كه بر ابوعبداهللا

��� �V�b%�� �شـته شـده بـود:    چشمم به مكاني افتاد كه در آن جا نو ���� 5�'�2i zV�E
��
3$� 8� �E � ���.¬8 ��

  يعني، اولين.  ��
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محمد بن حسين صفار از ابراهيم بن هاشم و او از سليمان ديلمي يا از سليمان  -856(د) 

��	��� اين آيه روايـت كـرده اسـت:     ي هدربار �و او از معاويه دهني و او از ابو عبداهللا
 �.;��D
  5Ef
(%u� �H.'��% VK&�[ي اين آيه، چه  گفت: اي معاويه، درباره .7=

شناسد،  برند كه خداوند، مجرمان را با سيمايشان در روز قيامت مي گويند؟ گفتم: گمان مي مي
شوند.  شوند و در آتش جهنم انداخته مي كند كه پيشاني و پاهايشان گرفته مي در نتيجه امر مي

نه خداوند تبارك و تعالي براي شناخت مخلوقاتش در حالي كـه خـودش   به من گفت: چگو
آنان را خلق كرده است، احتياج به چيزي دارد؟ گفتم: فدايت شوم! اين چنين نيست؛ اگر قائم 

كند تا پيشاني و پاهاي كافران را  دهد و او را مأمور مي ما قيام كند، خداوند سيمايي به او مي

�2i zV�E'�5 �اين آيه را قرائـت نمـود:    �مشير بزند. ابو عبداهللابگيرد، سپس آنان را با ش
��
3$� ��%Vb� �� ��� 8� �E � ���.¬8 ��

��  

ي  ي چهل و سه سوره آيه �علي بن ابراهيم روايت كرده است كه ابو عبداهللا -857(  (ه

3�$
���الرّحمن را اين چنين، قرائت كرده اسـت.  � ��%V�b� ��� ���� 5�'�2i zV�E  ��E
� ���.¬8���

�8�  

منقول است كه همين آيـه را چنـين،    �طبرسي روايت كرده از ابو عبداهللا -858(و)    
  قرائت كرده است.

��
3$� ��%Vb� �� ��� 5�'2i zVE� � �E���

�8� ���.¬8  

 �سياري از برقي و او از نضر و او از عاصم روايت كرده كه ابو عبداهللا - 859(ز)     

 تا آخر...، اين چنين نازل گشته است.  T 5'2i zVEUي  ه است: اين آيهگفت
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و از محمد بن عيسي و او از ابراهيم بن عبدالحميد روايـت شـده و گفتـه     -860(ح)     
چه بـا اسـناد    داخل شدم، مصحفي را نشان داد كه از اول تا آخر، آن �است: بر ابو عبداهللا

  ذكر شد، در آن مكتوب بود. 

�����«سعد بن عبداهللا قمي در كتاب  -861(ط)  »*�W « چيزهايي را كه از استادانش

�zVE چهل و سه را چنين قرائت نمود:  ي ه، اين آي�روايت كرده، گفته است كه صادق
��.¬o  �E�
3H ��%Vb� �� 5�'� ��� 5'2i� �2
  ����

�8 _ 

و خلف بن  �او از ابو عبداهللا و از داود بن اسحاق و او از جعفر بن فرط و - 862(ي) 
را  9و  8، 7ي  از ابو عبداهللا روايت كرده كه آيه مرفوعحماد و او از مغيره بن بويه، به طور 

� �< چنين خوانده است:  >2 >	 > >� Z >f ©(� >�� − ehK− _ >� >C
] �D   ]� >C
] �D ]S  �. >x�!>� ©8>?−  �
��(3� .A
7? �  

  )9- 8- 7 (رحمن:  

و جحدري و مالك بن دينار و حسن، دو  طبرسي روايت كرده است كه پيامبر - 863(يا) 

قرائت  �4���Y�7و  �� ����هفتاد و شش   ي را در آيه» عبقري«و » رفرف« ي هكلم

  اند. كرده

  ي واقعه سوره

سياري از برقي و او از علي بن نعمان و او از داود بن فرقد و او از يعقوب  -864(الف) 
ي  ي بيست و نه از سوره گفتم: آيه �گويد: به ابو عبداهللا كرده است كه مي بن شعيب روايت

  واقعه: 

�m��_������~��}l :3: ;',.�1باشد، گفت: نه، بلكه  مي )29 (واقعهy�  .است  
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اند كه مردي نـزد   روايت كرده �طبرسي روايت كرده است كه عامه از علي -865(ب) 

 �3y:خواند. او نيز، گفت: طلـح چيسـت؟! آن،    �m��_������~��}lايشان، اين آيه را 


���5فرمايد:  ي خداوند كه مي باشد، مانند اين فرموده مي,E �2	3y #�W_    بـه او عـرض

شود. و  خورد و نه تكان داده مي دهي؟ گفت: قرآن امروز نه به هم مي شد: آيا آن را تغيير نمي
حاب ما نيز، از يعقوب بن اصاند و  روايت كرده �، و قيس بن سعد از علي�پسرش، حسن

�3y: ��اسـت؟ گفـت:    m��_������~��}lگفتيم: اين آيـه   �شعيب كه به ابو عبداهللا
  باشد.  مي ;',.�1

{��~���������mسعد بن عبداهللا در كتاب مذكور گفت: مردي بـر صـادق   -866(ج) 

��_l  3: ;',.���1خواند، گفت: نهy  .صحيح است  

بن احمد و او از احمد بن ثابـت و او از حسـن بـن     علي بن ابراهيم از محمد -867(د) 
محمد بن سماعه و احمد بن حسن فراز و همگي از صالح بن خالد و او از ثابت بن شـريع و  
او از ابان بـن تغلـب و او از عبـداالعلي التغلبـي و مـن از عبـداألعلي شـنيدم و او از ابـو         

چنـين   را ��m��\��[��Z��Y��Xlي آيـه  �عبدالرحمن سلمي، كه علـي 

3/.�: قرائت نمود >	 � >Ç >��− 5��bq− � >�./%V̧ >b/� �5 /b©W>?   

آيد و طوري ديگـري ايـن آيـه را قرائـت      ام كه كسي مي وقتي كه تمام شد، گفت: دانسته
كند، اما من از رسول خداص شنيدم كه اين چنين قرائت نمود و آنان هرگاه باران بر ايشان  مي

اني بر اثر فالن برج فلكي باران بر ما باريد؛ ولي خداوند اين هاي طوف گويند: بارآن ببارد، مي

3/.�آيه را چنين نازل فرمود  >	 � >Ç >��− 5��bq− � >�./%V̧ >b/� �5 /b©W>?   
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و از علي بن حسين و او از احمد بن ابو عبداهللا و او از پدرش و او از ابن ابي  -868(  (ه
ي همين آيه روايت شده اسـت كـه ايـن     درباره �عمير و او از ابو بصير و او از ابو عبداهللا

گفـت: البتـه آيـه چنـين اسـت:       m��\��[��Z��Y��Xlچنين گفته انـد:  

�./3 >	 � >Ç >��− 5��bq− � >�./%V̧ >b/� �5 /b©W>?.  

، و ابن عباس نيز، از پيامبرص روايت كرده است كه ايـن  �طبرسي از علي -869(و) 

3/ : اند آيه را چنين قرائت كرده >	 � >Ç >���.− 5��bq− � >�./%V̧ >b/� �5 /b©W>?  


��«شيخ طوسي در كتاب  -870(ز) ���در معني آيه، معناي ابن عباس را آورده و آيه » 

3/.�را اين چنين قرائت كرده است:  >	 � >Ç >��− 5��bq−�.  

، آيه را چنين قرائـت كـرده   �سعد بن عبداهللا در كتاب مذكور گفته: صادق -871(ح) 

3/ است:  >	 � >Ç >���.− 5��bq−�_  

سياري از برقي و او از صفوان و او از يعقوب بن شعيب و او از ابان بن تغلب  -872(ط) 
روز قربان، اين آيه را براي  �و او از ابو عبدالرحمن سلمي روايت كرده و گفته است: علي

 ;!��Ç ��5	3.� ما خواند و قرائتش اين چنين بود: Q 5��bq ��.%Vb� 5 /b�W?_    

و از برقي و او از ابن نعمان و او از ابن فرقد و او از ابن شـعيب و او از ابـو    -873(ي) 

 �� Ç	�3.� گفـت:   روايت كرده است و گفت: از او شنيدم كه مـي  �عبداهللاQ 5��b�q
5��!; ��.%Vb� 5 /b�W?_    

روايت كرده است كـه   �و از سهل بن زياد و او از مردي و او از ابو عبداهللا -874(يا) 

  )89 (واقعه: ��m��c��`��_lاند: ين آيه را چنين قرائت كردها
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را با ضم راء قرائت كرده كـه  » فروح«طبرسي روايت كرده است كه يعقوب  -875(يب) 
  باشد.  مي �قرائت پيامبر و ابن عباس و ابو جعفر باقر

  ي حديد سوره

او از ابو جميله سياري از نضر و او از قاسم بن سليمان و محمد بن علي و  - 876(الف) 
ي حديد  ي بيست و دو سوره روايت كرده است كه آيه �و او از مبشر و او از ابو جعفر

�[S ©8[ �[�<�́��_چنين است:  �5 /b ]( /hW>? ]S >8 >� ]r ��> �& ]S �>�
 ]$ º; 0 ]; >�� >H>? � >;� 

  ي حشر سوره

محمد بن عيسـي و   محمد بن عباس و او از حسين بن احمد مالكي و او از -877(الف) 
او از محمد بن ابي عمير و او از عمير بن اذنيه و او از ابان بن ابي عيـاش و او از سـليم بـن    

حشـر را   ي ههفت از سـور  ي هروايت كرده است كه آي �قيس هاللي و او از امير المؤمنين
  اين چنين قرائت نموده است: 

 /��> >� � >; >� /z� /V /�>  /X. /* ©�� /5 /��>�� � >; >�� �' >4 �5>a ./�©� >� . /2>�W� >  /� –= �A� X� 53l S − 
>a ©�]�  ]�� >�]	�� /=� ]= >q–52A3l 0D_� 

سياري از محمد بن علي و او از محمد بن اسلم و او از حسين بن محمد و او  -878(ب) 
  اند.  از ابن اذنيه و او نيز، از ابان، مانند آن را روايت كرده

  مانند آن را از او روايت كرده است. » �����«كتاب  كليني در -879(ج) 
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  ي صف سوره

سياري از برقي و او از حماد و صفوان بن يحيي و او از يعقوب بن شـعيب   -880(الف) 
ي  شنيده است كه آيه �واو از عمران بن ميثم و او از عبابه اسدي روايت كرده كه او از علي

#< نمود:  ي صف را اين چنين قرائت مي نه سوره >* ��>? s ]V©� >. /E�− z=�4−  ���]%� ]0��]1 >� Ê >= /2
�F̧ >�G  

كليني از علي بن محمد و او از بعضي از اصحاب ما و آنـان از حسـن بـن     -881(ب)  
روايت كـرده و گفتـه اسـت:     �محبوب و او از محمد بن فضيل و او از ابو الحسن الماضي

ــار ــردم:   ي هدرب ــه از او ســؤال ك ــن آي �mu��t�����������|��{��z��y����x��w���vاي
��_����~����}l8: (صف(  

 او نيز، گفت: .@h!
� ��=����t';uD �; ��8����� %N�52Eمن هم گفتم:  . .

T�z�.W 5�; a_U  :او نيز، گفت�ي ديگر خداوند كه  به دليل اين فرموده ;�;���;�5 

��mفرمايد:  مي �Á»���� �º��� � �¹��¸���¶��µl ايمان بياوريد به «) 8: (تغابن
   ».ايم خدا و پيغمبرش و نوري نازل كرده

����m��g����f��e��d��c��bاست. گفتم:  �و آن نور امام زمان �a��`
��n���� � � � � � � � �i��hl  هنگام قيام بر تمام اقوام غالب شود، به دليل اين  �گفت: تا امام زمان

z�.W 5�; a �فرمايد:  آيه كه مي���b� z�� .���34 ��8.% ��� .  :0 ���7 � «گفتم�
B* #�C'� .« ،گفت: اين سخن، قرآن و غير آن تأويل و تفسير است. منظور او از اين سخن

باشد و قرآن بودن آن، هر چند با رعايت سجع منافات دارد، اما او به  مي» ����8  34�«
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كه در اين كتاب  قادر به هاي زيادي موجود است  تر است و در اخبار بحث چه گفته، آگاه آن
  ذكر آن نيستيم. 

  ي جمعه سوره

�mي آيهطبرسي روايت كرده است كه عبداهللا بن مسعود،  -882(الف)  ���L� �K� �J

���M. . .l   :ي جمعه را چنين قرائت كرده است:  سوره) 9(جمعه  �. >,;�> �a ]� ��]Q >�]��.  

و ابي بـن كعـب و ابـن     �طابو عمر بن الخ �و همين قرائت از علي بن ابي طالب
  روايت شده است.  �عباس و ابو جعفر و ابو عبداهللا

سياري از صفوان و او از زيد و او از سـماعه و او از ابـو بصـير و او از ابـو      -883(ب) 

aگفته اند: اين سخن در سورة جمعه  �عبداهللا ]� ��]Q >�]�  �.   باشد.  مي �� <�;,<

8«مفيد در كتاب  -884(ج) ¡�$�K «  هـاي   آورده؛ همچنانكـه در كتـاب»���m% « و

»��E�� �(h� «    نيز، موجود است، از جابر جعفي روايت كرده كه گفته اسـت: مـن شـبي از

  فرمايد:  بودم و اين را برايش خواندم كه مي �شبها نزد ابو جعفر

�m��M� �L� �K� �J�� � � � �I��H��G� �F��E�� � �D� �C��B��A

�����U��T��S��R��Q��PO��N���������W��V�:9 (جمعه(  

^�� ?���� گويد: ابو جعفر گفت: اي جابر، چگونه آن را خواندي؟! گفتم: ايـن طـوري    مي
0�V�گويد: گفـتم: چگونـه آن را    گفت: جابر، نه اين قرائت تحريف است. مي _تا آخر __�_ 

  گويد: گفت:  بخوانم؟ خداوند مرا فدايت كند! مي

 /' >;� >0� ]V©� � > º̂ >? � >�� � >	 /A /�n ][ �. >� 0 ]; J >o ©$3]� s]1./W  >Q]� .–  �. >,;�� > −  a ]� ��]Q >�]�_� 
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T�aكه گفت:  اين چنين نازل شده است، تا اين #,  .x�%U  :رسيد. جابر گفت�� .x�%
�a���aگفت: اين تحريف است؛ اين چنين نازل گشته است:  _;0  ,#  #�,  .x�% 

 : تا اين كه گفت. �W����2
hW,� گويد: گفتم:  . مي�� .���2
گفت: اين تحريف اسـت   �

�23. �و اين چنين نازل گشته است. تا اين كه به  0; �K��.�� 0�V� J�����رسـيد.   

�گويد: گفتم:  مي.�� 0�V�  در آن نيست؟ او نيز، گفت: اين چنين نازل شده است.  �

 ي  روايت كـرده كـه او، آيـه    �طبرسي از ابي عبداهللا -885(د) . ��W�����2
را  �

  خوانده است. 
علي بن ابراهيم از احمد بن ادريس و او از احمد بن محمـد و او از علـي بـن     -886 )(ه

روايت كرده كه گفتـه اسـت:    �حكم و او از ابو يعقوب و او از ابو يعفور و او از ابو عبداهللا

J ?<�� �<�ن نازل گشـته اسـت:   جمعه، اين چني ي هي يازده از سور آيه >��� > ]Ç  ��>? >�  >Q]� >��� v. �2–

. �W−  >�./� >�>� >� � >2�
>�]� ]a >=' ]4 � >; �# /7 vf]6� >7  �2 ©3� >0;̧ O �� >K/a >� J >��� >��̧� >0 ]; >� ].  / ��� >K
_� >t]7 ]� ©��  

فضيل و او از ابو  سياري از محمد بن خالد و او از حماد و او از حريز و او از -887(و) 

J ?<�� �< روايت كرده كه اين آيه را چنين روايت كرده است:  �عبداهللا >�� > ]Ç  ��>? >�  >Q]� >��� v. �2–

. �W− �� >2�
>�]�_   

و از ابن ابي عمير و او از ابـو ايـوب حـراز و او از ابـو يعقـوب و او از ابـو        -888(ز) 

T، �عبداهللا. �WU  انـد:   اين فرمودة خداوند را چنين قرائـت كـرده  را روايت كرده اند؛ و

� .23� 0; �K�_�.�� 0�V3� J����� 0;   
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و از ابن سيف و او از برادرش و او از پدرش و او از زيد شـحام و او از ابـو    -889(ح) 

Wروايت كرده كه چنين قرائت كرده است:  �عبداهللا� . ��� :
�� ��Q� �2
������J 
� �c,  .x�% _�a # 

دهد، روايت كرده كه:  خبر مي �و از سهل بن زياد و او از كسي كه از رضا -890(ط) 

Taآيه را  #,  .x�% � ��=� t%U  .قرائت كرده است  


.�«صدوق در كتاب  -891(ي) 	�از تميم بن عبداهللا بن تميم قرشي و او از پدرش و » 

 �ن ابي ضحاك، در حـديثي طـوالني از رضـا   او از احمد بن علي انصاري و او از رجاء ب

��23. �روايت كرده كه او، اين آيه را چنين قرائت نموده است:  0�; ��K������� 0�;J 
�.�� 0�V3�_   

 �روايت كرده است كه صادق» ناسخ القرآن«سعد بن عبداهللا قمي در كتاب  -892(يا) 

��جمعه را اين چنين قرائت نمود:  ي هنه از سور ي هآي Q1.Ws  ��	An [.�� 0�; Jo$3�
 .,;� ��a ��Q ��  .  

aي يازده را چنين خواند:  و باز در آن كتاب آمده است كه آيه -893(يب)  >=�' ]4 �� >;� 
 J >�� >��̧� >0 ]; >� ]. �2 ©3� >0;̧ O �� >K– .�� 0�V3� − /a >� _� >t]7 ]� ©�� / �� >K  

  ي منافقين سوره

حمد بن علي و او از يونس بن يعقوب و محسن بن احمد كوفي سياري از م - 894(الف) 
روايت كرده است كه آية شش از سورة منافقين  �و او از مفضل بن عمر و او از ابو عبداهللا
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�< را اين چنين قرائت نموده است:  �� >h �x>� �*>? �5 ]2�
 >3 >4 Z >. >*�−  t	�* 5j ��hx�*
J�;− >� �� ]h �x>� �(>� � >� �[>?�� �5 /2  

، ماننـد آن را  �و از برقي و او از يونس و او از مفضل و او از ابو عبـداهللا  -895ب) ( 
  روايت كرده است. 

كليني از علي بن محمد و او از بعضي از اصحاب ما و آنان از ابن محبوب و  -896(ج) 
در حديثي طوالني روايت كرده است كه  �او از محمد بن فضيل و او از ابي الحسن الماضي

 A� �� − Z�i= − �فرمايد:  ي منافقين است كه مي از اول سوره قسمتيQ�§  �.� �'D− 
ª
H�  ��8.% − �=2�W t� �'D رسد به تا مي �7�. ���− �34 ��8.%− ��.%Q�b�  و

 %�*���ª �رسد به  مي.';� 5�N% ª�Q��ª
H� ��8.% ��h�  52 و به��?���
� �34  ��8� 04 ��=$�����b�(; 5E.  

  سوق اين خبر در تحريف، صريح نيست؛ هر چند حمل بر آن، ممتنع نيست. و

  ي تغابن سوره

روايت كرده اند  �سياري از برقي و او از رجال خود و آنان از ابو عبداهللا -897(الف) 

�[�© كه آية چهارده از سورة تغابن را اين چنين قرائت كرده است:  ./' >;� >0� ]V©� �> º̂ >? � >�� − 
 ��>? �5 /�]1 >8 ��>? >� �5 /b ]i >�– ��=4− � �5 /b©� , وجود ندارد. » ;[0«يعني، در آن  

و از ابن سيف و او از برادرش و او از پدرش و او از مسروق بن محمـد و او   -898(ب) 
  ، مانند آن را روايت كرده است. �از ابو عبداهللا
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ند آن را روايت كرده ، مان�و از محمد بن جمهور با اسنادش از ابو عبداهللا -899(ج) 

��mاست و اين قسمت را نيز، اضافه نموده است:  �vp� � �o��n��ml 
  )15: (تغابن

  ي طالق سوره

و ابن عباس و ابي بن كعب و جابر بن عبداهللا  طبرسي نقل كرده كه از پيامبر -900(الف) 
يك را  ي هروايت شده كه آي �و زيد بن علي و جعفر بن محمد �و علي بن حسين

�0  قرائت كرده است:  چنين /E./�3̧>!> �−  #�7 S−  � ©0] ]�   )1 (طالق:�[	[=©

  و براي اين روايت، طرق ديگري هست كه در داليل گذشته ذكر شد. 

  ي تحريم سوره

را بـا تخفيـف خوانـد    » ���4«طبرسي روايت كرده كه كسائي تنها خـود   -901(الف) 

دهگانه است، گفته است: من آن را در قرائت  هاي ) و ابوبكر بن عياش كه از قرائت2 :(تحريم
خالص گـردد و آن،   �كنم تا قرائت علي داخل مي �عاصم از قرائت علي بن ابي طالب

همان قرائت حسن و ابوعبدالرحمن سلمي است و هر گاه كسي آن را با تشديد بخواند، آن را 
  خرد كرده است. 

فوان و او از عاصم بن حميد و او سياري از برقي و او از نضر بن سويد و ص -902(ب) 
ي چهـار تحـريم را    شنيدم كه آيه �گويد: از ابو جعفر از ابو بصير روايت كرده است كه مي

}�fb%.37 Bنمود:  اين چنين قرائت مي� =� �.  

، ماننـد آن را  �بيش از يك نفر از اصحابمان با سندهايشان از ابو جعفـر  -903(ج)  
  اند.  روايت كرده
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روايت كرده است كه گفت:  �و از محمد بن جمهور با سندش از ابو عبداهللا -904(د) 

=�  مروان اين آيه را >� > � �B >{� � >f /b/%./3 �قرائت نمود. عائشه گفت:  7/.xH�    نازل شـده نـه

�v�x���  او نيز، گفت: نه، به خدا سوگند�v�x���    .نازل شده است اما شما آن را تغييـر داديـد

  چه مروان قرائت كرد.  عبداهللا گفتم: كداميك حق است؟ گفت: آنمن نيز، به ابو 
 �و از برقي و او از محمد بن سـليمان و او از پـدرش و او از ابـو عبـداهللا     -905(  (ه

aروايت كرده كه اين چنين قرائت كرده است:  >�]� � >%./� >� �]��–  �=� >� >  �m(� 0; f�Ac–

 �B >{�− _� >f /b/%./3 /7 
عاصم بن حميد، روايت را استوار كرده است با روايت شيخ ابو محمد هارون  -906(و)  

 بنبن موسي تلعكبري و او از ابو علي محمد بن همام كاتب و او از ابو القاسم حميد بن زياد 
هوارا و او از عبيد اهللا بن احمد و او از مساور و سلمه و او از عاصم بن حميـد خيـاط و بـا    

سم بن جعفر بن محمد بن محمد بـن ابـراهيم علـوي و او از شـيخ صـالح      روايتش از ابو القا
عبداهللا بن احمد بن نهيك و او از مساور و سلمه و همگي از عاصم و او از ابو بصير روايـت  

�[�< شنيدم كه اين آيه را چنين قرائت كرد:  �گويد: از ابو جعفر كرده است كه مي � >%./� >� �]��
a  �= >� > –  �B >{� − _� >f /b/%./3 /7   

روايت كرده است كه  �سعد بن عبداهللا در كتاب مذكور از ابو الحسن االول -907(ز) 

�[� �<P< گويد: شنيدم كه اين آيه را چنين قرائت نمود:  مي >��a ©�]�� >  ]���
 >3 >4  >� >E�  /z >8 �.� >; >.� /E
 �D /�]�� >H >� /#� ] �� ]i >�/�_�v��
34 >t]' ]; �u  

 –عليهمـا السـالم    –در همان روايت آمده كه ابو جعفر و ابـو عبـداهللا   و باز  -908(ح)  

aچنين قرائت نمودند:  >�]� � >%./� >� �]��  �= >� > –  �B >{�− _� >f /b/%./3 /7  
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روايت كرده است كه او قرائت نمود:  �خود از كاظم» جوامع«طبرسي در  -909(ط)  

� >E�>P>� �]� >���_�]��
 >3 >4  
ي از محمد بن علي و او از محمد بن فضيل روايت كرده كه گفته است: سيار -910(ي)  

  :بود ـ اين چنين قرائت نمود �كاظم از عبد صالحي شنيدم ـ منظورش موسي

�]� >�� − ��E�P�−  >a ©�]� >  ]��
 >3 >4 � /z >8 �. >; >. /E 
تحريم  ي ي نه از سوره روايت كرده است كه او آيه �طبرسي از ابو عبداهللا - 911(يا) 

�� را اين چنين قرائت نمود:  �hb� =E�i�t� �'D�%� ،ايد  ايد يا شنيده دهگفت: آيا تا حال دي

داد و خداوند اين  با منافقي جنگيده باشد؟ نه برعكس، با آنان الفت نشان مي كه رسول خدا

�� آيه را نازل فرمود:  �hb� =E�i�t� �'D�%�.   

  تادانش به صورت مرسل روايت كرده و گفته است:  سعد بن عبداهللا از اس -913(يج) 

� �مردي بر ابو عبداهللا�=E�i � ��hb��t� �'Dقرائت كـرد، او نيـز، گفـت: آيـا      

با منافقين جنگ كرده باشد او بـا ايشـان الفـت داشـت و      ايد كه رسول خدا ايد يا شنيده ديده

�� %�Dخداوند اين آيه را چنين نازل فرمود:  �hb� =E�i��t� �'.  

و از علي بن حكم و او از سيف و او از داود بن فرقد روايت كرده اسـت كـه    -914(يد) 
�ي اين آيه سؤال كردم:  درباره �گفت: از ابو عبداهللا �� �� �� �

�m���Á��À��¿��¾��½��¼�����»��º���¹��¸. . .���l  12: (تحريم.(  

�2ابوعبداهللا گفت: آيه اين گونه نازل شده است: 
i �  �'�h' �_��'\�� 0; �  
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  ي ملك سوره

سياري از ابن اسباط و او از ابو حمزه و او از ابو بصير روايت كرده است كه  -915(الف) 

 �m���U��T��S��R��Q��P��O. . .��lي اين آيه پرسيديم:  درباره �گفت: از ابو عبداهللا

اوند عزوجل هايي است كه تحريف شده است، خد او نيز، گفت: اين آيه جزو آيه) 28(ملك: 
كند. در  هرگز محمدص، رسولش، را كه بهترين فرزند آدم است و مؤمنان را هالك نمي


	�v �حقيقت، آيه اين چنين نازل گشت: � a 5bb3E? ��� 0; 5��| 0A  �'`�
5
�? �V4_� 

از علـي بـن اسـباط از    » تأويـل آيـات بـاهره   «شرف الدين نجفي در كتاب  -916(ب) 
بصير، مانند روايت فوق را نقل كرده است جز آن كه در آخـر آيـه، عبـارت:     حمزه از ابي ابي

 �0�� �b� �| 0A �،آورد. مي را نيز  

عبـدالرحمن بـن سـالم اشـهل      و در منبع قبلي، محمد برقي با سند مرفوع از -917(ج) 
رسـول  اين آيه پرسيدم. او گفت: خداوند هرگـز   ي هآورده است كه گفت: از ابي عبداهللا دربار

�� كند. در اصل، آيه اين گونه نازل شده است:  خود و مؤمنين به او را هالك نمي�? ��'b3E
~��W� 5b	; 0;� a �	; 0;� _�5
�? �V4 0; 0�� �b� �| 0A   

كليني از حسين بن محمد و او از معلي بن محمد و او از ابـن اسـباط و او از    -918(د) 
ي بيسـت و نـه    روايت كرده كه آيه �صير و او از ابو عبداهللاعلي بن ابو حمزه و او از ابو ب

  ي ملك را اين چنين قرائت كرده است:  سوره

 S �� ����*� 5�N�W? °
\ t%VbD 9	; �� t�; Xo� S .E 0; �.A3	�( �
�t�; Xo� S .E 0; z=	% 0; �A6&  چنين نازل شد.  ��4 ��8 �
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ي واليـت علـي و    جا كه در رسالت خـدا در بـاره   ز آنيعني: اي جمع تكذيب كنندگان، ا
ي بعد از او را به شما خبر داديم، پس خواهيد دانست كه چه كسي در گمراهـي آشـكار    ائمه

  است.   

�  5�bW� ��( �?	A3.� چه بدان نزديك اسـت:   سياري با اسناد خود و آن -919(  (ه
�t�; Xo� .قرائت نموده است  

  ي قلم سوره

ي پنج و شش سوره نون، اين چنين نازل  لي بن ابراهيم گفته است كه آيهع - 920(الف) 

, � <)< شده است:  >�� / ]��� /� >� / ]���/�   ̧�>N]% /5 /b–  /�./� �h /�−  �  

، مانند آن را روايت �سياري از بعضي از اصحاب ما و آنان از ابو عبداهللا -921(ب)  
  كرده اند. 
، مانند آن روايت  شده و ايـن را اضـافه كـرده    �از اعمش و از ابو عبداهللا -922(ج) 

, � <)< نمود:  است كه اميرالمؤمنين اين چنين، قرائت مي >�� / ]��� /� >� / ]���/�   >N]% /5 /b�̧–  /�./� �h /��_  

اين چنين، قرائت كرده  �سعد بن عبداهللا از استادانش روايت كرده كه صادق -923(د) 

, است:  >�� / ]��� /� >� / ]���/� >(> �   /5 /b
̧�>N]%–  /�./� �h /�−  �.  

روايت كرده كـه گفـت: خداونـد چنـين      �كليني با سند، پيش از ابو عبداهللا -924(  (ه

��8  �4��قرآني را نازل كرده و گفت: � � tD�	� �� 0; #�C'� ،( و ادامه داد تا اين كه

��رسيد به اين قسمت:  ���4 ���8 � tD��	� t���A3� J��V����	'�� ��W 53? 5b'�; �
� t%Vb;?� 0�� �b� �34 J�G �
34 �? 5�*�% =A� �� ��(  t�
� FG ���8� �

�5
P	� ª%�_  
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  ي معارج سوره

كليني از علي بن ابراهيم و او از احمد بن محمد و او از محمد بن خالد و او  - 925(الف) 
روايت كرد كه  �داهللاز محمد بن سليمان و او از پدرش و او از ابو بصير و او از ابو عب

� اين آيه گفت: اين چنين خداوند جبرئيل را بر محمد فرستاد:  ي هدربارV	% #6�* XN*�
 0�� �b3� :7� −  ��8.%�4−  _�: 1 �� )
� 

محمد بن عباس از احمد بن قاسم و او از احمد بن محمد سياري و او از  - 926(ب) 
از پدرش و او از ابو بصير و او از ابو  محمد بن خالد و او از محمد بن سليمان و او

� روايت كرده است كه اين آيه را اين چنين تالوت نمود:  �عبداهللاV	% #6�* XN*�
��4 ��8.% 0�� �b3� :7  اين چنين آمده است.  �سپس گفت: در مصحف فاطمه �

ده و از محمد برقي با اسنادش به محمد بن سليمان، ماننـد آن را روايـت كـر    -927(ج) 
است و در آخر گفته: خداوند جبرئيل را با آن آيـه بـر پيـامبر فـرو فرسـتاد و در مصـحف       

  نيز، ثابت است.  �فاطمه
  سياري از برقي و او از محمد بن سليمان، مانند آن را روايت كرده است.  -928(د) 

مان اي از اصحاب ما و او از سهل بن زياد و او از محمد بن سـلي  كليني از عده -929(  (ه
آمـد و   �و او از پدرش و او از ابي بصير روايت كرده است كه گفت: روزي امير المـؤمنين 

�b3� :7 ��0 گفت: بر پيامبر وارد شد و گفت: � �V	% #6�* XN*�−  ���8.%��4 − 
�¨��	D YQ a 0; : 1 �� )
كنيم. او نيـز،   گفتم: فدايت شوم ما اين چنين قرائت نمي .�

ايـن چنـين ثابـت     �ين چنين بر محمد نازل كرد و باز در مصحف فاطمـه گفت: خداوند ا
  است.
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كه مجلسي  ها آمده و گويا چيزي از آيه ساقط شده است؛ همچنان خبر اين طور در نسخه 

�	�.X«در كتاب  J��; «ي سابق باشد كه در كتاب  بدان تصريح دارد و شايد كلمه»X.H& «

  ت، همچنانكه آن را نقل كرديم. از محمد بن سليمان روايت كرده اس

���m«همچنانكه در » D'�7>«و ابن شهر آشوب در كتاب  -930(و) �و غير از آن از » 

حـارث در آخـر آن آمـده اسـت:      ي هدر خبري طوالني در قص �ابي بصير و او از صادق
بر منقـار   اي را بر او نازل كرد كه سنگي مانند عدس زماني كه به بيابان رفت، خداوند پرنده«

داشت كه آن را بر سرش انداخت و آن سنگ از دبرش به زمين افتاد كه با پـايش دنبـال آن   

�7: گشت. خداوند اين آيه را بـر رسـول خـود نـازل كـرد:       مي� �V�	% #6��* XN�*�
 0�� �b3�−  ��8.%�4−�  .و گفت: اين چنين نازل گشته است  

  ي نوح سوره

������mÔ��Óز نحريز روايت كرده است كه اين آيه سياري از حماد و او ا -931(الف) 

�Ù��Ø��×��Ö��Õ. . .l  :1] را چنين خواند: ) 28(نوح� Y=�.�� ���h{�
��Z.\����.  

  

  ي جن سوره

سياري از محمد بن علي و او از محمد بن مسلم و او از مروان بن مسلم و  -932(الف) 

]��������mي اين آيه درباره �داهللاو از بريد عجلي روايت كرده است كه گفت: از ابو عب
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\...� �l  :5 سؤال كردم. گفت: اين قرائتي تحريف شده است و گفت: )17(جن��'
�*&�
8 �7={ Z�;�_��
  52'h   

محمد بن عباس از احمد بن قاسم از احمد بن محمد از محمـد بـن خالـد از     -933(ب) 
ـ    گويـد: از ابـو    ت كـه مـي  محمد بن علي از محمد بن مسلم از بريد عجلي روايـت كـرده اس

  فرمايد:  اين قول خداوند سؤال كرديم كه مي ي هدربار �عبداهللا

�m��Y��X���W���V��U��T��S. . .����������l او در جـواب گفـت:   ) 16: (جن
ايـم. گفـتم: منظـور از     نيـز، داده  �دهيم كـه بـه ائمـه    ها ياد مي يعني، علم زيادي را به آن

�h'���

��در اصـل   چيست؟ جواب داد: اين) '52    52'��h� 8��    اسـت و منظـور از آن

  منافقان هستند. 
از محمد بن ابوبكر از محمد بن اسماعيل از عيسـي بـن داود نجـار از امـام      -934(ج) 

  ي اين آيه:   كند كه درباره روايت مي �موسي بن جعفر

�m��o��n��m��l��k��j��i��h���gl :18 (جن(  
ي مـا   ها (أوصياء) سفارشـگران ائمـه   محمد گفت: آنشنيدم كه ابو جعفر بن «گفته است: 

  » ها شريك كرد و گرنه مانند شرك براي خداوند است. باشند، پس نبايد كسي را با آن مي

����«در  -935(د)  C'� « روايـت شـده    �از محمد بن فضيل از ابو الحسن ماضـي

�W� ª3;?8 �اين آيه گفت:  ي هاست كه دربار #7� v� 5b v=q�8 #7� ��W�| 0� �W
 v=m�3; �W�1 0; =i? 0� =\? ��
$4 �� a :;�� a 0�; v��{o% 8��  ��8��*�− 

��4.  
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0 پرسيدم آيا اين از طرف خدا نازل شده است؟ گفت: بله. سپس براي تأكيد گفت:  >; >��
a ]É�	>�  /�>�. /* >� >�− �4 ��8� S −  _� >5©' >2 >i >�� >W /�>� ©�]� >   

هـا هـم از ابـن محبـوب از      كليني از علي بن محمد از بعضي از ياران ما وآن -936(  (ه
  محمد از فضيل از ابو الحسن خبري طوالني را همانند باال روايت كرده است. 

  

  ي مزمل سوره

{���~���mي آيه:  كليني از محمد بن فضيل روايت كرده است كه درباره -937(الف) 

��`��_. . .������l10:(مزمل������������.(  


W�Q� vo� �� ��A= ����گفت: � v��E 5E��E� ª
  �.�. ª
�H� t%V�bD
_��A	'�  گفتم: آيا اين قرآن است؟ گفت: بله.  ?��� 

����«شرف الدين در كتاب  -938(ب)  C'� « هم رواياتي را همانند روايت باال آورده

  است. 

  ي مدثر سوره

بن راشد از يعقوب بن جعفر از  سياري از قاسم بن يحيي از جدش حسن - 939(الف) 

��°���m�m�m�mي:  روايت كرده است: آيه �ابراهيم �̄�®��¬��°�� �̄�®��¬��°�� �̄�®��¬��°�� �̄�®��¬llll چنين  �در مصحف علي

"� −���Lb�(� 0'¬8آمده است:  0; −�  
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  ي قيامه سوره

گويد: از ابو  سياري از خلف بن حماد از جبلي روايت كرده است و مي - 940(الف) 

������mي شنيدم كه آيه �عبداهللا �s��r���q�� �v���u���� � � � � � � � � �tl كرد:  را چنين تالوت مي

�  /� >;� >;>? >� /� �h>
]� /�� >(W ] �� /=� ]� /� �#>% −z=
b% −�  

شرف الدين نجفي از محمد برقي از خلف بن حامد از حلبي روايـت كـرده    -941(ب)  

�كرد:  شنيدم كه اين آيه را تالوت مي �گويد: از ابو عبداهللا است و مي =���� #%���(W �
 ��h
�? ,�;�;?��%Vb�  s.  

 �m�v��u���t���s��r���qlي:  ي آيـه  بعضـي از يارانشـان دربـاره    -942(ج) 

  را انكار كند. �ي خود اميرمؤمنان خواهد با حيله يعني انسان ميگفت: 
  

  ي دهر سوره

 �كليني با همان سند قبلي از محمد بن فضيل و او هم از ابو الحسن - 943(الف) 

������mي: ي آيه ربارهكند د روايت مي �Ý���Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×l  :0/ گفت �m>W � ©W]��
 >�� �� /��� >R�
 >3 >4 �>'�� ©C >W−�4 ��8.%− �vo�C'�    

  باشد. باشد؟ جواب داد: بله و داراي تأويل مي پرسيد: آيا اين هم جزو قرآن مي

����«و فصل » كافي«در كتاب   #��N� «آيه داراي  شيخ شرف الدين آمده است كه اين

نقـل نكـرده اسـت. همچنـين صـاحب تفسـير       » كافي«باشد، او اين عبارت را از  تأويل نمي

»���E�% « نقل كرده است و اين صحيح است، امـا عبـاراتي كـه در    » كافي«اين عبارت را از
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هاي ديگر مشهور است، احتياج به تكلف دارد و بايد كالم سائل را بـر انكـار و جحـد     كتاب
باشد نه تنزيل لفظي كـه   ي واليه براي تأويل مي اب را بر تصديق انكار. كلمهحمل كرد و جو

جـزو قـرآن   » ����8«ي  جواب اوست پـس كلمـه  » بله« ي هنازل شده باشد، يا اين كه كلم

  گردد، به آن مراجعه كن.  بر مي�m��P��J��Ilباشد و به آيت قبلي:  مي
محمد بن جعفر از پـدرش از ابـو    سياري از محمد بن علي از ابي حساده از -944(ب) 

Z   �ي بيست و دو را چنين روايت كرده است:  اين آيه �عبداهللا >C >i �5 /b>� >�� >�  >V >E ©�]�– �;
5�	'H−�  

  ي مرسالت سوره

  يعني شتران سياه. �m��i���h��g���������flعلي بن ابراهيم مي گويد:  -945(الف) 

خوانند، و يعقوب  (بدون الف) مي ������آن را  گويد: اهل كوفه غير از ابوبكر طبرسي مي

آن را بـه   ابن عباس و سعيد بن جبير و غيره خواند و آن را جماالت (با الف و ضمه جيم) مي
ي ُقراء آن را به صورت جماالت (با الـف وكسـر جـيم)     اند، و بقيه همين صورت تالوت كرده

  اند.  تالوت كرده

  ي نبأ سوره

  ده است و همچنين از علي بن ابي طالب روايت شده است كه: طبرسي آور -946(الف) 

�m��¿�����¾��½��¼l  .را بدون تشديد خوانده است  
شيخ جليل محمد نعماني در تفسيرش از ابن عقده از جعفـر بـن احمـد بـن      -947(ب) 

يوسف از اسماعيل بن مهران از حسن بن علي بن ابي حمزه از پدرش از اسماعيل بن جابر از 
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�mD �?«در كتاب  �از امير المؤمنين صادق ���� �3L; « گويـد:   روايت كرده است و مـي

را بـه جـاي    ���%�v �اند و  را تحريف كرده �m���q��p������o��n��m��llاين آيه: 

�«گفت:  اند، زيرا پيامبر خطاب به من مي آن نقل كرده�/� .% .«  

��1 34� «آورده است: در كتاب » بمناق«بحار از ابن شهر آشوب در كتاب  -984(ج) 
#�=���
���در مصحف اميرالمؤمنين ام كه  اين عبارت را ديده» %�� B�'� �'�
موجـود   ����

  است. 

������ �«سعد بن عبداهللا قمي در كتـاب   -949(د)  »�*�W� 1=�4 ��  �K.�('; ����
 �mD
��v ي نبأ در اصل  ي چهل سوره گويد: آيه مي» �%�� B�'� �'�
بـوده اسـت و    ������

�« ي پيامبر كنيه�/� .%  را به اميرالمؤمنين داده است. » 

�	3# �«صدوق، در كتاب �.
	�و غيره از عبداهللا بن  �هاي متعددي از صادق از راه» 

�«ي  كنيه ت كرده است كه پرسيد: چرا پيامبرعباس رواي�/� .%داده است؟  �را به علي» 

 و حجت خداوند در روي زمين است و بقاء و سـكونت در جواب داد: چون او صاحب زمين 
وقتـي كـه روز قيامـت فـرا رسـد و      «فرمود:  شنيدم كه مي زمين به خاطر اوست، و از پيامبر

كافران ببينند كه خداوند براي شيعيان علي چـه ثـواب و قرابـت و كرامتـي در نظـر گرفتـه       

  �mq��p�����o��nlگويند:  مي

 علي بوديم.  يعني، اي كاش ما با شيعيان
گويد: ممكن است كه ذكـر ايـن آيـه بـراي      مي» بحار«عالمه مجلسي در جلد نهم كتاب 

�«همان تسميه و نامگذاري �/� .%باشد، چون شيعيان او در مقابل اوامرش ذليل و مطيـع  » 

 اند، و احتمال دارد اند و صاحب و رهبر آنان را ابو تراب گفته ها را خاك ناميده بودند؛ پس آن
لعـنهم اهللا ـ    ـ ـي ابو تراب به منظور مدح و ستايش باشد نه به آن دليل كه نواصب  كه تسميه
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اند اين نام براي تحقير بـوده اسـت، پـس در اصـل چنـين بـوده:        ها گفته گويند، چون آن مي

��
%�� B'� �'�
ي  گاهي هم حـرف يـاء بـه كلمـه    شود،  ، و (اب) در نسبت حذف مي����

شـود: تميمـي و    گونه كه به فرزندان قبايل تميم و قريش گفته مي دد همانگر نسبت اضافه مي


��ها  قريشي، و احتمال هم دارد كه در مصحف آن%گونـه كـه در    ذكر شده باشد، همـان  ���


��ها و روايات ديگر  بعضي از نسخه%�� B'� �'�
  باشد. پايان كالم مجلسي. مي ����

�« ي ي اين كنيه رهتوجيه ديگر اهل خبر و روايت در با�/� .%اين است كه در تفسـير  » 

�m��°��¯��®��¬��«l  مانند خاك  �گفته شده به خاطر علم و آگاهي وسيع علي
  زياد بوده است.

  ي عبس سوره

سياري از خلف بن حماد از عبدالرحمن حذاء و اعرج از ابـو بصـير از ابـو     -950(الف) 
  روايت كرده است كه آيات:  �جعفر

�mS��R����U������Tl تا��m��j��i��h���gl� .تحريف شده است  

�Yگويد: ابو جعفر باقر،  طبرسي مي -951(ب)  را با ضم تاء و فتح صاد خوانده  ��$=�

  را با ضم تاء قرائت كرده است.  ��23��است و كلمه 

  ي تكوير سوره

حكـم از   علي بن ابراهيم از احمد بن ادريس از احمد بن محمد از علي بن -952(الف) 

[����mي:  ي آيـه  روايـت كـرده اسـت كـه دربـاره      �ايمن بن محرز از جابر از ابو جعفر
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��`��_���^l ت مـا كشـته شـده     گفت: دربارهي كسي است كه براي محبت و مود
  است. 

[���^����mروايت كرده است كه  �طبرسي از ابو جعفر و ابو عبداهللا -953(ب) 

��`��_l  باشد، و همچنين آن را از ابن عباس روايت كرده  ميداراي ميم و واو مفتوحه
باشد و هر كس آن مودت را تـرك كـرده    است كه به معني مودت و دوستي خويشاوندان مي

اي؟ و از ابن عباس روايت  شود كه به خاطر چه گناهي آن را ترك كرده باشد، از او سؤال مي
  شود.  اليت ما كشته شده است، ميكرده است كه گفت: شامل هر كسي كه به خاطر مودت و و

روايت كرده  �سياري از محمد بن سنان از اسماعيل بن جابر از ابو عبداهللا -954(ج) 

   �m��`��_���^���]lاست: 
الحسن ازدي از ابان بن ابو عياش از سيم بن قـيس  و از عبداهللا بن قاسم از ابو -955(د) 

گفته است: هر كسي كه در مودت اهـل بيـت   از ابن عباس، همانند آن را روايت كرده است و 
  كشته شده باشد. 

روايـت كـرده    �و از منصور بن حازم از فردي ديگر و او هم از ابو عبداهللا -956(  (ه

سؤال كردم، جـواب داد: ايـن    �m��`��_���^���]l ي: هآي ي هاست و گفت: دربار
  ده است. ي ما نازل ش باشد و درباره آيه به معني مودت و محبت ما مي

محمد بن عباس از احمد ابن ادريس از احمد بن محمد بن عيسي از علي بـن   -957(و) 

�mحديد از منصور بن يونس از منصور بن حازم روايت كرده است و گفـت: فـدايت شـوم،    

��`��_���^���]l    چيست؟ جواب داد: به خدا قسم به معني مودت و دوسـتي مـا
  باشد.  مي
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بداهللا از ابراهيم بن محمد از اسماعيل بن سيار از علي بن جعفر و از علي بن ع -958(ز) 

[����mي  ي آيـه  گفت: از ابـو عبـداهللا دربـاره    كهحضرمي از جابر جعفي روايت كرده است 

��`��_���^l    ت و محبت مـا كشـتهسؤال كردم، او جواب داد: هر كسي براي مود
  . ي علت قتلش سؤال خواهد شد شده باشد، از قاتل درباره

 بن جعفر از محمد بن عبدالحميد از ابو جميلـه از  از محمد بن همام از عبداهللا -959(ح) 
  جابر از ابو جعفر، همانند اين عبارت، روايت شده است. 

و از علي بن عبداهللا از ابراهيم بن محمد ثقفي از حسن بن حسين انصاري از  -960(ط) 

[����mي  آيـه   ي هاز ابـو جعفـر دربـار    عمرو بن ثابت از علي بن قاسم روايت شده اسـت: 

��`��_���^l ي علـت قتلشـان    ي آل محمد درباره سؤال شد، جواب داد: از شيعه
  سؤال خواهد شد. 

و از علي بن جمهور از محمد بن سنان از اسماعل بـن جـابر از ابـو عبـداهللا      -961(ي) 

او جـواب  سـؤال شـد،    �m��`��_���^���]lي  ي آيه روايت كرده است كه درباره
  باشد.  ي حسين بن علي مي داد: اين درباره

همان عبارت سياري نيز، از سليمان بن سماعه از عبداهللا بن قاسم روايت شده  -962(يا) 
  است. 

فرات بن ابراهيم با اسناد خودش از محمد بن حنفيه روايت كرده است كه  - 963(يب) 

  . �;.�1'��گفت: 

عن از ابوجعفر روايت شده است كه گفت: يعني، هر و از جعفر به صورت معن -964(يج) 
  كسي كه در راه محِبت و دوستي ما كشته شده باشد. 
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و از علي بن عمر زهري به صورت معنعن از صادق روايت شـده اسـت كـه     -965(يد) 
  باشند.  ها اقوام و نزديكان پيامبر مي گفت: آن
از ابوجعفر روايت شده است  و از جعفر بن احمد بن يوسف به صورت معنعن -966(يه) 

ي مودت و محبتي كه بر شـما نـازل شـده     ي اين آيه سؤال شد، جواب داد: درباره كه درباره
  ايد.  ها را كشته ي اقوام شما سؤال خواهد شد كه به چه گناهي آن است و درباره

روايـت شـده    �و از جعفر بن محمد فرازي به صورت معنعن از ابو عبداهللا -967(يو) 
ي اين آيه سؤال شد، او گفت: حق واجب ما و محبت واجب ما بر مردم است،  ت كه دربارهاس

  اند.  اما آنان محبت ما را نابود كرده
كليني از محمد بن حسن وغيره از سهل بن محمد بـن عيسـي و محمـد بـن      -968(يز) 

دالكريم بن يحيي و محمد بن حسين، و همه آنان از محمد بن سنان از اسماعيل بن جابر و عب
اند كه گفتـه اسـت:    حديثي را روايت كرده �عمرو از عبدالحميد بن ابي ديلم از ابو عبداهللا

 )23: (شــوري �m��a����TS��R��Q��P��O��N����M�����L���Klفرمايــد:  خداونــد مــي

گويد: خداوند  او مي ��m��d��c��b��a��`��_���^���]lسپس فرموده است:
ي مـودت و   كند، به خصوص دربـاره  بر شما نازل شده سؤال ميي مودت و محبتي كه  درباره

  ايد؟  ها را كشته (اهل بيت)، كه به خاطر چه گناهي آن دوست داشتن خويشاوندان
  اند.  روايت كرده» مناقب«امثال اين را از ابن شهر آشوب در كتاب  -969(يج) 
از پـدرش از  » ةالزيـار كامل «ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه در كتاب  -970(يط) 

اي از رجالش از  سعد بن عبداهللا از يعقوب بن يزيد و ابراهيم بن هاشم از ابن ابي عمير از عده

1���روايت كرده است كه دربارة آية:  �ابو عبداهللاÁ.D QJ �% B3@*N �s  /7 <�WQ�B�3� 

  حسين بن علي نازل شده است.  ي هگفت: اين آيه دربار
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��m��Aي عبداهللا در كتاب مذكور، امثـال ايـن اقـوال را دربـاره    جليل سعد بن  -971(ك) 

��D�������C��B�lي  و در بــــاره�m��`��_���^���]l  در بــــاب آيــــات
  شده ذكر كرده است.  تحريف
گويم: طبرسي تصريح كرده و بسياري از روايات نسخ و ظواهر تفسير و اسباب نـزول   مي

با فتح ميم و واو آمده است و جماعتي » ;.T��1 ي مودت، لفظ بر اين داللت دارند كه در آيه

ها، آن كلمه مطابق لفـظ موجـود در    اند، اما در بسياري از نسخه ديگر هم به آن تصريح كرده
باشـد. برخـي از    مصحف بيان شده و به احتمال قوي به خاطر كم توجهي نسخه برداران مـي 

و نقـل قرائـت از معصـومين اگـر     1اند: تخريج مفسران پس از ذكر برخي از اخبار مذكور گفته
توان گفت اين كه منظـور از   گونه باشند، صريح نيستند و آخرين چيزي كه در اين باره مي اين

(قرآن) باشد، پس به كار بردن قتل بـراي ضـايع كـردن و     ، مودت در يكي از بطون»مودت«
اطالق مودت بـر  نابود كردن مجاز عقلي يا لغوي است و منظور از بطن ديگر، شيعه است. و 

شيعه، به اين خاطر است كه آنان در راه خدا كشته شدند، پس زنده هستند و ماننـد دختـران   
�فرمايد:  ي ديگر خداوند كه مي زنده به گور هستند بنابر ظاهر تفسير منصوص فرموده �

m���{z��y��x��w. . .l و جايز ». يا او را در زير خاك زنده بگور سـازد؟ ) «59: (نحل
ه قتل در اين جا مجاز باشد. اما خبر خاص راجع به سيد الشهداء عليه السالم كه آيـه  است ك

 �ترين افـراد غيـر پـدر او    شود و شامل كامل كند، به بطن خاص تعبير مي را تخصيص مي
ي او نازل شده و شامل سـاير شـيعيان    شود. پس بعيد نيست كه به طور خاص آيه درباره مي

كردند و  حنفيه از معروف شدن با نام خاص اهل بيت خودداري مي هم، شده باشد. زيد و ابن

                                            
  سأله، ترتيب و تنظيم كردن. (مصحح)بيرون آوردن چيزي، توجيه م - 1
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بسيار روايـت شـده اسـت، و    مانند آن مدعي عضويت در اهل بيت نبودند. از ابن عباس هم 
اي بـر او   ي اهل را با نصب خوانده و عامل آن را مودت دانسته اسـت و طعنـه   شايد او كلمه


�f3*?B ;'� «اند:  گفته نيست و نظر او، مانند نظر اهل بيت است كه�� #E « و شايد قصد او

  تخصيص آيه نبوده و منظور او از اهل قرائت، اهل سنت باشد.پايان كالم
كند؛ بـه خصـوص    چه كه ما ذكر كرديم، برابري نمي اين گفته بسيار محكم است اما با آن 

سـيد مرتضـي در   در برابر متن كالم طبرسي كه در اين رشته آگاه است و قبـل از او توسـط   

» � ��x���=�U و ابن عبـاس و يحيـي بـن     �نيز، بيان شده است و گفته: از امير المؤمنين

يعمر و مجاهد و مسلم بن صبيح و ابو ضحي و مروان و ابو صالح و جابر بن زيد روايت شده 

انـد. سـپس    خوانـده » ���Z«شوري) را با فتح سين و همزه و سكون  :�B�N*� )23كه آنان: 

�[�B>3ي را كه كسان اند، نام برده است و از برخـي   دوم خوانده» ��Z«را با تشديد و سكون  �7/

���از آنان روايت كرده كه �J �1.D Q اند و گفته: كسي كه آن را با  را با فتح ميم و واو خوانده

ي  ي صله  ي ميم و واو خوانده، منظورش رحم و خويشاوندي بوده است كه از قطع كننده فتحه

��m��r��q��p��o��nشـود. خداونـد فرمـوده:    ي آن سـؤال مـي   رحم و ضايع كننده

��x��w��v��u��t���sl)22: .(محمد  

از زراره از ابـو    اند، سياري از برقي از كساني كه آن را از حمران روايت مرده -972(كا) 


�   �را  �m��¨����§��¦����¥������¤��£lي:  آيه �جعفر >x�� >w >4 >. /E � >; >� ]<−  ́t�]'>P]%−� 
  روايت كرده است. 

اند كه  از سيف از عبدالحميد بن عواص از ابو جعفر و ابو عبداهللا روايت كرده -973(كب) 

 �t'l�،متهم يعني«.  
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را با ��t'l گويد: اهل بصره غير از سهل و كسائي و ابن كثير،  طبرسي مي -974(كج) 

  اند. ظاء قرائت كرده

  انفطار ي هسور

روايـت كـرده    �سياري از احمد بن نضر از عمرو بن جابر از ابو عبـداهللا  -975(الف) 

@[V́  �است كه اين آيه را به اين صورت تالوت كرده است:  >; �. >� /� �;> �& >�− ��3� [.
� R�Q− 
a �.  

روايـت كـرده اسـت كـه      �طبرسي از عمرو بن شمر از جابر از ابو جعفر -976(ب)  

;<  �گفت:  �. >� /� �;> �& >� V́]@− ��3� [.
� R�Q− a �.  

  ي مطففين سوره

را ذكر كرده است و  ��K¬�� ��.]�گويد: كسائي كه به جاي  طبرسي مي - 977(الف) 

  باشد.  همچنين جزو قرائت علي و علقمه مي

  ي بروج سوره

سياري از ابن فضال از ابن بكير از صباح ارزق از عاصم قمي روايت كـرده   -978(الف) 

−�را  �m��N����M��L��Klي  شـنيدم كـه آيـه    �گويد: از ابو عبداهللا ياست و م
f%−    ]1� /= �K/ �& /�� >m �H>? >#]�   كرد. تالوت مي � 7/
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گويـد: از ابـو    و از علي بن نعمان از داود بن فرقد، روايت كرده است و مـي  -979(ب)  

�[�#<    −%�f−� كـرد.  شنيدم كه چندين بار، اين آيـه را در نمـازش تـالوت مـي     �عبداهللا /7
 ]1� /= �K/ �& /�� >m �H>? _�  

_��`�����m��e��d��c��b��aي: با همان اسناد اول، شنيدم كه او، آيـه  -980(ج) 

��h��g��fl 8©  كرد:  را چنين تالوت مي]� �5 /2�' ]; . /A>�>W � >; >��−.�';� 5 ��?− a��]% 
_� ]=
 ]A >�G ]C� ]C >	��   � �

����� �«ي در كتاب سعد بن عبداهللا قم -981(د)   »*�W�K.�('; «   از اسـتادانش نقـل

��/    −%�f−�ي  خواند و آيه اي از يارانش نماز مي كرده است كه ابو عبداهللا با عده >m� �H>? >#�]� /7
 ]1� /= �K/ �&  نمود.  را تالوت مي�  

A/  خواند:  با همان سند آمده است كه ابو عبداهللا اين آيه را مي -982(  (ه >� >W � >; >�� �5 /2�' ]; .
 ©8]�−.';� 5 ��?_�  

  ي طارق سوره

گفت:  روايت كرده است كه مي �سياري از خلف بن مروان از ابو عبداهللا - 983(الف)

 _ ]: �i ©�� ]� >Q Z >f ©(� >��   ]¤ �= ©$� ]� >Q ]r ��> �& >� � 
ـ  خوانيم. گفت: شما نمي گفتم: ما آن را با كسره مي ن يوسـف از  دانيد كه امثال اين را از اب

  برادرش و او هم، از پدرش از داود بن فرقد از ابو عبداهللا روايت كرده است. 
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  ي أعلي سوره

را بدون تشديد قرائت نموده  �7=��ي  گويد: تنها كسائي كلمه طبرسي مي - 984(الف) 

  باشد.  مي �است، اين جزو قرائت علي

  غاشيه ي سوره

��m��zوايت كرده است: ، اين آيه را ر�طبرسي از علي - 985(الف)  �y� �x

{...���~l  

او اوايل تمام اين حروف را با فتحه خوانده است و تاء را مضموم كرده، اين روايت از ابن 
  باشد.  عباس و قتاده و زيد بن اسلم و زيد بن علي مي

قي از محمد بن سنان از عبداهللا كاهلي روايت كرده است و برسياري از  -986(ب) 

�  كرد:  شنيدم كه اين آيه را تالوت مي �و عبداهللاگويد: از اب مي >�./L�� >; º ]� >� >� >��–  t@b�;
 tA4�W �2
34− ����P'� o ?.  

  امثال اين قول از مفضل و او هم، از ابو عبداهللا روايت كرده است.  -987(ج)  

  ي فجر سوره

ي  و عبداهللا دربارهسعد بن عبداهللا در كتاب مذكور آورده است كه مردي از اب -988(الف) 

�T���hي  آيهU ،تنها   سؤال كرد، در جواب گفت: واو ندارد��h�  است.  

سياري از برقي از محمد بن سليمان از سدير از ابو عبداهللا اين آيه را روايت  -989(ب) 
  كرده است: 
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 ���?���'@A!D )h'� �2− � =A� ���?��
% #E− %� ��� �	i�� �
�� ª
�3K1�  �
��; � Y1��4 � ��'i �3K1 − �4.'¼�{− _� 

فرات بن ابراهيم از ابو القاسم علوي به صورت معنعن. .. از ابو بصير روايت  - 990(ج)  
خارج شود، او  كرده است كه گفت: به ابو عبداهللا گفتم: انسان مؤمن دوست ندارد كه روحش

تمام حاضران صداي او را  زند ـ و نه، فردي در آسمان با صداي بلند فرياد ميجواب داد: 

A!D@'�?��� گويد:  شنوند ـ و  مي مي )h'� �2�� − � =A� ����
H�  �& 0; �A6
z=	%−  �
�� ª%� ��� �	i�−�34 ��8.% −  �
��;−��%�.L−  �  �3K1� 

Y1��4− � =A� :;? #E��
% − ���'i �3K1− �%.�; �{−�_  

قان به صورت معنعن از محمد بن سـليمان  و از محمد بن عيسي بن زكريا ده -991(د)  
گويد: از افريقي شنيدم كه گفت: از ابو عبداهللا سؤال  ديلمي از پدرش روايت كرده است كه مي

  كردم و او حديث طوالني را همانند روايت قبلي، بازگو كرد. 
 ها هم از سهل بن زياد از محمد بـن سـليمان از   كليني از بعضي از ياران و آن -992(  (ه

پدرش از سدير صيرفي روايت كرده است و گفت: به ابو عبداهللا گفتم: اي فرزند رسول خـدا،  
  شود؟  فدايت شوم، آيا مؤمن هنگام قبض روح ناراحت مي

شود بلكه فردي از جانب خداونـد او را صـدا    جواب داد: نه، به خدا قسم او ناراحت نمي

A!D@'�?��� گويد:  زند و مي مي )h'� �2��− ��� =A� ��
H�  z=�	% 0�; ��A68 �− 
 �
�� ª%� ��� �	i�−�34 ��8.%−  �
��;–�.L��%− Y1���4 ��  �3K1� − 

� =A� :;?��
% #E− ����'i �3K1_ 
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همانند اين روايت را صدوق از پدرش از سعد بن عبداهللا از عباد از سدير نقل  -993(و)  
  كرده است.

دن نسـائي و يعقـوب و سـهل، موثـق و معتمـد      گويد: مفتوح خوان طبرسي مي -994(ز) 
  را تالوت كرده است.  به آمده است كه او قرائت پيامبرباشد، در روايتي از ابي قال نمي

  ي شمس سوره

سياري از محمد بن علي از ابو جميله از جلبي و فضيل ابو عباس از ابو  -995(الف) 
روايت كرده است كه  �بو عبداهللاو علي بن حكم از ابان بن عثمان از فضيل از ا �عبداهللا

�m���e��d��c��bl  :را چنين تالوت نمود�− /��> >� >o −��2
��4.  

از يونس از صلت بن حجاج روايت شده است كه گفت: از ابو عبداهللا شنيدم  -996(ب)  

<��/ −�كرد:  كه اين آيه را تالوت مي >� >o −��2
��4.  

<��/ −�ابن عامر اين آيه را  گويد: اهل مدينه و طبرسي مي -997(ج)  >� >o −���2
��4 
هاي اهل مدينه و شام بدين صورت نوشته شده است و  اند، و همچنين در مصحف تالوت كرده

  اين را از ابوعبداهللا روايت كرده است. 

  ي ليل سوره

سياري از برقي از محمد بن سنان از احول از سنان بن سنان روايت كرده  -998(الف) 

����mm��l:فت: به ابو عبداهللا گفتماست و گ � � � �k� �j��i��h�� � � �g� �f� ��l  F3K��
� ��V�LW&��.  

  اند.  امثال اين روايت را بعضي ديگر از ياران ما از ابو عبداهللا روايت كرده -999(ب)  
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از محمد بن هزيمه از ربيع بن زكريا از مردي ديگر و او هم، از يـونس بـن    -1000(ج) 

 �x�� رده است و گفت: ابو عبداهللا اين آيه را تالوت كرده است: ظبيان روايت كQ #
3���
� ��2'�� Q �3Ç− � ��V�� ti�C� F3K a&� ��LW��	� &� J��K�و  _�����

  گفت: اين آيه، به اين صورت نازل شده است. 
روايت كرده  از يونس از علي بن ابي حمزه و از فيض بن مختار از ابو عبداهللا -1001(د) 

34
��v �23=است كه او اين آيه را تالوت نمود:  ����Y � J�KÌ� �� ������&��  

  همانند روايت فوق هم، از ابو طالب روايت شده است.  -1002(  (ه 
، ابـن مسـعود، ابـو درداء و ابـن عبـاس      �گويد: پيامبر، علـي  طبرسي مي -1003(و) 

�'��2 ��اند:  اند و فرموده برخالف روايت ابو عبداهللا، تالوت نموده� ��V�� F3K� �3Ç Q
�&_��LW   

����«شيخ شرف الدين نجفي در كتاب  -1004(ز)  #��N� «  روايتي را با اسناد متصـل

به سليمان بن سماعه از عبداهللا بن قاسم از سماعه بن مهران نقل كرده است كه ابو عبداهللا اين 

3
# ��: آيه را به اين صورت تالوت كرده است��� ��x� Q ��2'�� Q ��3Ç− F�3K a
� ��V� ti�C�&� �LW�	� ����&� J�K−_�   

از محمد خالد برقي از يونس بن ظبيان از علي بن ابو حمـزه از فـيض بـن     -1005(ح) 
قرآن سوال شـد، او جـواب داد كـه     ي همختار از ابو عبداهللا روايت كرده است كه از او دربار

����X %	�يزهاي عجيبي دارد، مثالً: قرآن چ t';uD a �h��_�   

�� �� �J�KÌ �و نيز: � Y=23� �
34 �������&.  
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از برقي با سند مرفوع از محمد بن اورمه از ربيع بن بكر از يونس بن ظبيان  -1006(ط) 
  اين آيه را اينگونه تالوت كرده است:  �روايت شده است كه گفت: ابو عبداهللا

� ��x� Q #
3����3Ç Q ��2'�− ti�C� F��K a & � ��V��LW−_�   

فرات بن ابراهيم از محمد بن قاسم بن عبيد به صورت معنعن از ابوعبداهللا  - 1007(ي)  

��mي  روايت كرده است كه آيه �º� � � � � �¹� � �¸� � � �¶l  :را چنين تالوت كرد v��
34 ����
=jY�  

ن از اسماعيل بن مهران از ابن محذور از سماعه از ابو عبداهللا شرف الدي -1008(يا)  

F3K a روايت كرده است كه گفت: اين آيه به اين صورت نازل شده است:  a��
&� ��V� ti�C� ti�C�� �LW�	� � J�K�����&براساس اين اخبار معلوم ، 

براي او كه وصي و سفارشگر بود نص  شود كه اين آيه در رابطه با علي نازل شده است و مي
باشد، اما فيض بن مختار كه به جاي اسم ظاهر، ضمير  صريح است نه براي ما. و اين اصل مي

تغليب آورده است، ضرري ندارد، چون يا براي بيان تحريف قرآن بوده نه به خاطر تالوت، 
  رساند.  يا راوي در آن تصرف نموده است؛ پس ضرري به اصل نمي

  ي ضحي سوره

سياري از سعد بن سمره بن حيدر روايت كرده است كه گفت: در حجاز با  -1009(الف) 
فردي عرب مالقات كرديم، فصاحت و فهم او ما را به تعجب آورد، بـه او گفـتم: مـن از تـو     

كنم كه داراي چنين فصاحتي هستي، اما از كتاب خدا چندان اطالعي نداري. گفت:  تعجب مي
توانم آن را بدون لكنت زبان بخـوانم.   ر حالي كه قرآن بر ما نازل شده و ميدانم د چطور نمي
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�m��}��|��{��z��yي:  ي ضحي را بخوان. او آن را خواند تا به آيـه  گفتم: سوره

��e��d��c��b��a��`���_��~l�R%�.  

ي  در تفسـير آيـه   �كنـد كـه از عياشـي از رضـا     گفتم: روايت طبرسي آن را تأييد مي

��§=i�___�  .روايت كرده است  

 �m��i��h___lي  گويـد: پيـامبر و عـروه بـن زبيـر، كلمـه       طبرسي مي -1010(ب) 

  باشد.  اند، اما قرائت مشهور داراي تشديد مي را بدون تشديد خوانده) 3(ضحي: 
سياري از يعقـوب بـن يزيـد از ابـو جميلـه از اسـحاق بـن عمـار از ابـو           -1011(ج) 

روايت كرده است. قبالً � ��2b�o را  �m�g��f���������j����i���hlي  ، اين آيه�عبداهللا

  گفتيم كه در مصحف عبداهللا بن مسعود نيز، به همين صورت نوشته شده است. 

  ي انشراح سوره

ها هم به صـورت مرفـوع از ابـو     سياري از بعضي از ياران خودمان و آن -1012(الف) 

§��¨���mكنار ابو عبداهللا ايـن آيـه را خوانـد:    اند كه گفته است: مردي در  عبداهللا روايت كرده

��±�����°����������¯��®�����¬��«��������ª���������©l      ابو عبداهللا گفت: اين آيه به ايـن صـورت نـازل شـده

0�Tاست: ��� �	� :; �_U  

فرات بن ابراهيم از ابو القاسم عبدالرحمان بن محمد بن عبدالرحمن حسني  -1013(ب) 

  �}�B �� �را  �m��µ��´��³��²lآيه  �ت معنعن از ابو عبداهللاعلوي به صورQ
 <$W� − ��8.3� v�
  روايت كرده است.� −34
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 �� �از محمد بن قاسم بن عبيد به صورت معنعن از ابو عبداهللا اين آيه را  -1014(ج)  Q
 <$W�  B{� − ��8.3� v�
34− �� �� <{��  R%�− R�Q S− � .روايت كرده است  

اين آيه   �سياري از برقي از علي بن صلت از مفضل بن عمر از ابو عبداهللا -1015(د)  

  �}W�  B$> �� را به اين صورت روايت كرده است: Q− ��8.3� v�
34−_�  

شرف الدين از محمد بن عباس در تفسيرش از محمد بن همام از عبداهللا بـن   -1016(  (ه
روايـت كـرده    �دالرحمان از ابو عبـداهللا جعفر از حسن بن موسي از علي بن حسان از عب

���	'� − � ª�'4	��H ª� ¢9W �?�−  ]%=�§است كه گفت: خداوند فرموده است: 
 YV� §���?  §�2l e�W�B{�  Q− ª�.�W 0;− <$W� −  v�
H� v�
34− �� ��

_�<{��  ª%�  

لـه  از احمد بن قاسم از احمد بن محمد بن خالد از محمد بن علي بن ابو جمي -1017و) 

  �}T<$W�  Bفرمايد:  روايت كرده است كه گفت: خداوند مي �از ابو عبداهللاQ� _U  پيامبر

34
�� vf�34 �� �بعدي نازل شد:  ي هدر حج بود كه آي <�$W�  ª���\ 0�; B�{�  Q
_���'3�   

از احمد بن قاسم از احمد بن محمد با اسنادش از مفضل بن عمر از ابو  - 1018(ز) 

���8.3�� خواند: است كه اين آيه را مي روايت شده �عبداهللا� v�
34 <$W�  B{�  Q.  

علي بن ابراهيم از محمد بن جعفر از يحيي بن زكريا از علي بن حسان از  -1019(ح) 

  �}B ;0 �� اين آيه را روايت كرده است:  �عبدالرحمان بن كثير از ابو عبداهللاQ
� v�
34 <$W�  ª�.�W� _�ª�Q �  <{��  ª%� �� 
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خود با سند مرفوع از مقداد بن اسود كندي » ;���I«طبرسي در كتاب  -1020(ط) 

گفت:  زد و مي ي كعبه مي روايت كرده است كه گفت: ما با پيامبر بوديم و او دستش را به پرده
جبرئيل » ي مرا بلند گردان. ام را گشايش فرما و ياد و آوازه پروردگارا، مرا قوت ده و سينه«

�< _  �ت: اي محمد، اين سوره را بخوان: نازل شد و گف >� �= >H >R>� �¢ > �9>W � >�>?   >R' >4 �>' �	 >� >� >�
_ >� >� �� ]�  _ >� >� �2 >l >e>�W>? s ]V©�  >� >� ��]Q >R>� �>' �	 > >� >�− ��2H �	% − �.  

پس پيامبر نيز، آن را تالوت كرد. اين خبر نزد ابن مسعود ثابت اسـت امـا عثمـان آن را    
رار داده است. و پيش از اين سند اين خبر را از چهل نفر از اسـعد اربلـي ذكـر    مورد انتقاد ق

  كرديم. 

  ي تين سوره

ي  سياري از ابن فضال روايت كرده است كه گفت: از ابـو الحسـن دربـاره    -1021(الف) 

�m��E��Dي تين سؤال كردم، او جواب داد: اين آيه به اين صورت نازل شده است:  سوره

��Fl:به صورت  . بعد گفت���Z�'
* �.y       نيـز، نـازل شـده اسـت و بعـد از آن�m��a

��e��d��c��bl �0�=��% =	% ª%Vb� 0A � .هم، نازل شده است  

محمد بن عباس از محمد بن قاسم از محمد بن زيد از ابراهيم بن محمد بن  -1022(ب) 
ي قـول   بـاره سعيد از محمد بن فضل روايت كرده است كه گفت: به ابو الحسن رضا گفتم: در

نيسـت   ��t'�* �.�yبرايم بحث كن، جواب داد: اين آيـه   �m��F��E��Dlخداوند 


'��Zبلكه * �.y� باشد، پرسيدم:  مي?�Z�'
* �.y�   
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رسـيدم، او گفـت:     ª%Vb� f %	= %��=���0جواب داد: بله، سپس آن را خواندم تا به 

يك لحظـه هـم    خدا قسم، پيامبراين كفر است؛ به صبر كن، صبر كن؛ آن را اين طور مخوان، 
  دروغ نگفته است. 

  � ª%Vb� 0A %	= %��=��0_پرسيدم: مگر اين، چگونه است؟ گفت: 

فرات بن ابراهيم از جعفر به صورت معنعن از محمد بـن فضـيل بـن يسـار      -1023(ج) 

����C.� ���ي  ي آيـه  روايت كرده است كه گفت: مـن دربـاره  � t����t'
�* �.�y  از


'��Zنيسـت بلكـه    ��t'�* �.yؤال كردم، او جواب داد: اين آيه ابوالحسن س�* �.�y� 
  باشد.  مي

از جعفر بن محمد بن مروان به صورت معنعن از محمد بن فضيل صـيرفي از   -1024(د) 

� �f : خبر طوالني را همانند روايت قبلي نقل كرده است و در آخر هم گفـت  �ابو عبداهللا
�0�=��% =	% ª%Vb�. گفت: پناه بر خدا، به خدا قسم ايـن طـور نيسـت، بلكـه     ابو عبداهللا 

  .� ª%Vb� 0A %	= %��=��0چنين نازل شده است: 

.. از بن حسين ابـراهيم بـه صـورت معـنعن .     امثال اين روايت نيز، از محمد -1025(  (ه
  محمد بن فضيل روايت شده است.

ب شـنيدم كـه در   گويد: عمرو بن ميمون گفت: از عمر بـن خطـا   طبرسي مي -1026(و) 

���C.� �كرد:  غرب مكه اين آيه را تالوت مي� t����,�Z�'
* �.y   من گمان كردم كـه

  كند تا حرمت اين شهر آشكار گردد.  او، اين آيه را تالوت مي
گوينـد:   اند. بعضـي از مفسـران مـي    و همچنين اين روايت را از موسي بن جعفر نقل كرده

است اما نسبت دادن اين صفت بـه او ممتنـع اسـت،     برنسبت به پيام ���R%Vbچون خطاب 
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حمل  ست، چون ظاهر آن بر تكذيب پيامبردر برخي مصاحف اهل سنت آمده ا گونه كه همان
در ممنوع كردن اين قرائت مبالغه نموده و از مصحف او اين ممنـوع بـودن    �شود، امام مي

شهور ارجاع داده شـود كـه بـا    شود، پس نيازي نيست اين معني با تكّلف به قرائت م فهم مي

  روايت شده است، يا اين كه كالم بر خطاب به انسان حمل شود.  �;�0به  �;��تفسير 

  ي قدر سوره

كليني از محمد بن ابي عبداهللا و محمد بن حسن از سهل بن زياد و محمد  -1027(الف) 
 �و جعفرها از حسن بن عباس بن جريش از اب ي آن بن يحيي از احمد بن محمد و همه

�m��Aگويد: علي بن حسين اين آيه را تالوت كرده است:  اند كه ابو عبداهللا مي روايت كرده

��F��E��D��C��Bl  :راست فرمود�m���L������K��J��I��H��Gl » خداوند كه
رسول » ر چه اندازه عظيم است؟داني شب قد قرآن را در شب قدر فرو فرستاد و تو چه مي

��mوجل فرمود:   انم. خداي عزّد فرمود: نه! نمي خدا �S���R��Q��P��O�����N��Ml  

  ».شب قدر، شبي است كه از هزار ماه بهتر است«
مبـارك   ي هامام همام جعفر بن محمد بن علي بن حسين در ابتداي صـحيف  -1028(ب) 

گويـد:   و نزول جبرئيل براي تسليت و تعبير خوابش، مي بعد از ذكر رؤياي پيامبر �جدش
  در آن هنگام اين سوره را نازل فرموده است: خداوند 

�m��Q��P��O������N��M���L������K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A

��]�����\������[��Z��Y���X��W���V��U��T��S���Rl  گويــد:   ســپس مــي
خداوند به پيامبرش خبر داده است كه بني اميه سلطنت اين امت را براي مـدتي طـوالني بـه    

  گرفت. دست خواهند 
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�� سياري اين سوره را از بعضي از دوستان خودمـان نقـل كـرده اسـت:      -1029(ج)  ©W]��
 _ ]� �= >��� � >3�
>� ]S /z�>'�� >CW>?   ]� �= >��� � >3�
>� � >; >� >� �1>? � >; >� _   �́ �2� >q ]����>? �0�;̧ O ��� >K ]� �=� >��� � >3�
>� − 

�=�� �3
� �2
  )
�−    � >b]6 >o>�D /X ©C>' >� 5]�̧ >� ]� �Q]�]% � >2
]  /¢� º�� >�−   �34 5��� =�'4 0;� 
�;? #b% = �A� Z�
H�?−�. 

در هنگام خـواب ديـد،    در تفسيرش آورده است كه: پيامبر علي بن ابراهيم -1030(د)  
ناراحت بود و خداوند اين سوره را نازل  رفتند، ايشان ها از منبر او باال مي بوزينهمثل اين كه 

�2 ��Wفرمود: q ��? 0; �K �=�� �3
� �=���3
� �; ��1? �;� �=�� �3
� S z�'�CW? �
�=�� �3
� �2
  )
� �
;? .'% �b3A�_�  

ايـن آيـه را    �سياري از صفوان از ابن مسكان از ابو بصير از ابو عبـداهللا  -1031(  (ه 


�2 %روايت كرده است:   ¢���� �b6oD XC'�� 0; 5�� �Q�w4 5�� ='4� =�A�  X�
% =A���;? #b  

شرف الدين نجفي از محمد بن عباس در تفسيرش از محمـد بـن قاسـم از     -1032(و)  
روايت كرده اسـت   �احمد بن محمد از محمد بن خالد از صفوان از ابو بصير از ابو عبداهللا

�5 ;0 كرد:  كه اين آيه را تالوت مي� �Q�% �2
  ¢���� �b6oD XC'��w�4 5��� ='4 
% =A� X�� =A��[o* �;? #b  

شرف الدين نجفي با اسنادش از محمد بن جمهور از صفوان از عبـداهللا بـن    -1033(ز)  
  ، مانند روايت قبلي را نقل كرده است.�مسكان از ابو بصير از ابو عبداهللا

از شيخ طوسي از رجالش از عبداهللا بن عجالن سكوني روايت كـرده اسـت    -1034(ح) 
 �ز ابو جعفر شنيدم كه در خبر طوالني گفته است: در هـر يـك از منـازل ائمـه    كه گفت: ا
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��b]6   �فرمايـد:   وجـل مـي   براي مالئكه معراجي وجود دارد، چون خداونـد عـزّ   >o>�D /X ©C�>' >�
 5]�̧ >� ]� �Q]�]% � >2
]  /¢� º�� >�–  #̧ /b%− ��́ �;>?  

́��, گفتم:  �;>? #̧ /� 0   آيا اين جزو قرآن است؟ گفت: بله.  گفتم:، �%b#� ?;��گفت: �;[

ي اعمـال روز   دربـاره » اقبال«سيد جليل رضي الدين بن طاوس در كتاب  -1035(ط) 
غدير از كتاب محمد بن علي طرازي با اسنادش از عبداهللا بن جعفر حميـري از هـارون بـن    

و شـيعيانش  روايت كرده است كه او به اطرافيـان   �مسلم از ابو الحسن ليثي از ابو عبداهللا
او بعضي از فضايل غدير ». بخشد روزي را خواهيد ديد كه خداوند اسالم را رفعت مي«گفت: 

و كيفيت بيعت و غسل و دعاي آن روز را ذكر كرد و براي لشكر خداوند بلند شد و دو ركعت 

��ي حمد و  نماز خواند، در ركعت اول، سوره �W?S z�'�CW 3
�� ��=����E #7. ي  و سوره 
a�=\  ايم.  چه ناقص كرده گونه كه نازل شده است، خواند؛ نه مانند آن را همان  

ابو غياث و حسين فرزندان بسطام از محمد بن يوسف المؤذن از محمد بـن   -1036(ي) 
انـد كـه بـه يـاران و      روايـت كـرده   �عبداهللا بن زيد از محمد بن بكر ازدي از ابو عبـداهللا 

�� ي بيمار بود ظرفي را پر از آب كند و سورههركس «كرد:  دوستانش سفارش  �W?���'�CW  را

  ». درا بنوشبر آن بخواند سپس آن همانطوري كه نازل شده 

از محمد بن عيسي از ابن اسباط از علـي بـن ابـو    » %$��6«صفار در كتاب  -1037(يا) 

�b6oD ��ي:  ي آيه روايت كرده است كه از او درباره �حمزه از ابو بصير از ابو جعفر XC'
%�;? 0; ¢����− z1��4 0; Z��� 0; �34 �%�−�  .سؤال كردم، در جواب گفت: .... خبر  
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از سعد بن عبداهللا از محمد » �K$�¡«و امثال اين قول از مفيد در كتاب  -1038(يب) 

ي اخـتالف   بن عيسي و محمد بن حسين و موسي بن عمر از ابن اسباط روايت شد و درباره
  بحث كرديم.  ها هم در آن

  ي بينه سوره

�ي  روايت شده است كه سـوره  �از صادق -1039(الف) ���h� 0�V�� 0�b� �� ،
انـد.   اند، آن را تحريف كرده ي قريش رسوا شده باشد كه در آن، طائفه ي بقره مي همانند سوره

  ايم.  ي تحريف اين سوره ذكر كرده در دليل سوم، اخبار زيادي را درباره
كليني از علي بن محمد از بعضي از دوسـتانش و آنـان نيـز، از احمـد بـن       -1040(ب) 

آوردنـد، او   �گويد: مصحفي را نزد ابو الحسـن  محمد بن ابونصير روايت كرده است كه مي

را تـالوت نمـودم كـه اسـم      �%
'��:ي  گفت: به آن نگاه نكنيد، اما من آن را باز كردم و سوره

ه با اسم اجدادشان، در آن يافتم، سپس مصحف را به آن فـرد  هفتاد نفر از مردان قريش را همرا
  ام.  بازگرداندم. شرح اين خبر را از كشي بازگو كرده

  ي زلزله سوره

سياري از برقي از نضر بن يحيي بن هارون روايت كرده است كه گفت: من  - 1041(الف) 

�	A#  ;�0كرد: نماز خواندم، او اين آيه را تالوت  �در قادسيه پشت سر ابو عبداهللا
 v�K J�Q X��L; z�/�� v£ J�Q X��L; #A	� 0;z�/�_� 

v �/ طبرسي در بعضي از روايات از كسائي آورده است كه  - 1042(ب)  �K� z�z�� v£ 

را با ضم ياء خوانده است و همچنين اين قول، جزو روايات ابان از عاصم بوده است و 
  باشد.  مي �همچنين جزو قرائت علي
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  ي عاديات هسور

  را با تشديد خوانده است.  � .*!�0ي  كلمه �گويد كه علي طبرسي مي - 1043

  ي تكاثر سوره

روايت كرده  �سياري از منصور از ابن اسباط از محمد بن ابي حسن - 1044(الف) 

�_���mخواندند:  است كه گفت: پدر و مادرم اين آيه را مي �~� �}� � �|��{

��a��`l  

، چيزهايي وجود دارد كه مردم به آن نياز دارند تـا زمـاني كـه    سپس گفت: در اين سوره
بينم؟ گفت: چون از آن  ها را ببينند، پس مادرم گفت: چرا من اين سوره را كوتاه مي ناگورست

  كم شده است. 
را با ضـم  » لترونّ« ي هو ابن عامر و كسائي كلم �گويد: علي طبرسي مي -1045(ب) 

  اند.  تاء خوانده

  ي عصر سوره

اين سوره را تالوت كـرده اسـت:    �گويد: ابو عبداهللا علي بن ابراهيم مي -1046(الف) 

� �� �	��� �K �h� ��(W−��E=� �K� ��� �
  �W�− � .';� 0�V� 8� .�3A4
 ��G�$�−�% ��A�6� Y.������A�6− _��$��%  

ذيل خوانده است: عصر را به صورت  ي هگويد: ابن مسعود سور طبرسي مي -1047(ب) 

 �K �h� ��(W8 �� �	���−��E=� �K� ��� �
  �W�نيز، آن را به  �و علي �_−
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همين صورت قرائت كرده است، و در مصحف ابن مسعود به طريقي ديگر نيز، روايـت شـده   
  است. 

روايت كرده است: كه  �ز ابو عبداهللاسياري از خلف بن حماد از حسين ا -1048(ج) 

�m�C� �B��A�� �G��F��E��Dl  تا آخر روايتي كه قمي آن را ذكر كرده
  است. 

  روايت شده است.  �و امثال اين از حماد از حريز از ربعي از ابو جعفر -1049(د) 
از ابن سيف از برادرش و او هم، از پدرش از ابان بن تغلب از ابو ابراهيم  - 1050(  (ه

ت كه اين آيه را خوانده است: روايت شده اس �از امير المؤمنين �موسي بن جعفر

 �	���−��E=� <6.W−_� 
از استادانش روايت كرده است » ناسخ القرآن«سعد بن عبداهللا قمي در كتاب  -1051(و) 

�	� ��ي عصر را به صورت زير خوانده است:  كه ابو عبداهللا سوره�� � �h� ��(W
 �K−�� �
  �W��E=� �K� ��−_� 

  ي فيل سوره

�?� در كتاب مذكور آمده است كه ابو عبداهللا اين آيه را تالوت كرده است:  - 1052(الف) 
−R�N� −#
h� ��mHN% R%� #	  �
�� 

��و در همان كتاب مذكور آمده است كه ابو عبداهللا  -1053(ب)  �B3	i �W  ،را نيز

  تالوت كرده است. 
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  ي كوثر سوره

روايت كرده  �و او هم از ابو عبداهللاسياري از ابو داود از مردي ديگر  -1054(الف) 


'�§  است كه اين سوره را تالوت نمود:!4? �W��− =A� ��−   � ª%�� #$  ��.b�
 ª@W�q ��  ,�mW− ¡�	� 0% ��A4 − & .E_�®%  

  ي كافرون سوره

  اين سوره روايت شده است:  �از حماد از حريز از ابو جعفر -1055(الف) 

#7�− ��h� 0�V3� − ? 8��=�	� �; =�4− � a=�4? v�@
q �% §£? 8 − � 5�W? 8
0�1 ��� 5b'�1 5b� =�4? �; ��=%�4− [o*8سه بار اين جملة اخير را �, −�1'� 

 تكرار كرد. 
روايت شده است كه  �از يونس از بكار از ابوبكر حضرمي از ابو عبداهللا -1056(ب) 

ت قبلي خوانده است. و گفت: اين سوره به ي كافرون را به صورت رواي گفت: ابو جعفر سوره
  همين صورت نازل شده است. 

  ي تبت سوره

�t«ي  شيخ الفقهاء شيخ جعفر نجفي در رساله -1057(الف) D F\ «   به صـورت مرسـل

  ي تبت اسم چهل نفر كم شده است.  آورده است كه در سوره
روايـت كـرده    �هللاسياري از سهل بن زياد به صورت مرفوع از ابو عبدا -1058(ب) 

 ?%� j> �است كه گفت: =� B��� =7 �<�.  
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  ي اخالص سوره

ي قدر را روايت كرده است  از صادق، همانند سوره» اقبال«سيد در كتاب  -1059(الف) 
گونه كه نازل شده بخوانند؛ نه به صورت  ي اخالص را آن كه به دوستانش امر كرد تا سوره

  ناقص. 
د بن علي از حكم بن مسكين از عامر بـن خداعـه روايـت    سياري از محم -1060(ب) 

  كرده است و گفت: 

a به ابو عبداهللا گفتم:  .E #7�?�=\ نويسم و دوست ندارم  را يادم بده، گفت: برايت مي

a چه گفتي، يادت بدهم؛ پس بگو:  كه چيزي را غير از آن .E #7�?�=A$� aسـه   \= 

  را تكرار كرد.  �a �%'��مرتبه مرتبه اين جمله و همچنين سه 

از محمد بن ابـو عبـداهللا از عبـد العزيـز بـن      » كافي«ثقه االسالم در كتاب  -1061(ج) 
ي توحيد سؤال كردم، در جواب گفـت:    درباره �مهتدي روايت كرده است و گفت: از رضا

aهر كسي كه  .E #7   يـد را شـناخته   را بخواند و به آن ايمان داشته باشـد، براسـتي او توح

  است. گفت: چگونه آن را بخوانم؟ 

a خوانند، و اين را هم، اضـافه كـرد:    گفت: به همان صورتي كه مردم آن را مي ª�V���
 _��� a ª�V� �%� 

ي  سياري از محمد بن فارس از حكم بن سيار روايت كرده است كه سوره -1062(د) 
a اخالص را به اين صورت خواند:  .E #7�?=\ −  8� ���& =\.� a 8=\− 

�=A$�ª�V��� �'%� ª�V� �'%� ª�V� �'%� a و در آخر آن گفت: .  �'6�%� ��
&�t��  :از برقي از ابن فضال از عينيه از عبدالقاهر از ابو عبداهللا روايت كرده است كه گفت

a  �7#ي اخالص را به اين صورت بخوان:  سوره?& a V� =\ a =A$� =\
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�=A$� =\.�كنم كه بعد از  اي چنين آمده است كه ناقص است، و گمان مي در نسخه ,
=AH ي احد  اول، حرف عطف حذف شده باشد، البته اين جزو شك راوي است كه آيا كلمه

، خداوند داناترين است. خدا را شكر كه توانستيم به وعد �\=ي  صحيح است يا كلمه
ها را كه  هايي از قرآن را ذكر كنيم، و سند آن و اخباري دالّ بر تغيير قسمت خوديش وفا كنيم

اند كه مانعين،  اند، بيان نماييم و تمام اين داليل داراي شبهات ضعيفي بوده به آن استدالل كرده
  ها را همراه با جواب گردآوري كرديم.  اند، ما تمام اين آن را اضافه كرده

ها را جهـت پرهيـز از طـوالني شـدن      ده و جواب هر يك از آن(البته اعتراضات وارد ش
  بحث به صورت مفصل نياورديم). 

"!�� S«اين آخرين چيزي بود كه از كتاب  #$  �& �� ���� ���� �������%� «
�H# «آورديم كه صاحب آن، محدث شيعي مشهور، نوري طبرسي است كـه مؤلـف كتـاب    

	
��� �j.H  گويد:  ي او مي ء درباره؛ شيخ كاشف الغطا»� 
ي فقهاء و محدثين و جامع اخبار ائمه طاهرين و حائز علوم اول و آخر است و  او عالمه«

باشد. هيچ زني همانند او را بـه دنيـا نيـاورده اسـت، اسـتادان       به يقين او حجت خداوند مي
ري او فرشتگان اند در فضل و بزرگواري به او نزديك شوند، تقوا و پرهيزگا بزرگوار نتوانسته

او را خلق كند، فرمود: اين نـور مـن    كرده است، وقتي كه خداوند خواست زده آسمان شگفت
االسالم حـاج ميـرزا حسـين نـوري ـ ادام اهللا تعـالي وجـوده          است. او موال و سرور ما ثقة

  1الشريف ـ است.

                                            
  .24ي كشف االستار، ص نوري طبرسي، مقدمه - 1



  ي كتاب  خاتمه

، سـختگيري  و در اقـوال  ايم كه در حكم و داوري سـتم نكنـيم   در اين كتاب تالش كرده

FG �«لطف اهللا صافي صاحب كتاب  ننماييم. هر چند كه �.H.41J I=$�هـر چـه از   » 

اما ايـن جـزو     القاب زشت، سختگيري، طعن و لعن در تيردان داشته بسوي ما پرتاب نموده،
ـ   باشد؛ ما همه ايـن  مي آنانعادت آن اقوام و اجداد و پيشينيان و سلف و خلف  ده هـا را نادي

و گرفتيم، چون كساني كه نسبت به برترين و بهترين اين امت؛ يعني خلفاي راشدين مهـديين  
، صـديق و فـاروق و ذي النـورين و همسـران پـاك آن      خويشاوندان و نزديكان رسول خدا

و كسـاني كـه خداونـد و زمـين و آسـمان و        –طبق نص قرآن  –حضرت و مادران مؤمنان 
هـا) از خـدا بـيم     دهند، (كسي كه نسبت به آن ها شهادت مي فرشتگان بر طهارت و عفاف آن

  نداشته باشد، پس چگونه در حق ما تقوا و پرهيزگاري خواهد داشت؟ 
اند و ما آنـان را    همچنين در رابطه با اهل صدق و حق، دروغ و باطل و بهتان نسبت داده

كه در اين بـاره صـدق و    گونه كنيم چون معتقد به تحريف و تغيير قرآن هستند، همان متهم مي
  ها و منابع ايشان بيان كرديم.  اي از اخبار كتاب كذب را با نقل پاره

خدا را شكر در اين باره به هيچ كدام از منابع و كتب و روايات اهل سنت نياز نداشتيم و 
در هيچ جاي كتاب، كسي از اهل سنت را جهت استدالل و الزام خصم ذكر نكرديم چـون از  

دهم. و هيچ چيز براي   هاي خودت جوابت مي يعني با حرف» من فمك أدينك«اند:  قديم گفته
  » خصم مانند سخن خود و اقوامش حجت نيست.

كنيم كه اين كتاب و تمام روايات و عبارات آن را در دو شب و سه  و خداوند را شكر مي
از ماههاي رومي) سال  ماه اول روز به اتمام رسانديم، كتابت آن را در سوم ماه يناير (تشرين:

شب چهارشنبه آن  10روز دوشنبه شروع كرديم و در روز پنجم همان ماه در ساعت  1983
  را تمام كرديم. 



    

  461  كتاب فصل الخطاب
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