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ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺣﺴﺎن اﻟﮫﯽ ﻇﮫﯿﺮ ،رﺋﯿﺲ ﻧﺸﺮﯾﻪی »ﺗﺮﺟﻤﺎن اﻟﺤﺪﯾﺚ« در ﻻھﻮر
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﮐﺘﺎب» :ﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب ﰲ إﺛﺒﺎت ﲢﺮﻳﻒ

رب اﻷرﺑﺎب« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﺪث ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺬھﺐ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺗﻘﯽ اﻟﻨﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﺘﺎب ﹼ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص ﻓﺮﻣﻮد :ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﻋﺘﺮﺗﻢ – اھﻞ ﺑﯿﺘﻢ– را

ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارم و اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ÷ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻣﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻋﺘﺮت را
ﮐﺸﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ از رواﯾﺎت ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ از ﮐﺘﺎب» :ﺑﺼﺎﺋﺮ اﻟﺪرﺟﺎت« ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺻﻔﺎر .ﺟﻠﺪ  ،۸ﺑﺎب ھﻔﺪھﻢ.

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
ﺳﭙﺎس و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪی را ﺳﺰوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،و درود
و ﺳﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺷﺮف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﺧﺎﻧﺪان و ھﻤﺴﺮان و ﯾﺎران ﺑﺰرﮔﻮارش ﺑﺎد ﮐﻪ ﺷﮫﺮه
ی آﻓﺎق در ُﯾﻤﻦ و ﺑﺮﮐﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ،درود و ﺳﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎد
ﮐﻪ در ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ از آﻧﺎن ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﯿﻌﻪ و ﻋﻘﺎﺋﺪ آن ،ﺑﻪ ﻧﺎم» :اﻟﺸﻴﻌﺔ واﻟﺴﻨﺔ« ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﻧﻤﻮدم و اﻧﮕﯿﺰهی ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ اﺛﺮ ھﻢ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ
ﻣﺬھﺐ اﯾﺮاﻧﯽ در رد رﺳﺎﻟﻪی ﮐﻢ ﺣﺠﻢ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ »اﳋﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻸﺳﺲ اﻟﺘﻲ

ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ دﻳ ﹸﻦ اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻻﺛﻨﺎﻋﴩﻳﺔ« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﺐاﻟﺪﻳﻦ اﳋﻄﻴﺐ /ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ً
واﻗﻌﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺄﺛﺮ و ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪم ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن ﮐﺘﺎب ﮐﻢ ارزش را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدم
ﮐﻪ ﻧﺎم آن »ﻣﻊ اﳋﻄﻴﺐ ﰲ اﳋﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ« ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی آن ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ

ﻣﻄﺎﻟﺐ رﺳﺎﻟﻪی ﺧﻄﯿﺐ را ﻏﻠﻂ ﻧﺸﺎن دھﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺤﺚ ﺣﺎﺻﻠﻪ از آن را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﺪ؛
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن و ﮐﻢرﻧﮓ ﮐﺮدن ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺑﻪ ﺷﮏ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ،
و از ﺗﺮﻓﻨﺪھﺎی ﺷﺮمآور و ﻧﯿﺮﻧﮓھﺎی زﯾﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺧﻄﯿﺐ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ و دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ آﻧﺎن را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﻤﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺧﻄﯿﺐ و ﻋﻘﺎﯾﺪ اھﻞ
ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ و ﻧﺎداﻧﯽ زده و از ﺧﻮد ِﻋﻨﺎد و ﺳﺘﯿﺰه
ﺟﻮﯾﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .او ﺣﻘﯿﻘﺖ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮده و واﻗﻌﯿﺖ را ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺟﻠﻮه داده
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ در ﺳﻮال ،ﺻﻔﺤﻪی اول ﻏﻮﻏﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮده و ﻓﺮﯾﺎدھﺎی ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ
ﺳﺮ داده اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در اﯾﻦ دوران ﺣﺴﺎس ،ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﺘﺎب و رﺳﺎﻟﻪھﺎی
ﮐﻮﺗﺎه ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﻏﯿﺮت دﯾﻨﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ در
ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت و ﺟﻨﮓ و ﺟﺪالھﺎ
را رھﺎ ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﻣﺎ از ھﺮﺳﻮ آﻣﺎج آﺷﻮبھﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ،اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان
ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ و وﯾﺮاﻧﮕﺮاﻧﻪی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺎ

۴

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ را در وﺳﻂ ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ و و
ﻣﺎ را ﻣﻮرد ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ و ﻣﺴﺎﺟﺪﻣﺎن را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ
ﮐﻠﯿﻪی آﺛﺎر اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻨﮫﺪم و ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزﻧﺪ  ...١و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت و اﻟﻔﺎظ را
ﺑﺮ زﺑﺎن و ﻗﻠﻢ ﺟﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺎھﺮی درﺧﺸﺎن دارﻧﺪ ،اﻣﺎ در واﻗﻊ ﻧﯿﺮﻧﮓﺑﺎزاﻧﻪ
ھﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ھﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﻗﺪم دور ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و از آنھﺎ روی
ﮔﺮدان ﺷﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﺧﻄﯿﺐ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪه و ھﯿﭻ ﺗﯿﺮی را در
ﺟﻌﺒﻪی ﺧﻮد ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻄﯿﺐ را آﻣﺎج آن ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،و از ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﺷﻨﺎم
و ﻧﺎﺳﺰاﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﯿﺐ درﯾﻎ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ،ای ﮐﺎش ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ اﻧﺪازه اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮد و از ّ
ﺣﺪ
دﺷﻨﺎم و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﯿﺐ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرﻓﺖ ،اﻣﺎ از اﯾﻦ ﺣﺪود ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﯾﺎران
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص و ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ و ھﻤﺴﺮان ﭘﺎک رﺳﻮل ﺧﺪا و ّاﻣﮫﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ را ﻣﻮرد
ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ وﺟﺪاﻧﺶ او را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﺪ و ﺳﯿﺎهروزی و اوﺿﺎع
وﺧﯿﻢ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮد ،او را از اﯾﻦ
ﺑﺪﮔﻮﯾﯽھﺎ ﺑﺎز دارد .او ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ را ﮐﻪ ﺧﻄﯿﺐ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،اﻧﮑﺎر و
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺣﮑﻢ اﻓﺘﺮاءﮔﻮﯾﯽ و ﺑﮫﺘﺎن را ﺑﺮای ﺧﻄﯿﺐ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .از
ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ّ
ﺗﻘﯿﻪ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮده ﮐﻪ آن را وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﺎ ﺣﻖ و ﻋﺪاوت ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﺻﺤﺎب رﺳﻮلاﻟﻠﻪص ﻗﺮار دادهاﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﯿﺐ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﻘﻞ ﺻﺮﯾﺢ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﯿﻌﻪ اﺛﺒﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻋﺎﻟﻢ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺪون اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ھﯿﭻ ﺑﺮھﺎن و دﻟﯿﻠﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻄﯿﺐ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و
ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪ و ﺣﯿﻠﻪ اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ را ﻓﺮﯾﺐ دھﺪ.
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪی ﺑﯽارزش را دﯾﺪم؛ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺮﻧﮓ واﺿﺢ و دروغ آﺷﮑﺎر و اﻧﮑﺎر
ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ در آن وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮآﺷﻔﺘﻢ؛ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻌﺪ از ﻃﻠﺐ ﯾﺎری از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﺻﺪد ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮآﻣﺪم ﺗﺎ از اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪص و ﯾﺎوران او و ﯾﺎراﻧﺶ
و ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﮐﯿﻨﻪی دﺷﻤﻨﺎن او و دروﻏﮕﻮﯾﺎن را در ﺳﯿﻨﻪ دارد ،دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﻢ و از ﻃﺮف

 -١ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ّ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻊ اﳋﻄﻴﺐ ﰲ اﳋﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ،ﺻﻔﺤﻪ اﻟﻒ و ب اﺛﺮ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻓﯽ ،ﭼﺎپ
ﺗﮫﺮان.

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر

۵

ﻗﺎرﯾﺎن ﻗﺮآن ﮐﻪ ﺷﺐ و روز آن را ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﻣﻘﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ در
ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﭼﻨﺎن رواج و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺘﯽ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در آن ﮐﺘﺎب ﺻﺪاﻗﺖ و
راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ ﺧﻄﯿﺐ را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮدم .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر و ﻋﻮاﻃﻒ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻃﻊ و
ﺑﺮاھﯿﻦ روﺷﻦ و ﻧﺼﻮص ﺛﺎﺑﺖ ﺻﺮﯾﺢ و رواﯾﺎت آﺷﮑﺎر و ﻗﻄﻌﯽ ﺻﺪاﻗﺘﺶ را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﻮدم،
و ﺑﻄﻮر ّ
ﻣﻔﺼﻞ در ھﺮ ﺳﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآنّ ،
ﺗﻘﯿﻪ و ﻋﺪاوت و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ اﺻﺤﺎب
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ،ﺑﻮﯾﮋه از ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪام ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﮫﻞ ﺣﺪﯾﺚ از
ﮐﺘﺐ ﺷﯿﻌﻪ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهام ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻧﻘﺺ و زﯾﺎدی ﺑﺴﯿﺎر در ﻧﺺ
ﻗﺮآن دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺷﺎﯾﺪ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و وﯾﮋﮔﯽ ﺛﺒﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺎ ﻧﺸﺮ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻮز و ﮔﺪاز ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺮده و ﻧﻘﺎﺑﯽ را از اﯾﺸﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن
ﻣﺘﻤﺎدی زﺷﺘﯽھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ دوﺳﺘﺪاران ﺳﻨﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎﻃﻞﮔﺮاﯾﺎن و ﻧﻘﺾ ﺷﺒﮫﺎت اﺳﻼم ﻧﻤﺎﯾﺎن و اھﺪاف ﻧﯿﺮﻧﮓﺑﺎزاﻧﻪ
ﮐﻪ ﻣﺼﺪاق ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪأ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ْ
َۡ
ۡ
َ َّ ٓ ُ
َ
ُ َٰ ُ َ
ون ٱ َّ َ
� َوٱ َّ� َ
ِين َء َام ُنوا َو َما � َد ُعون إِ� أنف َس ُه ۡم َو َما �َش ُع ُرون] ﴾٩اﻟﺒﻘﺮة.[۹:
﴿ي�دِع
»ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﯾﻤﺎﻧﺪاران را ﻓﺮﯾﺐ دھﻨﺪ و ﺣﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ
ﻧﻤﯽدھﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زﺑﺎنھﺎی زﻧﺪهی دﻧﯿﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯿﻢ
َ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺪ و آنﭼﻪ را ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ رد
ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺶ را اﻋﻼن ﮐﻨﺪ .ﺑﺎرھﺎ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای رد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،اﻧﺠﻤﻦ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ھﯿﭻ ﺧﺒﺮی ﻧﺸﺪ  .١و ﻓﻘﻂ
ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽھﺎی ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪارس ﻧﺠﻒ وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪ و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اردو
ﻧﻮﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺦ رد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﮫﺖ دﺷﻨﺎم و ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ ،ﻣﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺷﺎﻋﺮ
ّ
ﺗﻤﺴﮏ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

١

 اﻟﺒﺘﻪ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪی ﺷﮫﯿﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ رواﻓﺾ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮدی و ﺑﺰدﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺰرگ ﻣﺮد ﻣﯿﺪان
ﺟﮫﺎد و ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ] .ﻣﺼﺤﺢ[

۶
ﹶﻟﻘـــــﺪ أ ﹸﻣـــــ ﹼﺮ ﻋـــــﲆ اﻟﻠﺌـــــﻴﻢ ﻳﺴـــــ ﹼﺒﻨﻲ

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ــــﺖ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻨـــــﻲ
ﺛﻤـــــﺔ ﻗﻠـ ﹸ
ﻓﻤﻀـــــﻴﺖ ﹼ

١

)ﮔﺎھﯽ از ﮐﻨﺎر اﻧﺴﺎن ﺣﻘﯿﺮ و ﺧﺴﯿﺲ ﮔﺬر ﻣﯽﮐﻨﻢ و او ﻣﺮا ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﻦ ﻧﺎ
دﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮرش ﻧﯿﺴﺘﻢ(.
اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ وی اﺟﺎز ﻧﺪاده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروقس و ھﻤﺴﺮان
ﭘﺎک رﺳﻮل ﺧﺪاص را ﻣﻮرد ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ و دﺷﻨﺎمھﺎی زﺷﺖ ﻗﺮار دھﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،او
را زﻧﺪاﻧﯽ و ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﻣﺼﺎدره ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روﺑﻨﺪ ﭘﻮﺷﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻪ روی ﺧﻮد
را ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮده اﺳﺖّ ،ردی ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ و آن را »اﻟﺸﻴﻌﺔ واﻟﺴﻨﺔ ﰲ اﳌﻴﺰان« ﻧﺎﻣﯿﺪه

اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺮادھﺎی او در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺧﻮدﻣﺎن »ﻛﺘﺎب اﻟﺸﻴﻌﺔ وأﻫﻞ
اﻟﺒﻴﺖ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺗﻮﺟﮫﯽ ﮔﺬرا داﺷﺘﻪاﯾﻢ ،و ﮐﺘﺎب ﺑﻨﺪه در ادارهی »ﺗﺮﲨﺎن

اﻟﺴﻨﺔ« ﻻھﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺮادر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯿﺶ

ﻓﺮق ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .ﭘﺲ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ :از زﺷﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﻣﯽ
درﮔﺬر ﺗﺎ ﺑﺮای آﺧﺮﺗﺖ ذﺧﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ و از ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ از روی ﮐﺮاﻣﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ
ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻦ.
اﯾﻨﮏ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﯾﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺎ ،آﻗﺎی ﻟﻄﻒاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻓﯽ  ،٢ﺑﺎ
ّ
ﺗﮑﻠﻒ و زﺣﻤﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺻﻮت اﳊﻖ ودﻋﻮة اﻟﺼﺪق« ،ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ

ﭘﯿﺶ ﺗﻨﮫﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ از آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﻧﺰد
ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران ﻋﺮب زﺑﺎن ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ و دوﺳﺘﺪار ﻋﻠﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﭼﺮا ﻣﺆﻟﻒ ،آن را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب وی ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهاش در ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آن را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺷﺎﯾﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻪاش اﺣﺴﺎس
ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاش آﻣﺎج ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ،
اوﻟﯿﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن او اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﯿﺰ اﻓﺘﺨﺎر

١

٢

 وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﺬرم ﮐﻪ دﺷﻨﺎم ﻣﯽدھﺪ ﭘﺲ از آن ﺟﺎ ﺑﯽﺧﯿﺎل ﻣﯽﮔﺬرم و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﻦﻧﺒﻮد.
 ﮐﻪ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪی رواﻓﺾ در ﻗﻢﺳﮑﻮﻧﺖ دارد.

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر

۷

ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪن از آن داﻧﺸﮕﺎه را دارم ،و ھﻢﭼﻨﯿﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺷﮫﺮ ﻻھﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻣﻘﯿﻢ آن ھﺴﺘﻢ .اﻣﺎ ھﯿﭻ اﺛﺮی از آن ﮐﺘﺎب ﯾﺎ از ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن آن ﻧﻪ در ﻻھﻮر ﮐﻪ ﺑﻨﺪه در
ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر آن ﮔﺸﺘﻪام ،و ﻧﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪﯾﻨﻪی ﻣﻨﻮره ﮐﻪ ﮔﺎه ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ آنﺟﺎ ﺳﻔﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ای ﺑﯿﭽﺎرهی ﺗﺮﺳﻮو ﺑﺰدل! ﭼﻪ اﻗﺪام و ﭼﻪ ﺟﺮأﺗﯽ؟
ﺑﮫﺮ ﺣﺎل وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب »اﻟﺸﻴﻌﺔ وأﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ« ﻓﺎرغ ﺷﺪم و ﻋﻨﺎن ﻗﻠﻢ را

ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﺷﺒﻪﻗﺎره ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻢ و ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ اﻓﮑﺎر و ﻣﺮﮐﺐ درﺧﺸﺎن
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮدم ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ راھﻢ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺮد و ﻣﺮا
از دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺑﺤﺚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﯿﻌﻪ را ﭘﯿﺶ روی
ً
ﺧﻮد ردﯾﻒ ﮐﺮدم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ از آنھﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدم.
ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ را ﺟﻠﻮ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺷﯿﻌﻪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آن ﻗﺮار دادم ﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ
آن ﺷﮫﺎدت دھﻨﺪ و ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺻﻔﺤﻪی ﭘﻨﺞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ را ﮐﻨﺎر زدم ﮐﻪ
ﮔﺬﺷﺖ روزھﺎ و ﺷﺐھﺎی
در اﺑﺘﺪای آن ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ
ِ

ﺑﺴﯿﺎر ،وی دﺳﺖﺑﺮدار ﺗﺮﻓﻨﺪھﺎ و ﻧﯿﺮﻧﮓھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،وﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻋﻠﻤﺎء و رھﺒﺮان ﻣﻠﺖ و اﻣﺖ اﺳﻼم و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺣﺴﺎس
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﻗﻠﻢھﺎی ﺧﻮد را از ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺳﺴﺘﯽ و ﺷﮑﺴﺖ و ﺿﻌﻒ در ﺻﻔﻮف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﻨﺪ و از ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ
ﺑﭙﺮھﯿﺰﻧﺪ و در ﮔﻔﺘﺎر از ﺧﺪا ﭘﺮوا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﮐﺘﻤﺎن ﻧﮑﻨﻨﺪ و اﻣﻮر ﺑﺎﻃﻞ و
ﺑﯽاﺳﺎس را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دروغ و ﺑﮫﺘﺎن ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﺪ و ﺑﺎﻋﺚ
ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ و ﮔﻤﺮاھﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻌﺼﺒﺎت ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزاﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﻨﻨﺪ .١
ﺷﮕﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ھﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﭼﺎپ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ؛ ﭼﻪ در ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻓﻘﻪ و
اﺻﻮل و ﭼﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ و ادﺑﯿﺎت ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف روش اﯾﻦ ادﻋﺎ ،ﺳﺮﺷﺎر از ﺑﺪزﺑﺎﻧﯽ و دﺷﻨﺎم
و ﺗﮑﻔﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﻖ رھﺒﺮان و ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ اﻣﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ آﻧﺎن ﻗﻠﻢھﺎﯾﺸﺎن را ﺻﺮف از
ﺗﻌﺮض ﺑﻪ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺧﺎﻧﻮدهی ﻋﻠﯽ÷ ﻣﺼﻮن ﻣﯽدارﻧﺪ و ھﺮ ﻣﻨﺼﻔﯽ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت
آﺷﮑﺎر را از ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺎ و آﻧﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدھﺪ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ و

١

 -ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻓﯽ ،ﺻﻮت اﻟﺤﻖ ،ﺑﯿﺮوت ،ص .۵

۸

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ُ
ﻣﻌﺎﻧﺪ ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺮﻧﮓھﺎ ،ﻟﺬا ﯾﮏ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ اردوﺋﯽ را ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﯾﺎد آوردم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دزد ﺑﺎ آﻣﺪن دزدھﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﺪ.
ﭘﺲ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﭘﺎک اﮔﺮ ﻗﻠﺒﺶ ﻋﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ در
ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان از راه و روش ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد و راه دﺷﻨﺎم و ﻧﯿﺮﻧﮓ و
ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی و ﺷﺎﯾﻊ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ و از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ .١
ً
و ﺳﺨﻦ آﺧﺮ اﯾﻦﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮات ﺑﺮای وﺣﺪت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ
دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن ،اﻗﺪام ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺑﯽﺧﺮد و ﻧﺎدان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺟﺎم ﮐﺎرﺷﺎن ﻓﮑﺮ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪهی آﻧﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درﮔﯿﺮیھﺎی ﻟﻔﻈﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﯿﭻ
ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و اﮔﺮ ّ
ﺣﺪ و ﻣﺮزی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﮫﻮدهﮔﻮﯾﯽ آﻧﺎن وﺿﻊ ﻧﺸﻮد ،اﯾﻦ
اﻗﺪام ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻖ رﯾﺸﻪھﺎی دﺷﻤﻨﯽ و از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ و وﯾﺮاﻧﮕﺮی ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت از آن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .٢
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ھﻤﻪ وﻋﻆ و اﻧﺪرز دﭼﺎر ﻧﺴﯿﺎن ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ زده و ﺑﺎ ﻋﺎدت
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﻧﯿﺮﻧﮓ و ﻓﺮﯾﺐﮐﺎری ،اﺑﺘﺪا ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺤﺒﺖآﻣﯿﺰ و ﺟﺬاب ﻣﯽآورد؛
ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ از روی ﻧﻔﺎق و دوروﯾﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآورد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺎھﯿﺖ ﭘﻠﯿﺪ ﺧﻮد
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و دﺷﻨﺎمھﺎ را ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪی ﺧﻮﯾﺶ از ﺳﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ای ﺣﺎﻣﻼن اﻓﮑﺎر وھﺎﺑﯽ ،وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ رھﺒﺮان و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺷﻤﺎ
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا دﻋﻮت ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﺪن ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﺎم و
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮب ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
زﯾﺮا آن دﻋﻮت ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ُﺣﺐ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﻧﺘﺸﺎر آن ـ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ـ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﻔﻮذ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﺣﺠﺎز و ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ﺣﺠﺎز از
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮏ ﻣﺬھﺐ ﺟﺪﯾﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،دﻋﻮت وھﺎﺑﯿﺖ ،اﺳﺘﻌﻤﺎر را ﻣﺴﺎﻋﺪت
ﻧﻤﻮد« .٣
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ» :ﺷﻤﺎ وھﺎﺑﯽھﺎ  -ﺟﺰ ّ
ﻋﺪهی ﮐﻤﯽ -ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎر ھﺴﺘﯿﺪ ﭼﻪ
ﻧﺎآ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭼﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎآ ﮔﺎھﯽ زده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺗﻌﺼﺐآﻣﯿﺰﺗﺎن ﮐﻪ
١

 -ﺻﻮت اﻟﺤﻖ ،ص.۸

٢

 -ﺻﻮت اﻟﺤﻖ ،ص.۱۳

٣

 -ھﻤﺎن ،ص.۷۸

۹

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر

ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺬاھﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ ،ﺟﺰ
ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﮐﯿﻨﻪﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪی ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺴﺖ« .١
وھﺎﺑﯽھﺎ در ﻧﺠﺪ و ﺣﺠﺎز ،ﭘﺮﭼﻢ ّ
ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬھﺒﯽ را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ و
رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮﻧﺸﺎن را ﺣﻼل ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﺳﻠﺤﻪھﺎﯾﺸﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار دادﻧﺪ و
ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن اﻋﻼن ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ھﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﮑﻦ ،آنھﺎ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و
اﻧﻮاع ﻏﺪر و ﺳﺘﻢ را در ﺣﻖ آﻧﺎن اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺣﻮادث ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﮐﺸﻒ و اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ وھﺎﺑﯽھﺎ در آن زﻣﺎن
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت را ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ ،اوﻟﯿﻦ دﺷﻤﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖ
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و اﯾﻦ اوﺿﺎع در آن زﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺎ ﺑﭙﺎداﺷﺘﻦ دوﻟﺖ ﻧﺎﻣﺸﺮوع
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ را ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ .آنھﻢ ﺑﻌﺪ از ،ازھﻢ
ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ دوﻟﺖھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺿﻌﯿﻒ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
٢
دﺷﻤﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺗﺎ ﺗﻮان روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮫﻮدی را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﻗﺪﯾﻢ ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻻ ﺗﻨـــــﻪ ﻋـــــﻦ ﹸﺧﻠـــــﻖ و ﺗـــــﺄﰐ ﻣﺜ ﹶﻠـــــﻪ

ـــــﺎر ﻋﻠﻴــــــﻚ إذا ﻓﻌﻠــــــﺖ ﻋﻈــــــﻴﻢ
ﻋـ ﹲ

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

و ﺧﺪاوﻧﺪأ روش ﭘﻠﯿﺪﺷﺎن را ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن زﺷﺖ ﻧﺸﺎن داده و ﻣﻮرد ذﻣﺸﺎن ﻗﺮار داده
و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ
ََُ ۡ
َُ ُ ْ َ َۡ ُ َ
َ َّ
ِند ٱ�ِ أن �قولوا َما � �ف َعلون] ﴾٣اﻟﺼﻒ.[۳ :
� َمق ًتا ع
﴿ك
»ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺪون ﮐﺮدار ،ﺧﺸﻢ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد«.

١

 -ھﻤﺎن ،ص.۷۹

٢

 -ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻓﯽ ،ﺻﻮت اﻟﺤﻖ ،ص ۸۱و .۸۲

۱۰

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس ﺳﺮور ﮐﺎﺋﻨﺎت و اﺷﺮف اﻧﺒﯿﺎءص ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
اھﻞ و ﻋﯿﺎل و ھﻤﺴﺮان و ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺎک و ﺧﻠﻔﺎی ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎران راه ﯾﺎﻓﺘﻪی اﯾﺸﺎن
را ﻣﻮرد ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﭼﻪ اﻣﯿﺪی ﻣﯽﺗﻮان داﺷﺖ .١
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺧﻮد را ﻧﺼﯿﺤﺖﺟﻮﯾﯽ دﻟﺴﻮز ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ،ھﻤﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهی اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ،ﻓﺎروق اﻋﻈﻢس ،و ﭘﺪرزن رﺳﻮل
ﺧﺪاص و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺎرهی ﺷﻮھﺮ ﻣﻈﻠﻮم دو دﺧﺘﺮش ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ذی
اﻟﻨﻮرﯾﻦس ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب و ﻋﺜﻤﺎن و ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ
اﯾﺸﺎن ھﻤﻪ اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن ﺑﺮ ﮐﻌﺐ اﻻﺣﺒﺎر ﯾﮫﻮدی  ٢ﺑﻮد؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ از
ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮد و ﺑﻪ او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ّ
ﺣﺠﺖ ﺷﺮﻋﯽ ﮔﻔﺘﻪی او را
ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .٣
ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﺸﺪ ﺟﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺧﻼق و روش او و
اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ وی ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﯿﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد و از روح ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ـ ﭼﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﭘﻠﯿﺪ و ﻓﮑﺮ ﺑﺪی ـ و اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎرج و در ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ؛ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﻮد .٤
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻋﺪاﻟﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﺟﺰو ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﺻﻮل و ﻓﺮوع دﯾﻦ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮔﻨﺎهآﻟﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ،آن را ﺑﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ
ﻧﺪارد .٥

١

 -ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎ» :اﻟﺸﻴﻌﺔ وأﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ« و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺎ »اﻟﺸﻴﻌﺔ

٢

-ﺑﻪ ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪای ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ در ﺳﯿﻨﻪھﺎﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪی رﺳﻮل ﺧﺪا را ﮐﺎﻓﺮ

واﻟﺴﻨﺔ« را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛ آﻧﺎﻧﮑﻪ در ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ،اﺳﻼم آورده و ﺑﻪ دﯾﺪار اﯾﺸﺎن ﻣﺸﺮف ﺷﺪه و در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﺷﺎن ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ھﻤﺪﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮫﻮدیھﺎ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

٣

 -ﺻﻮت اﻟﺤﻖ ،ص.۳۸

٤

 -ھﻤﺎن ،ص ۳۸و .۳۹

٥

 -ھﻤﺎن ،ص.۵۷

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر

۱۱

اﯾﻦ اﺳﺖ ّﻧﯿﺎت ﭘﻠﯿﺪ آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ،ﻓﺮاوان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﻤﻠﻮ از
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺪﮔﻮﯾﯽھﺎ و زﺧﻢ زﺑﺎن ھﺎﺳﺖ .ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻦ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻇﺎھﺮﺷﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﺳﯿﺎه ﮐﺮدن ده ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺪون ﺑﺴﻢاﷲ و اﳊﻤﺪﷲ ،ﻧﺎم ﺧﺪا را آورده و
اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪی ﻣﻨﻮره و ﻋﻠﻤﺎء ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﮫﺮ ﻻھﻮر را ﻣﻮرد
ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داده و ﻣﻄﺎﺑﻖ ّردی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻄﯿﺐ و ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﳋﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ« ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺷﮑﺎﯾﺖ و دادﻧﺎﻣﻪای را از ﮐﺘﺎب ﻣﻦ» ،اﻟﺸﻴﻌﺔ واﻟﺴﻨﺔ« ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن

ﺟﻨﺠﺎل زﯾﺎد و داد و ﻓﻐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ،در ﺻﻔﺤﻪی ) (۲۷ﻣﺒﺤﺚ »ﻛﺘﺎب اﻟﺸﻴﻌﺔ وﲢﺮﻳﻒ

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

دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮ رﺳﻮل اﻋﻈﻢ ،ﻣﺤﻤﺪص ،ﻧﺎزل ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻋﻢ از ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ آن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و
ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ از آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ،ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی درﺑﺎرهی آن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ« .١
ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وی در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪاش ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ رواﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ در
ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ادﻋﺎی ﺧﻮﯾﺶ ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ؛ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻓﺮاوان .ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر
ﻧﺒﻮده ﯾﮑﯽ از رواﯾﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ
رواﻓﺾ ،ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﯾﻢّ ،رد ﮐﻨﺪ .و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻨﺪ ،آن را ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﮐﻢ ارزش و از
ﺣﯿﺚ ﻧﺴﺒﺖ آن را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺟﺰ ﺳﻮرهای ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻄﯿﺐ ھﻢ در ﮐﺘﺎب
»اﳋﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ « در ﺑﺎرهی ﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب ،ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ آن ﺳﻮره را
رب اﻷرﺑﺎب« ﺧﻮد ﻧﻘﻞ
در ﺻﻔﺤﻪی  ۱۸۰ﮐﺘﺎب »ﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب ﰲ إﺛﺒﺎت ﲢﺮﻳﻒ ﻛﺘﺎب ﹼ

ﮐﺮده اﺳﺖ .وی ﺗﻨﮫﺎ رواﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﻮره را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮدﻣﺎن »اﻟﺸﻴﻌﺔ واﻟﺴﻨﺔ« ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺪﻋﯽ
اﻧﺪ ﺳﻮرهای از ﻗﺮآن ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﻗﺮآن را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

١

 -ﺻﻮت اﻟﺤﻖ ،ص.۲۸

۱۲

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

و اﮐﻨﻮن ﺟﮫﺖ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪی ﺟﺎﻟﺐ و ﺑﺮای آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدن دﺷﻤﻨﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه و
ً
ﭘﺸﺖ ﻧﻤﻮدن آﻧﺎن از ﺣﻖ و ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ و ﻧﯿﺮﻧﮓﺑﺎزی اﯾﺸﺎن ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ
آنﺟﺎ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ،در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
در ﭘﺎورﻗﯽ ﺻﻔﺤﻪی ) (۷۸ﮐﺘﺎب »اﻟﺸﻴﻌﺔ واﻟﺴﻨﹼﺔ« ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺪ

ﻣﺤﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻄﯿﺐ در رﺳﺎﻟﻪی ﺧﻮد» ،اﳋﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ« ،ﺻﺎدق ﺑﻮده اﺳﺖ ،آن ﺟﺎ ﮐﻪ

ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﯾﻪی ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺎ و آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ،از ﺻﻔﺤﻪی ) (۱۶ - ۹ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد
ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﺎ و ﻣﺮدم اﺳﺖ ،دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﻗﺮآن را
ّ
ﻣﺤﺮف ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﻟﻄﻒاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻓﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد» ،ﻣﻊ

اﳋﻄﻴﺐ ﰲ ﺧﻄﻮﻃﻪ اﻟﻌﺮيﺿﺔ« ،از ﺻﻔﺤﻪی ) (۸۲ – ۴۸ﺑﺎ ﺷﺪت و ّ
ﺣﺪت ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق را

رد ﮐﺮده و ﺑﺪون ﺳﻨﺪ و دﻟﯿﻞ ،اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮآن را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪی ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ:

اول – اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺷﯿﻌﯽ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﻟﻄﻒاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﺼﻮص ﺷﯿﻌﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮآن دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻄﯿﺐ آنھﺎ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ،اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ؛ ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮐﺘﺎب ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ اﻟﻨﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ و ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ
وی ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﮫﺎرت و ﻣﻘﺎم واﻻی او در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده
اﺳﺖ.
دوم – ﺻﺎﻓﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻋﺒﺎرتھﺎﯾﯽ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻮم – ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺳﺘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد؛ زﯾﺮا ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻼﺣﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر
ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺪﻋﻠﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ آن را
ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﺼﻮن و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺳﺖ،
ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺟﺮم ﺑﻮده و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﯿﻠﯽ واﺿﺢ اﺳﺖ.
ً
ﭼﮫﺎرم – واﻗﻌﺎ ﺻﺎﻓﯽ در ﺑﺤﺚ ﺧﻮد ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﺮآن ،ﯾﮏ رواﯾﺖ را از دوازده اﻣﺎم ،ﮐﻪ
رواﻓﺾ آﻧﺎن را ﻣﻌﺼﻮم ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺧﻄﯿﺐ ﮐﻪ دو رواﯾﺖ از دو ﻧﻔﺮ از اﻣﺎﻣﺎن آنھﺎ آورده ﮐﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺗﺤﺮﯾﻒ و

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر

۱۳

ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﺮآن ﺻﺮاﺣﺖ دارﻧﺪ .ﺑﻠﯽ آﻗﺎی ﺻﺎﻓﯽ ،ﻣﺎ اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪد را از
ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﺮآن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ،ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻄﯿﺐ /ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺟﺎی ھﯿﭻ
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻀﻤﻮن آن دﻻﯾﻞ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﮕﺮ از روی
١
ﺗﻘﯿﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮﯾﺐ دادن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن.
ﺳﭙﺲ در ﺻﻔﺤﻪی ) ،(۱۳۷ﺳﻮرهی اﻟﻨﻮرﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﻮرهی وﻻﯾﺖ را از ﮐﺘﺎب »ﺗﺬﻛﺮة

اﻷﺋﻤﺔ« ﻣﻼ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ـ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺠﺘﮫﺪ آنھﺎ ـ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺳﭙﺲ در ﭘﺎورﻗﯽ روی

آن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﻢ:
»ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻮرهی ﻧﻮرﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻄﯿﺐ آن را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »دﺑﺴﺘﺎن
ﻣﺬاھﺐ« ـ ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺐ ﺷﯿﻌﻪ ـ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻼﻣﺤﺴﻦ ﮐﺸﻤﯿﺮی آن را ذﮐﺮ
ﻧﮑﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮده؛ زﯾﺮا او ھﻢ آن ﺳﻮره را در ﮐﺘﺎب
ﺧﻮد آورده اﺳﺖ .ﻟﻄﻒاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻓﯽ ،ﮐﻪ اﻧﺘﺴﺎب ﮐﺘﺎب ﻣﻼﻣﺤﺴﻦ ﮐﺸﻤﯿﺮی را ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ
اﻧﮑﺎر ﮐﺮده ،درﺑﺎرهی ﮐﺘﺎب »ﺗﺬﻛﺮة اﻷﺋﻤﺔ« ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻮرهی

آن ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﯽ؟ آﯾﺎ ﻣﺠﻠﺴﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن
ﻧﻮرﻳﻦ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ِ

ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﭘﺲ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﭼﺮا؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻮرهی ﻧﻮرﯾﻦ ﺑﺎرھﺎ در ھﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ اﻣﺜﺎل ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺋﺮی و ﻏﯿﺮه در ﺷﺒﻪﻗﺎرهی ھﻨﺪ و
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ. ٢
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ) ،ﺧﺎﺗﻢ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ(  -ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﯿﻌﻪ ،-ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﯾﻢ
ﮐﻪ او در ﮐﺘﺎب »ﻓﺼﻞاﳋﻄﺎب« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﻧﻘﺼﺎن ﺳﻮرهھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮرهی ﺣﻔﺪ و ﺳﻮره ﺧﻠﻊ و ﺳﻮره وﻻﯾﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .٣

١

 -اﻟﺸﯿﻌﺔ واﻟﺴﻨﺔ ،ص ۷۸و .۷۹

٢

 -ص.۱۳۸

٣

 -اﻟﺸﯿﻌﺔ واﻟﺴﻨﺔ ،ص.۱۳۹

۱۴

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﻣﺎ ھﻢ ﺑﺮ ﺳﺨﻦ او ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ» :ﺧﻄﯿﺐ /در ﮐﺘﺎب »اﳋﻄﻮط

اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ« ﯾﺎدآور ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺳﻮرهی وﻻﯾﺖ در ﻗﺮآن ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ ﺣﺬف ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺻﺎﻓﯽ ھﻢ در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪی ﺧﻮد »ﻣﻊاﻟﺨﻄﯿﺐ« ﺑﻪ ّ
ﺷﺪت و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﺳﺖ آن را رد ﮐﺮده

و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ دروغ ﻓﺎﺣﺶ و اﻓﺘﺮای آﺷﮑﺎری ﮐﻪ در ﮐﻼم ﺧﻄﯿﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا در
ﻓﺼﻞاﻟﺨﻄﺎب ،ﻧﻪ در ﺻﻔﺤﻪی ) (۱۸۰و ﻧﻪ در ھﯿﭻ ﮐﺪام از ﺻﻔﺤﺎت آن از اول ﮐﺘﺎب ﺗﺎ
آﺧﺮ آن ﻧﺎﻣﯽ از اﯾﻦ ﺳﻮرهی دروﻏﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ«.
ﻣﺎ ھﻢ ،در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن و ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق او ،ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ای ﺻﺎﻓﯽ ،آﯾﺎ از ﺧﺪا
ﺷﺮم ﻧﺪاری و ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
دروغھﺎی ﺗﻮ را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ؛ ﭘﺲ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس؛ زﯾﺮا ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺧﻄﯿﺐ ،ﻋﻠﻢ ﻧﻤﺮده و در
ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺮﻓﻨﺪ و دروﻏﺘﺎن را ﻓﺎش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ
ھﻤﺎن ﻃﺒﺮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻧﻘﺼﺎن ﻗﺮآن ﺳﻮرهی وﻻﯾﺖ را ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﺪ. ١
اﯾﻦ ﺑﺎر و در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﻢ دوﺳﺖ ﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﺪاده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ادﻋﺎی
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن را ﺑﺪون ﻧﻘﻞ و ذﮐﺮ ھﯿﭻ ﺳﻨﺪ و ﻣﺪرﮐﯽ اﻧﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ
رواﯾﺖ از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﺧﻮد اﺳﺘﻨﺎد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ّرد ﮔﺬﺷﺘﻪی ﻣﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ادﻋﺎی ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻮرهی وﻻﯾﺖ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎ
ﮐﻤﺎل ﺟﺴﺎرت و ﭘﺮروﯾﯽ و ﺑﺪون ﻣﺒﺎﻻت ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻨﺎن ھﺮ روز ﮐﺘﺎب دروﻏﯿﻨﯽ
ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن و ﺗﻔﺮﻗﻪاﻧﺪازی و ﺟﺮﯾﺤﻪدار ﮐﺮدن اﺣﺴﺎﺳﺎت و
زﻧﺪه ﮐﺮدن ﮐﯿﻨﻪھﺎﺳﺖ .روزی ﮐﺘﺎب »اﳋﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﻪ« را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ،روزی ﮐﺘﺎب
»اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺻﻢ« را ﺑﺎ ﺷﺮﺣﯽ ﭘﻠﯿﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و روزی ھﻢ ﮐﺘﺎب »اﻟﺸﻴﻌﺔ

واﻟﺴﻨﺔ« را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :آﻧﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺘﺎب اﺳﻼم
)ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ( ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻘﺺ و زﯾﺎده وﺟﻮد دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮرهی
دروﻏﯿﻦ وﻻﯾﺖ .٢

١

 -ھﻤﺎن.

٢

 -ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻓﯽ ،ﺻﻮت اﻟﺤﻖ و دﻋﻮة اﻟﺼﺪق ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،ص.۳۴

۱۵

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر

ﺳﭙﺲ ﺑﺮ آن ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺳﻮره را ﮐﻪ ﺑﻪ دروغ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داده
ﺷﺪه ،دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺮآن و اﺳﻼم اﺧﺘﺮاع ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ دﺷﻤﻨﺎن اھﻞ ﺑﯿﺖ ،آن را ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ
ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺳﻮره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﯿﺐ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻧﻮری
آن را در ﺻﻔﺤﻪ ) (۱۸۰ﮐﺘﺎب ﺧﻮد آورده اﺳﺖ و ﻣﺎ در ﮐﺘﺎب »ﻣﻊاﳋﻄﻴﺐ« آن را رد

ﮐﺮدﯾﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻮری اﯾﻦ ﺳﻮرهی دروﻏﯿﻦ را ﻧﻪ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪی ) (۱۸۰و ﻧﻪ در
ﻏﯿﺮ آن ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ّرد ﮐﺮدن آن ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﺸﻴﻌﺔ واﻟﺴﻨﺔ« را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ

ﮐﺮدﯾﻢ؛ زﯾﺮا ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮازﻧﺪهی او و ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن اوﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن
اھﻞ ﺑﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺑﺪزﺑﺎﻧﯽ و ﻧﺴﺒﺖ دادن دروغ ﺑﻪ اھﻞ ﺑﯿﺖ؛ و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل دروغ ﺧﻄﯿﺐ را دﯾﺪه و ﺑﺮ وی ﺗﺮﺣﻢ ﮐﺮده )و اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﯿﭽﺎره و ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ
اﺳﺖ( .١
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﺻﻞ و ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮدی اﯾﻦ ﻗﻮم و رھﺎ ﮐﺮدن آﻧﺎن
ﺑﺮ دروغ و ﺗﺰوﯾﺮﺷﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻮﯾﺎ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪی )ﺟﻮﺋﯿﺒﻠﺰ( آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﺨﻦ ﭘﺮﺗﺰوﯾﺮ و دروغ را آنﻗﺪر ﺗﮑﺮار ﮐﻦ ﺗﺎ ﺧﻮدت را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدھﯽ و ﺑﺎور
ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ راﺳﺖ اﺳﺖ.
وﻻ أدري وﻟﺴـــــــــــﺖ أﺧـــــــــﺎل أدري

أ ﻗــــــﻮم آل ﺣﺼــــــﻦ أم ﻧﺴـــــــــــﺎء

ﯾﻌﻨﯽ :ﻧﻤﯽداﻧﻢ و ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ آل ﺣﺼﻦ ﻣﺮد ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ زن؟
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﺘﺎب »ﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب« ﻧﺰد ھﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی

ﺟﺰ او ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ،ﺟﺮأت ﮔﻔﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ را داﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻮرهی
ﮐﺎﻣﻠﻪ را از ﮐﺘﺎب ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ  ٢ﮐﻪ او ھﻢ از ﮐﺘﺎب »دﺑﺴﺘﺎن ﻣﺬاھﺐ« آورده اﺳﺖ ،ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ راﺳﺘﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ از وی ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺎﻧﺪه آﺷﮑﺎر ﺷﻮد .ﻧﻮری
ﻃﺒﺮﺳﯽ  ٣وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻟﻔﻈﯽ را در ﻗﺮآن اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی
ﮐﺘﺎب »دﺑﺴﺘﺎن ﻣﺬاھﺐ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﻋﺜﻤﺎن

١
٢
٣

 ھﻤﺎن. ﺻﻮت اﻟﺤﻖ ،ھﻤﺎن ،ص ۱۸۰و .۱۸۱ -ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ وی در ﺑﺎب ﭼﮫﺎرم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب »ﻓﺼﻞاﻟﺨﻄﺎب« ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.

۱۶

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﻗﺮآن را ﺳﻮزاﻧﺪ و ﺳﻮرهھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺑﺎره ﻓﻀﺎﯾﻞ اھﻞ ﺑﯿﺖ ‡ ﺑﻮد از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮد و اﯾﻦ ﺳﻮره از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ:
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ .ﻳﺎ أﳞﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﹺآﻣﻨﻮا ﺑﺎﻟﻨﻮرﻳﻦ أﻧﺰﻟﻨﺎﳘﺎ ﻳﺘﻠﻮان ﻋﻠﻴﻜﻢ آﻳﺎﰐ
وﳛﺬراﻧﻜﻢ ﻋﺬاب ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ .ﻧﻮران ﺑﻌﻀﻬﲈ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ وأﻧﺎ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﻌﻠﻴﻢ ،إن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﻓﻮن

ﺑﻌﻬﺪ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﰲ آﻳﺎت ﳍﻢ ﺟﻨﺎت ﻧﻌﻴﻢ ،واﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ آﻣﻨﻮا ﺑﻨﻘﻀﻬﻢ ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﻢ

وﻣﺎ ﻋﺎﻫﺪﻫﻢ اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻘﺬﻓﻮن ﰲ اﳉﺤﻴﻢ ،ﻇﻠﻤﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻋﺼﻮا اﻟﻮﴆ اﻟﺮﺳﻮل

أوﻟﺌﻚ ﻳﺴﻘﻮن ﻣﻦ ﲪﻴﻢ .إن اﷲ اﻟﺬي ﻧﻮر اﻟﺴﲈوات واﻷرض ﺑﲈ ﺷﺎء واﺻﻄﻔﻰ ﻣﻦ اﳌﻼﺋﻜﺔ

وﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ أوﻟﺌﻚ ﰲ ﺧﻠﻘﻪ ﻳﻔﻌﻞ اﷲ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫﻮ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ .ﻗﺪ ﻣﻜﺮ
اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﺑﺮﺳﻠﻬﻢ ﻓﺄﺧﺬﻧﺎﻫﻢ ﺑﻤﻜﺮﻫﻢ إن أﺧﺬي ﺷﺪﻳﺪ أﻟﻴﻢ ،إن اﷲ ﻗﺪ أﻫﻠﻚ ﻋﺎد ﹰا

وﺛﻤﻮد ﺑﲈ ﻛﺴﺒﻮا وﺟﻌﻠﻬﻢ ﻟﻜﻢ ﺗﺬﻛﺮة ﻓﻼ ﺗﺘﻘﻮن وﻓﺮﻋﻮن ﺑﲈ ﻃﻐﻰ ﻋﲆ ﻣﻮﺳﻰ وأﺧﻴﻪ ﻫﺎرون
وأﻏﺮﻗﻨﺎه وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ أﲨﻌﲔ ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻜﻢ آﻳﺔ وإن أﻛﺜﺮﻛﻢ ﻓﺎﺳﻘﻮن .إن اﷲ ﳚﻤﻌﻬﻢ ﰲ ﻳﻮم اﳊﴩ

ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﳉﻮاب ﺣﲔ ﻳﺴﺄﻟﻮن .إن اﳉﺤﻴﻢ ﻣﺄواﻫﻢ وإن اﷲ ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢ .ﻳﺎ أﳞﺎ اﻟﺮﺳﻮل
ﺑﻠﻎ إﻧﺬاري ﻓﺴﻮف ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻗﺪ ﺧﴪ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻦ آﻳﺎﰐ وﺣﻜﻤﻲ ﻣﻌﺮﺿﻮن ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻳﻦ

ﻳﻮﻓﻮن ﺑﻌﻬﺪك إﲏ ﺟﺰﻳﺘﻬﻢ ﺟﻨﺎت اﻟﻨﻌﻴﻢ .إن اﷲ ﻟﺬو ﻣﻐﻔﺮة وأﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ وإن ﻋﻠﻴ ﹰﺎ ﻣﻦ اﳌﺘﻘﲔ

وإﻧﺎ ﻟﻨﻮﻓﻴﻪ ﺣﻘﻪ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ .ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻋﻦ ﻇﻠﻤﻪ ﺑﻐﺎﻓﻠﲔ .وﻛﺮﻣﻨﺎه ﻋﲆ أﻫﻠﻚ أﲨﻌﲔ .ﻓﺈﻧﻪ

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

اﳊﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ واﺳﺘﻌﺠﻠﺘﻢ ﲠﺎ وﻧﺴﻴﺘﻢ ﻣﺎ وﻋﺪﻛﻢ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ و ﻧﻘﻀﺘﻢ اﻟﻌﻬﻮد ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻛﻴﺪﻫﺎ

وﻗﺪ ﴐﺑﻨﺎ ﻟﻜﻢ اﻷﻣﺜﺎل ﻟﻌﻠﻜﻢ ﲥﺘﺪون .ﻳﺎ أﳞﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﻗﺪ أﻧﺰﻟﻨﺎ إﻟﻴﻚ آﻳﺎت ﺑﻴﻨﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﻳﺘﻮﻓﺎه ﻣﺆﻣﻨ ﹰﺎ وﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪك ﻳﻈﻬﺮون ،ﻓﺄﻋﺮض ﻋﻨﻬﻢ إﳖﻢ ﻣﻌﺮﺿﻮن .إﻧﺎ ﳍﻢ ﳏﴬون

ﰲ ﻳﻮم ﻻ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻨﻬﻢ ﳾء وﻻ ﻫﻢ ﻳﺮﲪﻮن .إن ﳍﻢ ﰲ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻘﺎﻣ ﹰﺎ ﻋﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﺪﻟﻮن .ﻓﺴﺒﺢ

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

ﻓﺼﱪ ﲨﻴﻞ .ﻓﺠﻌﻠﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻘﺮدة واﳋﻨﺎزﻳﺮ وﻟﻌﻨﺎﻫﻢ إﱃ ﻳﻮم ﻳﺒﻌﺜﻮن .ﻓﺎﺻﱪ ﻓﺴﻮف ﻳﺒﴫون.

وﻟﻘﺪ آﺗﻴﻨﺎ ﺑﻚ اﳊﻜﻢ ﻛﺎﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻠﲔ .وﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻚ ﻣﻨﻬﻢ وﺻﻴ ﹰﺎ ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺮﺟﻌﻮن .وﻣﻦ

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
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ﻳﺘﻮل ﻋﻦ أﻣﺮي ﻓﺈﲏ ﻣﺮﺟﻌﻪ ﻓﻠﻴﺘﻤﺘﻌﻮا ﺑﻜﻔﺮﻫﻢ ﻗﻠﻴ ﹰ
ﻼ ﻓﻼ ﺗﺴﺄل ﻋﻦ اﻟﻨﺎﻛﺜﲔ ،ﻳﺎ أﳞﺎ اﻟﺮﺳﻮل

ﻗﺪ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻚ ﰲ أﻋﻨﺎق اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻋﻬﺪ ﹰا ﻓﺨﺬه وﻛﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻛﺮﻳﻦ .إن ﻋﻠﻴ ﹰﺎ ﻗﺎﻧﺘ ﹰﺎ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ
ﺳﺎﺟﺪ ﹰا ﳛﺬر اﻵﺧﺮة و ﻳﺮﺟﻮ ﺛﻮاب رﺑﻪ ﻗﻞ ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻮي اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮا وﻫﻢ ﺑﻌﺬاﰊ ﻳﻌﻠﻤﻮن

ﺳﻴﺠﻌﻞ اﻷﻏﻼل ﰲ أﻋﻨﺎﻗﻬﻢ وﻫﻢ ﻋﲆ أﻋﲈﳍﻢ ﻳﻨﺪﻣﻮن .إﻧﺎ ﺑﴩﻧﺎك ﺑﺬرﻳﺘﻪ اﻟﺼﺎﳊﲔ .وإﳖﻢ

ﻷﻣﺮﻧﺎ ﻻ ﳜﻠﻔﻮن ،ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ ﻣﻨﻲ ﺻﻠﻮات ورﲪﺔ أﺣﻴﺎ ﹰء و أﻣﻮاﺗ ﹰﺎ ﻳﻮم ﻳﺒﻌﺜﻮن .وﻋﲆ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻐﻮن

ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪك ﻏﻀﺒﻲ إﳖﻢ ﻗﻮم ﺳﻮء ﺧﺎﴎﻳﻦ .وﻋﲆ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻠﻜﻮا ﻣﺴﻠﻜﻬﻢ ﻣﻨﻲ رﲪﺔ

وﻫﻢ ﰲ اﻟﻐﺮﻓﺎت آﻣﻨﻮن .واﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ(.

)ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه ﻣﮫﺮﺑﺎن .ھﺎن! ای اﯾﻤﺎنداران ،اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺑﻪ دو ﻧﻮری
ﮐﻪ آنھﺎ را ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ و آﯾﺎت را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را از ﻋﺬاب روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارﻧﺪ .دو ﻧﻮری ﮐﻪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﻮا و داﻧﺎﯾﻢ .ھﻤﺎﻧﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪ ﺧﺪا و ﻓﺮﺳﺘﺎدهاش در آﯾﺎت وﻓﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﮫﺸﺖھﺎی
ﭘﺮﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ ،و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺾ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻪ
دوزخ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻇﻠﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻓﺮﻣﺎن وﺻﯽ و رﺳﻮل ﺳﺮﺑﺎز
زدﻧﺪ؛ ﭘﺲ از آب داغ ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ھﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﻤﺎنھﺎ
و زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ھﺮ آنﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻮراﻧﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و اﯾﻤﺎنداران
)اﺋﻤﻪ( را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و در ﻣﯿﺎن آﻓﺮﯾﺪﮔﺎﻧﺶ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ آنﭼﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ،اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﺪ .ھﯿﭻ ﺧﺪاﯾﯽ ﺟﺰ او ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺨﺸﻨﺪهی ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺸﺎن ﻣﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ آنھﺎ را ﺑﻪ ﻣﮑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ھﻤﺎﻧﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ ﺷﺪﯾﺪ و دردﻧﺎک اﺳﺖ .ھﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎد و ﺛﻤﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻋﻤﻞ ﺑﺪﺷﺎن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و آﻧﺎن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺎﯾﻪی ﻋﺒﺮت ﻗﺮار داد ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر
ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﻐﯿﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ و ﺑﺮادرش ھﺎرون از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮداﺷﺖ .ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :او و ھﻤﻪی ﭘﯿﺮواﻧﺶ را در درﯾﺎ ﻏﺮق ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﺒﺮت
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺗﺎن ﻓﺎﺳﻖ ھﺴﺘﯿﺪ .ھﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را در روز ﺣﺸﺮ
ﮔﺮدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ھﻨﮕﺎم ﺳﺆال و ﺟﻮاب ﻗﺎدر ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﻤﺎﻧﺎ دوزخ ﺟﺎی
اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﺎ و ﺑﺎﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ .ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﺑﯿﻢ دادن ﻣﺮا ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﮐﻦ و در آﯾﻨﺪه آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ آﯾﺎت و ُﺣﮑﻢ ﻣﻦ ﭘﺸﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻣﯽﻓﮫﻤﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﺎن ﺑﺮدهاﻧﺪ؛

۱۸

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

و ﭘﺎداش ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪ ﺗﻮ وﻓﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎغھﺎی ﭘﺮﻧﻌﻤﺖ ﺑﮫﺸﺖ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
آﻣﺮزﻧﺪه و ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺎداش ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ،ﻋﻠﯽ از ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎران اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺣﻖ
او را در روز ﺟﺰا ﺧﻮاھﯿﻢ داد .ﻣﺎ از ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او رﻓﺘﻪ ،ﻏﺎﻓﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و او را ﺑﺮ ھﻤﻪی
اھﻞ ﺗﻮ ﺑﺮﺗﺮی دادﯾﻢ؛ زﯾﺮا او و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺟﺰو ُﺑﺮدﺑﺎراﻧﻨﺪ و دﺷﻤﻦ آﻧﺎن ﭘﯿﺸﻮای
ﮔﻨﮫﮑﺎران اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻤﺎن ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﮕﻮ :آراﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ را
ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ و ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ﻋﺠﻠﻪ ﮐﺮدﯾﺪ و وﻋﺪهی ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﻤﻮدﯾﺪ و ﭘﯿﻤﺎنھﺎ را ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدﻧﺶ ﺷﮑﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎ آوردﯾﻢ ﺗﺎ
راھﯿﺎب ﺷﻮﯾﺪ .ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﻣﺎ آﯾﺎت روﺷﻨﯽ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ در آنھﺎ روﺷﻨﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻤﯿﺮاﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ واﮔﺬار
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ دﺷﻤﻨﺎن را رھﺎ ﮐﻦ زﯾﺮا آﻧﺎن اﻋﺮاض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ
آﻧﺎن را در روزی اﺣﻀﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻧﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن ﻣﻮرد
ﺗﺮﺣﻢ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺮای آﻧﺎن در ﺟﮫﻨﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ از آن
ﺟﺎ ﻋﺪول ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﻧﺎم ﭘﺮوردﮔﺎرت را ورد زﺑﺎن ﺳﺎز و از ﺳﺠﺪهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎش.
ﻣﻮﺳﯽ و ھﺎرون را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ و ھﺎرون در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻠﯿﻔﻪی ﻣﻮﺳﯽ
ﺷﺪ و آﻧﺎن ﺑﺮ ھﺎرون ﺳﺘﻢ روا داﺷﺘﻨﺪ؛ او ﻧﯿﺰ ،ﺻﺒﺮ ﺟﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮد و ﻣﺎ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﯿﻤﻮنھﺎ/
ﺑﻮزﯾﻨﻪھﺎ و ﺧﻮکھﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﯾﻢ و آﻧﺎن را ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﭘﺲ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ
در آﯾﻨﺪه ﮐﯿﻔﺮ اﻋﻤﺎل ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ھﺮ آﯾﻨﻪ ﺣﮑﻢ ﻧﺒﻮت را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪﯾﻢ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ دادﯾﻢ و از آﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﻮ وﺻﯽ ﻗﺮار دادﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺿﻤﯿﺮھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ھﺮ ﮐﺲ از ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ او را
ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ ،ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﻔﺮﺷﺎن ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻋﺬاب
ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻨﺎن ﻣﭙﺮس .ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ،در ﻗﺒﺎل اﯾﻤﺎنداران ﺑﺮای ﺗﻮ ﻋﮫﺪی ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ؛ ﭘﺲ
آن ﻋﮫﺪ را ﺑﮕﯿﺮ و از ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاران ﺑﺎش .ھﻤﺎﻧﺎ ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و در ﺷﺐ
ﺳﺠﺪهﮔﺬار اﺳﺖ و از آﺧﺮت ﭘﺮوا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺛﻮاب ﭘﺮوردﮔﺎرش اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﮕﻮ:
آﯾﺎ ﺳﺘﻤﮑﺎران ﻣﺴﺎوﯾﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺬاب ﻣﺮا ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺠﯿﺮھﺎ را در
ﮔﺮدنھﺎﯾﺸﺎن ﺧﻮاھﺪ آوﯾﺨﺖ و آﻧﺎن ھﻢ از اﻋﻤﺎل ﭘﻠﯿﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯽ ﺑﺸﺎرت دادﯾﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ آﻧﺎن از اﻣﺮ ﻣﺎ ﺗﺨﻠﻒ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺳﻮی ﻣﻦ درودھﺎ و رﺣﻤﺖ ﻓﺮاوان ﺑﺮ زﻧﺪه و ﻣﺮدهی آﻧﺎن ﺗﺎ روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻓﺮود آﯾﺪ و ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺳﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ؛

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر

۱۹

زﯾﺮا آﻧﺎن از زﯾﺎﻧﮑﺎراﻧﻨﺪ .ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ راه آﻧﺎن را ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ از ﻃﺮف ﻣﻦ رﺣﻤﺖ ﻧﺎزل
ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﺎن در ﻏﺮﻓﻪھﺎی ﺑﮫﺸﺖ در اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶھﺎ ﺳﺰاوار
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ –ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻮره–.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻇﺎھﺮ ﮔﻔﺘﺎرش ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ آن را از ﮐﺘﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ھﯿﭻ
اﺛﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺷﮫﺮ آﺷﻮب ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ در
ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺜﺎﻟﺐ« ﺑﺮ اﺳﺎس آنﭼﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ،ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻮرهی
وﻻﯾﺖ را از ﻗﺮآن ﺣﺬف و ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻮرهی وﻻﯾﺖ ھﻤﯿﻦ ﺳﻮره ﺑﺎﺷﺪ .١
اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ّردی ﮐﻪ از ﻃﺮف آﻗﺎی ﻟﻄﻒاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﻣﺤﺘﺮم ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﯾﻦ ﺷﮫﺎدت ،ﻋﻠﯿﻪ او و اھﻞ و ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ ﺑﺮای
ﺗﮑﺬﯾﺐ او و ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن راﻓﻀﯽاش ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﻓﺤﺎش و ﺑﺪدھﺎن ﺑﻮده و دروغ
و اﻓﺘﺮاء را ﺑﻪ اھﻞ ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﮑﺎر دﻋﺎی دو ﺑﺖ ﻗﺮﯾﺶ ـ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪان
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ  ،٢ﺟﺰ از روی دﺷﻤﻨﯽ و ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﯽ و ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا
اﯾﻦ دﻋﺎ در ﮐﺘﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺤﺮاﻧﯽ؛ ّ
ﻣﻔﺴﺮ ﺷﯿﻌﻪ ،ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ
ّ
ﻗﺮآن ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
در زﯾﺎرﺗﻨﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﺎرت ﻏﺪﯾﺮ و ﻏﯿﺮه ،و ﻧﯿﺰ در دﻋﺎھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺎﻧﻨﺪ
دﻋﺎی دو ﺑﺖ ﻗﺮﯾﺶ و ﻏﯿﺮه ﻋﺒﺎرتھﺎی ﺻﺮﯾﺤﯽ درﺑﺎرهی ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮآن ﺑﻌﺪ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .٣
ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻗﺎ ﺑﺰرگ ﺗﮫﺮاﻧﯽ اﯾﻦ دﻋﺎی دو ﺑﺖ را در ﻣﻮﺳﻮﻋﻪی )داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف( ﺧﻮد

ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺷﺮحھﺎی اﯾﻦ دﻋﺎ ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ده ﺷﺮح اﺳﺖ .٤

١

 -ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب ﹾﰲ إﺛﺒﺎت ﲢﺮﻳﻒ ﻛﺘﺎب رب اﻷرﺑﺎب ،اﯾﺮان ،ص ۱۸۰و .۱۸۱

٣

 -ھﺎﺷﻢ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،اﻟﺒﺮھﺎن ،ص.۳۹

٢

 -ﻣﻊ اﳋﻄﻴﺐ ﹾﰲ ﺧﻄﻮﻃﻪ ،ص.۱۰۰

٤

 -اﻟﺬرﯾﻌﺔ ،ج ،۸ص.۱۹۲

۲۰

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﻧﮑﺎر ﮐﺮدن و ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ اﻧﮑﺎر ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮار از رﺳﻮاﯾﯽ
اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻋﺎدت دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺴﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺐ اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ؟ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ؟
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﻋﺎدت ﺑﻪ دروغ و ﮐﺘﻤﺎن ﺣﻖ
و اﻇﮫﺎر ﺑﺎﻃﻞ داردّ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺻﺮﯾﺢﺗﺮ روﺷﻦ
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ھﯿﭻ اﺣﺪی ﺑﺮای ﻧﯿﺮﻧﮓ زدن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ،ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﺧﺘﺼﺎص دادم .اﻟﺒﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﯿﺶ از دو ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ،
ﻋﻘﯿﺪهی اﯾﻦ ﻗﻮم را در راﺑﻄﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮآن اﻋﻼم ﻣﯽدارد ،ﻣﺎت و ﻣﺘﺤﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﺷﯿﻌﯽ اراﺋﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ:
ﺑﺨﺶ اول – ﺑﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪهی ﺟﻤﻌﯽ از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺷﯿﻌﻪ درﺑﺎرهی ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن در ﭼﮫﺎر
ﻗﺮن ّاول.
ﺑﺨﺶ دوم – ﺑﯿﺎن ﻣﻨﮑﺮان ﺗﺤﺮﯾﻒ در دورهی دوم ﻗﺮن ﭼﮫﺎرم ﺗﺎ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ھﺠﺮی
و ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﮑﺮان و ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم – ﺑﯿﺎن ّرد ﺑﺮ ﻣﻨﮑﺮان ﺗﺤﺮﯾﻒ از ﺷﯿﻌﻪ در دورهی ﺳﻮم و ذﮐﺮ اﺳﺎﻣﯽ
ﻣﺤﺪﺛﺎن و ﻣﺠﺘﮫﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ و
ذﮐﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی آنھﺎ و ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪهی ﻓﺎﺳﺪﺷﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ دادهاﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ ﭼﮫﺎرم – ﻧﻘﻞ رواﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ آن ﻗﻮم ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آنھﺎ از ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ و رواﯾﺖ
ﻣﺘﻮاﺗﺮ ،ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود و ھﻤﻪی آنھﺎ از ﮐﺘﺎب »ﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب ﰲ اﹺﺛﺒﺎت ﲢﺮﻳﻒ ﻛﺘﺎب رب
اﻷرﺑﺎب« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ اﺳﺖ و ذﮐﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ارزش ﻣﺆﻟﻒ – .و اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﭘﺎﯾﻪ
و اﺳﺎس اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ–ﻋﻼوه ﺑﺮ ذﮐﺮ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ّرد و ﺗﺄﯾﯿﺪ آن

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻨﺪه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه »ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب« را ﺑﺎ
ً
رﻋﺎﯾﺖ اﻣﺎﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ واﺳﺘﻮاری واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﺟﮫﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ و ﺑﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻢ ،ھﻤﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش زﯾﺎدی را ﺟﮫﺖ ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮدن آن از اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﮐﺘﻤﺎن
آن از دﻧﯿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪا ﻣﺮا ﮐﺎﻓﯽ و ﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ ،و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺗﻨﮫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ اوﺳﺖ.

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
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ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﺤﺚ ،ﻣﯽﺧﻮاھﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه و آﻗﺎی ﺧﻄﯿﺐ/
اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه را ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ،
ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ و ﺑﺰرﮔﺎﻧﺸﺎن در ھﻤﻪ ﻋﺼﺮھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ و ﭼﻨﺎنﮐﻪ
ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،آن ﻋﻘﯿﺪه را ﺑﺮای ﺧﻮد اﺛﺒﺎت ﮐﺮدهاﻧﺪ .رادﻣﺮد و ﭘﯿﺸﻮای ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﻋﺼﺮ
ﺧﻮد ،ﻧﺎﺑﻐﻪی اﻧﺪﻟﺲ» ،ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺰم ﻇﺎھﺮی« ـ ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺳﺎل  ۴۵۶ھـ ـ ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از ﺟﻤﻠﻪی ﮔﻔﺘﺎر و اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺎل و ﮔﺬﺷﺘﻪی اﻣﺎﻣﯿﻪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﻘﺺ و زﯾﺎده و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر در آن وﺟﻮد دارد .١
ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﺎری ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺷﯿﻌﻪھﺎ ﻣﺜﺎل آوردﻧﺪ و ﺑﺮ
ﺗﺤﺮﯾﻒ ،و ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮآن اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎم »اﺑﻦ ﺣﺰم« از ﺷﯿﻌﻪ ﺑﯿﺰاری ﺟﺴﺘﻪ
و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ادﻋﺎی ﺷﯿﻌﻪ درﺑﺎرهی ﻗﺮآن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﺠﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻧﻪ آﻧﺎن از ﻣﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﺎ از آﻧﺎﻧﯿﻢ ٢ .ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاوان اﺳﺖ.
ﮐﺴﯽ ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن
ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ ﻗﺮآن را ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ ﻗﺮار دھﻨﺪ  ٣زﯾﺮا ﺟﻮاب ﻣﺎ ﻋﯿﻦ ھﻤﺎن ﺟﻮاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم
»اﺑﻦ ﺣﺰم« ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﮐﺸﯿﺸﺎن آنھﺎ داد.
دوم :اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی
آﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻪ و ﻋﻘﺎﯾﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ دﻻﯾﻞ و ﻣﺪارک اﯾﻦ
ﻋﻘﯿﺪه در آن ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ در دﺳﺘﺮس ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻗﺮار دارد.
ﺳﻮم :ﮐﺘﺎب »ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب« در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه و در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺮق
و ﻏﺮب اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ھﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻓﺎرسھﺎ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﻧﮫﺎن ﮐﯽ ﻣﺎﻧﺪ آن رازی ﮐﻪ زو ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺤﻔﻞھﺎ.
ھﯿﭻ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﺷﺮح ﺣﺎﻟﯽ از اﯾﻦ ﻗﻮم ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در آن از اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .٤
١

 -اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،ﺑﻐﺪاد ،ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﻤﺜﻨﯽ ،ج ،۴ص.۱۸۲

٢

 -ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ »اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ « ﺟﻠﺪ دوم ،ﺻﻔﺤﮥ.۷۸ :

٣

 -ﺻﻮت اﻟﺤﻖ ،ص.۳۱

٤

 -ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﺨﺶ ﺷﺮح ﺣﺎل ﻧﻮری و ﮐﺘﺎﺑﺶ ذﮐﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ً
از اﯾﻦ ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦﮐﻪ ھﺮ ﮐﺘﺎب ﺗﻔﺴﯿﺮی ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ در ﻣﻘﺪﻣﻪی آن از
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﺑﺤﺚ ﺷﺪه و دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت آن اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﯽآورﯾﻢ.
و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ داد و ﻓﻐﺎنھﺎ ﻓﻘﻂ از ﺑﯿﻢ روﺷﻦ ﺷﺪن
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻧﺎآ ﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮﯾﮋه اھﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »ﺻﻮت اﻟﺤﻖ« در ّردی ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﺰ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﮕﺮی ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﻣﺎ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺸﻴﻌﺔ واﻟﺴﻨﺔ«

آنھﺎ را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ .و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﻧﺰد او ﺛﺎﺑﺖ
ّ
و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اوﺳﺖ ،و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ آن را رد و اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻼش وی در ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ،ﺳﺮﺗﺎ ﺳﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺤﺾ و ﺑﯿﮫﻮده
ﺑﻮده ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ورﻃﻪی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﺗﺎ ﺣﻖ و اھﻞ ﺣﻖ را ﯾﺎری و ﺑﺎﻃﻞ و
ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ را ﺷﮑﺴﺖ دھﺪ و از او ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دھﺪ و ﭘﯿﺮوی از
آن را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﮔﺮداﻧﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻃﻞ را ،ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺸﺎن دھﺪ و ﻣﺎ را ﯾﺎری دھﺪ از آن
اﺟﺘﻨﺎب ورزﯾﻢ.
ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﺳﺒﺤﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ھﻤﻪی ﺑﺮادراﻧﯽ را ﮐﻪ در ﮐﻤﮏ و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺣﻖ ﺳﮫﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ھﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ،ﭘﺎداش دھﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﺰﯾﺰم،
»ﻋﻄﺎء اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺛﺎﻗﺐ« ،ﮐﻪ در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ھﻤﺮاه ھﻤﯿﺸﮕﯽ اﯾﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰم ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ﻗﺪوﺳﯽ ،ﺻﺎﺣﺐ
ً
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﻗﺪوﺳﯿﻪ ،دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﺧﺒﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ در
ّرد ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﻣﻨﺤﺮف از راه ﺣﻖ و راﺳﺖ ،از ﻓﺮط ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و ﺷﺎدی ﺑﻪ ﭘﺮواز درﻣﯽآﻣﺪ
و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ را ﺑﺮاﯾﻢ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻢ.
و درود ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮور ﻣﺎ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﺪاﯾﺖ و رﺣﻤﺖ ،و ﺑﺮ ھﻤﻪی آل و ﯾﺎران وی ،ﺑﺎد.
اﺣﺴﺎن اﻟﮫﯽ ﻇﮫﯿﺮ
 /۱۷رﺑﯿﻊاﻻول  ۱۴۰۳/ھ
 /۳ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۸۳/م

ﻻھﻮر – ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

ﻓﺼﻞ اول:
ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن
ھﺮﮐﺲ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن را ﺑﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﺪ و در ﻣﻮرد آن ﺑﺤﺚ و
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ آنھﺎ در ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ
در ﺣﮑﻢ ﮐﺮدن ﻣﻨﺼﻒ و در ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺤﻮر ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن در
اﺧﺘﻼف ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮ آن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﺖ ،و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺧﻮدﺷﺎن
از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﻧﺴﻞ ﻋﻠﯽس ﮐﻪ از راهھﺎی ﻣﺨﺼﻮص و اﺳﻨﺎدھﺎی وﯾﮋهی ﺧﻮد
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﯿﻌﻪی ﻣﻌﺎﺻﺮ
در ّرد ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»اﻣﺎ دﯾﻦ ﻣﺎ از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن را زﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺳﺒﮏ ﮔﺮداﻧﺪ ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
اﺻﻮل و ﻓﺮوع اﯾﻦ دﯾﻦ از اھﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آﻧﺎن ﺑﻪ آنﭼﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﺳﺖ ،داﻧﺎﺗﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﺮ ﺟﺪﺷﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ آ ﮔﺎهﺗﺮﻧﺪ و آﻧﺎن
ﺧﺰاﻧﻪی ﻋﻠﻢ و دروازهی ﺣﮑﻤﺖ و زﺑﺎنھﺎی وﺣﯽ او ھﺴﺘﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺷﺨﺺ اﯾﺸﺎن
ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادر  ١و داﻣﺎد و وﺻﯽ و آ ﮔﺎه ﺑﺮ ھﻤﻪ اﺳﺮار ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ،او
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪی ﺻﺤﺎﺑﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻠﻔﺎء ،ﺑﻪ ﻋﻠﻢ وی اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻨﺪ و او ﺑﻪ ﻋﻠﻢ
ھﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﻣﺤﺘﺎج ﻧﺒﻮد .او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻗﯽ درﺑﺎرهاش ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
و ھﻨﮕﺎم ﻣﻼﻗﺎت ،دﯾـﻦ و ﺷـﺮع اوﺳـﺖ
وی ﻋﯿﻦ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه و ﻓـﺮع اوﺳـﺖ
اﺑـــﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤـــﺮ از او ﻋﻠـــﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧـــﺪ

و ﺧﻮرﺷــﯿﺪ و ﻣــﺎه دو ﻧﺴــﺨﻪ از اوﯾﻨــﺪ

ھﯿﭻ ﺧﯿﺮی در دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎھﺶ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ،آنھﺎ را
ﻗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ آن دو را ﺳﺒﺐ ھﺪاﯾﺖ ﺑﺸﺮ ﻗﺮار داد ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
آن ﭼﻨﮓ ﺑﺰﻧﻨﺪ و آن دو ھﺮﮔﺰ از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .٢

 -١ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺮادر ،ﺑﺮادر دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺧﻮت وی را ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻗﺮار داد.
٢

 -اﻟﺸﻴﻌﺔ واﻟﺴﻨﺔ ﰲ اﳌﻴﺰان ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﺰھﺮاء ،ص ۹۸و .۹۹

۲۴

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ھﻤﭽﻨﯿﻦ اھﻞ ﺑﯿﺖ ،ﻣﻨﺒﻊ دﯾﻦ ﻣﺎ و ﻧﺸﺎندھﻨﺪهی اﺣﮑﺎم ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .١
دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺷﯿﻌﻪ ﺟﺰ ﻣﺤﺒﺖ و ّ
ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ اھﻞ ﺑﯿﺖ و اﺧﻼق آﻧﺎن ،ھﯿﭻ
ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .٢
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ و دﯾﮕﺮ اﻓﺘﺨﺎرات ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ھﻤﻪی ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن
ﻣﻤﻠﻮ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن دو ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ّرد ﻣﺎ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﯾﮏ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﻣﻨﺼﻒ ﺑﺎﯾﺪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪھﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ از
ً
ﺟﺎﻧﺐ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎﻧﺸﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻇﺎھﺮا ھﻢ ﭼﯿﺰی ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن
ﻣﻄﻠﺐ در ﮐﺘﺎبھﺎی رواﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ آﻧﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺘﺎبھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت را ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﻌﺼﻮم اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺻﺤﺖ آن رواﯾﺎت
اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﻢ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ از اﻣﺎﻣﺎن
دوازدهﮔﺎﻧﻪی آنھﺎ و از ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ ،ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ً
ﺗﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ در ﻋﺼﺮ اﺋﻤﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ و ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و در آن زﯾﺎده و ﻧﻘﺺ ﺑﺴﯿﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ از ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ درﺑﺎرهی آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه:
»ﺑﺎ ﺷﮑﻮهﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺐ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺻﻮل اﻟﮑﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺷﯿﻌﻪ
ﺑﻮده و در ﻣﻨﻘﻮل از آل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺛﻘﺔاﻹﺳﻼم

ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﮐﻠﯿﻨﯽ رازی ـ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺳﺎل  ۳۲۸ھﺠﺮی ـ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« .٣
ھﻤﭽﻨﯿﻦ »از ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺐ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻨﯿﻔﺎت اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺮای اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ اﺳﺘﺮآﺑﺎدی ﮐﻪ ﻧﮑﺘﻪھﺎ و

١

 -ھﻤﺎن ،ص.۱۱۴

٢

 -ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻓﯽ ،ﺻﻮت اﳊﻖ و دﻋﻮة اﻟﺼﺪق ،ﺑﯿﺮوت ،ص.۳۸

٣

 -آﻏﺎ ﺑﺰرگ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،اﻟﺬرﻳﻌﺔ اﱃ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ اﻟﺸﻴﻌﺔ ،ج ،۱۷ص.۲۴۵

ﻓﺼﻞ اول :ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

۲۵

ﻓﻮاﺋﺪی از او ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از اﺳﺘﺎدان و ﻋﻠﻤﺎی ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ در اﺳﻼم
ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻤﺘﺎ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ آن ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .١
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎب »ﮐﺎﻓﯽ« ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ،ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺮﯾﻦ ،ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل
ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺣﺎوی ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺻﻮل ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ اﺿﺎﻓﯽ و زﺷﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .٢
ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﯾﺎدآور ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﺪث ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری درﺑﺎرهی »ﮐﺎﻓﯽ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺛﻘﺔاﻹﺳﻼم ،اﻟﮕﻮی رھﺒﺮان و ﻣﺎه ﺗﺎﺑﺎن ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻨﺖھﺎ و رواﯾﺎت در ﺣﻀﻮر

ﺳﻔﯿﺮان اﻣﺎم ﻣﮫﺪی ـ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺳﻼم ﺑﺮ او ﺑﺎد ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻠﯿﻨﯽ
رازی ،زﻧﺪهﮐﻨﻨﺪهی ﻃﺮﯾﻘﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ در اول ﻗﺮن ﺳﻮم ،ﻣﺆﻟﻒ و ﮔﺮدآورﻧﺪهی ﮐﺎﻓﯽ در
ﻣﺪت  ۲۰ﺳﺎل ،ﻣﺘﻮﻓﺎی ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺒﺮی اﺳﺖ ،ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺪارد؛
زﯾﺮا آن ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻧﻮاب ﻣﮫﺪی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻼد دور دﺳﺖ از
وی درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ را ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ ﭼﻮن وی در ﺣﻀﻮر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻠﻢ آﻧﺎن اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ آن ﮐﺘﺎب را ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺼﻨﯿﻒ و آراﯾﺶ داد و ﺣﮑﺎﯾﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ اﻣﺎم ﻣﮫﺪی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮد) :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب(
ﺑﺮای ﺷﯿﻌﺎن ﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ  .٣و ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﻘﺪم ،درﺑﺎرهی »ﮐﺎﻓﯽ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎء ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ آن ﮐﺘﺎب ﺑﺮ اﻣﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ـ ﯾﻌﻨﯽ ،اﻣﺎم
دوازدھﻢ ﻏﺎﺋﺐ ﻣﻮھﻮم و ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺷﯿﻌﻪ ـ اﻣﺎم آن را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮده و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﺑﺮای ﺷﯿﻌﺎن ﻣﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .٤
و )ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» (:ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺤﺪﺛﺎن ﺑﯽﺷﻤﺎر اھﻞ ﺑﯿﺖ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
ﮐﺜﺮت ﻧﮫﺎﯾﺘﯽ ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﮐﺘﺎب وی ﺧﻼﺻﻪی آﺛﺎر ﺻﺎدﻗﯿﻦ÷ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪی ﺳﻨﺖ و راه و
روش اﯾﺸﺎن اﺳﺖ« .٥

١

 -ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽ ،اﻟﮑﻨﯽ و اﻷﻟﻘﺎب ،ج ،۳ص .۹۸ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ،ج ،۳ص.۵۳۲

٢

 -اﻟﻮاﻓﯽ ،ج ،۱ص.۶

٣

 -روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎت ،ج ،۶ص.۱۱۶

٤

 -اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ص.۲۵

٥

 -ھﻤﺎن.

۲۶

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

اﯾﻦ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻮد از ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .و اﻣﺎ آنﭼﻪ درﺑﺎرهی ﺧﻮد
او ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺠﺎﺷﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﮐﻠﯿﻨﯽ در زﻣﺎن ﺧﻮد در رأی و ﻧﻈﺮ ،ﺑﺰرگ و ﺳﺮور ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ ﺑﻮد و در ﺣﺪﯾﺚ،
ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺮﯾﻦ و اﺳﺘﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮد .١
و اﺑﻦ ﻃﺎوس ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﮐﻠﯿﻨﯽ« اﺳﺘﺎدی اﺳﺖ ﻣﻮﺛﻖ و اﻣﺎﻧﺖدار ،و در رواﯾﺖ در
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ و در ﺗﺪرﯾﺲ ﺻﺎدقﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ .٢
و ﻗﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺠﺪد ﻣﺬھﺐ اﻣﺎﻣﯿﻪ در ﻗﺮن اول ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮ÷ ،اﻣﺎم
ﭘﻨﺠﻢ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻮد ،و در اﺑﺘﺪای ﻗﺮن دوم ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽاﻟﺮﺿﺎ÷ ،اﻣﺎم ھﺸﺘﻢ آﻧﺎن ﺑﻮد
و در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺳﻮم ،اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺑﻮد .٣
و ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺷﺄن اﯾﻦ ﻣﺮد ،ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪﺗﺮ و ﺑﺰرگ ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺑﺰرﮔﺎن ھﺮ دو ﮔﺮوه ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ –ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﻟﺒﺎس اﺑﮫﺎم را
ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ روزی ﻓﺮا رﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻮاﻓﺸﺎﻧﯽ آن از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود؛ زﯾﺮا او در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﯿﻦ
اﺳﻼم ،و در ﻃﺮﯾﻘﺖ راھﻨﻤﺎی رھﺒﺮان و در ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪی اﺳﺖ و ھﯿﭻ
ﮐﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮﺛﻖ ﺑﻮدن او ﻧﯿﺴﺖ ،و در واﻻﻣﻘﺎم ﺑﻮدﻧﺶ ﻧﺰد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺑﺸﺮ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ
و ھﻤﻪی ﻃﺎﺋﻔﻪی ﺷﯿﻌﻪ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ او ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪھﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ  ٤اﺳﺖ
ﮐﻪ دارای ﮐﺘﺐ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ و از رؤﺳﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .٥

١

 -رﺟﺎل اﻟﻨﺠﺎﺷﯽ.

٢

 -ﮐﺸﻒ اﻟﻐﻤﺔ ،ص.۲۵۸ﻓﺮج اﻟﮫﻤﻮم ،ص.۱۹۰

٣

 -اﻟﮑﻨﯽ و اﻷﻟﻘﺎب ،ج ،۳ص ،۹۹روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎت ،ج ،۶ص.۱۱۱

٤

 ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺤﺪﺛﺎن دوره ﻣﺘﻘﺪم ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ ﻧﺎم ھﻤﮕﯽ آﻧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪھﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻒ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب اﺳﺤﺎق ﮐﻠﯿﻨﯽ رازی ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل ۳۲۹ھ ..ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ.
ب .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﻗﻤﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ،ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل ۳۸۱ھ..
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﻣﻦ ﻻﳛﴬه اﻟﻔﻘﻴﻪ.

٥

ج .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل ۴۶۰ھ ..ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎبھﺎی
ﺗﮫﺬﯾﺐ و اﺳﺘﺒﺼﺎر.
 -ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎت ،ج ،۶ص.۱۱۲

ﻓﺼﻞ اول :ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

۲۷

ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﺎﻓﯽ و اﯾﻦ ھﻢ ،ﮐﻠﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﮐﺎﻓﯽ از ﻋﻠﯽﺑﻦ ﺣﮑﻢ و او از
ھﺸﺎم ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ و او از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ آن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺤﻤﺪص آورده ﺑﻮد ،ھﻔﺪه ھﺰار آﯾﻪ ﺑﻮد« .١
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف آن اﺳﺖ ﻗﺮآن ) (۶۲۶۳آﯾﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب دو ﺳﻮم
ﻗﺮآن را ﺑﺎد ﺑﺮده اﺳﺖ و آنﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻗﺮآن اﺳﺖ ،و ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﺑﺎﻗﺮ
ﺑﻪ آن ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺑﺎز ھﻢ آن را در ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ذﮐﺮ ﺻﺤﯿﻔﻪ و ﺟﻔﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﻪ« ،ﻣﻄﺮح ﮐﺮده )و ﮔﻔﺘﻪ (:ﺗﻌﺪادی از
اﺻﺤﺎب ﻣﺎ از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺠﺎل از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺣﻠﺒﯽ از اﺑﯽﺑﺼﯿﺮ
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رﻓﺘﻢ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﺳﺆاﻟﯽ از
ﺗﻮ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ،آﯾﺎ اﯾﻦﺟﺎ ﮐﺴﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﻢ را ﺑﺸﻨﻮد؟ ﺳﭙﺲ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭘﺮدهای را از
ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و او ﺑﺎﻻ زد و ﺧﻮد را آﻣﺎدهی ﺟﻮاب ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﺎﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﭙﺮس از آنﭼﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ داری ﺑﭙﺮﺳﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ھﻤﺎﻧﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ﻓﺼﻠﯽ از ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﯾﺎد داده ﮐﻪ ﺑﺮای وی از آن ﻓﺼﻞ ھﺰار ﻓﺼﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد ،و از ھﺮ ﻓﺼﻠﯽ ھﺰار ﻓﺼﻞ دﯾﮕﺮ ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ
اﯾﻦ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .اﺑﻮﺑﺼﯿﺮ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎم ﻣﺪﺗﯽ در زﻣﯿﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﺪن ﮔﻮدال ٢ﺑﻮد ﺳﭙﺲ
ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ھﺴﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ آن ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ.
اﺑﻮﺑﺼﯿﺮ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﺎﻣﺤﻤﺪ ،ھﻤﺎﻧﺎ ﻧﺰد ﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
اﻣﺎ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ:
ﺻﺤﯿﻔﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل آن ﺑﻪ ذراع رﺳﻮل ﺧﺪا ) (۷۰ذراع اﺳﺖ و دﯾﮑﺘﻪی آن از
ّ
دھﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺧﻂ و دﺳﺖ راﺳﺖ ﻋﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ھﺮ ﺣﻼل و
ﺣﺮاﻣﯽ و ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،در آن وﺟﻮد دارد؛ ﺣﺘﯽ دﯾﻪای ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮاش ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﻣﻦ زد و ﮔﻔﺖ :ای
اﺑﺎﻣﺤﻤﺪ ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﻣﻦ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ،
ھﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه .ﮔﻔﺖ :ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دﺳﺘﺶ ﻣﺮا ﻓﺸﺎر داد و ﺑﺪﻧﻢ را ﻧﯿﺸﮕﻮن

١
٢

 ﮐﻠﯿﻨﯽ ،اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج ،۲ص.۶۳۴ -ﺑﺎ ﺗﮑﻪ ﭼﻮﺑﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﺪن زﻣﯿﻦ ﺑﻮد.

۲۸

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺣﺘﯽ ﺗﺎوان اﯾﻦ ھﻢ در آن ﺻﺤﯿﻔﻪ ھﺴﺖ – ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮد –
ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ھﺴﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ﻋﻠﻤﯽ
ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ّ
ﻣﺪﺗﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎﻧﺎ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺟﻔﺮ ھﺴﺖ و ﻣﺮدم
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺟﻔﺮ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺟﻔﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻇﺮﻓﯽ اﺳﺖ از ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻠﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و اوﺻﯿﺎء و ﻋﻠﻤﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در آن وﺟﻮد دارد .ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ:
ً
واﻗﻌﺎ ﻋﻠﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ﻋﻠﻢ واﻗﻌﯽ .ﺳﭙﺲ اﻧﺪﮐﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ و
ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎﻧﺎ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﻪ ھﻢ ھﺴﺖ و ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺤﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮآن
ﺷﻤﺎ در آن ھﺴﺖ و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺣﺮﻓﯽ از ﻗﺮآن ﺷﻤﺎ در آن ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﻢ .ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺎ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺪﺗﯽ
ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎﻧﺎ ﻧﺰد ﻣﺎ ،ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﺑﻮده و ھﺴﺖ و ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
وﺟﻮد دارد .ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﻢ .ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ
ﻋﻠﻢ ھﺴﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ .ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﭘﺲ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ :آنﭼﻪ در ﺷﺐ و روز ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺮی ﺑﻌﺪ از اﻣﺮ دﯾﮕﺮ و ﭼﯿﺰی ﺑﻌﺪ از ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ
ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ .١
ﭘﺲ ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﺎز ھﻢ ﮐﻠﯿﻨﯽ از اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﺧﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ،
اﻣﺎم ﭘﻨﺠﻢ ﺷﯿﻌﯿﺎن ،آن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
اﺑﯽ ﻋﻠﯽ ﻋﺸﺮی از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر از ﺻﻔﻮان از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺎر از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ از
اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﮫﺎر رﺑﻊ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .رﺑﻌﯽ درﺑﺎرهی ﻣﺎ ،و رﺑﻌﯽ دﯾﮕﺮ درﺑﺎرهی دﺷﻤﻨﺎن
ﻣﺎ ،و رﺑﻊ دﯾﮕﺮ درﺑﺎرهی آداب و روشھﺎ و آﺧﺮﯾﻦ رﺑﻊ درﺑﺎرهی ﻓﺮاﺋﺾ و اﺣﮑﺎم .٢
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ھﻢ از ﻋﻠﯽس رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻋﺪهای از اﺻﺤﺎب ﻣﺎ از ﺳﮫﻞﺑﻦ زﯾﺎد و ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ،از ﭘﺪرش ھﻤﮕﯽ از اﺑﻦ
ﻣﺤﺒﻮب از اﺑﯽﺣﻤﺰه از اﺑﯽﯾﺤﯿﯽ از اﺻﺒﻎ ﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از

١

 -اﻷﺻﻮل ﻣﻦ اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج ،۱ص ۲۳۹و .۲۴۰

٢

 -ھﻤﺎن ،ج ،۲ص.۶۲۸

۲۹

ﻓﺼﻞ اول :ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

1
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن ﺑﺮ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ 3 :درﺑﺎرهی ﻣﺎ و
1
1
دﺷﻤﻨﺎﻧﻤﺎن و  3درﺑﺎرهی آداب و روشھﺎ و  3ھﻢ درﺑﺎرهی ﻓﺮاﺋﺾ و اﺣﮑﺎم .
١

ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮد ،ﻣﻮردی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل درﺑﺎرهی ﺣﺬف ﺷﺪن ﻗﺮآن ،ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:
از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
ﻋﯿﺴﯽ ﻗﻤﯽ ،از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن ،از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ در
َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ٰٓ َ َ
اد َم مِن َ� ۡب ُل فَنَ ِ َ
ﺑﺎره آﯾﻪ﴿ :ولقد ع ِهدنا إِ� ء
�﴾ ]ﻃﻪ» [۱۱۵ :در آﻏﺎز ﮐﺎر ،ﻣﺎ ﺑﻪ آدم
ﻓﺮﻣﺎن دادﯾﻢّ .اﻣﺎ او ﺗﺮک ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺮد«.

ﮔﻔﺖ :در اﺻﻞ اﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد :ﹶو ﹶﻟ ﹶﻘﺪﹾ ﹶﻋ ﹺﻬﺪﹾ ﻧﹶﺎ إﹺ ﹶﱃ آ ﹶد ﹶم ﹺﻣ ﹾﻦ ﹶﻗ ﹾﺒ ﹸﻞ ﻛﻠﲈت ﰲ ﳏﻤﺪ وﻋﲇ وﻓﺎﻃﻤﺔ
ﹺ
ﹶﴘ(
واﳊﺴﻦ واﳊﺴﲔ واﻷﺋﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻣﻦ ذرﻳﺘﻬﻢ ) ﹶﻓﻨ ﹶ
)ﮔﻔﺖ (:آن ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن درﺑﺎرۀ ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﯽ و ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ و اﺋﻤﻪ از

ﻧﺴﻞ آﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ آدم آن ﮐﻠﻤﺎت را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ،و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺮ
ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل ﺷﺪﻧﺪ .٢
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،از ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران ﺧﻮد از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﻧﺼﺮ
رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ـ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ـ ﻣﺼﺤﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ آن
َ ۡ َ ُ َّ َ َ َ ْ
ِين �ف ُروا﴾ ؛ﯾﻌﻨﯽ،
ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻦ .ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎز ﮐﺮدم و در آن ﺳﻮرهی ﴿لم ي� ِن ٱ�
ﺳﻮره ﺑﯿﻨﻪ را ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ﻧﺎم ھﻔﺘﺎد ﻣﺮد ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺪراﻧﺸﺎن را در آن ﯾﺎﻓﺘﻢ .ﮔﻔﺖ:
ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺤﻒ را ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮﺳﺖ .٣
ھﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻗﺮآن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽھﺎﺷﻢ از
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﭼﻨﺪ ﺣﺮف از ﻗﺮآن را ﺑﺮای
١

 -اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج ،۲ص.۶۲۷

٢

 -اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج ،۱ص.۱۶

٣

 -ھﻤﺎن ،ج ،۲ص.۶۳۱

۳۰

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد .ﻣﻦ ﮐﻪ ﮔﻮش ﻣﯽدادم ،ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ از او ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ آن
ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺮدم ﻓﺮق داﺷﺖ ،ﺳﭙﺲ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ را رھﺎ ﮐﻦ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮان ﺗﺎ ﻗﺎﺋﻢ – ﻣﮫﺪی– ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﻗﯿﺎم ﮐﺮد ،ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را ﺑﺮ
ّ
اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺤﻔﯽ را ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ÷ آن را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻂ ﺧﻮد
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﮐﺘﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﻣﺼﺤﻒ ،آن را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن داده
اﺳﺖ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا؛ آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪص
ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ و آن را در ﻣﯿﺎن دو ﻟﻮح ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدهام .ﻣﺮدم در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﺰد ﻣﺎ
ﻣﺼﺤﻒ ﺟﺎﻣﻌﯽ ھﺴﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺼﺤﻒ ﺗﻮ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺳﭙﺲ ﻋﻠﯽ÷ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻌﺪ از اﻣﺮوز ،ھﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﻣﺼﺤﻒ را ﻧﺨﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ؛ ﺗﻨﮫﺎ وﻇﯿﻔﻪی ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد
١
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدن آن ،ﺷﻤﺎ را از آن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ آن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ رواﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب آنھﺎ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻣﺎم
ﻏﺎﺋﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺷﯿﻌﻪی ﺧﻮد ،آن را ﮐﺎﻓﯽ داﻧﺴﺘﻪ ،آﻣﺪه
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺎ از رواﯾﺖ ھﻤﻪی آنھﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا اﯾﻦ رواﯾﺖھﺎ
در ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب ﮐﻪ ﺑﺎب ﭼﮫﺎرم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﺮای ﻧﻘﻞ آنھﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ،آورده

ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار ،از ﻧﻘﻞ آن در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻣﻘﺼﻮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻨﯽ اﯾﻦ رواﯾﺎت را از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و
آﻧﺎن ،ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی
ﺳﻔﺎرش ﮐﺮدﻧﺪ و در اﯾﻦ رواﯾﺎت ھﺸﺘﮕﺎﻧﻪ ،دﯾﺪﮔﺎه و اﻋﺘﻘﺎد ﭼﮫﺎر ﺗﻦ از اﻣﺎﻣﺎن از ﻗﺒﯿﻞ
ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ و ﭘﺴﺮش ﺟﻌﻔﺮ و اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ٢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در

١
٢

 ھﻤﺎن ،ج ،۲ص.۶۳۳ ﺳﺨﻦ ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎدات ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﺎ اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت ،ﺧﺮاﻓﺎت و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ وھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺤﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ اﺷﺨﺎص از اﺗﮫﺎﻣﺎت اﯾﻦ دروغﭘﺮدازان ،ﭘﺎک و ّ
ﻣﺒﺮا ﺑﻮده اﻧﺪ و
ﻋﻘﯿﺪهی آﻧﺎن درﺑﺎره ﻗﺮآن ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﯿﺪه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا آﻧﺎن ﺳﺮﻣﺸﻖھﺎی ﻣﺮدم
ھﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ،ھﺮﮔﺰ و در ھﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻃﻞﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا از ﺳﻮی ﯾﺰدان ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ وﺳﺘﻮده،
ﻓﺮود آﻣﺪه اﺳﺖ.
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اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،اﺛﺒﺎت ھﻤﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪه از اﻣﺎﻣﺎن دﯾﮕﺮﺷﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ انﺷﺎءاﻟﻠﻪ آنھﺎ را در
ﺟﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاھﯿﻢ آورد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﮐﺘﺎب ﻗﺪﯾﻤﯽ  -دﯾﮕﺮی ـ را ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد آﻧﺎن اﺳﺖ؛
ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم آﻧﺎن ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و آن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻤﯽ اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻗﻤﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺷﯿﻌﻪ در ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺤﯿﺢ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪی ﺷﯿﻌﻪ،
در ﮐﺘﺎب »ﮐﺎﻓﯽ« ﺧﻮد از او ﺑﺴﯿﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ در واﻗﻊ ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺷﺎﮔﺮد ﻗﻤﯽ
اﺳﺖ .و ﻧﺠﺎﺷﯽ درﺑﺎرهی او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
در ﺣﺪﯾﺚ ،ﺛﻘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و دارای ﻣﺬھﺐ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .اﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺎدی را ﺷﻨﯿﺪه
و رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮐﺘﺎبھﺎی زﯾﺎدی را ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻧﻤﻮده و ﻧﯿﺰ دارای ﮐﺘﺎب ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ١ .و او از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ راوﯾﺎن اﺻﺤﺎب ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﺸﺎﯾﺦ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ از وی رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎﺗﺶ را ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ وی در ﺳﺎل  ۳۰۷ھﺠﺮی در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮده
اﺳﺖ .٢
و در ﻋﺼﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی ﺑﻮد  .٣و درﺑﺎرهی ﺗﻔﺴﯿﺮ او ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:
ً
اوﻻ :اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﻪی ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ اﺳﺖ.
دوم :رواﯾﺎت اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺳﻨﺎد واﺳﻄﻪھﺎی اﻧﺪک از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،در ﮐﺘﺎب )اﻟﺬرﻳﻌﺔ( آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻣﺎم
ﺻﺎدق اﺳﺖ.

ﺳﻮم :ﻣﺆﻟﻒ آن ،در زﻣﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی÷ زﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﮫﺎرم :ﭘﺪرش ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر را ﺑﺮای ﭘﺴﺮش رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺧﻮد از اﺻﺤﺎب اﻣﺎم
رﺿﺎ÷ ﺑﻮده اﺳﺖ.
َّ َ ۡ ُ َ َّ ۡ َ ّ ۡ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ
�ٰفِظون] ﴾٩اﻟﺤﺠﺮ) [۹ :ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﻗﺮآن را
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﻮد﴿ :إِنا �ن نز�ا ٱ�ِكر �نا �ۥ ل
ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﯾﻢ و ﺧﻮد ﻣﺎن آن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ (.ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ آن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ،
ھﻤﺎن ﻋﻘﯿﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوتھﺎی ﺑﯿﻦ اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ و ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﺖ.

١

 -رﺟﺎل اﻟﻨﺠﺎﺷﯽ ،ص.۱۸۳

٢

 -اﻟﮑﻨﯽ و اﻷﻟﻘﺎب ،ج ،۳ص.۶۸

٣

 -آﻏﺎ ﺑﺰرگ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،اﻟﺬرﯾﻌﺔ ،ج ،۴ص.۳۰۲
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﭘﻨﺠﻢ :اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺣﺎوی ﻋﻠﻢ ﻓﺮاواﻧﯽ از ﻓﻀﺎﺋﻞ اھﻞ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن
ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ را از ﻗﺮآن ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺸﻢ :اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد و ﻣﺮاد
اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺟﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ارﺷﺎد و راھﻨﻤﺎﯾﯽ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﮫﻢ
اﻟﺴﻼم ﮐﻪ ﺗﻼوتﮐﻨﻨﺪهی ﻗﺮآن ﺑﻮده اﻧﺪ .١
و اﯾﻦ ﻗﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺗﻔﺴﯿﺮش ﯾﺎدآور ﺷﺪه و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭘﺲ ﻗﺮآن ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎﺳﺦ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺴﻮخ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﮑﻢ و ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﺨﺸﯽ ﻋﺎم
و ﭘﺎرهای ﺧﺎص ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺪم و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺆﺧﺮ ،و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﻘﻄﻊ و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻄﻮف
ﺑﺮھﻢ اﺳﺖ ،و در ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺴﻤﺖھﺎی آن ﺣﺮﻓﯽ در ﺟﺎی ﺣﺮف دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارد و
ﻗﺴﻤﺘﯽ ھﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف آنﭼﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ  .٢اﻣﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ
اﺳﺖ ﺑﺎ آنﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َۡ
َ
َۡ َ َ ۡ َ ُۡ
َ ۡ ۡ
ت ل َّ
﴿ ُك ُ
� أُ َّمة أ ُ ۡخر َج ۡ
نت ۡم َخ ۡ َ
ِلن ِ
وف َو�ن َه ۡون ع ِن ٱل ُمنك ِر َوتؤم ُِنون
اس تأ ُم ُرون ب ِٱل َمع ُر ِ
ٍ ِ
َّ
ب ِٱ�ِ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۱۱۰ :
»ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ أﻣﺘﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد اﻧﺴﺂنھﺎ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪهاﯾﺪ ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ
از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ«.
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮد ﮔﻔﺖ:
آﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ؟
ﺳﭙﺲ از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ای ﭘﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭘﺲ در اﺻﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎﻧﺎ
)ﻛﻨﺘﻢ ﺧﲑ أﺋﻤﺔ اﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎس( ﺑﻮد ،ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﺧﺮ آﯾﻪ ،آﻧﺎن را ﻣﺪح
َۡ
َۡ َ َ ۡ َ ُۡ
َ َّ
َ ۡ ۡ
وف َو�ن َه ۡون ع ِن ٱل ُمنك ِر َوتؤم ُِنون ب ِٱ�ِ﴾ »اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :تأ ُم ُرون ب ِٱل َمع ُر ِ
ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ«.
َ َّ َ ُ ُ َ
ِين َ�قولون َر َّ� َنا
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ،آﯾﻪای ﺑﺮ اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ﴿ :وٱ�
� إ َم ً
ب َ�َا م ِۡن أ َ ۡز َ�ٰج َنا َو ُذ ّر َّ�ٰت َنا قُ َّرةَ أَ ۡ� ُ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َّ َ
َه ۡ
اما] ﴾٧٤اﻟﻔﺮﻗﺎن» [۷۴ :ﮐﺴﺎﻧﯽ
ِ ِ
� وٱجعلنا ل ِلمتقِ ِ
ِ
ٖ
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ھﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ روﺷﻨﯽ
١

 -ﺳﯿﺪ ﻃﯿﺐ ﻣﻮﺳﻮی اﻟﺠﺰاﺋﺮی ،ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﻤﯽ ،ص.۱۵

٢

 -ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻤﯽ ،ج ،۱ص.۵
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ﭼﺸﻤﺎﻧﻤﺎن ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ را ﭘﯿﺸﻮای ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎران ﮔﺮدان« .اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮ ﺑﺰرﮔﯽ را از
ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ و از ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﭘﯿﺸﻮای ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎران ﮔﺮداﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ از وی ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ای ﭘﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭘﺲ اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ) :واﺟﻌﻞ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﳌﺘﻘﲔ إﻣﺎﻣﺎ(؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﺑﺮای ﻣﺎ از ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎران اﻣﺎم ﻗﺮار

ده.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ:
َ
ۡ
ََۡ ُ َ
َّ
َُ ُ َ ّ َٰ َۡ ۢ ّ ٞ
َ
� يَ َديۡهِ َوم ِۡن خلفِهِۦ �فظون ُهۥ م ِۡن أ ۡم ِر ٱ�ِ﴾ ]اﻟﺮﻋﺪ.[۱۱ :
﴿�ۥ مع ِق�ت ِمن � ِ
»ﺑﺮای او )اﻧﺴﺎن( ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ )ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( و ﭘﯿﺎﭘﯽ از روﺑﺮو و
از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا از او ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﯽء از اﻣﺮ ﺧﺪا ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽﺷﻮد؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﻘﺐ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اوﺳﺖ؟ ﺳﭙﺲ از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ای ﭘﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ،آن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
)ﻟﻪ ﻣﻌﻘﺒﺎت ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ ورﻗﻴﺐ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﳛﻔﻈﻮﻧﻪ ﺑﺄﻣﺮاﷲ( ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﺳﺖ

ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﯽ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ و ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ از روﺑﺮو ﮐﻪ او را ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .١
روی ﺟﻠﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
از آﯾﺎت ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺮ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ«.
و ﻋﻘﯿﺪهی ﻋﯿﺎﺷﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﯿﺎش اﻟﺴﻠﻤﯽ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻋﯿﺎش ﻧﯿﺰ ،اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﻧﺠﺎﺷﯽ درﺑﺎرهی وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :او ﻣﻮﺛﻖ ،ﺑﺴﯿﺎر راﺳﺘﮕﻮ و از ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ
٢
ﻃﺎﺋﻔﻪ اﺳﺖ.

و ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب »ﻣﻌﺎﱂ اﻟﻌﻠﲈء« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :او از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻢ و ﻓﻀﻞ و

ادب و ﻓﮫﻢ و از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﺮق در زﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ /دو ﺻﺪ
ﮐﺘﺎب ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .٣
١

 -ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻤﯽ ،ج ،۱ص.۱۰

٢

 -رﺟﺎل اﻟﻨﺠﺎﺷﯽ ،ص.۲۴۷

٣

 -روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎت ،ج ،۶ص.۱۳۰
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

و ﻗﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﺸﺎﯾﺦ و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻋﻠﻢ رﺟﺎلﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :وی ﺛﻘﻪ ،ﺻﺪوق و ﺑﺰرﮔﯽ
از ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻠﯿﻞاﻟﻘﺪر و دارای اﺧﺒﺎر ﻓﺮاوان و از ﻧﻈﺮ رواﯾﺖ دارای
اﺑﻌﺎد ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ و در رواﯾﺖ ،دارای ﻣﮫﺎرت ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎبھﺎی وی ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺮ ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از آن ﮐﺘﺎبھﺎ ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺖ .و از اﺑﻦ
ﻧﺪﯾﻢ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﺎره وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﻣﯿﺎن ﻓﻘﮫﺎی ﺷﯿﻌﻪی اﻣﺎﻣﯿﻪ در وﻓﻮر ﻋﻠﻢ،
ﯾﮑﺘﺎی زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ  .١و ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :وی از ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ و
ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﺻﻠﯽ ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﺳﻮم ھﺠﺮی
زﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻋﻠﻤﺎی اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ،ﮐﺘﺎب او را از ھﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﯾﺎزده ﻗﺮن اﺳﺖ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﯿﺒﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ذﮐﺮ ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪی ﭼﺸﻤﯽ
ﺑﻪ ﻧﻘﺼﯽ در آن اﺷﺎره ﮔﺮدد .٢
و ﺗﮫﺮاﻧﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺬرﻳﻌﺔ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﯿﺎﺷﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻦ ﻧﺼﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ّ
ﻣﺴﻌﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان ﮐﺸﯽ  ٣و از ﻃﺒﻘﻪی ﺛﻘﺔاﻻﺳﻼم اﻟﻜﻠﻴﻨﻲ اﺳﺖ  .٤ھﻤﯿﻦ

ﻋﯿﺎﺷﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺗﻔﺴﯿﺮش از »اﺻﺒﻎ ﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﻪ« رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎزل ﺷﺪ .ﻗﺴﻤﯽ درﺑﺎرهی ﻣﺎ و

دﺷﻤﻨﺎﻧﻤﺎن ،ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ درﺑﺎرهی ﺳﻨﻦ و اﻣﺜﺎل و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ درﺑﺎرهی ﻓﺮاﺋﺾ و
اﺣﮑﺎم .٥
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ داود ﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
ﻗﺮآن ﺑﺎ ھﻤﺎنﺻﻮرت ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ؛ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺎ را در آن ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﯽ .٦
١
٢

 -اﻟﮑﻨﯽ و اﻷﻟﻘﺎب ،ج ،۲ص ۴۴۹و .۴۵۰

 ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ص .ح ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﻮل اﻟﮑﺘﺎب و ﻣﻮﻟﻔﻪ.ّ
 - ٣اﺑﻮﻋﻤﺮو ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﮐﺸﯽ ﻣﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺷﯿﻌﻪ در ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ و رﺟﺎل
٤
٥

٦

اﺳﺖ.
 اﻟﺬرﯾﻌﺔ ،ج ،۴ص.۲۹۵ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻓﯿﻤﺎ اﻧﺰل اﻟﻘﺮآن« ،ج  ،۱ص  ۹و اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﮐﺘﺎب»اﻟﺒﺤﺎر« آورده اﺳﺖ ،ج  ،۱۹ص  .۳۰واﻟﺼﺎﻓﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮش ،ج  ،۱ص  ۱۹و ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﮐﺘﺎب
»اﻟﺒﺮھﺎن« ،ج  ،۱ص  ۲۱اﯾﻦ رواﯾﺖ را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -اﻟﻌﯿﺎﺷﯽ ،ج ،۱ص .۱۳ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻟﺒﺮھﺎن ،ص.۳۷

ﻓﺼﻞ اول :ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن
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و از ِﻣﯿﺴﺮ و او از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا زﯾﺎده و
ﻧﻘﺺ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﻖ ﻣﺎ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ  .١و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦھﺎ
رواﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ذﮐﺮ آنھﺎ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
ﻧﺠﺎﺷﯽ درﺑﺎرهی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺻﻔﺎر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :او در ﻣﯿﺎن ﯾﺎران ﻗﻤﯽ ﻣﺎ ،ﺛﻘﻪ،
ﺟﻠﯿﻞاﻟﻘﺪر ،راﺟﺢ و ﮐﻢ اﺷﺘﺒﺎه در رواﯾﺖ ﺑﻮد .وی ﮐﺘﺎبھﺎی ﺑﺴﯿﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب
»ﺑﺼﺎﺋﺮ اﻟﺪرﺟﺎت« دارد و در ﺳﺎل  ۲۹۰ھﺠﺮی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ٢ .او از ﺷﺎﮔﺮدان ﺣﺴﻦ

ﻋﺴﮑﺮی؛ ﯾﺎزدھﻤﯿﻦ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ،اﺳﺖ ٣ .وی در ﮐﺘﺎﺑﺶ اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد را درﺑﺎرهی ﻗﺮآن ﺑﺎ
ّ
رواﯾﺖ ﻣﺘﺼﻞ از اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮﻣﺶ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ داود از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ارﯾﻢ از ﺷﺮﯾﮏ از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ÷ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ِﻣﻨﯽ اﺻﺤﺎﺑﺶ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻣﺮدم،
ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ُﺣ ُﺮﻣﺎت ﺧﺪا و ﻋﺘﺮت ﺧﻮدم و ﮐﻌﺒﻪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام را
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارم .ﺳﭙﺲ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺘﺮت را ﮐﺸﺘﻨﺪ
٤
و از ھﻤﻪ ﺳﭙﺮدهھﺎ و اﻣﺎﻧﺖھﺎی اﻟﮫﯽ اﻇﮫﺎر ﺑﺮاﺋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﺒﻮب از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﺑﯽاﻟﻤﻘﺪم از ﺟﺎﺑﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ÷ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ اﺣﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ:
ھﻤﻪی ﻗﺮآن را آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮده؛ ﺟﺰ اﯾﻦ
ﮐﻪ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ھﯿﭻ اﺣﺪی آن را ﺟﻤﻊآوری و ﺣﻔﻆ ﻧﻨﻤﻮده آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن
٥
را ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ و اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ از ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آنﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آنﭼﻪ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ و آنﭼﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن
ً
ھﺴﺖ ،در ﻗﺮآن ھﺴﺖ و در آن اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺮداﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ ،واﻗﻌﺎ ﯾﮏ

١

 -اﻟﺒﺮھﺎن ،ص .۳۷اﻟﺒﺤﺎر ،ج ،۱۹ص .۳۰اﺛﺒﺎت اﻟﮫﺪی ،ج ،۳ص ۴۳و .۴۴

٢

 -رﺟﺎل اﻟﮑﺸﯽ ،ص .۲۵۱اﻟﮑﻨﯽ و اﻻﻟﻘﺎب ،ج ،۲ص.۳۷۹

٣

 -اﻟﺬرﯾﻌﺔ ،ج ،۳ص.۱۲۵

٤

 -ﺑﺼﺎﺋﺮ اﻟﺪرﺟﺎت ،اﯾﺮان۱۲۸۵ ،ھـ ،ﺟﺰء ،۸ﺑﺎب .۱۷

٥

 -اﻟﺒﺮھﺎن ،ج ،۱ص.۱۵

۳۶

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

اﺳﻢ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرتھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﻧﯿﺴﺖ در آن ھﺴﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را
١
اوﺻﯿﺎء ،ﯾﻌﻨﯽ ،اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ آﻧﺎن ،ﻓﺮات ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮐﻮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﮐﺮ او و ﺗﻔﺴﯿﺮش ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از ﺗﮫﺮاﻧﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺬرﻳﻌﺔ« اﮐﺘﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﺮات ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻓﺮات ﮐﻮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رواﯾﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن ھﺪاﯾﺘﮕﺮ÷ ﻣﻌﺮوف
ﺷﺪه اﺳﺖ و رواﯾﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﮐﻮﻓﯽ اھﻮازی ،ﺳﺎﮐﻦ و ﻣﺘﻮﻓﺎی ﻗﻢ
و از ﯾﺎران اﻣﺎم رﺿﺎ و ﺟﻮاد و ھﺎدی÷ و در رواﯾﺖ ﮐﺘﺐ ﺳﯽﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺮادرش ﺣﺴﻦ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺴﺮش اﺣﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ در رواﯾﺖ از ھﻤﻪی اﺳﺘﺎدان
ﭘﺪرش ﺑﺎ وی ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮش رواﯾﺎت زﯾﺎدی از ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺰاز ﻓﺰاری ﮐﻮﻓﯽ
ـ ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺣﺪود ﺳﺎل  ۳۰۰ھـ  -آورده اﺳﺖ ،او ﻣﺮﺑﯽ و ﻣﻌﻠﻢ اﺑﯽﻏﺎﻟﺐ زراری ـ ﻣﺘﻮﻟﺪ
 ۲۸۵ـ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ او را از ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه و داﺧﻞ ﭘﺎرﭼﻪ
ﻓﺮوﺷﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻮﻏﺎﻟﺐ در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻧﻮهاش ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ذﮐﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری را از ﻋﺒﯿﺪﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻋﺎﻣﺮی ﮐﻮﻓﯽ ـ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۲۱۴ـ
ّ
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ او را در ﺻﻔﺤﻪ اول از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﯾﺎد
ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﺨﺮﯾﺞ« ـ ھﻤﺎن
ﮐﺮدﯾﻢ.ـ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮای ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ ،اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر و اﺳﻨﺎد ﺑﯽﺷﻤﺎری ذﮐﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ ،در ﺗﻔﺴﯿﺮش از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﻮد ـ ﮐﻪ ھﻤﻪی آنھﺎ از راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ
ھﺴﺘﻨﺪ ـ و ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﻪ ﺻﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آنھﻢ از ﻃﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن در اﺻﻮل رﺟﺎل اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﺎ،
ھﯿﭻ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ ،ﻋﺪهای ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ آن اﺳﻨﺎد را ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ً
ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ و اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻓﺮات از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺼﻮرت
ﻣﻌﻨﻌﻦ  ٢از ﻓﻼن «...و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﻏﺎﻟﺐ ﺳﻨﺪھﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﻨﻌﻦ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮات آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده ،دارای ﺳﻨﺪھﺎی ﻣﻌﻨﻌﻦ )ﺑﺪون اﺗﺼﺎل( ﺑﻮده
اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ آن ﺳﻨﺪھﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهام .وی ﺗﻔﺴﯿﺮ را از ﻓﺮات ،ﭘﺪر
١
٢

 اﻟﺒﺮھﺎن ،ج ،۱ص.۱۵ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻨﻌﻦ :ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻨﺪ ھﺮ ﯾﮏ از ﻧﺎﻗﻼن ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ )ﻋﻦ (...ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ اول :ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

۳۷

ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق و ﭘﺪر ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ،ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺳﺎل )(۳۲۹
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﺪر ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﻧﯿﺰ ،از ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ،ﻣﻔﺴﺮ ﻗﻤﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی
ﺳﺎل ) ،(۳۰۷رواﯾﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ و ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮات ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺎل در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ،رواﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ از ﻓﺮات آورده اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻧﻘﻞ
از ﭘﺪرش و ﭼﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻧﻘﻞ از اﺳﺘﺎدش ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ھﺎﺷﻤﯽ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ھﻤﯿﻦ ھﺎﺷﻤﯽ از ﻓﺮات رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و از ﭘﺪر اﺑﯽﻗﯿﺮاط ،ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺳﺎل
) (۳۰۸رواﯾﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﻓﺮات در
ﺳﺎلھﺎی اول ﻗﺮن ﭼﮫﺎرم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر اﺑﯽﻗﯿﺮاط در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮده و ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮ
وی در ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﮐﺎﻇﻤﯿﻪ و ﻧﺠﻒ ﻓﺮاوان اﺳﺖ .اﺑﺘﺪای ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد:
»ھﻤﻪی ﺳﺘﺎﯾﺶھﺎ ،ﺑﺮازﻧﺪهی ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮزﻧﺪهی ﮔﻨﺎھﺎن و ﺑﺮﻃﺮفﮐﻨﻨﺪهی
ﻣﺸﮑﻼت و داﻧﺎی ﻧﮫﺂنھﺎ و آ ﮔﺎه ﺑﻪ راز دلھﺎﺳﺖ «.و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دو ﺻﺪوق ،از ﻗﺪﻣﺎ،
اﺳﺘﺎد ﺣﺎﮐﻢ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ وی اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،در
ﮐﺘﺎب »ﺷﻮاﻫﺪ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ« ﺧﻮد ،از اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻏﯿﺎث ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ در

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮدش ،از اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ »اﻟﺒﺤﺎر« ھﻢ
ھﺴﺖ .ﻋﻼﻣﻪی ﻣﺠﻠﺴﯽ در اول اﻟﺒﺤﺎر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﮔﺮﭼﻪ اﺻﺤﺎب ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪح و ﻧﻪ ﻧﻘﺪ
ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﺮات ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدن اﺧﺒﺎر وی ﺑﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
رﺳﯿﺪه و ُﺣﺴﻦ ﺿﺒﻂ او در ﻧﻘﻞ اﺣﺎدﯾﺚ ،اﻋﺘﻤﺎد و ُﺣﺴﻦ ﻇﻦ را ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻒ آن
١
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ارزش اﯾﻦ ﻣﺮد و ﮐﺘﺎب او ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد .و آﻗﺎی ﺻﺪر درﺑﺎرهی او
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ھﻤﺎﻧﺎ ﻓﺮات در ﻋﺼﺮ اﻣﺎم ﺟﻮاد ﺑﻦ رﺿﺎ÷ ﺑﻮده اﺳﺖ ٢ .و اورد ﺑﺎری ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ھﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﻨﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از ﺣﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ آﻧﺎن ﮔﺬﺷﺖ ،ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ً
ﻣﺘﺮﺟﻢ آن ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻮﺛﻖ ﺑﻮدن وی ﮐﺎﻓﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ رواﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﯽاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﻗﻤﯽ ،ﭘﺪر اﺳﺘﺎد ﻣﺎ ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق،

١
٢

 آﻏﺎ ﺑﺰرگ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،اﻟﺬرﻳﻌﺔ اﱃ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ اﻟﺸﻴﻌﺔ ،ج ،۴ص ۴۸۹و .۴۹۹ -ﻛﺘﺎب اﻟﺸﻴﻌﺔ و ﻓﻨﻮن اﻹﺳﻼم ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺆﻟﻒ از ﮐﺘﺎب.

۳۸

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ھﻤﺎن ﺻﺪوﻗﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻓﺘﻮاھﺎی او در رﺳﺎﻟﻪی »اﻋﻮاز اﻟﻨﺼﻮص« ﮐﻪ

ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻼﻗﻪی ﺷﺪﯾﺪی دارﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺟﺰ ﻋﯿﻦ اﻟﻔﺎﻇﯽ ﮐﻪ از
اﻣﺎﻣﺎن ھﺪاﯾﺖ ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﯿﺰی در آن ﻓﺘﺎوی ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رواﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪی ﭘﺪرش ،رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺪﺛﺎن ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق در اﻻﻣﺎﻟﯽ و ﮐﺘﺎب اﺧﺒﺎر اﻟﺰھﺮاء و از
ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ از ﻓﺮات ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﭘﺪرش و ﮔﺎھﯽ از اﺳﺘﺎد ﺧﻮد ،ﺣﺴﻦ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ھﺎﺷﻤﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ.
اﻋﺘﻤﺎد ﺻﺪوق ﺑﻌﺪ از ﭘﺪرش ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ـ ﭼﻨﺎنﮐﻪ از رواﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎر او و اﺻﺮار ﺑﺮ
رواﯾﺖ از اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو واﺳﻄﻪ،آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ـ از واﺿﺢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ اﻋﺘﻤﺎد و
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢدھﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺖ و ﻣﺤﻮر ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺢ
١
و ﺳﻘﯿﻢ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻓﺮات ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ،ﻣﺤﺪث ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﻔﺴﺮی ﺳﺘﻮده،
ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺧﺒﺎر و رواﯾﺎت اﺳﺖ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺧﺒﺎر و رواﯾﺎﺗﺶ
در ﺷﺄن اﻣﺎﻣﺎن و اﺋﻤﻪی اﻃﮫﺎر ـ درود و ﺳﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺎد ـ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﺮات در ردﯾﻒ دو ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﯿﺎﺷﯽ و ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻗﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب
»وﺳﺎﯾﻞ« و »اﻟﺒﺤﺎر« از روی اﻋﺘﻤﺎد و اﻋﺘﺒﺎر از وی رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺤﺪث ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری
در ﮐﺘﺎب رﺟﺎل ﺧﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،آن ھﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﻟﻔﺎن ﮐﺘﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
رﺟﺎل ﺣﺪﯾﺚ او را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :او دارای ﮐﺘﺎب ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ھﻤﺪاﻧﯽ و ﺷﯿﺦ ﻣﺎ ﻋﻼﻣﻪی ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﮐﺘﺎب
ﺧﻮد »ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﺮات اﮔﺮﭼﻪ از ﺳﻮی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻣﺪح ﯾﺎ ﻧﻘﺪ ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ اﺧﺒﺎر آن ﺑﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه و ﺣﺴﻦ ﺿﺒﻂ او در
ﻧﻘﻞ اﺣﺎدﯾﺚ ،اﻋﺘﻤﺎد و ﺣﺴﻦ ﻇﻦ را ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻒ آن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .و ﺻﺪوق اﺧﺒﺎری را از وی
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ھﺎﺷﻤﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺣﺎﮐﻢ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﮑﺎﻧﯽ
٢
ﻧﯿﺰ ،از وی رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
١
٢

 ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﺮات اﻟﮑﻮﻓﯽ ،ص ۲و .۳ -روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎت ،ج ،۵ص ۳۵۳و .۳۵۴

ﻓﺼﻞ اول :ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

۳۹

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮات ،رواﯾﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ردﯾﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮآن
دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﮐﺘﺎﺑﺶ رواﯾﺘﯽ را از ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ آورده ﮐﻪ ﻧﺰول
١
ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﺳﺎﯾﺮ اﺣﺎدﯾﺚ در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﻋﺎﻣﺮی،
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را از اﺻﺤﺎب ﻋﻠﯽس ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورﻧﺪ ،رواﯾﺎﺗﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ رواﯾﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﮐﺘﺎﺑﺶ آورده اﺳﺖ .ﭘﺲ اﯾﻦھﺎ ﻣﺤﺪﺛﺎن و ﻣﻔﺴﺮان و راوﯾﺎن ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪ ﻋﺼﺮھﺎی
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺎﻧﺸﺎن را دﯾﺪهاﻧﺪ و از آنھﺎ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ،ﯾﺎ ﺑﯽ واﺳﻄﻪ رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭘﺲ ھﻤﻪی آنھﺎ اﯾﻦ رواﯾﺎت را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮآن
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻣﺪار و ﻣﺤﻮر ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ و
آن ﮐﺘﺎبھﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺑﺮای آﻧﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺑﺪان ﮐﻪ آن ﺧﺒﺮھﺎ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ در اﺛﺒﺎت
٢
اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ آنھﺎﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺪﺛﺎن و ﻣﻔﺴﺮان ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آنھﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ راه و
روش ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮد را ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ و رواﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺮﯾﺢ و واﺿﺤﯽ را ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ
ھﻤﺎن رواﯾﺎت ﻗﺒﻠﯽ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ؛ ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪﺟﺰاﺋﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ھﻤﺎﻧﺎ اﺻﺤﺎب ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﺸﮫﻮر ﺻﺤﯿﺢ و
ﻣﺘﻮاﺗﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ وﻗﻮع ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﻗﺮآن از ﻧﻈﺮ ﮐﻼﻣﯽ و ﻣﺎدی و اﻋﺮاﺑﯽ دﻻﻟﺖ
٣
دارﻧﺪ و ھﻤﻪی اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﻣﺤﺪث ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ ،راوﯾﺎن و ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ را در ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ

اﳋﻄﺎب ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺳﻮم در ذﮐﺮ اﻗﻮال ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻋﺪم

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮآن« ذﮐﺮ و ﺷﻤﺎرش ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

١

 -ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﺻﻔﺤﻪ .۱

٢

 -ﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب ﰲ إﺛﺒﺎت ﲢﺮﻳﻒ ﻛﺘﺎب رب اﻷرﺑﺎب ،ص.۲۵۲

٣

 -ﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب ﰲ إﺛﺒﺎت ﲢﺮﻳﻒ ﻛﺘﺎب رب اﻷرﺑﺎب ،ص.۳۱

۴۰

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﭘﺲ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ،دارای اﻗﻮاﻟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮫﻮر آن ،دو ﻗﻮل
اﺳﺖ:
اول وﻗﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻧﻘﺼﺎن در ﻗﺮآن .و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻗﻤﯽ،
اﺳﺘﺎد ﮐﻠﯿﻨﯽ ،اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮐﺘﺎﺑﺶ را از
اﺧﺒﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﭘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و در اﺑﺘﺪا ،ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ اﺳﺘﺎدان و
ﻣﻌﺘﻤﺪان ﺧﻮد را ذﮐﺮ ﻧﮑﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهی ﺛﻘﺔاﻹﺳﻼم ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﺷﺎﮔﺮد ﻗﻤﯽ ،اﺳﺖ .او

اﺧﺒﺎر ﺻﺮﯾﺢ و ﻓﺮاواﻧﯽ را در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﮐﺘﺎب »اﳊﺠﺔ« ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺎب »اﻟﻨﻜﺖ

واﻟﻨﺘﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ« ،ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺮوﺿﺔ« ،رواﯾﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ را
آورده ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ رد ﯾﺎ ﺗﺄوﯾﻞ آن ﺑﭙﺮدازد و ﻣﺤﻘﻖ و ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺎﻇﻤﯽ

در ﮐﺘﺎب »ﴍح اﻟﻮاﻓﻴﺔ« در ﺑﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای وی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را ﺑﺎب »ﻏﯿﺮ از اﻣﺎﻣﺎن
ھﯿﭻ اﺣﺪی ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻤﻊ ﻧﻨﻤﻮده« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻘﯿﺪی ﮐﻠﯿﻨﯽ را –ﮐﻪ
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن اﺳﺖ– درﯾﺎﻓﺘﻪ و آن را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا از ﻇﺎھﺮ روش او ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ او آن ﺑﺎب را ﺑﺮای ﭼﯿﺰی ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ آن راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ھﻤﺎنﻃﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻇﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ،ﻣﺬاھﺐ و آراء
ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺎبھﺎﯾﺸﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼﻣﻪی ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﮐﺘﺎب
»ﻣﺮآة اﻟﻌﻘﻮل« ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده و ﺑﺎ ذﮐﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺬھﺐ ﺛﻘﻪی ﺑﺰرﮔﻮار
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺻﻔﺎر در ﮐﺘﺎب »ﺑﺼﺎﺋﺮ« از ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻪ او ھﻢ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن در

ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻨﻮان آن» :ﺑﺎب در ﻣﻮرد اﻣﺎﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن ھﻤﻪ ﻗﺮآﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ
رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻧﺎزل ﺷﺪه« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﻻﻟﺖ آن،
ً
ﺻﺮﯾﺢﺗﺮ از آن اﺳﺖ در ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد دارد .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﺎب »ﻗﻄﻌﺎ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺤﺪث
ھﺴﺘﻨﺪ« ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ،ﻣﺬھﺐ ﺻﺮﯾﺢ ﺛﻘﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
ﻧﻌﻤﺎن ،ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺸﮫﻮر ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »اﻟﻐﻴﺒﺔ« در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺻﻐﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن

ﻓﻘﻂ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم آﯾﺎت را ذﮐﺮ ﮐﺮده و آن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﺷﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺪﻣﻪی
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ،ﻣﺬھﺐ ﺻﺮﯾﺢ ﺛﻘﻪ
ﺟﻠﯿﻞ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ؛
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺟﻠﺪ ﻧﻮزده از ﺑﺤﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا وی ﺑﺎﺑﯽ را در آن ﮐﺘﺎب ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻪ

ﻓﺼﻞ اول :ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن
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ﻧﺎم »ﺑﺎب ﺗﺤﺮﯾﻒ آﯾﺎت ﺑﺮ ﺧﻼف آنﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ« از آنﭼﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺎ و
ﻋﻠﻤﺎی آل ﻣﺤﻤﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﭙﺲ اﺣﺎدﯾﺚ ُﻣﺮﺳﻠﻪی ﻓﺮاواﻧﯽ ردﯾﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ در
دﻟﯿﻞ دوازدھﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ،آنﺟﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻦ .و ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﮐﻮﻓﯽ در ﮐﺘﺎب »ﺑﺪع
اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ« ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ آن ﻣﻀﻤﻮن از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺪﻋﺖھﺎی ﻋﺜﻤﺎن ،ﻣﻄﻠﺒﯽ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻟﻔﻆ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
اھﻞ ﻧﻘﻞ و آﺛﺎر از ﺧﺎص و ﻋﺎم اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﺮدم
اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم ﻗﺮآن واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ از ﻗﺮآن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در
دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻇﺎھﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﺑﺰرﮔﺎن و ﻣﻔﺴﺮان و اﺋﻤﻪ اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ :ﺷﯿﺦ
ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﯿﺎﺷﯽ و ﺷﯿﺦ ﻓﺮات ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮐﻮﻓﯽ و ﺛﻘﻪی ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ،
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﺎھﯿﺎر ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎﯾﺸﺎن ﺳﺮﺷﺎر از اﺧﺒﺎر ﺻﺮﯾﺢ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﺧﺒﺎر را ذﮐﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺨﺺ اول در اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎب اﺧﺒﺎر ﮐﻠﯽ و ﺻﺮﯾﺤﯽ
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﺴﺒﺖ دادن اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ دادن آن
ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻤﻌﯽ زﯾﺎد ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ را ﺑﻪ ﻋﯿﺎﺷﯽ ﻧﺴﺒﺖ
دادهاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده و از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
ﺷﯿﺦ ﺑﺰرگ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن در ﮐﺘﺎب »اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﴪورﻳﺔ« ﺑﻨﺎﺑﺮ آنﭼﻪ

ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻣﺮآة اﻟﻌﻘﻮل« و ﻣﺤﺪث ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺪرر اﻟﻨﺠﻔﻴﺔ« از
ً
وی ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻔﺎظ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :واﻗﻌﺎ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف ﺟﻠﺪ آن ﻗﺮار دارد ،ھﻤﮕﯽ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی از ﮐﻼم ﺑﺸﺮ
در آن ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻼم ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهی آنﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﺰد ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪهی ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم اﻟﮫﯽ ﺑﻪ او
ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی از آن ﺿﺎﯾﻊ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ،ﮔﺮﭼﻪ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﯾﺎت را ﺑﯿﻦ دو
ﺟﻠﺪ ﮔﺮدآوری ﮐﺮده اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻠﻠﯽ ﮐﻪ او را ﺑﺪان واداﺷﺘﻪ ھﻤﻪ را از ﻗﺮآن
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﯿﺎورده ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻋﻠﻞ :ﻗﺼﻮر در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻌﻀﯽ از آﯾﺎت ﻗﺮآن ،ﺷﮏ
در ﻣﻮرد آن ،ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﻪ ﻋﻤﺪ از آن ﺧﺎرج ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺷﺪه را از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺳﺖ ﺟﻤﻊآوری
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﻣﮑﯽ را ﺑﺮ ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﻨﺴﻮخ را ﺑﺮ ﻧﺎﺳﺦ ،ﻣﻘﺪم ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ھﺮ
ﻣﻄﻠﺒﯽ را در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق÷ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ ﻗﺮآن ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺎزل ﮔﺸﺖ ،ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد؛ اﺳﺎﻣﯽ ھﻤﻪی ﻣﺎ را در آن ﻣﯽ
ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ÷ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﮫﺎر رﺑﻊ ﻧﺎزل ﺷﺪ :رﺑﻌﯽ درﺑﺎرهی
ﻣﺎ ،رﺑﻌﯽ درﺑﺎره دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ،رﺑﻌﯽ درﺑﺎرهی داﺳﺘﺎن و ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞھﺎ و رﺑﻌﯽ ھﻢ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
آن ﻣﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ از
ﻗﻀﺎﯾﺎ و اﺣﮑﺎم ،و ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻗﺮآن از ِ

ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺎ÷ ﻧﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮﻣﺎن دادهاﻧﺪ ،و از آن ﺗﺠﺎوز
ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ– ﻣﮫﺪی– ﻇﮫﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺷﺪهی
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪهی اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ وادار ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺎ را از ﻗﺮاﺋﺖ آن
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﺧﺒﺎر آوردهاﻧﺪ و ﻣﻀﺎف ﺑﺮ ﻣﺼﺤﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ زﯾﺮا آن ﻗﺴﻤﺖ
زﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﺧﺒﺎر واﺣﺪ آن زﯾﺎده را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﺎﻗﻞ
ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﮔﺎھﯽ در ﻣﻨﻘﻮل ﺧﻮد اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺮﮔﺎه اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺰی را
ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎﺑﯿﻦ دو ﺟﻠﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اھﻞ ﺧﻼف را ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﺷﻮراﻧﯿﺪه اﺳﺖ و
اھﻞ ﺳﺘﻢ را ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﻮد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ھﻼﮐﺖ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻣﺎ را از ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺟﻠﺪ اﺳﺖ ،ﻣﻨﻊ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺎﻻت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﻤﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ
دارﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﮔﻤﺮاھﯽ در ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻗﺮآن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖزﯾﺎدی ﮐﺮدهاﻧﺪ و در آن از
ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻋﺪول و ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدﻧﺪ .و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ :اﻣﺎ
ﮔﻔﺘﺎر در ﺑﺎرهی ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻗﺮآن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺣﮑﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺪم ﺣﮑﻢ ﺗﺄﺧﯿﺮ
ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ و ﻣﮑﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

و ﻧﺠﺎﺷﯽ ﮐﺘﺎب »اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻘﺮآن« را از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده اﺳﺖ

و در ﻇﺎھﺮ ،آن ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﻗﺮآن اﺧﺘﺼﺎص دارد و إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ اﺧﺒﺎر
ﺻﺮﯾﺤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ادﻋﺎی وﻗﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﺮآن ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ وی در ﮐﺘﺎب »ارﺷﺎد«
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .آری؛ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی از ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر
ﻣﺸﮫﻮری وارد ﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺧﺘﻼف در ﻗﺮآن و ﺣﺬف و ﻧﻘﺼﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺘﻤﮕﺮان،
ﮔﻔﺘﻪ :ادﻋﺎی ﻋﺪم ﻧﻘﺼﺎن ﻗﺮآن ﺣﺠﺖ و دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی ﻧﺪارد ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ آن اﺧﺒﺎر را ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ از ﻣﺼﺤﻒ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺎ ﺻﻮرتھﺎﯾﯽ در ﮐﺘﺎب »اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﴪورﻳﺔ« ﺑﺮای
ﻧﻘﺺ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﭙﺲ وی ﻗﻮل ﺑﻪ ﻧﻘﺼﺎن آﯾﺎت  -ﻧﻪ از ﺗﻔﺴﯿﺮ -و

ﻓﺼﻞ اول :ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

۴۳

ﺣﺘﯽ ﻗﻮل ﺑﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪن ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﮐﻠﻤﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻋﺠﺎز ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،ﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﻧﻮﺑﺨﺖ و
ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﻣﯽ آﻧﺎن در ﮐﺘﺐ ﻋﻠﻢ
اﻟﺮﺟﺎل ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ اﻗﻮال آﻧﺎن را ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از آن ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎ ،ﺷﯿﺦ اﻟﻤﺘﮑﻠﻤﯿﻦ و ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻧﻮﺑﺨﺘﯽھﺎ ،اﺑﻮﺳﮫﻞ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﻧﻮﺑﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﮐﺘﺎبھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ از
ﺟﻤﻠﻪ :ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﰲ اﻹﻣﺎﻣﺔ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »ﴏاط اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ« از آن ﻧﻘﻞ

ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آنھﺎ ،ﺧﻮاھﺮزادهی اﺑﻮﺳﮫﻞ ،اﺳﺘﺎد ﻣﺘﮑﻠﻢ ﻓﯿﻠﺴﻮف ،اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ :ﮐﺘﺎب »اﻟﻔﺮق

واﻟﺪﻳﺎﻧﺎت« ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪای از آن ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﻧﺎن ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار،
اﺑﻮاﺳﺤﺎق اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻧﻮﺑﺨﺖ ،ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »اﻟﻴﺎﻗﻮت« اﺳﺖ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ آن را

ﺷﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ و در اﺑﺘﺪای ﺷﺮح آن ،ﻣﺆﻟﻒ اﻟﯿﺎﻗﻮت را ﺑﻪ »ﺷﯿﺦ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻣﺎ و اﻣﺎم
اﻋﻈﻢ ﻣﺎ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪی آﻧﺎن ،اﺳﺤﺎق ﮐﺎﺗﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ُﺣﺠﺖ
– ﻣﮫﺪی – را ﻣﺸﺎھﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و رﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ اﺳﺘﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ دم از
ﻋﺼﻤﺖ او زدهاﻧﺪ و ﻧﺎم وی اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ روح ﺑﻦ اﺑﯽﺑﺤﺮ ﻧﻮﺑﺨﺘﯽ ،ﺳﻔﯿﺮ ﺳﻮم در
ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺣﺠﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ از او ﺛﺒﺖ ﺷﺪه،
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺘﮑﻠﻢ ،ﺣﺎﺟﺐ ﺑﻦ ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﺮاج اﺳﺖ ﮐﻪ وﺻﻒ وی در ﮐﺘﺎب »رﻳﺎض

اﻟﻌﻠﲈء« اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺮوف را از ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪه

اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺮدم را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص در
ﻓﺮوع دﯾﻦ و ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﻮل ،اﺧﺘﻼﻓﺎت زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ھﻢ ﺑﺮ ھﯿﭻ ﮐﺪام
از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﺘﻼﻓﯽ ،اﺗﻔﺎق ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﻗﺮآن را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و ھﺮﯾﮏ از آﻧﺎن ﺑﺮای
ﺧﻮد ﻣﺼﺤﻔﯽ ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد ،آن را ﺣﻖ ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪهای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﯿﺦ ﻣﻮﺛﻖ ﺑﺰرﮔﻮار و ﭘﯿﺸﺘﺎز،
ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺷﺎذان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎی ﮐﺘﺎب »اﻳﻀﺎح« اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه را اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ

اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه و از ﻋﻠﻤﺎی ﻗﺪﯾﻢ ،ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار

ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ »ﳖﺞاﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﻛﺸﻒ ﻣﻌﺎﲏ اﻟﻘﺮآن« اﺳﺖ ﮐﻪ در

ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺗﻔﺴﯿﺮش آن ﻋﻘﯿﺪه را اﺑﺮاز ﮐﺮده اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ راوﯾﺎن ،ﺷﺎﯾﻊ

۴۴

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺷﯿﺦ ﺛﻘﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮﻗﯽ ،ﺻﺎﺣﺐ
ﮐﺘﺎب »اﳌﺤﺎﺳﻦ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺑﺴﯿﺎری را درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در
ﮐﺘﺎب »اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ« و ﻧﺠﺎﺷﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ« آن را از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی وی ﺑﻪ

ﺣﺴﺎب آوردهاﻧﺪ.

و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ واﻟﺘﻐﻴﲑ« را از ﮐﺘﺎبھﺎی

وی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده اﺳﺖ.
و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﻧﺎن ﺷﯿﺦ ﺛﻘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﺑﺮای وی در ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :او ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻓﻀﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن

واﻟﺘﺤﺮﻳﻒ« را از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی وی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آوردهاﻧﺪ.

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

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

ﻧﺠﺎﺷﯽ ﮐﺘﺎب »اﻟﻘﺮآن« را از ﮐﺘﺎبھﺎی او ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻣﺎھﯿﺎر ﺛﻘﻪ در
ّ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد از وی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺣﻠﯽ،

ﺷﺎﮔﺮد ﺷﮫﯿﺪ ،در ﻣﺨﺘﺼﺮ »اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ« ﮐﻪ آن را »اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ واﻟﺘﺤﺮﻳﻒ« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ و اﺳﺘﺎد
ﺑﺰرگ در ﺣﺎﺷﯿﻪ »اﳌﺪارك« از او ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده و ﻧﺴﺨﻪای از آن ،ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

از ھﻤﯿﻦ ﮔﺮوه ،ﺛﻘﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﺮوان ﻣﺎھﯿﺎر ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ
ﺣﺠﺎم ،ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻣﻮاردی اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ
ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :در ﻣﯿﺎن ﯾﺎران ﻣﺎ ﻣﺜﻞ آن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و دو ھﺰار ﺑﺮگ
اﺳﺖ و در اﻟﻔﮫﺮﺳﺖ »ﻛﺘﺎب ﻗﺮاﺋﺔ أﻣﲑاﳌﺆﻣﻨﲔ «و ﮐﺘﺎب »ﻗﺮاﺋﺔ اﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ« ﺑﺮای او

ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و او در ﮐﺘﺎﺑﺶ اﺧﺒﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

از آنﺟﻤﻠﻪ اﺑﻮﻃﺎھﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻘﻤﯽ اﺳﺖ ،اﺑﻦ ﺷﮫﺮ آﺷﻮب در »ﻣﻌﺎﱂ

اﻟﻌﻠﲈء« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :وی دارای ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﰲ ﻗﺮاﺋﺔ أﻣﲑاﳌﺆﻣﻨﲔ وﺣﺮوﻓﻪ« اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺣﺮف در اﺧﺒﺎر و ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺪﻣﺎء ﺑﺮ ﮐﻠﻤﻪ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮل اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و اﻣﺎم

ﻓﺼﻞ اول :ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

۴۵

ﺻﺎدق÷ درﺑﺎرهی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻠﻤﻪی آل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ آل ﻋﻤﺮان ﮐﻪ ﺣﺮف در ﻣﺤﻞ ﺣﺮف
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .و ﺑﺮ آﯾﻪ اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺳﻮره ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ:
َ َ
ْ
�� ُّ� َها ٱ َّ� َ
ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف ﯾﺎ دو ﺣﺮف از آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﴿ ٰٓ
ِين َء َام ُنوا ﴾...ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﻪ« را ﺣﻔﻆ
دارم .و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪی اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ھﯿﭻ

ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ درﺑﺎرهی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ و در ﭼﻪ
ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﮐﻠﻤﻪی ﺣﺮف ﺑﺮ ﺣﺮوف ھﺠﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ،اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮارد
آن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﺑﺮ دو ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،آﯾﻪ و ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﻧﯿﺰ ،اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻗﻮل اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻗﺮآن ﺟﺰ ﺣﺮوﻓﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮآن ﺑﻪ آن
اﻓﺰودهاﻧﺪ ،ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد.
از ھﻤﯿﻦ ﮔﺮوه ،ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن و ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﻨﺰﯾﻞ و ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ و
ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و زواﺋﺪ ﺣﺮوف و ﻓﻀﺎﺋﻞ و ﺛﻮاب آن ﺑﺎ رواﯾﺎت اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﻖ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و
اﻣﺎم ﺻﺎدق÷ و آل رﺳﻮل ﺧﺪا در ﮐﺘﺎب »ﺳﻌﺪ اﻟﺴﻌﻮد« از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻃﺎوس آﻣﺪه اﺳﺖ.

و از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »ذﻛﺮ اﻟﺴﻴﺪ« ﮐﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﻗﺮاﺋﺖ رﺳﻮل ﺧﺪاص و ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ و ﻋﻠﯽﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ و ﻣﺤﻤﺪ
و زﯾﺪ دو ﭘﺴﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ و ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ؛ و ﺣﺪﯾﺜﯽ را از آﻧﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺳﻮرهی آل ﻋﻤﺮان اﺳﺖ.
از ھﻤﯿﻦ ﮔﺮوه ،ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »اﻟﺮ ﹼد ﻋﲆ أﻫﻞ اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ« ﮐﻪ اﺑﻦ ﺷﮫﺮ آﺷﻮب در ﻣﻨﺎﻗﺐ

ﺧﻮد وی را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »اﻟﺒﺤﺎر« ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و ﺧﺒﺮھﺎﯾﯽ از وی ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮاد وی از اھﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻋﺎﻣﻪ )اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ( اﺳﺖ ،و
ﻏﺮض از ّرد ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ّرد ﺑﺮ آﻧﺎن )اھﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ( ﻃﻌﻦ وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا

ﺳﺒﺐ آن ّرد ،اﻋﺮاض ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن اھﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ از ﺣﺎﻓﻆ واﻗﻌﯽ ﻗﺮآن ــ ﻋﻠﯽ ـ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻨﮕﺮ .آﯾﺎ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ رﺧﻨﻪای ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ .ﺑﺎز ھﻢ ﺑﻨﮕﺮ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﮕﺎھﺖ
ﺣﯿﺮان و درﻣﺎﻧﺪه و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ٢ .اﯾﻦھﺎ ﺑﺰرﮔﺎن و ﺳﺘﻮنھﺎی ﺷﯿﻌﻪ ،و
١

١
٢

 ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب ﻓﯽ اﺛﺒﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺘﺎب رب اﻷرﺑﺎب ،اﯾﺮان۱۲۹۸ ،ھـ ،ص.۲۶-۳۱ -ﺗﺮﺟﻤﻪی آﯾﮥ  ۳و  ۴ﺳﻮرهی ﻣﻠﮏ.

۴۶

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

اﯾﻦ ھﻢ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﺮﺳﯽ آنھﺎ و ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ دﯾﮕﺮی ذﮐﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺳﯿﺪ ﻃﯿﺐ ﻣﻮﺳﻮی ﺟﺰاﺋﺮی در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﲢﺮﻳﻒ اﻟﻘﺮآن« ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻪ ﺟﺰاﺋﺮی و ُﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﻋﻼﻣﻪ ﻓﺘﻮﻧﯽ و ﺳﯿﺪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ

اﺳﺎﻣﯽ ﻓﻮق اﻓﺰوده اﺳﺖ ١ .ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ در اﺛﺒﺎت ﻣﺬھﺐ و دﯾﺪﮔﺎه

١

 آﯾﺎ ﺻﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ھﻢ ﻃﺮازان او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎت ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ
دھﺪ ،اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻢ آﯾﺎ اﺣﺪی از ﺷﯿﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ،ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ از ﺷﯿﻌﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و اﺳﺎﻣﯽ آﻧﺎن را ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻟﻔﺎﻇﯽ ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ در اﻋﺘﻘﺎد
اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﺻﺮاﺣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﻣﺎ ﺻﺎﻓﯽ ﮐﺘﺎب اﻟﻔﺮﻗﺎن را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻠﺤﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۴۸در ﻣﺼﺮ آن را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻠﺰم
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺎ ھﺮﮐﺲ را ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﮐﺎﻓﺮش ﻣﯽ داﻧﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ از دﯾﻦ ﺣﻖ ﮔﺮا
َّ َ ۡ َ ۡ
ّ ۡ
َّ َ
ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻣﻨﮑﺮ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :إِنا � ُن ن َّز�َا ٱ�ِك َر �نا ُ�ۥ
َ َ ُ َ
�ٰفِظون] ﴾٩اﻟﺤﺠﺮ» [۹ :ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﺧﻮد ﻗﺮآن را ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ و ھﻤﺎﻧﺎﺧﻮدﻣﺎن آﻧﺮاﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽ
ل
َ
ۡ
ﮐﻨﯿﻢ« .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﮑﺮ آﯾﻪیٰ�َ ﴿ :ل َِك ٱلك َِ�ٰ ُ
ب � َر ۡ� َ ۛ
ب �ِي �هِ﴾ »آن ﮐﺘﺎب ھﯿﭻ ﮔﻤﺎﻧﯽ در آن
ﻧﯿﺴﺖ« اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ در ﻣﺼﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﮐﺘﺎب ﺟﺒﮫﻪ ﮔﯿﺮی و
اﺣﺘﺠﺎج ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﺑﻄﻼن و ﻓﺴﺎد را ﺑﺎ دﻻﯾﻞ و ﺑﺮاھﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ،از
ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺼﺎدرهی آن را ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ آن زﻣﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﺸﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﮐﺘﺎب
را ﻣﺼﺎدره ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی اھﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ در دﻓﺎع از ﻗﺮآن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻗﺮآن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻣﻌﺎرﺿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و درﺑﺎرهی آن ﺑﺎ ھﻮی و ھﻮس ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﭘﺲ ﻋﺪاﻟﺖ و
دادﮔﺮی را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و )ﺳﻨﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﻌﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﮫﺎ ﺣﺴﺎب ﻧﮑﻨﯿﺪ (.آﯾﺎ ﻣﺮد رﺷﯿﺪی در
ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ ﭘﺲ ﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﻧﻔﺎق ﺟﺰء ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻣﻔﺴﺮ و ﻣﺤﺪث و ﻓﻘﯿﻪ و اﻣﺎم ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ .ﭘﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮﻧﮓ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ،
ﻣﻌﺘﻘﺪات و ﻣﺒﺎﻧﯽ آﻧﺎن را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؛ زﯾﺮا ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺼﻮص ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻟﻢ و ﻓﺎﺿﻞ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﯾﺎ او را ﻣﺤﺪث و ﻓﻘﯿﻪ و ﻏﯿﺮه ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ .ای
ﺻﺎﻓﯽ ،ﭼﺮا ﮐﺴﯽ را از اھﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﻧﺴﺒﺘﯽ دارد ،ﻧﺎم ﻧﺒﺮده ای ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻒ اﻟﻔﺮﻗﺎن ،ﻣﺰﻋﻮم و
دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺪح ﮐﻨﺪ؟ ﯾﺎ او را ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻨﺎﻣﺪ .ﺣﺘﯽ رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﻮق در داﻧﺸﮕﺎه ازھﺮ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ اش راﻧﻘﻞ ﮐﺮده ای ،ﻣﻮﻟﻒ ﮐﺘﺎب اﻟﻔﺮﻗﺎن را ﻋﺎﻟﻢ و ﻓﺎﺿﻞ ﻧﻨﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ او را از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺠﮫﻮل اﻟﮫﻮﯾﻪ و دﯾﻮاﻧﮕﺎن ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎی ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺳﻨﺪ
و دﻟﯿﻞ ﻣﯽ آورد؟ .و از رھﺒﺮان و ﻣﺤﺪﺛﺎن و ﻣﻔﺴﺮان و اﻣﺎﻣﺎن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

ﻓﺼﻞ اول :ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

۴۷

ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﺑﻪ آﯾﺎت  ١و رواﯾﺎﺗﯽ ﺗﻤﺴﮏ ﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ
٢
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
در ﺟﮫﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از أﺋﻤﻪ و ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺤﺪﺛﺎن و
ﻣﻔﺴﺮان و راوﯾﺎن اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪهای ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ادﻋﺎی وﺟﻮد
رواﯾﺎت ﻣﺘﻮاﺗﺮه را ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﺤﺮﯾﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ٣ .رواﯾﺎت ﻣﺘﻮاﺗﺮهای ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎی
ﻋﺪم ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم و در ﺑﯿﻦ دو ﺟﻠﺪ ﻗﺮار دارد؛
ﯾﻌﻨﯽ ،در ﺳﻪ ﻗﺮن اول ،ﺗﻤﺎم آﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﻮدهاﻧﺪ .آﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ دھﻨﺪه ای ھﺴﺖ؟.

١

َ َ َ َ ۡ ٓ َ ۡ َ ّ َ َ ُّ َ ُ َّ َ َ َ َّ َّ َ ّ ٓ َّ ٓ َ ُ ۡ َ ٰ َ َ ُ َ َ َ ۡ ُ َ
ىۖ � َما ل� ۡم ك ۡيف �ك ُمون﴾
﴿أ�من �هدِي إِ� ٱ� ِق أحق أن يتبع أمن � ي ِهدِي إِ� أن �هد
]ﯾﻮﻧﺲ» [۳۵ :آﯾﺎ آن ﮐﺲ ﮐﻪ راه راﺳﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﺳﺰاوارﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوی ﺷﻮد ﯾﺎ ﮐﺴﯽ
راھﯿﺎب ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮔﺮدد«.
 آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،ﮔﻮﯾﻨﺪهای ﻣﺠﺎل ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻤﺎندارﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻟﻄﻒاﻟﻠﻪ
اﻟﺼﺎﻓﯽ در ﮐﺘﺎب »ﺻﻮت اﻟﺤﻖ« ﺧﻮد و اﻟﻤﻐﻨﯿﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺸﻴﻌﻪ ﰲ اﳌﻴﺰان« ودﯾﮕﺮان در

٢
٣

ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن ادﻋﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

 ﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﻮی ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻤﯽ ،ﻧﺠﻒ ،ص ۲۳و .۲۴ -ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﻗﺎی ﻟﻄﻒاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻓﯽ در ﮐﺘﺎب ﺻﻮت اﻟﺤﻖ ،ص  ۲۷ﺧﯿﺎلﭘﺮدازی ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ّ
دوم:
ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی دوم در ﺑﺎرهی ﻗﺮآن
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ در دور اول ،اﻋﻢ از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺬاھﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران آﻧﺎن،
ﻃﺒﻖ رواﯾﺎﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻﮐﺪام از آﻧﺎن
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﻣﺬھﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﻤﻮدﻧﺪ
و اﻣﺎﻣﺖ و وﻻﯾﺖ را اﺻﻞ و اﺳﺎس ﻣﺬھﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﺳﻼم ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﭘﺎﯾﻪ
ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻧﻤﺎز ،زﮐﺎت ،روزه ،ﺣﺞ و وﻻﯾﺖ .و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن در روز ﻏﺪﯾﺮ ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
١
وﻻﯾﺖ اﻋﻼم ﻧﮕﺮدﯾﺪ.
و ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻣﺎم ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ھﻤﺎﻧﺎ اﺳﻼم ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ÷
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﻗﺮار ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﺤﻤﺪص ﺑﺎ اﻧﮑﺎر اﻣﺎﻣﺖ ﻋﻠﯽ ﺳﻮدی ﻧﺪارد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
اﻗﺮار ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﻨﮑﺮ ﻧﺒﻮت ﺳﻮدی ﻧﺪارد ٢ .و ﺑﺮ ﻋﻠﯽ÷ دروغ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﻦ اﻗﺮار ﻧﮑﻨﺪ اﻗﺮار ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﺤﻤﺪص ﺳﻮدی ﺑﻪ او ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ.

٣

و از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺻﻔﺎر در ﮐﺘﺎب »ﺑﺼﺎﺋﺮ« وی از اﺑﯽﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ھﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی را
ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش وﻻﯾﺖ ﺗﻮ دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺧﻮاه راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
٤
ﻧﺎراﺿﯽ.

١

 -اﻟﻜﺎﰲ ﰲ اﻷﺻﻮل ،ﻛﺘﺎب اﻹﻳﲈن و اﻟﻜﻔﺮ ،ﺑﺎب ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﺳﻼم ،ج  ،۲ص  ۱۸و ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ

٢

 -اﻟﺒﺮھﺎن ،ص.۲۴

٣
٤

ﮐﺘﺎب اﻟﺸﻴﻌﺔ واﻟﺴﻨﺔ ﻣﺎ ﺑﺎب ﺷﯿﻌﻪ و ﻗﺮآن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 ھﻤﺎن ،ص.۲۴ -ھﻤﺎن ،ص.۲۵

۵۰

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺳﭙﺲ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﻻﯾﺖ و وﺻﺎﯾﺖ و اﻣﺎﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﻧﺪ در ﻗﺮآن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﺟﮫﺖ دﻓﻊ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ
ﻗﺮآن اﻓﺰوده ﯾﺎ از آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺷﮏ ھﻤﻪی اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪاص آن
را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﻣﻮاردی را از آن ﺣﺬف ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﻠﻔﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
آﻧﺎن ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و ﻧﺎﺋﺐ ﺧﻠﻔﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﺖ ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ را رھﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪ؛ و ﻗﺮآن را
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﯽ و اھﻞ ﺑﯿﺖ را از ﺣﻖ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ وﻻﯾﺖ و اﻣﺎﻣﺖ دور ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ
ھﺮ ﻟﻔﻈﯽ را در ﻗﺮآن ﮐﻪ ﺑﺮ اﻣﺎﻣﺖ و وﺻﺎﯾﺖ و ﺧﻼﻓﺖ آﻧﺎن دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻻﺣﺘﺠﺎج« رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن دﯾﻦ

ﺳﺘﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﻠﯽ آﻣﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ در ﻗﺮآن اﺧﺘﻼف و ﺗﻨﺎﻗﺾ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ در
دﯾﻦ ﺷﻤﺎ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪم .ﺳﭙﺲ ﺳﺆاﻻﺗﯽ را ﺑﺮای آن زﻧﺪﯾﻖ ﻃﺮح ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد
ﺟﻮاﺑﺸﺎن را داده اﺳﺖ:
ھﻤﺎﻧﺎ ذﮐﺮ اﺳﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎنھﺎی ﻣﺠﺮم و اھﻞ ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه از ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن در ﻗﺮآن از ﮐﺎر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮدھﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺒﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﻣﺘﻔﺮق
ﮐﺮدهاﻧﺪ و دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻋﻮض دﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ داﺳﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮدھﻨﺪﮔﺎن را ﺑﯿﺎن
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮده:
َ
َّ َ ۡ َ ُ ْ
ُ ُ ُ َ َ َ
َ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ َّ ّ ٞ
ون ٱ ۡلك َِ�ٰ َ
ب بِ�يۡدِي ِه ۡم � َّم َ�قولون �ٰذا م ِۡن عِن ِد ٱ�ِ ل ِيش�وا
﴿فو�ل ل ِ�ِين ي�تب
َ َ ٗ
بِهِۦ � َم ٗنا قل ِي�﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۷۹ :
»وای ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ )از اﺣﺒﺎر( ﮐﻪ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و آن ﮔﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
)ﺑﻪ ﺑﯿﺴﻮادان( :اﯾﻦ )ﺗﻮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ( از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﮫﺎی ﮐﻤﯽ آن
)ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪهھﺎ( را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ!«.
و ﺑﺎز ھﻢ ﻓﺮﻣﻮده:
َ
ۡ
ۡ
ۡ
َّ ۡ ُ ۡ َ َ ٗ َ ُ َ
َ
ََُ
ب﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۷۸ :
﴿�ن مِنهم لف ِر�قا يلوۥن �لسِنتهم ب ِٱلكِ�ٰ ِ
»و ھﻤﺎﻧﺎ از آﻧﺎن دﺳﺘﻪای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﺑﺎنھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﺧﺪا
ﻣﯽﭘﯿﭽﻨﺪ«.
َۡ
ۡ َُُّ َ
ون َما َ� يَ ۡر َ ٰ
� م َِن ٱلق ۡو ِل﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۰۸ :
و ﺑﺎز ﻓﺮﻣﻮده﴿ :إِذ يبيِت
»آنﮔﺎه ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻧﮕﺎھﺎن ،ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﺎری ﮐﻪ ﺧﺪا از آن ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺘﻔﻖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.

ﻓﺼﻞ دوم :ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی دوم درﺑﺎرهی ﻗﺮآن

۵۱

ھﻤﻪی اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪاص اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺠﯽ ﺑﺎﻃﻞ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ آن راﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آنﭼﻪ ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﺳﯽ و ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ و ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت از ﺟﺎﯾﮕﺎهھﺎﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .و
ﺑﺎز ھﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ۡ
ُ ُ َ
ون أَن ُ� ۡط ِ ُ
ور ٱ َّ�ِ بأَ ۡف َ�ٰهِه ۡم َو َ�� َ� ٱ َّ ُ
ور ُهۥ َول َ ۡو َكرهَ
� إ َّ�ٓ أَن يُت ِ َّم نُ َ
�ٔوا ْ نُ َ
﴿ي ِر�د
ِ
ِ
ِ
ِ
ۡ َ
َ
ٱل�ٰفِ ُرون] ﴾٣٢اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۳۲ :
»آﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻮر ﺧﺪا را ﺑﺎ )ﮔﻤﺎنھﺎی ﺑﺎﻃﻞ و ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺎروای( دھﺎن ﺧﻮد
ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮداﻧﻨﺪ )و از ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻧﻮر ﮐﻪ اﺳﻼم اﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ( وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪ )و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ،آن را
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﮔﺮداﻧﺪ( ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮان دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
ﭘﺲ آﻧﺎن در ﻗﺮآن ﭼﯿﺰی را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﻘﺎﺋﻖ را ﺑﺮ
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ﺧﺪا دﻟﮫﺎﯾﺸﺎن را ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﮐﺮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،در ﻗﺮآن ﭼﯿﺰی را از
ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ – و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺬﻓﺶ ﮐﻨﻨﺪ – ﮐﻪ ﺑﺮ آنﭼﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺎری و دروغ و ﻧﯿﺮﻧﮕﺸﺎن را آﺷﮑﺎر ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ:
ۡ
ََ ُُۡ َ
َ َۡ ُ َ
ون ٱ ۡ َ َّ
ون ٱ ۡ َ
�ق﴾ ]آل ﻋﻤﺮان[۷۱ :
� َّق ب ِٱل َ�ٰ ِط ِل وت�تم
﴿ل ِم تلبِس
»ﭼﺮا ﺣﻖ را ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ در ھﻢ ﻣﯽآﻣﯿﺰﯾﺪ؟«
َ
و َﻣﺜﻞ آنھﺎ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺖ:
َۡ
َ َ َّ َّ َ ُ َ َ ۡ َ ُ ُ َ ٓ ٗ َ َ َّ َ َ َ ُ َّ َ َ ُ ُ
اس � َي ۡمكث ِ� ٱ� ِ
﴿فأما ٱلز�د �يذهب جفاء ۖ وأما ما ينفع ٱ�
�ض﴾ ]اﻟﺮﻋﺪ.[۱۷ :
»اﻣﺎ ﮐﻒھﺎ دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آنﭼﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺖ در زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
ﻣﯽﮔﺮدد«.
١
ﭘﺲ زﺑﺪ ـ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﻼم ﻣﻠﺤﺪ و اﺳﻼمﺳﺘﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در ﻗﺮآن ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ـ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺲ او ﺑﻪ اﺿﻤﺤﻼل ﮐﺸﯿﺪه و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد و آنﭼﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻗﺮآن اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﻨﺰﯾﻞ ﺣﻘﯿﻘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻃﻠﯽ از ھﯿﭻ
ﺟﮫﺘﯽ ﺑﻪ آن راه ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و دلھﺎ آن را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻣﯿﻦ در آﯾﻪ ،ﻣﺤﻞ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ.
١

 -ﯾﻌﻨﯽ :ﮐﻒ.
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

اﻣﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻮم ﺗﻘﯿﻪ ،ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﻓﺰودن آﯾﺎت ﻗﺮآن ،ﺑﻨﺎﺑﺮ
آنﭼﻪ از ﻃﺮف ﺧﻮد در ﻗﺮآن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ دﻻﯾﻞ
اھﻞ ﺑﺎﻃﻞ و ﮐﻔﺮ ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﻨﺤﺮف از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻇﺎھﺮ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ و
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﺎی دﺳﯿﺴﻪ ﻋﻠﯿﻪ آنھﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺻﻼح آن ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪان راﺿﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺎل .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ اھﻞ ﮐﻔﺮ از ﻧﻈﺮ ّ
ﮐﻤﯿﺖ از اھﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮﻧﺪ،
ھﻤﻮاره ﺻﺒﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ آنھﺎ ﺑﺮ وﻟﯽ اﻣﺮ ،ﻓﺮض اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮشص ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ:
ُ
َ ۡ ۡ َ َ َ ََ ُ ْ ۡ
� أ ْولوا ٱل َع ۡز ِم م َِن ٱ ُّلر ُس ِل﴾ ]اﻷﺣﻘﺎف.[۳۵ :
﴿فٱص ِ� كما ص
»ﭘﺲ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﮐﻦ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اوﻟﻮاﻟﻌﺰم ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺒﺮ و ﺑﺮدﺑﺎری را ﺑﺮ اوﻟﯿﺎء و اھﻞ ﻃﺎﻋﺖ واﺟﺐ ﮐﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َّ ُ
ٞ
َّ َ َ َ َ ُ
﴿لق ۡد �ن ل� ۡم ِ� َر ُسو ِل ٱ�ِ أ ۡس َوةٌ َح َس َنة﴾ ]اﻷﺣﺰاب.[۲۱ :
»ﺳﺮﻣﺸﻖ و اﻟﮕﻮی زﯾﺒﺎﺋﯽ در )ﺷﯿﻮه ﭘﻨﺪار و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار( ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
اﺳﺖ«.
ﭘﺲ در ﺟﻮاب اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻘﯿﻪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از آن
١
را ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ،رﻣﻮزی را ﮐﻪ ﺟﺰ او و اﻧﺒﯿﺎء و ُﺣﺠﺞ )اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯿﻌﻪ(
ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﻗﺮار داده اﺳﺖ و در ازل ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در
ﮐﺘﺎب او ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ و اﺳﺎﻣﯽ ﺣﺠﺖھﺎی او را ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و واﻗﻌﯿﺖ را از ﻣﺮدم
ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻠﺸﺎن ﯾﺎری دھﻨﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ رﻣﻮز را در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮد
و دﻟﮫﺎ و ﭼﺸﻤﺎن آنھﺎ را ﮐﻮر ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻔﮫﻤﻨﺪ و
ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮای اھﻞ ﮐﺘﺎب و ﻋﻤﻞﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آن و آ ﮔﺎھﺎن ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ و ﺑﺎﻃﻦ اﯾﻦ آﯾﻪ
آﺷﮑﺎر ﮔﺮداﻧﺪ:
َ
ٗ
َ
ُ
ٓ
ج َر� َط ّي َبة أ ۡصل َها ثَاب ٞ
﴿ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ٗ َ ّ َ ٗ َ َ
ت َوفَ ۡر ُ� َها � ٱ َّ
لس َماءِ ٢٤تُ ۡؤ ٓ
�
�ب ٱ� مث� � َِمة طيِبة كش ٖ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ُ ُ َ ُ َّ
ۡ
أ�ل َها � حِي� �ِإِذ ِن َر ّ� ِ َها﴾ ]إﺑﺮاﻫﯿﻢ.[۲۵-۲۴ :

١

 -ﻃﺒﺮﺳﯽ ،اﻻﺣﺘﺠﺎج ،ﻧﺠﻒ ،ج ،۱ص ۳۷۰و.۳۷۱
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»ﺳﺨﻦ ﺧﻮب ﺑﻪ درﺧﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻪ آن )در زﻣﯿﻦ( اﺳﺘﻮار و ﺷﺎﺧﻪھﺎﯾﺶ
در ﻓﻀﺎ )ﭘﺮاﮐﻨﺪه( ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اراده و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﻮه ﺧﻮد را ﺑﺪھﺪ«.
ﯾﻌﻨﯽ ،ﻧﻤﻮﻧﻪی اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﺎﻣﻼن اﺻﻠﯽ آن ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮد و دﺷﻤﻨﺎن
آﻧﺎن را از اھﻞ ﺷﺠﺮهی ﻣﻠﻌﻮﻧﻪ  ١ﻗﺮار داد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻧﻮر ﺧﺪا را ﺑﺎ
دھﺎنھﺎﯾﺸﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﻧﻮر ﺧﻮد ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽ
ﺧﻮاھﺪ و اﮔﺮ ﺧﺪا ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﭼﻪ ﻋﺬاﺑﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ
ﺣﮑﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺑﺮ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ازل ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮده
ُ ۡ َ َّ
ۡ ُ َّ ُ ۡ َ َ ُ
آن
از
ﮐﺎﻣﻞ
و
رﺳﺎ
ﺣﺠﺖ
ﺑﮕﻮ
»
�جة ٱل�ٰل ِغة﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم[۱۴۹ :
ٱ
ه
ِل
اﺳﺖ﴿ :قل فل
ِ
ِ
ﺧﺪاﺳﺖ«.
)ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ( ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن را ﮐﻮر ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﭘﺮدهھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮ دلھﺎﯾﺸﺎن ﻧﮫﺎد ﺗﺎ درﺑﺎره
ی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ آن رﻣﻮز را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ــ آن را
ﺣﺬف ﻧﮑﺮدﻧﺪ ـ و از ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ اﺑﻄﺎل آن ﻣﻨﻊ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪان ﺑﺮ آن ھﻮﺷﯿﺎرﻧﺪ
و ﺑﺪﺑﺨﺘﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﻨﺪ و ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﻮری ﺑﺮای وی ﻗﺮار ﻧﺪھﺪ ،ھﯿﭻ
ﻧﻮری ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪأ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ رﺣﻤﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن ﺧﻮد و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ
ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺨﺸﯽ را ﻃﻮری ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ و ﺟﺎھﻞ آن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و
ﻗﺴﻤﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺟﺰ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دارای ﺻﻔﺎی ذھﻦ و ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺣﺴﯽ
و ﺻﺤﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ آن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﯿﻨﻪھﺎﯾﺸﺎن را ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﻗﺒﻮل اﺳﻼم ﺑﻪ آنھﺎ ﺳﻌﻪی ﺻﺪر ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻗﺴﻢ
دﯾﮕﺮ را ﻃﻮری ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا و اﻣﯿﻦھﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان زﺑﺮدﺳﺖ و ﻓﺮزاﻧﻪ،
ﮐﺲ دﯾﮕﺮی آن را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﺗﺎ اھﻞ ﺑﺎﻃﻞ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﻣﯿﺮاث رﺳﻮلﺧﺪاص ،ﻣﺪﻋﯽ داﻧﺴﺘﻦ ﻗﺮآن ﻧﺸﻮﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﻢ ﻗﺮآن را
ﺑﺮای آﻧﺎن ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺎن را ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از وﻟﯽ اﻣﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺎن از روی
ﺧﻮد ﺑﺰرگﺑﯿﻨﯽ و دروغ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺪایأ و ﻣﻐﺮور ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را

١

 -درﺧﺖ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮاد درﺧﺖ زﻗﻮم اﺳﺖ و ﺧﻮراک ﮔﻨﺎھﮑﺎران اﺳﺖ.
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ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﻋﻨﺎد و دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽورزﻧﺪ ،از وﻟﯽ اﻣﺮ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ آنﭼﻪ ﻋﺎﻟﻢ و ﺟﺎھﻞ آن را ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻓﻀﯿﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا
ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
ۡ َ ََ
َ َّ َ ٓ
ٗ
َّ ُ َ َ َ ۡ َ َ
اع ٱ َّ َ
�ۖ َو َمن ت َو ٰ� � َما أ ۡر َسل َ�ٰك عل ۡي ِه ۡم َحفِيظا﴾٨٠
﴿ َّمن يُطِعِ ٱلرسول �قد أط
]اﻟﻨﺴﺎء.[۸۰ :
»ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ َّ ّ َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُّ ْ َ َ ۡ َ َ ّ ُ ْ
��ِكتهۥ يصلون � ٱ��ۚ ٰٓ
﴿إِن ٱ� وم ٰٓ
���ها ٱ�ِين ءامنوا صلوا عليهِ وسل ِموا
ِِ
� َ ۡسل ً
ِيما] ﴾٥٦اﻷﺣﺰاب.[۵۶ :
»ھﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن
آوردهاﯾﺪ ،ﺑﺮ او درود و ﺳﻼم ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ«.
ُّ ْ َ َ
اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﻇﺎھﺮ و ﺑﺎﻃﻨﯽ دارد .ﻇﺎھﺮ آن ﴿ َصلوا عل ۡيهِ﴾و ﺑﺎﻃﻦ آن ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ
﴿ َو َس ّل ُِموا ْ � َ ۡسل ً
ِيما﴾ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺴﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص او را وﺻﯽ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و او را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺗﺮی داد ،اﯾﻦ از اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را از آن آ ﮔﺎه
ﮐﺮد و ﺗﺄوﯾﻠﺶ را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺲ او ،ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ذھﻦ وی ،ﺻﻔﺎ
َ
و ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺗﺸﺨﯿﺺ او ،ﺻﺤﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،آﯾﻪی ﺑﻌﺪی ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﴿ َس� ٰ ٌم
ََ
� إ ۡل يَاس َ
ٰٓ
ِ�] ﴾١٣٠اﻟﺼﺎﻓﺎت» [۱۳۰ :ﺳﻼم ﺑﺮآل ﯾﺎﺳﯿﻦ« زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﺎ »ﯾﺎﺳﯿﻦ«
ِ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
َّ َ
ك لم َن ٱل ُم ۡر َسل َ
ٓ
َ َُۡ
ان ٱ َ
ِ�﴾٣
�كِي ِم ٢إِن
ِ
ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ�﴿ :س ١وٱلقرء ِ
ً
]ﯾﺲ» [۳-۱ :ﯾﺎﺳﯿﻦ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺣﮑﯿﻢ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻮ از زﻣﺮه ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن )ﯾﺰدان(
ھﺴﺘﯽ« .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی )ﺳﻼم ﻋﲆ آل ﹸﳏ ﱠﻤﺪ( را ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ھﻤﺎن

ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ آﯾﺎت دﯾﮕﺮ را ﺣﺬف ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ آنھﺎ اﻟﻔﺖ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻧﺰدﯾﮑﺸﺎن ﻣﯽﮐﺮد و آﻧﺎن را در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
دﺳﺘﻮر دوری از آﻧﺎن را ﺑﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ ،اﻋﻼم ﻓﺮﻣﻮد:
َ ۡ ۡ َ َٰ َ َ ُ ُ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ ٗ َ ٗ
﴿وٱص ِ� � ما �قولون وٱهجرهم هجر� �ِي�] ﴾١٠اﻟﻤﺰﻣﻞ.[۱۰ :

ﻓﺼﻞ دوم :ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی دوم درﺑﺎرهی ﻗﺮآن
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» در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﮑﯿﺒﺎﺋﯽ ﮐﻦ ،و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه از اﯾﺸﺎن دوری
ﮐﻦ«.
و ﻓﺮﻣﻮد:
َ
َّ
ۡ
ّ
َ
َ َ
َ
َ ََُ ْ ََ َ ُۡ
ََ
لش َمال عِز َ
َ
�نۡ �َ � ٣٧ط َم ُع
﴿�ما ِل ٱ�ِين �فروا ق ِبلك مه ِطعِ� ٣٦ع ِن ٱ� ِم ِ
� وع ِن ٱ ِ ِ ِ
َ َّ ٓ َّ َ َ ۡ َ ُ ّ َّ َ ۡ َ َ
ّ ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ َّ َ َ
ُ ُّ ۡ
ي� ۖ � ٣٨إِنا خلق�ٰهم مِما �عل ُمون] ﴾٣٩اﻟﻤﻌﺎرج-۳۶ :
ع
ِ
� ٱم ِر ٖٕي مِنهم أن يدخل جنة ن ٖ
[۳۹

» ﮐﺎﻓﺮان را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ،در راﺳﺖ و
ﭼﭗ )ﺗﻮ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و( ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ آﯾﺎ ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ ﭘﺮ
ﻧﻌﻤﺖ وارد ﺷﻮﻧﺪ ،ھﺮﮔﺰ! )اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻏﺮور ﺑﯿﺠﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟( .ﻣﺎ اﯾﺸﺎن را از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ )از ﻗﻄﺮه آب ﮔﻨﺪﯾﺪه و ﺑﺪﺑﻮﺋﯽ ،ﻣﻨﯽ ﻧﺎم( آﻓﺮﯾﺪهاﯾﻢ«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد:
ُ
َ َ َ ۡ ُ ْ ُ َّ َ
َ
﴿ي ۡوم ندعوا � �نا� �ِإِ� ٰ ِم ِه ۡم﴾ ]اﻹﺳﺮاء[۷۱ :
» روزی ھﻤﻪ اﻧﺴﺂنھﺎ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ«.
ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ:
َّ
ُ ُّ َ ۡ َ
� ٍء هال ٌِك إِ� َو ۡج َه ُه﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ.[۸۸ :
�+
»ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ ذات او ﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد«.

ﮐﻪ در اﺻﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ) :ﻛﻞ ﳾء ﻫﺎﻟﻚ إﻻ دﻳﻨﻪ( زﯾﺮا ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ

ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ او ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدد و ﺗﻨﮫﺎ ﭼﮫﺮهاش ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪﺗﺮ و ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮ
و ﺑﺰرگ ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدد و ﮐﺴﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ او ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ّ َ ُ ۡ َ َ ٰ َ ۡ َۡ
ُ ُّ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
ان ٢٦و�ب ٰ
� وجه ر�ِك ذو ٱ�� ِل وٱ ِ�كر ِام] ﴾٢٧اﻟﺮﺣﻤﻦ.[۲۷-۲۶ :
﴿� من عليها ف ٖ
»ھﺮ ﮐﺲ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻨﮫﺎ ذات ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺎﺷﮑﻮه و ﺑﺎﻋﻈﻤﺖ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ«.
ﭘﺲ ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ و وﺟﻪ ﺧﻮد ،ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ را درک ﮐﺮدهای؟
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

َ َّ
ْ
ُ ْ َ َ َ َ ُ ّ َ ّ ٓ
َۡ َٰ َ َ
ۡ
لن ِ َساءِ َم ۡث َ ٰ
�ن خ ِۡف ُت ۡم �� ُ� ۡقس ُِطوا ِ� ٱ�� ٰ
�
�حوا ما طاب ل�م مِن ٱ
﴿
� فٱن ِ
َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ َّ َ ۡ ُ ْ َ َ َ ً َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ٰٓ َ َّ
وث�ٰث ور�ٰعۖ فإِن خِفتم �� �عدِلوا ف�ٰحِدة أو ما ملكت �ي�ٰن� ۚم �ٰل ِك أد� ��
َ ُ ْ
� ُعولوا] ﴾٣اﻟﻨﺴﺎء.[۳ :
»و اﮔﺮ ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﯾﺘﯿﻤﺎن ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ دادﮔﺮی ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ زﻧﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺣﻼﻟﻨﺪ و دوﺳﺖ دارﯾﺪ ،ﺑﺎ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﮫﺎر ﺗﺎ ازدواج ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ھﻢ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﯿﺎن زﻧﺎن دادﮔﺮی را ﻣﺮاﻋﺎت دارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ زن اﮐﺘﻔﺎء ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰان ﺧﻮد
ّ
)ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮی و ﺗﮑﻠﻔﺎت ﺳﺒﮑﺘﺮی دارﻧﺪ( ازدواج ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .اﯾﻦ )ﮐﺎر ،ﯾﻌﻨﯽ اﮐﺘﻔﺎء ﺑﻪ
ﯾﮏ زن ،ﯾﺎ ازدواج ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰان( ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ دﭼﺎر ﮐﺠﺮوی و ﺳﺘﻢ ﺷﻮﯾﺪ«.
رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ درﺑﺎرهی اﯾﺘﺎم ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻧﮑﺎح زﻧﺎن ﻧﺪارد و ھﻤﻪی زنھﺎ ،ﯾﺘﯿﻢ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺮآن ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻗﻀﯿﻪی
ﯾﺘﺎﻣﯽ و ﻧﮑﺎح زﻧﺎن از ﺧﻄﺎب و داﺳﺘﺎنھﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم ﻗﺮآن ،ﻓﺎﺻﻠﻪ وﺟﻮد دارد و
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ و ﻣﺸﺎﺑﻪ آن از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎن
ﻣﯽﺷﻮد و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان دﯾﻦھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم ﻓﺮﺻﺖ رﺧﻨﻪ در ﻗﺮآن را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ و اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺤﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﻣﺤﺎﺳﻦ اوﻟﯿﺎء و ﻣﻌﺎﯾﺐ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
١
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ از اﻇﮫﺎر آن ﺧﻮدداری ﻣﯽورزﻧﺪ.
آنﭼﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدم ،از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﻄﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﺷﺘﯽ و اھﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص دﻻﻟﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮ داده اﺳﺖ ،ﯾﮏ
ﺟﻨﺒﻪاش آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ھﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ،دﺷﻤﻨﯽ از ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﮑﻮه و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻓﺮاوان ،ﻣﺤﻨﺖ و زﺣﻤﺖ
اﯾﺸﺎن ھﻢ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ آن ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ در ﮐﯿﻨﻪ و ﻧﻔﺎق ھﺮ آزار
و ﻣﺸﻘﺘﯽ را ﺑﺮای دﻓﻊ ﻧﺒﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ھﻤﻮاره او را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده و در
اﯾﺠﺎد رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﺑﺮای وی ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻗﻄﻌﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﻘﺾ و ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ھﻤﯿﺸﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن ﺧﻮد؛
ﮐﺎﻓﺮان و ﻣﻌﺎﻧﺪان و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و ﻣﻠﺤﺪان ،دﻋﻮﺗﺶ را ﺑﺎﻃﻞ و دﯾﻨﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪ و ﺑﺎ

١
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ﺳﻨﺖ وی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﯿﺮﻧﮓھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﭘﻠﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ :دور ﮐﺮدن
ﻣﺮدم از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ وﺻﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آﻧﺎن از وی ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ
او ،ﺷﻮراﻧﺪن ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻋﺪاوت ﺑﺎ وی ،ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ از ﻓﻀﻞ او و ﻓﺎﺿﻼن و
ﮐﻔﺮ ﮐﺎﻓﺮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﻇﻠﻢ و ﺷﺮک دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
ﻧﯿﺎت ﭘﻠﯿﺪ آنھﺎ آ ﮔﺎه ﺑﻮده ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
َّ َّ َ ُ ۡ ُ َ ٓ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ٓ
� َءا�ٰت ِ َنا � �ف ۡون عل ۡي َنا﴾ ]ﻓﺼﻠﺖ.[۴۰ :
﴿إِن ٱ�ِين يل ِ
حدون ِ
»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﯾﺎت ﻣﺎ را ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ )ﺣﻘﺎﺋﻖ و ﻣﻌﺎﻧﯽ( آن
دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎزﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد«.
و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ُ ُ َ َ
ْ
َ
ُ
َ
َّ
�دون أن ُ� َب ّدِلوا ك� ٰ َم ٱ�ِۚ﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ» .[۱۵ :ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا را دﮔﺮﮔﻮن
﴿ي ِر
ﮐﻨﻨﺪ«.
در واﻗﻊ ،ﻗﺮآن ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﻨﺰﯾﻞ و ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ
و ﺑﺪون ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪن اﻟﻒ ﯾﺎ ﻻﻣﯽ در دﺳﺘﺮس آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺎﻣﯽ اھﻞ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ را در آن ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدد،
ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻨﯽ آﻧﺎن را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد دارﯾﻢ ،از آن ﺑﯽﻧﯿﺎزﯾﻢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ۡ َ ۡ ََ ْ
َ ُ
ََٗ َ ٗ َ ۡ َ َ َۡ َُ َ
ٓ ُ
�ون﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۱۸۷ :
� ۡوا بِهِۦ �منا قل ِي� ۖ فبِئس ما �ش
﴿� َن َبذوهُ َو َرا َء ظ ُهورِهِم وٱش
» ّاﻣﺎ آﻧﺎن آن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﮫﺎی اﻧﺪﮐﯽ آن را ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ! ﭼﻪ ﺑﺪ ﭼﯿﺰی را
ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ«.
ﺳﭙﺲ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺄوﯾﻠﺶ را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را
ﺟﻤﻊآوری و ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﺳﺘﻮنھﺎی ﺧﯿﻤﻪی ﮐﻔﺮﺷﺎن را ﺑﺮ ﭘﺎ
دارﻧﺪ .ﭘﺲ ُﻣﻨﺎدی آﻧﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد :ھﺮ ﮐﺲ ﭼﯿﺰی از ﻗﺮآن ﻧﺰد اوﺳﺖ ،ﺑﯿﺎورد ،ﺳﭙﺲ
ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﻧﻈﻢ آن را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ واﮔﺬار ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﺪا ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن ﻗﺮآﻧﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻧﺰد اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮ اﺧﺘﻼل ﻧﯿﺮوی
ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﻓﺘﺮای آﻧﺎن دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در آن ﭼﯿﺰی ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺣﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺎن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ و ﺗﻨﺎﻓﺮ ﺳﺨﻨﺎن آنھﺎ
دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮد:
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ۡ ۡ
َ َ َُ
﴿�ٰل ِك َم ۡبلغ ُهم ّم َِن ٱلعِل ِم﴾ ]اﻟﻨﺠﻢ.[۳۰ :
»ﻣﻨﺘﮫﺎی داﻧﺶ اﯾﺸﺎن ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ«.
ﺑﺮای اھﻞ ﺑﯿﻨﺶ ،ﮔﻤﺮاھﯽ و اﻓﺘﺮای اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ و آن ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
روا داﺷﺘﻨﺪ از ﻃﺮف ﻣﻠﺤﺪﯾﻦ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ،ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ ُ ۡ َ َ ُ ُ َ ُ َ
نك ٗر� ّم َِن ٱ ۡل َق ۡول َو ُز ٗ
﴿��هم �قولون م
ور�﴾ ]اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ.[۲ :
ِ
»ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﺎھﻨﺠﺎر و دروﻏﯽ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ«.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت او در ﻗﺮآن
ﭼﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
ُ
َّ
َ
ۡ
ٓ
َّ
َ َ َ َّ ٰٓ َ
لش ۡي َ�ٰ ُن ِ ٓ
﴿ َو َما ٓ أ ۡر َس ۡل َنا مِن َ� ۡبل َِك مِن َّر ُسو ٖل َو� نَ ّ
� �ل� ٱ
� إِ� إِذا �م
� أ ۡمن َِّيتِهِۦ
ٍِ
َ َ َ ُ َّ ُ َ ُ ۡ
َّ
َّ ۡ َ ٰ ُ ُ َّ ُ ۡ
َ
َ
َ
ُ
� ُم ٱ َّ ُ
ِيم حك ٞ
� َءا�ٰتِهِۦ َوٱ� عل ٌ
ِيم] ﴾٥٢اﻟﺤﺞ.[۵۲:
ن
ٱ
�
ل
�
م
�
�
ي
لش
ِ
ۗ
�ينسخ ٱ� ما ي ِ
»ﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ رﺳﻮﻟﯽ و ﻧﺒﯿﯽ را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدهاﯾﻢ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ )آن رﺳﻮل ﯾﺎ
ﻧﺒﯽ آﯾﺎت و اﺣﮑﺎم ﺧﺪا را ﺑﺮای ﻣﺮدم( ﺗﻼوت ﮐﺮده اﺳﺖ اھﺮﯾﻤﻦ )ﺑﺎ اﯾﺠﺎد وﺳﺎوس و
اﺑﺎﻃﯿﻞ در دل ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺳﺴﺖ اﯾﻤﺎن ،و ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﯾﺎوهﺳﺮاﺋﯽ ّ
ﺗﻮﺳﻂ ّذرﯾﻪ و دار و
دﺳﺘﻪی ﺧﻮد( در ﺗﻼوت او اﻟﻘﺎء )ﺷﺒﮫﻪ( ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )و ﮔﺎھﯽ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان را ﺷﺎﻋﺮ ،و
زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﺣﺮ ،و وﻗﺘﯽ ﻧﺎﻗﻞ اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎ و ﺧﺮاﻓﺎت ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ(ّ .اﻣﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ آنﭼﻪ را ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن اﻟﻘﺎء ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ّ
)ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان و دﻋﻮت
و زﺣﻤﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﭘﯿﺮوان اﯾﺸﺎن در ھﻤﻪ ﺟﺎ و ھﻤﻪ آن( از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ )و
ﺷﺒﮫﺎت و ّﺗﺮھﺎت اھﺮﯾﻤﻨﺎن اﻧﺲ و ﺟﺎن را از ﺻﻔﺤﻪ دل ﻣﺮدﻣﺎن زدوده اﺳﺖ( و ﺳﭙﺲ
آﯾﺎت ﺧﻮد را )در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺎروا و دﻻﺋﻞ ﻧﺎﺑﻪﺟﺎی ﻧﯿﺮﻧﮓﺑﺎزان ﺑﯽﻣﺎﯾﻪ و دﺳﯿﺴﻪﺑﺎزان
ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ( ﭘﺎﯾﺪار و اﺳﺘﻮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺲ آ ﮔﺎه )از ﮐﺮدار و ﮔﻔﺘﺎر و ﭘﻨﺪار
ﺷﯿﻄﺎن و ﺷﯿﻄﺎن ﺻﻔﺘﺎن ﺑﻮده و ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﺶ از روی ﻓﻠﺴﻔﻪ و( دارای ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ«.
ﯾﻌﻨﯽ ،ھﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی آرزوی رھﺎﯾﯽ از رﻧﺞ ﻧﻔﺎق و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻗﻮم ﺧﻮد و ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن از
ﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰل و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺑﺪی را ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن از روی دﺷﻤﻨﯽ،
ذم و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ و زﺧﻢ زﺑﺎن ﻋﻠﯿﻪ او را اﻟﻘﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻟﻘﺎءات ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ را از
دل ھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽزداﯾﺪ و دلھﺎی ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و ﻧﺎداﻧﺎن ،ﻣﺘﻮﺟﻪ آن اﻟﻘﺎءات ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ آﯾﺎت ﺧﻮد را اﺳﺘﻮار ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﮔﻤﺮاھﯽ و

ﻓﺼﻞ دوم :ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی دوم درﺑﺎرهی ﻗﺮآن

۵۹

دﺷﻤﻨﯽ و ھﻤﺮاھﯽ اھﻞ ﮐﻔﺮ و ﻃﻐﯿﺎن رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .آن ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آنھﺎ
راﺿﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ دام و اﺣﺸﺎم ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ً
ۡ ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ُّ
﴿إِن ه ۡم إِ� كٱ�ن� ٰ ِم بَل ه ۡم أضل َسبِي�﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن.[۴۴ :
١
» اﯾﺸﺎن ھﻤﭽﻮن ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻤﺮاهﺗﺮ«.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﺟﻌﻔﺮ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻗﺮآن ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ،
٢
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ؛ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺎ را در آن ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﯿﺪ.
و ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺪان ﮐﻪ
ﺣﻖ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻮاﺗﺮه ﺑﻌﺪی ،در اﯾﻦ ﻗﺮآن ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ
ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ داده ﺷﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدﻧﺪ،
ﻗﺮآن ﻣﺼﻮن از ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻠﻤﺎت و آﯾﺎت را ﺣﺬف ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ِ
آنﭼﻪ ﺧﺪا آن را ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ ،ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ÷ آن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ

ﭘﺴﺮش ،ﺣﺴﻦ÷ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺎﺋﻢ÷  -ﻣﮫﺪی -ﺑﺮﺳﺪ؛ و اﻣﺮوز آن ﻗﺮآن
ً
ﻧﺰد اوﺳﺖ .و ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا آن را ذﮐﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺑﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :در ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪا ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻔﺴﺪان ،دﯾﻦ را ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه آﯾﻪای از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺿﺮر ﺧﻮدﺷﺎن و در ﺷﺄن ﻋﻠﯽ و اوﻻد ﭘﺎک او ﺑﻮد،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ آن را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺣﻔﻆ وﻻﯾﺖ و اﻣﺎﻣﺖ و ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ از ﻣﻈﺎھﺮ و ﻓﻀﺎﺋﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص و اﻣﺎﻣﺎن اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﺗﻐﯿﯿﺮ اھﻞ ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮدن و ﺗﺤﺮﯾﻒ ،ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﻔﺎد آن
ﺑﺮای اھﻞ ﺣﻖ ،ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ و اﺻﻞ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺷﺮﯾﻒ
او ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﮐﺘﻔﺎ ﻧﺸﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ آﯾﺎت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﻄﻮن  -ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽ– و
روش ﺗﺄوﯾﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪﻧﺪ و درک ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﮫﻔﺘﻪ از آنﭼﻪ ﻇﻮاھﺮ ﻗﺮآن ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎز و ﺗﻌﺮﯾﺾ و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ رﻣﻮز و ﺗﻮرﯾﻪ و راهھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺮھﺎن آﯾﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮای آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛ اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺳﺎﻗﻂﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ

١
٢
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

را ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﺬف ھﻢ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ و ﺑﺎ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ راه
١
ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮاھﯿﻦ آﯾﺎت ﺑﺮ آنھﺎ دﻻﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه از ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم و ذﮐﺮ اﺳﺎﻣﯽ آﻧﺎن در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦھﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،وﺿﻮح ﺻﺤﺖ ﻗﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮآن و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن
ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺧﺒﺎر و ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﮑﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه از
ﺑﺪﯾﮫﯿﺎت و ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ اﺳﺖ ٢ .و اﯾﻦ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻏﺼﺐ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﺖ؛
٣
ﭘﺲ ﺑﯿﻨﺪﯾﺶ.
اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻋﺎﻣﻞ و اﻧﮕﯿﺰهای اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را وادار ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻗﻮل ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ آﻧﺎن ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻇﮫﺎر اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ،ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ در ﺻﺪد ﮐﺘﻤﺎن آن ﺑﻮدهاﻧﺪ،

١

٢

٣

 اﻟﺒﺮھﺎن ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪی دوم ،در ﺑﯿﺎن آﻧﭽﻪ وﻗﻮع ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات را روﺷﻦﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ھﻤﺎن رازی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻣﺮ وﻻﯾﺖ و اﻣﺎﻣﺖ ارﺷﺎد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ اھﻞ
ﺑﯿﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﻃﺎﻋﺖ از اﻣﺎﻣﺎن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺘﻦ و ﺗﺄوﯾﻞ ﻗﺮآن ﻓﺮض ﻧﻤﻮده و اﻋﻼم اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎز و رﻣﻮز و ﺗﻌﺮﯾﺾ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ص.۳۶
 ﭘﺲ آﻗﺎی ﺻﺎﻓﯽ ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺟﻠﯿﻞاﻟﻘﺪر ﺷﯿﻌﯽ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ ﭘﺲ راﺳﺘﮕﻮﮐﯿﺴﺖ؟ و دروﻏﮕﻮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟ ﻣﺎ از ﺷﯿﻌﻪ ﭼﯿﺰی را ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﺷﯿﻌﻪ از ﺧﻮدﺷﺎن
ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﺻﺎﻓﯽ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻘﺎب س ،خ و ﻣﻐﻨﯿﻪ و ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻣﯿﻦ ،اﯾﻦ
ﻋﻘﯿﺪه را ﺟﺰ از روی ﺗﻘﯿﻪ و ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،اﻧﮑﺎر ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و
ﻣﻔﺴﺮان و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن آﻧﺎن ،ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻗﺎی ﻟﻄﻒاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﺟﺮأت ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﺣﺴﺎن اﻟﮫﯽ
ﻇﮫﯿﺮ و اﺳﺎﺗﺬهی او و ﻣﺸﺎﯾﺦ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪی ﻣﻨﻮره ﺑﺮ ﺷﯿﻌﻪ اﻓﺘﺮاء ﻧﻤﻮده اﻧﺪ) .ﺑﻪ ﮐﺘﺎب
ﺻﻮت اﻟﺤﻖ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻓﯽ ،ﺻﻔﺤﺎت ۳۰ -۲۸ :ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد(.
و اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺮای ﺻﺎﻓﯽ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار و ﻣﺆﯾﺪ اوﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :اﮔﺮ واﻗﻌﺎ از
ﻋﻘﯿﺪهی ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن )ﮐﻪ از ﺑﺪﯾﮫﯿﺎت ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ( ﺑﯽﺧﺒﺮ ھﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ دﯾﻦ ﺷﺮمآور ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽآﺑﺮوﺋﯽ ﺗﺎن ﺷﺪه را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻟﻠﻪ ﺑﺰرگ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ روزی ﻓﺮا
رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻔﻌﯽ رﺳﺎﻧﺪه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻏﻮش اﺳﻼم و دﯾﻦ اﻟﻠﻪ ﺑﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﮐﺘﺎب
ﻣﺤﺐ و ﺧﺎدم ﺧﻮاھﯿﺪ
ﺧﺪا را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺎزل ﮐﺮده ﻣﺤﻔﻮظ ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ِ
ﯾﺎﻓﺖ .و اﮔﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ھﺴﺘﯿﺪ ﭘﺶ ﻣﺮد ﻣﺮداﻧﻪ ھﻤﭽﻮن اﺋﻤﻪ و ﺑﺰرﮔﺎن رواﻓﺾ؛ ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ،
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﺟﺰاﺋﺮی ،ﻣﺠﻠﺴﯽ ،و ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ دﯾﮕﺮ ،و ﻗﻤﯽ ،ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﺻﻔﺎر ،ﻋﯿﺎﺷﯽ ،ﻋﺎﻣﺮی ،ﻃﺒﺮﺳﯽ ،و
دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ.
 -اﻟﺒﺮھﺎن ،ص.۴۹
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آﺷﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،اﺳﻼمﻧﻤﺎﯾﯽ و ﭘﻮﺷﺶ دادن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻘﯿﻪ و ﻧﻘﺎب ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺑﺮای
ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،آﻧﺎن از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ آن ،راه را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﮐﺘﺎب و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و رھﻨﻤﻮدھﺎی آن اﯾﻤﺎن آورده ،از ﻧﻮر آن روﺷﻨﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻨﮓ زده ،اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪاص ﺟﺰ آن ﮐﺘﺎب ،ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی را
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ و ﺟﺰ آﯾﺎت آن ،آﯾﺎﺗﯽ را ﺗﻼوت ﻧﻨﻤﻮده و ﺟﺰ ﺣﮑﻤﺖھﺎ و اﻧﺪرزھﺎی
آن ،ﭼﯿﺰی ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﻨﻤﻮده و ﺟﺰ اﺳﺮار آن ،ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺎن ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﯾﻤﺎن دارد؟
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﺳﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ
ﮔﺮاﯾﯿﺪ و رھﺒﺮان و ﺑﺰرﮔﺎﻧﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ آنﭼﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮده ،ﻇﺎھﺮ و
ﻧﻤﺎﯾﺎن و آنﭼﻪ آﺷﮑﺎر ﺑﻮده ،ﭘﻨﮫﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻟﺒﺎس ﻧﯿﺮﻧﮓ و ﺗﻘﯿﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و
آنﭼﻪ ﺧﻼف ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﺎن ﺑﻮد ،اﻇﮫﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺛﺎﺑﺖ را آﺷﮑﺎر ﮐﺮد ،اﺑﻦ
ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﻗﻤﯽ اﺳﺘﺎد ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﮐﻪ ﻟﻘﺐ »ﺻﺪوق« را ﺑﻪ وی دادﻧﺪ و در ﺳﺎل
) (۳۸۱ھﺠﺮی ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ .و در اﯾﻦ ﻗﻮل )ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن(
ﮐﺴﯽ از وی ﺳﺒﻘﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ او در اﯾﻦ ادﻋﺎی اﻧﮑﺎر ﺧﻮد ﺑﺮ ھﯿﭻ ﺳﻨﺪی از
ﺷﯿﻌﻪ ﯾﺎ ﻧﻘﻞ رواﯾﺎﺗﯽ از اﻣﺎﻣﺎن دوازدهﮔﺎﻧﻪ ،ﺗﮑﯿﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن او ﮐﻪ
ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺰ ﺑﺮ رواﯾﺎت ﻣﺘﻮاﺗﺮهای ﮐﻪ
ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دو ھﺰار رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﺗﮑﯿﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آن را از ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﻪ
ﺟﺰاﺋﺮی ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﻌﺪادی از آن اﺣﺎدﯾﺚ را ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ دﻗﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ھﻤﺎن اﻟﻔﺎظ و ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن دو ﻻﯾﻪی ﺟﻠﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم ﻗﺮار
دارد و ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻮرهھﺎی آن ،ﻧﺰد ﻣﺮدم  ۱۱۴ﺳﻮره اﺳﺖ و ﻧﺰد ﻣﺎ
ﺳﻮر )ﺿﺤﻲ وأﱂ ﻧﴩح( ﯾﮏ ﺳﻮره ھﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻮرهھﺎی )ﻹﻳﻼف ﻗﺮﻳﺶ وأﱂ ﺗﺮﻛﻴﻒ( ﻧﯿﺰ،
ﯾﮏ ﺳﻮره ھﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﻗﺮآن ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ
او دروغﮔﻮ اﺳﺖ .رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺛﻮاب ﻗﺮاﺋﺖ ھﺮ ﺳﻮره ،و ﺛﻮاب ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻗﺮآن
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

را ﺧﺘﻢ ﮐﻨﺪ ،و ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻮدن ﻗﺮاﺋﺖ دو ﺳﻮره در ﯾﮏ رﮐﻌﺖ ،ﻧﮫﯽ از ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﯿﻦ دو ﺳﻮره در
ﯾﮏ رﮐﻌﺖ واﺟﺐ ،ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﺎ را درﺑﺎرهی ﻗﺮآن ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻗﺮآن
ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻗﺮار دارد ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آنﭼﻪ درﺑﺎرهی ﻧﮫﯽ از ﺗﻼوت ﮐﻞ
ﻗﺮآن در ﯾﮏ ﺷﺐ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻗﺮآن در ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ روز
١
ﺧﺘﻢ ﮔﺮدد؛ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﺎ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ،ﻣﺆﻟﻒ و ﺗﺮﺗﯿﺐدھﻨﺪهی ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﺘﻮﻓﺎی )۴۳۶ھـ( ھﻢ در اﯾﻦ
ﻗﻮل از ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد –
ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﯿﺎن– ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﮫﺎرت ﭘﻨﺠﻢ ،آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﻘﺺ و زﯾﺎده در ﻗﺮآن اﺳﺖ ،اﻣﺎ زﯾﺎده در آن ﺑﻪ
اﺟﻤﺎع ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖّ ،اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺼﺎن در ﻗﺮآن ،ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﯾﺎران ﻣﺎ و از ﺣﺸﻮیھﺎی
ﻋﺎﻣﻪ )اھﻞ ﺳﻨﺖ( رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻧﻘﺼﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮی وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﻣﺬھﺐ
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﻮل ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ـ ﺧﺪا روﺣﺶ را ﻣﻘﺪس
داردـ آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و در ﺟﻮاب ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﯾﺎدآور ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ّ
ﺻﺤﺖ ﻧﻘﻞ ﻗﺮآن،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﮫﺮھﺎ و روﯾﺪادھﺎی ﺑﺰرگ و واﻗﻌﻪھﺎی ﻣﮫﻢ و اﺷﻌﺎر ﻣﺸﮫﻮر و
ﻣﮑﺘﻮب ﻋﺮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﺮدم و اﻧﮕﯿﺰهھﺎ ﺑﺮ ﻧﻘﻞ و ﺣﺮاﺳﺖ از آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻋﻨﺎﯾﺖ و اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ اﯾﻦ
ھﺎﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻗﺮآن ﻣﻌﺠﺰهی ّ
ﻧﺒﻮت و ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻠﻮم ﺷﺮﻋﯽ و اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﻋﻠﻤﺎی
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮآن ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ آن ّ
ﺣﺪ ﮐﻪ
ھﺮ ﭼﯿﺰی را از ﻗﺒﯿﻞ اﻋﺮاب ،ﻗﺮاﺋﺖ ﺣﺮوف و آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن اﺧﺘﻼف ھﺴﺖ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﯾﺎت ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﯾﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺮآن ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ؟!
و ﺑﺎز ھﻢ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن و اﺟﺰای آن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع
ً
آن اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ اھﻞ ﻋﻨﺎﯾﺖ وﻗﺘﯽ از ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺒﻮﯾﻪ و ﻣﺰﻧﯽ آ ﮔﺎھﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع آن
ھﻢ آ ﮔﺎھﯽ دارﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺑﯽ را ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺒﻮﯾﻪ در ﻧﺤﻮ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ﮐﻪ از آن

١

 -اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﻗﻤﯽ ،اﻻﻋﺘﻘﺎدات ،اﯾﺮان۱۲۲۴ ،ھـ.
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۶۳

ﮐﺘﺎب ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺟﺪا ﮐﺮد و در ﻗﻮل ﻣﺰﻧﯽ ﻧﯿﺰ ،ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ و ﺿﺒﻂ ﻗﺮآن از ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺒﻮﯾﻪ و
دﯾﻮانھﺎی ﺷﻌﺮا ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪﺗﺮ اﺳﺖ .و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن در زﻣﺎن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻣﺠﻤﻮع و ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﻮد و ﺑﺮ آن ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮ آن
ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺮآن در آن زﻣﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪ و ھﻤﻪی آن
ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آن ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻮارد
ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻼوت ﻣﯽﺷﺪ و ﮔﺮوھﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد و اﺑﯽﺑﻦ ﮐﻌﺐ و ﻏﯿﺮه ،ﺑﺎرھﺎ ﻗﺮآن را از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻗﺮاﺋﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ،ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ّ
ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای
ﻣﺮﺗﺐ ،ھﻤﺎھﻨﮓ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎز ھﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﮐﺴﺎﻧﯽ از اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺣﺸﻮیھﺎ
١
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻧﺎن ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ،اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺷﺎﮔﺮد ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ و ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺳﺎل ) ۴۶۰ھـ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در »ﺗﺒﯿﺎن« ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻣﺎ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ درﺑﺎرهی زﯾﺎده و ﻧﻘﺼﺎن ﻗﺮآن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﻗﺮآن
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﻓﺰوده ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﻧﻘﺼﺎن آن ﻧﯿﺰ ،آﺷﮑﺎرا
ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺬھﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ .او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺧﺒﺎر و رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮوع اﺧﺘﻼﻓﯽ در
آن اﺳﺖ ﺑﺮ ﻗﺮآن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آنﭼﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮآن اﺳﺖ ،دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد .و
رواﯾﺘﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ھﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ّرد ﮐﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن
ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ» :إﲏ ﳐﻠﻒ ﻓﻴﻜﻢ اﻟﺜﻘﻠﲔ ﻣﺎ إن ﲤﺴﻜﺘﻢ ﲠﲈ ﻟﻦ ﺗﻀﻠﻮا :ﻛﺘﺎب اﷲ وﻋﱰﰐ أﻫﻞ

ﺑﻴﺘﻲ ،وإﳖﲈ ﻟﻦ ﻳﻔﱰﻗﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺮدا ﻋﲆ اﳊﻮض« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ،ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن

ﺷﻤﺎ دو ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارم و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ؛ اول،
ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و دوم ،ﻋﺘﺮﺗﻢ – اھﻞ ﺑﯿﺘﻢ – و اﯾﻦ دو از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر
ﺣﻮض ﮔﺮد ﻣﻦ آﯾﻨﺪ .و اﯾﻦ ،دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮآن در ھﻤﻪی زﻣﺎنھﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ،
زﯾﺮا ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮّ ،
ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی را اﻣﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اھﻞ

١

 -اﺑﯽ ﻋﻠﯽ ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن ،ﻟﺒﻨﺎن ،دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ج ،۱ص.۱۵
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺑﯿﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوی از او واﺟﺐ اﺳﺖ ،در ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ .و ھﺮ ﮔﺎه ﺻﺤﺖ
ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎﻧﯽ آن و
١
دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻏﯿﺮ آن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﯾﻢ.
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺷﯿﻌﻪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺖ
ﻣﺮدم را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﻃﻮل ﭘﻨﺞ ﻗﺮن اول اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻔﺮ ﭼﮫﺎرﻣﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ و ﻓﻘﮫﺎی آﻧﺎن ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻣﺤﺪث و ﺷﯿﺦ اﻟﻤﺸﺎﯾﺦ آﻧﺎن  ،٢ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﻧﯿﺰ دﯾﺪﮔﺎه دو ﮔﺮوه از آﻧﺎن را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ ﻃﺮﻓﺪاران ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن و ﻧﻘﻞ ﮔﻔﺘﻪھﺎﯾﺸﺎن ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻗﻮل دوم :ھﯿﭻ ﻧﻘﺺ و ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻗﺮآن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم آنﭼﻪ ﺑﺮ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در دو ﻻی ﺟﻠﺪ و در دﺳﺖرس ﻣﺮدم ﻗﺮار
دارد .و ﺻﺪوق در ﮐﺘﺎب »ﻋﻘﺎﺋﺪ« ﺧﻮد و ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ و ﺷﯿﺦ ﻃﺎﺋﻔﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﺒﻴﺎن«
٣

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮔﺮاﯾﯿﺪهاﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻗﺪﻣﺎ ،ﻣﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ رأی آﻧﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و روش اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ،اﺑﻮﻋﻠﯽ

ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ »ﳎﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن« و ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺳﺎل ) ۵۴۸ھـ( اﺳﺖ .ﭘﺲ اﯾﻦھﺎ آن
ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در دورهی دوم ،درﺑﺎرهی ﻗﺮآن اﺑﺮاز ﻋﻘﯿﺪه ﮐﺮدﻧﺪ.

ﭘﺲ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪی ﻗﺮن ﭼﮫﺎرم در دورهی اول ،اﻧﮑﺎر ﺗﺤﺮﯾﻒ ،در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ؛ زﯾﺮا ھﻤﻪی اﻣﺎﻣﺎن و راوﯾﺎن ﻣﺘﻘﺪم و ﻣﺤﺪﺛﺎن و ﻣﻔﺴﺮان ﻣﻌﺘﻤﺪ و ﻣﻮﺛﻖ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻄﻠﺒﯽ را اﻋﻼم ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺮوﯾﺎت و ﭘﻨﺪارھﺎی آﻧﺎن ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﻼف آن
ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ؛ اﻣﺎ در دورهی دوم؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻤﻪی ﻗﺮن ﭼﮫﺎرم ﺗﺎ ﻗﺮن
ﺷﺸﻢ ،اﯾﻦ ﻗﻮل ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ از اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪ و ﻧﻔﺮ ﭘﻨﺠﻢ ھﻢ
ﻧﺪارﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻋﻘﯿﺪه آﻧﺎن را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ
ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اول ،ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻋﺪم ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده

١
٢

٣

 اﻟﺘﺒﯿﺎن ،ﻧﺠﻒ ،ج ،۱ص.۳ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺤﺪﺛﺎن و ﻓﻘﮫﺎ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و رﺟﺎلﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﯿﻌﻪ ،او را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻘﺐ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮایاﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻟﮑﻨﯽ واﻻﻟﻘﺎب ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻗﻤﯽ و اﻟﺬرﯾﻌﮥ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 -ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب ،ص.۳۲
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ﻓﺼﻞ دوم :ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی دوم درﺑﺎرهی ﻗﺮآن

اﺳﺖ ،ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻃﺒﺮﺳﯽ اﺳﺖ در ﺗﻔﺴﯿﺮ »ﳎﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن« ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ
١

ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﺎ ﻃﺒﻘﻪی او ﺧﻼف ﺻﺮﯾﺤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﺟﺰ از اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻇﮫﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از ﮔﻔﺘﻪی ھﯿﭻ
ﮐﺪام از ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﯾﺎ رواﯾﺘﯽ از اﻣﺎﻣﺎن ـ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ آﻧﺎن ﺑﺬر ﺷﯿﻌﻪ را ﭘﺎﺷﯿﺪهاﻧﺪ و
ﻗﻮاﻋﺪ آن را ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎدهاﻧﺪ و ﻣﺬھﺒﺸﺎن ﺟﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻗﻮال آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ -ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺧﻮد آﻧﺎن اﺧﺒﺎر و اﺣﺎدﯾﺜﯽ را از اﻣﺎﻣﺎن و ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن ﺧﻮد رواﯾﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ ﻗﻮل آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ ،آن را ﺑﯿﺎن
ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﮐﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮﯾﮋه اھﻞ ﺳﻨﺖ ،از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،ھﺮ ﮔﺎه ﻋﯿﺒﺸﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺴﺎدﺷﺎن ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و
روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻘﺪر ﺑﺎ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺷﺮﯾﻌﺖ درﺧﺸﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺮ

ﭘﺎﯾﻪی ﻗﺮآن اﺳﺘﻮار ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪی آﻧﺎن ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﭘﺸﺖ ﺳﺨﻨﺎن آﻧﺎن ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ دوﺳﺖ ﻣﺎ ٢ ،و ﻗﺒﻞ از او
ً
ﻣﻐﻨﯿﻪ و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻋﺒﺎرات آن را ﮐﺎﻣﻼ آوردهاﯾﻢ ﺗﺎ
ﭼﯿﺰی ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﮐﻼم اﯾﺸﺎن را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار دھﯿﻢ و از رازی ﺧﺒﺮ دھﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﺎن
را ﺑﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ و اﻇﮫﺎر اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﺸﺎﻧﺪه ،ﻟﺤﻈﻪای درﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و از آﻧﺎن
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻗﻮم ،ﮐﺴﯽ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﺷﺨﺺ
ﭘﻨﺠﻤﯽ ھﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل را اﻇﮫﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؟
ھﺮﮔﺰ! ھﯿﭻ اﺣﺪی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دھﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ھﻤﮕﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻌﺮ:
اﻣﺎ زﻧـﺪهایﻧﯿﺴـﺖﻧـﺪاﯾﺖ را ﺑﺸـﻨﻮد
اﮔﺮ زﻧـﺪهایرا ﺻـﺪا ﺑﺰﻧـﯽ ﻣﯽﺷـﻨﻮاﻧﯽ

١

 -ھﻤﺎن ،ص.۳۴

٢

 -ﻣﻊ اﳋﻄﻴﺐ ﰲ ﺧﻄﻮﻃﻪ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ،ص ۵۰و ﺑﻌﺪ از آن.

۶۶

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ھﻢ آن ﻗﻮل را ﻓﻘﻂ از ﺑﯿﻢ از ﺿﺮﺑﻪی ﺣﻖ و ﺗﻨﻔﺮ ﻣﺮدم و دوری از ﻧﻨﮓ
و رﺳﻮاﯾﯽ و ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪن ﻧﯿﺮﻧﮕﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای اﻏﻔﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﮐﺘﻤﺎن ﻧﯿﺎت اﺻﻠﯽ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .و ﮔﺮﻧﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ،در درون ﺧﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻋﻘﯿﺪهای ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻧﺴﻞھﺎﯾﺸﺎن ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ارث ﺑﺮدهاﻧﺪ .و اﯾﻦ ،ھﻤﺎن ﻋﻘﯿﺪهای
اﺳﺖ ﮐﻪ از روز ّاول ﮐﻪ ﻣﺬھﺒﺸﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﺷﺮﯾﻌﺘﺸﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه از ﻟﻮازم ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﻧﮑﺎر اﯾﻦ
ﻗﻀﯿﻪ ،ﻧﻔﺎق آﻧﺎن اﺳﺖ .ﻧﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ رﻧﮓ دﯾﻨﯽ روﮐﺶ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و آن را ﺗﻘﯿﻪ
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ھﻢ ،اﯾﻦ ﻗﻮل را ﺟﺰ از روی ﺗﻘﯿﻪ و
ﻧﻔﺎق ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﻮد .ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ و
ﺑﺰرگ و ﻣﻌﺘﻤﺪ و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮔﻮی آﻧﺎن ،ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻓﺎﺿﻞ ﻧﺠﯿﺐ اﺻﯿﻞ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﻮﺳﻮی ﺟﺰاﺋﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ )در ﺑﺎرهاش
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ (:از ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮ و از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻀﻼی ﻣﺘﺒﺤﺮ ﻣﺎ ﺑﻮد و در ﻋﺮﺑﯽ و
ادب و ﻓﻘﻪ و ﺣﺪﯾﺚ در ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﯽھﻤﺘﺎ ﺑﻮد و ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را از ﻣﻌﺎرف ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ
رﻏﺒﺖ ﻣﺆﮐﺪ و رﻧﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﮐﺜﺮت ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺰد اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻓﻨﻮن و ﮐﺴﺐ
ﻓﻀﺎﺋﻞ در ﮐﻨﺎر ﻏﻢ و اﻧﺪوه ،ﻧﻈﯿﺮی ﺑﺮای وی ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،او ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺸﺮب
اﺧﺒﺎرﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اھﻞ اﺟﺘﮫﺎد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻧﺪان و
ﻃﺮﻓﺪاران ﻓﺴﺎد از ﻣﺬھﺐ ﻣﺠﺘﮫﺪان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﻗﻠﺐ ﺳﻠﯿﻢ
و ﭼﮫﺮهی ﮔﺸﺎده و ﻃﺒﻊ راﺳﺖ و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت و ﻧﻮآوریھﺎﯾﯽ در ﺳﯿﺮه و آداب و ﻧﺼﯿﺤﺖ و
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎدر و ﻏﺮﯾﺐ و ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت وی »ﴍح ﻛﺒﲑ« او ﺑﺮ
»ﲥﺬﻳﺐ اﳊﺪﻳﺚ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود دوازده ﺟﻠﺪ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎب »اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﲈﻧﻴﺔ«
١

ﮐﻪ ﺛﻤﺮهی ﻋﻤﺮ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّ
اﯾﻦ ﻣﺤﺪث ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﯽ ،در رد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ھﻤﺎﻧﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮاﺗﺮ در آﯾﺎت ﻗﺮآن و اﯾﻦ ﮐﻪ روحاﻻﻣﯿﻦ – ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ – ھﻤﻪ آن را
ﻧﺎزل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺧﺒﺎری ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻮاﺗﺮ

١

 -ﻧﺺ آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری در ﮐﺘﺎب روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎت آن را ذﮐﺮﮐﺮده اﺳﺖ ،ج  ،۸ص .۱۵۰

ﻓﺼﻞ دوم :ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی دوم درﺑﺎرهی ﻗﺮآن

۶۷

ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺮ وﻗﻮع ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﻗﺮآن از ﻧﻈﺮ ﮐﻼم و ﻣﺎده و اﻋﺮاب دﻻﻟﺖ
دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﯾﺎران ﻣﺎ در ﺻﺤﺖ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر و ﺗﺼﺪﯾﻖ آنھﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ و ﺻﺪوق و ﺷﯿﺦ ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﻦ
دوﻻی ﺟﻠﺪ ﻗﺮآن ﻗﺮار دارد ،ﻣﺼﺤﻒ و ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳﺖ ﻧﻪ ﻏﯿﺮآن ،و
ھﯿﭻ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ در آن واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻃﺒﺮﺳﯽ
آﯾﺎت و ﺟﺰءھﺎی ﻗﺮآن را ﺿﺒﻂ ﮐﺮده و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺳﻮرهھﺎی ﻗﺮآن  ،۱۱۴و
ﻣﺠﻤﻮع آﯾﺎت ﻗﺮآن  ۶۲۳۶آﯾﻪ و ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف آن  ۳۲۱۲۵۰ﺣﺮف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ،
اﯾﻦ ﻗﻮل ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﺮاوان ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ :ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن درﯾﭽﻪی
ﻃﻌﻦ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﻗﺮآن را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﺪان
١
راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و اﺣﮑﺎم آن ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻘﯿﻪ ﮐﻼم او در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ذﮐﺮ ﻋﺒﺎرات دﯾﮕﺮان ذﮐﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ
ﮐﺮد .و اﯾﻨﮏ ﺑﺮ ﺣﺮوف ﻓﻮق ﻧﻘﻄﻪ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ:
ً
اول :واﻗﻌﺎ اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﻗﻤﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺻﺪوق ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل را اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺧﻮد رواﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،از ﻗﺒﯿﻞ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻧﻘﺺ ﻗﺮآن دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ و ﻃﻌﻨﯽ ﺑﺮ آنھﺎ وارد
ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﺻﻠﯽ او ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ
ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ،ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺟﺎ رواﯾﺎت ﻧﻪ رواﯾﺖ از اﺣﺎدﯾﺚ رواﯾﺖ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎبھﺎی او را
ﻣﯽآورﯾﻢ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ در ﺑﺎب ﭼﮫﺎرم ﻣﯽآﯾﺪ:
رواﯾﺖ ّاول ،ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وی آن را در ﮐﺘﺎب »ﻣﻦ ﻻﳛﴬه اﻟﻔﻘﻴﻪ« ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺻﺤﺎح ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ در ﻓﺼﻞ ﻧﮑﺎح ،ﺑﺎب ﻣﺘﻌﻪ آورده اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻣﺘﻌﻪ را ﺣﻼل ﮐﺮد و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ھﻢ ﮐﻪ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ آن را ﺣﺮام ﻧﮑﺮد و
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ آﯾﻪ ذﯾﻞ ﻃﺒﻖ ﻗﺮاﺋﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه:
٢
ﹺ ﹺ
ﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﷲ(
ﻮر ﹸﻫ ﱠﻦ ﹶﻓ ﹺﺮ ﹶ
اﺳﺘ ﹾﹶﻤ ﹶﺘ ﹾﻌﺘ ﹾﹸﻢ ﺑﹺﻪ ﻣﻨ ﹸﹾﻬ ﱠﻦ إﱃ أﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﹶﻓﺂﺗ ﹸ
ﹸﻮﻫ ﱠﻦ ﹸأ ﹸﺟ ﹶ
) ﹶﻓ ﹶﲈ ﹾ

١
٢

 -ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺰاﺋﺮی ،اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﲈﻧﻴﺔ ،ج ،۲ص.۳۵۷

 -اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﻗﻤﯽ )ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺻﺪوق( ،ﻣﻦ ﻻ ﳛﴬه اﻟﻔﻘﻴﻪ ،ج ،۳ص.۴۵۹

۶۸

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺎ زﻧﯽ از زﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﺸﺨﺼﯽ ازدواج ﮐﺮدﯾﺪ و از او ﮐﺎم
ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﮫﺮﯾﻪ او را )ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ّ
ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﺑﺪون ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ و در ﻣﻮﻋﺪ ﺧﻮد(
ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،و اﯾﻦ واﺟﺒﯽ )از واﺟﺒﺎت اﻟﮫﯽ( اﺳﺖ«.
ﻣﻌﺮوف آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت )إﱄ أﺟﻞ ﻣﺴﻤﻲ( و ﻧﯿﺰ ،واژهی )ﻣﻦ اﷲ( ،ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﻤﻪ

ﻓﺮﯾﻀﻪ ،از ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

رواﯾﺖ دوم :در ﮐﺘﺎب »اﳋﺼﺎل« ﺧﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮ

ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻐﺪادی ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺟﻌﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﯿﺎش از اﺟﻠﺢ از اﺑﯽاﻟﺰﺑﯿﺮ از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ آورد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﳚﻲء ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻳﺸﻜﻮن إﱃ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ:
اﳌﺼﺤﻒ ،واﳌﺴﺠﺪ ،واﻟﻌﱰة«.

ﻳﻘﻮل اﳌﺼﺤﻒ :ﻳﺎ رب! ﺣﺮﻓﻮﲏ وﻣﺰﻗﻮﲏ ،وﻳﻘﻮل اﳌﺴﺠﺪ :ﻳﺎ رب! ﻋﻄﻠﻮﲏ وﺿﻴﻌﻮﲏ،

وﺗﻘﻮل اﻟﻌﱰة :ﻳﺎ رب! ﻗﺘﻠﻮﻧﺎ وﻃﺮدوﻧﺎ وﴍدوﻧﺎ؛ ﻓﺄﺟﺜﻮ ﻟﻠﺮﻛﺒﺘﲔ ﻟﻠﺨﺼﻮﻣﺔ ،ﻓﻴﻘﻮل اﷲ ﺟﻞ

ﺟﻼﻟﻪ ﱄ :أﻧﺎ أوﱃ ﺑﺬﻟﻚ«

ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﻗﺮآن و ﻣﺴﺠﺪ
و ﻋﺘﺮت .ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ را ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮا
ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﺘﺮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺎ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و دور راﻧﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮای
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﺰاع ،روی زاﻧﻮھﺎ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ،
١
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ ھﺴﺘﻢ.
رواﯾﺖھﺎی ﺳﻮم و ﭼﮫﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ را ﻧﯿﺰ ،در ﮐﺘﺎب »ﻣﻌﺎﲏ اﻷﺧﺒﺎر« ﺧﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮده

اﺳﺖ:
ﻋﻠﯽﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ وراق و ﻋﻠﯽﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ ﻣﻘﺒﺮهی ﻗﺰوﯾﻨﯽ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽﺧﻠﻒ اﺷﻌﺮی ﮔﻔﺖ :اﺣﻤﺪﺑﻦ
اﺑﯽﺻﺒﺎح ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ﻓﻀﻞ ﺑﻦ دﮐﯿﻦ از ھﺸﺎم از ﺳﻌﺪﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ
اﺳﻠﻢ از اﺑﯽﯾﻮﻧﺲ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ آورده اﺳﺖ و ﮔﻔﺖ:
١

 -اﻟﺨﺼﺎل ،ص ۱۷۴و .۱۷۵

ﻓﺼﻞ دوم :ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی دوم درﺑﺎرهی ﻗﺮآن

۶۹

ﻣﺼﺤﻔﯽ را ﺑﺮای ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ ،ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :إذا ﻣﺮرت ﺑﺂﻳﺔ اﻟﺼﻼة ﻓﻼ ﺗﻜﺘﺒﻬﺎ

ﺣﺘﻰ أﻣﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻚ ،ﻓﻠﲈ ﻣﺮرت ﲠﺎ أﻣﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻚ« ﯾﻌﻨﯽ ھﺮﮔﺎه ﺑﻪ آﯾﻪی ﻧﻤﺎز رﺳﯿﺪی آن را

ﻧﻨﻮﯾﺲ ﺗﺎ ﺧﻮدم آن را ﺑﺮ ﺗﻮ دﯾﮑﺘﻪ ﮐﻨﻢ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪم ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ اﻣﻼ

ﮐﺮد) :ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﲆ اﻟﺼﻠﻮات واﻟﺼﻼة اﻟﻮﺳﻄﻲ وﺻﻼة اﻟﻌﴫ(» .ﺑﺮ ھﻤﻪ ﻧﻤﺎزھﺎ ،ﺑﻮﯾﮋه

ﻧﻤﺎز وﺳﻂ و ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ«.
و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ وراق و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ آورد و ﮔﻔﺖ :اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽﺧﻠﻒ اﺷﻌﺮی ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺣﺪﯾﺚ آورد و ﮔﻔﺖ :ﺳﻌﺪ ﺑﻦ داود از اﺑﯽھﺮ از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ از زﯾﺪ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ از ﻋﻤﺮو
ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺤﻔﯽ را ﺑﺮای ﺣﻔﺼﻪ ،ھﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص،
ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ رﺳﯿﺪی ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﻮﯾﺲ) :ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﲆ

اﻟﺼﻠﻮات واﻟﺼﻼة اﻟﻮﺳﻄﻲ وﺻﻼة اﻟﻌﴫ(.

ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻮراق و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽﺧﻠﻒ اﺷﻌﺮی ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ آورد و ﮔﻔﺖ :ﺳﻌﺪ ﺑﻦ داود
از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ از زﯾﺪ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ از ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﺣﮑﯿﻢ از اﺑﯽﯾﻮﻧﺲ ،ﻣﻮﻻی ﻋﺎﺋﺸﻪ ،ھﻤﺴﺮ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ آورد و ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺼﺤﻔﯽ
ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ،و ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ رﺳﯿﺪی ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﻮﯾﺲ) :ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﲆ اﻟﺼﻠﻮات

واﻟﺼﻼة اﻟﻮﺳﻄﻲ وﺻﻼة اﻟﻌﴫ وﻗﻮﻣﻮا ﷲ ﻗﺎﻧﺘﲔ( .ﺳﭙﺲ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ
١

اﯾﻦ آﯾﻪ را اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪاص ﺷﻨﯿﺪم.
ﭘﺲ از ذﮐﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ رواﯾﺖ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺣﺠﺘﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از )ﺻﻼة اﻟﻮﺳﻄﻲ( ،ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ اﺳﺖ.

رواﯾﺖ ﺷﺸﻢ را ﻧﻮری در ﮐﺘﺎب »ﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب »اﻷﻣﺎﱄ« و ﮐﺘﺎب

»اﻟﻌﻴﻮن« ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ آورده اﺳﺖ:

١

 -اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﻗﻤﯽ ،ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻷﺧﺒﺎر ،ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﻔﺮﯾﺪ ،ص ۳۱۳و .۳۱۴

۷۰

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

از اﻣﺎم رﺿﺎ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻗﺮاﺋﺖ اﺑﯽﺑﻦ ﮐﻌﺐ ) :ﹺ
واﻧﺬر ﻋﺸﲑﺗﻚ اﻷﻗﺮﺑﲔ

ورﻫﻄﻚ ﻣﻨﻬﻢ اﳌﺨﻠﺼﲔ( آﻣﺪه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ،ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد را ﺑﺘﺮﺳﺎن در

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻣﺨﻠﺼﺖ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ.

١

رواﯾﺖ ھﻔﺘﻢ را ھﻢ ﻧﻮری در ﮐﺘﺎب »ﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب »اﻷﻣﺎﱄ« ﺗﺄﻟﯿﻒ

اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﻗﻤﯽ آورده اﺳﺖ:

از اﺑﻦ اﺑﯽﻋﻤﯿﺮ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را ﺑﻪ
اﻧﺘﺼﺎب اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ) :ﻳﺎ اﳞﺎ

اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﹸاﻧﺰل إﻟﻴﻚ ﻣﻦ رﺑﻚ ﰲ ﻋﲇ(؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ای ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪا ،ھﺮ آنﭼﻪ از ﺳﻮی
٢

ﭘﺮوردﮔﺎرت درﺑﺎرهی ﻋﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮﺳﺎن.
رواﯾﺖ ھﺸﺘﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﺻﺪد ّرد ﺑﺮ آن ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻗﻮل
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ÷ آن را از ھﻤﺎن راوی ﻓﻮق ،ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و آن،
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﻋﻠﯽ ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد؛ ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن را آورد ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن اﺳﺖ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺗﺎن ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮ آن اﻓﺰوده
ﺷﺪه و ﻧﻪ ﺣﺮﻓﯽ از آن ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن ﻧﺪارﯾﻢ؛ ﻧﺰد ﻣﺎ ھﻢ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﭼﻪ ﻧﺰد ﺗﻮﺳﺖ ،وﺟﻮد دارد .ﭘﺲ ﻋﻠﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ:
ۡ َ ۡ ََ ْ
َ ُ
ََٗ َ ٗ َ ۡ َ َ َۡ َُ َ
ٓ ُ
�ون﴾ ]آل ﻋﻤﺮان[۱۸۷ :
� ۡوا بِهِۦ �منا قل ِي� ۖ فبِئس ما �ش
﴿� َن َبذوهُ َو َرا َء ظ ُهورِهِم وٱش
» ّاﻣﺎ آﻧﺎن آن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﮫﺎی اﻧﺪﮐﯽ آن را ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ! ﭼﻪ ﺑﺪ ﭼﯿﺰی را
ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ«.

٣

و رواﯾﺖ ﻧﮫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﯽ÷؛ اﻣﺎم ھﻔﺘﻢ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :دﻧﺒﺎل دﯾﻦ
ﮐﺴﯽ ﻣﺒﺎش ﮐﻪ از ﮔﺮوه ﺗﻮ ﺳﺮﺑﺎز زﻧﺪ و دﯾﻦ آﻧﺎن را دوﺳﺖ ﻣﺪار؛ زﯾﺮا آﻧﺎن ﺧﺎﺋﻨﺎن ﺑﻪ

١

 -ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب ،ص.۱۴۵

٢

 -ھﻤﺎن ،ص.۲۸۲

٣

 -ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب ،ص .۳۲
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ﺧﺪا و رﺳﻮل او ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ
١
اﻣﺎﻧﺘﺸﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟ اﻣﺎﻧﺘﺪار ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ آن را ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ رواﯾﺖھﺎ و اﻣﺜﺎل آن ﻓﺮاواﻧﻨﺪ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺻﺮﯾﺢ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺟﺰ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﯿﻪ ،ﺑﻪ ادﻋﺎی ﻋﺪم ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﻃﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﻗﻤﯽ
ھﯿﭻ ﻓﺮق و اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺪارد و او ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖھﺎ را ﮐﻪ از ﻣﺘﺒﻮع وی ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ
در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ و ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻧﯿﺰ ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ.
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﺒﺎرتھﺎی آن دﺳﺘﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﯿﻌﻪ را ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
اﻗﻮال اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﺗﻦ را درﺑﺎرهی ﻋﺪم ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ّرد ﮐﺮدهاﻧﺪ و ھﻤﻪی آﻧﺎن ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ
ﺷﺄن و ﻣﻘﺎﻣﯽ واﻻ دارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﺒﺎرﺗﯽ از ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺎﺿﻞ ،ﻋﺎرف ،ﻣﺤﺪث،
ﻣﺤﻘﻖ ،رﯾﺰﺑﯿﻦ ،ﻓﺮزاﻧﻪی ﺧﺪاﺷﻨﺎس ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻟﯽ ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮫﻮری ھﻤﭽﻮن ﮐﺎﻓﯽ ،واﻓﯽ و ﺷﺎﻓﯽ و ﻏﯿﺮه
٢
اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﺶ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺻﺪ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ،و ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺳﺎل  ۱۰۹۱ھﺠﺮی اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ ﮐﻼم ﻃﺒﺮﺳﯽ و ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ
ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﻘﻞ ﻗﺮآن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﮫﺮھﺎ و ﺣﻮادث اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهی ﻧﻘﻞ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﻗﺮآن
در ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮاھﻢ ﺑﻮده ،اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮآن ھﻢ از ﻃﺮف ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و
ﺗﺒﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪهی وﺻﯿﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮدھﻨﺪهی ﺧﻼﻓﺖ ھﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻗﺮآن
ﺑﺎ ﻧﻈﺮ و ھﻮاھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ آﻧﺎن در ﺗﻀﺎد ﺑﻮد .و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﺮآن اﮔﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺒﻞ از
اﻧﺘﺸﺎر آن در ﺷﮫﺮھﺎ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺿﺒﻂ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺿﺒﻂ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﮔﻮﯾﻨﺪهای ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
ذات و اﺻﻞ ﻗﺮآن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﮐﺘﺎﺑﺖ و ﺗﻠﻔﻆ آن اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻗﺮآن را
ﺑﻌﺪ از ﻧﺴﺨﻪﺑﺮداری از اﺻﻞ ،ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﺻﻞ آن ﻧﺰد اھﻞ ﻗﺮآن ﮐﻪ ﺑﻪ آن آ ﮔﺎھﯽ
دارﻧﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎی ﻗﺮآن ﻗﺮار دارد ،ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ،
آنﭼﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن آﺷﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ .و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮآن در
١
٢

 ھﻤﺎن ،ص.۲۴۴ -اﻟﮑﻨﯽ و اﻻﻟﻘﺎب ،ج ،۳ص ۳۲و .۳۳
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﺰول آن ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و اﻣﺎ درس و ﺧﺘﻢ ﻗﺮآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن
١
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺮآن.
اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﻗﻤﯽ در اول ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :درﺑﺎرهی وﺟﻮد ﻗﺮآن در ھﺮ ﻋﺼﺮی ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﯾﻢ :ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن ﻗﺮآن ﻧﺰد اھﻞ ﻗﺮآن ﺑﺪان ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺎز ﻣﺎ ھﻢ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ّ
ﺑﻘﯿﻪ آن ﻗﺪرت ﻧﺪارﯾﻢ ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻣﺎم÷ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﯾﻢ؛ زﯾﺮا اﻧﺲ و ﺟﻦ در آن ﻣﻮرد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮاد از
ﮐﻼم ﺷﯿﺦ ھﻢ ،ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .و اﻣﺎ درﺑﺎرهی ﮔﻔﺘﻪی او :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوی از ﮔﻔﺘﻪاش
واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﻣﻨﻈﻮر اھﻞ ﺑﯿﻨﺶ و ﺑﺼﯿﺮت ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ؛
زﯾﺮا اھﻞ ﺑﺼﯿﺮت در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آنھﺎﯾﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﻣﺎم ﻏﺎﺋﺐ ﮔﻔﺘﻪ» :ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺎ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﺣﻼل و ﺣﺮام ﻣﺎ
ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪه و اﺣﮑﺎم ﻣﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ او را ﺣﺎﮐﻢ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﻦ
او را ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دادهام« ٢ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﺎﺿﻞ ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﺪﻗﻖ ﻓﻘﯿﻪ ،آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻟﻐﺖ
ﻋﺮﺑﯽ و راوی و ﻣﺤﺪث ﻓﺎﺿﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ اﺧﺒﺎر ﮐﻪ ﺟﺰ اﺳﺘﺎد ﻣﺎ،
ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﺴﯽ از او ﺳﺒﻘﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﺳﯿﺪ ھﺎﺷﻢ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ّرد زده اﺳﺖ ٣ .در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺗﻔﺴﯿﺮش در ﻓﺼﻞ ﭼﮫﺎرم ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﯿﺎن
ﺧﻼﺻﻪی اﻗﻮال داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎ در ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻋﺪم ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن و ﻋﺪم اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ آن را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺑﺪان آن ﮐﻪ ﻇﺎھﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﺛﻘﺔاﻻﺳﻼم ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻠﯿﻨﯽ -ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺒﺮش را
ﻋﻄﺮآ ﮔﯿﻦ ﮐﻨﺪ -اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﻧﻘﺺ در ﻗﺮآن ﺑﻮده اﺳﺖ و رواﯾﺎت
ﺑﺴﯿﺎری را در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺘﺎب »ﮐﺎﻓﯽ« رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز آن،
اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد را ﺑﻪ رواﯾﺖ ھﺎی آن اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﯾﮏ از آن رواﯾﺖھﺎ را رد

١
٢
٣

 ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺻﺎﻓﯽ ،ج ،۱ص ۳۵و .۳۶ ﺻﺎﻓﯽ ،ص ۳۶و .۳۷ -ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎت ،ج ،۸ص.۱۸۱
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ﻧﮑﺮده و ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺪام ﻣﻌﺎرﺿﯽ را ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺘﺎدش،
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻗﻤﯽ ،ﻣﻤﻠﻮ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻏﻠﻮ ﮐﺮده
اﺳﺖ و در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه
آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده:
ت ل َّ
﴿ ُك ُ
� أُ َّمة أُ ۡخر َج ۡ
نت ۡم َخ ۡ َ
ِلن ِ
اس﴾ ]آل ﻋﻤﺮان[۱۱۰ :
ٍ ِ
زﯾﺮا اﻣﺎم ﺻﺎدق ﺑﻪ ﻗﺎری اﯾﻦ آﯾﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻣﺖ ،ﻋﻠﯽ و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ را
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ؟ ﺳﭙﺲ از اﯾﺸﺎن ﺳﺆال ﺷﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ؟ در ﺟﻮاب
ﮔﻔﺖ :در اﺻﻞ )ﺧﲑ أﺋﻤﺔ أﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎس( اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ در آﺧﺮ آﯾﻪ ،ﻣﺪح ﺧﺪا را ﺑﺮای

ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ) :ﺗﺄﻣﺮون ﺑﺎﳌﻌﺮوف( .ﺳﭙﺲ آﯾﺎﺗﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ذﮐﺮ
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

آنﭼﻪ از ﻗﺮآن ﺣﺬف ﺷﺪه اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ) :ﻟﻜﻦ اﷲ ﻳﺸﻬﺪ ﺑﲈ أﻧﺰل إﻟﻴﻚ ﰲ

ﻋﲇ( )ﯾﻌﻨﯽ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا درﺑﺎره آنﭼﻪ در ﺑﺎرهی ﻋﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﮐﺮده( اﯾﻦ ھﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪ:

)أﻧﺰﻟﻪ ﺑﻌﻠﻤﻪ واﳌﻼﺋﻜﺔ ﻳﺸﻬﺪون( .ﺳﭙﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎز ھﻢ ،آﯾﺎﺗﯽ ﻧﺎزل ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ:
اﻣﺎ در ﺑﺎرهی ﻧﻮع ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺄﺧﯿﺮ آﯾﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :و اﻣﺎ ﻣﻘﺪم ﺷﺪن ،ﭘﺲ آﯾﻪی
ﻋﺪهی ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ را ﻧﺴﺦ ﮐﺮده اﺳﺖ و ّ
ﻋﺪهی زﻧﺎن ـ ﮐﻪ ّ
درﺑﺎرهی ّ
ﻋﺪهی ﭼﮫﺎر ﻣﺎه و دو
روز را ﻗﺮار داده ـ ﺑﺮ آﯾﻪی ﻣﻨﺴﻮﺧﻪای ﮐﻪ ﻋﺪهی زن ﺷﻮھﺮ ﻣﺮده را ﯾﮑﺴﺎل اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ،ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ:
ََ َ َ َ ََ
ب ُم َ
و� إ َماماٗ
� بَ ّي َنة ّمِن َّر ّ�هِۦ َو َ� ۡتلُوهُ َشاه ِٞد ّم ِۡن ُه َومِن َ� ۡبلِهِۦ ك َِ�ٰ ُ
ٰ
ٰٓ
﴿أ�من �ن
ِ ٖ
ِ
ِ
َ ًََۡ
ور
�ة﴾ ]ﻫﻮد.[۱۷ :
»آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ و ﺑﺮھﺎن روﺷﻨﯽ از ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد دارد و ﺷﺎھﺪی از او ﭘﯿﺮو
آن اﺳﺖ و ﻗﺒﻞ از وی ﻧﯿﺰ ،ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺳﯽ رھﺒﺮ و رﺣﻤﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ  -آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ
اﻧﺴﺎنھﺎی ﺑﯽﺑﺼﯿﺮت ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ .ـ «
در اﺻﻞ ﺑﺨﺸﯽ از آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ )وﻳﺘﻠﻮه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻪ اﻣﺎﻣ ﹰﺎ ورﲪﺔ وﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻛﺘﺎب

ﻣﻮﳼ( ﺳﭙﺲ ﺑﻌﻀﯽ از آﯾﺎت را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ :آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آن در ﺳﻮرهی
دﯾﮕﺮی واﻗﻊ اﺳﺖ:
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ُ َ َ ۡ َ َّ
َ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َّ
َۡ
ُ َ َ ۡ ٌ ۡ ُ ْ ۡ ٗ َ َّ َ ُ
ون ٱ�ِي هو أد ٰ
ِ�� فإِن ل�م َّما َس��ُ ۡم﴾
� ب ِٱ�ِي هو خ�ۚ ٱهبِطوا م
﴿قال ��ستبدِل
]اﻟﺒﻘﺮة.[۶۱ :
»)ﻣﻮﺳﯽ( ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺮآﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﭘﺴﺖﺗﺮ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ؟ ﭘﺲ
ﺑﻪ ﺷﮫﺮی ﻓﺮود آﯾﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺟﺎ آنﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﯾﺪ ،ﺧﻮاھﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .آﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﭘﺴﺖ را
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﯿﺰ ﺑﺎارزش ﺧﻮد را ﻣﯽدھﯿﺪ«.
ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ آﯾﻪ در ﺳﻮرهی ﻣﺎﺋﺪه ﻗﺮار دارد ،آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ُ ْ َ ُ َ ٰٓ َّ َ َ ۡ ٗ َ َّ َ َّ َ َّ ۡ ُ َ َ َ َّ َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ ْ
﴿قالوا �ٰمو� إِن �ِيها قوما جبارِ�ن �نا لن ندخلها ح ٰ
� �رجوا مِنها فإِن �رجوا
ۡ َ َّ َ ُ َ
مِن َها فإِنا �ٰخِلون] ﴾٢٢اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۲۲ :
»ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﻣﻮﺳﯽ ،ھﻤﺎﻧﺎ در آن ﺟﺎ ﻗﻮﻣﯽ زورﻣﻨﺪ و ﻗﻠﺪر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ ھﺮﮔﺰ
ﺑﺪان ﺟﺎ وارد ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ؛ ﺗﺎ از آن ﺟﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﺮوﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن از آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺪان ﺟﺎ ﺧﻮاھﯿﻢ رﻓﺖ«.
ﭘﺲ ﻧﯿﻤﯽ از آﯾﻪ در ﺳﻮرهی ﺑﻘﺮه و ﻧﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ در ﺳﻮرهی ﻣﺎﺋﺪه ﻗﺮار دارد .آﯾﺎت
دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ را ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﮐﺮده ،و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﯾﺎران ّ
ﻣﻔﺴﺮ ﻣﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺎﺷﯽ و
ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ و ﻓﺮات ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ و ﻏﯿﺮه ﺑﺎ ﻗﻤﯽ و ﮐﻠﯿﻨﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﺤﺪﺛﺎن ﻣﺘﺄﺧﺮ و ﻧﯿﺰ ﻗﻮل ﺷﯿﺦ اﺟﻞ اﺣﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ﻃﺒﺮﺳﯽ اﺳﺖ؛
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻻﺣﺘﺠﺎج« وی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﯿﺦ و ﻋﻼﻣﻪی ﻣﺎ،

ﺷﮑﺎﻓﻨﺪهی ﻋﻠﻮم اھﻞ ﺑﯿﺖ و ﺧﺎدم اﺧﺒﺎر آﻧﺎن در ﮐﺘﺎب »ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار« ﺧﻮد اﯾﻦ ﻗﻮل را

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺑﺤﺜﯽ ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮده اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از آن ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﯿﺴﺖ.
ّ
ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﮐﺎوش و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺧﺒﺎر و ﭘﯿﮕﯿﺮی آﺛﺎر ،ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺑﻪ ﺣﺪی واﺿﺢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ از ﺑﺪﯾﮫﯿﺎت ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ اﺳﺖ و ﻣﺴﺄﻟﻪی

ﺗﺤﺮﯾﻒ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻏﺼﺐ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﯿﻨﺪﯾﺶ ﺗﺎ ﺧﯿﺎلﭘﺮدازی ﺻﺪوق را
در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺪاﻧﯽ ،زﯾﺮا او در ﮐﺘﺎب اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ،
ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮشص ﻧﺎزل ﮐﺮده ،ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ دوﻻی ﺟﻠﺪ
و در دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻧﯿﺴﺖ ،و ھﺮ ﮐﺲ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی
ً
دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺣﺘﻤﺎ دروغﮔﻮﺳﺖ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮدن ﻣﺮاد او ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻗﻢ ،ﻓﺎﺳﺪ
و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮐﻪ در ﻗﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻏﻠﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ از ﻋﻠﻤﺎی ﻗﻢ
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اﺳﺖ .آری در اﻧﮑﺎر اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ در ﺟﻮاب ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻃﺮاﺑﻠﺲ
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ »ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﯿﺎن« از او ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده
و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ادﻋﺎی زﯾﺎده در ﻗﺮآن ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ
اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺺ و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻗﺮآن ،ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻣﺎ و ﻗﻮم ﺣﺸﻮﯾﻪ از ﻋﺎﻣﻪ )اھﻞ
ﺳﻨﺖ( رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻧﻘﺺ در ﻗﺮآن وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ در ﻣﺬھﺐ
ﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف آن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺷﯿﺦ
ﻃﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ ،در ﮐﺘﺎب »ﺗﺒﯿﺎن« از وی ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻣﺎ ﺳﺨﻦ از
زﯾﺎده و ﻧﻘﺺ در ﻗﺮآن ،از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا زﯾﺎده
در ﻗﺮآن ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﻧﻘﺺ در آن ﻧﯿﺰ ،آﺷﮑﺎرا ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روﺑﺮو
ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﻣﺎ ﺑﺮازﻧﺪهﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ و از ﻇﺎھﺮ رواﯾﺎت ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ رواﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﮫﺖ ﻋﺎﻣﻪ و
ﺧﺎﺻﻪ ،ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری از آﯾﺎت ﻗﺮآن را اﻋﻼم ﻣﯽدارد ،اﻣﺎ ﻃﺮﯾﻖ
رواﯾﺖ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ،آﺣﺎدی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از آنھﺎ
اﻋﺮاض ﺷﻮد و ﺧﻮد را ﺑﻪ آن رواﯾﺖھﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﮑﻨﯿﻢ؛ زﯾﺮا ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄوﯾﻞ ھﺴﺘﺪ و اﮔﺮ آن
رواﯾﺖھﺎ ﺻﺤﯿﺢ ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻃﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا آنﭼﻪ در ﺑﯿﻦ دو
ﺟﻠﺪ اﺳﺖ ،ﺻﺤﺘﺶ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاض ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و آن را
ھﻢ دﻓﻊ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و رواﯾﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن و ّ
ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن و
ّرد ﻧﻤﻮدن اﺧﺒﺎر ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮآن ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮔﺮدد و رواﯾﺘﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را رد ﮐﻨﺪ .او ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :إﲏ ﳐﻠﻒ ﻓﻴﻜﻢ اﻟﺜﻘﻠﲔ إن ﲤﺴﻜﺘﻢ ﲠﲈ ﻟﻦ

ﺗﻀﻠﻮا ،ﻛﺘﺎب اﷲ وﻋﱰﰐ اﻫﻞ ﺑﻴﺘﻲ ﻟﻦ ﻳﻔﱰﻗﺎ ﺣﺘﻲ ﻳﺮدا ﻋﲆ اﳊﻮض«).ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ
دو ﭼﯿﺰ ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارم :ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ و اھﻞ ﺑﯿﺘﻢ و اﯾﻦ دو ھﺮﮔﺰاز ھﻢ ﺟﺪا

ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﻮض ھﺴﺘﻢ ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ(.
و اﯾﻦ رواﯾﺖ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮآن در ھﺮ ﻋﺼﺮی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ھﺴﺖ ،زﯾﺮا
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ زدن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی اﻣﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوﯾﺪن ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻮﻟﺸﺎن واﺟﺐ اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ در ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﺮ ﮔﺎه
آنﭼﻪ ﻧﺰد ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎﻧﯽ
آن ﺷﻮﯾﻢ و ﻏﯿﺮ آن را رھﺎ ﮐﻨﯿﻢ.
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ادﻋﺎی آﻧﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد آﯾﺎت اﺿﺎﻓﯽ در ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،درﺳﺖ و
ﺣﻖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا در اﺧﺒﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف آن دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ،
ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از اﺧﺒﺎر زﻧﺪﯾﻖھﺎ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ اول آنھﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
رﻓﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻮد؛ در رواﯾﺎت ﻋﯿﺎﺷﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﺮ÷ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری از
ﻗﺮآن ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ،از ﺧﻄﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮھﻢ
ﻣﺮدان ﺑﻮده ،ﭼﯿﺰی ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
و ﺳﺨﻨﺎن آﻧﺎن درﺑﺎرهی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻠﯽ و ﻧﻘﺼﺎن ﻗﺮآن؛ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدﻧﺶ واﺿﺢﺗﺮ از
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ای ﮐﺎش ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺘﺎدی ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎھﺮ رواﯾﺎت ﺑﺮ ﻋﺪم ﻧﻘﺺ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ھﻢ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻧﻘﺺ دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ .آری رواﯾﺎت اﯾﺸﺎن
دﻻ ﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات واﻗﻊ ﺷﺪه در ﻗﺮآن ،آﺳﯿﺐ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد و ﻣﻔﺎھﯿﻢ
آن ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﯽ و آل ﻣﺤﻤﺪص و ﻧﺎم ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت از
ﻗﺮآن ﺣﺬف ﺷﻮد و ﺑﻌﻀﯽ از آﯾﺎت ﻧﯿﺰ ،ﭘﻨﮫﺎن ﮔﺮدد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﺎت دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﺠﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از رواﯾﺖ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه از ﻃﻠﺤﻪ در ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و دﻻﻟﺖ رواﯾﺎت ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ادﻋﺎی آن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰرگ
و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ رواﯾﺎت ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد و ھﻤﯿﻨﻄﻮر
اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪی او» :اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻧﻘﺼﺎن دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ از ﺧﺒﺮھﺎی آﺣﺎدی ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ« .ﺻﺪور ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ از ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺎدی ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ؛
ﭼﻮن اﺧﺒﺎر آﺣﺎدی ﮐﻪ ﺷﯿﺦ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد آورده و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻼﻓﯽ ﺧﻮد،
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آنھﺎ را واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﺣﯿﺚ ﺳﻨﺪ ﻧﻪ از روی دﻻﻟﺖ ،ﻗﻮیﺗﺮ از اﺧﺒﺎر
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦھﺎ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻮده و دارای ﻗﺮاﺋﻦ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ
ﻋﺎدی را ﺑﻪ وﻗﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﺮآن واﺟﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺻﺪد دﻓﺎع از ﺷﯿﺦ ﺑﺮآﯾﺪ
و ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻨﻈﻮر ﺷﯿﺦ از ﺿﻌﻒ اﺧﺒﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﺎ دﻻﯾﻞ
اﻧﮑﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ :ﺑﻌﺪ از ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ از اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم
ﺳﺨﻨﯽ ﭼﺎرهﺟﻮﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺷﯿﺦ ،ﮐﻪ ﺟﻮاب آن را ﺑﻪ زودی ذﮐﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺿﻌﻒ ﺳﻨﺪ ﻣﻨﮑﺮان.
و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄوﯾﻞاﻧﺪ و ﺣﺎل اﯾﻦ
ً
ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ:

ﻓﺼﻞ دوم :ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی دوم درﺑﺎرهی ﻗﺮآن
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اﮔﺮ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﻣﻮری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺿﺮری ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
ﺻﺤﺖ اﺧﺒﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻧﻘﺺ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻃﻌﻦ و اﺷﮑﺎل وارد ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻗﺮآن
ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﯿﻦ وﻗﻮع اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﺮآن و واﺟﺐ ﺑﻮن ﺗﻤﺴﮏ و ﭼﻨﮓ زدن ﺑﻪ
ﻣﺼﺤﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آنﭼﻪ در آن اﺳﺖ ،ھﯿﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ھﯿﭻ
اﯾﻦ
ِ
ﻓﺴﺎدی از آن ﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﺎد اﺣﮑﺎم و ﻏﯿﺮه ﻧﻤﯽﮔﺮدد؟ و اﯾﻦ اﻣﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ،ﺿﺮری ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﯿﻦ اﺧﺒﺎر دال ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺧﺒﺎر ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮآن ﺗﻮﻓﯿﻖ و

ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪی رواﯾﺎت ﺑﺮ ﻗﺮآن و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺘﺎب
ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آن اﻣﻮر ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ّ
ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﺛﻘﻠﯿﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﻗﺮآن در
ھﺮ ﻋﺼﺮی اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﻦ اوﺳﺖ ھﻢ ،ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ھﻢ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺿﺮری ﻧﺪارد ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎﺳﺖ؛ ﭼﻮن ھﻤﯿﻦﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ آن ﺻﻮرت
ً
ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﮐﺮده ﻧﺰد اھﻞ ﻗﺮآن ھﺴﺖ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﺰد )اﻣﺎم( ﮐﻪ ﻣﻘﺎرن ﻗﺮآن اﺳﺖ و از
آن ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻗﺮآن دﺳﺖﻧﺨﻮرده و ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه،
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ آن ،ﻗﺎدر ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻣﺎم ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ )ﺛﻘﻞ( ّ
دوم اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ زﻣﺎن ،آنﭼﻪ ﻧﺰد ﻣﺎﺳﺖ اﺧﺒﺎر
و ﻋﻠﻤﺎی ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اوﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻇﻮاھﺮ ﻧﺼﻮص ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،ھﺮ دو ﺛﻘﻞ
)ﮔﺮانﻣﺎﯾﻪ( در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ آنﭼﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺬھﺐ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ّ
ﺻﺤﺖ ﻧﻘﻞ
ﻗﺮآن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﮫﺮھﺎ و روﯾﺪادھﺎی ﺑﺰرگ و وﻗﺎﯾﻊ ﻣﮫﻢ و ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺸﮫﻮر و
اﺷﻌﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻋﺮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﺮدم و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت و اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﻧﻘﻞ آنھﺎ و ﺣﻔﻆ
و ﺣﺮاﺳﺖ از آنھﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﻣﻮرد ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺣﺪ
ﻧﮫﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻗﺮآن ،ﻣﻌﺠﺰهی ّ
ﻧﺒﻮت و ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻠﻮم ﺷﺮﻋﯽ و اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ،و
ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮآن ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ آن
اﻧﺪازه ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف را در ﻗﺮآن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺮاب ،ﻗﺮاﺋﺖ،
ﺣﺮوف و آﯾﺎت .ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﯾﺎت و اھﺘﻤﺎم ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻗﺮآن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ؟ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻗﺮآن ﺑﺎ
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﻧﻘﻞ ﺻﺤﯿﺢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع آن اﺳﺖ و اﻃﻼع از اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻣﻮر
ً
ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺒﻮﯾﻪ و ُﻣﺰﻧﯽ -ﻣﺜﻼ -ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﮐﺘﺎبھﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﻻزم را ﻣﺒﺬول ﻣﯽدارﻧﺪ ،ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﮐﻠﯿﺎت آنھﺎ ﺧﺒﺮ دارﻧﺪ؛ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ھﻢ
ﻣﻄﻠﻊ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻓﺼﻠﯽ را ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﺤﻮی ﺳﯿﺒﻮﯾﻪ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ﮐﻪ از آن ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺟﺪا ﮐﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺑﺎب ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ و از اﺻﻞ ﮐﺘﺎب
ﻧﯿﺴﺖ و درﺑﺎرهی ﮐﺘﺎب ُﻣﺰﻧﯽ ﻧﯿﺰ ،ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ و ﺿﺒﻂ ﻗﺮآن از ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ و ﺿﺒﻂ ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺒﻮﯾﻪ و دﯾﻮانھﺎی ﺷﻌﺮاء
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪﺗﺮ اﺳﺖ.
و ﺟﻮاب ﺷﯿﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت و اﻧﮕﯿﺰهی ﺿﺒﻂ و ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
َ
ﻗﺮآن در اواﯾﻞ ﻗﺮن اول و ﻗﺒﻞ از ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن را ُﻣﺴﻠﻢ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ آﻧﺎن
– اﺻﺤﺎب –ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﻮر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ آﻧﺎن
درﺑﺎرهی اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎز اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص آن را روزاﻧﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دو
ﻃﺮف ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮد؟ ﺑﻪ اﻣﺮ وﻻﯾﺖ و اﻣﺜﺎل آن ﻧﻤﯽﻧﮕﺮی؟ اﮔﺮ ھﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ادﻋﺎی
ﺷﯿﺦ ﺷﻮﯾﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺑﺮ ﻧﻘﻞ و ﺣﺮاﺳﺖ ﻗﺮآن از ﻃﺮف
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻮد ،اﻧﮕﯿﺰه و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﻧﯿﺰ از ﻃﺮف ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و ﻋﻮضﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
وﺻﯿﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮدھﻨﺪﮔﺎن ﺧﻼﻓﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ؛ زﯾﺮا ﻗﺮآن ﺑﺎ اھﺪاف آنھﺎ در ﺗﻨﺶ و ﺗﻀﺎد
ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﮫﻤﺘﺮ اﺳﺖ .و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﺮآن ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺸﺎر آن در ﻣﻤﺎﻟﮏ و اﺳﺘﻘﺮار آن ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺿﺒﻂ و ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ
ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮآن و ﺿﺒﻂ ﺷﺪﯾﺪ آن ﻧﯿﺴﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :آن ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﻞ و ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا آن را ﻧﺎزل
ﮐﺮده اﺳﺖ ،دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ و
ﻧﺰد اھﻞ ﻗﺮآن و ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﻪ آن ،ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﺤﺮﯾﻔﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
اﻣﺎم ـ در ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻠﯿﻢ از ﮐﺘﺎب )اﺣﺘﺠﺎج( ﻓﺼﻞ اول در اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ آوردهاﯾﻢ ـ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﮐﺘﺎﺑﺖ و ﺗﻠﻔﻆ ﺗﻐﯿﯿﺮدھﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ؛ زﯾﺮا آﻧﺎن
ﻓﻘﻂ ھﻨﮕﺎم ﻧﺴﺨﻪﺑﺮداری از ﻗﺮآن آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﻗﺮآن ُﻣ َﺤ ّﺮف ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻧﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن اﻇﮫﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﺴﯽ ﻣﺎﯾﻪی ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯽاﺳﺎس و دور از واﻗﻌﯿﺖ ﭼﻨﮓ ﺑﺰﻧﺪ و رواﯾﺎت ﻣﺘﻮاﺗﺮ
را رھﺎ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﯿﻨﺪﯾﺶ و در آن ّ
ﺗﺪﺑﺮ ﮐﻦ.

ﻓﺼﻞ دوم :ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی دوم درﺑﺎرهی ﻗﺮآن
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ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺬھﺐ و دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮده اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﻗﺮآن در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن ﻓﻌﻠﯽ ﺟﻤﻊآوری و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،و اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻗﺮآن در آن زﻣﺎن ،ﺗﺪرﯾﺲ و ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ
ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد و اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ و دﯾﮕﺮان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻗﺮآن را ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺧﺘﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪای دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮآن در
زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه و ﻣﺮﺗﺐ و ﺑﺪون ﻧﻘﺺ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ :ھﺮ ﮐﺲ اﻋﻢ
از اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺣﺸﻮﯾﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺸﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯽ از اﺻﺤﺎب ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﺿﻌﯿﻔﯽ را ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺻﺤﯿﺢ ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﻘﻞ و رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺟﻮاب :اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮآن در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺗﺪرﯾﺠﯽ
و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺶ ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﻧﺰول ﻗﺮآن ﺟﺰ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻤﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺗﻤﺎم
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺷﺎﯾﻊ و راﯾﺞ اﺳﺖ و در ﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ ﮔﻮش ھﺎ را ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﻮاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﭼﻨﺪ روزی را در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻣﺸﻐﻮل
ﺟﻤﻊآوری ﻗﺮآن ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺪرﯾﺲ و ﺧﺘﻢ ﻗﺮآن ،ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﻘﺪاری ﺑﻮده
ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺮآن .ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ از ھﻤﻪی ﻋﺠﺎﯾﺐ ،اﯾﻦ ﮐﻪ وی
ّ
ﺻﺤﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺧﺒﺎر ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﺧﻼف را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ،ﻗﻄﻌﯽ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺎ ھﺪف ﻣﻮاﻓﻘﺖ دارد و اﺧﺒﺎری را ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺎ از درﺟﻪی
ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدن ھﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺪ اﻧﺒﻮه رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آنھﺎ از ﺻﺪ ﻣﻮرد ھﻢ ﺗﺠﺎوز
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺿﻌﯿﻒ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ آنھﺎ ﺑﺎ آﯾﺎت و اﺧﺒﺎری ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﻟﻪی ھﻔﺘﻢ ـ در آﺧﺮ ﻓﺼﻞ اول در اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ـ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر در ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮی ،ھﻤﭽﻮن »ﮐﺎﻓﯽ« ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر در ﺻﺤﺎح اھﻞ ﺳﻨﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﮐﻪ در
ﺻﺤﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻌﺪ از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﻤﺮدن اﯾﻦ
اﺧﺒﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﺳﯿﺪ ﻧﺪارﻧﺪ .و اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ.
ﺳﭙﺲ ﻣﻨﮑﺮان ﺗﺤﺮﯾﻒ اﯾﻦ آﯾﺎت اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

َ ۡ َّ ٞ
ۡ ُ
َّ َّ َ َ
� َف ُروا ْ بٱ ّ� ِۡكر ل َ َّما َجا ٓ َء ُه ۡمۖ �نَّ ُهۥ لَك َِ�ٰ ٌ
�ز � ٤١يَأ�ِيهِ ٱل َ�ٰ ِطل ِم ۢن
ب ع ِز
﴿إِن ٱ�ِين
ِ
ِ
ۡ
َ
َ� ۡ� يَ َديۡهِ َو َ� م ِۡن َخلفهِۦ تَ َ ۡ ّ ٞ
ِي� �ِي ٖد] ﴾٤٢ﻓﺼﻠﺖ[۴۲-۴۱ :
��ل مِن حك ٍ
ِ
ِۖ ِ
ۡ
َ
َّ ۡ ُ َ َّ َ ّ ۡ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ
و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ﴿ :إِنا �ن نز�ا ٱ�ِكر �نا
�ۥ ل�ٰ ِفظون] ﴾٩اﻟﺤﺠﺮ[۹ :
ﺟﻮاب :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آﯾﺎت را ﺑﺮ ﻣﻘﺼﻮد آﻧﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ:

از آنﭼﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻗﺮآن ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ و آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل
ﻓﺮﻣﻮد ،ﻧﺰد ﻋﻠﯽ÷ و وارﺛﺎن ﻗﺮآن ﻧﮕﮫﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﯿﻨﺪﯾﺶ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
١
راھﻨﻤﺎﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪث ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻪ ﺟﺰاﺋﺮی در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد »اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﲈﻧﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺎن اﻟﻨﺸﺄة

اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ« ھﻤﺮاه رد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﻗﻮل ﺷﯿﺦ را رد ﮐﺮده اﺳﺖ .او در ﻣﻘﺪﻣﻪی اﯾﻦ

ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺑﺮ ﺧﻮد ﻓﺮض ﮐﺮدهام ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺰ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از اھﻞ ﻋﺼﻤﺖ و

ﻃﮫﺎرت ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و آنﭼﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮐﺘﺎبھﺎی ﻧﻘﻞﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و راوﯾﺎن ﺑﻪ ﺻﺤﺖ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ذﮐﺮ ﻧﮑﻨﯿﻢ؛ زﯾﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺸﺎن را از ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮫﻮد ﻧﻘﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﻟﺬا دروغھﺎی ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺴﯿﺎر و ﺣﮑﺎﯾﺎت ﺑﯽاﺳﺎس در آنھﺎ وﺟﻮد دارد.
وی ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ ﻗﺮاﺋﺖھﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آنھﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﺎﻧﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮاﺗﺮ
آﯾﺎت از وﺣﯽ اﻟﮫﯽ و اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻤﻪی آﯾﺎت را روحاﻻﻣﯿﻦ )ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ( ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺧﺒﺎر ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ و ﻣﺸﮫﻮر و ﺣﺘﯽ اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻮاﺗﺮی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺮ وﻗﻮع ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﻗﺮآن از ﺣﯿﺚ ﮐﻼم و ﻣﺎده و اﻋﺮاب دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ ھﻤﮑﯿﺸﺎن ﻣﺎ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ و ﺗﺼﺪﯾﻖ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،آری در اﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﻣﺮﺗﻀﯽ و ﺻﺪوق و ﺷﯿﺦ ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﮑﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آن
ﻣﺼﺤﻒ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺟﻠﺪ ﻗﺮار دارد ،ھﻤﺎن ﻗﺮآن ﻧﺎزل اﺳﺖ و ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﺤﺮﯾﻔﯽ
در آن واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﺮﺳﯽ ﺗﻌﺪاد آﯾﺎت و اﺟﺰای ﻗﺮآن را
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪی ﻗﺮآن (۱۱۴) ،ﺳﻮره و ﻣﺠﻤﻮع
آﯾﺎت آن ) (۶۱۳۶آﯾﻪ و ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوﻓﺶ (۳۲۱۲۵۰) ،ﺣﺮف اﺳﺖ.

١

 -ھﺎﺷﻢ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،اﻟﺒﺮھﺎن ،اﯾﺮان ،ص.۴۹-۵۱

ﻓﺼﻞ دوم :ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی دوم درﺑﺎرهی ﻗﺮآن
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در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﯾﻦ ﻗﻮل ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،از
ﺟﻤﻠﻪ :ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن درﯾﭽﻪی ﻃﻌﻦ ﺑﺮ ﻗﺮآن اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮآن
ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﯾﻒ و دﺳﺘﺒﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻋﺪ آن ﻋﻤﻞ
ً
ﺑﻌﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺟﻮاب ﻣﯽدھﯿﻢّ .
دوم :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻨﺎن ﺗﺤﺮﯾﻒ را
ﺷﻮد ،ﮐﻪ
اﻧﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی دﯾﮕﺮ اﺧﺒﺎر زﯾﺎدی را در ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺧﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮ وﻗﻮع اﯾﻦ اﻣﻮر در ﻗﺮآن دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻔﺎد اﯾﻦ رواﯾﺎت آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﯾﻦ آﯾﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺷﮫﯿﺪ
ﻣﺎ از ﮔﺮوھﯽ از ﻗﺎرﯾﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻘﺼﻮد از ﺗﻮاﺗﺮ ھﻔﺖ ﯾﺎ ده ﻗﺮاﺋﺖ،
اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖھﺎی وارد ﺷﺪه ﻣﺘﻮاﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺷﺪن ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ در آنﭼﻪ از اﯾﻦ ﻗﺮاءت ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﻌﻀﯽ از
ﻗﺮاءتھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﺎرﯾﺎن ھﻔﺖﮔﺎﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺎذ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ آنھﺎ.
ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه ﻗﺎرﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ
ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖھﺎ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻧﯿﺰ ،در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﻨﺘﮫﯽ« اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﺗﺎ آن را در ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﮑﻢ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ روح اﻻﻣﯿﻦ ھﻤﻪی ﻗﺮآن را ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ؟ زﯾﺮا اﯾﻦ
ﻗﻮل ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﮫﺎرم اﯾﻦ ﮐﻪ در اﺧﺒﺎر ﺑﻪ درﺟﻪی اﺳﺘﻔﺎﺿﻪ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه ﺟﺰ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﮐﺲ دﯾﮕﺮی آن را ﺑﻪ
ﺳﻔﺎرش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و او ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت اﯾﺸﺎن ﻣﺪت  ۶ﻣﺎه در ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻤﻊآوری ﻗﺮآن ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ آن را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻧﺰد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮ و ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﻮ ﻧﺪارﯾﻢ؛ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻗﺮآﻧﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن آن
را ﺟﻤﻊ آوری و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ» :دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﺮآن را ﻧﺨﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ ﺗﺎ وﻗﺖ
ﻓﺮزﻧﺪم ﻣﮫﺪی ﻇﮫﻮر ﮐﻨﺪ« و در آن ﻗﺮآن ،زﯾﺎدهھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دور از ﺗﺤﺮﯾﻒ
اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ از ﮐﺎﺗﺒﺎن وﺣﯽ ﺑﻮد و
آن ﻣﺼﻠﺤﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص را در اﻣﺮ ﻗﺮآن ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﻗﺮآن ﺑﻪ
دروغ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ روح آن را ﻧﺎزل ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن آنھﺎ ﻧﯿﺰ ،اﯾﻦ
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺣﺮف را زدﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ،ﺷﺶ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص،
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ھﻢ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﺗﺒﺎن وﺣﯽ ﺷﺪ و ﻋﺜﻤﺎن و اﻣﺜﺎل او ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻣﺮدم ﺗﻨﮫﺎ در
ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و آنﭼﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻧﺎزل ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و آنﭼﻪ
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻣﯽآورد و ﺟﺰ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ آن را
ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﺖ؛ زﯾﺮا او در ﺧﺎﻧﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺤﺮم ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ آن را ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و
اﯾﻦ ﻗﺮآن ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن در دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻗﺮار دارد ،ﺧﻂ ﻋﺜﻤﺎن اﺳﺖ و ﻧﺎم آن را اﻣﺎم
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺼﺎﺣﻒ ﻏﯿﺮ آن را ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آن را در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺘﺸﺎن
ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ و اﻃﺮاف آن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻼف ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻐﺖ
ً
ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ :ﺑﻌﺪ از واو ﻣﻔﺮد ،اﻟﻔﯽ را ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از واو ﺟﻤﻊ ،آن
را ﻧﻨﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ در ﻗﺮآن ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و آن را رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﻧﻔﮫﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم آ ﮔﺎھﯽ ﻋﺜﻤﺎن از ﻗﻮاﻋﺪ اﻣﻼی ﻋﺮﺑﯽ و
رﺳﻢ اﻟﺨﻂ اﺳﺖ و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺘﺶ ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد ﻋﻠﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ آن
ﻗﺮآن اﺻﻠﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮدش آن را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و ﻋﻠﯽس ﻣﯽداﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻗﺼﺪ دارد آن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺤﻒ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ آن را ﻧﺰد ﺧﻮدش
ﭘﻨﮫﺎن ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻗﺮآن ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن آن را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ  .١ﭘﺲ ﻋﻠﯽ
آن را ﺑﺮای ﻋﻤﺮ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎد و ﻗﺮآن ﻋﻠﯽ ،ھﻢ اﮐﻨﻮن ھﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ و
ﻣﻮارﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،ﻧﺰد ﺳﺮور ﻣﺎ ،ﻣﮫﺪی اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻼﻓﺖ
ﻧﺸﺴﺖ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن ﻗﺮآن را اﻇﮫﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ھﻢﭼﻨﺎن آن را ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮد ٢؛ زﯾﺮا در اﻇﮫﺎر
آن ،ﺗﻨﻔﺮی در رﻓﺘﺎر ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻧﺶ وﺟﻮد داﺷﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻤﺎز وﻗﺖ ﭼﺎﺷﺖ
ُ
)ﺿﺤﯽ( را ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ و ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ را ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪازد و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب آن را

١

 -ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎن ذیاﻟﻨﻮرﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻗﺮآن در زﻣﺎن

ﻋﺜﻤﺎنس ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ دروﻏﮕﻮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﺪارد اﯾﻦ آﻗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه ﻋﻤﺮ ﮐﻪ
ﻗﺒﻞ از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮده ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻗﺮآن ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن آن را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ«!.
]ﻣﺼﺤﺢ[
 - ٢ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﺪاھﺘﺎ دروغ اﺳﺖ ،ورﻧﻪ ﺧﺪای ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻼ ﺣﯿﺜﯿﺖ
ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽرود )ﻣﻘﺪم و ﺗﺎﻟﯽ ھﺮ دو ﺑﺎﻃﻞ اﻧﺪ( .و اﯾﻦ ﺟﺎھﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ
ﻋﻠﯽ اﻧﺪ اﻓﺘﺮاھﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺮ او ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ]ﻣﺼﺤﺢ[

ﻓﺼﻞ دوم :ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی دوم درﺑﺎرهی ﻗﺮآن
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ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﺣﺮام ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺟﺰ ﻋﺪهی ﮐﻤﯽ زﻧﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺎ ﻣﺘﻌﻪ ﮐﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻮد،
ﺧﻮد را از زﻧﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺷﺮﯾﺢ ﻗﺎﺿﯽ را از ﻗﻀﺎوت و ﻣﻌﺎوﯾﻪ را از اﻣﺎرت ﻋﺰل ﮐﻨﺪ.
ﻗﺮآﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺎرﯾﺎن اﻓﺘﺎد و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ ﻣﺪ و
ادﻏﺎم و اﻟﺘﻘﺎء ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ در آن ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن و ﯾﺎراﻧﺶ در
ﺑﻌﻀﯽ از آﯾﺎت اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ،ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺠﺎوﻧﺪ ﯾﺎ اھﻞ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺳﺠﺎوﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و رﻣﻮز و ﻋﻼﺋﻤﯽ را ﺑﺮ ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺮآن ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آنھﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ
ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ آن ﺑﮕﺬرد ،در ﻣﻮرد آن ﻋﻼﺋﻢ ادﻋﺎی
ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و آن را ﺟﺰو ﻗﺮآن ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ﮐﺘﺎﺑﺖ و اﺳﺘﻌﻤﺎل آن واﺟﺐ اﺳﺖ .و
١
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎرت اﮔﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد ،دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ در آن ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
و اﻣﺎ ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ در رد آن ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻧﻘﺺ در ﻗﺮآن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ھﻤﻪ آنﭼﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻧﺎزل ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﺮدم و در ﺑﯿﻦ دو ﺟﻠﺪ ﻗﺮار دارد .و ﺻﺪوق در ﮐﺘﺎب
ﻋﻘﺎﯾﺪش و ﺳﯿﺪﻣﺮﺗﻀﯽ و ﺷﯿﺦ اﻟﻄﺎﺋﻔﻪ ﻧﯿﺰ در »اﻟﺘﺒﻴﺎن« ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺬھﺐ و دﯾﺪﮔﺎھﯽ را اﺑﺮاز

داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﻗﺪﻣﺎ ،ﻣﻌﺮوف ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﮕﺮ آنﭼﻪ ﺷﯿﺦ
ﻣﻔﯿﺪ از ﮔﺮوھﯽ از اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر او از اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﺻﺪوق و ﭘﯿﺮوان
او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻘﻞ ﻋﺒﺎرات آنھﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .ﺳﭙﺲ در ﮐﺘﺎب از )اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ( ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ» :اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد ،ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل

ﮐﺮده اﺳﺖ ،ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ دو ﺟﻠﺪ ﻗﺮار دارد و ﺑﯿﺶﺗﺮ از آن ﻧﯿﺴﺖ« .و ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ،ﻗﺮآن از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؛ او
دروﻏﮕﻮ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ادﻋﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده اﺳﺖ :اول ،در اﺧﺒﺎر و
رواﯾﺎت؛ ﻟﻔﻆ ﻗﺮآن ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺟﻮد اﻃﻼق ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ ﺳﭙﺲ ﺣﺬف و ﻧﻘﺼﺎن
وارد ﺷﺪه در رواﯾﺎت را ﺑﻪ آن ﻗﺴﻤﺖ از وﺣﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ،
ﺑﻌﺪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻧﻤﻮﻧﻪی اﯾﻦھﺎ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ
وﺣﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ ﻗﺮآن ﺑﻮد ھﻤﺮاه و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﻣﯽآﻣﺪ ﻧﻪ ﺟﺪا از آن.

١

 -ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺰاﺋﺮی ،اﻻﻧﻮار ،ﺗﺒﺮﯾﺰ )اﯾﺮان( ،ج ،۲ص.۳۵۶
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن آن را ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن اﺳﺖ؛ آن
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺗﺎن ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ و ﯾﮏ ﺣﺮف ﮐﻢ و زﯾﺎد ﻧﺪارد ،آﻧﺎن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن ﻧﺪارﯾﻢ ،زﯾﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﻧﺰد ﻣﺎ ھﺴﺖ .ﺳﭙﺲ ﻋﻠﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ۡ َ ۡ ََ ْ
َ ُ
ََٗ َ ٗ َ ۡ َ َ َۡ َُ َ
ٓ ُ
�ون﴾ ]آل ﻋﻤﺮان[۱۸۷ :
� ۡوا بِهِۦ �منا قل ِي� ۖ فبِئس ما �ش
﴿� َن َبذوهُ َو َرا َء ظ ُهورِهِم وٱش
»آن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﮫﺎی اﻧﺪﮐﯽ آن را ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ! ﭼﻪ ﺑﺪ ﭼﯿﺰی را
ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ!«
ﻇﺎھﺮ ﻗﻮل او ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ» :اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ...و :ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ،...ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد
اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ
او ھﯿﭻ ﮐﺲ آن را ﻧﮕﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﻋﺪهی ﮐﻤﯽ آن را ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،وی در ﮐﺘﺎب »اﻷﻣﺎﱄ« اﯾﻦ

اﻋﺘﻘﺎد را از دﯾﻦ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده اﺳﺖ ،و ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ در ﺷﺮح ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ و او را ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،و ﮔﺎھﯽ ﻗﺼﺪ وی از
ﻃﻌﻦ ،ﻃﺎﺋﻔﻪای از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪی اھﻞ ﻏﻠﻮ و اﻓﺮاط و
ﻓﺮﻗﻪی ﻣﻔﻮﺿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﻋﻠﻤﺎی ﻗﻢ را ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ،و در
ھﻤﺎن ﺟﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻗﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ و ﺻﻔﺎر در ﻣﻮرد ﻣﻘﻮﻟﻪی
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮآن ،اھﻞ ﻏﻠﻮ و اﻓﺮاط ﺑﻮدهاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻼم ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ و ﺷﯿﺦ
ﺻﺪوق ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ و رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان اﺳﺘﺪﻻل و اﺳﺘﺸﮫﺎد ﮐﺮده ﺑﺮ ﻧﻘﯿﺾ
ﻣﻄﻠﻮب وی دﻻﻟﺖ دارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺧﺒﺎر ،ﺑﺎ آنﭼﻪ او در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ً
ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺪان و ﺑﻌﺪا ذﮐﺮ آن در ﺑﯿﺎن اﺧﺒﺎر ﺧﺎﺻﻪ ﺑﺎز ھﻢ
ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ و آن را ھﻢ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دوم ،ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ ﻣﺬھﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ وﻓﻮر اﻧﮕﯿﺰهھﺎی آن اﺷﺎره ﮐﺮده و
ﺧﻼﺻﻪی ﮐﻼم اﯾﻦ ﮐﻪ :ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻋﻘﯿﺪهی ﻋﺪم ﺗﺤﺮﯾﻒ از اﻣﺎﻣﯽھﺎ و ﺣﺸﻮﯾﻪ ،اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوھﯽ از راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﺿﻌﯿﻒ را
ﺻﺤﯿﺢ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ،اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ را رد
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻼم او ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :او در ﮐﺘﺎب »اﻟﺸﺎﻓﯽ« و ﺷﯿﺦ در »ﺗﻠﺨﯿﺺ« ﺧﻮد ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻃﻌﻨﻪای
ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛ آنﺟﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺰرگ ﻋﺜﻤﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن

ﻓﺼﻞ دوم :ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی دوم درﺑﺎرهی ﻗﺮآن
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ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻗﺮاءت زﯾﺪ و ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺼﺎﺣﻒ و ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک ﻗﺮآن ﺑﻮد ،اﮔﺮ
ھﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آنﭼﻪ او ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮد ﻗﺮآن ﻧﺒﻮد ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮ ﻗﺮآن
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﺪ ،و ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻣﺎ ﺑﺤﺚ زﯾﺎد و ﻧﻘﺺ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا
زﯾﺎده در ﻗﺮآن ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،ﻧﻘﺼﺎن در آن ھﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺬھﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻻﯾﻖ ﻣﺬھﺐ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺎﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و از
ﻇﺎھﺮ رواﯾﺎت ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ،آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺟﮫﺖ ﻋﺎﻣﻪ و ﺧﺎﺻﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺺ
ﺑﺴﯿﺎری از آﯾﻪھﺎی ﻗﺮآن و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﻌﻀﯽ از اﻟﻔﺎظ آن رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ رواﯾﺎت
از ﻃﺮﯾﻖ آﺣﺎد ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ رواﯾﺖ آﺣﺎد ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﭘﺲ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ آنھﺎ را
ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺧﻮد را ﻣﺸﻐﻮل آنھﺎ ﻧﮑﻨﯿﻢ؛ زﯾﺮا ھﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ
رواﯾﺖھﺎ ﺻﺤﯿﺢ ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎز ﻃﻌﻦ و ﻧﻘﺪی ﺑﺮ آنﭼﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺟﻠﺪ اﺳﺖ ،ﻣﺤﺴﻮب
ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﺻﺤﺖ آﯾﻪھﺎی ﺑﯿﻦ دو ﺟﻠﺪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﮐﺲ از اﻣﺖ ،ﺑﻪ آن
اﻋﺘﺮاض ﻧﺪارد و آن را رد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
رواﯾﺎت ﻣﺎ در ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺮ ﻗﺮاءت و ﭼﻨﮓ زدن ﺑﻪ آنﭼﻪ در ﻗﺮآن اﺳﺖ و ارﺟﺎع اﺧﺒﺎری
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوع ﮐﻪ در آنھﺎ اﺧﺘﻼف ھﺴﺖ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی آنھﺎ ﺑﺎ ﻗﺮآن ،ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ھﺮ ﺧﺒﺮی ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﻣﺼﺤﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮ ﺧﺒﺮی
ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﺑﺎﺷﺪ ،دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺴﯽ آن را دﻓﻊ و رد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ» :إﲏ ﳐﻠﻒ

ﻓﻴﻜﻢ اﻟﺜﻘﻠﲔ ﻹن ﲤﺴﻜﺘﻢ ﲠﲈ ﻟﻦ ﺗﻀﻠﻮا :ﻛﺘﺎب اﷲ وﻋﱰﰐ أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻲ وإﳖﲈ ﻟﻦ ﻳﻔﱰﻗﺎ ﺣﺘﻲ

ﻳﺮدا ﻋﲆ اﳊﻮض«  -ﻗﺒﻼ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ -و اﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ھﺮ
ﻋﺼﺮی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺖ دﺳﺘﻮر ّ
ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی داده ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻗﺪرت ّ
ﺗﻤﺴﮏ ﺑﺮ آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ اھﻞ ﺑﯿﺖ و ھﺮ ﮐﺲ ﻗﻮل وی واﺟﺐ

اﻻﺗﺒﺎع ﺑﺎﺷﺪ ،در ھﺮ ﻋﺼﺮی وﺟﻮد دارد .ھﺮ ﮔﺎه آنﭼﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎﻧﯽ آن ﭘﺮداﺧﺖ و ﻏﯿﺮ آن را رھﺎ ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﻼم او ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.
ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ وی ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻋﺪم ﻧﻘﺺ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮدن دﻟﯿﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ ﻧﻘﺼﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻧﻘﺺ ،از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺑﺮ ﺣﺮاﺳﺖ و ﻏﯿﺮ آن ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﯾﺎ ﮐﻨﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن واﺟﺐ

۸۶

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﯿﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺟﺎﺋﺰ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪون دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﯿﺰی را ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ھﻤﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ،ﮔﺎھﯽ ﺷﯿﺦ و ﺳﯿﺪ ،ﻣﺪﻋﯽ اﺟﻤﺎع
اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﺮ آن ﺷﺪهاﻧﺪ؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺰد اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪهی ﻓﻮق اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺎ ،اﻧﺼﺎری ،اﺟﻤﺎعھﺎی ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ ھﻢ را از ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮان
ﯾﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﺮﺷﺎن ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻣﺪﻋﯽ از ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ در آن ادﻋﺎی اﺟﻤﺎع ﮐﺮده اﺳﺖ و دﻋﻮای اﺟﻤﺎع در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در
درﮔﯿﺮی ﻟﻔﻈﯽ ﻣﯿﺎن ﻃﺮف درﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﮐﻪ
ﺧﻼف آن ﺑﻌﺪ از ُﻣﺪﻋﯽ ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از وی ﯾﺎ در زﻣﺎن ﺧﻮد وی ﺷﮫﺮت دارد ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻗﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ
ھﻤﯿﻦ وﺟﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻪی او ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﯿﻨﺶ ،از اﺟﻤﺎعھﺎی ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،دﻓﻊ
ﹸاﻟﻮﺳﻄﻲ(،
اﯾﺮاد و اﺷﮑﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻋﻮای اﺟﻤﺎع از ﻃﺮف ﺳﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ )ﺻﻼة ﹸ

ﹸاﻟﻮﺳﻄﻲ(،
ھﻤﺎن ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻋﻮای اﺟﻤﺎع از ﻃﺮف ﺷﯿﺦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ )ﺻﻼة ﹸ

ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ اﺳﺖ و ﻣﻘﺼﻮد او از ﻣﺬھﺐ ﺻﺤﯿﺢ ،ﻓﻘﻂ ﻣﺬھﺐ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﯿﻦ آن دو ﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﻓﺮﻗﺸﺎن از ﺟﮫﺖ ﮐﻠﯽ و ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﻮرد،
اﺟﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪی او» :ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.«...
ﺑﺮ ﻋﺪم اﺟﻤﺎع و ﺣﺘﯽ ﺑﺮ اﻧﺪک ﺑﻮدن رهﭘﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺻﺮاﺣﺖ دارد .ﺑﺎز ھﻢ آﺷﮑﺎر
ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در آن ﻣﻮرد اﺧﺒﺎری ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮاﯾﻂ ﻧﺰد ﺷﯿﺦ ﺑﺮای ﺣﺠﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ،
ﺻﺪور آن را از ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﻗﻮل ﺟﺎﺋﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ در ﮐﺘﺎب »ﺗﺒﯿﺎن«

ﺑﺮ اھﻞ ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮهی او در آن ﮐﺘﺎب ،ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﺪارا و ھﻤﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا او را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﺣﺴﻦ و ﻗﺘﺎده و
ﺿﺤﺎک و ﺳﺪی و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ و ﺟﺒﺎﺋﯽ و زﺟﺎج و اﺑﻦ زﯾﺪ و اﻣﺜﺎل آنھﺎ اﻗﺘﺼﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ
و از ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻔﺴﺮان اﻣﺎﻣﯿﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻘﻞ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ و ﺟﺰ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ،از
ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﻣﺎﻣﺎن ﺧﺒﺮی را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ در آن اﻧﺪک ھﻢ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺎ او

ﻓﺼﻞ دوم :ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی دوم درﺑﺎرهی ﻗﺮآن

۸۷

ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ ﺣﺘﯽ وی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻓﺮاد از ﻃﺒﻘﻪ اول را از ﻣﻔﺴﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده ﮐﻪ
روش و ﻣﺬھﺐ آﻧﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﻣﺪح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﮔﺮ ﺑﺮ وﺟﻪ
ﻣﻤﺎﺷﺎت ﻧﺒﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﭘﺲ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺻﺪور اﯾﻦ ﻗﻮل از او ﺗﻘﯿﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از آن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻃﺎوس در ﮐﺘﺎب »ﺳﻌﺪ اﻟﺴﻌﻮد« ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﻘﯿﻪ ،او را
وادار ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪروی در ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺳﻮرهھﺎی ﻣﮑﯽ و ﻣﺪﻧﯽ و ﺧﻼف در اوﻗﺎت آنھﺎ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ و او ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻃﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،آﺷﻨﺎﺗﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﯿﻨﺪﯾﺶ در ﮔﻔﺘﻪی او» :از
اﯾﻦ ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ «...آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺰاع در ﻗﺮاﺋﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ
آﺣﺎد رواﯾﺖ ﺷﺪه ﻧﻪ در اﺻﻞ وﺟﻮد ﻧﻘﺺ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
رواﯾﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺼﺎن دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،..ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪی او در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :اﻣﺎ
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ رواﯾﺎت آﺣﺎد اﺳﺖ «...ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﺣﻤﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ آن را ذﮐﺮ
ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ »ﻧﺰاع در ﻗﺮاﺋﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ آﺣﺎد رواﯾﺖ ﺷﺪه ﻧﻪ در اﺻﻞ
وﺟﻮد ﻧﻘﺺ« و ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺨﻨﺎن اوﺳﺖ ،در ﺟﺎی ﺧﻮد
ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ .و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﺷﯿﺦ اﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﻃﺒﺮﺳﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ »ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن« ﮔﻔﺘﻪ :اﻣﺎ ]ادﻋﺎی وﺟﻮد[ زﯾﺎده در ﻗﺮآن ﺑﻪ اﺟﻤﺎع
ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ از ﯾﺎران ﻣﺎ و ﮔﺮوھﯽ از ﺣﺸﻮﯾﻪی ﻋﺎﻣﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در
ﻗﺮآن ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻧﻘﺼﺎن وﺟﻮد دارد و آنﭼﻪ در ﻣﺬھﺐ ﻣﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮل
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ھﻢ آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﮐﻼﻣﺶ را اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ .و در
َ َ
ٗ
ﺳﻮرهی ﻧﺴﺎء ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ رواﯾﺖ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﴿إ ِ ٰٓ
� أ َج ٖل ُّم َس ّ�﴾ از آﯾﻪی ﻣﺘﻌﻪ
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﻃﺒﻘﻪی او ،ﺟﺰ از اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ اﺳﺘﺎد ،ﺧﻼف
١
ﺻﺮﯾﺤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
و ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ در ھﻨﺪ در ﮐﺘﺎب »ﻋﲈد اﻹﺳﻼم ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم«  ٢ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ
اﺧﺘﻼف ﻗﺮاﺋﺖھﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻓﯽ در ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ» :ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻗﻮل

١

 -ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب ،ص.۳۳-۳۵

٢

 ﻋﻤﺎد اﻻﺳﻼم در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺑﻪ ﻣﺮآة اﻟﻌﻘﻮل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎج اﻟﻌﻠﻤﺎء دﻟﺪار ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﻣﻌﯿﻦ ﻧﺼﯿﺮ آﺑﺎدی ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۲۳۵ھﺠﺮی در  ۵ﺟﻠﺪ ﻗﻄﻮر ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻓﺼﻞ اول آن

۸۸

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﻪ ﻋﺪم راھﯿﺎﺑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﺮﯾﻒ در اﺻﻞ ﻗﺮآن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ
ﯾﮏ ﯾﺎ دو آﯾﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه ،ﻧﻪ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻔﺮدات اﻟﻔﺎظ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده
ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻗﺮآن در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت
١
ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﭘﺴﺮ او ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ دﻟﺪار در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد »ﴐﺑﺔ ﺣﻴﺪرﻳﺔ«  ٢ﺑﻌﺪ از
ﻧﻘﻞ ﮐﻼم ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﭘﯿﺮوی اﺳﺖ و ﺳﯿﺪ ﻋﻠﻢ
اﻟﮫﺪی ،ﻣﻌﺼﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺮوی از او واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ وی ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻧﻘﺺ در
٣
ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺮوی از او ﺑﺮای ﻣﺎ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و اﺷﮑﺎﻟﯽ ھﻢ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ اﻧﺪﮐﯽ اﺳﺖ از رواﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻪ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و آنھﺎ را از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺐ
ﻗﻮم ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ .و ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﺑﯿﻨﻮا ﮐﻪ ﮐﺘﺎب »ﺻﻮت اﻟﺤﻖ
ودﻋﻮة اﻟﺼﺪق« ﺧﻮد را در رد ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد،
اﺳﻢ ﮐﺘﺎﺑﺶ را »ﺻﻮت اﻟﺒﺎﻃﻞ ودﻋﻮة اﻟﮑﺬب« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ .وی در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﮔﺮاﺣﺴﺎن اﻟﮫﯽ ﻇﮫﯿﺮ ـ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ـ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺣﺎدﯾﺚ
ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺘﺸﺎﺑﮫﯽ ﮐﻪ آورده اﺳﺖ از اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺘﻮاﺗﺮ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺤﺪﯾﺚ

در ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻓﺼﻞ دوم در ﻋﺪل ،ﻓﺼﻞ ﺳﻮم در ﻧﺒﻮت ،ﻓﺼﻞ ﭼﮫﺎرم در اﻣﺎﻣﺖ ،و در آﺧﺮ ﻓﺼﻞ،
ﻣﻄﺎﻋﻦ )زﺧﻢ زﺑﺎنھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ( وﺟﻮد دارد و ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ در ﻣﻌﺎد اﺳﺖ )اﻟﺬرﯾﻌﻪ ج  ،۱۵ص
.(۳۳۰

١

 -ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺿﺮﺑﺔ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ،ج ،۲ص۷۸

٢

 -ﺿﺮﺑﺔ ﺣﯿﺪرﯾﺔ ،ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﻮﮐﺖ ﻋﻤﺮی ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﻪ ﺳﯿﺪ

٣

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ دﻟﺪار ﻋﻠﯽ ﻧﺼﯿﺮ آﺑﺎدی ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۱۹۹در رد ﺷﻮﮐﺖ ﻋﻤﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ رﺷﯿﺪ
اﻟﺪﯾﻦ ﺧﺎﻟﺪ ،ﺷﺎﮔﺮد ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ دھﻠﻮی ،ﺻﺎﺣﺐ »اﻟﺘﺤﻔﺔ اﻻﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮﯾﺔ« در ﺟﻮاب ﮐﺘﺎب »اﻟﺒﺎرﻗﺔ
اﻟﻀﯿﻐﻤﯿﺔ« در ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺘﻌﻪ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .وﮐﺘﺎب »اﻟﺒﺎرﻗﻪ« ﻧﯿﺰ ،از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺷﯿﺪ در ﮐﺘﺎب ﺷﻮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای دﻻﯾﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﻟﺒﺎرﻗﻪ،
ﺑﺎب ﺗﺄوﯾﻞ را ﮔﺸﻮد ،ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎء در ّرد آن ﮐﺘﺎب ،ﺿﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ را ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ اول آن:
»اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ اﻟﺬی ھﺪاﻧﺎ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪی ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻌﻠﻮم در ﻟﮑﮫﻨﻮ در ﺳﺎل  ۱۲۹۶در دو ﺟﻠﺪ
و  ۴۳۱ﺻﻔﺤﻪ ،ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ) .اﻟﺬرﯾﻌﺔ ،ج  ،۱۵ص .(۱۱۶
 -ﺿﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪری ،ج ،۲ص.۸۱

ﻓﺼﻞ دوم :ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی دوم درﺑﺎرهی ﻗﺮآن

۸۹

ﺷﯿﻌﻪ و ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ آﻧﺎن ﻣﯽ آورد ،ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ او را ﺑﻪ دروغ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮔﺮ در ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺿﺮری ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﺘﺎبھﺎ و
ﺻﺮﯾﺢ ﮔﻮﺋﯽھﺎی ﻣﻮﮐﺪ ﺷﯿﻌﻪ او را ﺗﮑﺬﯾﺐ و دﻓﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺣﺘﺠﺎج ﺷﯿﻌﻪ در
ﻋﻠﻮم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﯽ در اﺻﻮل و ﻓﺮوع و اﺳﺘﺪﻻﻟﺸﺎن ﺑﻪ آﯾﺎت و ﮐﻠﻤﻪ
ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪی آن و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺠﺖ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ از
ﺟﮫﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﻓﺘﺮاھﺎی وی آﺷﮑﺎرا ﺧﻂ ﺑﻄﻼن ﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﭘﺲ ای ﻋﻠﻤﺎی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ای اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪﯾﻨﻪی ﻣﻨﻮره ،ای اﺣﺴﺎن اﻟﮫﯽ
ﻃﮫﯿﺮ و ای ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪهی ﮐﺘﺎب وی ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺎد ـ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ـ از
ﻣﺴﺠﻞ ﻧﻤﻮدن ﻗﻮل ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﺮ ﻃﺎﺋﻔﻪای از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات آﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﺪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﻔﮑﺮ و ﻧﺎﺑﻐﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ھﺪﻓﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﺻﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ،ﻓﺎﺋﺪهای ﻧﺪارد وﺗﻨﮫﺎ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را در ﻣﻌﺮض ﺷﮏ و ﮔﻤﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .ﭼﺮا آن
دو ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و آوردن ﻗﻮل اﮐﯿﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻗﺮآن از ﺗﺤﺮﯾﻒ را ،اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﭼﺮا اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺘﻮاﺗﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﯿﻌﻪ را ﮐﻪ از اﻣﺎﻣﺎن اھﻞ ﺑﯿﺖ رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺣﺮاﺳﺖ ﺧﺎص ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﺼﻮن
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ )ﺻﻮت اﻟﺤﻖ و دﻋﻮه اﻟﺼﺪق ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻓﯽ ،ص ،۲۹
.(۳۰
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﺮای او ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :ای ﭘﯿﺮ ﺧﻮش ﮔﻔﺘﺎر ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﻓﺮﯾﺐ دھﯽ؟ و در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد »اﻟﺸﯿﻌﺔ و
اﻟﺴﻨﺔ« ﺑﻪ ﺗﻮ ھﺸﺪار دادم ﺗﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮری و ﻧﭙﻨﺪاری ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺴﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ّﻧﯿﺖھﺎی ﺷﻮم ﺷﻤﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﯽ در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺴﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ
ّﻧﯿﺖھﺎ و اﺳﺮار ﺷﻤﺎ را ﺑﺪاﻧﺪ و ﺳﺨﻨﯽ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﺻﺎدق و
ﺑﺮاھﯿﻦ روﺷﻦ و آﺷﮑﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﺼﻮص را از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮدﺗﺎن اﻋﻢ از ﺗﻔﺴﯿﺮ و
ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،دﺳﺖ از دروغ و ﻓﺮﯾﺐ دﯾﮕﺮان ﺑﺮ ﻣﯽدارﯾﺪ؟
و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ رد ﻧﻤﻮدنھﺎ ،ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ھﻤﮕﯽ در درﺟﻪی
اول ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ و زﯾﺎده و ﻧﻘﺺ در ﻗﺮآن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﺎب اول ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ

۹۰

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

رواﯾﺎت و ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺣﺎدﯾﺚ رواﯾﺖ ﺷﺪه از ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن آﻧﺎن ـ ﻃﺒﻖ ﮔﻤﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ـ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ را ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ.
دوم :ھﻤﻪی ﺷﯿﻌﯿﺎن در دورهی دوم ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪهای داﺷﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ آن ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮی
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻼف ﻇﺎھﺮ ﺗﻈﺎھﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺷﺎﮔﺮدان و ﻧﻪ اﺳﺘﺎداﻧﺸﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ و ﺻﻔﺎر و از ﻣﺸﺎﯾﺦ :ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق و ﺷﯿﺦ ُﻣﻔﯿﺪ و ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ و
ﺷﺎﮔﺮدان اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ و ﻏﯿﺮه ،ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﺳﻮم :آن ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﻋﺪم ﺗﺤﺮﯾﻒ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻋﻘﯿﺪهی ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻗﺮآن را ﺑﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از دوازده اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮﻣﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪادهاﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ
ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻗﻮال و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن آنھﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ
ﻧﯿﺰ ،ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺬھﺒﯽ را از رﯾﺸﻪ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﻨﺪ و از ﺑﺎﻧﯿﺎن و
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬھﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺣﻖ ﻧﺸﺮ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺬھﺐ را دارﻧﺪ.
ﭼﮫﺎرم :ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ،در زﻣﺎن اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﻧﺰﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ھﺴﺘﻨﺪ و زﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن را درک ﮐﺮده و از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ،اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﻋﺪم ﺗﺤﺮﯾﻒ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن را ﻧﻪ ﺑﺮ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم و ﻧﻪ ﺑﺮ اﻣﺎم ﻏﺎﺋﺐﺷﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف
ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ را ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺼﻮص اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ آنھﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ و آن را ﻧﯿﮑﻮ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﺷﺸﻢ :آﻧﺎن در ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻮد ھﻤﺎن اﻋﺘﻘﺎد را دارا ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
و از ﻟﻮازم ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ.
ھﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﻗﻮل )ﻋﺪم ﺗﺤﺮﯾﻒ( را ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﺮاھﯽ و ﻣﺪارا ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ.
ھﺸﺘﻢ :ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﯿﻪ و ﻓﺮﯾﺐ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﮫﻢ :ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ دﯾﮕﺮ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻄﺎﻋﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ.
دھﻢ :آﻧﺎن ﺧﻮدﺷﺎن از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪهی ﻋﺪم ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛
زﯾﺮا اﯾﻦ رواﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ را در ﮐﺘﺐ ﺧﻮد درج ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﻗﺮآن،

ﻓﺼﻞ دوم :ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی دوم درﺑﺎرهی ﻗﺮآن
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ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ آورده اﻧﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ده ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪد ﺣﻖ
ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:
ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی ﺳﻮم در ﻗﺒﺎل ﻗﺮآن
ً
ھﻤﺎﻧﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن دور اول ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎﻣﺎن و ﺑﺎﻧﯿﺎن و ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻣﺬھﺐ و ﺷﺮﯾﻌﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ.
ﺷﯿﻌﻪی دور دوم ،ﺟﺰ آن ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﯿﻞ ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻧﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ھﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﻠﯽ ﯾﺎ ﻋﻘﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ را ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﯿﻪ زدهاﻧﺪ  .١ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ اﺣﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ آن دﺳﺘﻪ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ
٢
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺟﺰ ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺳﭙﺲ در دور ﺳﻮم ،ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ و رھﺒﺮاﻧﺸﺎن ﺧﻄﺮ و ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻮء اﯾﻦ ﻗﻮل را درک
ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻦ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل اﺳﺎس ﻣﺬھﺐ و ﺑﻨﺎی ﻋﻘﺎﺋﺪﺷﺎن از ﻗﺒﯿﻞ وﻻﯾﺖ
و اﻣﺎﻣﺖ و وﺻﺎﯾﺖ را ﻣﻨﮫﺪم ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻏﺮاض دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﻧﮑﺎر اﯾﻦ ﻗﺮآن
ﻣﻮﺟﻮد ،وﺟﻮد دارد:
 -۱ﻗﺮآن ﭘﺮ از ﻣﺪح اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪاص و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی و اﻟﮕﻮ
ﻗﺮار دادن آﻧﺎن اﺳﺖ.
 -۲ﭼﻮن اﯾﻦ ﻗﺮآن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﻣﮫﺪﯾﯿﻦ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻓﻀﻞ ﺑﻪ
آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ و اﯾﻦ ،ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺧﺸﻨﻮد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

١

٢

 ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﺪأ ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ آﻧﺎن ﺑﺮ آن ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﺷﺪهاﺳﺖ ،ﺑﺤﺚ ﻇﺮﯾﻒ و ﺟﺎﻣﻌﯽ را ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﺎ »اﻟﺸﯿﻌﺔ و اﻟﺴﻨﺔ« ﭼﺎپ ادارهی ﺗﺮﺟﻤﺎن اﻟﺴﻨﺔ
ﻻھﻮر و دار اﻻﻧﺼﺎر ﻣﺼﺮ و دار ﻃﯿﺒﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﺳﻌﻮدی و ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن از آن ﺑﻪ
ﺗﻔﺼﯿﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -ﺗﺼﺤﯿﻒ ﮐﺎﺗﺒﯿﻦ ،ص.۱۸
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮاوان دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ،ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﺑﺎت ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم وارد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ« ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آنھﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ .و
اﯾﻦ اﻏﺮاض ﺑﺎ از ﺑﯿﺦ ﺑﺮﮐﻨﺪن ﺑﻨﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺗﺨﻢ آن و ﻗﻄﻊ رﯾﺸﻪ ﮐﺮدن و
ﺷﮏ اﻓﮑﻨﯽ در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪار ﻣﺬھﺐ و اﺳﺎس اﺣﮑﺎم آنھﺎﺳﺖ ،ھﻤﺮاه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی ھﻤﻪی ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻋﺒﺎدات و ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻋﻘﺎﺋﺪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﻤﺎر رواﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎﺿﻪ و
ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و از دو ھﺰار ھﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﺰاﺋﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ھﻤﺎﻧﺎ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ »ﺗﺤﺮﯾﻒ« دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﺶ از دو ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ ھﺴﺘﻨﺪ و
ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻋﻠﻤﺎء ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد و ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﺮای اﯾﻦ
رواﯾﺖھﺎ ادﻋﺎی اﺳﺘﻔﺎﺿﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ھﻢ ،در ﮐﺘﺎب »ﺗﺒﯿﺎن« ﺑﻪ ﮐﺜﺮت
١
اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و ﺑﺪان ﮐﻪ آن اﺧﺒﺎر از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی ﻧﻘﻞ
٢
ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﯾﺎران ﻣﺎ در اﺛﺒﺎت اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ و آﺛﺎر ﻧﺒﻮی ھﺴﺘﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﻮم ،ﻣﻼ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ  ٣در ﮐﺘﺎب »ﻣﺮآة اﻟﻌﻘﻮل« در

ﺷﺮح ﺑﺎب »ھﻤﺎﻧﺎ ھﻤﻪی ﻗﺮآن را ﺟﺰ اﻣﺎﻣﺎن ﺟﻤﻊ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ« ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪاﺳﺖ :ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ و ﺑﺴﯿﺎری از اﺧﺒﺎر ﺻﺤﯿﺢ در ﻧﻘﺺ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮآن ﺻﺮاﺣﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎب ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻣﻌﻨﻮی ھﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد از ھﻤﻪ رواﯾﺎت اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ رواﯾﺎت اﯾﻦ
ﺑﺎب در ﮐﻤﺘﺮ از اﺧﺒﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺎﻣﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﺎﻣﺖ را ﺑﺎ رواﯾﺖ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺒﺮھﺎی ﺗﺤﺮﯾﻒ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ از اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ .اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ادﻋﺎی ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد از ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﺮدد؛
ﭼﻮن ھﺮﮔﺎه ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،در ھﺮ آﯾﻪای اﺣﺘﻤﺎل آن ﺗﺤﺮﯾﻒ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ
ﺧﺒﺮ آﺣﺎد ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺋﻤﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮآن را ﺳﻔﺎرش ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻗﺮآن در

١
٢
٣

 ﺟﺰاﺋﺮی ،اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﯿﻪ. ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب ،ص.۲۵۲ -ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ را در ﮐﺘﺎب »اﻟﺸﯿﻌﺔ و اھﻞ اﻟﺒﯿﺖ« ﺧﻮدﻣﺎن ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
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۹۵

ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮاﺋﺖ اﯾﻦ
ﻗﺮآن و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن از ﻃﺮف اﺋﻤﻪ ﻣﺘﻮاﺗﺮ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و از ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﺻﺤﺎب ﻧﻘﻞ
ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺋﻤﻪی ﻣﺎ ،ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻪ او داده ﯾﺎ ﻗﺮاﺋﺘﯽ را ﺑﻪ وی آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ ،ﻇﺎھﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﻗﺴﻢ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺟﺮأت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﮑﻠﻔﺎت رﮐﯿﮏ و ﻧﺎھﻤﻮار را در آن اﺧﺒﺎر ﺑﯿﺎورﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﭼﻪ در اﯾﻦ
ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
آﯾﺎت زاﺋﺪ ھﻤﺎن اﺣﺎدﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺰء ﺑﻨﺪی آﯾﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
١
و در ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺎﻣﺪه ﮐﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻔﺴﯿﺮ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
و اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺻﺮﯾﺢ و واﺿﺢ و در ﺗﻌﺒﯿﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﺎر را ﻗﺒﻞ از ﺑﺰرگ
ﺷﺪن ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺘﺎبھﺎ و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ
ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﯿﺎن آن اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺻﺪد ﺟﻤﻊ رواﯾﺎت و ّرد ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ .ﭘﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﭼﻨﯿﻦ
رواﯾﺎﺗﯽ از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم و ّرد ﻣﻨﮑﺮان ﺑﻮد .ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ را در ﺑﺎب اول ،ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و
ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ را در ﺑﺎب ﭼﮫﺎرم ،در ﺑﺤﺚ از ﮐﺘﺎب »ﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب« ذﮐﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ در ھﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ دﺳﺖ از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﺘﺎبھﺎ
ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ھﯿﭻ ﺷﮫﺮی در ﺟﮫﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻧﺘﺸﺎر
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﺑﺎﻃﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﺸﺎن را ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﯾﻦ
ً
ﻋﻘﯿﺪه اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ در ﺷﺒﻪ ﻗﺎرهی ھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﺮان
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ ،ﮐﺘﺎبھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﯾﻦ
ﻋﻘﯿﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب »اﺳﺘﻘﺼﺎء اﻻﻓﻬﺎم واﺳﺘﻴﻔﺎء اﻻﻧﺘﻘﺎم« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺳﯿﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺴﯿﻦ
ﻟﮑﮫﻨﻮی ،از ﺟﻤﻠﻪی آن ﮐﺘﺎبھﺎﺳﺖ و ﺗﮫﺮاﻧﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺬرﻳﻌﺔ« از آن ﯾﺎد ﮐﺮده و
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﮐﺘﺎب »اﺳﺘﻘﺼﺎء اﻹﻓﻬﺎم و اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻹﻧﺘﻘﺎم« در ّرد ﮐﺘﺎب »ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻜﻼم« ـ ﺗﺄﻟﯿﻒ

ﯾﮑﯽ از اھﻞ ﺳﻨﺖ ـ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻣﯿﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ اﻣﯿﺮ ﻗﻠﯽ .. .ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺳﺎل
) (۱۳۰۶ھﺠﺮی در ﻟﮑﮫﻨﻮی ،ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻘﺒﺎت« ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ ﺑﻪ زﺑﺎن
١

 -ﻧﻘﻞ از »ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب« ص.۳۵۳

۹۶

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻮم از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
١

ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﺸﮫﻮر ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺘﺎبھﺎ ،ﮐﺘﺎب »ﺗﺼﺤﯿﻒ ﮐﺎﺗﺒﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮآن ﻣﺒﯿﻦ« اﺳﺖ؛
آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ »اﻟﺬرﻳﻌﺔ« آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﺼﺤﯿﻒ ﮐﺎﺗﺒﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ

ﻗﺮآن ﻣﺒﯿﻦ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺖ.

٢

و »رﺷﻖ اﻟﻨﺒﺎل ﻋﲆ أﺻﺤﺎب اﻟﻀﻼل« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺳﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺖ.

و »ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻈﻠﻢ« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﻤﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻣﺪاد اﻣﺎم زﯾﺪی ،روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻋﻈﯿﻢ آﺑﺎدی ﮐﻪ

ﺑﻪ زﺑﺎن اردو ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.

٣

و »ﴐﺑﻪي ﺣﻴﺪرﻳﻪ« ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ دﻟﺪار ﻋﻠﯽ و »ﻋﲈد اﻹﺳﻼم« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﭘﺪرش

ﺳﯿﺪ دﻟﺪار ﻋﻠﯽ و »اﻹﻧﺼﺎف ﰲ اﻻﺳﺘﺨﻼف« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯽ و »اﻹﻧﺼﺎف ﰲ

ﲢﻘﻴﻖ آﻳﺔ اﻻﺳﺘﺨﻼف« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯽ اﻣﺮﺗﺴﺮی ھﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اردو ﭼﺎپ

ﺷﺪه  ٤و در ھﻤﻪی اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﺎﺑﯽ را ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ و
ﮐﺘﺎبھﺎی ﻓﺮاوان دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺪف اﺧﺘﺼﺎص دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺨﺸﯽ از آنھﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ و ﺑﺰرﮔﺎﻧﺸﺎن در دورهی
ﺳﻮم ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ،ﺗﺼﺮﯾﺢ و ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای آن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪهی ﻋﻠﻤﺎی آﻧﺎن – اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ھﻤﻪی آنھﺎ – ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ و
ﺧﻼف اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه را اﻇﮫﺎر ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎﻃﻞ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻖ
ﻧﺸﺎن دھﺪ و ﺳﮑﻪی ﺟﻌﻞ ﺧﻮد را رواج دھﺪ و ﺑﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺑﺰﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺦ
ﺟﻠﯿﻞ ﺷﯿﻌﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ آل ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء و ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب »أﺻﻞ اﻟﺸﻴﻌﺔ وأﺻﻮﳍﺎ« و
دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﮫﺖ ﺷﮑﺎر و ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺮدم راه او را ﭘﯿﻤﻮدهاﻧﺪ و از روش او
١

 -اﻟﺬرﻳﻌﺔ اﱃ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ اﻟﺸﻴﻌﺔ ،ج ،۲ص.۳۱

٣

 -ھﻤﺎن ،ج ،۲۱ص.۱۱۳

٢

٤

 ھﻤﺎن ،ص.۱۹۵ -ھﻤﺎن.
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۹۷

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻠﺸﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﮐﻪ در واﻗﻊ آن را ﺑﺮای ﺳﻨﯽ
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮده ﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﯿﻌﻪ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ھﺮ ﮐﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭘﺲ او ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺮ
ارﮐﺎن ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ او ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻋﻢ اﺳﺖ و ھﻤﻪی
اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ،از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮن و ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس و وﺟﻮب ﺣﻔﻆ او و ﺣﺮام ﺑﻮدن
ﻏﯿﺒﺖ وی و ﻏﯿﺮه ﺑﺮ او ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا وی ﺑﺎ ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ )ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪا(
١
از اﺳﻼم ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدی ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارد ،ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای وی ﮔﺮدن ﻧﻨﮫﺪ ،دﯾﻦ و اﯾﻤﺎن ﻧﺪارد ٢ .و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺷﯿﺦ ﺑﺰرگ آﻧﺎن ،ﻣﻔﯿﺪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
اﻣﺎﻣﯿﻪ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ اﻣﺎﻣﺖ ﯾﮑﯽ از اﺋﻤﻪ و اﻃﺎﻋﺘﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺶ
واﺟﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،او ﮔﻤﺮاه و ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ در آﺗﺶ اﺳﺖ ٣ .و
اﯾﻦ ﮐﺠﺎ و آن ﮐﺠﺎ؟ ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﮐﺠﺎ و ﻣﻔﯿﺪ ﮐﺠﺎ؟ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﮔﻔﺘﻪی ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻘﯿﻪ و
ﻣﺪارا و ﻣﻤﺎﺷﺎت و ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم و اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻋﻤﻠﺸﺎن ﻏﺎﻓﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮای روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﻣﻄﻠﺐ ﺣﻖ و اراﺋﻪی ﺑﺮھﺎن ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪی ﺧﻮد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﺒﺮھﻦ
ً
اﺳﺖ و ﻗﺒﻼ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ،ﮔﺰﯾﺪهای از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ از ﮐﺘﺎبھﺎ و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه در زﻣﺎنھﺎ و ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﮐﺘﺎب »اﻟﺸﻴﻌﺔ

واﻟﺴﻨﺔ« ﯾﺎ در ﻓﺼﻞھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ آن ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ .و ﻧﯿﺰ در ﺑﺎرهی

١

 -ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ آل ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء ،أﺻﻞ اﻟﺸﻴﻌﺔ وأﺻﻮﳍﺎ ،ص ۱۰۳و .۱۰۴

٢

 -ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺎ اﻟﺸﻴﻌﺔ وأﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ در آن رواﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری را در اﯾﻦ

٣

 -ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺒﺮھﺎن« در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ،ص.۲۰

ﺧﺼﻮص از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮﻣﺸﺎن ـ ﻃﺒﻖ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ـ وارد ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ.

۹۸

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آن ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺷﯿﻌﻪ در دور ﺳﻮم ھﺴﺘﻨﺪ و
در ﮐﺘﺎب »ﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب« ﻧﺎﻣﯽ از آﻧﺎن ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
آنھﺎ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻧﯿﺮﻧﮓﺑﺎزان و ﻣﮑﺮ ﺣﯿﻠﻪﮔﺮان و ﺗﻘﻠﺐ
ﻣﺘﻘﻠﺒﺎن و واروﻧﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺷﮏ اﻓﮑﻨﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﺪد و ﺗﻮﻓﯿﻖ
اﻟﮫﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ:
ﻣﻄﺎﻟﺐ را از ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺳﺎل ) (۱۱۰۸ھﺠﺮی ﻣﻔﺴﺮ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺸﮫﻮر آﻏﺎز
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﮐﻪ ﻣﻮاﺿﻌﯽ از ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺟﻠﺪ اول ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪهی ﺧﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﻗﺮآن اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن در ﻣﻘﺪﻣﻪی دوم ﮐﺘﺎﺑﺶ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﯿﺎن آنﭼﻪ
وﻗﻮع ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات را در ﻗﺮآن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ« ﮔﻔﺘﻪ :ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه
ارﺷﺎد ﺑﻪ اﻣﺮ وﻻﯾﺖ و اﻣﺎﻣﺖ و اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ اھﻞ ﺑﯿﺖ و واﺟﺐ ﺑﻮدن اﻃﺎﻋﺖ از اﺋﻤﻪ
ﺑﻪ ﺑﻄﻦ و ﺗﺄوﯾﻞ ﻗﺮآن و ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ ﻣﺠﺎز و ﺗﻌﺮﯾﺾ و رﻣﻮز در ﻇﺎھﺮ و ﺗﺄوﯾﻞ ﻗﺮآن واﮔﺬار
ﺷﻮد« .او ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮﯾﻞ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺧﺒﺎر و رواﯾﺎت ﺑﻌﺪی ﺣﻖ ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ؛ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ
ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در آن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻠﻤﺎت و آﯾﺎت
ﻗﺮآن ﻣﺤﻔﻮظ از ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ آنﭼﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﮐﺮده
از آن ﺣﺬف ﺷﺪه ،اﻣﺎ ِ
اﺳﺖ ،ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ÷ آن را ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮده و از آن ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ

دﺳﺖ ﭘﺴﺮش ،اﻣﺎم ﺣﺴﻦ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺎﺋﻢ )ﻣﮫﺪی( رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ھﻢ اﮐﻨﻮن
ﻧﺰد او ﻗﺮار دارد .ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ آن را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺪور ﭼﻨﯿﻦ اﻓﻌﺎل زﺷﺘﯽ از ﻣﻔﺴﺪان دﯾﻦ ،ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ آن
ﻣﻔﺴﺪان ھﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ ﭼﯿﺰی زﯾﺎنآور ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﻋﻠﯽ و ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺎﮐﺶ،
ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮش دھﻨﺪ،
ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ آن ھﻤﺖ ﻣﯽﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ و از ارادهی ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ و رﺣﻤﺖ واﺳﻊ او
ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ وﻻﯾﺖ و اﻣﺎﻣﺖ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻇﺎھﺮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص و
اﺋﻤﻪ ﭘﺎﺳﺪاری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ از ﺗﻐﯿﯿﺮ اھﻞ ﺗﻀﯿﯿﻊ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺎﻧﯽ آن ھﻤﺮاه
ﺑﻘﺎء ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺮای اھﻞ ﺣﻖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻪ آن
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﮐﺘﻔﺎء ﻧﮑﺮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﻄﻮن )ﻣﻌﺎﻧﯽ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﻗﺮآن( و ﺑﻪ ﺳﺒﮏ
ﺗﺄوﯾﻞ و ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﭼﻮن :ﻣﺠﺎز و ﺗﻌﺮﯾﺾ و رﻣﺰ و ﮐﻨﺎﯾﻪ و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی ﺳﻮم در ﻗﺒﺎل ﻗﺮآن

۹۹

ھﻤﻪی ﺧﻼﯾﻖ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آنﻗﺴﻤﺖ را
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ و ﺑﺎ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ و ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮ اﻣﺎﻣﺖ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺻﺪق اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪی ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را در ﻓﺼﻮل ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ
١
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ھﻤﻪی اﯾﻦ اﺣﻮال ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد«.
ﺳﭙﺲ در ﻓﺼﻞ اول ،ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ رواﯾﺖ را از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺐ آن ﻗﻮم آورده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﯾﺎزده رواﯾﺖ را ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ اراﺋﻪ ﻣﯽدھﯿﻢ و ﺑﻘﯿﻪ را رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ زﯾﺮا در اﺑﻮاب
ﮔﺬﺷﺘﻪ وارد ﺷﺪهاﻧﺪ:
 -۱ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ در ﺗﻔﺴﯿﺮش ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﯽﺷﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص ﺑﻪ ﻋﻠﯽ÷ ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎﻧﺎ ﻗﺮآن در ﭘﺸﺖ رﺧﺘﺨﻮاﺑﻢ در
ورقھﺎ و ﭼﻮﺑﻪھﺎی ﺧﺮﻣﺎ و ﮐﺎﻏﺬھﺎ ،ﻗﺮار دارد آن را ﺑﺮ دارﯾﺪ و ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﯿﺪ و
ﺿﺎﯾﻌﺶ ﻣﮕﺮداﻧﯿﺪ؛ ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﯾﮫﻮد ﺗﻮرات را ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮد ،ﭘﺲ ﻋﻠﯽ رﻓﺖ و آن را در
ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪی ﺳﻔﯿﺪ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد و در ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮد آن را ﻣﮫﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﻗﺮآن را
ﺟﻤﻊآوری ﻧﮑﻨﻢ رداﯾﻢ را ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﻢ .ﮔﺎھﯽ ﻣﺮدی ﻧﺰد وی ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺪون رداء از او
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد«.
در ﮐﺘﺎب »ﺛﻮاب اﻷﻋﻤﺎل« ﺑﺎ اﺳﻨﺎد از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن ،از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺳﻮرهی اﺣﺰاب رﺳﻮاﯾﯽ ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ از ﻗﺮﯾﺶ و ﻏﯿﺮه وﺟﻮد
داﺷﺖ .ای اﺑﯽ ﺳﻨﺎن ،ھﻤﺎﻧﺎ ﺳﻮرهی اﺣﺰاب زﻧﺎن ﻗﺮﯾﺶ را رﺳﻮا ﮐﺮد و از ﺳﻮرهی ﺑﻘﺮه
ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ آن را ﻧﺎﻗﺺ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
و ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در آﺧﺮ ﻓﺼﻞ ّاول از ﮔﻔﺘﺎر اول اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮔﻔﺖ» :در
ﻗﺮآن ﺣﻮادث ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه و ﺣﺎل وﺟﻮد دارد ،اﺳﺎﻣﯽ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺮدان در آن ذﮐﺮ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ و ھﺮ ﯾﮏ از آن اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺻﻮرتھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻓﻘﻂ وﺻﯽھﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ«.

١
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ھﻤﭽﻨﯿﻦ در آن ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎت
ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺮآن ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮ آن اﻓﺰوده ﻧﺸﺪه ﻣﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
آن را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ از روی ﺗﻮھﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ«.
در »ﻛﻨﺰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ« ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد از ﺻﺎدق÷ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ وی در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ

ﺑﻌﻀﯽ از اﻟﻔﺎظ ﺣﺬف ﺷﺪه از ﻗﺮآن در آن آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ھﻤﺎﻧﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﺑﺮ
ﻣﻨﺒﺮ ﻣﺼﺮ ﮔﻔﺖ :در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺰار درھﻢ ،ﺣﺮﻓﯽ از ﻗﺮآن زدوده ﺷﺪ و ﺻﺪ ھﺰار درھﻢ دادم
َّ َ َ َ ُ ۡ َ
� ۡ� َ ُ
�] ﴾٣اﻟﮑﻮﺛﺮ [۳ :از ﻗﺮآن زدوده ﺷﻮد .ﭘﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺗﺎ آﯾﻪی ﴿إِن شان ِئك ه َو ٱ
ﻣﻌﺎوﯾﻪ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ وی ﻧﻮﺷﺖ :آنﭼﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﮔﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺑﻼغ
ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ آن ﺟﺎ ﻧﺒﻮدم«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در »ﻛﻨﺰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ« از ﺻﺪوق ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد از ﻣﯿﺴﺮ آﻣﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :از
رﺿﺎ÷ ﺷﻨﯿﺪم ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﻪ دو ﺷﺨﺺ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ھﻢ از ﺷﻤﺎ در
آﺗﺶ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﮐﺠﺎ و ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﮐﺠﺎ؟ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :در ﺳﻮرهی
اﻟﺮﺣﻤﻦ در ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آﻣﺪه اﺳﺖ:
)ﻓﻴﻮﻣﺌﺬ ﻻﻳﺴﺄل ﻋﻦ ذﻧﺒﻪ -ﻣﻨﻜﻢ -إﻧﺲ وﻻ ﺟﺎن( در آن روز ھﯿﭻ ﭘﺮی و اﻧﺴﺎﻧﯽ از

ﺷﻤﺎ از ﮔﻨﺎھﺶ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :واژهی ﻣﻨﮑﻢ در اﺻﻞ آﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎﻧﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ
را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ،اﺑﻦ أروی ﺑﻮد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪا ﺣﺠﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ او و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻮد و اﮔﺮ
واژهی ﻣﻨﮑﻢ در آﯾﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻋﻘﺎب ﺧﺪا از ﺗﻤﺎم ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا از ﮔﻨﺎه ھﯿﭻ
اﻧﺲ و ّ
ﺟﻨﯽ ﺳﺆال ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﻮرد ﻋﻘﺎب ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؟

در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﺮات ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷
رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪاص ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻋﻠﯽ ،ﺳﻪ روز ﺑﯿﺮون ﻧﺮو ﺗﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا
را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮ آن ﻧﯿﻔﺰاﯾﺪ .ﭘﺲ ﺷﯿﻄﺎن ﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ آن اﻓﺰود و ﻧﻪ ﭼﯿﺰی
از آن ﮐﺎﺳﺖ« .در ﮐﺘﺎب »اﻟﻐﻴﺒﺔ« ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ از اﺑﻦﻧﺒﺎﺗﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﻠﯽ÷

ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻦ ﻋﺠﻢ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﺎدرھﺎی آﻧﺎن در ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ اﺳﺖ و
ﻗﺮآن را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ای اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﻗﺮآن
ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ؛ زﯾﺮا اﺳﻢ ھﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ﻗﺮﯾﺶ و اﺳﺎﻣﯽ
ﭘﺪراﻧﺸﺎن از آن زدوده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا اﺑﻮﻟﮫﺐ ذﮐﺮ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی ﺳﻮم در ﻗﺒﺎل ﻗﺮآن
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ﺷﺪه؛ زﯾﺮا وی ﻋﻤﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ« .و ھﻨﮕﺎم ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻌﻀﯽ از آﯾﺎت و ﮐﻠﻤﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ،
رواﯾﺎت دال ﺑﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﮐﺘﺎب »اﻻﺣﺘﺠﺎج« از اﺑﯽذر ﻏﻔﺎری رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ» :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪاص وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،ﻋﻠﯽ ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد و آن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر آورد و
ﺑﺮ آﻧﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد؛ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﻪ او ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﺲ آﻧﮕﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺑﺎزش ﻧﻤﻮد ،در ﺻﻔﺤﻪی اول رﺳﻮاﯾﯽھﺎی آن ﻗﻮم آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ،ﻟﺬا ﻋﻤﺮ ﺑﺮ آﺷﻔﺖ و ﮔﻔﺖ:
ای ﻋﻠﯽ ،آن را ﺑﺮﮔﺮدان ﻣﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن ﻧﺪارﯾﻢ .ﺳﭙﺲ ﻋﻠﯽ آن را ﭘﺲﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ،زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ را ﮐﻪ ﻗﺎری ﻗﺮآن ﺑﻮد اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻗﺮآن را
ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ آورد و در آن رﺳﻮاﯾﯽھﺎی ﻣﮫﺎﺟﺮان و اﻧﺼﺎر ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ
ﻗﺮآن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﻨﯽ و رﺳﻮاﯾﯽ و ھﺘﮏ ﻣﮫﺎﺟﺮان و اﻧﺼﺎر را از آن ﺑﺰداﯾﯽ .زﯾﺪ ﻧﯿﺰ،
دﺳﺘﻮر وی را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻗﺮآن ﻓﺎرغ ﺷﺪ و ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ ،ﻗﺮآﻧﯽ را ﮐﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﻇﺎھﺮ ﻧﻤﻮد ،ﻋﻤﺮﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﭼﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟ زﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﭼﺎره را ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽداﻧﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ او را ﺑﮑﺸﯿﻢ و از دﺳﺘﺶ راﺣﺖ ﺷﻮﯾﻢ ،ﭼﺎرهی دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﮐﺸﺘﻦ ﻋﻠﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺗﺪارک دﯾﺪﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺟﺮای
ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺷﺪ ،ﻗﺮآن را از ﻋﻠﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺗﺤﺮﯾﻔﺶ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﺎ اﻟﺤﺴﻦ ،اﮔﺮ آن ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮدهای ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎور ﺗﺎ ھﻤﮕﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﮔﺮد آﯾﯿﻢ و ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﻓﺮﺻﺖ از دﺳﺖ
رﻓﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺗﻤﺎم ّ
ﺣﺠﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ آن را ﻧﺰد اﺑﯽﺑﮑﺮ ﺑﺮدم ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ :ﻣﺎ
از اﯾﻦ ﻗﺮآن ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدﯾﻢ ﯾﺎ ﭼﺮا آن را ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻧﯿﺎوردی؟ ھﻤﺎﻧﺎ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ اﺳﺖ
ﺟﺰ ﭘﺎﮐﺎن و اوﺻﯿﺎ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ زﻣﺎن ﻇﺎھﺮ
ﮐﺮدن آن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ؟ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،ھﺮﮔﺎه ﻗﺎﺋﻢ اھﻞ ﺑﯿﺖ و از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺎ
ﺧﺎﺳﺖ آن را ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ آن وادار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺳﻨﺖ
ﺑﺎ آن ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﺷﺪه از ﮐﺘﺎب ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ رواﯾﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻣﯿﺎن او و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻌﺎوﯾﻪ در ﻣﺤﻀﺮ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
از آﻧﺎن ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻮد ،رد و ﺑﺪل ﺷﺪ؛ او ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ÷ ﮔﻔﺖ» :ﻋﻤﺮ ﺑﻪ
ﻧﺰد ﭘﺪرم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊآوری و در ﯾﮏ ﻣﺼﺤﻒ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ؛ ﭘﺲ
ﻗﺮآن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهی ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد او آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ ﮔﺮدﻧﻢ را ﺑﺰﻧﯽ ،آن ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽدھﻢ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ ﭼﺮا؟ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن
ﻤﺴﻪ إﻻ اﳌﻄﻬﺮون( )ﺟﺰﭘﺎﮐﺎن آن را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ( و ﮔﻔﺖ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ) :ﻻ ﻳ ﹼ

ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ از ﭘﺎﮐﺎن ﻣﻦ ﺑﻮدهام ﻧﻪ ﺗﻮ و ﯾﺎران ﺗﻮ .ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﭘﺴﺮ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺟﺰ او ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻋﻠﻢ ﻧﺪارد .ﭘﺲ ھﺮ ﮐﺲ ﻗﺮآﻧﯽ دارد ﻧﺰد
ﻣﻦ ﺑﯿﺎورد .و ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺮدی ﻧﺰد او ﻣﯽآﻣﺪ و ﭼﯿﺰی از ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی
ھﻢ ،آن آﯾﻪ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮد آن را ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ؛ و ﮔﺮﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﺖ .ﺳﭙﺲ
ﺣﺴﻦ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :از ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺮآن ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ دروغ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻗﺮآن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای اﺳﺖ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﺰد اھﻞ ﻗﺮآن .ﺳﭙﺲ ﺣﺴﻦ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﻗﺎﺿﯿﺎن و
واﻟﯿﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮﻣﺎن داد و ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آراء و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد اﺟﺘﮫﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
در ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ؛ ﭘﺲ او و واﻟﯿﺎﻧﺶ ھﻤﯿﺸﻪ در اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺪرم
آنھﺎ را از اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﺸﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﺑﻮد ،اﺣﺘﺠﺎج ﻣﯽﮐﺮد و
ﻗﺎﺿﯿﺎن ﻧﺰد ﺧﻠﯿﻔﻪی ﺧﻮدﺷﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و درﺑﺎرهی ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﻗﻀﺎوتھﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻠﯿﻔﻪ ،آن ﻗﻀﺎﯾﺎ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﺣﮑﻤﺖ و )ﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب( را ﺑﻪ او ﻧﺪاده ﺑﻮد«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺠﺖھﺎی ﻋﻠﯽ ﺑﺮ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻣﮫﺎﺟﺮ
و اﻧﺼﺎر ،رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻠﺤﻪ در ﺿﻤﻦ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ،ﭼﯿﺰی
ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ آن را از ﺗﻮﺑﭙﺮﺳﻢ :ﺗﻮ را دﯾﺪم ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ آراﺳﺘﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪی و ﮔﻔﺘﯽ:
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﻮدهام و ﺑﻪ ﻏﺴﻞ و ﺗﮑﻔﯿﻦ و ﻧﻤﺎز و دﻓﻦ وی ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻮدم .ﺳﭙﺲ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﻮدم ﺗﺎ آن را ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮدم .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻗﺮار دارد و ﯾﮏ ﺣﺮف از آن ﮐﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻦ آن ﻗﺮآﻧﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮ
ﻧﻮﺷﺘﯽ و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدی ،ﻧﺪﯾﺪهام .ﻋﻤﺮ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :آن ﻗﺮآن را
ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻔﺮﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻮ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن آن ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮدی .ﭘﺲ ﻋﻤﺮ از ﻣﺮدم درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺮد ﺗﺎ ھﺮ ﮐﺲ ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﺰد ﺧﻮد دارد ،ﺑﯿﺎورد .ﺑﻌﺪ ھﺮ ﮔﺎه دو ﻣﺮد ﺑﺮ آﯾﻪای ﺷﮫﺎدت
ﻣﯽدادﻧﺪ آن را ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و اﮔﺮ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻣﺮد ﮐﺴﯽ ﺑﺮ آن ﺷﮫﺎدت ﻧﻤﯽداد ،ﻧﻮﺷﺘﻦ آﯾﻪ را
ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ و آن را ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﺖ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در روز ﯾﻤﺎﻣﻪ ﻣﺮداﻧﯽ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآﻧﯽ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از آﻧﺎن ﮐﺴﯽ آن را ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد،
ﭘﺲ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ؛ ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ آن

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی ﺳﻮم در ﻗﺒﺎل ﻗﺮآن
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ورق را ﺧﻮرد و ھﺮ ﭼﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و آن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮد«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻋﻤﺮ و ﯾﺎراﻧﺶ و از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺧﻮد را در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﻮرهی اﺣﺰاب ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺳﻮرهی ﺑﻘﺮه و
ﺳﻮرهی ﻧﻮر ،ﺻﺪ و ﭼﻨﺪ آﯾﻪای ﺑﻮد و ﺳﻮرهی ﺣﺠﺮ ،ﺻﺪ و ﻧﻮد آﯾﻪ ﺑﻮد .ﭼﺮا اﯾﻦ ﻃﻮر ﺷﺪ؟
ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺖ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻇﺎھﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﮐﺎر
اﺳﺖ؟.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻋﻤﺮ ،ﻗﺮار ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻗﺮآن را ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد؛
ﻟﺬا ﻗﺮآن را ﺑﺮای او ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد و ﻣﺮدم را وادار ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﯾﮏ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ
ُ
ﻣﺼﺤﻒ ا َﺑﯽ ﺑﻦﮐﻌﺐ و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮد و آنھﺎ را در آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﺪ .ﻋﻠﯽ در ﺟﻮاب
ﻃﻠﺤﻪ ﮔﻔﺖ» :ای ﻃﻠﺤﻪ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ھﺮ آﯾﻪای ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ در
ﻧﺰد ﻣﻦ و ﺑﺎ اﻣﻼی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص و دﺳﺖ ﺧﻂ ﻣﻦ و ﺗﺄوﯾﻞ ھﻤﻪ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا آن را ﺑﺮ
ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ و ھﺮ ﺣﻼل و ﺣﺮام ،ﯾﺎ ﺣﺪی ﯾﺎ ﺣﮑﻤﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﺎ روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ اﻣﺖ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج دارد ،ھﻤﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ؛ ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺪار ارش و ﺟﺮﯾﻤﻪی
زﺧﻢ ﺧﺮاش ﻧﺰد ﻣﻦ اﺳﺖ .ﻃﻠﺤﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ھﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺰرگ ،ﯾﺎ ﺧﺎص ﯾﺎ ﻋﺎﻣﯽ ﮐﻪ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب وﺟﻮد
دارد؟
ﮔﻔﺖ :آری و راز اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص در ھﻨﮕﺎم وﻓﺎت ،ﮐﻠﯿﺪ ھﺰار
ﺑﺎب و دروازهی ﻋﻠﻢ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ھﺮ ﺑﺎب از آنھﺎ ھﺰار ﺑﺎب دﯾﮕﺮ را ﺑﺮاﯾﻢ
ﻣﯽﮔﺸﻮد و اﮔﺮ اﻣﺖ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪاص از ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی و اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از
روزی آﺳﻤﺎﻧﯽ و زﻣﯿﻨﯽ ﺑﮫﺮه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻃﻠﺤﻪ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﺎ ﺣﺴﻦ ،از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺮآن از ﺗﻮ ﺳﺆال ﮐﺮدم ،ﺟﻮاب ﺑﺪه؛ آﯾﺎ آن را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻇﺎھﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟
ﻋﻠﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ای ﻃﻠﺤﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻤﺪ از ﺟﻮاب ﺧﻮدداری ﮐﺮدم؛ ﭘﺲ ﻣﺮا از آنﭼﻪ
ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮐﻦ .آﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪی آﻧﺎن ﺗﻤﺎﻣﺶ از ﻗﺮآن ﺑﻮد ﯾﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ
از ﻗﺮآن ھﻢ در آن وﺟﻮد داﺷﺖ؟ ﻃﻠﺤﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻤﻪاش ﻗﺮآن ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﻪ
آنﭼﻪ در آن اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،از آﺗﺶ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و داﺧﻞ ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا
ﺣﺠﺖ ﻣﺎ و ﺑﯿﺎن ﺣﻖ و ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺑﻮدن اﻃﺎﻋﺖ از ﻣﺎ در آن وﺟﻮد دارد .ﻃﻠﺤﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ،ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻃﻠﺤﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺪه آن ﻗﺮآن و ﺗﺄوﯾﻞ آن و ﺑﯿﺎن ﺣﻼل و ﺣﺮاﻣﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ داری را ﺑﻪ ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟
ﻋﻠﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻗﺮآن را ﺑﻪ وی
دھﻢ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،وﺻﯽ ﻣﻦ .ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدم ،ﭘﺴﺮم ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .ﭘﺲ
ﺣﺴﻦ آن را ﺑﻪ ﭘﺴﺮ دﯾﮕﺮم ،ﺣﺴﯿﻦ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ از ﻧﺴﻞ
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ آﻧﺎن ،ھﻤﺮاه رﺳﻮل ﺧﺪاص در اﻃﺮاف ﺣﻮض
ﮔﻮﺛﺮ ﮔﺮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ھﻤﻪی آﻧﺎن ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و از ﻗﺮآن ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺮآن ھﻢ
ﺑﺎ آﻧﺎن اﺳﺖ و از آنھﺎ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد«) .ﺣﺪﯾﺚ(
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ،ﺧﺒﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب »اﺣﺘﺠﺎج« ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ

ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮآن و ﺑﻪ راز ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﺾ و ﺗﺄوﯾﻞ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﺷﺎره
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ،از ﮔﻔﺘﺎر دوم از ﻣﻘﺪﻣﻪ اول از ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺘﺎب »ﻣﺨﺘﺼﺮ« ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﻪ آن ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮل اﺑﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺴﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ
ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻤﺎت ﮐﺘﺎب را ﺣﺬف ﮐﺮدﻧﺪ«) .ﺣﺪﯾﺚ(
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :در زﯾﺎرتﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﺎرت »اﻟﻐﺪﯾﺮ« و در دﻋﺎﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻓﺮاوان
ھﻤﭽﻮن دﻋﺎی »دو ﺑﺖ ﻗﺮﯾﺸﯽ« و ﻏﯿﺮه ،ﻋﺒﺎرات ﺻﺮﯾﺤﯽ در ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮآن ﺑﻌﺪ
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮر ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ ﮐﻪ ھﯿﭻ اﺣﺪی آن را اﻧﮑﺎر
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺖھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪُ ،ﺻ ُﺤﻒ و ﮐﺘﺎبھﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ
و آنھﺎ را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﻣﯽدارﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از آن اﺣﺎدﯾﺚ ھﻤﺎن ﺧﺒﺮ اول از اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ،
ﻗﻮل اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ھﻤﺎﻧﺎ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺖ در
ﻗﺮآن اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و در ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻗﺎﺋﻢ ھﺴﺖ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ او
ﻗﺮآﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﺎن ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری آن را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ھﻤﻪی آنھﺎ را ﺟﻠﻮ
آورده و ﮔﺮدنھﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽزﻧﺪ« .ﭘﺲ ﺑﯿﻨﺪﯾﺶ ﺑﻪ دﻻﻟﺖ اﯾﻦ ﺧﺒﺮھﺎ ﺑﺮ وﺟﻮد ﯾﮏ ﻗﺮآن
ﻣﺤﻔﻮظ از زﯾﺎده و ﻧﻘﺺ ﮐﻪ در ھﺮ ﻋﺼﺮی ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳﺖ و آن ﮐﺘﺎب ،ھﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی ﺳﻮم در ﻗﺒﺎل ﻗﺮآن
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ﻋﻠﯽ آن را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده اﺳﺖ و آنﭼﻪ اﻣﺮوزه ﻧﺰد ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺪون ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻠﻠﯽ ﻧﺰد ﻣﺎ
١
ﺣﺠﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﻖ و اھﻞ آن ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدﻧﺪ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ دھﻨﺪه اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﻠﺪ اول ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﮐﺴﯽ ﺟﺰ اﻣﺎﻣﺎن ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊآوری
ً
ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ« رواﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری را در اﯾﻦ ﺑﺎره آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ را ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ
ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان »اﻣﺎ آنﭼﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا آن را ﻧﺎزل
ﮐﺮده و آنﭼﻪ از ﻗﺮآن ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ« اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎری را ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻮن
ً
اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ در ﺑﺎب ﭼﮫﺎرم ذﮐﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻓﻌﻼ آنھﺎ را رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
دوﻣﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ،ﮐﻼﻣﺶ را وارد ﮐﻨﯿﻢ؛ ّ
ﻣﻔﺴﺮ ﺷﯿﻌﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،وی در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺳﻮم« از آنﭼﻪ درﺑﺎرهی ﺟﻤﻊ و ﺗﺤﺮﯾﻒ و زﯾﺎده و ﻧﻘﺺ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ،
ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮده و در ھﻤﺎن ﻣﻘﺪﻣﻪ ،رواﯾﺖھﺎﯾﯽ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آنھﺎ از ﭘﻨﺠﺎه ﻋﺪد
ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود .ﺳﭙﺲ ﺻﺎﻓﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺮ ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ اﯾﻦ اﺷﮑﺎﻟﯽ وارد اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﺮ ﻗﺮآن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ھﺮ آﯾﻪای از ﻗﺮآن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ دﯾﮕﺮ
در ﻗﺮآن ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﭘﺲ ﻓﺎﺋﺪهی آن و ﻓﺎﺋﺪهی اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از آن و
ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﭼﻨﮓ زدن ﺑﻪ آن و ﻏﯿﺮ اﯾﻦھﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎز ھﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ۡ
َّ
ۡ
ۡ
ْ
ُ
َّ َّ َ َ
ب َعز ٞ
� َف ُروا بٱ ّ�ِكر ل َ َّما َجا ٓ َء ُه ۡمۖ �نَّ ُهۥ لَك َِ�ٰ ٌ
�ز � ٤١يَأ�ِيهِ ٱل َ�ٰ ِطل ِم ۢن
﴿إِن ٱ�ِين
ِ
ِ
ِ
َ
َ� ۡ� يَ َديۡهِ َو َ� م ِۡن َخ ۡلفهِۦ تَ َ ۡ ّ ٞ
ِي� �ِي ٖد] ﴾٤٢ﻓﺼﻠﺖ.[۴۲-۴۱ :
��ل مِن حك ٍ
ِ
ِۖ ِ
»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ذﮐﺮ ]= ﻗﺮآن[ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺸﺎن آﻣﺪ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ )ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺎ
ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ(! و اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻃﻠﯽ ،ﻧﻪ از
ﭘﯿﺶ رو و ﻧﻪ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ آن ﻧﻤﯽآﯾﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﯿﻢ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ۡ
َ
َ
ۡ
َ
َّ ۡ ُ َ َّ َ ّ َ َّ ُ َ ُ َ
و ﻧﯿﺰ ،ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ﴿ :إِنا �ن نز�ا ٱ�ِكر �نا �ۥ ل
�ٰفِظون] ﴾٩اﻟﺤﺠﺮ.[۹ :

١

 -اﻟﺒﺮھﺎن ،ص.۳۶ -۳۹
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

»ﻣﺎ ﻗﺮآن را ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ؛ و ﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﻧﮕﮫﺪار آﻧﯿﻢ«.
ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﻗﺮآن راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص و
ﻣﺤﺪﺛﺎن درﺑﺎرهی ﺻﺤﺖ و ﻓﺴﺎد ﺧﺒﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و
در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻗﺮآن ،ﺻﺤﯿﺢ و در ﺻﻮرت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن ،ﻓﺎﺳﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ
وﻗﺘﯽ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﺮس ﻣﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻓﺎﺋﺪهی ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮدن ﺳﻨﺖ ﺑﺮ
آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪهی ﮐﺘﺎب ﺧﺪاﺳﺖ ،اﻣﺎ ّرد و
ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد آن ﯾﺎ ﺗﺄوﯾﻞ وی واﺟﺐ اﺳﺖ؛ -و ﻋﻠﻢ در دﻓﻊ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ.-
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﮔﺮ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻘﻂ در ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﻞ زﯾﺎدی در ﻣﻘﺼﻮد اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺬف اﺳﻢ ﻋﻠﯽ و آل ﻣﺤﻤﺪص
ً
و ﺣﺬف اﺳﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ـ ﻧﻔﺮﯾﻦھﺎی ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺎدـ واﻗﻌﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻮم اﻟﻔﺎظ ﺑﺎﻗﯽ
اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺬف و ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮدن ،ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺮ آﯾﺎت ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ،
اﻟﺒﺘﻪ اوﺻﯿﺎء ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ را ﮐﻪ از دﺳﺘﻤﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص در ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»اﮔﺮ ﺑﻪ آنﭼﻪ در آن اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯽ از آﺗﺶ ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ و داﺧﻞ ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮی؛
١
زﯾﺮا در آن ،ﺑﯿﺎن ﺣﻖ و ﺣﺠﺖ ﻣﺎ و واﺟﺐ ﺑﻮدن ﻃﺎﻋﺖ ﻣﺎ وﺟﻮد دارد«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪث ﺑﺰرگ آﻧﺎن ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ ،در ﮐﺘﺎب »ﺣﻴﺎة

اﻟﻘﻠﻮب« ﺧﻮد ،در ﺣﺎل ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ و دﺷﻨﺎم دادن ﺑﻪ ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص ﺑﻪ وﯾﮋه ﺻﺪﯾﻖ و

ﻓﺎروقب ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﻴﺎن ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

ھﻤﺎﻧﺎ رﺳﻮل ﺧﺪاص اﻋﻼن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ،وﻟﯽ ،وﺻﯽ و ﺧﻠﯿﻔﻪی ﻣﻦ
ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﯾﺎران او ﺑﺴﺎن ﻗﻮم ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﺳﺎﻣﺮی اﯾﻦ
ﻗﻮم؛ ﯾﻌﻨﯽ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ )٢ﺗﺎ اﯾﻦﺟﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ (:ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن از ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺳﻮل

١
٢

 ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺻﺎﰲ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن ،اﯾﺮان ،ص ۳۳و .۳۴ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﺧﺮاﻓﺎت و ﺧﺒﺎﺛﺘﯽ ﮐﻪ از ﻧﮫﺎد اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ و ﻣﻨﻮﯾﺎت آﻧﺎن را ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪاز ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺮزش ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ.
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۱۰۷

ﺧﺪا ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪی ﺧﺪا؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ آن را ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ ،دﺳﺖ
١
ﺑﺮدﻧﺪ و آن را ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ و ھﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻗﺮآن آوردﻧﺪ«.
ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮش ﻧﯿﺰ،
ﻣﺜﺎلھﺎی ﺑﺴﯿﺎری آورده اﺳﺖ و ﺑﻪ رواﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺜﯽ از اﻣﺎﻣﺎن و ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻨﺎد
٢
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد از ﺗﻔﺴﯿﺮ »ﮐﺎزر«  ٣ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ
ﻋﻔﺎن آن )ﺳﻮرهای( را از ﻗﺮآن ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻃﺒﻖ زﻋﻢ ﺑﺎﻃﻞ
ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺺ آن ﺳﻮره اﯾﻦ اﺳﺖ:
)ﻳﺎ أﳞﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ وﺑﺎﻟﻮﱄ اﻟﺬي ﺑﻌﺜﻨﺎﳘﺎ ﳞﺪﻳﺎﻧﻜﻢ إﱃ ﴏاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ .ﻧﺒﻲ ووﱄ

ﺑﻌﻀﻬﲈ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ وأﻧﺎ اﻟﻌﻠﻴﻢ اﳋﺒﲑ ،إن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﻓﻮن ﺑﻌﻬﺪ اﷲ ﳍﻢ ﺟﻨﺎت اﻟﻨﻌﻴﻢ .واﻟﺬﻳﻦ إذا

ﺗﻠﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ آﻳﺎﺗﻨﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﺑﺂﻳﺎﺗﻨﺎ ﻣﻜﺬﺑﲔ .ﻓﺈن ﳍﻢ ﰲ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻘﺎﻣ ﹰﺎ ﻋﻈﻴ ﹰﲈ إذا ﻧﻮدي ﳍﻢ ﻳﻮم
اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ أﻳﻦ اﻟﻈﺎﳌﻮن اﳌﻜﺬﺑﻮن ﻟﻠﻤﺮﺳﻠﲔ .ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻬﻢ اﳌﺮﺳﻠﲔ إﻻ ﺑﺎﳊﻖ وﻣﺎ ﻛﺎن اﷲ ﻟﻴﻈﻬﺮﻫﻢ

ﻋﲇ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ(.
إﱃ أﺟﻞ ﻗﺮﻳﺐ .ﺳﺒﺢ ﺑﺤﻤﺪ رﺑﻚ و ﹲ

)ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و وﻟﯽ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن دو را ﻣﺒﻌﻮث
ﮐﺮدهاﯾﻢ و آنھﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ راه راﺳﺖ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و وﻟﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و ﻣﻦ
داﻧﺎ و آ ﮔﺎھﻢ .ھﻤﺎﻧﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪ ﺧﺪا وﻓﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دارای ﺑﮫﺸﺖھﺎی ﭘﺮ ﻧﻌﻤﺖ
ھﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه آﯾﺎت ﻣﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﻼوت ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ در ﺟﮫﻨﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺲ ﻋﻈﯿﻢ و ﺧﻄﺮﻧﺎک دارﻧﺪ .ھﺮ ﮔﺎه در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺻﺪا
زده ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﻤﮑﺎران و ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ ﻃﺒﻖ

١

 -ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﺣﯿﺎة اﻟﻘﻠﻮب ،ج ،۲ص.۵۴۱

٢

 -ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺣﯿﺎة اﻟﻘﻠﻮب ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﻣﺎﻣﺖ ﻧﺎزل ﺷﺪهاﻧﺪ« ،ج  ،۳ص  ۱۲۵و

٣

ﻣﺎ ﺑﻌﺪ آن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ.
 در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺳﻮرهای را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﮫﺮاﻧﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﺬرﯾﻌﺔ ﺧﻮد ،ج  ،۴ص  ۳۰۹ﻧﺎم ﺑﺮدهاﺳﺖ.

۱۰۸

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﻧﺰد آﻧﺎن ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زودی ﻗﺼﺪ آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدن
١
آﻧﺎن را ﻧﺪارد .ﭘﺮوردﮔﺎرت را ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻦ و ﻋﻠﯽ ھﻢ از ﺷﺎھﺪان اﺳﺖ(.
و ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺑﺮوﺟﺮدی از رھﺒﺮان ﻗﺮن ﺳﯿﺰده در ﻋﺼﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﻧﯿﺰ ،در
ﮐﺘﺎب »ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﺸﻴﻌﺔ«  ٢ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻗﺮآن اﺻﻠﯽ در

ﻣﻌﺮض ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ اﻣﺎم ﻋﺼﺮ ﻏﺎﺋﺐ )ﻋﺞ( ،ﻧﺰد ﮐﺲ
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ،ﻗﺮآﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﺗﺤﺮﯾﻒ
٣
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻫﺪاﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ« ﺧﻮد در ﺳﺎل )(۱۲۷۵

ھﺠﺮی ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﻄﺎﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎن« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ھﻤﺎﻧﺎ ﻋﺜﻤﺎن دو ﺑﺎر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد را زد ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﺑﺮ اﺑﯽذر ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ از او ﻣﺼﺤﻒ وی را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺮآن ﺧﻮد ﮐﻪ
دارای زﯾﺎده و ﻧﻘﺺ ﺑﻮد ،درآورد .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از او رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ را ﮐﻪ
دوﺳﺖ او و دﺷﻤﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ھﻢ ،ﻣﻨﺎﻗﺐ اھﻞ ﺑﯿﺖ
و ذم و ﻧﮑﻮھﺶ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن را از ﻗﺮآن ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺖ و ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن در
دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم ﻗﺮار دارد و ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻋﺜﻤﺎن اﺳﺖ ،ھﻤﺎن ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺪ آن
٤
را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﻋﻠﻤﺎی ﺧﺪاﺷﻨﺎس و ﻣﻘﺘﺪای ﻓﺮزاﻧﮕﺎن ﺧﺪا ﭘﺴﻨﺪ و ﺣﺎﻓﻆ
ﻣﺮزھﺎی دﯾﻦ ﺑﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ،زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ در رﺳﺎﻟﻪی »ﺗﺬﻳﻴﻞ« ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﺼﺤﯿﻒ و ﻧﻘﺺ در ﻗﺮآن واﻗﻊ ﺷﺪه
ّ
اﺳﺖ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻣﻮﺟﺐ ذﻟﺖ و ﺧﻮاری ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺰد ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺎ ادﻋﺎی اﺳﻼم دارﻧﺪ و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در واﻗﻊ اﯾﻦھﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﯽ

١

 ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب ﺗﺬﮐﺮة اﻻﺋﻤﺔ ،ص  ۱۰ ،۹و ﻋﯿﻦ ھﻤﯿﻦ ﺳﻮره را ﺧﻄﯿﺐ در رﺳﺎﻟﻪی اﻟﺨﻄﻮطاﻟﻌﺮﯾﻀﺔ ﺧﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

٢

 -ﻃﮫﺮاﻧﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﺬرﯾﻌﺔ ،ج  ،۱۵ص  ۲۸۴ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ.

٣

 -ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻟﺸﯿﻌﺔ ،اﯾﺮان ،ص.۲۷

٤

 -ھﺪاﯾﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ،ص.۳۶۸
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۱۰۹

ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ،آنﭼﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﻗﺮآن ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ﺟﺰ ﻧﺰد اﻣﺎم ﻏﺎﺋﺐ ،ﻧﺰد
ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﭙﺲ رواﯾﺎت اﻣﺎﻣﺎﻧﺶ را آورده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
١
ھﻤﺎﻧﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﯿﻪ ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن آل ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ اﯾﻦ ﻗﺮآن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮادرش در ﮐﺘﺎب »ﺣﺴﺎماﻟﺪﯾﻦ« ﺧﻮد ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪی او ،ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ دو ﺑﺮادر ﻧﯿﺰ ،ﭘﺪرﺷﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ،ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺳﺎل )(۱۲۸۸
ھﺠﺮی در ﮐﺘﺎب »ﻧﴫة اﻟﺪﻳﻦ«  ٢ﺧﻮد و »ارﺷﺎد اﻟﻌﻮام«  ٣ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده
اﺳﺖ.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻧﻘﯽ رﺿﻮی ،ﻋﻼﻣﻪی ﺷﯿﻌﻪی ھﻨﺪ ،در ﮐﺘﺎب »اﺳﻌﺎف اﳌﺄﻣﻮل«

٤

ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﻣﺎ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﻮدن ھﻤﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ،ﭼﻮن وﻗﻮع
ﺗﺤﺮﯾﻒ از ﻃﺮف اﮐﺜﺮ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
و اﯾﻦ ﻇﺎھﺮ ﮐﻼم ﮐﻠﯿﻨﯽ و اﺳﺘﺎد او ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻗﻤﯽ و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ
ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب اﺣﺘﺠﺎج ،اﺳﺖ و ﺳﯿﺪ و ﺻﺪوق و ﻣﺤﻘﻖ ﻃﺒﺮﺳﯽ و ﺟﻤﮫﻮر
ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻋﺪم وﻗﻮع ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺣﮑﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺳﯿﺪ ﻋﻼﻣﻪ »ﻧﻌﻤﺔ اﷲ« در رﺳﺎﻟﻪی
ﺧﻮد »ﻣﻨﺒﻊ اﳊﻴﺎة« ادﻟﻪی اوﻟﯿﻪ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎﺿﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
َ َّ
ۡ
ْ
�� ُ� ۡقسِ ُطوا ِ� ٱ�َ َ�ٰ َ ٰ
�

و ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ آنﭼﻪ از اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ رواﯾﺖ
ۡ ۡ
درﺑﺎرهی ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﯿﻦ دو ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ�﴿ :ن خِف ُت ۡم
ُ ْ
َ
حوا﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء [۳ :از او ﺳﺆال ﺷﺪ ،در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اول آﯾﻪ ﺗﺎ
�
فٱن ِ
)ﻓﺎﻧﻜﺤﻮا( ﯾﮏ ﺳﻮم ﻗﺮآن از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.

و ﻧﯿﺰ آنﭼﻪ از ﺻﺎدق رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهی آﯾﻪی ﴿ ُك ُ
� أ ُ َّمة أ ُ ۡخر َج ۡ
نت ۡم َخ ۡ َ
ت
ٍ
ِ

ل َّ
ِلن ِ
اس﴾ ]آل ﻋﻤﺮان [۱۱۰ :ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﺖ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
َ
ﻓﺮزﻧﺪ رﺳﻮل ﺧﺪاص را ﮐﺸﺘﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﮐﻨﺘﻢ ﺧﯿﺮ ا ِﺋ ﱠﻤﺔ
١

 -ﺗﺬﻟﯿﻞ در رد ﻋﻠﯽ ھﺎﺷﻢ ﺷﺎﻣﯽ ،اﯾﺮان ،ﺳﻌﺎدت ﮐﺮﻣﺎن ،ص.۱۳-۲۳

٢

 -ﺻﺎﺣﺐ ذرﯾﻌﻪ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در ﺟﻠﺪ  ۱و ص  ۱۷۵ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ.

٣

 -ھﻤﺎن ،ص .۵۱۵

٤

 -اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ذرﯾﻌﻪ ،ج ،۲ص ۵۹ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱۱۰

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﻣﻦ أھﻞ اﻟﺒﯿﺖ« ،ﻧﺎزل ﺷﺪ .و ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﺧﺒﺮھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎﺿﻪ
رﺳﯿﺪهاﻧﺪ آﯾﻪی ﻏﺪﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ) :ﻳﺎ أﳞﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻠﻎ ﻣﺎ أﻧﺰل إﻟﻴﻚ ﻣﻦ

رﺑﻚ -ﰲ ﻋﲇ -وإن ﱂ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﲈ ﺑﻠﻐﺖ رﺳﺎﻟﺘﻪ(؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻦ آنﭼﻪ درﺑﺎرهی

ﻋﻠﯽ از ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺴﻮی ﺗﻮ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﻨﯽ ،رﺳﺎﻟﺘﺶ را ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻧﮑﺮدهای.
ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺒﺎری ﺑﺴﯿﺎراﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺠﻢ ﮐﺘﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻄﻮر ﻣﯽﮔﺮدد؛
ﺑﻌﻀﯽ از آن اﺧﺒﺎر اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :ﻗﺮآن ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻠﺤﺖ و وﻗﺎﺋﻊ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻧﺎزل
ﻣﯽﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن وﺣﯽ ،ﭼﮫﺎرده ﻣﺮد از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و رﺋﯿﺲ آﻧﺎن
اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻮد و اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺟﺰ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺑﻮد ﯾﺎ آنﭼﻪ در ﻣﺤﺎﻓﻞ
و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﺮ وی وﺣﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آنﭼﻪ در ﺧﻠﻮت و ﻣﻨﺰل
ﺑﺮ وی ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ؛ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻧﺒﻮد؛ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﻪ ھﺮﺟﺎ
ﻣﯽرﻓﺖ او ﭘﺮواﻧﻪوار دور اﯾﺸﺎن ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ .ﭘﺲ ﻣﺼﺤﻒ او از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎﺣﻒ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ
ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﻪ ﻟﻘﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ھﻮاھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ،
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ ﻗﺮآن را آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮد و آن را در ردای

ﺧﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن اﺳﺖ؛ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻤﺮ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن ﻧﺪارﯾﻢ ﭼﻮن ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺜﻤﺎن ﻧﺰد
ﻣﺎﺳﺖ .ﭘﺲ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :آن را ھﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ و ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ھﻢ آن را ﻧﺨﻮاھﺪ دﯾﺪ ﺗﺎ
ﻗﺎﺋﻢ ﻇﮫﻮر ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و اﯾﻦ ﻗﺮآن ﻧﺰد اﺋﻤﻪ اﺳﺖ و در ﺧﻠﻮتھﺎی ﺧﻮﯾﺶ آن
را ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﮔﺎھﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮاص ﺧﻮد را از آن ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ »ﺛﻘﺔ

اﻹﺳﻼم« ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدی ﺑﺮای

اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻦ ﺣﺮوﻓﯽ از ﻗﺮآن را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ﻣﺮدم آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﭘﺲ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ دﺳﺖ ﺑﮑﺶ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم
ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻇﮫﻮر ﮐﻨﺪ؛ ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه ﻗﯿﺎم ﮐﺮد ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﺼﺤﻔﯽ را
ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﭼﯿﺰھﺎ ﻓﺮاوان ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
اﺧﺘﺼﺎر آنھﺎ را وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ«.
اﻣﺎ اﺧﺒﺎر دال ﺑﺮ وﺟﻮب ﭼﻨﮓ زدن ﺑﻪ ﮐﺘﺎباﻟﻠﻪ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی و ﺳﻨﺠﺶ اﺧﺒﺎر ﺑﺎ
ﮐﺘﺎباﻟﻠﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﺮﯾﻒ در آن ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد؛ ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهاﯾﻢ ﺑﻪ اھﻞ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی ﺳﻮم در ﻗﺒﺎل ﻗﺮآن

۱۱۱

ﺑﯿﺖ ّ
ﺗﻤﺴﮏ ﮐﻨﯿﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن از ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﻖ ﺗﺒﻠﯿﻎ را
ادا ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ رواﯾﺖ ھﻢ ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص
ّ
ﺗﻤﺴﮏ و ﭘﯿﺮوی از ﻗﺮآن و اﻣﺎﻣﺎن وارد ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺟﺎزهی ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﮑﻢ ﻇﺎھﺮی ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ
درﺑﺎرهی ﻗﺮاﺋﺖھﺎی ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪی ﻣﺘﻮاﺗﺮه و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﻨﮫﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﻗﻮل ﺑﻪ ﺟﻮاز ﻋﻤﻞ از ﺑﺎب ﺗﻘﯿﻪ در ھﻤﻪی اﺣﻮال ،ﺧﻮاه ﻣﺤﻞ ﺗﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺑﻌﯿﺪ
اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦﻃﻮر ﻗﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻄﻠﻖ در ﻗﺮآن ،ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
دارد و ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽﺷﻮد .آری اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮداﻧﯿﺪن اﻧﻮار اھﻞ ﺑﯿﺖ و ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪن
ﻓﻀﺎﺋﻞ و ﻣﻨﺎﻗﺐ آﻧﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﻟﯽ آﻧﺎن در ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻇﺎھﺮ
ﻧﮕﺮدد و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﺠﺘﯽ ﻧﮕﺮدد ﺗﺎ رﯾﺎﺳﺖ و ﺧﻼﻓﺖ را ﺣﻖ آﻧﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺧﻼﻓﺖ
ﺧﻠﻔﺎی زورﻣﺪار ﺑﺎﻃﻞ ﻧﮕﺮدد و ﻏﻠﺒﻪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽﻣﺤﺘﻮا ﻣﺎﻧﺪن ﺧﻼﻓﺖ
ﺧﻠﻔﺎی زﺑﺮدﺳﺖ ﻧﮕﺮدد ،ﻧﻘﺺ و ﺗﺒﺪﯾﻞ را ﺑﺮ آﯾﺎﺗﯽ وارد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ و ﻣﻨﺎﻗﺐ و
رﯾﺎﺳﺖ و ﺧﻼﻓﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﺮد و اﺧﺒﺎری ﮐﻪ در اﺛﺒﺎت ﻧﻘﺼﺎن ،وارد ﺷﺪهاﻧﺪ
ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺼﯽ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺰ آن آﯾﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ھﻤﻪی آﯾﺎت ﺗﺎ اﯾﻦ
زﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺪون دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻓﺎﯾﺪهای در
ﺗﻐﯿﯿﺮ آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﯿﻨﺪﯾﺶ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﺴﺎس و ﻣﺤﻞ
ﻟﻐﺰش اﺳﺖ و ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺑﺤﺚ و ﺑﯿﺎن اﺳﺖ؛ اﻣﺎ وﻗﺖ ﻓﺮﺻﺖ اﺗﻤﺎم آن را
١
ﻧﻤﯽدھﺪ«.
و ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﮑﮫﻨﻮی در رد ﺑﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ادﻋﺎی ﻋﺪم
ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺖ ﻣﺮدم ،ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﻓﺴﺎد آن ﻇﺎھﺮ و آﺷﮑﺎر
ﺗﺤﺮﯾﻒ در ِ
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ

ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ھﻤﮕﯽ ﭘﻮچ و ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ

١

 -ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺴﻨﯽ ،إﺳﻌﺎف اﻟﻤﺄﻣﻮل ،ھﻨﺪ ،اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی ﻟﮑﮫﻨﻮ۱۳۱۲ ،ھـ ،ص.۱۱۵
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﻗﺮآن ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻋﻠﯽ ﻧﺰد
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در رواﯾﺎﺗﯽ از ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ِ

ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺼﺮ – ﻣﮫﺪی – ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.

١

ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺷﯿﻌﻪ در ھﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻟﺪار ﻋﻠﯽ ﻟﮑﮫﻨﻮی در »ﻋﲈد اﻻﺳﻼم« و ﺳﯿﺪ

ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺴﯿﻦ در »اﺳﺘﻘﺼﺎء اﻻﻓﻬﺎم« و ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ در رﺳﺎﻟﻪاش »ﺑﺎرﻗﻴﻪ ﺿﻴﻐﻤﻴﻪ« و ﻣﻼ

ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﯿﻦ در »رﺷﻖ اﻟﻨﺒﺎل« و ﻏﯿﺮ آنھﺎ ،در ﻏﯿﺮ آن ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ،ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ھﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﯿﻌﻪ در دورهی ﺳﻮم ﮐﻪ ﺑﻪ دورهی ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ،از
ﺑﺤﺚ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ھﻢ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی
در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد دارد.
ﺑﻠﯽ! ھﻢاﮐﻨﻮن ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ از ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر ﺗﺤﺮﯾﻒ و
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ اﻧﮑﺎرﺷﺎن ھﻢ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی
ﺳﻠﻒ و ﺧﻠﻒ آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﭘﺲ واﺟﺐ اﺳﺖ از ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رواﯾﺎت ﭘﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و از راوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد ،ﻣﺪار رواﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ آن
ﻗﻮم از اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،دوری و ﺑﯿﺰاری ﺟﻮﯾﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه را اﻋﻼن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺮﺣﺒﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ؛ زﯾﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦھﺎ،
اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود و ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ و اﯾﻦ راوﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺪاﯾﯽ و دوری آﻧﺎن از ﺳﻨﺖ و اھﻞ آن ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و راھﻨﻤﺎﯾﺎن و رھﺒﺮان اﯾﻦ
اﻣﺖ ﺑﺎ اﻣﻼء داﺳﺘﺎنھﺎی ﺧﺮاﻓﯽ و اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎی ﻣﻮھﻮم و رواﯾﺎت ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﯽﻣﺤﺘﻮا
درﺑﺎرهی اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪاص ،ﺻﺪﯾﻖ و ﻓﺎروق و ذیاﻟﻨﻮرﯾﻦ و ﻋﻤﻮم
اﺻﺤﺎب و ﻋﻠﯽ و ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢش ،در ﺧﺼﻮص ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻼﻓﺖ و اﻣﺎﻣﺖ
ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻪی ﻣﺮدم ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف داﻣﻦ زدﻧﺪ و واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ راھﻨﻤﺎی اﻣﺖ ﺑﻪ راه راﺳﺖ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮑﺘﺎ و
رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ،ﺟﺰ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﺎﻣﺖ
او و اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻨﺼﺐھﺎ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮﯾﺶ و ﻓﺮﻣﺎن دادن ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدت آل ﺧﻮد ﻧﻪ دﯾﮕﺮان ،ﻣﺒﻌﻮث ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم از اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪا ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻮمﭘﺮﺳﺘﯽ و اﯾﻦ ﻏﺮض ﻣﺤﺪود ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
١
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ﭘﺲ ای ﻗﻮم ﺷﯿﻌﻪ ،زود ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ و اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت را دور ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ دﺳﺘﺎن
ﮔﻨﺎهآﻟﻮد و ﻗﻠﻢھﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و دروغﭘﺮداز ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ وﺟﺪانھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﻧﺸﺪهاﺳﺖ ،ﻏﻔﻠﺖ و ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ای ﻗﻮم ،ﺑﻪ
ﮐﺘﺎب ﻣﺤﻔﻮظ و دﺳﺖ ﻧﺨﻮردهی ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ؛ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ آن را ﺑﺮ ﺳﺮور ﺑﺸﺮﯾﺖ
ﻧﺎزل ﮐﺮده و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪن روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺣﻔﻆ آن را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ
رهﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ،رھﯿﺎب ﺷﻮﻧﺪ و رهﭘﻮﯾﺎن در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮر آن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺻﯿﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﮐﺘﺎب رھﯿﺎب
ﺷﻮﯾﻢ و ﺟﮫﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎن رھﺎ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺧﺪاﯾﺎ ،دلھﺎﯾﻤﺎن را ﺑﺎ ﻧﻮر اﯾﻤﺎن ﻧﻮراﻧﯽ ﮔﺮدان و ﻣﺎ را از ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ
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»آن ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ«.
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»ھﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ ﻗﺮآن ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ .ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ آن را ﺑﺮﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻧﺎزل
ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ از زﻣﺮهی ﺑﯿﻢدھﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ روﺷﻦ و آﺷﮑﺎر«.
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»ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻃﻠﯽ ،از ھﯿﭻ ﺟﮫﺘﯽ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻗﺮآن ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﻗﺮآن ﻓﺮوﻓﺮﺳﺘﺎدۀ ﯾﺰدان
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و ﺳﺘﻮده اﺳﺖ«.
»ﺻﺪق اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ«

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم:
ﻫﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﺷﯿﻌﯽ در اﺛﺒﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﻗﺮآن
از ﮐﺘﺎب »ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﺪث ﺷﯿﻌﯽ ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ:
ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎب را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﺘﺎب »ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب در اﺛﺒﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺘﺎب ّ
رب
اﻻرﺑﺎب« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﺪث آن ﻗﻮم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ ،اﺧﺘﺼﺎص دادهاﯾﻢ؛
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺎب را از ﭼﮫﺮهی ﻋﻘﯿﺪهی اﺻﻠﯽ آن ﻗﻮم درﺑﺎرهی ﻗﺮآن ،ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اﯾﻦ
ﻋﻘﯿﺪه را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﯾﺎ در ﮐﺘﺎب او ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﯽ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻧﻘﻞ
ﺷﺪهی ﻣﺘﻮاﺗﺮ از اھﻞ ﺑﯿﺖ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻧﻘﺎب را از روی
ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در ﻏﻼف ﺗﻘﯿﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﺪت زﯾﺎدی از دﯾﮕﺮان ﭘﻨﮫﺎن
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .وی اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎت را از ﮐﺘﺎبھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺋﻤﻪی دوازدهﮔﺎﻧﻪ
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ّ
ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﯿﺪه ﺣﺘﯽ از آن ھﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪی ﺷﯿﻌﻪ از روزی ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و دارای زﯾﺎده و ﻧﻘﺺ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻗﻮم ،ﺧﻼف اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه را از
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪادهاﻧﺪ ﻣﮕﺮ از روی ﻣﻤﺎﺷﺎت و ﻣﺪارا و ﺗﻘﯿﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮓ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دارای
ارزش ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺄن رﻓﯿﻌﯽ ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ دو ھﺰار رواﯾﺖ را در ﺧﻮد ﺟﺎی
داده ﮐﻪ ھﻤﻪ از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم رواﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻋﺎدی و
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی ﺗﺸﯿﻊ و ﻣﺎھﺮ در ﻋﻠﻮم،
ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ و رﺟﺎل ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺎﻣﯿﻊ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪی ﺷﯿﻌﻪ؛
ﯾﻌﻨﯽ» ،ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ« اﺳﺖ؛ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ّ
ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ و ارزش ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﺘﺎب
»اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ« ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ در ﺑﯿﺴﺖ ﺟﻠﺪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا

ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﺪرک در ﺳﻪ ﺟﻠﺪ ﻗﻄﻮر ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺘﺪرک ،ﺣﺪود ﺳﯽ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب
در ﺣﺪﯾﺚ و رﺟﺎل و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ و او از ﯾﺎران ﺳﯿﺪ ﺷﯿﺮازی ﻣﺠﺪد ﻗﺮن
ﺳﯿﺰدھﻢ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد او ﻣﻌﺘﻤﺪ و ﻣﻮﺛﻖ و او را ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﺧﻮدش ﺗﺮﺟﯿﺢ داده
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن و اﻋﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ در ﺣﺪﯾﺚ و رﺟﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽ ﺻﺎﺣﺐ
ﮐﺘﺎبھﺎی »اﻟﻜﻨﻲ واﻷﻟﻘﺎب« و »ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻵﻣﺎل« و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از آن ﮐﺘﺎبھﺎ ،و ﺷﯿﺦ
آﻗﺎ ﺑﺰرگ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎبھﺎی »أﻋﻼم اﻟﺸﻴﻌﻪ« و »اﻟﺬرﻳﻌﺔ اﱃ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ اﻟﺸﻴﻌﺔ« و

ﻏﯿﺮه ،ﻧﺰد وی ﺗﻠﻤﺬ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺷﺎﮔﺮد او ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻧﺠﻒ در
زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺷﮫﺮی ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪی
ﺷﯿﻌﻪ ﺣﺮف اول را ﻣﯽزﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ و ﺑﺰرﮔﺎﻧﺸﺎن از ﺷﮫﺮھﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺸﯿﻦ
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ دﯾﺪار او ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻧﺰد او ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﻋﻠﻤﯽ او ﭼﺸﻢ داﺷﺘﻨﺪ و
در ﻣﺤﻀﺮ وی ﮐﺴﺐ ﻓﯿﺾ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻋﺎدتھﺎی او ﮐﺎوﺷﮕﺮی و ﮐﺸﻒ ﻧﻘﺎب از روی ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﻧﮑﺎت رﯾﺰ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،ﮐﺘﺎب او ﺷﺎﻣﻞ و ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
زﯾﺮا ﺷﺎﻣﻞ اﺧﺒﺎر ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن اﺳﺖ و رواﯾﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و
ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻤﺎم اﻗﻮال ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ .ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ارزش ﮐﺘﺎب را اﻓﺰاﯾﺶ داده
اﺳﺖ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ او ﮐﻼم ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ و ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﻧﻘﻠﯽ،
ﻋﻘﻠﯽ و واﻗﻌﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و دﻻﯾﻞ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻗﻮﻟﯽ را ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ
اﮔﺮ ﺗﺮس از ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺘﺎب ﻧﺒﻮد ،دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ آن را ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﭼﻮن اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ راﺑﻄﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ ﻧﺪارد ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﺒﻮت
ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﺗﻮرات و زﺑﻮر و اﻧﺠﯿﻞھﺎ و ﻏﯿﺮه ـ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺟﺰء اﺧﯿﺮ ،اﮐﺘﻔﺎء ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﭼﯿﺰھﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺧﻮاھﺪ دﯾﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺷﯿﻌﯽ رواﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﭼﮫﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﻗﻮم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺗﻈﺎھﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻗﺒﻞ
از وارد ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﺟﺰء ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﯽ را از ﺧﻮد ﺷﯿﻌﻪ
و ﺑﺰرﮔﺎن آن ﻗﻮم ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دل ﻃﺮﻓﺪاران ﺗﻘﯿﻪ و ﻧﻔﺎق را آزرده و ﻗﺪمھﺎﯾﺸﺎن را
ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺿﻤﻦ ﺷﺮح ﺣﺎل او ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﻧﯿﺰ ،ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﻣﻨﺰﻟﺖ او را ﻣﻌﯿﻦ و ارزش ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﯿﻢ و در ﺧﻼل آن ،ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ را ﻧﺎم
ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ در ﺗﺄﯾﯿﺪ و ّرد آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﺑﺰرﮔﺎن ھﻤﺎن ﻗﻮم اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽ ،آ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻠﻢ رﺟﺎل و ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺸﮫﻮر ،در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف و ﻣﻌﺘﻤﺪ
ﺧﻮد »اﻟﻜﻨﻲ واﻷﻟﻘﺎب« ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺑﯽ ﻋﻠﯽ ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن،

را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺺ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻫﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﺷﯿﻌﯽ در اﺛﺒﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﻗﺮآن
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»ﮔﺎھﯽ ﻃﺒﺮﺳﯽ ﺑﺮ ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺎ» ،ﺛﻘﺔ اﻹﺳﻼم« ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻼﻣﻪ

ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﺻﺎﺣﺐ »ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ« ﺷﯿﺦ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،رواج
دھﻨﺪهی ﻋﻠﻮم اﻧﺒﯿﺎء و ﻣﺮﺳﻠﯿﻦ÷ ،ﺛﻘﻪی ﺑﺰرﮔﻮار و ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺘﺒﺤﺮ و آ ﮔﺎه و
ﻣﺤﺪث ﻧﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت ،ﻧﺎﺷﺮ آﺛﺎر و ﺟﺎﻣﻊ اﺧﺒﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺸﮫﻮر و درﺧﺸﻨﺪه ﺑﺎ رواﯾﺎت ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻧﺪهی ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺮای ﻟﺸﮑﺮ ﻣﮑﺎرم و
ارزشھﺎ ،اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد .او ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎد ﺷﻮد و ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺨﻦ و ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﮔﺮد آن ﻓﺮاھﻢ آﯾﺪ .وی اﺳﺘﺎد ﻣﻦ ﺑﻮد؛ اﺳﺘﺎدی ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﻢ

از وی اﺧﺬ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﻮدم .و ﺷﺘﺮھﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻔﺮهھﺎی ﻋﻠﻤﯽ او ﻻﻏﺮ
ﮐﺮدم؛ ﭘﺲ از ﻓﻀﻞ ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ داد ﮐﻪ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ داﯾﻪی
ََ
ﺷﯿﺮدھﻨﺪه ﺑﺮ ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮﮐﺎت ﻧﻔﺲھﺎی وی ﻋﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﭼﺮاغ وی ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ روﺷﻨﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﭘﺲ آنﭼﻪ از ﻗﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ از
ﻓﯿﺾ درﯾﺎھﺎی ﺑﯿﮑﺮان ﻋﻠﻢ اوﺳﺖ و آن ﺑﻮﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﯽرﺳﺪ از ﺑﻮی
ﻧﺴﯿﻢ ﺳﺤﺮھﺎی اوﺳﺖ.
ھﺮ ﺑﻮی ﮐﻪ از ﻣﺸﮏ و ﻗﺮﻧﻔﻞ  ١ﺷﻨﻮی از دوﻟﺖ آن زﻟﻒ ﭼﻮ ﺳﻨﺒﻞ ﺷﻨﻮی در ﭘﺎرهای
از زﻣﺎن ،در ﺳﻔﺮ و ﺣﻀﺮ ﻣﻼزم او ﺑﻮدم و ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت از ﻣﺤﻀﺮ وی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ
ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺟﺪاﯾﯽ اﻓﺘﺎد؛ ﭘﺲ روزﮔﺎر ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد در ھﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺸﺮ از
روزﮔﺎر در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ در اواﺧﺮ ﺟﻤﺎدی اﻻوﻟﯽ ﺳﺎل ) (۱۳۲۰ھﺠﺮی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و
در ﺟﻮار اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن در ﺷﺒﺴﺘﺎن ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺠﻒ دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .وی در آﺧﺮ ﮐﺘﺎب
»ﻣﺴﺘﺪرك« ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺧﻮد را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

٢

ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺑﺰرﮔﺶ در ﻋﻠﻢ رﺟﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎنھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮای
وی ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻓﻮاﺋﺪ رﺿﻮی در اﺣﻮال ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺬھﺐ ﺟﻌﻔﺮی« و
ﮐﻼﻣﺶ را ﭼﻨﯿﻦ آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
ﺷﯿﺦ ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﻮار و ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻣﺤﮑﻢ ﻣﺎ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهی ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ و ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ،
ﺧﺎﺗﻢ ﻓﻘﮫﺎ و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ،ﺑﺨﺸﻨﺪهی ﺑﺰرﮔﻮاری و درﯾﺎی ﺑﯽﺳﺎﺣﻞ داﻧﺶ ،اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪهی
١

 -ﮔﯿﺎھﯽ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻣﺜﻞ زﯾﺮه) .ﻣﺼﺤﺢ(

٢

 -ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽ ،اﻟﮑﻨﯽ و اﻻﻟﻘﺎب ،ج ،۲ص.۴۰۵
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﮔﻨﺠﯿﻨﻪھﺎی اﺧﺒﺎر ،زﻧﺪه ﮐﻨﻨﺪهی آﺛﺎر از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ،ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ و ﻧﮫﺮ روان ﻓﻀﺎﺋﻞ ،ﺷﯿﺦ و
ﻣﻮﻻی ﻣﺎ ،ﻋﻼﻣﻪی ﻣﺤﺪث و ﺛﻘﻪ ،ﻧﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮھﺎﻧﺶ را ﻧﻮراﻧﯽ ﮔﺮداﻧﺪ و او را در
١
ﺑﮫﺸﺖ ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮداﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺎن اﺣﻮال او در ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ آﻗﺎ ﺑﺰرگ ﺗﮫﺮاﻧﯽ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ:
ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺳﻨﺪ ،ﺣﺠﺖ اﺳﻼم ،ﻧﺎﯾﺎب روزﮔﺎر ،اﺳﺘﺎد ﺑﺸﺮ ،ﺗﺎزه ﮐﻨﻨﺪهی
ﻣﺬھﺐ در ﻗﺮن ﺳﯿﺰده ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ،رﯾﺎﺳﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ وی ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺷﺪ،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺘﻢ ﭘﯿﺸﻪ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ او ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن از
ﺑﯿﺎن ﺷﺮف و ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪ او ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ .رﺋﯿﺲ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺮازی
– ﺧﺪا ﺗﺮﺑﺖ ارزﺷﻤﻨﺪ او را ﻣﻘﺪس ﻧﮕﻪ دارد – ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺷﻌﺒﺎن ) (۱۳۱۲ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮاء و
٢

در ﺟﻮار ﺟﺪ ﺧﻮد ،اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ ﻣﺪﻓﻮن ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺧﻮد ﺑﻪ وی ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ
ﺑﻌﺪ از ﺷﯿﺦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﺴﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎھﯽ در ﺧﺸﮑﯽ ﺷﺪ؛ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪم اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﺮف در
ً
ﻣﯿﺎن ﮔﺮﻣﺎ .واﻗﻌﺎ او ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺮ آنھﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ .او اﺳﺘﺎد ﻣﻦ ﺑﻮد و
در آﻏﺎز ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﻢ از وی اﺧﺬ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﻮدم و در راه ﺳﻔﺮ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺎﺋﺪهھﺎی ﻋﻠﻤﯽ
وی ،ﺷﺘﺮھﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی را ﻻﻏﺮ ﻧﻤﻮدم و او ﻧﯿﺰ ،از ﺧﻮان ﻓﻀﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺿﺎﯾﻊ
ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﭼﻮن داﯾﻪای ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺧﻮد ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽھﺎ ﻧﻤﻮد و آﻏﻮش
ََ
ﻋﻠﻮﻣﺶ را ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ و آب ﻣﻌﻠﻮﻣﺶ را در ﮔﻠﻮﯾﻢ رﯾﺨﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮﮐﺎت ﻧﻔﺴﮫﺎﯾﺶ
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﻢ ﮔﺸﺖ و از ﭘﺮﺗﻮ ﭼﺮاﻏﺶ ،روﺷﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮ آنﭼﻪ از ﻗﻠﻢ ﻣﻦ
رﯾﺰان ﺷﻮد از ﻓﯿﺾ درﯾﺎی ﻋﻠﻢ اوﺳﺖ و ﻧﻔﺲ ﺣﯿﺎتﺑﺨﺶ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻦ ،از ﻧﺴﯿﻢ
ﺳﺤﺮھﺎی اوﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺛﻮاب و ﭘﺎداش ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ ﺳﮫﻢ او را در
ﺑﮫﺸﺖ ﺧﻮد از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦھﺎ ﻗﺮار دھﺪ ـ ﺧﺪاوﻧﺪ او را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ـ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ دارای
اﻟﻄﺎف ﻧﮫﺎﻧﯽ و ﻣﻮاھﺐ ﻏﯿﺒﯽ و ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮد .ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
ﺳﯽ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﮫﺎرت و زﺑﺮ دﺳﺘﯽ او ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﺪ و آن ﮐﺘﺎبھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ

١
٢

 ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺿﻮﯾﺔ ص.۱۴۸ -ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺿﻮﯾﺔ ،ص.۱۵۰

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻫﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﺷﯿﻌﯽ در اﺛﺒﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﻗﺮآن
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از :ﮐﺘﺎب »ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﻣﺴﺘﻨﺒﻂ اﳌﺴﺎﺋﻞ« در ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

»اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ« اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب »ﻧﻔﺲ اﻟﺮﲪﻦ در ﻓﻀﺎﺋﻞ ﴎور ﻣﺎ ﺳﻠﲈن« ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از اوﻟﯿﻦ

ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت وی ﺑﻌﺪ از ﮐﺘﺎب »اﻟﺸﺠﺮة اﳌﻮﻧﻘﺔ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ « در زﻧﺠﯿﺮهی اﺟﺎزهھﺎی ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻮﺳﻮم
ﺑﻪ »ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻨﺠﻮم« ،و ﺑﻌﺪ از ﮐﺘﺎب »ﻣﺮﺳﻠﺔ اﻟﺪر اﳌﻨﻈﻮم« ،ﮐﺘﺎب داراﻟﺴﻼم درﺑﺎرهی رؤﯾﺎ
و ﺧﻮاب دﯾﺪن در دو ﺟﻠﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﻤﻮدم اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮد او ﺟﻠﺪ دوم آن را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب »ﻓﺼﻞ

اﳋﻄﺎب« ،ﮐﺘﺎب »ﻣﻌﺎﱂ اﻟﻌﱪ ﰲ اﺳﺘﺪراك اﻟﺒﺤﺎر اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﴩ« ،ﮐﺘﺎب »ﺟﻨﺔ اﳌﺄوي«

ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺒﺮی ﺑﻪ ﻟﻘﺎی ﺣﺠﺖ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،رﺳﺎﻟﻪی »ﻓﻴﺾ

ﻗﺪﳼ« در اﺣﻮال ﻋﻼﻣﻪی ﻣﺠﻠﺴﯽ» ،ﺻﺤﯿﻔﻪی دوم ﻋﻠﻮی«» ،ﺻﺤﯿﻔﻪی ﭼﮫﺎرم
ﺳﺠﺎدﯾﻪ»» ،اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺜﺎﻗﺐ« در اﺣﻮال اﻣﺎم ﻏﺎﯾﺐص ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،رﺳﺎﻟﻪی »ﻣﻴﺰان

اﻟﺴﲈء« در ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن وﻻدت ﺧﺎﺗﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ» ،ﻛﻠﻤﻪي ﻃﻴﺒﺔ« ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ،
»ﻇﻠﲈت اﳍﺎوﻳﻪ« ،رﺳﺎﻟﻪای در ّرد ﺷﺒﮫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب »ﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب« وی وارد ﺷﺪه

اﺳﺖ» .ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺪر اﳌﺸﻌﺸﻊ ﰲ ذرﻳﺔ ﻣﻮﳼ اﳌﱪﻗﻊ«» ،ﻛﺘﺎب ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺘﺎر ﻋﻦ وﺟﻪ اﻟﻐﺎﻳﺐ

ﻋﻦ اﻷﺑﺼﺎر )ﻋﺞ(«» ،ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮﺻﺎد« ،رﺳﺎﻟﻪای ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ درﺑﺎرهی ﻣﺤﻞ و
زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮ آنﭼﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ اﺻﺢ اﺳﺖ ،ﮐﺘﺎب »ﻣﺴﺘﺪرك« ﺣﺎﺷﯿﻪای اﺳﺖ ﺑﺮ

آنﭼﻪ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ» ،ﺷﺎﺧﻪی ﻃﻮﺑﯽ« در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﯿﺪ ﮔﺎو» ،ﻟﺆﻟﺆ و ﻣﺮﺟﺎن در
ﺷﺮط ﭘﻠﻪی اول و دوم روﺿﻪﺧﻮاﻧﺎن«» ،ﲢﻴﺔ اﻟﺰاﺋﺮ ﺑﻠﻐﺔ اﳌﺠﺎور« ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﺧﺮﯾﻦ

ﺗﺄﻟﯿﻒ وی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻤﺎم ﮐﺮدﻧﺶ را ﺑﻪ وی ﻧﺪاد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﺗﻤﺎم
آن و دﯾﮕﺮ ﺣﻮاﺷﯽ و رﺳﺎﻟﻪھﺎی او را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﮐﺮد .او؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻧﯿﮏ ﻣﺤﻀﺮ و
دارای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳﺮﯾﻊ و ﺣﺎﻓﻈﻪی ﻓﺮاوان ،ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ،اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪهی وﺣﺸﺖ
از ﺑﺮادران ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺮ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻋﺎﺑﺪ و ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻮد و او ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺎت و واﻻﺗﺮﯾﻦ
ﺧﺼﻠﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﻮد ،در ھﺮ ﺧﯿﺮی ﺑﻪ اوج رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و از ھﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎﺗﺮﯾﻦ ﺟﻮھﺮ

را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﻠﻢ او ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﻓﻦ او ،ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ و ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻣﺮدان راوی و اﺣﺎﻃﻪ ﺑﻪ اﻗﻮال و آ ﮔﺎه ﺑﻪ رﯾﺰهﮐﺎریھﺎی آﯾﺎت و ﻧﮑﺎت و اﺧﺒﺎر ﺑﻮد ،ﺑﻪ
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ھﻤﻪ از درک ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﻮاھﺮ اﺧﺒﺎر ﺗﻮﺳﻂ وی ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و
دﯾﺪهھﺎ از ادراک ﺳﺒﮏ وی در اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺷﺎرات و رﻣﻮز اﺧﺒﺎر ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ
ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻤﻪ آ ﮔﺎھﯽ و ﭼﯿﺮهدﺳﺘﯽ و ﺗﺒﺤﺮ
در ﻋﻠﻮم و اﺧﺒﺎر و ﺳﻨﻦ و آﺛﺎر را ﺑﻪ وی ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .وی درﯾﺎﯾﯽ ّ
ﻣﻮاج و ﺧﺮوﺷﺎن و
ﭼﺮاﻏﯽ ﻓﺮوزان ﺑﻮد ﮐﻪ ارزش ﻋﻤﺮش را داﻧﺴﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ
دﻗﯿﻘﻪ از دﻗﺎﯾﻖ ﻋﻤﺮ و ﮔﻮھﺮ ﻧﻔﯿﺲ زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﺪون ﺑﮫﺮه ﻓﺎﻧﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ
ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﮫﺮه را ﺑﺮد؛ زﯾﺮا وی اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ از اﻣﺎﻣﺎن ﭘﺎک را ﺟﻤﻊآوری و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮد و
اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ذﮐﺮ و ﺗﻼوت آﯾﺎت ﻗﺮآن ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎز و اﻧﺠﺎم ﻧﻮاﻓﻞ و ﻣﻨﺪوﺑﺎت ﺳﭙﺮی ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ھﺮ ﺳﻨﺖ واﻻﯾﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ رﯾﺰهﮐﺎریھﺎی آداب دﯾﻨﯽ را ادا
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .او ﺑﺎ ﮐﺮدارھﺎی ﺧﻮب ﺧﻮد ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ اﺣﻮال ﺧﻮب
ﺧﻮد ﻣﺮدم را ﺑﻪ راه ﺧﺪا ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .دﯾﺪن وی ﺑﺎﻋﺚ ﯾﺎد ﺧﺪا ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺘﺎرش ﺑﺮ
ﻋﻠﻢ ﻣﯽاﻓﺰود و ﻋﻠﻢ او ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻣﻮر آﺧﺮت ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد .ھﯿﭻ اﺣﺪی ﺟﺰ ﺑﺎ ﺑﮫﺮهای
ﻣﻔﯿﺪ و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺛﻮاب و ﺗﺮس از ﺗﮫﺪﯾﺪ ،از ﻣﺠﻠﺲ وی ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺖ و از ﺳﻨﺖ ھﺎ ﺟﺰ
ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮ رﻧﺞ ﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ را ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺰﯾﺪ و ﺟﺰ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻨﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
ﮐﺮدار و ﮔﻔﺘﺎرش ھﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺖ و ﮔﻔﺘﺎر وی ﻣﻘﺼﻮر ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ از اﻣﺎﻣﺶ
ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد .ﻣﺪﺗﯽ را در ﺧﺪﻣﺖ او در ﺳﻔﺮ و ﺣﻀﺮ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدم و ﺷﺐ و روز ﺑﺎ او ﻣﻼزم
و ھﻤﺪم ﺑﻮدم و از ﻣﺤﻀﺮ وی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺟﺪاﯾﯽ اﻓﺘﺎد ،ﭘﺲ
روزﮔﺎر ﺳﻔﺮهای را ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،در ھﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺸﺮ از ﺷﺮ روزﮔﺎر در اﻣﺎن
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ؛ ﭘﺲ در ﺳﺎل ) (۱۳۲۰وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ـ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺎ اﺋﻤﻪ ﻣﺤﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ـ در
ﺧﻼل ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ از وی ﺑﮫﺮه ﻣﯽﺑﺮدم ،از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه دھﺪ ﺗﺎ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت آﻧﺎن
را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮق ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪی وی رواﯾﺖ ﮐﻨﻢ؛ ﺑﺎﻵﺧﺮه در اواﺧﺮ روزھﺎی زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﺎ
درﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد .ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺖ ﻧﮫﺎد و اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ھﻤﺴﻔﺮان ﻗﺪﯾﻢ و
ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮدﻣﺎن را در ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل دﯾﻦ و اﺻﻮل ﻓﻘﻪ و ﻏﯿﺮه ،ﺑﻪ وﯾﮋه
ﮐﺘﺎبھﺎی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪای ﮐﻪ اﺳﺎس ﻣﺬھﺐ و ﻓﺮوع ﺑﺮ آنھﺎ ﻧﮫﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،از وی رواﯾﺖ
ﮐﻨﻢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺎزهی رواﯾﺖ از ﮐﺘﺎبھﺎی »وﺳﺎﺋﻞ و اﻟﺒﺤﺎر و ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ« ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺄﻟﯿﻒ آن را ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ،ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ
را ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺟﺎﺋﺰ و رواﯾﺘﺶ ﺑﺮای وی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ داد ﮐﻪ رواﯾﺎﺗﺶ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮق ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهی او از اﺳﺘﺎدان ﺑﺰرﮔﻮارش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺤﮑﻢ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻫﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﺷﯿﻌﯽ در اﺛﺒﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﻗﺮآن
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ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻨﻈﻢﺗﺮﯾﻦ آن رواﯾﺖھﺎ ،رواﯾﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﺮﺳﯽ از ﻓﺨﺮ ﺷﯿﻌﻪ ،ﺗﺎج ﺷﺮﯾﻌﺖ،
ﺧﺎﺗﻢ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﺆﺳﺲ ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻋﻠﻤﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل از آن ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ ،و ﮐﻮه ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و اﺳﺘﺎد ﻣﺠﺘﮫﺪان و ﺧﺎﺗﻤﻪی ﻓﻘﮫﺎ و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در
ﻋﺼﺮ ﺧﻮد رﯾﺎﺳﺖ ھﻤﻪی اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﻪ وی ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻧﺼﺎری ـ
ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و او را در ﮔﺴﺘﺮهی ﺑﮫﺸﺖ ﺧﻮد ﺳﮑﻨﯽ دھﺪ ـ او
ھﻢ از ﺷﯿﺦ ﻓﻘﯿﻪ و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ،اﺣﻤﺪ ﻧﺮاﻗﯽ و او ﻧﯿﺰ ،از ﺑﺤﺮ ﻣﺘﻼﻃﻢ ،ﻋﻼﻣﻪ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﺑﺤﺮ اﻟﻌﻠﻮم ـ ﺧﺪا روﺣﺶ را ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﺪ ـ او ھﻢ ،از اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻘﻖ و
ُ
ﻣﺤﺪث ،ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »ﻟﺆﻟﺆة« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ آن ھﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃ ُﺮﻗﯽ ﮐﻪ در
ﺧﺎﺗﻤﻪی ﮐﺘﺎب »ﻣﺴﺘﺪرک« ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮق
ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪی وی ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ رواﯾﺘﺶ ﺑﺮای او ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و اﺟﺎزهی رواﯾﺘﺶ را
دارد ،از او رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ھﻤﻪی ﺳﺘﺎﯾﺶھﺎ ،ﺑﺮازﻧﺪهی ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ،در روز ﺟﻤﻌﻪ ،ﺷﺸﻢ رﺑﯿﻊ اﻻول ﺳﺎل ) (۱۳۲۰در ﮐﻮﻓﻪی ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ
١
ﻓﺮات اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻘﻖ و اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺪﺛﺎن در ورع و ﺗﻘﻮی و
ﯾﮕﺎﻧﻪی دوران ﺧﻮد در ﺑﻪ اھﺘﺰار در آوردن ﭘﺮﭼﻢ ھﺪاﯾﺖ و اﺳﻼم ،ﺣﻀﺮت ﺣﺎج ﺷﯿﺦ
٢
ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽ.
اﻣﺎ آنﭼﻪ رھﺒﺮ آن ﻗﻮم ،آﻗﺎ ﺑﺰرگ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ ﭼﻮن »اﻟﺬرﻳﻌﺔ« و »أﻋﻼم

اﻟﺸﻴﻌﺔ« و ﻏﯿﺮ آن از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻪ ،راﺟﻊ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺗﻮﺟﻪ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آﻗﺎ ﺑﺰرگ ﺗﮫﺮاﻧﯽ در ﮐﺘﺎب »أﻋﻼم اﻟﺸﻴﻌﻪ« ﺧﻮد در ﺟﻠﺪ اول از ﻗﺴﻢ دوم ،ﺑﻌﺪ

از ﻧﺎم او ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺷﯿﺦ ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮری ،و ﻗﺒﻞ از آنﮐﻪ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ او را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ آن اﺳﻢ را ﻧﻮﺷﺘﻢ ،ﻗﻠﻢ در دﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻟﺮزه اﻓﺘﺎد و ﻣﺮا ﺑﻪ وﻗﻔﻪ واداﺷﺖ؛
ﭘﺲ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺳﺘﺎد ﻧﻮری ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ھﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ از وی در
ذھﻦ داﺷﺘﻢ ،دوﺑﺎره ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﺪاﻋﯽ ﺷﺪ؛ آن ھﻢ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل .ﭘﺲ از
روی ﺗﻌﻈﯿﻢ وی ،ﻓﺮوﺗﻦ ﺷﺪم و ﺑﺮ اﺛﺮ ھﯿﺒﺘﺶ ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪم .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ او را
١

 -ﻋﺒﺎس ،ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺿﻮﯾﺔ ،ص.۱۵۰-۱۵۳

٢

 -اﻟﮑﻨﯽ و اﻷﻟﻘﺎب ،ج.۱

۱۲۲

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او از ﭘﮫﻠﻮاﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ و اﻋﻤﺎل آﻧﺎن در ھﯿﭻ ﭼﮫﺎرﭼﻮﺑﯽ
ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ ،اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ دﺷﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرخ ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ درﺑﺎرهی اﯾﻦ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺖ او را ﺑﺮ دوش ﻧﮫﺪ و ﻣﻦ ﺟﺰ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎھﯽ در
ادا ﻧﻤﻮدن ﺣﻖ وی ،ھﯿﭻ راھﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﮔﻮﺷﻪای از
ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ او را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﻮﻗﺶ را ادا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﭘﺎداش
١
ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ را ﺑﺮای وی ﻓﺮاھﻢ آورد.
ﺳﭙﺲ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﺷﯿﺦ ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﯿﺮزا ّ
ﻣﺤﻤﺪ
ﺗﻘﯽ ﺑﻦ ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺗﻘﯽ ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ ،اﻣﺎم اﻣﺎﻣﺎن ﺣﺪﯾﺚ و رﺟﺎل در
ﻗﺮنھﺎی اﺧﯿﺮ و از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ و ﺑﺰرگ ﻣﺮدان اﺳﻼم در اﯾﻦ ﻗﺮن اﺳﺖ .وی
در ) ۱۸ﺷﻮال  (۱۲۵۴در روﺳﺘﺎی »ﯾﺎﻟﻮ« از ﺗﻮاﺑﻊ ﻧﻮر و ﯾﮑﯽ از دھﺴﺘﺎنھﺎی ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و در آن ﺟﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﺘﯿﻢ ﺑﻮد ،ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ؛ زﯾﺮا ﭘﺪرش ﮐﻪ ﺣﺠﺖ ﺑﺰرگ
ﺑﻮد در ﺳﻦ ھﺸﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ وی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،وی ﺑﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺰرگ ،ﻣﻮﻟﯽ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻼﺗﯽ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؛ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮد و در آن ﺟﺎ ﺑﻪ
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﭘﺪر زﻧﺶ ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﭘﯿﻮﺳﺖ و از ﻋﻠﻢ وی ﺑﮫﺮه ﺑﺮد.
ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل ) (۱۲۷۳ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮد و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﺳﺎل در ﻧﺠﻒ
ً
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در ﺳﺎل ) (۱۲۷۸ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮد و
ﻣﻼزم ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻃﮫﺮاﻧﯽ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﻦ ﮔﺸﺖ ،و ﺗﺎ ﻣﺸﮫﺪ ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ ﺑﻪ
ھﻤﺮاه او ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل در ﺳﺎل ) (۱۲۸۰ﺣﺞ ﺑﯿﺖاﻟﻠﻪ ،ﻧﺼﯿﺐ او ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه در ﻣﺤﻀﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻧﺼﺎری ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ در
) (۱۲۸۱وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ در ) (۱۲۸۴ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم رﺿﺎ را زﯾﺎرت ﮐﺮد و
در ﺳﺎل )(۱۲۸۶؛ ﯾﻌﻨﯽ در ھﻤﺎن ﺳﺎل ،اﺳﺘﺎد ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﻓﻮت ﮐﺮد و او ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
اﺳﺘﺎد ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺟﺎزه داد و ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪی
ﺧﺪا ﻧﺼﯿﺐ او ﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺳﺎلھﺎ در آن ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ و در ﺧﻼل آن
ﺳﺎلھﺎ ﻣﻼزم ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﺷﯿﺮازی ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ اﺳﺘﺎدش در ﺳﺎل ) (۱۲۹۱ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮاء
ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮد ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻧﯿﺰ ،در
) (۱۲۹۲ﺑﺎ اھﻞ و ﻋﯿﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﺳﺘﺎد ﺧﻮد ﻣﻮﻟﯽ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ و ﺳﻠﻄﺎن آﺑﺎدی و
١

 -آﻏﺎ ﺑﺰرگ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﻧﺠﻒ۱۳۸۵ ،ھـ ،ص.۵۴۳
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۱۲۳

داﻣﺎد ﺧﻮد ،ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻧﻮری ،ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﯿﺮازی ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻣﮫﺎﺟﺮان ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮاء ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا ﻧﺼﯿﺐ او ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از
ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺳﻔﺮ ﺣﺞ در ﺳﺎل ) ،(۱۲۹۷ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮد و ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم
رﺿﺎ÷ را زﯾﺎرت ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮاء ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺑﺎر ﭼﮫﺎرم در ﺳﺎل )(۱۲۹۹
راھﯽ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در ﺳﺎﻣﺮاء ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻼزم اﺳﺘﺎد ﻣﺠﺪد ﺧﻮد
ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺳﺎل ) (۱۳۱۲وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت وی ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل
) (۱۳۱۴در ﺳﺎﻣﺮاء ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺖ
١
وﻓﺎت در آن ﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ ﻧﻮری ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ وﺟﻮدﺷﺎن در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﮐﻤﯿﺎب
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﮫﺎرت ،ﻣﻤﺘﺎز ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺷﮕﻔﺖآور ﺧﺪا ﺑﻮد
ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﺧﺪادادی ﻋﺠﯿﺐ و ارزﺷﻤﻨﺪی در وی ﻧﮫﻔﺘﻪ ﺑﻮد و او را از ﻋﻠﻤﺎی ﻃﺮاز
اول ﺷﯿﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺣﯿﺎت او ﺻﻔﺤﻪای درﺧﺸﺎن از اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ و او در ھﻤﻪی
آﺛﺎر و ﻣﺮوﯾﺎﺗﺶ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬر زﻣﺎن ،ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد واﺟﺐ ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﻣﺆﻟﻔﺎن و ﻣﺆرﺧﺎن ﺑﻪ او ﻏﺒﻄﻪ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر زﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﺪح او ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ؛ زﯾﺮا او
وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺬر ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺟﺰ ﺑﺤﺚ و ﮐﺸﻒ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﮐﺎوش
و ﺟﺴﺘﺠﻮ ،ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی در او وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؛ اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و ﮐﻠﻤﺎت ﻃﻼﯾﯽ ﺣﺪﯾﺚ را
ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮد و آﺛﺎر ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ای ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ﻧﻈﻢ در آورد و ﻧﻮادر ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﯿﺮه را ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﻧﻤﻮد و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﺎن ھﻤﺮاه او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت وی ،ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻟﻄﺎف وﯾﮋهای از ﻋﻨﺎﯾﺎت ﺧﻮد ،ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﮐﺮده و ﮔﻨﺠﯿﻨﻪھﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺮای
وی اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدان اﯾﻦ ﻓﻦ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺼﻮر
َ َ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﯿﺮاث آل ﻣﺤﻤﺪص آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖٰ�﴿ .ل ِك
فَ ۡض ُل ٱ َّ�ِ يُ ۡؤ�ِيهِ َمن � َ َشا ٓ ُء َوٱ َّ ُ
� َ�ٰس ٌِع َعل ٌ
ِيم﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة [۵۴ :و اﯾﻦ ،ﻓﻀﻞ ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﻪ ھﺮ
ۚ
ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ،ﻣﯽدھﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ دارای ﻓﻀﻞ ﻓﺮاوان و داﻧﺎﺳﺖ.

 -۱ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﻧﭽﻪ در آﺧﺮ ﺟﺰء ﺳﻮم از ﮐﺘﺎب »ﻣﺴﺘﺪرک« ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
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ﺑﺮای ﺑﺎر اول در ﺳﺎﻣﺮاء در ﺳﺎل ) (۱۳۱۳ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﻣﺠﺪد ﺷﯿﺮازی ﮐﻪ
ھﻤﺎن ﺳﺎل ورود ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ او ﻣﺸﺮف ﺷﺪم؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ھﻤﺎن ﺳﺎل ،ﻧﺎﺻﺮ
اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ .ﻗﺒﻞ از ورودم ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ،ﻋﺰم زﯾﺎرت ﺳﺎﻣﺮاء ﮐﺮده ﺑﻮدم ،ﭘﺲ
ﺑﺮای دﯾﺪن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﯿﺎن ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ او را داﺷﺘﻢ ،در ﺧﺎﻧﻪاش ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدم .آن روز
ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮد و ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺰای ﺣﺴﯿﻦ÷ در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد؛ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی
ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺷﯿﺦ ﻧﯿﺰ ،روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﺸﻐﻮل وﻋﻆ ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ذﮐﺮ
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺣﺎﺿﺮان ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ھﻢ ،از ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
درون ﻣﻦ ﭼﻨﺎن ﻣﻤﻠﻮ از اﺣﺘﺮام و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﺪا
ﻣﯽداﻧﺪ ،زﯾﺮا ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او را دﯾﺪم ،ﻋﻼﺋﻢ ﻧﯿﮏﻣﺮدان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮدﻣﺎن را در او
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدم و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ رﺳﯿﺪم ﺑﺮای دﯾﺪار ﻣﺠﺪد او آرزوﻣﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪم و
ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :ای ﮐﺎش ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ او ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻢ ﺗﺎ از ﻣﺤﻀﺮ او اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ.
وﻗﺘﯽ در ﺳﺎل ) (۱۳۱۴ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮد و ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﻪ ھﻤﺮاه و
ﻣﻼزم او ﺷﺪم ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ او را در آنﺟﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻗﺮار داد و در اﯾﻦ ﻣﺪت،
ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺒﯽ از وی ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺷﺮح آنھﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ،
ﺳﺨﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧﻢ ﻣﺨﺘﺼﺮی از آن ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،از ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻦ ﺑﺮای اﻇﮫﺎر وﻓﺎداری و
ادای ﺣﻘﻮق اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ و ﻣﻌﻠﻢ ﻃﺮاز اول ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻔﮕﺎه ﺟﺰ در ﻋﺮﺻﻪی ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺨﻮاھﻢ دﯾﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺣﻖ او را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورم .او –
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺎﻣﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮداﻧﺪ – ھﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻮد و ﺑﺮای ھﺮ
ﺳﺎﻋﺘﯽ از روز ﺧﻮد ﮐﺎر وﯾﮋهای داﺷﺖ ﮐﻪ از آن ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﻣﺜﻼ :وﻗﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ وی
ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻏﺮوب ﺑﻮد و وﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی او ﺑﻌﺪ از ﻋﺸﺎء ﺗﺎ وﻗﺖ ﺧﻮاب ﺑﻮد
و ﺟﺰ ﺑﺎ وﺿﻮ در اﻧﺪﮐﯽ از ﺷﺐ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ .ﺳﭙﺲ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺑﯿﺪار
ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﺠﺪﯾﺪ وﺿﻮ ﻣﯽﻧﻤﻮد و و در وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آب ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ
ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﺮم ﻣﻄﮫﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ و ﭘﺸﺖ درب ﻗﺒﻠﻪ –ھﻢ در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ھﻢ در زﻣﺴﺘﺎن -ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم ﻧﻮاﻓﻞ ﺷﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺪ داود،
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﺎزن روﺿﻪ ،ﻣﯽآﻣﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪھﺎی روﺿﻪ را در دﺳﺖ داﺷﺖ ،در را ﺑﺎز
ﻣﯽﮐﺮد و ﺷﯿﺦ ﻣﺎ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ و او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن وﻗﺖ وارد روﺿﻪ
ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﺧﺎزن در روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺷﻤﻊھﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ در ﺳﻤﺖ ﺳﺮ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻫﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﺷﯿﻌﯽ در اﺛﺒﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﻗﺮآن
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ﺷﺮﯾﻒ ﻗﺒﺮ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ÷ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و زﯾﺎرت و ﻧﻤﺎز ﺗﮫﺠﺪ – ﻧﻤﺎز ﺷﺐ – را ﺷﺮوع
ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ ﮐﺎر وی ﺗﺎ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ اداﻣﻪ داﺷﺖ؛ ﺑﻌﺪ ،ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ
از اﻓﺮاد وﯾﮋهی ﺧﻮد از ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎن ﺑﺰرگ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اوراد
ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز اﺷﺘﻐﺎل ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد و اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ و
ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ھﺰاران ﮐﺘﺎب ﻧﻔﯿﺲ
و آﺛﺎر ﻧﺎﯾﺎب ﺑﻮد و ﺟﺰ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺿﺮوری از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﺪ و ھﻨﮕﺎم
ﺻﺒﺢ ﻃﻠﺒﻪ ﻧﺰد او ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ آنﭼﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺴﺨﻪی آن را از ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺚ و
ﻏﯿﺮه ﺑﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ،آن را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﮫﺖ دﯾﺪار ﻧﺰد او وارد ﻣﯽﺷﺪ ،او ﭘﻮزش ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﺎرش را
ﺳﺮﯾﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،ﺗﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻼﻗﺎتھﺎ ﻣﻮﺟﺐ ازدﺣﺎم ﻣﺸﻐﻠﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ در
روزھﺎی اﺧﯿﺮ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺘﺎب »اﳌﺴﺘﺪرك« ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم

ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﻧﻤﻮد و وﻗﺘﯽ از ﺷﺮح ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎ ذﮐﺮ ﺧﺒﺮ ﯾﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻗﻀﯿﻪای ﯾﺎ ﺣﺎل
رواﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪهای ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل از وی ﺳﺆال ﻣﯽﺷﺪ ،ﭼﻨﺎنﭼﻪ در
ﺧﺎرج از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،ﺟﻮاب ﻣﻔﺼﻞ ﻧﻤﯽداد و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻮاﺿﻊ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻮاب را ﺑﻪ ﺳﻮال
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد؛ اﻣﺎ اﮔﺮ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاش ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع را از ﯾﮑﯽ از
ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد و ﺑﻪ ﺳﺎﺋﻞ ﻣﯽداد ﺗﺎ در آن ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ و ﺟﻮاب ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻮاب دادن ،ﻣﺰاﺣﻢ ﮐﺎر ﻣﮫﻢ وی از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺮاﺋﺖ ﯾﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺸﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغ ﺷﺪن از ﮐﺎرھﺎ ،ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻨﺎول ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻗﯿﻠﻮﻟﻪ

ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﻌﺪ ،ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ را اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ھﻨﮕﺎم ﻋﺼﺮ ﻧﯿﺰ ،ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﯽﺷﺪ؛
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ .اﻣﺎ در روز ﺟﻤﻌﻪ روش ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽداد و ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از
ﺣﺮم ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی ذﮐﺮ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ؛ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮان ﺳﻼم ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﻌﺎرﻓﺎت را ﺑﻪ ﺟﺎ
ﻣﯽآورد و ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽرﻓﺖ و آنﭼﻪ در ﮐﺘﺐ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ،در آن روز ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﺮد؛ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،در ﻧﻘﻞ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﺧﺒﺎر ﯾﻘﯿﻨﯽ را ﺑﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺒﯿﺘﯽ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،اﺷﮏھﺎﯾﺶ از ﻣﻮی
ﺳﻔﯿﺪش ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺟﻤﻌﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺎﺧﻦ
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺳﺮ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ،ﺳﺒﯿﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن و ﻏﺴﻞ و دﻋﺎ و ﻏﯿﺮ آن ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﺪ و در
ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻌﻪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﺮم ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ و ﺗﺎ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮاﻧﺪن دﻋﺎھﺎی رواﯾﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﺪ؛ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻮار ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻧﻘﻞ
ﻣﮑﺎن ﻧﻤﻮد ،اﯾﻦ ﻋﺎدت او ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﺎلھﺎ رﺳﻢ ﮐﺮد ،زﯾﺎرت ﺳﯿﺪ
اﻟﺸﮫﺪا ﺑﺎ ﭘﺎی ﭘﯿﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع زﯾﺎرت در ﻋﺼﺮ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری از ﺳﻨﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن و
ً
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .اﺧﯿﺮا اﯾﻦ ﻋﺎدت ﺗﺮک ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻋﻼﺋﻢ ﻓﻘﺮ و
وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻗﺸﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺧﻮد
را از ﻣﺮدم ﻧﮫﺎن ﻣﯽداﺷﺖ؛ زﯾﺮا در ﻋﺮف ،ﻣﺎﯾﻪی ﺧﻮاری و ﻧﻨﮓ ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ،
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺎ ﺿﻌﻒ اﯾﻦ اﻣﺮ را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮد ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ھﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
آن ﮔﺸﺖ و در زﯾﺎرت ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ،ﺣﯿﻮانھﺎی ﺑﺎرﺑﺮ را ﮐﺮاﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎرھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و
وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﭘﺎی ﭘﯿﺎده راه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن
ﻣﺰاج وی ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﯿﻦ ﻧﺠﻒ و ﮐﺮﺑﻼ را آنﻃﻮر ﮐﻪ
رﺳﻢ اھﻞ آنﺟﺎ ﺑﻮد ،در ﻧﻮردد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻪ ﺷﺐ را در راه ﺳﻔﺮ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﺮد ،ﺷﺐ اول را
در » ﹼ
ﻣﺼﲇ« و ﺷﺐ دوم را در »ﺧﺎن اﻟﻨﺼﻒ« و ﺷﺐ ﺳﻮم را در »ﺧﺎن اﻟﻨﺨﻴﻠﻪ« ﺑﻪ ﺳﺮ

ﻣﯽﺑﺮد .ﺳﭙﺲ در ﺷﺐ ﭼﮫﺎرم ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﭘﯿﺎده روی وی در ھﺮ روز ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم
راه ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ھﻢ ﻧﺼﻒ آن را ﺷﯿﻔﺖ ﺻﺒﺢ و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ را ﺷﯿﻔﺖ ﻋﺼﺮ

ﻣﯽﭘﯿﻤﻮد و ﺑﺮای ادای ﻓﺮﯾﻀﻪ و ﺻﺮف ﻏﺬا در وﺳﻂ راه در ﺳﺎﯾﻪی آنﭼﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ
ﻣﯽﮐﺮد ،اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮐﺮد و در ﺳﺎل دوم و ﺳﻮم ،ﻋﻼﻗﻪی ﻣﺮدم و ﺻﻠﺤﺎء ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و آن اھﺎﻧﺖ و ﺧﻮاری ﮐﻪ در آن وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺗﻌﺪاد ﺧﯿﻤﻪھﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺎلھﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﻋﺪد ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ھﺮ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﯿﻦ
ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﯽ ﻧﻔﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ و در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،زﯾﺎرت ﻋﺮﻓﻪی )– (۱۳۱۹
ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺣﺞ اﮐﺒﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺟﺸﻦ ﻧﻮروز و ﺟﻤﻌﻪ و ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن در ﯾﮏ روز اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ازدﺣﺎم ﺣﺠﺎج در ﻣﮑﻪ ،ﻋﺪهی زﯾﺎدی در اﺛﺮ وﺑﺎ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ – ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﺷﯿﺦ ﻣﺸﺮف ﺷﺪم و ﺗﺎ ﮐﺮﺑﻼ ﺑﺎ ﭘﺎی ﭘﯿﺎده ھﻤﺮاه وی راه رﻓﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از آن زﯾﺎرت،
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﯿﺦ ﺑﺎ ﭘﺎی ﭘﯿﺎده ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ داﻣﺎد ﺷﯿﺦ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ،ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮔﺬار ﺑﺮ ﮐﺘﺎب
»اﳌﻌﺎﱂ« ،ﺑﻮد .ﻣﺴﺄﻟﻪ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻧﺬر ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﺠﻒ را ﺑﺎ ﭘﺎی ﭘﯿﺎده زﯾﺎرت ﮐﻨﺪ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻫﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﺷﯿﻌﯽ در اﺛﺒﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﻗﺮآن
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و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺎ در ﮐﺮﺑﻼء ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد ،از وی ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎ
وی ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮد ،او ﻧﯿﺰ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و در ھﻤﺎن ﺳﻔﺮ در روز ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺶ از ﻧﺠﻒ،
ﺑﯿﻤﺎری وی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮔﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺷﺮوع ﺷﺪ و آن ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮ اﺛﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از ھﻤﺴﻔﺮان وی در ﻇﺮﻓﯽ ﺳﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ھﺮ ﮐﺲ آن
ﻏﺬا را ﺧﻮرده ﺑﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺮاغ و اﺳﮫﺎل دﭼﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﻌﺪاد ھﻤﺮاھﺎن ﺷﯿﺦ در آن ﺳﻔﺮ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﯽ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ آن درد ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ زﯾﺮا از آن ﻏﺬا
ﻧﺨﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ – و ﻣﻦ از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻮدم – ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﺑﻪ آن درد
ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ درد ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ و آن ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻔﺎوت در
ﻣﻘﺪار ﺗﻨﺎول ﻏﺬا ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﯿﺦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎل
اﺳﺘﻔﺮاغ ﺑﺮ وی ﻋﺎرض ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺎ رﻓﻘﺎﯾﺶ دﭼﺎر وﺣﺸﺖ و
اﺿﻄﺮاب ﻧﺸﻮﻧﺪ؛ ﻟﺬا ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﻏﺬا در ﺷﮑﻢ او اﺛﺮ ﺳﻮء ﺑﺮ او ﮔﺬاﺷﺖ؛ و دو روز ﺑﻌﺪ از
ورود ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮕﯽ در درون دارم ﮐﻪ از
ﺟﺎﯾﺶ ﺗﮑﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮرد .در راه ﻧﺠﻒ دﭼﺎر اﺳﺘﻔﺮاغ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﮫﺒﻮد ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪ
ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺸﺖ و روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ ﺷﺪت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮه در ﺷﺐ ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ روز از ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ ) (۱۳۲۰ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،درﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ وﺻﯿﺖ ﺧﻮد
ﺑﯿﻦ ﻋﺘﺮت و ﮐﺘﺎب؛ ﯾﻌﻨﯽ ،در اﯾﻮان ﺳﻮم از ﻃﺮف راﺳﺖ ،داﺧﻞ ﺻﺤﻦ ﺷﺮﯾﻒ دﻓﻦ
ﮔﺮدﯾﺪ و روز وﻓﺎت وی روزی ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﻠﻤﺎ ،ﺑﺮای
وی ﺑﯽ ﻗﺮاری ﮐﺮدﻧﺪ و ھﻤﻪی ﺷﻌﺮاء ﺑﺮای وی ﻣﺮﺛﯿﻪﺳﺮاﺋﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای وﻓﺎت وی
ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﺦ ١ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ؛ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ،ﺷﺎﻋﺮ رادﻣﺮد ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻼ ﺗﺴﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺎل ) (۱۳۲۲وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﻌﺮ(:
ﻣﴣــــ اﳊﺴــــﲔ اﻟــــﺬي ﲡـــــﺴﺪ ﻣــــﻦ

ﻧــــــﻮر ﻋــــــــﻠﻮم ﻣــــــﻦ ﻋــــــﺎﱂ اﻟــــــﺬر

ﻗـــــﺪس ﻣﺜـــــﻮ ﻣﻨـــــﻪ ﺣـــــﻮ ﻋﻠـــــــ ﹰﲈ

ﻣﻘــــــﺪس اﻟﻨﻔـــــــﺲ ﻃﻴــــــﺐ اﻟــــــﺬﻛﺮ

أوﺻـــــﺎﻓﻪ ﻋﻄـــــﺮت ﻓﺄﻧﺸـــــﻘﻨﺎ ﻣـــــﻨﻬﻦ

ﺗﺄرﻳـــــــــــــﺨﻪ )ﺷــــــــــﺬ اﻟﻌﻄــــــــــﺮ(

١

 ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺮوف ﺑﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﺼﺮاع ﯾﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺑﺠﺪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﻪایً
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ :ﺑﮫﺎء اﻟﺤﻖ واﻟﺪﯾﻦ ﻃﺎب ﻣﺜﻮاه .. .ﺑﺪﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎﺗﺶ ،ﺑﺮون آر از ﺣﺮوف
»ﻗﺮب ﻃﺎﻋﺖ« ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل  ۷۸۲ھـ .ق .اﺳﺖ) .ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ() .ﻣﺼﺼﺢ(
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ذر  ١ﺑﻪ ﻧﻮر ﻋﻠﻮم ّ
ﻣﻨﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد ،درﮔﺬﺷﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ را ﮐﻪ از وی دارای ﻋﻠﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻘﺪس ﮔﺮداﻧﺪ.
ﻧﻔﺲ او ﭘﺎﮐﺴﺖ و ﻧﺎم او ﭘﺎﮐﯿﺰه اوﺻﺎف او ﻋﻄﺮآ ﮔﯿﻦ و ﻣﺎ از ھﻤﺎن اوﺻﺎف ،ﺗﺎرﯾﺦ
وﻓﺎﺗﺶ را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﺣﺮوف اﺑﺠﺪ ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎﺗﺶ »ﺷﺬي اﻟﻌﻄﺮ« )ﺑﻮی ﻋﻄﺮ( ﺷﺪ

ش =  ،۳۰۰ی =  ،۱۰اﻟﻒ =  ،۱ع =  ،۷۰ط = ۹
ً
ذ =  ،۷۰۰ل =  ،۳۰ر =  ،۲۰۰ﺟﻤﻌﺎ  ۱۳۲۰ﻣﯽﺷﻮد.
و ﺟﺴﻢ او ھﻢ دارای ﮐﺮاﻣﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎدل ﺛﻘﻪی ﭘﺎرﺳﺎ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ ھﻤﺴﺮ ﻧﻮری ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ﺳﻔﺎرش

ﮐﺮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر وی دﻓﻦ ﺷﻮد و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻓﻦ وی ﺷﺪم – و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ھﻔﺖ
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺷﯿﺦ رخ داد– داﺧﻞ ﻗﺒﺮ ﺷﺪم ﺗﺎ ﮔﻮﻧﻪاش را ﺑﺮ ﺧﺎک ﺑﮕﺬارم؛ زﯾﺮا ﻣﻦ
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺎ وی ﻣﺤﺮم ﺑﻮدم .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻔﻦ را از روی او ﺑﺮداﺷﺘﻢ ،ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﺟﺴﺪ
ﺷﯿﺦ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ آن ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻮد ،او را درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ روزی ﮐﻪ دﻓﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎزه ﯾﺎﻓﺘﻢ
و ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﮐﻔﻨﺶ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و رﻧﮕﺶ را از ﺳﻔﯿﺪی ﺑﻪ زردی ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﺪاده ﺑﻮد .ﺷﯿﺦ ﻣﺎ ،آﺛﺎر ﻣﮫﻤﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ زﻣﺎن در ﺣﺴﻦ ﻧﻈﻢ و ﺧﻮﺑﯽ
ﺗﺄﻟﯿﻒ ،ﻧﻈﯿﺮ آنھﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ دﯾﺪه اﺳﺖ .و ھﻤﯿﻦ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺑﺮای ﮐﺮاﻣﺖ و ﺑﺰرﮔﻮاری وی
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﺘﺎبھﺎی
ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪ و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺑﺎارزش وی را ﻣﻮرد ﮐﺎوش ﻗﺮار دھﺪ ﮐﻪ از ﻋﻠﻢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮج
ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺑﺮ وﺳﻌﺖ ﺳﺮﺳﺎمآور اﻃﻼﻋﺎت وی ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺷﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﻣﻮرد
ﺗﺄﯾﯿﺪ روح اﻟﻘﺪس – ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ – ﺑﻮده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ آﺛﺎر را در ﺳﺎﻣﺮاء ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده
اﺳﺖ و از اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺑﺰرگ از ﯾﺎران ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﺷﯿﺮازی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرﻓﺖ .و ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎی ﻣﮫﻢ ﺑﻪ او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮد و رأی و ﻧﻈﺮش از او ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ و
ً
از ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﻤﺘﺎز او در ﺳﻄﺢ ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری او
ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﮫﺮھﺎ و ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪھﺎ ،ﺑﺮ آورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎز ﻣﮫﺎﺟﺮان و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
اﻣﻮری از ﻗﺒﯿﻞ زﯾﺎرت و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻠﻤﺎ و ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﺳﺎﻣﺮاء ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺪرﻗﻪی
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آﻧﺎن ،ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﻼب و راﺿﯽ ﻧﻤﻮدن آﻧﺎن ،ﻋﯿﺎدت از ﺑﯿﻤﺎران ،ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه و ﮐﻔﻦ
و دﻓﻦ آنھﺎ ،ﺗﺪارک ﻣﺠﺎﻟﺴﯽ ﺑﺮای ﻋﺰای ﺳﯿﺪ اﻟﺸﮫﺪاء÷ ،ﺗﮫﯿﻪی ﻏﺬا و ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ او ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .او ﻧﺰد ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر واﻻﯾﯽ داﺷﺖ
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،ھﯿﭻ ﮔﺎه او را ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮدش ﺻﺪا ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ او را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﺣﺘﺮام
ﺣﺎج آﻗﺎ ﺻﺪا ﻣﯽزد و ﻓﺮزﻧﺪان وی ،اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را از او ﺑﻪ ارث ﺑﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﻧﻮری در روزﮔﺎری ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮاء ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ .وی ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﯽ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮد؛ ﻏﯿﺮ از ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﺧﻄﯽ
ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد از ﮐﺘﺎبھﺎی ﮐﻤﯿﺎب و ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪﺑﺮداری ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻧﺠﻒ و ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺪد ،وﺿﻊ ﻣﺎدی او ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺷﺄن وی ﻧﺒﻮد و
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم ﮐﻪ وی ،روزی ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﻣﯿﺮم و ﺣﺴﺮت و ﺗﺄﺳﻔﯽ در دﻟﻢ
دارم ،ﭼﻮن در ﻣﺪت زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪهام ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻓﻼﻧﯽ ،اﯾﻦ ﭘﻮل را
ﺑﮕﯿﺮ و ﺻﺮف ﮐﺎر و ﻗﻠﻤﺖ ﮐﻦ ،ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺑﺎ آن ﺑﺨﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﺑﺪه ﺗﺎ ﮐﻤﮑﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،دﭼﺎر ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺗﻨﺒﻠﯽ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﮐﺎرش
را اداﻣﻪ داد .ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت وی دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :اول آن ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت وی ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﺴﺨﻪھﺎﯾﯽ از آن در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از» :ﻧﻔﺲ اﻟﺮﲪﻦ«

در ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺳﺮور ﻣﺎ ﺳﻠﻤﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎل ) (۱۲۸۵ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .و ﮐﺘﺎب »دار اﻟﺴﻼم« در
اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رؤﯾﺎ و ﺧﻮاب دﯾﺪن ﮐﻪ در ﺳﺎل ) (۱۲۹۲در ﺳﺎﻣﺮاء از ﺗﺄﻟﯿﻒ آن ﻓﺎرغ ﺷﺪ

و آن را در دو ﺟﻠﺪ ) (۱۳۵ﺻﻔﺤﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺪ ﺑﺰرگ در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪ و ﺟﻠﺪ دوم آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را
ﻣﻔﺼﻞ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺬرﻳﻌﺔ«  ١ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﮐﺘﺎب »ﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب« در ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺗﺤﺮﯾﻒ

ﮐﻪ در ﻧﺠﻒ در ) (۲۸ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ  ۱۲۹۲از ﺗﺎﻟﯿﻒ آن ﻓﺎرغ ﺷﺪ و در ﺳﺎل ) (۱۲۹۸ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد
ﻃﮫﺮاﻧﯽ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﺮب ،رﺳﺎﻟﻪای در ّرد آن ﻧﻮﺷﺖ و ﻧﺎم آن را »ﮐﺸﻒ اﻻرﺗﯿﺎب ﻋﻦ

ﺗﺤﺮﯾﻒ اﻟﮑﺘﺎب« ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺒﮫﻪھﺎ را ﺑﺮ آن وارد ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺠﺪد ﺷﯿﺮازی
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،او ھﻢ ،آن را ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻧﻮری داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ رﺳﺎﻟﻪی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ،آن را
١
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺟﻮاب داد و ﮐﺘﺎب »ﻣﻌﺎﱂ ﹺ
اﻟﻌ ﹶﱪ« در ﺟﺒﺮان »اﻟﺒﺤﺎر« ھﻔﺪهﮔﺎﻧﻪ و ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺄوی«

درﺑﺎرهی ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺣﺠﺖ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﮐﺴﺎﻧﯽ

ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ »اﻟﺒﺤﺎر« ﻧﺎم آنھﺎ را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و در آن ﮐﺘﺎب ،ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ ﺣﮑﺎﯾﺖ

ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺳﺎل ) (۱۳۰۲از ﺗﺄﻟﯿﻒ آن ﻓﺎرغ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺴﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺎﻧﯽ ،اﻣﯿﻦ ِ◌ دار اﻟﻀﺮب ،در آﺧﺮ ﺟﻠﺪ ﺳﯿﺰده از ﺑﺤﺎر ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﺘﻤﻪی آن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺑﺎر دوم در ﺳﺎل ) (۱۳۳۳در ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ،
ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ١ .و ﮐﺘﺎب »اﻟﻔﻴﺾ اﻟﻘﺪﳼ« در اﺣﻮال ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل
) (۱۳۰۲از ﺗﺎﻟﯿﻒ آن ﻓﺎرغ ﺷﺪ و در اول »اﻟﺒﺤﺎر« ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪی اﻣﯿﻦ اﻟﻀﺮب آن را ﭼﺎپ

ﮐﺮده اﺳﺖ.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎب »اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ« ﮐﺘﺎب »اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﺠﺎدﻳﺔ« ،ﮐﺘﺎب

»اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺜﺎﻗﺐ« در اﺣﻮال اﻣﺎم ﻏﺎﺋﺐ÷ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ» ،اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ« ﺑﻪ زﺑﺎن

ﻓﺎرﺳﯽ و ﮐﺘﺎب »ﻣﻴﺰان اﻟﺴﲈء« در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﻟﺮوز وﻻدت ﺧﺎﺗﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ

ﮐﻪ در دﯾﺪار ﺧﻮد از ﺗﮫﺮان در ﺳﺎل ) (۱۲۹۹ﺑﻪ ﺧﻮاھﺶ ﻋﻼﻣﻪی رھﺒﺮ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯽ ﮐﻨﯽ

ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد ،ﮐﺘﺎب »اﻟﺒﺪر اﳌﺸﻌﺸﻊ« ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻘﺎﺑﺪار ﮐﻪ در رﺑﯿﻊ اﻻول

ﺳﺎل ) (۱۳۰۸از ﺗﺎﻟﯿﻒ آن ﻓﺎرغ ﺷﺪ و در ھﻤﺎن ﺳﺎل در ﺷﮫﺮ ﺑﻤﺒﺌﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ و ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﺮ آن ﺗﻘﺮﯾﻆ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻧﺴﺨﻪای از آن را ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻗﺎی
ﺣﺠﺖ ﻣﯿﺮزای ﺗﮫﺮاﻧﯽ اھﺪا ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ٢در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﺳﺎﻣﺮاء ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و
ﮐﺘﺎب »ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺘﺎر ﻋﻦ وﺟﻪ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﻷﺑﺼﺎر« در ّرد ﺑﺮ »ﻗﺼﻴﺪة اﻟﺒﻐﺪادﻳﺔ« اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻧﮑﺎر ﻣﮫﺪی÷ اﺳﺖ و »ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮﺻﺎد« ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در زﯾﺎرت ﻏﯿﺮ

ﻣﻌﺮوف ﻋﺎﺷﻮراء و اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ ﻏﯿﺮ از آنﭼﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ و
در زﯾﺎرت ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﻌﺮوف وﺟﻮد دارد ،ﮐﺘﺎب »ﻟﺆﻟﺆ و ﻣﺮﺟﺎن« در ﺷﺮط ﭘﻠﻪی اول و دوم

١
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 ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن را در ﮐﺘﺎب اﻟﺬرﯾﻌﺔ ،ج  ،۵ص  ۱۶۰-۱۵۹ذﮐﺮﮐﺮدهاﯾﻢ.
 -در ﺟﻠﺪ  ۳ﺻﻔﺤﻪ  ۶۸ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ.
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روﺿﻪ ﺧﻮان ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرش از ﭘﻠﻪی اول و دوم اﺧﻼص و ﺻﺪق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آن را ﺷﺶ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از وﻓﺎﺗﺶ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ دوﺑﺎر ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺘﺎب »ﲢﻴﺔ اﻟﺰاﺋﺮ« ﮐﻪ ﻧﻘﺺ
»ﲢﻔﺔ اﻟﺰاﺋﺮ« ﻣﺠﻠﺴﯽ را ﺑﺎ آن ﺟﺒﺮان ﮐﺮده و ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ،آﺧﺮﯾﻦ

ﮐﺘﺎب از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت وی اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎم ﮐﺮدن آن ،وﻓﺎت ﮐﺮد و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻋﻼﻗﻪ و ارادت ﺷﯿﺦ  ،١ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽ آن را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪ .و دﯾﻮان ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ وی
ﻧﯿﺰ ،در ﻗﻄﻌﻪھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ »ﻣﻮﻟﻮدﻳﻪ« ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪ؛ زﯾﺮا آن دﯾﻮان،

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺼﺎﺋﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در روزھﺎی ﻣﺒﺎرک ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮوز وﻻدت اﺋﻤﻪ ﺑﻪ
رﺷﺘﻪی ﻧﻈﻢ در آورده اﺳﺖ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ در آن ،ﻗﺼﯿﺪهای در ﻣﺪح ﺳﺎﻣﺮاء وﺟﻮد داد و

ﺧﻮد ﺳﺎﻣﺮاء ﻗﺎﻓﯿﻪی آن ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻗﺼﯿﺪهای ﮐﻪ در ﻣﺪح ﺻﺎﺣﺐاﻟﺰﻣﺎن در
ﺳﺎل ) (۱۲۹۵ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ﻧﻈﻢ در آورده اﺳﺖ .و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺟﻨﻔﻮری در
رﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺷﯿﺦ ﻧﻮری ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺟﻮاب وی را ﺑﻪ ﺳﺆال
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﮐﻤﺎل ﺑﻮری ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﱪﻛﺎت اﻷﲪﺪﻳﻪ« ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪهی او ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده اﺳﺖ .ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر او از ﭼﺎپ ﺷﺪه و
ﻏﯿﺮ ﺷﺪهی او و ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ،ﮐﺘﺎب »ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ« اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،ﻧﻘﺺ

ﮐﺘﺎب »وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻴﻌﻪ« را ﺟﺒﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺪث ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ّ
ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ

ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺳﺎل ) (۱۱۰۴آن را ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺎﻣﯿﻊ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻪ
ﺟﻠﺪ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ) (۲۳ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ آنھﺎ را از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺟﻤﻊآوری و
ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در ذﯾﻞ آن ،ﺧﺎﺗﻤﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﺑﺮدارﻧﺪهی
ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﺎران ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻓﮫﺮﺳﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ را
ﺑﺮای ﻓﺼﻞھﺎی آن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﮫﺮﺳﺖ وﺳﺎﺋﻞ ﮐﻪ ّ
ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﯽ آن را »ﻣﻦ ﻻ ﳛﴬه اﻹﻣﺎم«

ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﺎپ ﮐﻨﻨﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ،ﺟﺪوﻟﯽ را ﺑﺮای ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮐﺮده اﺳﺖ و ھﺮ ﺑﺎﺑﯽ را در ﺟﺪوﻟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ و از ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻠﻤﺎت ،ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را در ﺟﺪول
درج ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ آن را داﺷﺘﻪ و ﮐﻠﻤﺎت اﺿﺎﻓﻪ را از ﺟﺪول ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻓﮫﺮﺳﺖ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻧﺎﻗﺺ از آب در آﻣﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ
١

 -ﮐﻪ در ﺟﻠﺪ  ،۳ص ۴۸۴آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﯾﻢ.
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آراء و ﻧﻈﺮات آﻧﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
ھﻤﻪی آﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ و ﺗﺒﺤﺮ و ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪﻣﯽ ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﻢ دارای اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮ ھﻤﻪی
ﻣﺠﺘﮫﺪان ُزﺑﺪه واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن آ ﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ و در اﺳﺘﻨﺒﺎط دﻻﯾﻞ اﺣﮑﺎم ﺑﻪ آن
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻒ ھﻢ ﻋﺼﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ارزش اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب اذﻋﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ و از ﺷﯿﺦ ﺧﻮدﻣﺎن ،ﻣﻮﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ »اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ«

ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﺧﻮد ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎ را اﻟﻘﺎء ﻣﯽﻧﻤﻮد و در ﭘﺎی ﻣﻨﺒﺮ او ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ
ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،از ﻣﺠﺘﮫﺪ ﯾﺎ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺟﺘﮫﺎد ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .وی ﻣﯽﮔﻔﺖ :در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﺪون

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﳌﺴﺘﺪرك« و اﻃﻼع از اﺣﺎدﯾﺚ آن ،ﺣﺠﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ

ﮐﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﯿﺦ ھﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ »ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﺎم ﻗﺒﻞ از ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﻣﺨﺼﺺ«  ١آن را ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺧﻮد وی در ﻋﻤﻞ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ آن ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ،ﻋﻤﻞ او را
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدم و در آن ﺷﺐھﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ او را
داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان وﯾﮋهاش ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺪ اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی ،ﺷﯿﺦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺷﺎھﺮودی ،ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ و ﺳﯿﺪ راﺿﯽ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ
و ﻏﯿﺮه ،ﺑﻌﺪ از درس ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮدش ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد ﮐﻪ ھﻤﻮاره درﺑﺎرهی
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺘﺎءات ﺑﻮد و در ھﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺎﺿﺮ در
آن ﻣﺠﻠﺲ اﻣﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد و آن ﮐﺘﺎبھﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از» :اﳉﻮاﻫﺮ« و »اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ« و

»ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ« و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک ﻓﺮع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﻣﺴﺘﺪرک اﻣﺮ

ﻣﯽﻧﻤﻮد؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺬرﻳﻌﺔ«  ٢ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ و اﻣﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺎ ،ﺣﺠﺖ و
ﺷﯿﺦ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ درﺑﺎرهی ﻣﺴﺘﺪرک و ﻣﺆﻟﻒ آن ﻏﻠﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ .روزی در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدان ﺣﺎﺿﺮ از او ﺑﺤﺚ ﺷﺪ و از ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺤﺚھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺳﺆال ﮐﺮدم؛ ﭘﺲ
ﮔﻔﺖ :ھﻤﻪی ﻣﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﻧﻮری ھﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺪرک اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮد و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺷﯿﺦ
ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﻣﺎ ،ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺷﯿﺮازی و دﯾﮕﺮ ﻣﺮدان ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ او اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

١
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 ﮐﺘﺎﺑﯽ در ادوﯾﻪ ﻣﻔﺮده ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. -ج ،۲ص ۱۱۰و .۱۱۱
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ﻗﺴﻢ دوم ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪهی او و ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﭼﺎپ ﻧﺸﺪهی اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
»ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻨﺠﻮم« و »ﻣﺮﺳﻠﺔ اﻟﺪر اﳌﻨﻈﻮم« و »اﻟﺸﺠﺮ اﳌﻮﻧﻘﺔ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ« ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮهای از

اﺟﺎزهی ﻋﻠﻤﺎی ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺗﺎ زﻣﺎن ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺪن اﻣﺎم ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ ١و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺗﺄﻟﯿﻒ اوﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺐ دوﺷﻨﺒﻪ (۲۴) ،رﺟﺐ ) (۱۲۷۵از ﺗﺄﻟﯿﻒ آن ﻓﺎرغ ﺷﺪه اﺳﺖ و
رﺳﺎﻟﻪای ﻓﺎرﺳﯽ در ﺟﻮاب ﺷﺒﮫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب« وی وارد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺘﺎب
»ﻇﻠﲈت اﳍﺎوﻳﺔ« در ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﯽ ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﮐﺘﺎب »ﺷﺎﺧﻪی ﻃﻮﺑﯽ« ﺑﺎ ده ھﺰار ﺷﻌﺮ در

ﺧﺘﻢھﺎ و اﻋﻤﺎل ﻣﺎه رﺑﯿﻊ اﻻول ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﺰاح و ﺷﻮﺧﯽ و ﺗﻘﺮﯾﺮاﺗﯽ ﺑﺮ ﺑﺤﺚ اﺳﺘﺎد
ﺧﻮدش ،ﺗﮫﺮاﻧﯽ و ﺗﻘﺮﯾﺮات ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﮐﻪ ھﺮ دو ﺗﻘﺮﯾﺮات ﺑﺎ ﺧﻂ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد در
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺴﮑﺮی دﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮات دوم از ﻏﯿﺮ
او ﺑﺎﺷﺪ و او ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮد ﻧﺴﺨﻪﺑﺮداری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای در ﭼﯿﺰھﺎی

ﻣﺘﻔﺮق ﮐﻪ ﻓﻮاﺋﺪ ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ در آن ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ و »اﻷرﺑﻌﻴﻨﺎت« ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻣﺨﺘﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ

آن را در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﻧﺴﺨﻪی ﮐﺘﺎب »اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،او ﭼﮫﻞ اﻣﺮ از اﻣﻮری

ﮐﻪ در اﺧﺒﺎر اﺋﻤﻪ ﺑﺎ ﻋﺪد ارﺑﻌﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده اﺳﺖ ٢ .و ﮐﺘﺎب

»أﺧﺒﺎر ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن« و رﺳﺎﻟﻪای در ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﻮﻟﯽ اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﺧﻂ

ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺮﯾﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺴﮑﺮی در ﺳﺎﻣﺮاء دﯾﺪهام .ﺑﺮای
ﮐﺘﺎبھﺎی اﻧﺒﺎری ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ،ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ و آن را ﺑﺎ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .و

رﺳﺎﻟﻪای در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ اﺋﻤﻪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس آنﭼﻪ ﻧﺰد وی ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻗﺎ ﻧﻮر
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﮐﺎﺑﻠﯽ ،ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﮐﺘﺎب »ﻣﺴﺘﺪرك ﻣﺰار اﻟﺒﺤﺎر« ﮐﻪ

ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﮐﺘﺎب »ﺣﻮاﳾ رﺟﺎل اﰊ ﻋﲇ« ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه و »ﺣﻮاﳾ ﺗﻮﺿﻴﺢ

اﳌﻘﺎل« ﮐﻪ در آﺧﺮ ﮐﺘﺎب »رﺟﺎل اﰊ ﻋﲇ« ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن را در ﻧﺴﺨﻪی

ﺧﻮدم ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهام و او ﺟﻠﺪ دوم ﮐﺘﺎب »دار اﻟﺴﻼم« را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه

اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮫﺎ ،ﺣﻮاﺷﯽ و رﺳﺎﻟﻪھﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم دﯾﮕﺮی ھﻢ دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب »أﺟﻮﺑﺔ

١

 -ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺎم ﻣﺰﻋﻮم ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻏﺎﯾﺐ ھﻤﯿﺸﻪ ﻏﺎﯾﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ] .ﻣﺼﺤﺢ[

٢

 -آن را در ﺟﻠﺪ  ،۱ص ۴۳۶ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ.

۱۳۴

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

اﳌﺴﺎﺋﻞ« و اوراق ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ .ﮔﺮوھﯽ آنﭼﻪ او در ﻣﺠﺎﻟﺲ وﻋﻆ ﺧﻮد درﺑﺎرهی اﺧﻼق و

آداب اﻣﻼء ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻮﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻤﺸﻪای ﺻﻐﯿﺮ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اول
از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب  ١ﻧﺎم او ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ھﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﯽ را در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاش رھﺎ ﻧﮑﺮده ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ
آن ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ را ﺷﺮح داده و اﺣﻮال ﻣﺆﻟﻔﺶ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻓﻮاﺋﺪ
دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ،در آن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ آن
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪن آن ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ؛ زﯾﺮا ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﻮل ﭼﮫﺎرﺻﺪﮔﺎﻧﻪ ٢در آن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻗﺒﻞ از ﻧﻮری ،ھﯿﭻ ﮐﺲ از آنھﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .او در ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ،
ﻣﺎﺟﺮاھﺎ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ روزی از ﺑﺎزار ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﺎﮔﺎه ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﭼﮫﺎرﺻﺪﮔﺎﻧﻪ
را در دﺳﺖ زﻧﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺷﯿﺦ ھﻢ ،ھﯿﭻ ﭘﻮﻟﯽ ھﻤﺮاه
ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﻟﺬا ﺑﻌﻀﯽ از ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ را از ﺗﻨﺶ ﺑﯿﺮون آورد و ﻓﺮوﺧﺖ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب را ﺑﺨﺮد .از
اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎ ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﻧﺎﺑﻐﻪی اﯾﻦ ﻓﻦ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﭘﯿﺸﻮای اﯾﻦ ھﻨﺮ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺦ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﺎ اﻋﻤﺎق آن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺻﯿﺎد را از ﺗﯿﺮاﻧﺪاز ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﺳﺖ و ﺿﻌﯿﻒ را از ﻗﻮی ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﺧﺎﺗﻤﻪی
ﻣﺠﺘﮫﺪان اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم رھﺒﺮان دﯾﻨﯽ و ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼمھﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮ از او اﺟﺎزهی اﺟﺘﮫﺎد
اﺧﺬ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﮐﻤﺘﺮ اﺟﺎزهﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺻﺪور آن ﺑﻪ اﺳﻢ ﺷﺮﯾﻒ وی ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺗﺎ آﺛﺎر او ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺷﯿﺦ ،ﺟﺎوداﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ
ﻣﺎﻧﺪ .و او اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه داده و ﻣﺮا در ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﺷﯿﻮخ
رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ و اﺟﺎزهھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ،اﻋﻢ از ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺷﻔﺎھﯽ از وی
ﺻﺎدر ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺬرﻳﻌﺔ«  ٣ﺷﺶ ﻣﻮرد اﺟﺎزه را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﭘﺪر
او را در ﻗﺴﻢ اول از ﮐﺘﺎب »اﻟﻜﺮام اﻟﱪرة«  ٤ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺷﯿﺦ ﻣﺎ دارای ﭼﮫﺎر ﺑﺮادر

ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪی آنھﺎ از وی ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ (۱) :ﺷﯿﺦ ﻣﯿﺮزا ھﺎدی ،ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ

١

 -ص.۵۲۰

٢

 در اﻋﺘﻘﺎدات ﺷﯿﻌﻪ ،ﻣﻨﻈﻮر از اﺻﻮل ارﺑﻌﻤﺎﺋﺔ )اﺻﻮل ﭼﮫﺎرﺻﺪﮔﺎﻧﻪ( ،ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﮔﺮدان ﺻﺎدق و ﺑﺎﻗﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

٣

 -ج ،۱ص.۱۸۱

٤

 -ص.۲۲۲

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻫﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﺷﯿﻌﯽ در اﺛﺒﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﻗﺮآن

۱۳۵

ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻧﺠﻒ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﺪرش ﺑﻪ دﯾﺎر ﺧﻮد
ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻣﺪت ﺳﯿﺰده ﺳﺎل ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﻣﻮر را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺣﺪود
) (۱۲۰ﺳﺎﻟﮕﯽ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﯿﺮزا ﻣﮫﺪی را از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ (۲) .ﻋﺎﻟﻢ
ﻓﺮزاﻧﻪ ،آﻗﺎ ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻪ و ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮادرش ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ ﺗﺎ
در ﺳﺎل ھﺰار و دوﯾﺴﺖ و ﻧﻮد و اﻧﺪی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺎدر او دﺧﺘﺮ ﻣﯿﺮزا وﻟﯽ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﺑﻮد.
) ۳و  (۴ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ و ﻣﯿﺮزا ﻗﺎﺳﻢ ﮐﻪ از ﻓﻀﻼی اﻋﻼم ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از ) (۱۳۰۰وﻓﺎت ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﻣﺮا در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﭘﺮﺣﺮﻓﯽ و
اﻏﺮاق ﻣﺘﮫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮی از آنﭼﻪ دﯾﺪهام ،ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﺧﺪا ﺷﺎھﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
او را ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧﯽ و ﺧﺪاﺷﻨﺎس دﯾﺪم و آنﭼﻪ از ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ و ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﺑﺮ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺣﺎﻃﻪ دارد ،و درﺑﺎرهی او در ﮐﺘﺎب
»ﻫﺪﻳﺔ اﻟﺮازي« و در ﮐﺘﺎب »اﻻﺳﻨﺎد اﳌﺼﻄﻔﻲ اﱃ آل ﺑﻴﺖ اﳌﺼﻄﻔﻲ«  ١ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪام و در

آن ﺟﺎ در اﺳﻢ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺄﺧﺮی روی داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ
ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ آن ،ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ ٢ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را آﻗﺎ ﺗﮫﺮاﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ

ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺤﺴﻦ اﻣﯿﻦ در »داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف« ﺧﻮد »أﻋﻴﺎن اﻟﺸﻴﻌﻪ« درﺑﺎرهی او ﭼﻨﯿﻦ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ در
ھﯿﺠﺪھﻢ ﺷﻮال ﺳﺎل ) (۱۲۵۴در ﻗﺮﯾﻪی ﯾﺎﻟﻮ از روﺳﺘﺎھﺎی ﻧﻮر ﯾﮑﯽ از دھﺴﺘﺎنھﺎی
ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و در ﻧﺠﻒ در ﺷﺐ ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺘﻢ ﺟﻤﺎدی اﻻﺧﺮ در
ﺳﺎل ) (۱۳۲۰وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و در ﺻﺤﻦ ﺷﺮﯾﻒ ،اﯾﻮان ﺳﻮم ،ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ورودی ﻃﺮف
ﻗﺒﻠﻪ دﻓﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ وی ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺎﺿﻞ و ﻣﺤﺪث و ﻣﺘﺒﺤﺮ در دو ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ و رﺟﺎل،
ﺳﯿﺮه و ﺗﺎرﯾﺦﺷﻨﺎس ،ﻣﺤﻘﻖ و ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﺑﻮد .وی ﭘﺎرﺳﺎ و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
ﻧﻤﺎز ﺷﺐ را ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﺮد و در ﺗﺴﻠﻂ و آ ﮔﺎھﯽ ﺑﺮ اﺧﺒﺎر و آﺛﺎر و ﮐﺘﺎبھﺎی ﻧﺎﯾﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﯾﮕﺎﻧﻪی ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﻮد و ﮐﺘﺎبھﺎی ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺟﻤﻊ
ﻧﻤﻮد .او از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ .از او ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ از

١
٢

 ﻧﺠﻒ ،۱۳۵۶ ،ص ۵و .۶ -ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،اﻋﻼم اﻟﺸﯿﻌﺔ ،ص.۵۴۴-۵۵۵
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ﺳﻔﺮ زﯾﺎرت ﮐﺮﺑﻼء در ﺑﺎزار زﻧﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ دو ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ آن دو ﮐﺘﺎب
ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد و آنھﺎ را از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺪتھﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آنھﺎ
ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎ آن زن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮد؛ زن ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﻃﻠﺒﯿﺪ و او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ھﺰﯾﻨﻪی
ﺳﻔﺮش را ﺑﻪ وی داد اﻣﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﯾﺶ را از ﺗﻦ درآورد و ﺑﻪ
دﻻل داد ﺗﺎ آن را ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎز آن ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد؛ ﭘﺲ ﻗﺒﺎﯾﺶ را از ﺗﻦ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ
و آن را ﻓﺮوﺧﺖ و ﭘﻮل ﮐﺘﺎبھﺎ را ﺑﻪ زن داد .ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺧﻮدش اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دھﺪ .او در
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﻮﻋﻈﻪای ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮد در ﺳﺎﻟﺮوز وﻓﺎت اﻣﺎﻣﺎن اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮد،
ﺧﻮدش روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﮏ روز در ﯾﮑﯽ از آن ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم و از او ﺷﻨﯿﺪم
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :آن ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﺒﻎ ﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن را در زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﺑﻪ وی ﺿﺮﺑﻪ زد او را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ» :ﺗﮕﺮگ ،ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ را
ﺗﮑﺎن ﻧﻤﯽدھﺪ ،ﺑﺎد ﺳﻮزان ﻇﮫﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،درﯾﺎی ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن را ﻧﻤﯽﺧﺸﮑﺎﻧﺪ ،ﺷﯿﺮ ﻗﻮت
ﻣﯽﮔﯿﺮد ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺮزه ﺑﯿﻔﺘﺪ« ھﯿﭻ اﺻﻠﯽ ﻧﺪارد و در ھﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺮهی اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ÷ را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﯽﮐﺮدم ،ھﺮ ﭼﻪ ﮔﺸﺘﻢ
١
اﺛﺮی از آن را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ.
ﮐﺤﺎﻟﻪ ھﻢ ،ﺑﺮای وی ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﻣﺤﺪث و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ
رﺟﺎل و ﺳﯿﺮه و ﺗﺎرﯾﺦ و ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻮم ﻣﮫﺎرﺗﯽ ﺧﺎص داﺷﺘﻪ
٢
اﺳﺖ.
٣
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ دھﺨﺪا ﻧﯿﺰ ،در ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد ،ﺷﺮح ﺣﺎل وی را ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
او در آﺧﺮ ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ« ﺷﺮح ﺣﺎل ﺧﻮد را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ٤ .زرﮐﻠﯽ ﻧﯿﺰ،

در ﮐﺘﺎب »اﻷﻋﻼم«  ١و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »إﻳﻀﺎح اﳌﻜﻨﻮن ﰲ اﻟﺬﻳﻞ ﻋﲆ ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن«  ٢ﻧﺎم

١

 -أﻋﯿﺎن اﻟﺸﯿﻌﺔ ،دﻣﺸﻖ ،اﺗﻘﺎن ،۱۳۶۷ ،ج ،۲۷ص.۱۳۹-۱۴۱

٢

 ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺤﺎﻟﻪ ،ج  ،۴ص  ،۴۶ﭼﺎپ ﺗﺮﻗﯽ دﻣﺸﻖ،ﺳﺎل  ۱۹۵۷ﻣﯿﻼدی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

٣

 -ﭼﺎپ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﮫﺮان ۱۳۳۵ ،ش ،ص ،۱۴۰ش.۲۹

٤

 -ﺗﮫﺮان ،دار اﻟﺨﻼﻓﺔ ۱۳۲۱ ،ھـ ،ص ۸۷۷و .۸۷۸
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او و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﺶ را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﮫﺮاﻧﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺬرﻳﻌﺔ اﱃ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ اﻟﺸﻴﻌﻪ« از او ﯾﺎد

ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب ﰲ ﲢﺮﻳﻒ ﻛﺘﺎب رب اﻷرﺑﺎب« ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﯿﺦ ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا

ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﺮب ﺑﺎ رﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ
ﻧﺎم آن را» :ﻛﺸﻒ اﻹرﺗﻴﺎب ﻋﻦ ﲢﺮﻳﻒ اﻟﻜﺘﺎب« ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب ّرد زده

اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻧﻮری رﺳﯿﺪ ،رﺳﺎﻟﻪای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در
ُ
ﺟﻮاب ﺷ ُﺒﮫﺎت »ﻛﺸﻒ اﻻرﺗﻴﺎب« ﻧﻮﺷﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪن و اﻧﺘﺸﺎر

ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﻧﺠﻒ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻤﺎدی اﻵﺧﺮ ﺳﺎل ) (۱۲۹۲از ﺗﺎﻟﯿﻒ آن ﻓﺎرغ ﺷﺪ و اﺑﺘﺪای آن ﭼﻨﯿﻦ

ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد» :اﳊﻤﺪﷲ اﻟﺬي أﻧﺰل ﻋﲆ ﻋﺒﺪه اﻟﻜﺘﺎب«  ٣ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻌﺮب
ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﮐﺘﺎب »ﻛﺸﻒ اﻻرﺗﻴﺎب« ﺧﻮد را در ّرد آن ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ آن در ﮐﺘﺎب
»اﻟﺬرﻳﻌﺔ« آﻣﺪه و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻛﺸﻒ اﻻرﺗﻴﺎب ،ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ اﺑﯽ

اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﺮب ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﻣﺘﻮﻓﺎی اواﺋﻞ دھﻪی دوم ﺑﻌﺪ از ﺳﺪهی ﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ
آن را در ّرد ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﯿﺦ ﻣﺎ ،ﻧﻮری ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ّرد ﺑﺮ ﺷﯿﺦ
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ،رﺳﺎﻟﻪی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای در ّرد ﺷﺒﮫﻪھﺎی وی ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪای

از ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب ﻧﺰد او ﺑﻮد ،ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﺿﻤﯿﻤﻪی آن ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا
اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ّ
ﻣﺘﻤﻢ ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﺳﺖ .آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ اﻻرﺗﯿﺎب ﻧﯿﺰ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
)اﳊﻤﺪﷲ اﻟﺬي أﻧﺰل ﻋﲆ ﻋﺒﺪه اﻟﻜﺘﺎب( و در ھﻔﺪھﻢ ﺟﻤﺎدی اﻵﺧﺮ ﺳﺎل ) (۱۳۰۲از
ﺗﺄﻟﯿﻒ آن ﻓﺎرغ ﺷﺪ ٤ .ﺳﭙﺲ ﻧﻮری آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﺘﺎب ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﻮد را رد ﮐﺮده و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪّ :رد ﺑﺮ ﮐﺘﺎب »ﻛﺸﻒ اﻻرﺗﻴﺎب« ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد

ﻣﻌﺮب ﺗﮫﺮاﻧﯽ آن را ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺷﺒﮫﺎﺗﯽ را ﺑﺮ ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب وارد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺷﯿﺦ ﻣﺎ،
ﻧﻮری ،ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﻮﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻃﺒﺮی ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺟﻤﺎدی اﻵﺧﺮ ﺳﺎل )(۱۳۲۰
١
٢
٣
٤

 ج ،۲ص.۲۸۲ ج ،۱ص.۳۶۹ اﻟﺬرﯾﻌﻪ ،ج ،۱۶ص ۲۳۱و .۲۳۲ -ھﻤﺎن ،ج ،۱۸ص.۹

۱۳۸

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ھﺠﺮیّ ،ردی ﺑﺮ او ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﺰد او ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب وﺟﻮد داﺷﺖ،
ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﺮد اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﮐﻪ در دﻓﻊ ﺷﺒﮫﻪھﺎی ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺮ ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺿﻤﯿﻤﻪی ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ و ھﻨﻮز
ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﻪای از آن را ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی دﯾﺪم ﮐﻪ آن را
ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪی ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب ﭼﺎپ ﺷﺪهای ﮐﻪ ﻧﺰد وی ﺑﻮد و اﻣﺮوزه در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﺷﻮﺷﺘﺮ
اﺳﺖ ،ﻣﻠﺤﻖ ﮐﺮده ﺑﻮد و اول آن :اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ رب  ...اﺳﺖ و در ﻣﺤﺮم ﺳﺎل ) (۱۳۰۳آن را
ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ و ھﻤﺎن ﻣﻮﻻی ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﺳﺎل ) (۱۳۰۴از آن ﻧﺴﺨﻪﺑﺮداری ﻧﻤﻮده
١
اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻼﺑﺎﻗﺮ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﺎﺟﻮری ﺑﺎ ﮐﺘﺎب »ﻫﺪاﻳﺔ اﳌﺮﺗﺎب ﰲ ﲢﺮﻳﻒ اﻟﻜﺘﺎب«

آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﮫﺮاﻧﯽ در »اﻟﺬرﻳﻌﺔ«  ٢از آن ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ

ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ زوﯾﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب اﻟﺬرﯾﻌﻪ ،درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺒﺮھﺎﯾﯽ
را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آنھﺎ از ) (۲۵۰ﺧﺒﺮ ھﻢ ،ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل

آن ﺑﻌﻀﯽ از اﺛﺒﺎتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﺮﯾﻒ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ از دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده
٣
اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﺦ ھﺎدی ﻧﺠﻔﯽ در ﮐﺘﺎب »ﳏﺠﺔ اﻟﻌﻠﲈء« آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و

»اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ« ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ّرد آن ،ﺷﺮﯾﻒ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﮐﺘﺎب »ﻧﺰاﻫﺔ اﳌﺼﺤﻒ« را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ٥ .ﺑﺎ
٤

اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻄﻼن آن ﮐﺘﺎب آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ »ﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب« را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ

ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮ او ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺧﻮد ﻣﺆﻟﻒ ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب آن را »ﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب ﰲ اﺛﺒﺎت

١

 -اﻟﺬرﯾﻌﺔ )ج  ۱۰ص(۲۲۱ ،۲۲۰

٢

 -ج ،۲۵ص.۱۹۱

٣

 -ھﻤﺎن ،ج ،۱۸ص.۲۷

٤

 -ھﻤﺎن ،ج ،۱۶ص ۲۳۲و ج ،۲۰ص.۱۴۴

٥

 -ھﻤﺎن ،ج ،۲۴ص.۱۰۵

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻫﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﺷﯿﻌﯽ در اﺛﺒﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﻗﺮآن

۱۳۹

ﲢﺮﻳﻒ ﻛﺘﺎب رب اﻷرﺑﺎب« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از

ﻧﺸﺮ آن ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﻣﻮﺳﻮی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﺷﯿﻌﯽ در ﮐﺘﺎب »أﺣﺴﻦ

اﻟﻮدﻳﻌﻪ« ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺘﻤﯿﻢ ﮐﺘﺎب »روﺿﺎت اﳉﻨﺎت« ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺷﺮح

ﺣﺎل ﻧﻮری ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
او ﺷﯿﺦ ﻣﺤﺪث ،ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮری ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ھﯿﺠﺪھﻢ ﺷﻮال ﺳﺎل ) (۱۲۵۴و
ﻣﺘﻮﻓﺎی ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ،ھﯿﻔﺪھﻢ ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ ﺳﺎل ) (۱۳۲۰و ﻣﺪﻓﻮن در اﯾﻮان
ﺣﺠﺮهی ﺑﺎﻧﻮ ،دﺧﺘﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺎﺻﺮ ﻟﺪﯾﻦ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ و آن اﯾﻮان ،ﺣﺠﺮهی ﺳﻮم ،ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻗﺒﻠﻪ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﺒﺴﺘﺎن ﺷﺮﯾﻒ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺷﻮد ،در ﻃﺮف
درب ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﺎب اﻟﻘﺒﻠﻪ ،واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮد دارای ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
»ﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب ﰲ ﲢﺮﻳﻒ ﻛﺘﺎب اﻷرﺑﺎب« .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در اﯾﺮان ﺑﺎ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ در ّرد آن ،رﺳﺎﻟﻪھﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و در آن ﺣﻖ را ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺤﺪث ﻧﻮری ،ﮐﺎر وی را زﺷﺖ و ﻧﺎھﻤﻮار ﺟﻠﻮه دادهاﻧﺪ و
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻌﺘﻤﺪان ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽھﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﺗﺮﺟﻤﻪ و
١
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و آن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه.
اﮐﻨﻮن از ﮐﻼم ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ ،ﺻﻔﺤﻪی ) (۲۳۵از ﮐﺘﺎب
ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب او و دﻟﯿﻞ ﯾﺎزدھﻢ در اﺛﺒﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﻗﺮآن اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از
آﻏﺎز ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻓﮫﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎب را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﮫﻢ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮاﻧﻨﺪه آﺳﺎن ﮔﺮدد .ﺻﻮرت ﺻﻔﺤﻪھﺎی اول و دوم و آﺧﺮ از ﭼﺎپ اوﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺆﻟﻒ
آن را ﭼﺎپ ﮐﺮده اﺳﺖ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ و ﺳﺒﮏ ﻧﻮری را ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻋﺪد ﺑﻪ ﺣﺮوف
اﺑﺠﺪ ﺑﻪ ﻋﺎدت ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی وی ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﺗﺮﮐﯿﺐ ،ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺷﻤﺎرهی رواﯾﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠﺴﻞ ،ارﻗﺎﻣﯽ را اﻓﺰودهاﯾﻢ.

١

 -اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،أﺣﺴﻦ اﻟﻮدﯾﻌﻪ ،ﻧﺠﺎح ،ص ۸۹و .۹۰

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪهی ﻣﮫﺮﺑﺎن :ﻓﮫﺮﺳﺖ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ:
ﻣﻘﺪﻣﻪی اول :ذﮐﺮ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن و ﺳﺒﺐ ﺟﻤﻊ آن و درﺑﺎرهی
ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﻤﻊآوری آن و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ آن ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻘﺪﻣﻪی دوم :در ﺑﯿﺎن اﻗﺴﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻗﺮآن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
آنﭼﻪ ﻣﻤﺘﻨﻊ و ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺳﻮم :در ﺑﯿﺎن اﻗﻮال ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮآن.
ﺑﺎب اول

ﺑﺮای آنﭼﻪ ﺑﺮ وﻗﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻧﻘﺼﺎن در ﻗﺮآن دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ.
دﻟﯿﻞ اول  -ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ اﻣﺮ اﺳﺖ.
اﻟﻒ( وﻗﻮع ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﺮزی آراﺳﺘﻪ و ﻇﺮﯾﻒ.
ب( در ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ھﺮ آنﭼﻪ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ روی داده ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ
اﻣﺖ ﻧﯿﺰ ،واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
ج( در ذﮐﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد اﯾﻦ اﻣﺖ از ﺟﮫﺖ ﻣﺪح ﯾﺎ ذم و ﻗﺪح ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﻮدﺷﺎن در اﻣﺖھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
د( در ﺑﯿﺎن اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﺑﺮ وﻗﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﺮآن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ
دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ً
دﻟﯿﻞ دوم – ﻋﺎدﺗﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﻣﺴﺘﻠﺰم وﻗﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن اﺳﺖ و
ﺧﻼﺻﻪی اﺣﻮال ﮐﺘﺎب وﺣﯽ.
دﻟﯿﻞ ﺳﻮم – در ﺑﯿﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮدن وﺟﻮد ﻣﻨﺴﻮخ اﻟﺘﻼوت در ﻗﺮآن و ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
آن ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺮآن ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱۴۲

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

دﻟﯿﻞ ﭼﮫﺎرم – در ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن÷ ﻗﺮآن ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻟﺤﺎظ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و در آن اﺿﺎﻓﻪای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻪ از
اﺣﺎدﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺎوﯾﻞ.
دﻟﯿﻞ ﭘﻨﺠﻢ – ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس ،ﻣﺼﺤﻒ ﻣﻌﺘﺒﺮی داﺷﺖ و در آن ﭼﯿﺰی وﺟﻮد
داﺷﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
َُ
دﻟﯿﻞ ﺷﺸﻢ – ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺤﻒ اﺑﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ ھﻔﺘﻢ – اﺑﻦ ﻋﻔﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﻀﯽ از آﯾﺎت و
ﮐﻠﻤﺎت را از آن ﺣﺬف ﮐﺮد و در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻤﻊ ﻋﺜﻤﺎن و ﻣﻮارد ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه و
اﺧﺘﻼف ﻣﺼﺤﻒھﺎی او و ذﮐﺮ ﻣﻮارد ﺧﻄﺎ ،ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ ھﺸﺘﻢ – در ﺑﯿﺎن اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺮ وﻗﻮع ﻧﻘﺼﺎن دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ،و
آنﭼﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
دﻟﯿﻞ ﻧﮫﻢ – ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،اﺳﺎﻣﯽ و ﺷﻤﺎﯾﻞ اوﺻﯿﺎی ﺧﻮد را در ﮐﺘﺎبھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ آن اوﺻﺎف و ﺷﻤﺎﯾﻞ را در اﯾﻦ ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ،ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ و
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ذﮐﺮ اﺋﻤﻪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺤﻒ اول آﻣﺪهاﻧﺪ در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب )ﻗﺮآن( ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ دھﻢ – اﺛﺒﺎت اﺧﺘﻼف ﻗﺎرﯾﺎن در ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت و ﻏﯿﺮ آنھﺎ و ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮدن
ﻧﺰول آن ﺑﺮ ﯾﮏ وﺟﻪ و ﺷﺮح ﺣﺎل ﻗﺎرﯾﺎن و اﺛﺒﺎت ﺗﺪﻟﯿﺲ در اﺳﻨﺎد آﻧﺎن.
دﻟﯿﻞ ﯾﺎزدھﻢ – در ﺑﯿﺎن اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺮ وﻗﻮع ﻧﻘﺼﺎن در ﻗﺮآن دﻻﻟﺖ
دارﻧﺪ.
دﻟﯿﻞ دوازدھﻢ – در ﺑﯿﺎن اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻮرهھﺎی ﻗﺮآن
ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدهاﯾﻢ و در آن ﺟﻮاب ﺷﺒﮫﻪھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎب دوم

ذﮐﺮ دﻻﯾﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﺮآن ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻋﻢ از آﯾﺎت و اﺧﺒﺎر و
اﻋﺘﺒﺎرات و ﺟﻮاب ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ از آنھﺎ و در اﯾﻦ ﺑﺎب وﻗﻮع ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﺗﻮرات ﺑﺮای ﺑﺎر دوم
در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب »ﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب« در اﺛﺒﺎت

ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺘﺎب رب اﻻرﺑﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻣﺤﺪث ﺷﯿﻌﯽ ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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دﻟﯿﻞ ﯾﺎزدھﻢ ﻧﯿﺰ ،در اﺛﺒﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوی اﺧﺒﺎر ﻓﺮاوان و ﻣﻌﺘﺒﺮ و
ﺻﺮﯾﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺬف ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﯾﺎت و وﺟﻮد ﻧﻘﺺ در ﻗﺮآن ﻓﻌﻠﯽ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦھﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن رواﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و در ﺿﻤﻦ دﻻﯾﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ آنھﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮﺟﻊ
اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،وﺟﻮد دارد؛ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ آﯾﻪ ﯾﺎ ﺳﻮره ای اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪه ،آنﭼﻪ را ﺑﺮ آن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪم ،ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮدم.
)اﻟﻒ(  -۱ﺛﻘﺔ اﻻﺳﻼم در آﺧﺮ ﮐﺘﺎب »ﻓﻀﻞ اﻟﻘﺮآن« از ﮐﺘﺎب »اﻟﻜﺎﰲ« از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ

ﯾﺤﯿﯽ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ،از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﮑﻢ از ھﺸﺎم ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ،از اﺑﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﺎﻧﺎ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ÷ آن را ﺑﺮای

ﻣﺤﻤﺪص آورد (۱۷۰۰۰) ،آﯾﻪ اﺳﺖ.
)ب(  -۲ﻣﻮﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ در »ﺷﺮح ﮐﺎﻓﯽ« از ﮐﺘﺎب »ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ھﻼﻟﯽ«
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪ و ﻣﺸﻐﻮل
ﺟﻤﻊ و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻗﺮآن ﮔﺸﺖ و از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ھﻤﻪی آن را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮد .او در
ﻗﺮآن ﺧﻮد ،ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ ،ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ،وﻋﺪ و وﻋﯿﺪ آن را ﻧﯿﺰ ،ﻧﻮﺷﺖ و ھﯿﺠﺪه
ھﺰار آﯾﻪ ﺑﻮد.
)ج(  -۳اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺎری در »ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺮاءات« از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﮑﻢ ،از ھﺸﺎم ﺑﻦ
ﺳﺎﻟﻢ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺰد
ﻣﺤﻤﺪص آورده اﺳﺖ ،دهھﺰار آﯾﻪ ﺑﻮد.
)د(  -۴در »ﮐﺎﻓﯽ« :ﻋﺪهای از اﺻﺤﺎب ﻣﺎ از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد ،از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،از
ﺑﺮﺧﯽ از ﯾﺎران ﺧﻮد ،از اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ÷ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ
ﺷﻮم ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺎ آﯾﺎﺗﯽ را در ﻗﺮآن ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،آنھﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،آﯾﺎ ﮔﻨﺎهﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ؟ در ﺟﻮاب
ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ،ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪآﻣﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزد.
)ھ)  -۵و در »ﮐﺎﻓﯽ« از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ،از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ،از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
اﺑﯽ ﻧﺠﺮان ،از ھﺎﺷﻢ از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﻤﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪم ﻣﺮدی
ﭼﻨﺪ ﺣﺮف ﻗﺮآن را ﺑﺮ اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺮدم ﻧﺒﻮد ،ﺳﭙﺲ
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻮدداری ﮐﻦ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮان ﺗﺎ ﻗﺎﺋﻢ – ﻣﮫﺪی –
ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه ﻗﺎﺋﻢ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ ،ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را در ﺣﺪ ﺧﻮدش ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﺼﺤﻔﯽ را
ﮐﻪ ﻋﻠﯽ÷ آن را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺻﻔﺎر در »اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ«
از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)و(  -۶از ﻋﺪهای از اﺻﺤﺎب از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﮑﻢ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻨﺪب

از ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﺳﻤﻂ ،رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ درﺑﺎرهی ﻧﺎزل ﺷﺪن
ﻗﺮآن ﺳﺆال ﮐﺮدم ،در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﻣﻮزش داده ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
)ز(  -۷ﺛﻘﻪی ﺑﺰرﮔﻮار و ارزﺷﻤﻨﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﯿﺎﺷﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮش ﺑﻪ اﺳﻨﺎد
ﺧﻮد از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا زﯾﺎده و ﻧﻘﺺ ﻧﺒﻮد،
ﺣﻖ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ و ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﻗﺮآن او را
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺤﺪث ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺪرر اﻟﻨﺠﻔﻴﺔ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

زﯾﺎده در اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﻤﻞ ﺷﻮد ،زﯾﺮا اﺻﺤﺎب ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﻋﺪم زﯾﺎده ،ادﻋﺎ

ﮐﺮدهاﻧﺪ و در اﺧﺒﺎر وارده در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ اﻓﺰودن و
زﯾﺎد ﺷﺪن ﻗﺮآن دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺗﺄوﯾﻞ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﯽرﺳﺪ؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺎده ﺑﻮدن ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺮوف اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ ذﮐﺮ آن در ﺟﺎی
ﺧﻮد ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
)ح(  -۸و از ھﻤﯿﻦ راوی ،ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺧﻮدش از ﺻﺎدق÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ ﻗﺮآن
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺎ را در آن ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﯽ.
)ط(  -۹و از ھﻤﺎن راوی ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺧﻮدش از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ در ﻗﺮآن ھﻤﻪ ﺣﻮادث ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺑﻮد،
ﻧﺎم ﻣﺮداﻧﯽ در آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺬف ﺷﺪهاﻧﺪ و ھﺮ ﮐﺪام از آن ﻧﺎمھﺎ ﺑﺎ ﺻﻮرتھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﻓﻘﻂ اوﺻﯿﺎء آن را ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
و ﺻﻔﺎر آن را در »اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ« از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ از ﺣﻤﺎد ﺑﻦ

ﻋﯿﺴﯽ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

)ی(  -۱۰و ھﻤﺎن راوی ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد از ﺣﺒﯿﺐ ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎﻧﺎ آﯾﻪھﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺮآن ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺟﺰ ﺣﺮوﻓﯽ ﮐﻪ

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۱۴۵

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،آنھﺎ را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺧﯿﺎل ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺮدن آن را داﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺑﻪ
آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
)ﯾﺎ(  -۱۱ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﮑﻢ از ﺳﯿﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮه از اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﺣﻀﺮﻣﯽ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻣﺮدم ،ﻗﺮآن را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺣﺘﯽ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در ﮐﺘﺎب »اﻟﺪرر« ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
و اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺮ ﻣﻄﻠﻮب دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺋﺒﻪی ﺷﺒﮫﻪ و
اﯾﺮادی ﺑﺮ آن وارد ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﭘﺲ ﻣﻄﻠﺐ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﺧﺘﻼف از
اﻣﺮ اﻣﺎﻣﺖ و ﺳﺮوری ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ .آنﭼﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ آن ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد:
وﺟﻮد اﺳﻢ اﻣﺎم و رﺋﯿﺲ در آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻏﯿﺮ آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﮔﺮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .و ﺣﻤﻞ ﺧﺒﺮ ﺑﺮ اﺳﺒﺎب ﻧﺰول ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ﮐﻪ
ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺧﺘﻼف ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮔﺮدد ،و اﯾﻦ
ﻣﻔﮫﻮم ﺧﻼف ﻇﺎھﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪهی اﺧﺘﻼف در اﺳﺒﺎب
ﻧﺰول ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ آنﭼﻪ در ﺑﺎرهی آن وارد ﺷﺪه ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ،ﭘﺲ رﻓﻊ اﺧﺘﻼف
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺪارد.
)ﯾﺐ(  -۱۲ﺷﯿﺦ اﺑﻮ ﻋﻤﺮو اﻟﮑﺸﯽ در ﮐﺘﺎب رﺟﺎل ﺧﻮد در ﺷﺮح ﺣﺎل اﺑﯽ اﻟﺨﻄﺎب از
اﺑﯽ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد از اﺑﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ از اﺑﯽ ﻓﻀﺎل از ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب از
ﺑﺮﯾﺪ ﻋﺠﻠﯽ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن اﺳﺎﻣﯽ
ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻗﺮﯾﺶ ﺟﺰ اﺑﯽ ﻟﮫﺐ ھﻤﻪ را ﭘﺎک ﮐﺮدﻧﺪ.
)ﯾﺞ(  -۱۳ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﻏﯿﺒﺖ ﺧﻮد از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ھﻮذه از
ﻧﮫﺎوﻧﺪی از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد از ﺻﺒﺎح ﻣﺰﻧﯽ از ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺣﺼﯿﺮه از اﺻﺒﻎ ﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﻪ رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﻠﯽ÷ ﺷﻨﯿﺪم ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻦ ﻋﺠﻢ را در ذھﻦ ﺧﻮد ﺗﺪاﻋﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻤﻪھﺎﯾﺸﺎن در ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮد و ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن
ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ای اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﺮآن ،ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،اﺳﺎﻣﯽ ھﻔﺘﺎد ﺗﻦ از ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺪراﻧﺸﺎن از آن زدوده
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺑﻮ ﻟﮫﺐ ھﻢ ﺟﺰ ﺑﺮای ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه،
زﯾﺮا او ﻋﻤﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﻮد.

۱۴۶

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)ﯾﺪ(  -۱۴ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﺎھﯿﺎر در ﺗﻔﺴﯿﺮش ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﯿﺦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺠﻔﯽ
در ﺗﺄوﯾﻞ آﯾﺎت ﺷﮕﻒاﻧﮕﯿﺰ ﺳﻮرهی زﺧﺮف از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ ِدھﺎن از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
ﻋﺮﯾﻀﯽ ﺑﺎرﻗﻪ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺟﻨﺎح از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﭘﺪرش از
ﭘﺪراﻧﺶ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪاص ﺑﻪ ﻋﻠﯽ÷ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد  ...و در اداﻣﻪی رواﯾﺖ
ﮔﻔﺖ :ﺻﺎدق÷ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻋﻤﺮو ﻋﺎص ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﺼﺮ ﮔﻔﺖ :از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ھﺰار ﺣﺮف،
َّ َ
َ ُ
ھﺮ ﺣﺮف در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺰار درھﻢ زدوده ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﺰار درھﻢ دادم ﺗﺎ﴿ :إِن شان َِئك ه َو
ٱ ۡ�َ ۡ� َ ُ
�] ﴾٣اﻟﮑﻮﺛﺮ [۳ :ﺣﺬف ﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮا ﺑﺮای
آﻧﺎن ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ
در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ :آنﭼﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﺼﺮ ﮔﻔﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ آن
ﺟﺎ ﻧﺒﻮدم.
)ﯾﻪ(  -۱۵ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻘﺎﺳﻢ در ﮐﺘﺎب »ﺑﺸﺎرة اﳌﺼﻄﻔﻲ« از ﺷﯿﺦ اﺑﯽ
اﻟﺒﻘﺎء اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺼﯿﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ در ﻣﺤﺮم ﺳﺎل
ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ھﺠﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﮫﺎدت اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺮ وی ﻗﺮاءت ﺷﺪ ،از اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﯿﻨﯿﻪ از اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ وھﺒﺎن
دﯾﺒﻠﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻋﺴﮑﺮی از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ اﺑﻮ ﺳﻠﻤﻪی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ از اﺑﯽ
ﻋﻠﯽ راﺷﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ واﺑﻞ ﻗﺮﺷﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﻔﺺ ﻣﺪﻧﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ارﻃﺎت از ﮐﻤﯿﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد از اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ در
وﺻﯿﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﺮ ارزش در ﺑﺮ
ﻗﻀﯿﻪی وﺻﯿﺖ اﻣﯿﺮ ﺑﻪ او ،ﻣﺮا ﺧﺒﺮ داد .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن
ِ
ﮔﯿﺮﻧﺪهی ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ :ای ﮐﻤﯿﻞ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ،ﺑﺨﺸﻨﺪه،
ﺣﻠﯿﻢ ،ﺑﺎﺷﮑﻮه و ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ و ﻣﺎ را ﺑﺮ اﺧﻼﻗﺶ ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ آنھﺎ را
ﺑﺮﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺮدم را وادار ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ را
ﺑﺪون اﺧﺘﻼف ادا ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﺪون ﺗﮑﺬﯾﺐ ﯾﺎ ﺷﮏ آنھﺎ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﯿﺎﻃﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ آنھﺎ وﺣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ آنھﺎ وﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ آنﻃﻮر ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮﻣﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده و آنھﺎ را در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺘﺎب او
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﺷﺪ ]ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ[ :ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ اﻧﺲ و ﺟﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ،ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺰﺧﺮف را وﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۱۴۷

)ﯾﻮ(  -۱۶ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺣﻤﺪان ﺣﻀﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻫﺪاﻳﺖ« ﺧﻮد و در ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮش

ﮐﻪ ﺑﺤﺚھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺎم دوازدھﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ﻋﻠﯽ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﻨﯿﺎن از ﺣﺴﻨﯿﻦ از اﺑﯽ ﺷﻌﯿﺐ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻓﺮات از
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻔﻀﻞ از ﻣﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ از ﺻﺎدق÷ در ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺑﺎرهی اﺣﻮال
ﻗﺎﺋﻢ÷ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮔﻔﺖ :ﺳﭙﺲ اﻣﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺸﺘﺶ را ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽزﻧﺪ....ﺗﺎ
اﯾﻦﺟﺎ ﮐﻪ ﺻﺎدق ﮔﻔﺖ :ﺳﭙﺲ ﻗﺮآن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ھﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی از آن ﺳﺎﻗﻂ ﯾﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺧﺪا ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ آن را ﺣﺬف و ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﻧﻤﻮد .در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ از او ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺴﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﮫﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﮫﺪی آل
ﻣﺤﻤﺪص ھﺴﺘﯽ ،ﭘﺲ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﻣﺼﺤﻔﯽ ﮐﻪ ّ
ﺟﺪ ﺗﻮ اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن آن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده
اﺳﺖ؟ و ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮی در آن ﻧﯿﺴﺖ؟
)ﯾﺰ(  -۱۷اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺤﺪث از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺣﻠﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﻮﻻﯾﻤﺎن اﺑﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺴﮕﺮی÷ ﯾﺎﻓﺘﻢ :ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ﺑﻪ
ﺧﺪا از ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻤﺎت ﮐﺘﺎب -ﻗﺮآن -را ﺣﺬف ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺪای رب اﻻرﺑﺎب و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و
ﺳﺎﻗﯽ ﮐﻮﺛﺮ را در روز ﺣﺴﺎب ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺣﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﻨﺎم أﻋﻈﻢ )اوج و ﻗﻠﻪ
ﺑﺰرگ( ھﺴﺘﯿﻢ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﺒﻮت و وﻻﯾﺖ و ﺑﺰرﮔﻮاری وﺟﻮد دارد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان از ﻧﻮر ﻣﺎ
اﻗﺘﺒﺎس ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از آﺛﺎر ﻣﺎ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
)ﯾﺢ(  -۱۸ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﮐﺘﺎب »ا�حتجاج« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻓﺮدی از زﻧﺎدﻗﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد

اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ آﻣﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ در ﻗﺮآن آن دوﮔﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻧﺒﻮد ،در دﯾﻦ
ُ
ﺷﻤﺎ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪم .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﻃﻮﻻﻧﯽ و در ﻧﻪ ﻣﻮﺿﻊ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ در آنھﺎ دﻻﻟﺖ
ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺮ ﻧﻘﺼﺎن و ﺗﺤﺮﯾﻒ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎ آنھﺎ را در ﺑﺤﺚ ﻣﺼﺤﻒ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ذﮐﺮ
ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﺑﺪان ﮐﻪ او در اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎﺑﺶ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
اﺳﻨﺎدش را ﻧﻤﯽآورﯾﻢ؛ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﮑﻪ اﺟﻤﺎع ﺑﺮ آن وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻘﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ
در ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﮫﺮت دارد .ﺟﺰ آنﭼﻪ از اﺑﯽ ﻣﺤﻤﺪ÷ وارد ﮐﺮدهاﯾﻢ،
اﻟﺦ .ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق در ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ« ﺧﻮد از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻗﻄﺎن از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ
ﺑﻦ ﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﻣﻄﺮ ﺑﺮای

۱۴۸

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﮔﻔﺖ :در ﻧﻮﺷﺘﻪی ﭘﺪرم ﺑﻪ
ﺧﻂ ﺧﻮدش ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از اﺑﯽ ﻣﻌﻤﺮ ﺳﻌﺪاﻧﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ آورده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ آﻣﺪ ــ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ از ﮐﺘﺎب
»اﻻﺣﺘﺠﺎج« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ از ﺧﺒﺮ ﺣﺬف ﮐﺮده ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط

ﺑﻪ ﻧﻘﺼﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮآن .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎرھﺎ را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮش ،اﻧﺠﺎم
داده ﭼﻮن ﺑﺎ ﻣﺬھﺐ او ﺳﺎزﮔﺎری و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ـ

ﻣﺤﻘﻖ ﻓﺎﺿﻞ ﺷﯿﺦ اﺳﺪ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﻇﻤﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻛﺸﻒ اﻟﻘﻨﺎع« در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻔﺘﺎری
ً
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺻﺪوق آﺷﻔﺘﻪ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن اﺳﺖ و از ﻓﺘﻮای او ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﻪ
ﻋﻠﻢ و ﻧﻪ ﻇﻦ و ﮔﻤﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،و ﻧﯿﺰ از ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮ ،ﭼﯿﺰی
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ﺻﺪوق ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺮﺟﯿﺤﺶ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺻﻮرت اﺳﺖ .و ﺻﺎﺣﺐ
»ﺑﺤﺎر« ﺣﺪﯾﺜﯽ را از او ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ در »ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ« اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از دﻗﺎق و او از
ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺧﻮدش از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ از ﺻﺎدق÷ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ
ﺧﺒﺮ از ﮐﺎﻓﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در آن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮء
ﻇﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪوق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اھﻞ ﻋﺪل اﻧﺠﺎم
داده اﺳﺖ ]ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼم ﮐﺎﻇﻤﯽ[.
ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎرهی ﻋﻤﻞ
روزه رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ او را ﻣﻮرد اﺗﮫﺎم و ﻃﻌﻦ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
ﺳﺮﺳﺎمآور اﺳﺖ و ھﺮ ﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪﯾﺚ اول آﺷﮑﺎرﺗﺮ اﺳﺖ.
)ﯾﻂ(  -۱۹اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺎری در »ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺮاءات« از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن از
ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺟﮫﻢ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﻧﺰد ﻣﻦ
آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را ﺧﻮاﻧﺪ؛ ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﻣﺎ اﯾﻦ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ .ﮔﻔﺖ:
راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺎ آن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ آن را ﺑﺮ
ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻗﺮآن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﺟﺰ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

۱۴۹

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

)ک(  -۲۰از ﺳﯿﻒ ﮐﻪ ھﻤﺎن اﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮه اﺳﺖ از اﻓﺮاد ﻓﺮاواﻧﯽ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻟﻮ ﺗﺮك اﻟﻘﺮآن ﻛﲈ أﻧﺰل ﻷﻟﻔﻴﻨﺎ« ﯾﻌﻨﯽ ،اﮔﺮ ﻗﺮآن آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد ،رھﺎ ﻣﯽﺷﺪ در آن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ.

١

)ﮐﺎ(  -۲۱از اﺑﯽ ﺳﺎﻟﻢ از ﺣﺒﯿﺐ ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ در ﺣﺪﯾﺜﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﺣﺒﯿﺐ ،ھﻤﺎﻧﺎ از ﻗﺮآن آﯾﻪھﺎی ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﺰ
ﺣﺮوﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮھﻢ ﻣﺮدان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﻗﺮآن ﭼﯿﺰی اﺿﺎﻓﻪ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺐ(  -۲۲از ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ﻧﺠﻔﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎﻧﺎ ﺧﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه در ﻗﺮآن ھﺴﺖ و اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺮداﻧﯽ
در آن ﺑﻮد اﻣﺎ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ.
)ﮐﺞ(  -۲۳از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن از ﭘﺪرش از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﮑﺎن از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ در ﻗﺮآن ﮐﺎھﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﻖ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﺮدﻣﻨﺪ
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻇﮫﻮر ﮐﻨﺪ و ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﻗﺮآن او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)ﮐﺪ(  -۲۴از اﺑﻦ ﻓﻀﺎل از داود ﺑﻦ زﯾﺪ از ﺑﺮﯾﺪ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ را ﺑﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﻧﺎم ﺷﺶ ﻧﻔﺮ را ﺣﺬف ﮐﺮد و اﺑﻮ
ﻟﮫﺐ را ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
)ﮐﻪ(  -۲۵و از ﺣﺠﺎل از ﻗﻄﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﯿﻮون از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺮﺑﯽداﻧﺎن ،ﮐﻼم ﺧﺪا را از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .او ﺑﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻗﺎرﯾﺎن اﺳﺖ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ادﺑﯿﺎت در ﻗﺮآن اﯾﺠﺎد
ﮐﺮدهاﻧﺪ و آنھﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﻮد ،ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﯽ در آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص و اھﻞ ﻟﻐﺖ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺑﻌﻀﯽ از اﻗﺴﺎم ادﻏﺎم
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ و ﺷﮑﻞ ﮐﻠﻤﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدھﺪ؛ زﯾﺮا
ﺣﺮﻓﯽ از آن اﻓﺘﺎده و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻤﺨﺮج اﺳﺖ.

١

 در ﮐﺘﺎب ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ اﻣﺎ در اﺻﻞ» :اﻟﻔﯿﺘﻨﺎ« :ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﻣﺎ را ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﯽ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮﺻﺎﻓﯽ ھﺴﺖ.
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)ﮐﻮ(  -۲۶ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻐﻴﺒﺔ« ﺧﻮد از اﺑﻦ ﻋﻘﺪه از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ از ﺣﺴﻦ و

ﻣﺤﻤﺪ ،دو ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺳﻒ ،از ﺳﻌﺪان ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ از ﺻﺒﺎح ﻣﺰﻧﯽ از ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺣﻀﯿﺮه از ﺣﺒﻪی
ﻋﻮﻓﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ ﮔﻔﺖ :ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪھﺎی ﺧﻮدﻣﺎن
را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﯿﻤﻪھﺎ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮده و ﻗﺮآن را ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدادﻧﺪ .اﮔﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ ،آن روش ﻗﺒﻠﯽ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و ﻗﺒﻠﻪاش را
راﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
)ﮐﺰ(  -۲۷ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺪه از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﺟﻌﻔﯽ از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﮫﺮان از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﺣﻤﺰه از ﭘﺪرش از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ ﮔﻔﺖ :در ﻗﺮآن ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ و ﻣﺤﮑﻢ و
ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ھﺴﺖ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺴﻢ را ذﮐﺮ ﮐﺮد از ﺟﻤﻠﻪ :ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺮف دﯾﮕﺮ
و ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ ﮐﻪ از ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮ ﺧﻼف آنﭼﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﭙﺲ اﻣﺎم ﺷﺮح داده اﺳﺖ و ﺑﺮای ھﺮ ﻗﺴﻤﯽ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺜﺎل آورد ﺗﺎ
اﯾﻦﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺜﺎل ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻪ) :ﻛﻨﺘﻢ ﺧﲑ ﹸا ﹼﻣﺔ( اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ از آﯾﺎت
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه را ﺑﺮ ﺷﻤﺮده و در آﺧﺮش ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.

)ﮐﺢ(  -۲۸ﺷﯿﺦ ﮐﺸﯽ ،در اول ﮐﺘﺎب »رﺟﺎل« ﺧﻮد از ﺣﻤﺪوﯾﻪ و اﺑﺮاھﯿﻢ ﭘﺴﺮان

ﻧﺼﯿﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ رازی ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ ﻣﺪاﯾﻨﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺳﻮﯾﺪ ﺗﺎﺋﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اول÷ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮد ،ﻧﻮﺷﺖّ » :اﻣﺎ اﯾﻦﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدهای ﮐﻪ ای ﻋﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی دﯾﻦ
ﺧﻮد را ﻏﯿﺮ از ﺷﯿﻌﻪ از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﭼﻮن اﮔﺮ از آﻧﺎن ﻓﺮاﺗﺮ روی ،دﯾﻨﺖ را
از ﺧﺎﺋﻦھﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل او و ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖھﺎﯾﺸﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺮ
ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ّ
ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺘﺪاری ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ آن را ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ
ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﻼﺋﮑﻪ و ﻟﻌﻨﺖ ﭘﺪران ﮔﺮاﻣﯽ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﻣﻦ و ﻟﻌﻨﺖ ﻣﻦ و ﻟﻌﻨﺖ
ﺷﯿﻌﻪی ﻣﻦ ،ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺎد«.
)ﮐﻂ(  -۲۹ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺻﻔﺎر در ﮐﺘﺎب »ﺑﺼﺎﺋﺮ اﻟﺪرﺟﺎت« از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﻋﻤﺎر از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
ﺑﻦ ﺑﺴﻄﺎم از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﮑﯿﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ از ھﺸﺎم ﺟﻮاﻟﯿﻘﯽ از

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ھﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮫﺮی در ﭘﺸﺖ درﯾﺎ دارد
ﮐﻪ وﺳﻌﺖ آن ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭼﮫﻞ روز اﺳﺖ ،در آنﺟﺎ ﻗﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﺧﺪا را
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .و ﮔﻔﺖ :ھﺮﮔﺎه آنھﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ،ﺧﺸﻮع و ﺧﻀﻮع و ﺗﻤﻨﺎ و ﻃﻠﺐ
ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﺮﮔﺎه ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﯾﻢ ،ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺎﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﻣﺮاﻗﺐ زﻣﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﻼﯾﯽ
ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺧﺴﺘﻪ و ﺳﺴﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ،و ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﯾﺎد دادﯾﻢ،
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،اﮔﺮ آن ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﻼوت ﺷﻮد ،آن را ﮐﻔﺮ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﻧﮑﺎرش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
)ل(  -۳۰ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ در اول ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﳖﺞ اﻟﺒﻴﺎن« ﺧﻮد

ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻔﺴﺮان از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮ و از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻌﻔﺮ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق÷ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ و ﻧﺎﺳﺦ و
ﻣﻨﺴﻮخ و ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎن و ﻣﺒﯿﻦ و ﻣﺠﻤﻞ و ﻣﻔﺴﺮ و ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻔﯿﺪ و
ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﺠﺎز و ﻋﺎم و ﺧﺎص و ﻣﻘﺪم و ﻣﺆﺧﺮ اﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻄﻮف ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ]از
ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﯿﻪ[ ،و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮﻓﯽ در ﺟﺎی ﺣﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف
ﻇﺎھﺮ ﻗﺮآن در آن اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺧﯿﺮ ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ
َ َ َّ ُ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ ً َ َ ۡ ُ َ ۡ ُ َ ُّ َ
١
صدون] ﴾٥٧اﻟﺰﺧﺮف[۵۷ :
�ب ٱ�ن مر�م مث� إِذا قومك مِنه ي ِ
ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :ولما ِ
ﮔﻔﺖ :در اﺻﻞ ﺑﻪ ﺟﺎی )ۋ( )ﻳﻀﺠﻮن( ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ .و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ:
َّۡ َٓ ُ َ َ َ
ﹺ
نزل إ ِ ۡ�ك﴾ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ و اﺳﻢ
») ﹶﺑ ﱢﻠ ﹾﻎ ﻣﺎ ﹸا ﹺﻧﺰ ﹶل إﻟﻴﻚ ﻣﻦ رﺑﻚ -ﰲ ﹶﻋﲇ (-را ﺑﻪ ﴿بل ِغ ما أ ِ
ﻋﻠﯽ را از آن زدودﻧﺪ.
)ﻻ(  -۳۱ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻗﻤﯽ از ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ از اﺑﯽ اﻟﺠﺎرود از
ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ھﯿﺜﻢ از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه از اﺑﯽ ذر رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
َ ُّ
َ ُّ
آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ﴿ :يَ ۡو َم ت ۡب َيض ُو ُجوه َ ٞو� ۡس َود ُو ُجوه ] ﴾ٞآل ﻋﻤﺮان ٢ [۱۰۶ :رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻓﺮﻣﻮد:
اﻣﺖ ﻣﻦ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﭘﺮﭼﻤﯽ ھﻤﺮاه ﮔﻮﺳﺎﻟﻪی اﯾﻦ

 - ١ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻗﻮم ﺗﻮ از آن ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
 - ٢روزی ،روھﺎﺋﯽ ﺳﻔﯿﺪ و روھﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎه ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

۱۵۲

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

اﻣﺖ ﮐﻪ از آنھﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ :ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺑﺎ ﺛﻘﻠﯿﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﺪ؟ در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺛﻘﻞ
اﮐﺒﺮ ،ﻗﺮآن ،را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﻪ آن ﭘﺸﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﺛﻘﻞ اﺻﻐﺮ ،اھﻞ ﺑﯿﺖ ،دﺷﻤﻨﯽ و
ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی و ﺳﺘﻤﮑﺎری ﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ :در ﺣﺎل ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ و رو ﺳﯿﺎھﯽ،
وارد آﺗﺶ ﺷﻮﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﭘﺮﭼﻢ ﻓﺮﻋﻮن اﯾﻦ اﻣﺖ وارد ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭘﺲ ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﺎ
ﺛﻘﻠﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﺪ؟ در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ ﺛﻘﻞ اﮐﺒﺮ را ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ
ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﺛﻘﻞ اﺻﻐﺮ ھﻢ ،دﺷﻤﻨﯽ و ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﭘﺲ ﺑﻪ
آنھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :در ﺣﺎل ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ و رو ﺳﯿﺎھﯽ وارد آﺗﺶ ﺷﻮﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﭘﺮﭼﻤﯽ ھﻢ
ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺮی اﯾﻦ اﻣﺖ وارد ﻣﯽﺷﻮد و از آنھﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ :ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺑﺎ ﺛﻘﻠﯿﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﺪ؟
در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :از ﺛﻘﻞ اﮐﺒﺮ ،ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و آن را رھﺎ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺛﻘﻞ اﺻﻐﺮ را ﻧﯿﺰ،
ﺑﯽارزش و ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮدﯾﻢ و ھﻤﻪی زﺷﺘﯽھﺎ را در ّ
ﺣﻖﺷﺎن اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ .ﭘﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﺎ
ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﺳﯿﺎھﯽ ﭼﮫﺮه وارد آﺗﺶ ﺷﻮﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﭘﺮﭼﻢ ذی اﻟﺜﺪﯾﻪ -ﺻﺎﺣﺐ
ﭘﺴﺘﺎن -ھﻤﺮاه ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ از ﺧﻮارج ﺑﺮ ﻣﻦ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از آنھﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ:
ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺑﺎ ﺛﻘﻠﯿﻦ ﭼﮑﺎر ﮐﺮدﯾﺪ؟ در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺛﻘﻞ اﮐﺒﺮ را ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و از
آن ﺑﯿﺰاری ﺟﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﺛﻘﻞ اﺻﻐﺮ ،ﺟﻨﮕﯿﺪﯾﻢ .ﭘﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﺎ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﺳﯿﺎھﯽ
ﭼﮫﺮه وارد آﺗﺶ ﺷﻮﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﭘﺮﭼﻤﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻮای ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎران و ﺳﺮور اوﺻﯿﺎء و رھﺒﺮ
ﭼﮫﺮهھﺎی ﻧﻮراﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ وارد ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭘﺲ ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺑﺎ ﺛﻘﻠﯿﻦ ﭼﮑﺎر
ﮐﺮدﯾﺪ؟ در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :از ﺛﻘﻞ اﮐﺒﺮ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﯾﻢ و ﺛﻘﻞ اﺻﻐﺮ را ﻧﯿﺰ ،اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ
و از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﻣﺮﯾﺪ او ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ در راه آنھﺎ ﺧﻮنھﺎﯾﻤﺎن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ
آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :وارد ﺑﮫﺸﺖ ﺷﻮﯾﺪ در ﮐﻤﺎل ﺳﯿﺮاﺑﯽ و ﺑﺎ ﭼﮫﺮهھﺎی ﻧﻮراﻧﯽ .ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
َ ُّ
َ ُّ
ﺧﺪا ص آﯾﻪی ﴿يَ ۡو َم ت ۡب َيض ُو ُجوه َ ٞو� ۡس َود ُو ُجوه  ﴾ٞرا ﺗﻼوت ﮐﺮد.

)ﻟﺐ(  -۳۲آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺰرﮔﻮار اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ رﺿﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻃﺎووس در ﮐﺘﺎب »زواﺋﺪ

اﻟﻔﻮاﺋﺪ« و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺪث ﺟﺰاﺋﺮی در ﮐﺘﺎب »اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﲈﻧﻴﻪ« از ﺷﯿﺦ ﻋﺎﻟﻢ اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﻦ ﺳﯿﺪ اﺑﻮ اﻟﻤﺒﺎرک اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ اردﺷﯿﺮ اﻟﺪﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺒﺮﮐﺎت ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ ﻣﺎ را ﺧﺒﺮ
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻫﺒﺔ اﷲ ﻗﻤﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ او ﯾﺤﯿﯽ اﺳﺖ ﻣﺎ را ﺧﺒﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺳﺤﺎق ﺑﻦ

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎ را ﺧﺒﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻓﻘﯿﻪ ﺣﺴﻦ ﺳﺎﻣﺮی ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و
ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺢ ﺑﻐﺪادی ،ﻗﺼﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺰد اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻐﺪادی را

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۱۵۳

داﺷﺘﯿﻢ و او ﯾﺎر اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮕﺮی در ﺷﮫﺮ ﻗﻢ ﺑﻮد .ﭘﺲ درب او را ﮐﻮﺑﯿﺪﯾﻢ و ﯾﮏ
دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪی ﻋﺮاﻗﯽ از ﺧﺎﻧﻪی او ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،از او درﺑﺎرهی ﺣﺴﻦ ﺳﺎﻣﺮی ﺳﺆال ﻧﻤﻮدﯾﻢ،
ﮔﻔﺖ :او و ھﻤﺴﺮش ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ زﯾﺮا اﻣﺮوز روز ﻋﯿﺪ اﺳﺖ .ھﻤﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ ،اﻋﯿﺎد
از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﭼﮫﺎر ﺗﺎ ھﺴﺘﻨﺪ :ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ،ﻋﯿﺪ ﻧﺤﺮ – ﻗﺮﺑﺎن – و ﻏﺪﯾﺮ و ﺟﻤﻌﻪ .آن دﺧﺘﺮ
ﮔﻔﺖ :ﺳﺮورم از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﺳﺮور ﺧﻮد ﻋﺴﮑﺮی از ﭘﺪرش ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آن روز ﻋﯿﺪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهی ﻋﯿﺪھﺎ ﻧﺰد اھﻞ ﺑﯿﺖ و ﺑﺴﺘﮕﺎن
آﻧﺎن اﺳﺖ– .ﺗﺎ ﺧﺮوج اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﺴﻮی اﯾﺸﺎن را ذﮐﺮ ﮐﺮد .و رواﯾﺘﯽ از ﻋﺴﮑﺮی
از ﭘﺪرش ﮐﻪ ﺣﺬﯾﻔﻪ روز ﻧﮫﻢ رﺑﯿﻊاﻻول ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص وارد ﺷﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻀﺎﺋﻞ
اﯾﻦ روز و ﻋﯿﻮب ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ روز ﻗﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد او اﻧﺪاﺧﺖ .ﺣﺬﯾﻔﻪ ﮔﻔﺖ :ای
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪاص ،در ﻣﯿﺎن اﻣﺖ و ﯾﺎراﻧﺖ و در ھﻤﯿﻦ ﺣﺮم؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻓﺮﻣﻮدُ :ﺑﺘﯽ از
ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺑﻪ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﻦ ﺳﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و رﺑﺎ را در اﻣﺖ ﻣﻦ رواج ﻣﯽدھﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوی از ﺧﻮد ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺑﺮ ّاﻣﺘﻢ دﺳﺖ درازی ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﻮال ﻣﺮدم را
از راه ﺣﺮام ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﻨﺎﻋﺖ و آﺑﺮوﻣﻨﺪی ،آن را ﺻﺮف ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و رﺳﻮاﯾﯽ را ﺑﺮ
ﺷﺎﻧﻪی ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم را از راه ﺧﺪا ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻨﺖ ﻣﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدھﺪ– .ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ-ﮔﻔﺖ :ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪی امﺳﻠﻤﻪ ﺷﺪه و ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻢ در اﻣﺮ
ﺷﯿﺦ دوم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪاص او را دﯾﺪم ﮐﻪ دروازه ھﺎی ﺷﺮ را ﮔﺸﻮد و ﮐﻔﺮ
را ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻗﺮآن را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮد.
)ﻟﺞ(  -۳۳ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻘﻤﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﺑﺼﺎﺋﺮ« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ

از ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺣﻠﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻣﻨﺘﺨﺐ« ﺧﻮد از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ از

ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ داود ﻣﻨﻘﺮی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﺎدﮐﻮﻧﯽ از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ آدم از ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از
ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺟﻌﻔﯽ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪاص در
ِﻣﻨﯽ ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻣﺮدم ،ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ دو ﭼﯿﺰ ﮔﺮانﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ
ﻣﯽﮔﺬارم و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن دو ﭼﻨﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ :ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﻋﺘﺮﺗﻢ را و
ﮐﻌﺒﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﺤﺮام« .ﺳﭙﺲ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻌﺒﻪ را
وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺘﺮت را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ھﻤﻪی اﻣﺎﻧﺖھﺎی اﻟﮫﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و از
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

آنھﺎ دوری و ﺑﯿﺰاری ﺟﺴﺘﻨﺪ .و ﺻﻔﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را از ﺟﺰء ھﺸﺘﻢ ﮐﺘﺎب »ﺑﺼﺎﺋﺮ« از ﻋﻠﯽ

ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

)ﻟﺪ(  -۳۴ﺻﺪوق در ﮐﺘﺎب »اﳋﺼﺎل« از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺟﻌﺎﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ
از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زﺑﺮﻗﺎن از اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﯿﺎﺷﯽ از اﺑﯽ زﺑﯿﺮ از ﺟﺎﺑﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﻣﺼﺤﻒ و ﻣﺴﺠﺪ و ﻋﺘﺮت.
ﻣﺼﺤﻒ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﻣﺮا ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا،
ﻣﺮا ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﺘﺮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﻣﺎ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و دور راﻧﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ
ﻣﻦ روی دو زاﻧﻮ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻢ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻦ
اوﻟﻮﯾﺖ دارم.
)ﻟﻪ(  -۳۵ﺛﻘﺔ اﻹﺳﻼم در ﮐﺘﺎب »روﺿﺔ اﻟﻜﺎﰲ« از ﺗﻌﺪادی اﺻﺤﺎب ﻣﺎ از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ

زﯾﺎد از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﮫﺮان از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺧﺰاﻋﯽ از ﺳﻮﯾﺪ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ از
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺑﺰﯾﻊ از ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﺑﺰﯾﻊ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ﺳﻮﯾﺪ و ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻧﮫﺪی از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﮫﺮان از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻣﻨﺼﻮر از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺳﻮﯾﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﯽ÷ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮد ،ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﺣﺎل او را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪم و درﺑﺎرهی ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺎدی ﺳﺆال
ﮐﺮدم .ﺟﻮاب ﻣﺮا ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ؛ ﺳﭙﺲ در ﭘﺎﺳﺨﻢ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪی
اوﺳﺖ :ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪهی ﻣﮫﺮﺑﺎن؛ ھﻤﻪی ﺳﺘﺎﯾﺶھﺎ ﺑﺮازﻧﺪهی ﺧﺪای ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺮﺗﺒﻪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ و ﻧﻮر ﺧﻮد ،دلھﺎی ﻣﺆﻣﻨﺎن را آ ﮔﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺷﯿﻌﻪی ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﯿﺪوار ﻣﺒﺎش و دﯾﻦ آﻧﺎن را دوﺳﺖ ﻣﺪار؛
زﯾﺮا آﻧﺎن ﺧﺎﺋﻦھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ و اﻣﺎﻧﺖ ھﺎﯾﺸﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺗﻮﺧﯿﺎﻧﺘﺸﺎن را ﻣﯽداﻧﯽ .ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ،اﻣﺎ آن را ﺗﺤﺮﯾﻒ
و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ )ﺧﺒﺮ( .و ﺻﺪوق ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ﻟﻮ(  -۳۶ﺛﻘﻪی ﺑﺰرﮔﻮار ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اھﻮازی در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮ آنﭼﻪ از
»ﺑﺤﺎر« ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ از اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﯾﻌﻔﻮر رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رﻓﺘﻢ و ﻧﺰد او ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﯾﺎراﻧﺶ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻦ ﯾﻌﻔﻮر ،آﯾﺎ ﻗﺮآن را ﺧﻮاﻧﺪهای؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﻪ ،اﯾﻦ ﻗﺮآن را ﺧﻮاﻧﺪهام .ﮔﻔﺖ:
ﺳﺆال ﻣﻦ ھﻢ از ﻏﯿﺮ آن ﻧﺒﻮد .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻢ :آری ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم و ﺑﺮای ﭼﻪ؟ ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ وی ﺗﺎزﯾﺪﻧﺪ،
ﺳﭙﺲ در ﻣﺼﺮ ﺑﺎ او ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و او ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ آﻧﺎن ﺟﻨﮕﯿﺪ و آﻧﺎن را ﮐﺸﺖ .ﻋﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ،
ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ و آنھﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ وی ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ او ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و او ھﻢ ﺑﺎ
آﻧﺎن ﺟﻨﮕﯿﺪ و آﻧﺎن را ﮐﺸﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ َ َ َ َّ ٓ َ َ ٰ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ۡ َّ َ ۖ ٞ َ ٓ َّ َ َ َ َ َ ٰٓ َ ۡ ٓ َ ۢ ِ ّ ٞ
� ع ُد ّوِه ِۡم
﴿�ٔامنت طا�ِفة من ب ِ� إِس�ءِيل و�فرت طا�ِفة ف�يدنا ٱ�ِين ءامنوا
فَأَ ۡص َب ُ
حوا ْ َ�ٰهر َ
�ن﴾ ]اﻟﺼﻒ.[۱۴ :
ِ ِ
»ﮔﺮوھﯽ از ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﮔﺮوھﯽ ھﻢ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺎ اﯾﻤﺎنداران را ﺑﺮ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﻧﺼﺮت دادﯾﻢ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ«.
و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺎﺋﻤﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽﺧﯿﺰد ،ﺷﻤﺎ را از ﺣﺪﯾﺜﯽ آ ﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮ وی ﻣﯽﺗﺎزﯾﺪ و ﺑﺎ او ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ و او ھﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ
ﺟﻨﮕﯿﺪ و اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺘﻤﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺒﺮ اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻗﻮل
راوی ﮐﻪ ِ)ﻟ َﻢ ﯾﻌﻨﯽ ،ﺑﺮای ﭼﻪ؟ را ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﭼﺮا از ﻏﯿﺮ آن ﻗﺮاﺋﺖ از ﻣﻦ
ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ و آن ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،اﯾﺸﺎن
ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ آن ﻗﻮم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮآن را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﺮﮔﺰ آن را ﻗﺒﻮل
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻪ آﯾﻪی ﻓﻮق ﺷﺎھﺪ آورد(.
)ﻟﺰ(  -۳۷ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در ﮐﺘﺎب »اﳌﺼﺒﺎح ﰲ دﻋﺎء ﻗﻨﻮت اﻟﻮﺗﺮ« اﯾﻦ دﻋﺎ را آورده

اﺳﺖ :ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻦ ﺳﺮان و رھﺒﺮان و ﭘﯿﺮواﻧﯽ را ـ از اوﻟﯿﻦ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ـ ﮐﻪ ﻣﺮدم را
از راه ﺗﻮ ﺑﺎز داﺷﺘﻨﺪ .ﺧﺪاﯾﺎ! ﺑﻼ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻓﺮو رﯾﺰ؛ زﯾﺮا آﻧﺎن ﺑﺮ رﺳﻮل ﺗﻮ
دروغ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻌﻤﺘﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ را ﻓﺎﺳﺪ و ﮐﺘﺎﺑﺖ را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮت را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ.
)ﻟﺢ(  -۳۸و در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ :از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ او
دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ﺑﻌﺪ از ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻌﻪ ،اﯾﻦ ﺻﻠﻮات ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ
ﺻﻠﻮات را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ دﯾﻦ و ﮐﺘﺎﺑﺖ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮت را دﮔﺮﮔﻮن ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
)ﻟﻂ(  -۳۹ﺷﯿﺦ در ﮐﺘﺎب ﻏﯿﺒﺖ ﺧﻮد از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ رازی از اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﺳﺪی رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺴﻨﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﺷﻌﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ :ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺿﺮاب ﻋﺴﺎن اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل ) (۲۸۱ﺣﺞ ﻧﻤﻮدم و
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﺠﺘﮫﺪ وی دﻋﺎی دﯾﮕﺮی از ﺻﺎﺣﺐ زﻣﺎن رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﺿﺮاب اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ رﻓﺖ ﺑﺎ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﺼﺎر آن را
ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﻧﺴﺨﻪی آن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ .. .ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل
او÷ ﻣﯽرﺳﺪ :ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺗﺎزه ﮔﺮدان آنﭼﻪ از دﯾﻦ ﺗﻮ ﻣﺤﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ آن زﻧﺪه ﮔﺮدان
آنﭼﻪ از ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)م(  -۴۰ﺷﯿﺦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﻮﻟﻮﯾﻪ در »ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺰﻳﺎرة« از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ رزاز

از ﺣﺴﻨﯿﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻧﺠﺮان از ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻄﯿﻪ از اﺑﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺮاﻧﺖ را
ﺗﮑﺬﯾﺐ و ﺧﺎﻧﻪات را وﯾﺮان و ﮐﺘﺎﺑﺖ را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
)ﻣﺎ(  -۴۱و در ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻮق آﻣﺪه اﺳﺖ :از ﺣﺴﻨﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ
اﺳﺤﺎق از ﺳﻌﺪان ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ از ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب ﻣﺎ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ھﺮﮔﺎه ﻧﺰد ﻗﺒﺮ آﻣﺪی ،ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪا را ﮐﺮدی-.ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﺧﻼل ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺖ را ﺗﮑﺬﯾﺐ و ﮐﻌﺒﻪات را وﯾﺮان و
ﮐﺘﺎﺑﺖ را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮن اھﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮتص را رﯾﺨﺘﻨﺪ«.
)ﻣﺐ(  -۴۲ﻋﻼﻣﻪی ﻣﺠﻠﺴﯽ در »اﻟﺒﺤﺎر« از ﮐﺘﺎب »ﻣﺰار اﳌﻔﻴﺪ« ﭘﯿﺮاﻣﻮن زﯾﺎرتھﺎﯾﯽ

ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده :ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮت را ﺗﮑﺬﯾﺐ و ﺧﺎﻧﻪات را وﯾﺮان و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺣﺮﻣﺘﺖ را ﺣﻼل و ﺣﺮﻣﺖ ﺑﯿﺖ
اﻟﺤﺮام را ھﺘﮏ و ﮐﺘﺎﺑﺖ را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.

)ﻣﺞ(  -۴۳ﺳﯿﺪ رﺿﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻃﺎوس در ﮐﺘﺎب »اﻻﻗﺒﺎل« رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ

ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺧﻮدﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﻤﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ

ﮐﻮﻓﯽ از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻀﺮﻣﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن از ﺻﺎدق÷ و زﯾﺎرت ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ
در آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺘﺎب را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ.
)ﻣﺪ(  -۴۴ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در ﮐﺘﺎب »اﳌﺼﺒﺎح« در زﯾﺎرت روز ﻋﺎﺷﻮراء ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﺳﻨﺎن از ﺻﺎدق÷ در ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻔﯽ ،زﯾﺎرتﻧﺎﻣﻪای را رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ در آن آﻣﺪه
اﺳﺖ :ﺧﺪاﯾﺎ ،ھﻤﺎﻧﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﮐﺘﺎب ﺧﺪا از اﻣﺎﻣﺎن ،دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؛
ﺗﺎ ﺑﻪ آنﺟﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺘﺎب ﻗﺮآن را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ« و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۱۵۷

ﻣﺸﮫﺪی در»ﻣﺰار« رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »اﻟﺒﺤﺎر« از ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ
اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻃﺒﺮی از اﺑﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺷﯿﺦ ﻃﺎﺋﻔﻪ از ﭘﺪرش از ﻣﻔﯿﺪ از اﺑﯽ ﻗﻮﻟﻮﯾﻪ و ﺻﺪوق از
ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﭘﺪرش از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﯿﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

)ﻣﻪ(  -۴۵ﮐﻔﻌﻤﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺒﻠﺪ اﻷﻣﲔ« و در »ﺟﻨﺖ« ﺧﻮد ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﻣﺼﺒﺎح«
از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﻋﻠﯽ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ او دﻋﺎی دو ﺑﺖ ﻗﺮﯾﺶ را در
ﻗﻨﻮت ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺧﻮاﻧﻨﺪهی اﯾﻦ دﻋﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
در ﺑﺪر و ﺣﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺰار ھﺰار ﺗﯿﺮ را ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ دﻋﺎ از
رازھﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪه و ذﮐﺮھﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ و اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺷﺐ و روز ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ھﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮ آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی از ھﻤﯿﻦ رواﯾﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺧﺪاﯾﺎ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮ آﯾﻪای ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آنھﺎ را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻦ .و ﺷﯿﺦ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻌﺪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎھﺮ ،اﯾﻦ دﻋﺎ را ﺷﺮح ﮐﺮده و آن را »رﺷﺢ اﻟﻮﻻء« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ

ﺧﺒﺮ در ﮐﺘﺎب »أﻣﻞ اﻵﻣﻞ« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﺪث ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ،ﺷﺮح آن از ﻣﻮﻟﯽ ﻋﺮاﻗﯽ در

ﺳﺎل ) (۱۸۷۸و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺎھﺮ ﻣﻮﻟﯽ ﻣﮫﺪی ،ﭘﺴﺮﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰرگ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ
ﻗﺰوﯾﻨﯽ ـ در اواﺧﺮ ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﯾﻪ ـ آﻣﺪه اﺳﺖ.
)ﻣﻮ(  -۴۶ﺳﯿﺪ ﺑﻦ ﻃﺎوس در ﮐﺘﺎب »ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪﻋﻮات« ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ

ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﮐﺘﺎب »ﻓﻀﻞ اﻟﺪﻋﺎء« از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ
ﺑﺰﯾﻊ از رﺿﺎ÷ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮑﯿﺮ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺟﻌﻔﺮی از رﺿﺎ÷
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﻪ ﻧﺰد او رﻓﺘﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺠﺪهی ﺷﮑﺮ ﺑﻮد ،ﺳﺠﺪهاش
را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﭼﺮا ﺳﺠﺪه را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮدی؟
در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺳﺠﺪهی ﺷﮑﺮ اﯾﻦ دﻋﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص در روز ﺑﺪر ﺑﻪ ﺳﻮی دﺷﻤﻦ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﭘﺲ آن را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ .ﮔﻔﺖ :ھﺮﮔﺎه ﺳﺠﺪه ﺷﮑﺮ ﻧﻤﻮدی ،ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاﯾﺎ ]ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻦ[
آن دو ﻧﻔﺮ را ﮐﻪ دﯾﻨﺖ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺘﺎﺑﺖ را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
)ﻣﺰ(  -۴۷اﺑﻦ ﺷﮫﺮ آﺷﻮب در ﻣﻨﺎﻗﺐ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در »اﻟﺒﺤﺎر« ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﻨﺎد

ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ از ﭘﺪرش از ﺟﺪش از
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺧﻄﺒﻪی اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در روز ﻋﺎﺷﻮرا ،آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ

۱۵۸

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎﻧﺎ ﺷﻤﺎ از ﻃﺎﻏﻮﺗﯿﺎن اﻣﺖ و از اﺣﺰاب ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و ﭘﺸﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و ﭘﯿﺮوان ﺷﯿﻄﺎن و ﻣﺘﻤﺮدان ﮔﻨﺎهﮐﺎر و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب
ھﺴﺘﯿﺪ .اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪی اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺘﺎب را داده اﺳﺖ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن آﻧﺎن ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺘﻞ اﻧﺒﯿﺎء ﺑﻪ ﯾﮫﻮدیھﺎی
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص در ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد
راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و از آﺛﺎر و روش آﻧﺎن ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﺎن را اﻟﮕﻮی ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ.
)ﻣﺢ(  -۴۸ﺳﯿﺪ ﺑﻦ ﻃﺎوس در ﮐﺘﺎب »ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺰاﺋﺮ« و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺸﮫﺪی در ﮐﺘﺎب

»ﻣﺰار« ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »اﻟﺒﺤﺎر« اﺳﺖ از اﻣﺎﻣﺎن ﺧﻮد زﯾﺎرت ﺟﺎﻣﻊ ،ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻣﻌﺮوﻓﯽ را
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺳﻠﻤﺎن اﻣﺖ
را ﻣﻨﻊ ﮐﺮدی ،ﻣﻘﺪاد آن را دور راﻧﺪی و ﺟﻨﺪﺑﺶ را ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮدی و ﺷﮑﻢ ﻋﻤﺎرش را
ﭼﺎک ﻧﻤﻮدی و ﻗﺮآن را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮدی و اﺣﮑﺎم را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادی.
)ﻣﻂ(  -۴۹ﺳﯿﺪ ـ ﻗﺪس ﺳﺮه ـ در ﮐﺘﺎب »ﻣﻬﺞ« ﺧﻮد از ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﻘﻞ

ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺷﺮﯾﻒ اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ رﺿﺎ از ﭘﺪرش از اﺑﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺻﺪﻗﻪ از ﺳﻼﻣﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ازدی از اﺑﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻘﯿﻠﯽ و از اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﻧﮏ و رھﺎوی از اﺑﯽ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ
ﻣﻮﺻﻠﯽ از اﺑﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﻘﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ از اﺑﯽ روح ﻧﺴﺎﺋﯽ از اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﮫﺎدی÷ در ﯾﮏ
دﻋﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺷﺮح ﻋﺠﯿﺒﯽ اﺳﺖ ،آﻣﺪه اﺳﺖ :و ھﻼﮐﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪود
ﺗﻌﻄﯿﻞ و اﺣﮑﺎم ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه و ﺳﻨﻦ داﺋﺮ و ﺷﻌﺎﺋﺮ و ﺗﻼوتھﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و آﯾﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﺷﺪه ﮔﺮداﻧﯽ .دﻋﺎ
)ن(  -۵۰ﺷﯿﺦ ﮐﺸﯽ در ﺷﺮح ﺣﺎل زراره از ﺣﻤﺪوﯾﻪ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ
ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ از ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زراره و از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﻮﻟﻮﯾﻪ و ﺣﺴﻨﯿﻦ
ﺑﻦ ﺣﺴﻦ از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ھﺎرون ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﺒﻮب از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
زراره و دو ﭘﺴﺮ او ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زراره رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺳﻼم ﻣﺮا ﺑﻪ ﭘﺪرت ﺑﺮﺳﺎن – ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» – :ﻋﻠﻴﻜﻢ

ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﺮد إﻟﻴﻨﺎ ،واﻧﺘﻈﺎر أﻣﺮﻧﺎ وأﻣﺮﻛﻢ ،وﻓﺮﺟﻨﺎ وﻓﺮﺟﻜﻢ ،وﻟﻮ ﻗﺪ ﻗﺎم ﻗﺎﺋﻤﻨﺎ وﺗﻜﻠﻢ

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۱۵۹

ﺑﺘﻜﻠﻤﻨﺎ ﺛﻢ اﺳﺘﺄﻧﻒ ﺑﻜﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮآن ،وﴍاﻳﻊ اﻟﺪﻳﻦ واﻷﺣﻜﺎم ،واﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻛﲈ أﻧﺰﻟﻪ ﻋﲆ

ﳏﻤﺪ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ؛ ﻷﻧﻜﺮ أﻫﻞ اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ ﻓﻴﻜﻢ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم إﻧﻜﺎر ﹰا ﺷﺪﻳﺪ ﹰا« ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ

ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن و ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن اﻣﻮر ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎ و اﻧﺘﻈﺎر اﻣﺮ ﻣﺎ و اﻣﺮ ﺧﻮدﺗﺎن و ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﺎ و
ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺧﻮدﺗﺎن و اﮔﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎ ﻗﯿﺎم ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﺮف ﻣﺎ را ﻣﯽزد و از اول ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺮآن و
ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﻦ و اﺣﮑﺎم و ﻓﺮاﺋﺾ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ آن روز اھﻞ ﺑﯿﺘﺶ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ دﯾﻦ و روش ﺧﺪا
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪﯾﺪ؛ ﺟﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﺰی ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﺮ ﮔﺮدنھﺎﯾﺘﺎن دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص ﻣﺮﺗﮑﺐ روش اﻣﺖھﺎی ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و در دﯾﻦ ﺧﺪا زﯾﺎده و ﻧﻘﺺ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻣﺮوز ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ از وﺣﯽ
ُﻣ ﱠ
ﻨﺰل اﻟﮫﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻻم ﺗﻌﻠﯿﻞ داﺧﻞ ﺑﺮ آن ﺑﺎ اﺳﻢ و
ﺧﺒﺮش ـ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺨﻪھﺎ اﯾﻦﻃﻮر اﺳﺖ ـ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﻌﻠﯿﻢ اﺳﺖ و
ﻟﻔﻆ ﻓﺘﻜﻢ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﻓﺎء و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺎ ـ دو ﻧﻘﻄﻪ از ﺑﺎﻻ ـ ﺟﻤﻠﻪی ﻓﻌﻠﯿﻪ در ﺟﻮاب آن اﺳﺖ و

– ذاﻟﻚ اﻟﻴﻮم ھﻢ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺮ ﻇﺮف ﺑﻮدن اﺳﺖ و اﻧﮑﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ ،ﻣﺮﻓﻮع

ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺒﺎرت اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻋﺼﺎﯾﺘﺎن را ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺮوی اﻋﺘﻘﺎدﺗﺎن را ﺷﮑﺴﺘﻪ
ً
و ﺟﻤﻊ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻔﺮق و ﺳﺨﻨﺘﺎن را از ھﻢ ﮔﺴﺴﺘﻪ اﺳﺖ .و در ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺴﺨﻪھﺎ اﻧﮑﺎرا و
ً
ﺷﺪﯾﺪا ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﯾﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻪ ﻧﺰع ﺧﺎﻓﺾ اﺳﺖ و ذﻟﮏ
اﻟﯿﻮم ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ ،ﻣﺮﻓﻮع ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد و )ﻓﯿﮑﻢ( ﺟﺎر و ﻣﺠﺮور اﺳﺖ و ﻇﺮف و
)ﻷﻫﻞ اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ( ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ دارد ﯾﺎ )ﻓﯽ( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ )ﻣﻦ( اﺳﺖ و ذﻟﮏ ھﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ،

ﻣﻨﺼﻮب اﺳﺖ و اﻧﻜﺎر ﹰا ﺷﺪﻳﺪ ﹰا ﻣﻨﺼﻮب اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﮐﻪ

ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد .و ﻗﻮل اﻣﺎم رﮐﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻔﺮد ﺑﻮدن ﻟﻔﻆ ﻧﺎس ﺿﻤﯿﺮ ھﻢ ﻣﻔﺮد آﻣﺪه
اﺳﺖ.
)ﻧﺎ(  -۵۱ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﻏﯿﺒﺖ ﺧﻮد از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﻋﻄﺎر از
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ رازی از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﮐﻮﻓﯽ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ از ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ
ﺣﻤﯿﺪ از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﮔﻔﺖ :ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺪﯾﺪ

۱۶۰

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

و ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﻗﯿﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺮب ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﺷﺄن او ﺟﺰ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ و در
راه ﺧﺪا از ﺳﺮزﻧﺶ ﺳﺮزﻧﺶﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽھﺮاﺳﺪ.
)ﻧﺐ(  -۵۲ﺳﯿﺎری در ﮐﺘﺎب »اﻟﻘﺮاءات« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﯿﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮه از اﺑﯽﺑﮑﺮ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻗﺮآن آنﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﯽﺷﺪ؛ دو ﻧﻔﺮ ھﻢ ،در آن اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
)ﻧﺞ(  -۵۳ﺛﻘﺔ اﻹﺳﻼم در ﮐﺘﺎب »اﻟﻜﺎﰲ« از ﺗﻌﺪادی از اﺻﺤﺎب ﻣﺎ از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد و

ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﭘﺪرش و ھﻤﻪ از اﺑﻦ ﻣﺤﺒﻮب از اﺑﻦ ﺣﻤﺰه از اﺑﯽ ﺣﺴﯿﻦ از اﺻﺒﻎ ﺑﻦ
ﻧﺒﺎﺗﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ
ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ :ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از آن درﺑﺎرهی ﻣﺎ و دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ،ﯾﮏ ﺑﺨﺶ درﺑﺎرهی آداب و
ﻣﺜﻞھﺎ و ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ھﻢ درﺑﺎرهی اﺣﮑﺎم و ﻓﺮاﺋﺾ.
)ﻧﺪ(  -۵۴و از ﺗﻌﺪادی از اﺻﺤﺎب ﻣﺎ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﺣﺠﺎل از ﻋﻠﯽ از ﻋﻘﺒﻪ از
داود ﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﺑﺨﺶ
ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه ﯾﮏ رﺑﻊ درﺑﺎرهی ﺣﻼل و ﯾﮏ رﺑﻊ در ﺑﺎرهی ﺣﺮام و ﯾﮏ رﺑﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﻨﻦ
و اﺣﮑﺎم و ﯾﮏ رﺑﻊ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺧﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه و ﻓﯿﺼﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
)ﻧﻪ(  -۵۵ھﻤﭽﻨﯿﻦ از او از اﺑﯽ ﻋﻠﯽ اﺷﻌﺮی از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر از ﺻﻔﻮان از
اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺎر از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﮫﺎر
ﺑﺨﺶ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ﯾﮏ رﺑﻊ درﺑﺎرهی ﻣﺎ و ﯾﮏ رﺑﻊ درﺑﺎرهی دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ و ﯾﮏ رﺑﻊ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺖھﺎ و ﻣﺜﻞھﺎ و ﯾﮏ رﺑﻊ ھﻢ ،درﺑﺎرهی ﻓﺮاﺋﺾ و اﺣﮑﺎم.
)ﻧﻮ(  -۵۶ﻋﯿﺎﺷﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد از اﺑﯽ اﻟﺠﺎرود ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﺑﺨﺶ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ﯾﮏ رﺑﻊ درﺑﺎرهی ﻣﺎ و ﯾﮏ رﺑﻊ
درﺑﺎرهی دﺷﻤﻦ ﻣﺎ و ﯾﮏ رﺑﻊ درﺑﺎرهی ﻓﺮاﺋﺾ و اﺣﮑﺎم و ﯾﮏ رﺑﻊ ھﻢ درﺑﺎرهی ﺳﻨﻦ و
ﻣﺜﻞھﺎ ،و ارزش ھﺎی ﻗﺮآن از آن ﻣﺎﺳﺖ.
)ﻧﺰ(  -۵۷از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺠﺎج ﮐﺮﺧﯽ از ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﺎراﻧﺶ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺜﻤﻪ
رﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﮔﻔﺖ :ای ﺧﯿﺜﻤﻪ ،ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ :ﯾﮏ ﺛﻠﺚ آن ،درﺑﺎرهی ﻣﺎ و دوﺳﺘﺎﻧﻤﺎن و ﯾﮏ ﺛﻠﺚ درﺑﺎرهی دﺷﻤﻨﺎن
ﻣﺎ و دﺷﻤﻨﺎن ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن و ﯾﮏ ﺛﻠﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺜﻞ و ﺳﻨﺖ.
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)ﻧﺢ(  -۵۸ﻓﺮات ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮐﻮﻓﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ
ﺛﺎﺑﺖ از ﭘﺪرش از ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج از ﺣﮑﻢ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص دﺳﺖ ﻋﻠﯽ÷ را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎﻧﺎ ﻗﺮآن ﭼﮫﺎر ﺑﺨﺶ اﺳﺖ :ﯾﮏ رﺑﻊ
درﺑﺎرهی ﻣﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺼﻮص و ﯾﮏ رﺑﻊ درﺑﺎرهی دﺷﻤﻨﺎﻧﻤﺎن و ﯾﮏ رﺑﻊ
درﺑﺎرهی ﺣﻼل و ﺣﺮام و ﯾﮏ رﺑﻊ درﺑﺎرهی ﻓﺮاﺋﺾ و اﺣﮑﺎم .اﺑﻦ ﻣﻌﺎﱄ از ﺟﻤﮫﻮر در

ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺧﻮد ،آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از وی در اﻟﺒﺮھﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ﻧﻂ(  -۵۹و از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ رﺣﯿﻢ ھﻤﺪاﻧﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ از
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﺮاج از ﺣﻤﺎد از اﻋﯿﻦ از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ از اﺻﺒﻎ ﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﻪ از
ﻋﻠﯽ÷ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن ﭼﮫﺎر ﺑﺨﺶ اﺳﺖ :ﺑﺨﺸﯽ درﺑﺎرهی ﻣﺎ و ﺑﺨﺸﯽ
در ﺑﺎرهی دﺷﻤﻦ ﻣﺎ و ﺑﺨﺸﯽ درﺑﺎرهی ﻓﺮاﺋﺾ و اﺣﮑﺎم و ﺑﺨﺸﯽ درﺑﺎرهی ﺣﻼل و ﺣﺮام
و ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺖ ﮐﺮاﻣﺖھﺎی ﻗﺮآن.
)س(  -۶۰از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﺒﯿﺢ و ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
ﺳﻠﻮﻟﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﻄﮫﺮ از ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ اﺳﻮد از ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺨﻌﯽ از
زﮐﺮﯾﺎ ﺑﻦ ﻣﯿﺴﺮه از اﺻﺒﻎ ﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﻪ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ÷ ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن ﭼﮫﺎر ﺑﺨﺶ
اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ذﮐﺮ ﮐﺮد.
)ﺳﺎ(  -۶۱ﺳﯿﺎری در ﮐﺘﺎب »اﻟﻘﺮاءات« از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺳﯿﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮه از ﺑﺮادرش از
ﭘﺪرش از اﺑﯽ ﺣﻤﺰه ﺛﻤﺎﻟﯽ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن ﭼﮫﺎر ﺑﺨﺶ
اﺳﺖ :ﺑﺨﺸﯽ درﺑﺎرهی دﺷﻤﻨﺎﻧﻤﺎن ،ﺑﺨﺸﯽ درﺑﺎرهی ﻣﺎ و ﺑﺨﺸﯽ درﺑﺎرهی ﺳﻨﻦ و اﻣﺜﺎل
و ﺑﺨﺸﯽ درﺑﺎرهی ﻓﺮاﺋﺾ و اﺣﮑﺎم .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ،ھﻤﺎن ﺑﺨﺶ از ﺧﺒﺮھﺎﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ در »اﳌﺴﺎﺋﻞ« رواﯾﺖ ﺷﺪه ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺳﻮم ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﺑﻪ آنھﺎ
اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده اﺳﺖ و در آن رواﯾﺎت ،ﺑﻨﺎء ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ ﻣﺴﺎوات ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه

اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻇﺎھﺮ ﭼﮫﺎر ﻗﺴﻤﺖ و ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻘﻂ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﺑﺮ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﮫﺎر ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ ،و ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﺧﻮد ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻄﻮن و ﺗﺄوﯾﻞ ھﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد آنﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎت اﺣﮑﺎم ) (۵۰۰آﯾﻪ ـ
ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ـ اﺳﺖ و ﺟﻤﻊ آﯾﺎت ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮﻟﯽ ) (۶۲۳۶آﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ دھﻢ
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

آن ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ھﻢ ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ و ﭼﮫﺎر ﻗﺴﻤﺘﯽ ھﻢ ،ﻧﻤﯽرﺳﺪ؛
ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﻠﻤﺎت و ﺣﺮوف ،ﺿﻤﯿﻤﻪی آﯾﺎت اﺻﻮل ﺑﺎ ﻓﺮوع ﺷﻮد و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ِاﺷﻌﺎری
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻇﮫﻮر ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﮐﺘﻔﺎ ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﻼﻣﻪی ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در
ﮐﺘﺎب »ﻓﻮاﺋﺪ« ﺧﻮد اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻟﺬا از رﺑﻊ و ﺛﻠﺖ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪ
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﻠﺚ و رﺑﻊھﺎ ﺑﺮ ﻣﻄﻠﻖ اﻗﺴﺎم و اﻧﻮاع ﺣﻤﻞ
ﮔﺮدد ،اﮔﺮ ﭼﻪ آن ﻗﺴﻤﺖھﺎ در ﻣﻘﺪار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و رﺑﻊ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻦھﺎی ﻗﺮآن ﺣﻤﻞ
ﺷﺪه و ﺛﻠﺚ ھﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻮم ﻇﺎھﺮ و ﺑﺎﻃﻦ و ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺎﻃﻦھﺎ ﺣﻤﻞ ﺷﻮد ،ﯾﺎ ّاول -رﺑﻊ -ﺑﺮ
ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺣﺪی ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺪان ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ّ
دوم ھﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻮم از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ و
آنﭼﻪ ﺑﻪ أﺋﻤﻪ اﺧﺘﺼﺎص دارد اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ آن ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت را ﺑﺮ اﺣﮑﺎم آﯾﺎت اﻃﻼق
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﺛﻠﺚ ﺑﻪ ِاﺷﻌﺎر و اﻋﻼم اﮐﺘﻔﺎء ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ھﻢ در ﻧﻈﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻃﻦھﺎ ھﻢ ﺷﻮد و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ اول از دوﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ و ﺣﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺑﺮ ﻣﻄﻠﻖ اﻗﺴﺎم ﺷﯿﺦ ،ﺷﯿﺦ او ،اﺑﻮ
اﻟﺤﺴﻦ ﺷﺮﯾﻒ ،در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد از ھﻤﻪی ﻋﻠﻤﺎ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﺧﺘﻼف واﻗﻊ در آن ﺧﺒﺮھﺎ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ و ﮔﺎھﯽ ﭼﮫﺎر ﻗﺴﻤﺘﯽ
آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﺳﭙﺲ اﺧﺘﻼف در ھﺮ ﯾﮏ از دو ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﻢ ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ در ﺧﺒﺮ اﺻﺒﻎ ،آنﭼﻪ درﺑﺎرهی دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه در ﺛﻠﺚ ﺧﻮدﺷﺎن
درج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻓﺮاﺋﺾ و اﺣﮑﺎم ﺛﻠﺚ ھﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﺧﺒﺮ
ﺧﯿﺜﻤﻪ ،ﺛﻠﺚ دوم در ﺳﻨﺖھﺎ و اﻣﺜﺎل آﻣﺪه و ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﺛﻠﺚ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در اﺧﺒﺎر رﺑﯿﻊ ﻧﯿﺰ ،ھﺴﺖ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ آنھﺎ ﭼﻨﮓ ﺑﺰﻧﯿﻢ؛ زﯾﺮا اﺧﺒﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺣﯿﺚ ﺳﻨﺪ و ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﺎ را از ﺗﻤﺎم
اﯾﻦ رواﯾﺖھﺎ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اوﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ واﺿﺢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا در آنھﺎ اﺧﺒﺎر ﺻﺤﯿﺢ و
ﻣﻮﺛﻖ وﺟﻮد دارد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر در ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎن آنھﺎ ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺪﯾﻢ را ـ آنﮐﻪ ﺧﺒﺮ درﺑﺎرهاش
آﻣﺪه اﺳﺖ ـ در آنھﺎ داﺧﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪی ﺳﻨﺪ در اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﻓﺮاوان ،ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﺳﺪ ﺑﺎب ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪای ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ از آنھﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
و اﻣﺎ دوﻣﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺧﺒﺎر ،ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در اﺧﺒﺎری ﮐﻪ
ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﻘﻄﻪ و ﻣﺤﻮ و اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﺣﺬف و دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﻧﻘﺺ و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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ﻗﺮآن اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ادﻋﺎھﺎ را در ﮐﺘﺎب ﯾﺎ رﺳﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﯾﺎد آورد،
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﻼم ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻇﺎھﺮ
ﻟﻔﻆ »ﺗﺤﺮﯾﻒ« ﻣﺘﺒﺎدر اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﻣﻌﻨﯽ آن در ﻟﻐﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ،و
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻼم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮدن آن اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺻﻮرتھﺎی ﻗﺒﻠﯽ آﺷﮑﺎر
اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل واژهی ﺗﺤﺮﯾﻒ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺻﺪوق در ﮐﺘﺎب
»اﻟﻔﻘﻴﻪ« از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﺤﻤﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ÷ ﮔﻔﺘﻢ:
ای ﭘﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪاص ،درﺑﺎرهی ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ او ﻓﺮﻣﻮده :ھﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ھﺮ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ،ﺑﻪ آﺳﻤﺎن دﻧﯿﺎ ﻓﺮود
ﻣﯽآﯾﺪ؟ وی در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن را از ﺟﺎھﺎی ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف
ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ او
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :در ﯾﮏ ﺳﻮم آﺧﺮ ھﺮ ﻣﺎه و در اول ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ،ﻓﺮﺷﺘﻪای را ﺑﻪ آﺳﻤﺎن دﻧﯿﺎ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ ﺟﺎر زﻧﻨﺪ و ...ﺗﺎ آﺧﺮ.
در ﮐﺘﺎب »ﻃﺐ اﻷﺋﻤﺔ« ﺑﺎ ﺳﻨﺪی از اﻣﺎم ﺻﺎدق÷ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﻪ او

ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ھﻤﺎﻧﺎ ﺟﻤﻌﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻋﺎﻣﻪ ـ اھﻞ ﺳﻨﺖ ـ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻓﺮﻣﻮد :ھﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺮوﺷﺎن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،و اھﻞ ﺑﯿﺘﯽ
را ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ھﺮ روز در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد .وی در
ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :اﺷﺘﺒﺎه آﺷﮑﺎری ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اھﻞ
ﺑﯿﺘﯽ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮدم را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﻏﯿﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ؛ زﯾﺮا از روی ﻗﺼﺪ و ﺑﺎ ﮐﺜﺮت
رواﯾﺎت ،ﮐﻼم را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﮐﺘﺎب »ﺻﻔﺎت اﻟﺸﻴﻌﺔ« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺻﺪوق ،ﺑﺎ اﺳﻨﺎد
ﺧﻮدش از اﻣﺎم ﺻﺎدق÷ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻨﺘﺎن اﺳﺖ و ﻗﺼﺪ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺘﺎن ﺿﺮر رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﻗﻠﻮب ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ اﯾﺸﺎن ،آﺑﯿﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﻤﻪی ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ،ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻈﺎﺋﺮ آن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻗﺮار
ﻣﯽدھﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ آنھﺎ را ﺑﺎ ﺑﮫﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺷﺪن آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﺬاب اﻟﮫﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻣﺎم آﻣﺪه اﺳﺖ .دﺳﺘﻪای از اﯾﻦ
ﯾﮫﻮدیھﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻼم ﺧﺪا و اواﻣﺮ و ﻧﻮاھﯽ او را در ﻃﻮر ﺳﯿﻨﺎء ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و
وﻗﺘﯽ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،از ﺣﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺤﺮف و
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از ﻓﮫﻢ و درک ﻣﻄﺎﻟﺐ دروغ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .در ﺗﻔﺴﯿﺮ
ُ َ ُ َ ۡ َ َ َّ
اضعِهِ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء [۴۶ :آﻣﺪه
ﮐﺸﺎف در ﺳﻮرهی ﻧﺴﺎء درﺑﺎرهی آﯾﻪیِ ّ �﴿ :رفون ٱل� َِم عن م َو ِ
اﺳﺖُ :ﯾﺤﺮﻓﻮن؛ ﯾﻌﻨﯽ ،آن را ﻣﻨﺤﺮف و زاﺋﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا ھﺮ ﮔﺎه آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺟﺎی ھﺮ ﮐﻠﻤﻪ ،ﮐﻠﻤﺎت دﯾﮕﺮی ﺑﮕﺬارﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،آن را از ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار
داده اﺳﺖ ،ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﻮرات ﮐﻪ )آدم دارای ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ( را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻒ رﺟﻢ ،و ﻗﺮار دادن
َ ۡ ُ َ َ َ َّ ُ ُ َ ُ َ ُ
)ﺣﺪ( ﺑﻪ ﺟﺎی آن ،و در ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ�﴿ :س َمعون ك� ٰ َم ٱ� ِ � َّم � ّ ِرفونه﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة[۷۵ :
َُ ُ َ ۡ َ
َ
ﭼﯿﺰی ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ آن را ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﺷﯿﺦ ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ﴿ :
� ّ ِرفون ٱل� َِم عن
َّ
اضعِهِۦ﴾ ﯾﻌﻨﯽ ،ﮐﻼم و اﺣﮑﺎم ﺧﺪا را از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
م َو ِ

ﻣﺠﺎھﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﻼم ،ﺗﻮرات اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ھﺮ ﭼﻪ از ﺻﻔﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص در
ﺗﻮرات وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﮐﺘﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ :ﺗﻤﺎم اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ وﻗﻮع ﺗﺤﺮﯾﻒ در
ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ .ﭘﺲ ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﻧﺰد ھﻤﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
اﮔﺮ ﻋﺪم ﻇﮫﻮر اﯾﻦ ﺧﺒﺮھﺎ را در ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﻻزﻣﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ در اﯾﻦ
اﺧﺒﺎر را ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻟﻔﻈﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻮری ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﻌﻨﻮی ،زﯾﺮا ﻗﺮاﺋﻦ
ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﻌﻀﯽ از آن ﻗﺮﯾﻨﻪھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ :اﻟﻔﺎﻇﯽ ﮐﻪ در
اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر ﺑﺮ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪن و ﻣﺤﻮ ﻧﻤﻮدن ﺻﺮاﺣﺖ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻗﺮﯾﻨﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ را ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﻂ و ﻣﺤﻮ آن اراده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
ھﻤﻪی اﯾﻦ اﺧﺒﺎر دارای ﯾﮏ ﺳﯿﺎق ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎز ھﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﺑﻌﻀﯽ از
آنھﺎ ،ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از آن ﻗﺮﯾﻨﻪھﺎ را ھﻢ ،ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ اﻟﻔﺎظ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪی
او÷ :ﺧﺪا ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺳﺎﻗﻂ و ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ،
ﮔﻔﺘﻪی او» :ﻗﺮآن را ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ« ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ در ﺑﯿﺎن
ﺗﺤﺮﯾﻒ ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪی او» :از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ھﺰار ﺣﺮف و ھﺮ ﺣﺮف را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ً
ھﺰار درھﻢ از ﻗﺮآن زدودﻧﺪ« .و وﺿﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦھﺎ ﻧﯿﺰ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از آن ﻗﺮاﺋﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن÷ ﺑﺮای آﯾﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻣﺜﺎل آورده،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﻮرت آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪای از آن ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﭼﻨﺎنﮐﻪ در دو ﺧﺒﺮ ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ و ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۱۶۵

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آن ﻗﺮاﺋﻦ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻪ ﺧﻠﻔﺎء آن را اﻧﺠﺎم داده
ﺑﺎﺷﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﯾﻢ ـ ﺣﺎل آنﮐﻪ در آن رواﯾﺎت ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﯾﮏ
آﯾﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آنھﺎ )ﺧﻠﻔﺎء( ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﺧﻼف آنﭼﻪ ﺧﺪا اراده ﮐﺮده ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪـ .و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻏﺎﯾﺖ ﻗﻠﺖ اﺳﺖ .ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ رأی ﻓﻘﻂ در ﻣﺘﺄﺧﺮان آﻧﺎن ﺷﺎﯾﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن ھﻢ ﻣﻔﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻣﺎﻣﺎن÷ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺘﺎده و ﺿﺤﺎک و
ﮐﻠﺒﯽ و ﻣﻘﺎﺗﻞ ،ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﺨﯽ و ﻗﺎﺿﯽ و زﻣﺨﺸﺮی و رازی و اﻣﺜﺎل
آﻧﺎن.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ آنﭼﻪ از ﺧﻠﻔﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه ،ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﺮآن در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ؛
آن ھﻢ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﺷﺒﮫﻪھﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﻮده ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﻗﺮآن،
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و در اﺧﺒﺎر ذﮐﺮ ﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻓﻀﺎﯾﻞ و ﻏﯿﺮه اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎ وﺿﻮح ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ آﯾﻪھﺎﯾﯽ را در ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺧﻮد
آورده اﺳﺖ ،و او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻻزم آن ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻠﯽ ،زﻣﺨﺸﺮی
و رازی و اﻣﺜﺎل آﻧﺎن ،اﯾﻦ آﯾﻪھﺎ را ﻃﻮری ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
َ َ
ُ ّۡ
ﻣﯽآﯾﺪ .ﭘﺲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻦ آنﭼﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ آﯾﻪ ﴿ ٰٓ
�� ُّ� َها ٱ َّلر ُسول بَل ِغ﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة [۶۷ :و
َّ َ َ ُّ ُ
� ُم ٱ َّ ُ
�﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة [۵۵ :ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ آﯾﻪ﴿ :إِ�ما و ِ�
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آن ﻗﺮاﺋﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن ،اﻃﻼق ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ
اﻧﺪک اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﺗﺤﺮﯾﻒ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻧﮫﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﺧﺒﺎری ﮐﻪ در ﻣﻮرد آنھﺎ ادﻋﺎی ﺗﻮاﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ھﯿﭻﯾﮏ از آن
ﺧﺒﺮھﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﻗﺮآن را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ او ﭼﻨﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﺑﻠﮑﻪ در
آن ﺧﺒﺮھﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﻗﺮآن را ﺑﻪ رأی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ .و از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،آﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻋﺎﻣﻪ – ﺳﻨﯽ – ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آنﭼﻪ ﺧﺪا
ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﻋﺼﺮ اﺋﻤﻪ÷ ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻪی وﺿﻮ و
ﺗﯿﻤﻢ و ﺳﺮﻗﺖ و اﻣﺜﺎل آنھﺎ .و ﻧﺰد ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻋﻠﻤﺎ و در ھﯿﭻ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪی ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آن ﻗﺮاﺋﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ و راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ اﻧﮫﺪام ﮐﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﻗﺘﻞ
ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﺬﮐﻮر ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪان اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻢ
ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺨﺶھﺎی ﻇﺎھﺮی ﻗﺮآن اﺳﺖ.

۱۶۶

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آن ﻗﺮاﺋﻦ ،ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﺗﺤﺮﯾﻒ آﻧﺎن ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻟﻔﻈﯽ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﺴﯿﺎری ،ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه
ً
اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺮاﺋﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﻣﻨﺼﻒ آنھﺎ را ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ .و اﺻﻼ اﻧﺴﺎن
ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻟﻔﻈﯽ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﺑﺎرهی اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺣﺬف و ﻋﺪم ﺣﺬف ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ اﻟﻔﺎظ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ در
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﻮم ﻧﺎم آن ﮐﺘﺎبھﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻟﻔﻈﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ
»ﻓﺼﻞ ﺗﺤﺮﯾﻒ« ﯾﺎ »ﻓﺼﻞ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﺒﺪﯾﻞ« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ .وﻟﯽ در ﻧﺎﻣﻪی اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷
ﺑﻪ ﺳﻌﺪ اﻟﺨﯿﺮ ھﻢ آﻣﺪه» :ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺑﮫﻢ زدن ﻗﺮآن ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن ،اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺮوف را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽدارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺪود را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ آﻧﺎن ﻗﺮآن را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
اﻣﺎ آن را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .و اﯾﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ »اﺣﺒﺎر« و »رھﺒﺎن« اھﻞ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﺑﻮ
ﺟﻌﻔﺮ ﻗﺒﻞ از آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ھﺮ اﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﻢ
ﮐﺘﺎب را از آﻧﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،وﻻﯾﺖ آﻧﺎن را ﺑﻪ
دﺷﻤﻨﺸﺎن ﻣﯽﺳﭙﺎرد -...ﺑﻌﺪ از ﺷﺮح آن ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ -:ﺳﭙﺲ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ّاﻣﺖ ھﻢ
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺜﻞ )ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری( ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺸﻨﺎس ﮐﻪ ﺣﺮوف را ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺪود را
ً
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ« .ﯾﻌﻨﯽ ،ﺣﺮوف را ﻓﻄﺮﺗﺎ ﺑﺎ ﺻﺪاھﺎی ﻧﯿﮑﻮ و آھﻨﮓھﺎی زﯾﺒﺎ و ﺣﻔﻆ آداب
ﻋﻠﻢ ﻗﺮاﺋﺖ و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺘﺤﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن راﯾﺞ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﺪاوم آن،
اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ رأی و ﻋﻘﻞﮐﺎری ،و ﻋﺪم ﻣﺒﺎﻻت ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ ذﮐﺮ ﮐﻪ
ﺧﺪا ﻓﺮﻣﺎن داده ﺑﺮای ﻓﮫﻢ درﺳﺖ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﮑﺎم و ﺣﻼل و ﺣﺮام ﻣﻌﻨﯽ آن را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ
رواﯾﺖ دﻻﻟﺖ ﯾﺎ اﺷﺎرهای وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺮاد از ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﺳﺎﯾﺮ رواﯾﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا آنﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺮﯾﻒ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﻮد ﻗﺮآن اﺳﺖ ،ﯾﺎ آﯾﺎت ،ﯾﺎ ﺣﺮوف آن ،و
ً
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﺤﺚ رواﯾﺖ در ﭼﮫﺎر ﭼﻮب ﻗﺮآن اﺳﺖ .ﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد دو ﻋﺒﺎرت از
ﻟﺤﺎظ ﻇﮫﻮر و وﺿﻮح ﻓﺮق دارد ،وﻟﯽ ﻣﻨﺎﻓﺎت آنﭼﻨﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
اﻧﺼﺮاف از ﯾﮑﯽ از آن دو ﺧﺒﺮ ﮔﺮدد ،ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در آن ﺧﺒﺮ ،ﺧﻠﻔﺎء ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ
ﻋﻠﻤﺎی ﻋﺎﻣﻪ –اھﻞ ﺳﻨﺖ -ھﻢ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﮐﺎر آنھﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﯾﻢ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺮاد اﻟﻔﺎظ اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﺑﺎرهی ﻗﺮآن ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻔﮑﯿﮏ زﺷﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺼﺮاف اﺧﺒﺎر ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺬﮐﻮر از ﻣﻌﻨﯽ
ﻇﺎھﺮﺷﺎن و ﺣﻤﻞ آنھﺎ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﮐﻪ
ﻣﺒﻨﺎی آن ﺗﻘﯿﻪ اﺳﺖ ،زﺷﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﻣﺎم در آﺧﺮ آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ
ﺗﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از ﻣﻦ دور ﻣﯽﺷﻮی ،ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ از ﺣﻖ را ﺑﺮاﯾﺖ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﮐﻪ
آنھﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪهام و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯽﮔﺴﺘﺮدم ﮐﻪ آنھﺎ را از ﺗﻮ ﮐﺘﻤﺎن ﻧﻤﻮدهام ،اﻣﺎ
ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﻘﯿﻪ وا ﻣﯽدارم و ...ﺗﺎ آﺧﺮ .ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﮐﺘﻤﺎن
ﺷﺪه ﺷﺒﯿﻪ رواﯾﺎت ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﺑﺮاز اﺳﺮار و رازھﺎی اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮوج
از ﺣﺪ اﻋﺘﺪال و اﻧﺼﺎف اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ دوازدھﻢ – اﺧﺒﺎری ﺑﺮای ﻣﻮارد ﺧﺎﺻﯽ از ﻗﺮآن آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻌﻀﯽ از
ﮐﻠﻤﺎت و آﯾﺎت و ﺳﻮرهھﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﻧﻪھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﺧﺬف ﮐﻠﻤﻪ و ﺟﻤﻠﻪ و ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
و  (...دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ و آنھﺎ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﺟﺰاﺋﺮی در ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺧﻮد
ﮔﻔﺘﻪ- :ﭼﻨﺎنﮐﻪ از او ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ» -اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺮ دو ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ و ﺟﻤﻌﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ و داﻣﺎد و ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ و
ﻏﯿﺮه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﺒﺮھﺎ ادﻋﺎی اﺳﺘﻔﺎﺿﻪ ١و ﺷﮫﺮت ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺷﯿﺦ ھﻢ ،در
ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﺒﻴﺎن« ﺑﻪ ﮐﺜﺮت اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ھﻢ ،ﮐﻪ ذﮐﺮ آﻧﺎن در

آﺧﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﯽآﯾﺪ ،ادﻋﺎی ﺗﻮاﺗﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﻣﺎ از آن ﺧﺒﺮھﺎ ،ﻣﻄﻠﺒﯽ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ادﻋﺎی آنھﺎ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﺪ .و در آﺧﺮ ،ﺿﻌﻒ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺒﮫﻪھﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
ﭼﻮن ﺻﺪور ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﮫﺎﺗﯽ از آنھﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا اول اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮫﺎت
ﺿﻌﯿﻔﻨﺪ ،دوم اﻧﺪک ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﻮم ﺑﺮ ﻣﻄﻠﺐ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﭼﮫﺎرم ﺑﺎ آنﭼﻪ ﻣﺸﺎھﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دارﻧﺪ .و ﺑﺪان ﮐﻪ آن اﺧﺒﺎر ﻧﻘﻞ ﺷﺪه از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺻﺤﺎب ﻣﺎ در اﺛﺒﺎت اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ و آﺛﺎر ﻧﺒﻮی ﺑﺮ آنھﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺰ ﮐﺘﺎب
»اﻟﻘﺮاءات« ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺎری ،زﯾﺮا ﻋﻠﻤﺎی ﻋﻠﻢ رﺟﺎل آن را ﺗﻀﻌﯿﻒ

ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺮاﺋﻨﯽ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻮاز اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ

 - ١در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻃﻠﺐ ﻓﯿﺾ ﮐﺮدن ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪن ﺧﺒﺮ ،و در اﺻﻄﻼح ﻓﻘﻪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﺧﺒﺮ ّ
ﻋﺪه ای ﮐﻪ
ّ
ﻇﻦ ﻗﻮی ﺑﻪ ﺻﺪق ﮔﻔﺘﺎر آﻧﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد) .ﻣﺼﺤﺢ(
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﮐﺘﺎب دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ وﺿﻊ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻊ ﮐﺘﺐ دﯾﮕﺮ روﺷﻦ ﮔﺮدد .ﺷﯿﺦ در
ﮐﺘﺎب »اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﯿﺎر اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺗﺐ ﺑﺼﺮی ،در
زﻣﺎن اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ÷ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎک ﺑﻮد و ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺬھﺐ ﻓﺎﺳﺪ و رواﯾﺖ
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر و ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ ﺑﺎ او ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ را ھﻢ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﮐﺮده اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ :ﮐﺘﺎب »ﺛﻮاب اﻟﻘﺮآن« و »ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺐ« و »ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺮاءات« و

»ﻛﺘﺎب اﻟﻨﻮادر« .ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ از ﮐﺘﺎب »ﻧﻮادر« ﺑﻪ

ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ آورد و ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﺎری ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻏﻠﻮ و درھﻢ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از اﺻﺤﺎب ﺧﻮدﻣﺎن از
ﺟﻤﻠﻪ :ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ آنھﺎ را ﻧﺎم ﺑﺮدﯾﻢ ،از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ داود از ﮐﺘﺎب ﻧﻮادر و
ﻏﯿﺮه ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﺒﺮ آوردهاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺳﻼﻣﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ آورد و ﮔﻔﺖ:
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ آورد و ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﺎری ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻧﺠﺎﺷﯽ ﮔﻔﺖ :اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﯿﺎر اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺗﺐ ﺑﺼﺮی از ﮐﺎﺗﺒﺎن ﭘﺎک در زﻣﺎن
اﺑﯽ ﻣﺤﻤﺪ÷ ﺑﻮد و ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺬھﺐ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺎ اﺳﺎرهی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ را ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ او دارای ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ:
»ﺛﻮاب اﻟﻘﺮآن«» ،اﻟﻄﺐ«» ،اﻟﻘﺮاءات«» ،اﻟﻨﻮادر« و »اﻟﻐﺎرات« اﺳﺖ .ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ

ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ آورده اﺳﺖ و

اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﻣﺎ را ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ از ﭘﺪرش ﺑﺮاﯾﻤﺎن
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﺎری ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﮕﺮ آن ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ
ﺣﺎوی ﻏﻠﻮ و درھﻢآﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﻮد .و ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ رواﯾﺎت ﺧﺎﻟﯽ از
ﻏﻠﻮ و درھﻢ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ او ﻣﯽﺗﻮان اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد ،اﻣﺎ ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای راھﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آنھﺎ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آنھﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻗﻤﯿﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﻋﻄﺎر ،ﺛﻘﻪی ﺑﺰرﮔﻮار ،از او ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺠﺎﺷﯽ در ﺷﺮح ﺣﺎل ﺟﻌﻔﺮ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻌﺪ از ﺗﻀﻌﯿﻒ وی و ذﮐﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻮدن ﻣﺬھﺐ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻧﻤﯽداﻧﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺎ ،ﺛﻘﻪ اﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ھﻤﺎم و ﺷﯿﺦ ﺟﻠﯿﻞ ﻣﺎ ،ﺛﻘﻪ اﺑﻮ ﻏﺎﻟﺐ رازی از وی
ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﺑﺎب ﻓﯽء ـ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺑﺪون ﺟﻨﮓ ـ و اﻧﻔﺎل از ﮐﺘﺎب »اﻟﻜﺎﰲ« از
ً
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﺳﯿﺎری ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻇﺎھﺮا ﺑﻪ

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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آنﭼﻪ در ﺑﺎرهی او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﻋﺘﻨﺎء ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن واژهی اﺻﺤﺎب ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺸﺎﯾﺦ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺎﯾﺦ اھﻞ رواﯾﺖ و ﺣﺪﯾﺚ ،ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ رواﯾﺘﺸﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و آنﭼﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ادرﯾﺲ در آﺧﺮ ﮐﺘﺎب »ﺳﺮاﺋﺮ« ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »ﺑﺎب اﻟﺰﻳﺎرات« ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎب ،آﺧﺮﯾﻦ
ﺑﺎب اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را از ﮐﺘﺐ اﺳﺎﺗﯿﺪ و راوﯾﺎن ﻣﺨﻠﺺ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهام ﮐﻪ
اﺳﺎﻣﯽ آن راوﯾﺎن را ﺧﻮاھﻢ آورد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﻀﯽ از آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهام و ﻧﺎم او ،اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﯾﺎر اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ و اﻣﺎم
رﺿﺎ÷ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪی او» :ھﻤﺮاه ﻣﻮﺳﯽ ،«....ﻣﺤﻞ ّ
ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﯾﯿﺪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ رواﯾﺎت رواﯾﺖ ﺷﺪهی او در
ﮐﺘﺎب ﻗﺮاءات ﻣﯽﺷﻮد ـ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﻓﺴﺎد ﻣﺬھﺐ وی ﺣﮑﻢ ﮐﺮدﯾﻢ ـ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ
ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻦ ﻣﺎھﯿﺎر ،از او ﺑﺴﯿﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در
ﺗﻔﺴﯿﺮ او ،ﺗﻮﺳﻂ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﯽ ﻏﻠﻮ در ﺣﻖ
اﻣﺎﻣﺎن ،در آن ﺣﺪﯾﺜﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﻏﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ رواﯾﺎت ﻋﯿﺎﺷﯽ ﺑﺎ
رواﯾﺎت ﮐﺘﺎب ﻗﺮاءات ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺣﺘﯽ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ رواﯾﺎت ﺧﻮد را از آن
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻨﺪ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ وی ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮدارھﺎ ﺳﻨﺪھﺎ را ﺣﺬف ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺣﺘﯽ آنﭼﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب،
ﻓﻘﻂ از ﺧﻮد ﻋﯿﺎﺷﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای اﻧﮑﺎر وی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺷﺎھﺪ در ھﻤﻪ اﺣﻮال از ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺪاد از آل
رﺳﻮل ﻋﻠﯿﮫﻢ اﻟﺴﻼم)!( ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ:
رواﯾﺎﺗﯽ درﺑﺎرهی ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ

)اﻟﻒ(  -۶۲ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻗﻤﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد از ﭘﺪرش از ﺣﻤﺎد ﺑﻦ اﺑﯽ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ) :اﻫﺪﻧﺎ اﻟﴫاط اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ﴏاط ﹶﻣﻦ اﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ

ﻏﲑ اﳌﻐﻀﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ و ﻏﲑ اﻟﻀﺎﻟﲔ( )رواﯾﺖ(.

)ب(  -۶۳ﻃﺒﺮﺳﯽ در »ﳎﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ

زﺑﯿﺮ »ﴏاط ﻣﻦ اﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ« ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ھﻤﺎن ﻗﺮاﺋﺖ از اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﯿﺰ ،رواﯾﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

۱۷۰

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)ج(  -۶۴اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺎری در ﮐﺘﺎب »اﻟﻘﺮاءات« از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ از ﻋﻠﯽ

ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن از داود ﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ و ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﺧﻨﯿﺲ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ) :ﴏاط ﹶﻣﻦ اﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ(.

)د(  -۶۵و از ﯾﺤﯿﯽ ﺟﻠﯽ از اﺑﻦ ﺳﮑﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻃﺎﺋﯽ از زراره از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ

رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از وی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ )ﴏاط ﻣﻦ اﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ( ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.

)ه(  -۶۶و از ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﺣﺮﯾﺰ از ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ )ﴏاط ﻣﻦ

اﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻏﲑ اﳌﻐﻀﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ و ﻏﲑ اﻟﻀﺎﻟﲔ( ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.

)و(  -۶۷ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﭘﺪرش از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﯿﺮ از اﺑﻦ اذﯾﻨﻪ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷
درﺑﺎرهی ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ) :ﻏﲑ اﳌﻐﻀﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ و ﻏﲑ اﻟﻀﺎﻟﲔ( :رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ) :اﳌﻐﻀﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻨﺼﺎب( .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎﺻﺒﯽھﺎ– دﺷﻤﻨﺎن

اھﻞ ﺑﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ– »و اﻟﻀﺎﻟﲔ« ﺷﮏﮐﻨﻨﺪﮔﺎن »اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻹﻣﺎم «ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ

اﻣﺎم را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.

)ز(  -۶۸ﻋﯿﺎﺷﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از

اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ درﺑﺎرهی ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ:
ۡ
َ ََ ۡ َ َۡ َٰ َ َ ۡٗ ّ َ َۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ
ان ٱل َع ِظ َ
ا� وٱلقرء
يم] ﴾٨٧اﻟﺤﺠﺮ[۸۷ :
﴿ولقد ءا�ي�ك سبعا مِن ٱلمث ِ
»ﻣﺎ ھﻔﺖ آﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ دادهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ھﻤﻪی ﻗﺮآن ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻄﺎ
ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ«.
ﺳﺆال ﮐﺮدم ،وی در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﻓﺎﲢﺔ اﻟﻜﺘﺎب« از ﮔﻨﺠﯿﻨﻪی ﻋﺮش اﺳﺖ در آن

ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ھﺴﺖ ،آﯾﻪای ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ َّ ۡ ْ َ َ ٰٓ َ ۡ َ ٰ ۡ ُ ُ
َ َ َ ۡ َ َ َّ َ
ٗ
ان وحدهۥ ولوا � أد� ِرهِم �فور�﴾ ]اﻹﺳﺮاء[۴۶ :
﴿�ذا ذكرت ر�ك ِ� ٱلقرء ِ
»ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت را در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﭘﺸﺖ ﮐﺮده و
ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ«.
اﳊﻤﺪﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ ،آوای اھﻞ ﺑﮫﺸﺖ اﺳﺖ؛ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و

ﺛﻮاب ﻧﯿﮑﻮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و )ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ( ،ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ آن

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۱۷۱

را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و اھﻞ آﺳﻤﺂنھﺎ او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ) ،إﻳﺎك ﻧﻌﺒﺪ( ،اﺧﻼص

در ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ )إﻳﺎك ﻧﺴﺘﻌﲔ( ،ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ آن ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺸﺎن را

ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ إھﺪﻧﺎ اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ راه اﻧﺒﯿﺎ اﺳﺖ و آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ

آﻧﺎن ﻧﻌﻤﺖ داده اﺳﺖ) .ﻏﲑ اﳌﻐﻀﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ( ،ﯾﮫﻮد اﺳﺖ و )ﻏﲑ اﻟﻀﺎﻟﲔ( ،ﻧﺼﺎری ـ

ﻣﺴﯿﺤﯽھﺎـ ھﺴﺘﻨﺪ«.

)ح(  -۶۹از ﻣﺮدی از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﯿﺮ ،ﮐﻪ او ﻣﺮﻓﻮع از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده آﯾﻪی) :ﻏﲑ

اﳌﻐﻀﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ و ﻏﲑ اﻟﻀﺎﻟﲔ( ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ) .اﳌﻐﻀﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ(

ﻓﻼﻧﯽ و ﻓﻼﻧﯽ و ﻓﻼﻧﯽ و ﻧﺼﺎب – دﺷﻤﻨﺎن اھﻞ ﺑﯿﺖ – و )اﻟﻀﺎﻟﲔ( و اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک

ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.

)ط(  -۷۰ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب )ﻏﲑ اﻟﻀﺎﻟﲔ( را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ

از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ی(  -۷۱ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﯿﺮ از اﺑﻦ اذﯾﻨﻪ از ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر و زراره از ﯾﮑﯽ از
آن دو÷ درﺑﺎرهی ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻈﻮر از )ﻏﲑ

اﳌﻐﻀﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ( ،ﻧﺼﺎری و ﻣﻨﻈﻮر از )ﻏﲑ اﻟﻀﺎﻟﲔ( ﯾﮫﻮد اﺳﺖ.

)ﯾﺎ(  -۷۲از ﺻﻔﻮان از ﻋﻼ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪم) :ﺗﺎ آﺧﺮ رواﯾﺖ ﻓﻮق  (...آنﭼﻪ در »ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﯿﺎﺷﯽ« اﺳﺖ.

)ﯾﺐ(  -۷۳ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺟﻠﯽ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
او ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦَ ،ﻣ ِﻠﮏ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﴏاط ،ﴎاط ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
)ﯾﺞ(  -۷۴ﻋﯿﺎﺷﯽ از داود ﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﯽاﻧﺪازه ﻣﺎﻟﮏ ﯾﻮم اﻟﺪﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دو ﺗﻮﺟﯿﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :اول ،از او ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ او در ﻧﻤﺎز و در ﻏﯿﺮ ﻧﻤﺎز َﻣ ِﻠﮏ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻧﻪ
ﻣﺎﻟﮏ ،ﻏﺮض راوی ﺑﯿﺎن ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺨﺼﻮص وی ﺑﻮده اﺳﺖ .دوم ،ﺑﯿﺎن ﺗﮑﺮار ﯾﮏ آﯾﻪ در
ﻧﻤﺎز ﺑﻌﺪ از ﻓﺮض ﺑﻮدن ﻗﺮاﺋﺖ وی ﺑﺪان ﮔﻮﻧﻪ .و اﯾﻦ ﻇﺎھﺮﺗﺮ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ آنﭼﻪ ﻋﯿﺎﺷﯽ از
زھﺮی رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ÷
ھﺮﮔﺎه )ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ( را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،آن را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽھﺎی وﻓﺎت .اﯾﻦ ﮐﻪ
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اﻣﺎم ﺑﻪ ﺟﺎی »ﻣﺎﻟﮏ«» ،ﻣﻠﮏ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﺪارد؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
»ﺑﺤﺎر« ھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﻌﺪ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻧﺰول آن ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی اوﻟﯽ ﮐﻪ اﺻﻞ اﺳﺖ،
ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﻗﺮاﺋﺖ اﺻﻠﯽ آن ﻃﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﮫﺮت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد و
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺷﯿﺦ ﺑﮫﺎﺋﯽ در آﺧﺮ ﮐﺘﺎب »ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻔﻼح« ﺑﻪ ﭘﻨﺞ وﺟﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ
اﯾﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺺ ﻧﺒﻮد ،ﻣﺎ آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ راھﻨﻤﺎﺳﺖ.
)ﯾﺪ(  -۷۵ﺛﻘﻪی ﺑﺰرﮔﻮار ،ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در ﺑﺎب ﺗﺤﺮﯾﻒ آﯾﺎت از ﮐﺘﺎب »ﻧﺎﺳﺦ

اﻟﻘﺮآن« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺮدی ﺳﻮرهی ﺣﻤﺪ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﺼﺤﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد و اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﺮاﺋﺖ وی را رد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺨﻮان) :ﴏاط ﻣﻦ

أﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻏﲑ اﳌﻐﻀﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ و ﻏﲑ اﻟﻀﺎﻟﲔ(.
ﺳﻮرهی ﺑﻘﺮه

)اﻟﻒ(  -۷۶ﺛﻘﺔ اﻹﺳﻼم در ﮐﺘﺎب »اﻟﮑﺎﻓﯽ« از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﺑﺮﻗﯽ از ﭘﺪرش از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن از ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﻣﺮوان از ﻣﻨﺨﻞ از ﺟﺎﺑﺮ از اﺑﯽ
ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪص ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل
ﮐﺮد) :وإن ﻛﻨﺘﻢ ﰲ رﻳﺐ ﳑﺎ ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﲆ ﻋﺒﺪﻧﺎ ﰲ ﻋﲆ ﻓﺄﺗﻮا ﺑﺴﻮرة ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ(؛ ﯾﻌﻨﯽ،اﮔﺮ در ﺷﮏ
ھﺴﺘﯿﺪ ،درﺑﺎرهی آنﭼﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪهی ﺧﻮدﻣﺎن در ﺑﺎرهی ﻋﻠﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﭘﺲ ﺳﻮره ای را
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
ﻃﺒﺮﺳﯽ در »ﴍح اﻟﻜﺎﰲ« ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﻞ ﺧﺒﺮ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺧﺒﺮ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ

ﺧﺒﺮ ﻣﺸﮑﻮک
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل» :ﰲ ﻋﲇ« در ﻧﻈﻢ ﻗﺮآن ﺑﻮده اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ ِ

ﺑﻮدن آﻧﺎن از آنﭼﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪص  -درﺑﺎرهی ﻋﻠﯽ – ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻧﺎن در ﻧﺒﻮت و ﺣﺘﯽ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﺰد ﺧﺪا آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺷﮏ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ،
آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺠﺰ ﺷﺎن ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ) :ﻓﺄﺗﻮا ﺑﺴﻮرة

ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ( :ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪه و ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪص ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اوﺳﺖ و

ھﺮ ﭼﻪ درﺑﺎرهی ﻋﻠﯽ÷ آورده ،از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
)ب(  -۷۷ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن از ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﻣﺮوان از ﻣﻨﺨﻞ از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ
ﯾﺰﯾﺪ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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)ج(  -۷۸ﮐﻠﯿﻨﯽ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮫﺮان از ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﺣﺴﻨﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ از اﺑﯽ
ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪص ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎد:

)ﻓﺒﺪل اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮا آل ﳏﻤﺪ ﺣﻘﻬﻢ ﻗﻮﻻﹰ ﻏﲑ اﻟﺬي ﻗﻴﻞ ﳍﻢ ﻓﺄﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮا آل ﳏﻤﺪ

ﺣﻘﻬﻢ رﺟﺰ ﹰا ﻣﻦ اﻟﺴﲈء ﺑﲈ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻔﺴﻘﻮن( ؛ﯾﻌﻨﯽ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ آل ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺘﻢ ﮐﺮدﻧﺪ

ﻗﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻗﻮل دﯾﮕﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،ﻣﺎ ھﻢ
ﻋﺬاﺑﯽ از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آل ﻣﺤﻤﺪ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪﮐﺎری آﻧﺎن ﻓﺮو
ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ.

)د(  -۷۹ﻋﯿﺎﺷﯽ از زﯾﺪ ﺷﺤﺎم از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل ﻧﻤﻮد) :ﻓﺒﺪل اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮا آل ﳏﻤﺪ ﺣﻘﻬﻢ( ﺗﺎ آﺧﺮ

)ھ)  -۸۰ﺳﯿﺎری از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ از ﺑﺮادرش از ﭘﺪرش از زﯾﺪ ﺷﺤﺎم از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ذﮐﺮ
ﮐﺮد.
)و(  -۸۱و از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﯽ ﺣﻤﺰه از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ز(  -۸۲و از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺬﮐﻮر ﮔﻔﺖ :و ﺷﺎﯾﺪ ﻏﺮض از ﻧﺎزل ﻧﻤﻮدن آﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﺎ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آن ھﻢ در ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ زدوده ﺷﺪن ﮔﻨﺎھﺎﻧﺸﺎن ﻣﯽﮔﺮدد و آن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:
وﻻﯾﺖ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
آﻧﺎن اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ھﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ،ﺳﺠﺪهﮐﻨﺎن ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر زدوده ﺷﺪن
ﮔﻨﺎھﺎن ﺧﻮد ھﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺖ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻼم وﻻﯾﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ و ﮔﺮﻧﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪی ﺗﻔﺮﯾﻎ ١ﻋﺬاب در ذم
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻣﺎم آن را
ذﮐﺮ ﮐﺮده ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ) :ﹶو ﹸﻗﻮ ﹸﻟﻮ ﹾا ﹺﺣ ﱠﻄﺔ(؛

١

 -ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﻇﺮف از آﻧﭽﻪ در وی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮاﻏﺖ ،ﻓﺎرغ ﮐﺮدن) .ﻣﺼﺤﺢ(
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ﯾﻌﻨﯽ ،و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﺧﺪاﯾﺎ! از ﮔﻨﺎھﺎن ﻣﺎ درﮔﺬر .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻗﻮل را ﻋﻮض ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی »
ﹺﺣ ﱠﻄﺔ«» ،ﺣﻨﻄﺔ« – ﮔﻨﺪم – ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ ﻓﺮﻣﻮد) :ﻓﺒﺪل اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮا ﻗﻮﻻ ﻏﲑ
اﻟﺬي ﻗﻴﻞ ﳍﻢ ﻓﺎﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮا – آل ﳏﻤﺪ ﺣﻘﻬﻢ – رﺟﺰ ﹰا ﻣﻦ اﻟﺴﲈء ﺑﲈ ﻛﺎﻧﻮا

ﻳﻔﺴﻘﻮن(.

)ح(  -۸۳ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻧﺎﺳﺦ اﻟﻘﺮآن« ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »اﻟﺒﺤﺎر« ھﻢ

آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﮐﺮد) :وﻗﺎل

اﻟﻈﺎﳌﻮن آل ﳏﻤﺪ ﺣﻘﻬﻢ ﻏﲑ اﻟﺬي ﻗﻴﻞ ﳍﻢ ﻓﺄﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮا آل ﳏﻤﺪ رﺟﺰ ﹰا ﻣﻦ اﻟﺴﲈء

ﺑﲈ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻔﺴﻘﻮن(.

ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﯿﻦ اﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﻪ در ذم ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﻇﺎھﺮ ﺧﺒﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدھﺪ ،ﻋﺒﺎرت» :آل ﳏﻤﺪ ﺣﻘﻬﻢ« در دو ﺟﺎ از آﯾﻪ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ وﺟﻮد
ُ
ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﺣﻖ ،ﻋﺎم اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻤﺲ و وﻻﯾﺖ و ﻃﺎﻋﺖ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ آﻧﺎن
ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﻇﻠﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد از ﻇﺎﻟﻤﯿﻦ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﻻﯾﺖ اﺋﻤﻪ
را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ آﻧﺎن اﻗﺮار ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪی اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ،
ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .آنﭼﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﺴﮕﺮی÷ وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮد :ای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ آنﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ
ﮔﻔﺘﯿﻢ :داﺧﻞ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم آن أرﯾﺤﺎ از ﺑﻼد ﺷﺎم اﺳﺖ ـ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺗﯿﻪ )ﺑﯿﺎﺑﺎن( ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ـ و در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﻣﯿﻮهھﺎی آن ﺑﺨﻮرﯾﺪ .ھﺮ ﺟﺎ
ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﻓﺮاوان ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ّ
ﺗﻌﺒﺪی در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺠﺪه ﮐﻨﺎن داﺧﻞ در
آن ﺷﮫﺮ ﺷﻮﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻧﺪهی ﻣﺤﻤﺪص و ﻋﻠﯽ÷ را ﻗﺮار داده ﺑﻮد و ﺑﻪ آنھﺎ
دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺟﮫﺖ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﻧﺪه ﺳﺠﺪه ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﻌﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و وﻻﯾﺘﺸﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪص و ﻋﻠﯽ÷ از
آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ » :ﹶو ﹸﻗﻮ ﹸﻟﻮ ﹾا ﹺﺣ ﱠﻄﺔ« ﯾﻌﻨﯽ ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺠﺪهھﺎی

ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻧﺪهی ﻣﺤﻤﺪص و ﻋﻠﯽ÷ را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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ﻋﻘﯿﺪهی ﻣﺎ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ آﻧﺎن ،ﮔﻨﺎھﺎﻧﻤﺎن را ﻣﯽزداﯾﺪ و ﺑﺪﯾﮫﺎﯾﻤﺎن را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ھﻢ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﺘﺎن ،ﮔﻨﺎھﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﻢ و ﮔﻨﺎھﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪی
ﺷﻤﺎ را ﻣﯽزداﯾﯿﻢ و ﻧﯿﮑﯽ و ﺣﺴﻨﺎت ﻣﺤﺴﻨﯿﻦ -ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎھﺎن
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن وﻻﯾﺖ را ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﮫﺪ وﻻﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ،
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ـ را ﻣﯽاﻓﺰاﯾﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر درﺟﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﻮاھﯿﻢ داد؛ ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد) :ﻓﺒﺪل اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮا ﻗﻮﻻ ﻏﲑ اﻟﺬي ﻗﻴﻞ ﳍﻢ(؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﻣﺮ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺠﺪه ﻧﮑﺮدﻧﺪ و آنﭼﻪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺎل ورود

ﺑﻪ آن ﺷﮫﺮ ،ﭘﺸﺖ ﺑﻪ درب وردی و ﺑﺎ ﻋﻘﺐ وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺣﻄﺎ ﺷﻤﻘﺎﺗﺎ« ؛ﯾﻌﻨﯽ،
ﮔﻨﺪم ﺳﺮﺧﯽ را ﮐﻪ اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻧﺰد ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ و ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮ

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و آنﭼﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ و وﻻﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪص و
ﻋﻠﯽ÷ و ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺎﮐﺶ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،از آﺳﻤﺎن ﻋﺬاﺑﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪ .و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻋﺬاب آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﯽ از روز  ۱۲۰ھﺰار ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن
ﺑﺎ ﻃﺎﻋﻮن ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ و آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﻧﺪ و ﺗﻮﺑﻪ
ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﺬاب را ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورد و ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ از
ﭘﺸﺖ وی ﻧﺴﻠﯽ ﭘﺎک ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪا و رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪص اﯾﻤﺎن
ﻣﯽآورد و وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ ،وﺻﯽ و ﺑﺮادر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ،را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﻧﺎزل ﻧﻤﯽﮐﺮد.
در »اﻟﻜﺎﰲ« از اﻣﺎم ﺻﺎدق آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ از ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻗﯿﺎم
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎ ھﺮ ﻗﻮﻣﯽ ھﻼک ﺷﺪ و ھﻼ ک ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮک وﻻﯾﺖ ﻣﺎ و ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ اﺳﺖ.
و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻓﺮﻣﻮدهی اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ در رواﯾﺖ ﺷﯿﺦ ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺷﯿﺦ
ﻃﻮﺳﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﺳﻠﻤﺎن ،ﻣﻦ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪی اﻣﺖھﺎ
ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﻣﻦ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ آﺗﺶ ﻣﻮرد ﻋﺬاب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ«.
در ﻗﻮل ﻋﺴﮕﺮی÷ در ﺑﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »آنﭼﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻠﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ« ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺧﺒﺎر زﯾﺎدی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
)ط(  -۸۴ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻗﯽ از ﭘﺪرش از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺳﻨﺎن از ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﻣﺮوان از ﻣﻨﺨﻞ از ﺟﺎﺑﺮ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل ﮐﺮد) :ﺑﺌﺴﲈ اﺷﱰوا ﺑﻪ أﻧﻔﺴﻬﻢ أن ﻳﻜﻔﺮوا –
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺑﲈ أﻧﺰل اﷲ ﰲ ﻋﲇ – ﺑﻐﻴ ﹰﺎ(؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎروا ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪ آنﭼﻪ در ﺣﻖ ﻋﻠﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﯾﻢ .ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪﻧﺪ.

)ی(  -۸۵ﻋﯿﺎﺷﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص
ﻧﺎزل ﺷﺪ» :ﺑﺌﺴﲈ اﺷﱰوا  ...ﺗﺎآﺧﺮ.

)ﯾﺎ(  -۸۶ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﺜﻞ آن را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)ﯾﺐ(  -۸۷ﻓﺮات ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺰاری از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ
رﺑﯿﻊ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)ﯾﺞ(  -۸۸اﺑﻦ ﺷﮫﺮ آﺷﻮب در »اﳌﻨﺎﻗﺐ« ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »اﻟﺒﺤﺎر« آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ

از ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺰل از ﺑﺎﻗﺮ ،آﯾﻪی ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺻﻮرت )ﺑﺌﺴﲈ اﺷﱰوا ﺑﻪ( ،آورده اﺳﺖ.

)ﯾﺪ(  -۸۹ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن از ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﻣﺮوان از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ از

ﺟﺎﺑﺮ ﺟﻌﻔﯽ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ درﺑﺎرهی ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ
ﺧﻮاﻧﺪ) :وإذا ﻗﻴﻞ ﳍﻢ آﻣﻨﻮا ﺑﲈ أﻧﺰل اﷲ – ﰲ ﻋﲇ – ﻗﺎﻟﻮا ﻧﺆﻣﻦ ﺑﲈ أﻧﺰل ﻋﻠﻴﻨﺎ( :اﮔﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ آنﭼﻪ ﺧﺪا – درﺑﺎرهی ﻋﻠﯽ ﻧﺎزل ﮐﺮده ،اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ؛ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻤﺎن
ﻣﯽآورﯾﻢ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
 ﮔﻮﯾﺎ در اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﮐﻠﻤﻪی »ﰲ ﻋﲇ« ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.)ﯾﻪ(  -۹۰ﻋﯿﺎﺷﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﺎﺑﺮ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل ﺷﺪ) :و إذا ﻗﻴﻞ ﳍﻢ آﻣﻨﻮا ﺑﲈ أﻧﺰل اﷲ ﰲ ﻋﲇ( ﺑﻪ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪ :اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ؛ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﯾﻢ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،در
دلھﺎﯾﺸﺎن اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ آن؛ ﯾﻌﻨﯽ،

ﭼﯿﺰی ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻋﻠﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن ﺣﻖ اﺳﺖ .و آنﭼﻪ در
»اﻟﺒﺤﺎر« و »اﻟﱪﻫﺎن« آﻣﺪه اﺳﺖ ،آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد:
ﭘﺮوردﮔﺎرت درﺑﺎرهی ﻋﻠﯽ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ ...ﺗﺎآﺧﺮ؟ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺑﺎره اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﯾﺎ از ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداران ﯾﺎ از ﻋﯿﺎﺷﯽ .ﻓﻘﻂ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ.
)ﯾﻮ(  -۹۱ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷
درﺑﺎرهی ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ) :ﻣﺎ ﻧﻨﺴﺦ ﻣﻦ آﻳﺔ أو ﻧﻨﺴﻬﺎ ﻧﺄت ﺑﺨﲑ ﻣﻨﻬﺎ أو ﻣﺜﻠﻬﺎ( ﺳﺆال

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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ﻧﻤﻮدم ،وی در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :دروغ ﮔﻔﺘﻨﺪ؛ آﯾﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺎزل ﻧﺸﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ
آﯾﻪای را ﻧﺴﺦ ﮐﻨﺪ و ﻣﺜﻞ آن را ﺑﯿﺎورد ﭘﺲ ﻧﺴﺦ آن ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪهای دارد .ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﺧﺪا آن را ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ آﯾﻪ را ﺑﺪون اﻟﻒ و واو آورده اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :ﯾﻌﻨﯽ ،ھﺮ آﯾﻪای را ﻧﺴﺦ
ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺶ ﮔﺮداﻧﯿﻢ ،ﺑﮫﺘﺮ از آن ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﯽآورﯾﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ھﺮﮔﺎه اﻣﺎﻣﯽ را ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺶ را از ﯾﺎدھﺎ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ،از ﭘﺸﺖ ھﻤﺎن اﻣﺎم ،اﻣﺎﻣﯽ ﺑﮫﺘﺮ
ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ او را ﻣﯽآورﯾﻢ«.
)ﯾﺰ(  -۹۲ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آﯾﻪیَ ﴿ :ما
َ َ ۡ ۡ َ َۡ ُ َ َۡ
َۡ ۡ ٓ َ ۡ ٓ
�
ت
ننسخ مِن َءاي ٍة أو ننسِها نأ
� ّمِن َها أ ۡو مِثل َِها﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة[۱۰۶ :؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ھﺮ آﯾﻪای ﻧﺴﺦ
ِ
ِ
ٖ
ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺶ ﮔﺮداﻧﯿﻢ ﺑﮫﺘﺮ از آن ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﯽآورﯾﻢ .را ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮدم .وی
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ آن را ﻧﺴﺦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﺜﻞ آن را ﻣﯽآورد ،ﭘﺲ ﭼﺮا از اول آن را ﻧﺴﺦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ .ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺖ :اﻟﻒ و واو در آﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد) :ﻧﺄت ﺑﺨﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺜﻠﻬﺎ( ﺑﮫﺘﺮ از

او ﻣﺎﻧﻨﺪ او را ﻣﯽآورﯾﻢ.

)ﺑﺦ(  -۹۳ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺒﺎرت )او ﻣﺜﻠﻬﺎ( زﯾﺎدی اﺳﺖ و

ﻓﻘﻂ )ﻧﺄت ﺑﺨﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺜﻠﻬﺎ( ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮ از

آن ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﻀﺎﺋﻞ .و ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﺣﺘﻤﺎل
دارد ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﻠﻤﻪی ﺧﯿﺮ ،ﺧﯿﺮ اﻓﻀﻠﯿﺖ  -اﺳﻢ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ِﻣﻦ ھﻢ ِﻣﻦ اﻓﻀﻠﯿﺖ
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻮل اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ :ﻣﻦ ﺻﻠﺒﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺪل از :ﻣﻨﻪ در آﯾﻪ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد و
ﺧﲑ ﮐﻨﺎﯾﻪ از اﻣﺎم اﺳﺖ؛ زﯾﺮا او ﺧﯿﺮ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ و اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻨﻬﺎ

ﺗﺄﻧﯿﺚ آن ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻔﻆ آﯾﻪ اﺳﺖ – ﯾﻌﻨﯽ از ﭘﺸﺖ اﻣﺎم ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﻪ ھﻤﺎن اﻣﺎم ﻣﺮده اﺳﺖ
و )ﻣﺜﻠﻬﺎ( ﺑﺪل از ﺧﯿﺮ ﺑﺎ وﺻﻒ آن اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،اﻣﺎﻣﯽ ﻣﯽآورﯾﻢ ﮐﻪ در اﻣﺎﻣﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ او

ﺑﺎﺷﺪ ،اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ ﺗﺎ ّردی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدن )ﺧﲑ ﹰا ﻣﻨﻬﺎ( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺑﺮﺗﺮ از آن«

ذھﻨﺶ را ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﺗﻘﺪﯾﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :اﻣﺎﻣﯽ را ﻣﯽآورﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ او و از
ﭘﺸﺖ ﺧﻮدش .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﻏﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻘﺾ ﻧﺸﻮد و اﺑﻮ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﯿﺰ ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺴﺦ اﻣﺎم ،ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮدن اﻣﺎﻣﺖ وی
در زﻣﺎنھﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺦ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮدن
آﻧﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ آﻧﺎن را ﻧﺒﯿﻨﺪ و ﮔﺮﻧﻪ آﻧﺎن ھﻤﮕﯽ زﻧﺪه ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن
روزی داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻣﺎم ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت اﻣﺎم اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از

آﻓﺮﯾﻨﺶ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ،اﻣﺎﻣﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻛﻨﺖ ﻧﺒﻴ ﹰﺎ وآدم

ﺑﲔ اﳌﺎء واﻟﻄﲔ«؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﻣﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮدم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آدم در ﺑﯿﻦ آب و ﮔﻞ ﺑﻮد .ﭘﺲ آﯾﻪ

ﺑﺮ اﺗﺼﺎل اﻣﺎﻣﺖ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ و اﯾﻦ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ از ﺣﺠﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ،دﻻﻟﺖ دارد.
)ﯾﻂ(  -۹۴ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﭘﺪرش از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺳﺒﺎط از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه از
اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ درﺑﺎرهی ﻗﻮل ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل) :واﺗﺒﻌﻮا ﻣﺎ ﺗﺘﻠﻮ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﺑﻮﻻﻳﺔ

اﻟﺸﻴﺎﻃﲔ( ﻋﻠﯽ ﻣﻠﮏ ﺳﻠﯿﻤﺎن .در زﻣﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ.

ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻮﻻﯾﺔ اﻟﺸﯿﺎﻃﯿﻦ از ﻗﺮآن ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
)ک(  -۹۵ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از اﺑﻦ اﺳﺒﺎط ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻣﺮآة اﻟﻌﻘﻮل« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ )ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻟﺸﻴﺎﻃﲔ( در آﯾﻪ

ﺑﻮده ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪی اول ،ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ اﻧﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺟﺎدوﮔﺮان
ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،از ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎھﻨﺎن ﺑﻌﺪ از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﻠﮑﺶ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﭘﺪرش از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﯿﺮ از اﺑﺎن ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽ
ﺟﻌﻔﺮ÷ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آنﮔﺎه ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،اﺑﻠﯿﺲ
ﺟﺎدوﯾﯽ را وﺿﻊ ﮐﺮد و آن را در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺖ و ﺳﭙﺲ آن را در ھﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﺑﺮ ﭘﺸﺖ آن
ﻧﻮﺷﺖ :اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ آﺻﻒ ﺑﻦ ﺑﺮﺧﯿﺎ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن داود وﺿﻊ ﮐﺮد و

ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﻼن ﭼﯿﺰ و ﻓﻼن ﺷﯿﺊ را ﺑﺨﻮاھﺪ ،از اﻧﺪوﺧﺘﻪھﺎ و ﮔﻨﺠﯿﻨﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ
اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ آن را زﯾﺮ ﺗﺨﺖ دﻓﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﻤﻮد ﺑﻌﺪ آن را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد
ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،ﮐﺎﻓﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻏﻠﺒﻪی ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۱۷۹

و اھﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻨﺪه و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ
َ َّ َ ُ ْ َ َ ۡ ُ ْ َّ َ ُ َ َ ٰ ُ ۡ
َ
ك ُسل ۡي َ� ٰ َن] ﴾...اﻟﺒﻘﺮة [۱۰۲ :ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﻪ.
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ﴿ :وٱ�بعوا ما �تلوا ٱلش�ٰ ِط�
� مل ِ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻇﺮف در ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪا؛ ﯾﻌﻨﯽ) ﹶﻋ ﹶﲆ ﹸﻣ ﹾﻠ ﹺﻚ( ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ) ﹶﺗ ﹾﺘ ﹸﻠﻮ ﹾا( ﺑﺎﺷﺪ

ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺷﯿﻄﺎن – ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ از ﻗﺮآن ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه

اﺳﺖ – و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود ﺑﻮﻻﯾﻪ ﮐﻪ ﺟﺎر و ﻣﺠﺮور اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را
ﺗﻼوت ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ آن را ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ،
از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ :ﺟﻦ و ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﻠﮏ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﺑﺎ ﺟﺎدوی
آﻧﺎن ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ذﯾﻞ ﺧﺒﺮ ،ﺣﺬف ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻨﺎنﭼﻪ
ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
)ﮐﺎ(  -۹۶ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺑﺎ ھﻤﺎن اﺳﻨﺎد ﻣﺬﮐﻮر از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز

)ﺳ ﹾﻞ ﺑﻨﻲ اﴎاﺋﻴﻞ ﻛﻢ آﺗﻴﻨﺎﻫﻢ ﻣﻦ آﻳﺔ ﺑﻴﻨﺔ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ آﻣﻦ
ھﻢ وی اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ :ﹶ

وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﺤﺪ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﻗﺮ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﺪل وﻣﻦ ﻳﺒﺪل ﻧﻌﻤﺔ اﷲ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺟﺎءﺗﻪ ﻓﺈن اﷲ

ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺎب(.

ﯾﻌﻨﯽ :از ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﭙﺮس ﭼﻘﺪر ﻣﻌﺠﺰهھﺎ و دﻻﯾﻞ روﺷﻦ ﺑﻪ آنھﺎ دادهاﯾﻢ .ھﺮ
ﮐﺲ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﮑﺮ ﺷﺪﻧﺪ و

ﺑﻌﻀﯽ ﻧﯿﺰ ،اﻗﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از
آنﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ آﻣﺪ ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ دارای ﮐﯿﻔﺮ و ﻋﻘﺎب ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
)ﮐﺐ(  -۹۷ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از اﺑﻦ اﺳﺒﺎط از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﻤﺰه از اﺑﯽ
ﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﻣﺜﻞ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ﮐﺞ(  -۹۸ﻋﯿﺎﺷﯽ از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ ﻣﺜﻞ آن را از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ﮐﺰ(  -۹۹ﻋﯿﺎﺷﯽ از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﯿﺮ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﻧﺎﻣﺒﺮده اﺳﺖ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :إن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﺘﻤﻮن ﻣﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻨﺎت و

اﳍﺪي -ﰲ ﻋﲇ( ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آن دﻻﯾﻞ و ھﺪاﯾﺖ را ﮐﻪ درﺑﺎرهی

ﻋﻠﯽ ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ .ﮔﻮﯾﺎ )ﰲ ﻋﲇ( از ﻗﺮآن ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

۱۸۰

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)ﮐﻪ(  -۱۰۰ﺳﯿﺎری از ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﯿﺮ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﻧﺎﻣﺒﺮده
اﺳﺖ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را) :إن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﺘﻤﻮن ﻣﺎ

أﻧﺰﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻨﺎت واﳍﺪي -ﰲ ﻋﲇ -ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎه ﻟﻠﻨﺎس أوﻟﺌﻚ ﻳﻠﻌﻨﻬﻢ اﷲ وﻳﻠﻌﻨﻬﻢ
اﻟﻼﻋﻨﻮن(.

)ﮐﻮ(  -۱۰۱ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﺗﻌﺪادی از اﺻﺤﺎب ﻣﺎ از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد از اﺑﻦ ﻣﺤﺒﻮب از

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن أزدی از اﺑﯽ اﻟﺠﺎرود از اﺑﯽ اﺳﺤﺎق از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :وإذا ﺗﻮﱄ ﺳﻌﻲ ﰲ اﻷرض ﻟﻴﻔﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﳞﻠﻚ اﳊﺮث

واﻟﻨﺴﻞ –ﺑﻈﻠﻤﻪ وﺳﻮء ﴎﻳﺮﺗﻪ– واﷲ ﻻ ﳛﺐ اﻟﻔﺴﺎد( .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽرود
در زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻼش ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﺗﺎ در آن ﻓﺴﺎد ورزد و زرع و ﻧﺴﻞ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ – ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی ﻇﻠﻢ و ﺳﻮء ﻧﯿﺖ ﺧﻮد – و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺴﺎد را دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدارد.
)ﮐﺰ(  -۱۰۲ﻋﯿﺎﺷﯽ ﻣﺜﻞ آن را از اﺑﯽ اﺳﺤﺎق رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ﮐﺢ(  -۱۰۳ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺜﻞ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ﮐﻂ(  -۱۰۴ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ از
ﺑﺮادرش از ﭘﺪرش از اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ) :وزﻟﺰﻟﻮا – ﺛﻢ زﻟﺰﻟﻮا – ﺣﺘﻲ ﻳﻘﻮل اﻟﺮﺳﻮل( و
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ – ﺳﭙﺲ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ – ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﻔﺖ .در
»ﻣﺮآة اﻟﻌﻘﻮل« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺖ از ﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﻟﻔﻆ اﺑﯽ ،در

رواﯾﺖ از ﻃﺮف ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ و دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ )ﺛﻢ زﻟﺰﻟﻮا(

از آﯾﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
)ل(  -۱۰۵ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﯿﺮ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﻄﯿﻪ از اﺑﯽ اﻟﻌﺒﺎس از اﺑﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ درﺑﺎرهی ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ) :وزﻟﺰﻟﻮا -ﺛﻢ زﻟﺰﻟﻮا-

ﺣﺘﻲ ﻳﻘﻮل اﻟﺮﺳﻮل واﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻣﺘﻲ ﻧﴫ اﷲ( ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﯾﺎری ﺧﺪا
ﮐﯽ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ؟

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۱۸۱

)ﻻ(  -۱۰۶و از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ از ﺑﺮادرش از ﭘﺪرش از اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ رواﯾﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮد و از اﯾﻦ ﺟﺎ ﻋﺪم
ﺧﻠﻠﯽ در ﺳﻨﺪ اﻟﮑﺎﻓﯽ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﯾﻮﺳﻒ ـ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﯾﺎران اﻣﺎم
ﺻﺎدق و اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ÷ اﺳﺖ ـ از ﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ـ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ دارد ﮐﻪ از اﺻﺤﺎب
اﻣﺎم رﺿﺎ÷ اﺳﺖ ـ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و ھﯿﭻ ﯾﮏ از راوﯾﺎن او را ﭼﻨﯿﻦ ذﮐﺮ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
)ﻟﺐ(  -۱۰۷ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﭘﺪرش از ﻧﻀﺮ ﺑﻦ ﺳﻮﯾﺪ از اﺑﻦ ﺳﻨﺎن از اﺑﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ وی اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﲆ اﻟﺼﻠﻮات

واﻟﺼﻼة اﻟﻮﺳﻄﻲ – وﺻﻼة اﻟﻌﴫ وﻗﻮﻣﻮا ﷲ ﻗﺎﻧﺘﲔ( در اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺎزھﺎ و ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺎﻧﻪ – ﻧﻤﺎز
ﻋﺼﺮ – ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ورزﯾﺪ و ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﯿﺰﯾﺪ.
)ﻟﺞ(  -۱۰۸ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻨﻈﻮراز اﻟﺼﻼة اﻟﻮﺳﻄﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ وی در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺨﻮان) :ﺣﺎﻓﻈﻮا

ﻋﲆ اﻟﺼﻠﻮات واﻟﺼﻼة اﻟﻮﺳﻄﻲ – وﺻﻼة اﻟﻌﴫ – وﻗﻮﻣﻮا ﷲ ﻗﺎﻧﺘﲔ( و ﻣﻨﻈﻮر از )ﺻﻼة

اﻟﻮﺳﻄﻲ( ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ھﻢ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.

)ﻟﺪ(  -۱۰۹ﺳﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻃﺎوس در ﮐﺘﺎب »ﻓﻼح اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻤﺴﺮ ﺣﺴﻦ÷ ﻣﺼﺤﻔﯽ را
ﻧﻮﺷﺖ .ﺣﺴﻦ÷ ھﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﯾﻪی ﻓﻮق ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺐ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻨﻮﯾﺲ:
)ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﲆ اﻟﺼﻠﻮات واﻟﺼﻼة اﻟﻮﺳﻄﻲ – وﺻﻼة اﻟﻌﴫ – وﻗﻮﻣﻮا ﷲ ﻗﺎﻧﺘﲔ(.

)ﻟﻪ(  -۱۱۰و در ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻮق آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ در ﮐﺘﺎب اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﺰار از اﺑﯽ

ﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ) :ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﲆ اﻟﺼﻠﻮات واﻟﺼﻼة

اﻟﻮﺳﻄﻲ وﺻﻼة اﻟﻌﴫ( ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﻪ.

)ﻟﻮ(  -۱۱۱و در ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻮق دﯾﺪهام ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن« از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و اﻣﺎم

ﺻﺎدق÷ از ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻧﺰد ﻣﺎﺳﺖ ،ﭼﮫﺎر ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و ﺻﺎدق ﻣﯽرﺳﻨﺪ .در ﻣﻔﺎد آن اﺣﺎدﯾﺚ )ﺻﻼة اﻟﻮﺳﻄﻲ( ،ﻧﻤﺎز
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﻇﮫﺮ اﺳﺖ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ) :ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﲆ اﻟﺼﻼة واﻟﺼﻼة اﻟﻮﺳﻄﻲ

وﺻﻼة اﻟﻌﴫ( ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﻪ.

)ﻟﺰ(  -۱۱۲ﺳﯿﺪ در ﮐﺘﺎب »ﺳﻌﺪ اﻟﺴﻌﻮد« در »اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻨﻘﻮل« از »اﻟﻜﺎﺷﻒ« در

اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﻨﯽ ﺻﻼة اﻟﻮﺳﻄﻲ ـ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮـ آورده اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرت آن ،اﯾﻦ اﺳﺖ :و از ﺟﻤﻠﻪی آن رواﯾﺖھﺎ ،رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن

)ﺻﻼة وﺳﻄﻲ وﺻﻼة ﻋﴫ( ،ﺑﺎ واو ﻋﻄﻒ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ و ھﻤﯿﻦﻃﻮر از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ
از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،از اھﻞ ﺑﯿﺖ رواﯾﺖ ﮐﺮدﯾﻢ :ﺑﺎ واو ﻣﻌﻄﻮﻓﻪ در ﻋﺼﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ دﻻﻟﺖ

دارد و آن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ،ﺻﻼة ﻇﮫﺮ اﺳﺖ.

)ﻟﺢ(  -۱۱۳ﺻﺪوق در ﮐﺘﺎب »ﻣﻌﺎﲏ اﻷﺧﺒﺎر« از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻮراق و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ ﻣﻘﺒﺮه ﻗﺰوﯾﻨﯽ و ھﺮ دو از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﻦ ﺧﻠﻒ
از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ داود از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ از زﯾﺪ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ از ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﺣﮑﯿﻢ از اﺑﯽ ﯾﻮﻧﺲ ،آزاد
ﺷﺪهی ﻋﺎﺋﺸﻪ ھﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﺎ ﻣﺼﺤﻔﯽ را

ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :آنﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ رﺳﯿﺪی ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﻮﯾﺲ) :ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﲆ

اﻟﺼﻠﻮات واﻟﺼﻼة اﻟﻮﺳﻄﻲ وﺻﻼة اﻟﻌﴫ وﻗﻮﻣﻮا ﷲ ﻗﺎﻧﺘﲔ( ﺳﭙﺲ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا

ﺳﻮﮔﻨﺪ آن را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪم.
)ﻟﻂ(  -۱۱۴و در ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻮق ﺑﺎ ھﻤﺎن اﺳﻨﺎد از ﺳﻌﺪ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺒﺎح از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺎﺻﻢ از ﻓﻀﻞ ﺑﻦ رﮐﯿﻦ از ھﺸﺎم ﺳﻌﺪ از زﯾﺪ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ از اﺑﯽ ﯾﻮﻧﺲ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺤﻔﯽ را ﺑﺮای ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ و او ﮔﻔﺖ :ھﺮﮔﺎه ﺑﻪ آﯾﻪی )ﺻﻼة اﻟﻮﺳﻄﻲ(

رﺳﯿﺪی آن را ﻧﻨﻮﯾﺲ ﺗﺎ ﺧﻮدم ﺑﺮ ﺗﻮ اﻣﻼ ﮐﻨﻢ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪم ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ
اﻣﻼ ﻧﻤﻮد) :ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﲆ اﻟﺼﻠﻮات واﻟﺼﻼة اﻟﻮﺳﻄﻲ وﺻﻼة اﻟﻌﴫ(.

)م(  -۱۱۵و در ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻮق ﺑﺎ ھﻤﺎن اﺳﻨﺎد از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ داود از اﺑﯽ زھﺮ از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ
اﻧﺲ از زﯾﺪ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺤﻔﯽ را ﺑﺮای
ﺣﻔﺼﻪ ،ھﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ،ﻧﻮﺷﺘﻢ .ﺣﻔﺼﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ رﺳﯿﺪی ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﻨﻮﯾﺲ) :ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﲆ اﻟﺼﻠﻮات واﻟﺼﻼة اﻟﻮﺳﻄﻲ وﺻﻼة اﻟﻌﴫ(.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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)ﻣﺎ(  -۱۱۶ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﭘﺪرش از ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﯾﺤﯿﯽ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺷﺎذان و ھﻤﮕﯽ
از ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ از ﺣﺮﯾﺰ از زراره رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ درﺑﺎرهی
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﺮض ﺳﺆال ﻧﻤﻮدم ،وی در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :در ﺷﺐ و روز ،ﭘﻨﺞ ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﻣﺎ
واﺟﺐ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ آنھﺎ را در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻧﺎﻣﮕﺬاری و ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ در
ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .آﯾﺎت را ﺧﻮاﻧﺪ و اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ :و در
ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺮاﺋﺖھﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ) .ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﲆ اﻟﺼﻠﻮات واﻟﺼﻼة اﻟﻮﺳﻄﻲ وﺻﻼة اﻟﻌﴫ

وﻗﻮﻣﻮا ﷲ ﻗﺎﻧﺘﻲن( و ﺻﺪوق ھﻢ در ﮐﺘﺎب »ﻋﻠﻞ اﻟﴩاﻳﻊ« از ﭘﺪرش از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺪﯾﺪ و اﺑﻦ اﺑﯽ ﻧﺠﺮان از ﺣﻤﺎد از ﺣﺮﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺷﯿﺦ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ« ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و در ﮐﺘﺎب »اﻟﻔﻘﻴﻪ« ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد از زراره آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺳﺆال از

ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﺮض روزاﻧﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ در ﺟﻮاب ﺑﻪ ذﮐﺮ آن ﻧﻤﺎزھﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻻزم اﺳﺖ ھﺪف زراره را ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺎﻣﻪ )اھﻞ ﺳﻨﺖ( و ﻏﯿﺮ از آﻧﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
اﺳﺘﺪﻻل ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا او ﺑﺰرگﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎزھﺎ ﺟﮫﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻮل
او در رواﯾﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻓﺮض ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻗﺼﺪ زراره
ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺧﺒﺎر و رواﯾﺎت ﻣﻌﺘﺪد ،ﺳﺆال از ﻧﻤﺎزھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
در ﻗﺮآن ﻓﺮض ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ آنﺟﺎ ﮐﻪ زراره در ﺳﺆال ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ آنھﺎ
را ﻧﺎم ﺑﺮده و ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﻣﻨﻈﻮرش ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ و ﺑﯿﺎن ﻇﺎھﺮی اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻄﻠﻖ،
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺟﻮاب اول ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ
آوردن اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ذﮐﺮ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ در ﻗﺮآن اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺮاﺋﺖھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻧﺰد اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖھﺎی آﻧﺎن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ آن را
ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،اﮔﺮ ھﺪف ،ﺑﯿﺎن ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻧﺒﻮد ،آن ﻣﻄﻠﺐ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﻌﺪی ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آن اﺧﺒﺎرھﺎ ﺑﺎ ﺧﺒﺮھﺎی ﺳﺎﺑﻖ ،در ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﺘﺤﺪﻧﺪ و آن ،اﯾﻦﮐﻪ
ھﺪف از ھﻤﻪی رواﯾﺎت ،ﺷﮑﺴﺖ دادن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺷﺪت اﻋﺘﻤﺎد آﻧﺎن ﺑﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ
اﺳﺖ .و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﻮق از ﻋﺪهای از آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ،رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ
ﻗﻮل اﻣﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﻗﺮآن را ﻃﺒﻖ ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﺪرم
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ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ«؛ زﯾﺮا از آﻧﺎن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﺎن از ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از
راوﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎل دادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ از ﮐﻼم راوی ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺻﺪوق اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را در
ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻻﺧﺒﺎر ،ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا از آن آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﺎزھﺎ در ﻗﺮآن از ﮐﻼم وی ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮدد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ در ﺑﯿﺎن و
ﻣﻘﺎم ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻮده ،ﺣﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ﻓﺮض از ﭘﻨﺞ ﻓﺮض را ھﻢ ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﮫﺘﺮ
اﺳﺖ ﺳﮫﻮ و اﺷﺘﺒﺎه را ﺑﻪ ﺻﺪوق ﻧﺴﺒﺖ دھﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﮐﻪ ﺧﺒﺮ از ﮐﺘﺎب »ﺣﺮﯾﺰ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﺎم آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ،
رد ﻧﻤﻮدن ﮐﻼم راوی در اﺧﺒﺎر ،ﻣﻌﮫﻮد و ﻣﺮﺳﻮم ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺎھﯽ ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ھﻢ
ً
اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ﻣﺜﻼ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ« و »ﻋﻠﻞ اﻟﴩاﻳﻊ«» ،وﺻﻼة اﻟﻌﴫ« ﺑﺎ واو آﻣﺪه
ً
اﻣﺎ در ﮐﺘﺎبھﺎی »اﻟﻜﺎﰲ« و »اﻟﻔﻘﻴﻪ« ﺑﺪون واو آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻗﺒﻼ از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺸﺎف ﻧﻘﻞ

ﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻋﺎﺋﺸﻪ آن را ﺑﺎ واو و ﺣﻔﺼﻪ ﺑﺪون واو ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮﺗﺮی اوﻟﯽ ،ﺑﻌﯿﺪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،زﯾﺮا ھﻤﻪی اﺧﺒﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎب ،ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺮ وﺟﻮد واو دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ و
اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦﮐﻪ ذﮐﺮ آن ﺑﺪون واو ﺗﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ -آن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »ﴍح اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ«

ﻣﺠﻠﺴﯽ آﻣﺪه -ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻋﺎﺋﺸﻪ از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن از ﻏﯿﺮ ﺧﻮد واﻻﻣﻘﺎمﺗﺮ ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ در
وموا ْ ِ َّ�ِ َ�ٰنِت َ
ﮐﺘﺎب »اﻟﻔﻘﻴﻪ« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖَ ﴿ :وقُ ُ
�﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة .[۲۳۸ :ﺗﻘﯽ ﻣﺠﻠﺴﯽ در
ِ

ﺷﺮح ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪی او »ﺻﻼةاﻟﻮﺳﻄﯽ« در ﻗﺮاﺋﺖ داﺧﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻇﺎھﺮ

آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺎم÷ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ .و
ﺧﺪا ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
)ﻣﺐ(  -۱۱۷ﺳﯿﺎری از ﺻﻔﻮان ،از ﻋﻠﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﮔﻔﺘﻢ» :ﺻﻼة اﻟﻮﺳﻄﻲ« ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﺟﻮاب آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ:

)ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﲆ اﻟﺼﻠﻮات واﻟﺼﻼة اﻟﻮﺳﻄﻲ وﺻﻼة اﻟﻌﴫ وﻗﻮﻣﻮا اﷲ ﻗﺎﻧﺘﲔ( ﮔﻔﺖ ﺻﻼة

اﻟﻮﺳﻄﻲ ،ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ اﺳﺖ و رﺳﻮل ﺧﺪاص اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

)ﻣﺞ(  -۱۱۸و ﺑﺎز ھﻢ از ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻤﮫﻮر ﮐﻪ از اﻣﺎﻣﺎن÷ رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ) ،ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﲆ اﻟﺼﻠﻮات واﻟﺼﻼة اﻟﻮﺳﻄﻲ وﺻﻼة اﻟﻌﴫ وﻗﻮﻣﻮا ﷲ ﻗﺎﻧﺘﲔ( :ﮔﻔﺖ:
راﻏﺒﯿﻦ )ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان(.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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)ﻣﺪ(  -۱۱۹از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ از ﺑﺮادرش از ﭘﺪرش از اﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷
رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص) ،واﻟﻮﺳﻄﻲ وﺻﻼة اﻟﻌﴫ( ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.

)ﻣﻪ(  -۱۲۰ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻧﺎﺳﺦ اﻟﻘﺮآن وﻣﻨﺴﻮﺧﻪ« ﮔﻔﺘﻪ :اﻣﺎم

ﺻﺎدق آﯾﻪ را )ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﲆ اﻟﺼﻠﻮات واﻟﺼﻼة اﻟﻮﺳﻄﻲ ﺻﻼة اﻟﻌﴫ( ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮد.

)ﻣﻮ(  -۱۲۱و از ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وی اﯾﻦ
آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
)ﻣﺰ(  -۱۲۲و از اﺑﺎن ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ از اﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪاص آﯾﻪی ﻓﻮق را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ) :ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﲆ اﻟﺼﻠﻮات

واﻟﺼﻼة اﻟﻮﺳﻄﻲ ﺻﻼة اﻟﻌﴫ وﻗﻮﻣﻮا ﷲ ﻗﺎﻧﺘﲔ(.

)ﻣﺢ(  -۱۲۳و ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ اﺳﻨﺎد از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
)ﻣﻂ(  -۱۲۴و از ﯾﻮﺳﻒ از ﺑﺮادرش از ﭘﺪرش از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی

ﺑﻌﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد) :واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻓﻮن ﻣﻨﻜﻢ وﻳﺬرون أزواﺟﺎ وﺻﻴﻪ ﻷزواﺟﻬﻢ ﻣﺘﺎﻋﺎ اﱃ اﳊﻮل

ﻏﲑ اﺧﺮاج ﳐﺮﺟﺎت(؛ﯾﻌﻨﯽ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ و ھﻤﺴﺮاﻧﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی

ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ھﻤﺴﺮان ﺧﻮد وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل آﻧﺎن را ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺳﺎزﻧﺪ؛
ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﮐﻪ ھﻤﺴﺮان ﺑﯿﺮون ﻧﺮوﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ در اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﮐﻠﻤﻪی ﻣﺨﺮﺟﺎت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و
ﺑﻌﺪ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ن(  -۱۲۵ﺛﻘﺔ اﻹﺳﻼم در »روﺿﺔ اﻟﻜﺎﰲ« از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن از اﺑﯽ ﺟﺮﯾﺮ ﻗﻤﯽ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ و در
ﻧﺴﺨﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،از اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﻳﺔ اﻟﻜﺮﳼ را ﭼﻨﯿﻦ
ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد) :ﻟﻪ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻤﻮات وﻣﺎ ﰲ اﻷرض() -وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﲈ وﻣﺎ ﲢﺖ اﻟﺜﺮي ﻋﺎﱂ اﻟﻐﻴﺐ

واﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ – ﻣﻦ ذا اﻟﺬي ﻳﺸﻔﻊ ﻋﻨﺪه إﻻ ﺑﺈذﻧﻪ( – ﮔﻮﯾﺎ ﺑﯿﻦ دو ﺧﻂ ﺗﯿﺮه
ﺟﺰﺋﯽ از ﻗﺮآن ﺑﻮده و ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
)ﻧﺎ(  -۱۲۶و ﺑﺎ ھﻤﺎن اﺳﻨﺎد از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ از ﺣﻤﺰه از ﻋﺒﯿﺪ از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد
از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺑﺨﺸﯽ از آﻳﺔ اﻟﻜﺮﳼ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ) :وﻻ ﳛﻴﻄﻮن ﺑﺸﺊ ﻣﻦ
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ﻋﻠﻤﻪ إﻻ ﺑﲈ ﺷﺎء( و در آﺧﺮش )اﻟﻌﲇ اﻟﻌﻈﻴﻢ واﳊﻤﺪﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ( و دو آﯾﻪی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار

دارد.
)ﻧﺐ(  -۱۲۷و از ﺗﻌﺪادی از اﺻﺤﺎب ﻣﺎ از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد از اﺑﯽ ﻣﺤﺒﻮب از اﺑﻦ ارﺑﺎب
از ﺣﻤﺮان ﺑﻦ اﻋﯿﻦ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻪ )واﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا أوﻟﻴﺎؤﻫﻢ

اﻟﻄﺎﻏﻮت( ﺑﻪ ﻃﻮاﻏﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪ.

)ﻧﺞ(  -۱۲۸ﺗﺎﺳﻊ اﻟﺒﺤﺎر از اﺑﻦ ﺷﮫﺮ آﺷﻮب در ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ

در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺰل از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ÷ ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻢ) :واﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ــ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻋﲇ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ

– اوﻟﻴﺎؤﻫﻢ اﻟﻄﺎﻏﻮت( و ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﻋﺒﺎرت

ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺮآن ﺑﻮده و ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

)ﻧﺪ(  -۱۲۹ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻗﻤﯽ در »ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺮوس« از اﻣﺎم ﺻﺎدق÷
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ÷ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﻗﺒﻞ از
زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ ھﻔﺘﺎد ﺑﺎر آﻳﺔ اﻟﻜﺮﳼ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ

ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺑﺎر ھﻔﺘﺎدم ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻨﺎھﺎن اول و آﺧﺮ او آﻣﺮزﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ در ھﻤﺎن ﺳﺎﻟﯽ
ﺑﻤﯿﺮد ﮐﻪ آﻳﺔ اﻟﻜﺮﳼ را در ﭼﻨﺎن ﺣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺪون ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﻮاھﺪ
ﻣﺮد .وی ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ )ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫﻮ اﳊﻲ اﻟﻘﻴﻮم ﻻﺗﺄﺧﺬه ﺳﻨﺔ وﻻ ﻧﻮم ﻟﻪ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﲈوات

وﻣﺎ ﰲ اﻻرض  -وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﲈ وﻣﺎ ﲢﺖ اﻟﺜﺮي ﻋﺎﱂ اﻟﻐﻴﺐ و اﻟﺸﻬﺎدة ﻓﻼ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﲆ ﻏﻴﺒﻪ أﺣﺪا -

ﻣﻦ ذا اﻟﺬي ﻳﺸﻔﻊ ﻋﻨﺪه إﻻ ﺑﺎذﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ أﻳﺪﳞﻢ  ...ﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﻟﺪون(.

)ﻧﻪ(  -۱۳۰در ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺒﻠﯽ از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص ﻓﺮﻣﻮد :آﻳﺔ اﻟﻜﺮﳼ در ﻟﻮﺣﯽ از زﻣﺮد ﺳﺒﺰ ﻗﺮار دارد و ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺐ ﻣﺨﺼﻮص

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﯿﭻ روز ﺟﻤﻌﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﻟﻮح ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ
اﺳﺮاﻓﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرد و ھﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ وی ﺑﺮ ﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭘﺎک و ﺑﯽﻋﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺟﺰ ﺑﺮای او ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ ھﻢ
ﺑﺮای ذات اوﺳﺖ ﻧﻪ ﻏﯿﺮ او .ﺗﻮاﻧﺎ و ﯾﮑﺘﺎ و ﭼﯿﺮه اﺳﺖ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﻤﺎم اھﻞ آﺳﻤﺎن از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺎ وی ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ و ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭘﺲ ھﺮ ﮔﺎه
اھﻞ آﺳﻤﺎن دﻧﯿﺎ ،ﺗﺴﺒﯿﺢ آﻧﺎن را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ھﯿﭻ ﻓﺮﺷﺘﻪی ّ
ﻣﻘﺮﺑﯽ

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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و ھﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪهی آﻳﺔ اﻟﻜﺮﳼ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ

ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

)ﻧﻮ(  -۱۳۱ﺳﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻃﺎوس در ﮐﺘﺎب »ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪﻋﻮات« از ﺷﯿﺦ ﺑﻦ

ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ از ﺳﯿﺪ اﻣﺎم اﺑﯽ اﻟﺒﺮﮐﺎت ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺸﮫﺪی رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻔﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻘﺮی ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ آورد و ﮔﻔﺖ:
ﺷﯿﺦ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ آورد و ﺑﺎز ھﻢ از او ﺷﯿﺦ
ﻓﻘﯿﻪ اﺑﯽ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻃﻮﺳﯽ و ﺑﺎز ھﻢ از او ﺷﯿﺦ ﻓﻘﯿﻪ اﺑﯽ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﯾﻨﯽ ﺣﺪﯾﺚ آورد و ﮔﻔﺖ :ﺷﯿﺦ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻃﺤﺎل ﻣﻘﺪادی ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم
ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ آورد و ﺑﺎز ھﻢ از او از ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺶ از ﭘﺪرش اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ از ﺷﯿﺦ اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺧﺒﺮ آورد و ﮔﻔﺖ :ﻋﺪهای از اﺻﺤﺎب از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ
ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ آوردﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻓﻀﺎل ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ آورد و ﮔﻔﺖ:
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اروﻣﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ آورد و ﮔﻔﺖ :اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻧﺼﺮ از اﻣﺎم

رﺿﺎ÷ ﺣﺪﯾﺚ آورد و ﮔﻔﺘﻪی اﻣﺎم رﺿﺎ را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد» :رﻗﻌﺔ اﳉﻴﺐ دﻋﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮﯾﺒﺎن دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ھﺮ ﭼﯿﺰی ﭘﻨﺎه ﻣﯽدھﺪ و ﺣﺪﯾﺚ را اداﻣﻪ داده ﺗﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪی اﻣﺎم رﺿﺎ ﻣﯽرﺳﺪ :آﻳﺔ اﻟﻜﺮﳼ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻻ ﺣﻮل

و ﻻ ﻗﻮة اﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ« ﺗﺎ آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻘﯽ ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﺷﺮح ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ
ﮐﺘﺎب »اﻟﻔﻘﻴﻪ« ﺗﺮﺟﻤﻪی آﻳﺔ اﻟﻜﺮﳼ را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻃﺒﻖ رواﯾﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻪ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ رواﯾﺖ اﻣﺎم رﺿﺎ ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرات )اﻟﻌﻈﻴﻢ واﳊﻤﺪﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ وﺑﻌﺪ از ﻟﻪ ﻣﺎ

ﰲ اﻟﺴﲈوات وﻣﺎ ﰲ اﻷرض ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﲈ وﻣﺎ ﲢﺖ اﻟﺜﺮي ﻋﺎﱂ اﻟﻐﻴﺐ واﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ(

وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ و ﮐﻠﯿﻨﯽ و ﺷﯿﺦ ﻃﺒﺮﺳﯽ و اﺑﻦ ﻃﺎوس و دﯾﮕﺮان ،اﯾﻦ آﯾﻪ را

اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻧﺎم آن را »آﻳﺔ اﻟﻜﺮﳼ ﻋﲆ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ« ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﭘﺴﺮ

ﻋﻼﻣﻪاش در ﮐﺘﺎب »ﻣﺮآة اﻟﻌﻘﻮل« در ذﯾﻞ ﺧﺒﺮ ﻗﺒﻠﯽ اﺑﯽ ﺟﺮﯾﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ

ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ از آﻳﺔ اﻟﻜﺮﳼ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ از دﻋﺎھﺎی رواﯾﺖ
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺷﺪه ،آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ » آﻳﺔ اﻟﻜﺮﳼ ﻋﲇ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ« ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ »آﻳﺔ اﻟﻜﺮﳼ« اﺷﺎره دارد ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد در ﺣﻮاﺷﯽ ﮐﺘﺎب »ﻗﺒﺴﺎت« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺣﺎدﯾﺚ وارده از

ﻃﺮق آﻧﺎن و ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آﯾﻪی ﻣﺘﻌﻪ )ﻓﲈ اﺳﺘﻤﺘﻌﺘﻢ ﺑﻪ

ﻣﻨﻬ ﱠﻦ اﱃ أ ﹴ
ﻣﺴﻤﻲ( :وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در آﻳﺔ اﻟﻜﺮﳼ
ﺟﻞ ﹼ

ﻋﲆ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺼﺎﺣﻒ ﻓﻌﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﺣﻮاﺷﯽ ﺑﻌﻀﯽ از

ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ »ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪﻋﻮات« ﺑﻌﺪ از »آﻳﺔ اﻟﻜﺮﳼ ﻋﲆ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ« ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ آن آﻳﺔ
اﻟﻜﺮﳼ ،ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از )ﻟﻪ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﲈوات وﻣﺎ ﰲ اﻷرض  -وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﲈ وﻣﺎ

ﲢﺖ اﻟﺜﺮي – ﻣﻦ ذا اﻟﺬي ﻳﺸﻔﻊ ﻋﻨﺪه( ﺗﺎ آﺧﺮ آﻳﺔ اﻟﻜﺮﳼ ،ﻗﺮار دارد .آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذھﻦ
آﻧﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

)ﻧﺰ(  -۱۳۲ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و اﻣﺎ آﻳﺔ اﻟﻜﺮﳼ ﭘﺪرم از

ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺮا آ ﮔﺎه ﮐﺮد ﮐﻪ اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ رﺿﺎ÷ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ) :ﻻ إﻟﻪ إﻻ

ﻫﻮ اﳊﻲ اﻟﻘﻴﻮم ﻻ ﺗﺄﺧﺬه ﺳﻨﺔ وﻻ ﻧﻮم ﻟﻪ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﲈوات وﻣﺎ ﰲ اﻻأرض – وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﲈ وﻣﺎ

اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ – ﻣﻦ ذا اﻟﺬي ﻳﺸﻔﻊ ﻋﻨﺪه( ﺗﺎ ﻓﺮﻣﻮدهی
ﲢﺖ اﻟﺜﺮي ﻋﺎﱂ اﻟﻐﻴﺐ واﻟﺸﻬﺎدة ﻫﻮ ﱠ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل) :ﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﻟﺪون واﳊﻤﺪﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ( ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ.

)ﻧﺦ(  -۱۳۳ﺳﯿﺎری از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد از ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ﺑﺼﺮی

از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﻧﺎﻣﺒﺮده اﺳﺖ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در آﻳﺔ اﻟﻜﺮﳼ

آﯾﻪی )ﻟﻪ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﲈوات وﻣﺎ ﰲ اﻻرض  -وﻣﺎ ﲢﺖ اﻟﺜﺮي -آﻳﺔ -ﻋﺎﱂ اﻟﻐﻴﺐ واﻟﺸﻬﺎدة

اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﺪﻳﻊ اﻟﺴﻤﻮات واﻻرض ذو اﳉﻼل واﻹﻛﺮام رب اﻟﻌﺮش اﻟﻌﻈﻴﻢ( وﺟﻮد

دارد.

)ﻧﻂ(  -۱۳۴و از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺗﯿﻤﯽ از اﺑﯽ ﺣﺴﻦ رﺿﺎ÷ رواﯾﺖ
اﻟﺴﲈوات وﻣﺎ ﰲ اﻻرض ﻋﺎﱂ اﻟﻐﻴﺐ و ﱠ
اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﻦ ذا اﻟﺬي
اﻟﺮﲪﻦ ﱠ
اﻟﺸﻬﺎدة ﱠ
اﺳﺖ) :ﻟﻪ ﻣﺎ ﰲ ﱠ

ﻳﺸﻔﻊ ﻋﻨﺪه(.
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)س(  -۱۳۵و از اﺑﯽ ﻋﻤﯿﺮ از ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ درﺑﺎرهی آﻳﺔ

اﻟﺴﲈوات وﻣﺎ ﰲ اﻷرض ﻋﺎﱂ اﻟﻐﻴﺐ و ﱠ
اﻟﺸﻬﺎدة
اﻟﻜﺮﳼ  ،ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ) :ﻟﻪ ﻣﺎ ﰲ ﱠ

اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﻦ ذا اﻟﺬي ﻳﺸﻔﻊ ﻋﻨﺪه(.
اﻟﺮﲪﻦ ﱠ
ﱠ

)ﺳﺎ(  -۱۳۶و از ﻣﻨﻘﺮی از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ راﺷﺪ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

)ﻋﺎﱂ اﻟﻐﻴﺐ واﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳊﻜﻴﻢ( در آﯾﺔ اﻟﮑﺮﺳﯽ وﺟﻮد دارد.

)ﺳﺐ(  -۱۳۷و از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺷﻮﺷﺘﺮی و ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن از

اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺳﻘﻒ ﺧﺂنھﺎی در اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا ﻧﻮﺷﺘﻪی
اﻟﺴﲈوات وﻣﺎ ﰲ
آﻳﺔ اﻟﻜﺮﳼ را دﯾﺪم ﮐﻪ در آن ،ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻌﺪی وﺟﻮد داﺷﺖ) :ﻟﻪ ﻣﺎ ﰲ ﱠ

اﻷرض ﻋﺎﱂ اﻟﻐﻴﺐ ﱠ
اﻟﺮﺣﻴﻢ( .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ او ﻋﺮض ﮐﺮدم :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ،در اﯾﻦ
اﻟﺮﲪﻦ ﱠ
واﻟﺸﻬﺎدة ﱠ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﭼﯿﺰی ھﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ زﯾﺮا اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آن را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ .وی در
ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﺨﻮان؛ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ﺳﺞ(  -۱۳۸از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد از ﺣﻤﺰه از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از ﻣﺮدی از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺸﯽ از آﻳﺔ اﻟﻜﺮﳼ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ) :وﻣﺎ ﳛﻴﻄﻮن ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﺷﺊ اﻻ ﺑﲈ

ﺷﺎء وآﺧﺮﻫﺎ وﻫﻮ اﻟﻌﲇ اﻟﻌﻈﻴﻢ واﳊﻤﺪﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ( ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻠﻤﻪی
»ﻻ«» ،ﻣﺎ« آﻣﺪه و »ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺸﺊ« ﻣﻘﺪم ﺷﺪه اﺳﺖ.

)ﺳﺪ(  -۱۳۹و از اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ )وﻻﳛﻔﻈﻮن ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ إﻻ ﺑﲈ ﺷﺎء(

رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

)ﺳﻪ(  -۱۴۰و از اﺑﻦ ﻣﺤﺒﻮب از اﺑﻦ رﺋﺎب از ﺣﻤﺮان از اﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ÷ آﻣﺪه اﺳﺖ:
)واﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا أوﻟﻴﺎءﻫﻢ اﻟﻄﻮاﻏﻴﺖ( و ﻃﺎﻏﻮت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮاﻏﻴﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪان ﮐﻪ

اﺧﺘﻼف در اﯾﻦ اﺧﺒﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از آن اﺧﺒﺎر ،ﺗﺤﻤﯿﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ،
»اﳊﻤﺪﷲ« ﺑﻌﺪ از »اﻟﻌﲇ اﻟﻌﻈﻴﻢ« آﻣﺪه و ﮔﺎھﯽ ﺑﻌﺪ از )ﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﻟﺪون( آﻣﺪه اﺳﺖ و

اﻟﺮﲪﻦ« واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ از رواﯾﺖھﺎ ذﮐﺮ
در ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﻧﯿﺰ ،ﻗﺒﻞ از » ﱠ

ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺧﺒﺮھﺎ ﺑﺮ وﻗﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ در آﯾﻪ
دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﭼﻮن وﺟﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ در آﯾﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﻧﻪ در
ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮی.
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی :ھﻤﺎﻧﺎ ﻗﻮل او÷ در آﺧﺮ رواﯾﺖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ،آن ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻨﯽ و
ﺳﯿﺎری آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و آﺧﺮ آن )ﻫﻮ اﻟﻌﲇ اﻟﻌﻈﻴﻢ( ﺑﻮد و ﻗﻮل او÷ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :دو
آﯾﻪی دﯾﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آن ،اﺣﺘﻤﺎل ﭼﻨﺪ وﺟﻪ را در ﺑﺮدارد:

اول ،ﻣﺮاد از ذﮐﺮ آﯾﻪی ﺑﻌﺪ از آن ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن دو آﯾﻪ را از آﻳﺔ اﻟﻜﺮﳼ ﺣﺴﺎب

ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ رواﯾﺖ ،دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آﺧﺮ آﻳﺔ اﻟﻜﺮﳼ )ﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﻟﺪون( اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺿﻤﯿﺮھﺎ در ﮔﻔﺘﻪی او ،آﺧﺮ آﻳﺔ اﻟﻜﺮﳼ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ

آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از دو ﻗﻮل در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ از اﺧﺒﺎر ذﮐﺮ ﺷﺪه ،آن را
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

دوم ،ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دو آﯾﻪ را از ﺳﻮرهی ﺣﻤﺪ ﺑﻌﺪ از )اﳊﻤﺪﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ( ذﮐﺮ

ﻣﯽﮐﺮد.

ﺳﻮم ،ﻋﺎﻣﻪ ،دو آﯾﻪی ﺑﻌﺪ از )آﻳﺔ اﻟﻜﺮﳼ( را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ؛ اﯾﻦ دو وﺟﻪ را در ﻣﺮآة

اﻟﻌﻘﻮل ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﭼﮫﺎرم ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺎب ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺧﺎن در »ﴍح اﻟﺼﺤﻴﻔﻪ« آورده اﺳﺖ ﮐﻪ در

اﯾﻦ رواﯾﺖ »آﻳﺘﲔ« ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺼﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ وﺟﮫﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺼﻮب

ﮐﺮدن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪر و ﺗﻘﺪﯾﺮ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :اﻗﺮؤوا آﻳﺘﲔ ﺑﻌﺪﻫﺎ«؛

ﯾﻌﻨﯽ ،دو آﯾﻪ را ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭘﺲ ﮐﻼم اﻣﺎم÷ آنﺟﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ً
رب اﻟﻊاﻟﻤﯿﻦ« و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻘﺪارا ﻣﻨﺼﻮب اﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﺪر ﺑﻮدن ) ﹸﻗﻞ(
»اﳊﻤﺪﷲ ﹼ
رب اﻟﻌﺎﳌﲔ و ﺑﻌﺪ از آن دو آﯾﻪ را ﺑﺨﻮان ،و اﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺮدود اﺳﺖ ﺑﻪ
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮕﻮ اﳊﻤﺪﷲ ﹼ

دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻼف ﻇﺎھﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﻣﺎم÷ در ﺻﺪد ﺑﯿﺎن ﺣﺪود آﻳﺔ اﻟﻜﺮﳼ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛

ﭘﺲ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺎدهی ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﯿﺎق ﮐﻼم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﺧﺒﺮ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،اﯾﻦ
ﻣﯽﺷﻮد) :اﻟﻌﲇ اﻟﻌﻈﻴﻢ وﻗﻞ اﳊﻤﺪﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ( و دو آﯾﻪی دﯾﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آنھﺎ ،و ﻓﻌﻞ

ﻣﻘﺪر در آنﭼﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
وﺟﻪ ﭘﻨﺠﻢ :آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن اﺣﺘﻤﺎل دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﯿﺮ در »ھﺎ«
ـ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻔﺴﺮان ـ ﺑﻪ اﺻﻞ آﯾﻪ ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ )ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫﻮ اﳊﻲ اﻟﻘﻴﻮم( را
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آﯾﻪای داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ در ﺧﺒﺮ ،اﺷﺎره ﺑﻪ ّرد آن و ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮐﻪ آﺧﺮ آﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
)اﷲ ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫﻮ اﻟﻌﲇ اﻟﻌﻈﻴﻢ( ﺷﺮوع ﺷﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻌﯿﺪ و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﯾﻦ

ﻗﻮل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺧﺮ ﺧﺒﺮ از ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
وﺟﻪ ﺷﺸﻢ :ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﻄﻮر ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺮاد ﺑﯿﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ در آﯾﺔ اﻟﮑﺮﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ
ﺗﺤﺪﯾﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ آن و ﻣﻨﻈﻮر از دو آﯾﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در رواﯾﺖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر در
ﺣﺪﯾﺚ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﺮاد از ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻮدن ،ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻮدن ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﻓﻼﻧﯽ ﺻﻔﺎت ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن دارد و ﺑﻌﺪ از آن
ﺧﺼﻠﺖ ﯾﺎ ﺧﺼﻠﺖھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ دارد ــ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻪ ﺑﻌﺪی) :و اﻻرض ﺑﻌﺪ ذﻟﮏ دﺣﺎھﺎ(:
و زﻣﯿﻦ را ﺑﻌﺪ از آن ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ »ﺑﻌﺪ« ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻊ – ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻮدن -را ﻣﯽدھﺪ
ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺠﻤﻊ و ﻏﯿﺮ آن آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﺤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ در آﯾﺔ اﻟﮑﺮﺳﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﮐﻠﯿﻨﯽ ،دو ﺟﺎ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺳﯿﺎری ،ﺳﻪ ﺟﺎ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﻼم – ﺧﺪا داﻧﺎ ﺑﻪ ھﻤﻪ
ﭼﯿﺰ اﺳﺖ – آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم÷ در آﯾﺔ اﻟﮑﺮﺳﯽ و ﻣﺎﯾﺤﯿﻄﻮن ﺗﺎ آﺧﺮ را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده و
در آﺧﺮ آن ﻧﯿﺰ ،ﻫﻮاﻟﻌﲇ اﻟﻌﻈﻴﻢ و اﻟﺤﻤﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ،را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ آﯾﻪ ،دو

آﯾﻪی دﯾﮕﺮ را از آﯾﺔ اﻟﮑﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺎی آن دو آﯾﻪ،
ﺑﻌﺪ از »اﳊﻤﺪ« ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از آن اﺳﺖ ،وی درﺑﺎرهاش ﺳﮑﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از

»اﳊﻤﺪ« ﺑﻮدن از ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ً
ﻧﺘﯿﺠﻪ :واﻗﻌﺎ ﻣﻀﻤﻮن رواﯾﺖ ﺳﯿﺎری ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و اﻣﺎم واﺳﻄﻪ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﮫﻮم ﻣﻀﻤﻮن ﮐﺘﺐ رﺟﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ او از ﯾﺎران اﻣﺎم رﺿﺎ

ﺑﻮده ﻧﻪ از ﯾﺎران اﻣﺎم ﺻﺎدق÷ .ﭘﺲ در ﺳﻨﺪ اﻟﮑﺎﻓﯽ اﺧﺘﻼل وﺟﻮد دارد و از اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ،ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺸﻮ.
)ﺳﻮ(  -۱۴۱ﺳﯿﺎری ﺧﺒﺮ ﻣﺮﺳﻠﯽ را از اﻣﺎم ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ درﺑﺎرهی
ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ آن را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ) :واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﻛﻠﻮن اﻟﺮﺑﺎ ﻻﻳﻘﻮﻣﻮن –

ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ – إﻻ ﻛﲈ ﻳﻘﻮم اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺒﻄﻪ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻣﻦ اﳌﺲ( :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺑﺎ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ
ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﯿﺰﻧﺪ – روز ﻗﯿﺎﻣﺖ – ﻣﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن او را ﺳﺨﺖ دﯾﻮاﻧﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﺎ در اﯾﻦ آﯾﻪ» ،ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ« وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

۱۹۲

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)ﺳﺰ(  -۱۴۲و از اﻣﺎم ﺣﺴﻦ÷ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎرهی آن را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ:
)ﻛﻤﺜﻞ ﺣﺒﺔ أﻧﺒﺘﺖ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﺎﺑﻞ ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺒﻠﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﺣﺒﺔ – أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذاﻟﻚ ،(-ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دآنھﺎی ﮐﻪ ھﻔﺖ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺮآورد ﮐﻪ در ھﺮ ﺧﻮﺷﻪ ،ﺻﺪ داﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ– ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
آن .ﮔﻮﯾﺎ »او أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذاﻟﻚ« در ﻗﺮآن ﺑﻮده اﺳﺖ و آن را ﺣﺬف ﮐﺮدهاﻧﺪ .و از اﺑﻦ ﺳﯿﻒ،
از ﺑﺮادرش ،از ﭘﺪرش از ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﺣﺎز از ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻓﻮن ﻣﻨﻜﻢ و ﻳﺬرون ازواﺟ ﹰﺎ وﺻﻴﺔ ﻷزواﺟﻬﻢ

اﱃ اﳊﻮل ﻏﲑ اﺧﺮاج ﳐﺮﺟﺎت(.

)ﺳﺢ(  -۱۴۳ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ درﺑﺎرهی
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﯾﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺷﻬﻴﺪا( :و
اﺳﺖ) :و ﺟﻌﻠﻨﺎﻛﻢ أﺋﻤﺔ وﺳﻄﺎ ﻟﺘﻜﻮﻧﻮا ﺷﻬﺪاء ﻋﲆ اﻟﻨﺎس و ﻳﻜﻮن ﱠ

ﺷﻤﺎ را اﻣﺎﻣﺎن واﺳﻄﻪ در ﺑﯿﻦ رﺳﻮل و ﻣﺮدم ﻗﺮار دادﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم ،ﺷﺎھﺪ و رﺳﻮل
ھﻢ ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺎھﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ً
ﻣﻌﻨﯽ وﺳﻄﺎ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،واﺳﻄﻪی ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و رﺳﻮل ،اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آن را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺟﺎی »أﺋﻤﺔ«» ،أﻣﺔ« ﻗﺮار دادﻧﺪ ـ ﮔﻮﯾﺎ در اﯾﻦ آﯾﻪ »اﻣﺔ« ﺑﻪ ﺟﺎی »اﺋﻤﺔ« آﻣﺪه و ﮐﺬاﻟﮏ
ھﻢ ،در اول آن ﻧﺒﻮده و ﺑﻌﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

)ﺳﻂ(  -۱۴۴ﺳﯿﺎری از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ،آﯾﻪی ﺑﻌﺪی را
ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ) :ﻓﲈ ﺟﺰاء ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ذاﻟﻚ ﻣﻨﻜﻢ ـ وﻣﻦ ﻏﲑﻛﻢ ـ اﻻ ﹺﺧﺰي ﰲ اﳊﻴﺎة

اﻟﺪﻧﻴﺎ( :ﭘﺲ ﺟﺰای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ـ و از ﻏﯿﺮ ﺷﻤﺎ ـ ﭼﻨﺎن ﮐﻨﺪ ،ﺟﺰ رﺳﻮاﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ

دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ ـ ﮔﻮﯾﺎ »وﻣﻦ ﻏﲑﻛﻢ« در ﻗﺮآن ﺑﻮده و ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

)ع(  -۱۴۵ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻧﺎﺳﺦاﻟﻘﺮآن« در ﺑﺎب آﯾﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه،

ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ) :وﻛﺬاﻟﻚ ﺟﻌﻠﻨﺎﻛﻢ أﻣﺔ وﺳﻄﺎ

ﻟﺘﻜﻮﻧﻮا ﺷﻬﺪاء ﻋﲆ اﻟﻨﺎس( در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ )اﺋﻤﺔ وﺳﻄﺎ ﻟﺘﻜﻮﻧﻮا ﺷﻬﺪاء ﻋﲆ اﻟﻨﺎس( ﺑﻮده و

ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۱۹۳

ﺳﻮرهی آل ﻋﻤﺮان

)اﻟﻒ(  -۱۴۶ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،در ھﻨﮕﺎم

ﻧﺰول ،اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد) :وآل اﺑﺮاﻫﻴﻢ وآل ﻋﻤﺮان ـ وآل ﳏﻤﺪ ـ ﻋﲇاﻟﻌﺎﳌﲔ(  ١ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ
اﻣﺎ »آل ﳏﻤﺪ« را از ﮐﺘﺎب ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدﻧﺪ.

)ب(  -۱۴۷ﻓﺮات ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ رواﯾﺖ ﻣﻌﻨﻌﻦ ٢از ﺣﻤﺮان رواﯾﺖ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺷﻨﯿﺪم ،اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ) :إن اﷲ اﺻﻄﻔﻲ آدم وﻧﻮﺣ ﹰﺎ وآل

إﺑﺮاﻫﻴﻢ و ـ آل ﳏﻤﺪ ـ ﻋﲇاﻟﻌﺎﳌﲔ( ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ .ﮔﻔﺖ :ﺣﺮﻓﯽ در ﺟﺎی

ﺣﺮف دﯾﮕﺮی ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ج(  -۱۴۸ﻋﯿﺎﺷﯽ از ھﺸﺎم ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ ﺳﺆال ﮐﺮدم) :إن اﷲ اﺻﻄﻔﻲ آدم وﻧﻮﺣ ﹰﺎ وآل اﺑﺮاﻫﻴﻢ( در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ آدم و ﻧﻮح و آل اﺑﺮاھﯿﻢ و آل ّ
ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﺮ ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .اﻣﺎ اﺳﻤﯽ را
در ﺟﺎی اﺳﻢ دﯾﮕﺮی ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
)د(  -۱۴۹از اﯾﻮب ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را

ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم) :ان اﷲ اﺻﻄﻔﻲ آدم وﻧﻮﺣ ﹰﺎ وآل اﺑﺮاﻫﻴﻢ وآل ﻋﻤﺮان(  :اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ» :آل

ﳏﻤﺪ« ھﻢ ،ﺑﻮد اﻣﺎ ﺣﺬﻓﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و آل اﺑﺮاھﯿﻢ و آل ﻋﻤﺮان را ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﹼ

)ه(  -۱۵۰و از اﺑﯽ ﻋﻤﺮ و زﺑﯿﺮی از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻋﺮض
ﮐﺮدم :دﻟﯿﻞ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آل ﻣﺤﻤﺪ اھﻞ ﺑﯿﺖ او ھﺴﺘﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﺟﻮاب
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ) :إن اﷲ اﺻﻄﻔﻲ آدم وﻧﻮﺣ ﹰﺎ وآل اﺑﺮاﻫﻴﻢ وآل ﻋﻤﺮان –

وآل ﳏﻤﺪ – ﻋﲆ اﻟﻌﺎﳌﲔ– ذرﻳﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ واﷲ ﺳﻤﻴﻊ ﻋﻠﻴﻢ( ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ .و اﯾﻦ

آﯾﻪ را ﻧﯿﺰ ،ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد) :اﻋﻤﻠﻮا آل داود ﺷﻜﺮ ﹰا وﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدي اﻟﺸﻜﻮر وآل ﻋﻤﺮان وآل

ﳏﻤﺪ( :ای آل داود ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﮐﻨﯿﺪ و اﻧﺪﮐﯽ از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﺷﮑﺮﮔﺰار ھﺴﺘﻨﺪ .و آﻧﺎن ،آل
ﹼ
ﻋﻤﺮان و آل ﻣﺤﻤﺪﻧﺪ.اﯾﻦ ،رواﯾﺖ اﺑﯽ ﺧﺎﻟﺪ ﻗﻤﺎط اﺳﺖ.

١
٢

 آﯾﮥ.۳۳ : -در اﺻﻄﻼح ﻣﺤﺪﺛﺎن ،ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﻓﻼن از ﻓﻼن از ﻓﻼن) .ﻣﺼﺤﺢ(

۱۹۴

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)و(  -۱۵۱ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﺒﻴﺎن« ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ در ﻗﺮاﺋﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ÷» ،وآل

ﳏﻤﺪ ﻋﲆ اﻟﻌﺎﳌﲔ« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

)ز(  -۱۵۲ﺷﯿﺦ در ﮐﺘﺎب »اﻣﺎﱄ« از اﺑﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺤﺎم ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ از

ھﺎرون اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﭘﺪرش از ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺶ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ÷ )إن اﷲ اﺻﻄﻔﻲ آدم وﻧﻮﺣﺎ وآل اﺑﺮاﻫﻴﻢ وآل

ﻋﻤﺮان وآل ﳏﻤﺪ ﻋﲆ اﻟﻌﺎﳌﲔ( ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.

)ح(  -۱۵۳ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن از اﺑﯽ ﺧﺎﻟﺪ ﻗﻤﺎط از ﺣﻤﺮان ﺑﻦ اﻋﯿﻦ رواﯾﺖ

ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ) :إن اﷲ اﺻﻄﻔﻲ آدم

وﻧﻮﺣﺎ وآل إﺑﺮاﻫﻴﻢ وآل ﻋﻤﺮان وآل ﳏﻤﺪ( ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺎزل

ﺷﺪ.

)ط(  -۱۵۴و از ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ،رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن÷

ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،و )آل إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﲆ اﻟﻌﺎﳌﲔ( ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮدم »وآل

ﻋﻤﺮان« ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺣﺮﻓﯽ در ﺟﺎی ﺣﺮف دﯾﮕﺮی ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

)ی(  -۱۵۵و از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﮑﻢ از داود ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن از اﯾﻮب ﺣﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ از ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدم) :إن اﷲ اﺻﻄﻔﻲ آدم وﻧﻮﺣ ﹰﺎ

وآل اﺑﺮاﻫﻴﻢ وآل ﻋﻤﺮان ﻋﲆ اﻟﻌﺎﳌﲔ( ﮔﻔﺖ :آل ﳏﻤﺪ ھﻢ ،در آن ﺑﻮد اﻣﺎ آن را ﺣﺬف
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ را ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.

)ﯾﺎ(  -۱۵۶ﺷﯿﺦ ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ »ﳎﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن« ﮔﻔﺖ :و در ﻗﺮاﺋﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ÷

)آل ﳏﻤﺪ ﻋﲆ اﻟﻌﺎﳌﲔ( آﻣﺪه اﺳﺖ.

)ﯾﺐ(  -۱۵۷ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب »ﳖﺞ اﻟﺒﻴﺎن« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و در

ﻗﺮاﺋﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ )وآل ﳏﻤﺪ ﻋﲆ اﻟﻌﺎﳌﲔ( آﻣﺪه اﺳﺖ :ھﻤﻪی آن ﺧﺒﺮھﺎ ﺑﺮ ﻧﺰول »آل

ﳏـ ﱠﻤﺪ« در اﯾﻦ آﯾﻪ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻧﺰول »آل ﻋﻤﺮان« اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﻌﻀﯽ از

آنھﺎ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ »آل ﻋﻤﺮان« ﺑﻪ ﺟﺎی »آل ﳏﻤﺪ« ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و

ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ھﻢ در ﻧﺎزل ﺷﺪن آن ﻇﺎھﺮﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﺑﺮ ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۱۹۵

راوی ﺣﻤﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻘﻮط آن را در ﻗﺮاﺋﺖ اﻣﺎم ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﻤﺎن ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﻮﺟﻮد و ﺛﺎﺑﺖ در ذھﻦھﺎ ھﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ذﯾﻞ رواﯾﺖ اﺑﯽ ﻋﻤﺮ و زﺑﯿﺮی ﻇﺎھﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﳏﻤﺪ« را ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺴﺨﻪﺑﺮدارھﺎ
ﺟﺰ اﺑﯽﺧﺎﻟﺪ» ،آل ﱠ

ﺣﻤﻞ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺮوی اﺑﯽ ﺧﺎﻟﺪ از ﺣﻤﺮان در وﺟﻮد آن ﻇﺎھﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮﯾﺢ
ﺧﺒﺮ ﻣﺮوی دﯾﮕﺮ وی در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﺮات ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا آن ﺧﺒﺮ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻧﺰول آل
ﻋﻤﺮان دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و در دﻟﯿﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آن ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﺼﺤﻒ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
ﺑﻮده اﺳﺖ.

)ﯾﺞ(  -۱۵۸ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ در دو ﺟﺎ از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد آورده اﺳﺖ) :ﻳﺎ ﻣﺮﻳﻢ اﻗﻨﺘﻲ

ﻟﺮﺑﻚ وارﻛﻌﻲ واﺳﺠﺪي ﻣﻊ اﻟﺮاﻛﻌﲔ( اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﮐﻪ »اﺳﺠﺪي« ﻣﻘﺪم ﺑﺮ

»وارﻛﻌﻲ« اﺳﺖ.

)ﯾﺪ(  -۱۵۹ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ در دو ﺟﺎ از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺄﺧﺮ

ﺣﺮوف ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﺜﺎل آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ) :ﻳﺎ ﻣﺮﻳﻢ اﻗﻨﺘﻲ ﻟﺮﺑﻚ

واﺳﺠﺪي وارﻛﻌﻲ ﻣﻊ اﻟﺮاﻛﻌﲔ(

)ﯾﻪ(  -۱۶۰ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﯿﺮ از اﺑﯽ اﯾﻮب ﺧﺮاز از زﯾﺎد ﺑﻦ ﺳﻮﻗﻪ از ﺣﮑﻢ ﺑﻦ

ﻋﯿﻨﯿﻪ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :ﻳﺎ ﻣﺮﻳﻢ اﻗﻨﺘﻲ

ﻟﺮﺑﻚ واﺳﺠﺪي – ﺷﻜﺮ ﹰا ﷲ – وارﻛﻌﻲ ﻣﻊ اﻟﺮاﻛﻌﲔ( و در ﻓﺮﻣﻮدهی دﯾﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪ:

)إذا ﳜﺘﺼﻤﻮن – ﰲ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻨﺪ وﻻدﲥﺎ« اﻟﺨﺒﺮ .ﮔﻮﯾﺎ )ﰲ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻨﺪ وﻻدﲥﺎ( در ﻗﺮآن ﺑﻮده و
ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺳﯿﺎری ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﭼﻨﯿﻦ وارد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﻮﯾﺎ او
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﮐﻪ دو ﮐﻠﻤﻪ داﺧﻞ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﯿﺎﺷﯽ ﻃﻮری اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را وارد

ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ اﯾﻦ دو ﮐﻠﻤﻪ داﺧﻞ ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا درﺑﺎرهی آن از ﺣﮑﻢ ﺑﻦ
ﻋﯿﻨﯿﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﺳﻮال ﻧﻤﻮدم
ۡ َ َ
ۡ َ
ۡ َ َ ٰٓ َ ُ َ ٰ َ ۡ َ ُ َّ َّ َ ۡ َ
ك َ َٰ
ت ٱلم��ِكة �مر�م إِن ٱ
�
ك َو َط َّه َركِ َوٱص َطفٮ ٰ ِ
� ٱص َطفٮ ٰ ِ
ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ�﴿ :ذ قال ِ
� َِسآءِ ٱ ۡل َ�ٰلَم َ
�] ﴾٤٢آل ﻋﻤﺮان.[۴۲ :
ِ
»آﻧﮕﺎه را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎور ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﻣﺮﯾﻢ! ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﭘﺎﮐﯿﺰهات
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺗﻮ را ﺑﺮ ھﻤﻪ زﻧﺎن ﺟﮫﺎن ﺑﺮﺗﺮی داده اﺳﺖ«.
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ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮا »اﺻﻄﻔﺎء« دوﺑﺎر ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ »اﺻﻄﻔﺎء« ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر

اﺳﺖ؟ راوی ﮔﻔﺖ :اﻣﺎم در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ای ﺣﮑﻢ ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮی دارد.
ﭘﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :آن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻦ .ﮔﻔﺖ :ﯾﻌﻨﯽ ،اول ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﺮای او از ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﺒﯿﺎء
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و از اﯾﻦ ﮐﻪ در وﻻدت و در ﻣﯿﺎن ﭘﺪران و ﻣﺎدرش زﻧﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺎک
ﮔﺮداﻧﯿﺪ و در ﻗﺮآن ھﻢ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ) :ﻳﺎ ﻣﺮﻳﻢ اﻗﻨﺘﻲ ﻟﺮﺑﻚ واﺳﺠﺪي وارﻛﻌﻲ ﺷﻜﺮ ﹰا ﷲ( ﺗﺎ

آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در رواﯾﺖ اﺑﻦ ﺧﺮذاذ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از آﻧﺎن ،ﻣﺮﯾﻢ را در
ﺣﺎل ﯾﺘﯿﻢ ﺷﺪن ﮐﻔﺎﻟﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻮ ای ﻣﺤﻤﺪ ،ﻧﺰد آﻧﺎن ﻧﺒﻮدی؛ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﺮدم درﺑﺎرهی
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ ھﻢ درﮔﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از آنھﺎ ﮐﻔﺎﻟﺖ او و ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﻪ
ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.رواﯾﺖ.
)ﯾﻮ(  -۱۶۱ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻤﮫﻮر از ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ درﺑﺎرۀ
ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ) :إﲏ راﻓﻌﻚ اﱃ وﻣﺘﻮﻓﻴﻚ( رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ .ﭘﺲ آنﭼﻪ ﺻﺪوق ﺑﺎ اﺳﻨﺎد از اﻣﺎم رﺿﺎ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم
رﺿﺎ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﻧﺒﯿﺎء و ﺣﺠﺖھﺎی ﺧﺪا ،ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻧﺸﺪ ﻣﮕﺮ اﻣﺮ
ﻋﯿﺴﯽ÷ ﮐﻪ او زﻧﺪه از زﻣﯿﻦ رﻓﺖ و روﺣﺶ در ﺑﯿﻦ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و روﺣﺶ ﺑﻪ وی ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻇﺎھﺮ ،ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺸﮫﻮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ وﻓﺎت در زﻣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و اھﻞ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭼﻨﺪ وﺟﮫﯽ را ﺑﺮای آن ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ وﺟﻪ از ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺤﻮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ
ﻒﻛ ﹶ
ﹶﺎن ﹶﻋ ﹶﺬ ﹺاﰊ
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :در آﯾﻪ ،ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺄﺧﺮ وﺟﻮد دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﴿ :ﹶﻓ ﹶﻜﻴ ﹶ
ﹶوﻧ ﹸﹸﺬ ﹺر﴾ ﮐﻪ در ﺗﺮﺗﯿﺐ ،وﺟﻮد ﻧﺬر؛ ﯾﻌﻨﯽ» ،ﭘﻴﺎﻣﱪان« ﻗﺒﻞ از ﻋﺬاب اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﯿﺦ در

»اﻟﺘﺒﻴﺎن« اﯾﻦ ﻗﻮل را ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ و ﻃﺒﺮﺳﯽ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎ آنﭼﻪ از

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻋﯿﺴﯽ ﻧﻤﺮده و ﻗﺒﻞ از روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد«.
)ﯾﺰ(  -۱۶۲ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ در »ﳖﺞ اﻟﺒﻴﺎن« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و در ﺧﺒﺮھﺎی ﻣﺎ

از اﻣﺎﻣﺎﻧﻤﺎن رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ) :إﲏ راﻓﻌﻚ اﱃ وﻣﺘﻮﻓﻴﻚ(– ﺑﻌﺪ از ﻧﺎزل ﺷﺪﻧﺶ در زﻣﺎن
ﻗﺎﺋﻢ آل ﻣﺤﻤﺪ÷« ،دﺧﻮل اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت در ﻗﺮاﺋﺖ ،ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﺧﺪا داﻧﺎ ﺑﻪ
ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۱۹۷

)ﯾﺢ(  -۱۶۳ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﺣﺒﯿﺐ ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﺎ
ﺟﻌﻔﺮ÷ درﺑﺎرهی ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺆال ﻧﻤﻮدم:
ٞ
ۡ ُ
َ
ۡ َ َ َ َّ ُ َ ٰ َ َّ ّ َ َ َ ٓ َ َ ۡ ُ ُ
ٓ ُ
�م ّ
ٰ
م
﴿�ذ أخذ ٱ� مِي�ق ٱ�ب ِ ِ�ۧن لما ءاتيت
ب َوحِك َم ٖة � َّم َجا َء� ۡم َر ُسول
ِ�
ك
ِن
ٖ
ُّ َ ّ ُ َ َ َ ّ ٞ
� ۡم َ�ُ ۡؤم ُ َّ
مصدِق ل ِما مع
ِن بِهِ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۸۱ :
»ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺆﮐﺪ از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺘﺎب و ﻓﺮزاﻧﮕﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ دادم و ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی آﻣﺪ ﺗﺎ آنﭼﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد دارﯾﺪ ،ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او
اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ و وی را ﯾﺎری دھﯿﺪ«.
ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻋﯿﺴﯽ÷ ﺑﻪ وی اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﮐﻤﮑﺶ ﮐﻨﻨﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او را در ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪص اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد و او را ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او را در ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎم در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ای ﺣﺒﯿﺐ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ از
ﻗﺮآن آﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺣﺮوﻓﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و در ّ
ﺗﻮھﻢ ﻣﺮدان اﺳﺖ ،ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ آن
را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺨﻮان) :و إذا أﺧﺬ اﷲ ﻣﻴﺜﺎق اﻣﻢ اﻟﻨﺒﻴﲔ ﳌﺎ آﺗﻴﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب وﺣﻜﻤﺔ ﺛﻢ ﺟﺎءﻛﻢ

رﺳﻮل ﻣﺼﺪق ﳌﺎ ﻣﻌﻜﻢ ﻟﺘﺆﻣﻨﻦ ﺑﻪ وﻟﺘﻨﴫﻧﻪ(» .ای ﺣﺒﯿﺐ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻧﺎزل
ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ھﯿﭻ اﻣﺘﯽ از اﻣﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در

ﻗﺒﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ـ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ـ از آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،وﻓﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و اﻣﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺰدﺷﺎن آﻣﺪ ،ﺟﺰ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ ،ﻣﻮﺳﯽ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﻧﺪ
و ﯾﺎرﯾﺶ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،اﻣﺖ ﻋﯿﺴﯽ ھﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ راص ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﻧﺪ و
ﮐﻤﮑﺶ ﻧﮑﺮدﻧﺪ؛ ﺟﺰ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ .و اﯾﻦ اﻣﺖ ﻧﯿﺰ ،ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪاص در ﻗﺒﺎل
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐس از آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺖ ،اﻧﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ؛ آن ھﻢ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﭙﺎداﺷﺖ
و ﻋﻠﯽ را ﺧﻠﯿﻔﻪی ﺧﻮد ﮐﺮد و آﻧﺎن را ﺑﻪ وﻻﯾﺖ و اﻃﺎﻋﺖ او دﻋﻮت ﻧﻤﻮد و ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮ
اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﺎھﺪ ﻗﺮار داد .ﭼﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ از ﻓﺮﻣﻮدهی رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ درﺑﺎرهی
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ÷ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن وﻓﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺣﺘﯽ آن را اﻧﮑﺎر و ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ در
آﯾﻪی ﮐﻠﻤﻪی »اﻣﻢ« وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ«.
)ﯾﻂ(  -۱۶۴ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ از ﺣﺒﯿﺐ ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﺗﺎ ﻗﻮل اﻣﺎم÷
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﺣﺒﯿﺐ ،ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

۱۹۸

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)ک(  -۱۶۵و از راوی ﻗﺒﻞ ،آﻣﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از اﻣﺎﻣﺎن از اﻣﻢ اﻟﻨﺒﯿﯿﻦ رواﯾﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در »ﺗﺒﻴﺎن« آورده ﮐﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﻘﺪﯾﺮ آن ﭼﻨﯿﻦ

اﺳﺖ.
آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ از اﻣﺖھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﯿﻤﺎن ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺷﺎن را ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ او آورده ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺧﻮد ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﺗﺸﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن وﻓﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﯾﻌﺘﺶ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری را ﻧﯿﺰ،
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﺎ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ؛ اﻣﺎ او ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و وﺟﻮد ﻟﻔﻆ
»اﻣﻢ« در آﯾﻪ و اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻣﻘﺪر ﺑﻮدن آن ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺮﻧﻪ
اﯾﻦ اﺻﻄﻼح در ﮔﻔﺘﺎر اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻣﻌﮫﻮد ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم آن ﻣﻘﺎم ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ
– ﯾﻌﻨﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻟﻔﻆ »اﻣﻢ« را در ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮔﺮﻓﺖ – ﺑﯿﻨﺪﯾﺶ؛ زﯾﺮا در ﻣﯿﺎن ﮐﻠﻤﺎت ذﮐﺮ

ﺷﺪه ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻼم ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن و ﺑﺪون
ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻇﺎھﺮ ﻟﻔﻆ ،ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.

)ﮐﺎ(  -۱۶۶ﺳﯿﺪ رﺿﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻃﺎوﺳﯽ در »ﺳﻌﺪ اﻟﺴﻌﻮد« از ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪی
ﮐﮫﻨﻪی ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ در آن ،ﻗﺮاﺋﺖ رﺳﻮل ﺧﺪاص و اﻣﺎﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوری
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ آورد و ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ،ﻣﺎ
را ﺧﺒﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم از ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ
ﻇﺒﯿﺎن از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ آورد ﮐﻪ او اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼوت ﮐﺮد:
َ َ َ ُ ْ ۡ َّ َ َّ ُ ُ ْ
ُ َ
﴿لن �نالوا ٱل ِ� ح ٰ
� تنفِقوا م َِّما � ُِّبون﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۹۲ :

ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻢ  -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن »ﳑﺎ« آﻣﺪه اﺳﺖ – ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﻤﯽ

ﯾﺎﺑﯿﺪ ﺗﺎ اﻧﻔﺎق ﮐﻨﯿﺪ آنﭼﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارﯾﺪ.

)ﮐﺐ(  -۱۶۷ﺳﯿﺎری از ﯾﻮﻧﺲ از ﻇﺒﯿﺎن از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ درﺑﺎرهی آﯾﻪی ﻓﻮق
ﮔﻔﺖ آن را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد) :ﻟﻦ ﺗﻨﺎﻟﻮا اﻟﱪ ﺣﺘﻲ ﺗﻨﻔﻘﻮا ﻣﺎ ﲢﺒﻮن( ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻢ
ﺧﻮاﻧﺪ.

)ﮐﺞ(  -۱۶۸ﺛﻘﺔ اﻹﺳﻼم در »اﻟﻜﺎﰲ« از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﭘﺪرش از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ از ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻇﺒﯿﺎن از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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)ﮐﺪ(  -۱۶۹ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﯾﻮﻧﺲ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺴﯽ
در ﺷﺮح ﻗﻮل اﻣﺎم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آن را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻦ .ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﻗﻮل ﺑﺮ ﺟﻮاز
ﺗﻼوت ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺮاﺋﺖھﺎی ﻣﺸﮫﻮر دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از آن
ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﺪول ﻧﺸﻮد ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺎن÷ ،اﺻﺤﺎب ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﻗﺮاﺋﺖھﺎی ﻣﺸﮫﻮر ﻋﺎدت ﻣﯽدادﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﺗﺎ ﻗﯿﺎم ﻗﺎﺋﻢ اﻣﺮ
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .رواﯾﺖ و ﻧﻘﻞ از ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ آن ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﯿﺰ،
در زﻣﺎن اﻣﺎم÷ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎذ ﮔﺮدﯾﺪن اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﻌﺪ از آن،
ﺿﺮری ﺑﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻮدن ﻗﺮاﺋﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻏﺮض ،ﺑﯿﺎن ﻗﺮاﺋﺖ ﺻﺤﯿﺢ و اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدن ﺑﻪ آن اﺳﺖ.
)ﮐﻪ(  -۱۷۰و از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اول ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد:
َ
َ َ ُ َّ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ َّ َ َ َّ ُ َ
َ
ُ ُّ ۡ
﴿���ها ٱ�
ِين َءامنوا ٱ�قوا ٱ� حق �قاتِهِۦ َو� � ُمو� َّن إِ� َوأنتم مسل ُِمون] ﴾١٠٢آل
ﻋﻤﺮان.[۱۰۲ :
»ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ،آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و
ﻧﻤﯿﺮﯾﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
)ﻳﺎ أﳞﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﺗﻘﻮا اﷲ ﺣﻖ ﺗﻘﺎﺗﻪ وﻻ ﲤﻮﺗﻦ إﻻ وأﻧﺘﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮن  -ﻟﺮﺳﻮل اﷲ ﺛﻢ

اﻹﻣﺎم ﻣﻦ ﺑﻌﺪه(-؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا و اﻣﺎم ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﻣﺴﻠﻤﻮن؟ ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ! ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﻢ اﯾﻤﺎن را ﺑﺮ آﻧﺎن واﻗﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
ﯾﻌﻨﯽ ،آنھﺎ را ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ؛ ﺳﭙﺲ از آنھﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اﯾﻤﺎن از اﺳﻼم ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :در ﻗﺮاﺋﺖ ﯾﺰﯾﺪ ھﻢ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟ و او ﮔﻔﺖ:
در ﻗﺮاﺋﺖ از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ÷ آﻣﺪه اﺳﺖ و ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ آن را ﺑﺮ

ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ و آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺑﻌﺪ از او ﺗﺴﻠﯿﻢ
١
اﻣﺎم ﺑﺎﺷﯿﺪ.
)ﮐﻮ(  -۱۷۱ﺳﯿﺎری از ھﺎرون ﺑﻦ ﺟﮫﻢ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ و داﺧﻞ ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم آنﭼﻪ اﻣﺎم÷ آنھﺎ را در ﻗﺮاﺋﺖ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد ،اﺣﺘﻤﺎل دارد.
١

 -آﯾﻪ.۱۰۲ :

۲۰۰

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)ﮐﺰ(  -۱۷۲ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در »ﺗﺒﻴﺎن« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه

اﺳﺖ »واﻧﺘﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮن« و ﻣﻌﻨﯽ آن ،اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص آن را از ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ آورده اﺳﺖ.
)ﮐﺢ(  -۱۷۳اﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﻃﺒﺮﺳﯽ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ) :وﻟﺘﻜﻦ ﻣﻨﻜﻢ اﺋﻤﺔ(

ﺑﻪ ﺟﺎی أﺋﻤﺔ(.

)ﮐﻂ(  -۱۷۴ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﭘﺪرش از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﯿﺮ از اﺑﻦ ﺳﻨﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮده
ُ ُ َ ۡ َ ُ َّ ُ ۡ َ ۡ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدم﴿ :كنت ۡم خ� أم ٍة أخ ِرجت﴾ ]آل ﻋﻤﺮان:
 [۱۱۰اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﺖ ،اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ را

ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ؟ ﻗﺎری ﮔﻔﺖ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم؛ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺧﲑ اﺋﻤﻪي اﺧﺮﺟﺖ

ﻟﻠﻨﺎس« ﺑﺮای اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﻣﺪح ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َۡ
َۡ َ َ ۡ َ ُۡ
َ َّ
َ ۡ ۡ
وف َو�ن َه ۡون ع ِن ٱل ُمنك ِر َوتؤم ُِنون ب ِٱ�ِ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان [۱۱۰ :ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ اﻣﺮ
﴿تأ ُم ُرون ب ِٱل َمع ُر ِ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و از زﺷﺘﯽ ﻧﮫﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ«.
)ل(  -۱۷۵ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ از ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﺎراﻧﺶ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َّ ُ ۡ
َّ
ۡ
َ
ِ
در ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﻠﯽ÷ ﴿كنتم خ� أم ٍة أخ ِرجت ل ِلناس﴾ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :آﻧﺎن آل
ﻣﺤﻤﺪص ھﺴﺘﻨﺪ.

)ﻻ(  -۱۷۶از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ ﻓﻘﻂ
درﺑﺎرهی اوﺻﯿﺎء ﺑﺮ ّ
ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ اﻣﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﺮدم ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدﯾﺪهاﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ اﻣﺮ ﻣﯽدھﯿﺪ و از زﺷﺘﯽ ﻧﮫﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ آﯾﻪ را ﻧﺎزل ﮐﺮد و ﻗﺼﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺟﺰ ﻣﺤﻤﺪ و اوﺻﯿﺎی اوص ﮐﺲ
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
)ﻟﺐ(  -۱۷۷اﺑﻦ ﺷﮫﺮ آﺷﻮب در ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺧﻮد از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ÷ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﺖ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ آن را ﺟﺰ ﺑﺮای ّ
ﻣﺤﻤﺪص و ﻋﻠﯽ و اوﺻﯿﺎء از اوﻻد
او ﻧﺎزل ﻧﮑﺮد.
)ﻟﺞ(  -۱۷۸ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد از اﺑﻦ ﻋﻘﺪهی ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ
ﯾﻌﻘﻮب ﺟﻌﻔﯽ از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﮫﺮان از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﻤﺰه از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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ﺟﺎﺑﺮ از اﻣﺎم ﺻﺎدق÷ از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آنﭼﻪ از
ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪا) :ﻛﻨﺘﻢ ﺧﲑ أﺋﻤﺔ( اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ

)ﻛﻨﺘﻢ ﺧﲑ أﻣﺔ( ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ.

)ﻟﺪ(  -۱۷۹ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از اﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﻤﺰه از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ

رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ) :ﺧﲑ أﻣﺔ أﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎس( .وی ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰی
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪص و درﺑﺎرهی اوﺻﯿﺎی او ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﻧﺎزل
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ او ﮔﻔﺖ) :أﻧﺘﻢ ﺧﲑ أﺋﻤﺔ أﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎس ﺗﺄﻣﺮون ﺑﺎﳌﻌﺮوف و ﺗﻨﻬﻮن ﻋﻦ

اﳌﻨﻜﺮ( ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ آن را ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل ﮐﺮد و ﻗﺼﺪ آن آﯾﻪ ﺟﺰ
ّ
ﻣﺤﻤﺪ و اوﺻﯿﺎی او ،ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
)ﻟﻪ(  -۱۸۰و از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن از ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :ﻛﻨﺘﻢ ﺧﲑ اﺋﻤﺔ اﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎس(.

)ﻟﻮ(  -۱۸۱ﺷﯿﺦ ﻃﺒﺮﺳﯽ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮐﻨﺘﻢ ﺧﯿﺮ اﺋﻤﻪ اﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎس رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮد.
)ﻟﺰ(  -۱۸۲در ﻣﺠﻠﺪ ﻧﻮزده از »اﻟﺒﺤﺎر« و ﺣﺪﯾﺚ در رﺳﺎﻟﮥ ﻗﺪﯾﻤﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﻨﺪ آن ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﻮﻟﻮﯾﻪ از ﺳﻌﺪ اﺷﻌﺮی اﺑﯽ اﻟﻘﺎﺳﻢ ـ و او
ﻣﺼﻨﻒ آن اﺳﺖ ـ و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺎ از اﺻﺤﺎب ﻣﺎ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؛ و ﺑﻌﺪ ﺣﺪﯾﺚ را آورد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺎب ﺗﺤﺮﯾﻒ در آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا آن را ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺎ
آن را از ﻋﻠﻤﺎی آل ﻣﺤﻤﺪص رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖُ ﴿ :ك ُ
نت ۡم
َۡ
َ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ َّ
َ ۡ ۡ
ت ل َّ
� أُ َّمة أ ُ ۡخر َج ۡ
َخ ۡ َ
ِلن ِ
وف َو�نه ۡون ع ِن ٱل ُمنك ِر َوتؤمِنون ب ِٱ� ِ﴾ ]آل
اس تأ ُم ُرون ب ِٱل َمع ُر ِ
ٍ ِ
ﻋﻤﺮان.[۱۱۰ :
اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﺎری ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ؛ ﻣﮕﺮ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ّاﻣﺖ ،ﭘﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪاص ،را ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ؟ ﻣﻦ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم؛ ﭘﺲ اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ وی در
ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﻛﻨﺘﻢ ﺧﲑ اﺋﻤﺔ« .ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
َُۡ ُ َ ۡ
َََۡۡ َ
ۡ
َ
ُ
وف و�نهون
آنھﺎ را در ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﻮد ﻣﺪح ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :تأمرون ب ِٱلمعر ِ

۲۰۲

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

َ ۡ َ ُۡ
َ َّ
ع ِن ٱل ُمنك ِر َوتؤم ُِنون ب ِٱ�ِ﴾ ﭘﺲ ﻣﺪح ﺧﺪا ﺑﺮای آﻧﺎن دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ھﻤﻪی ّاﻣﺖ را ﻗﺼﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖ ،زﻧﺎﮐﺎران و ﺑﭽﻪ ﺑﺎزان
و دزدان و راھﺰﻧﺎن و ﺳﺘﻤﮑﺎران و ﺑﺪﮐﺎران وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦھﺎ را
ﻣﺪح ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن را اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ؟ ھﺮﮔﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ آنھﺎ را
ﻣﺪح ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و آﻧﺎن را اﺧﯿﺎر ﻧﻤﯽﻧﺎﻣﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﺷﺮار ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﯿﻦ ﮐﺘﺎب »ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ ﻗﺮآن« ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ .ھﻤﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﮐﻪ ﻧﺠﺎﺷﯽ آن را از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻋﻼﻣﻪی ﻧﺎم ﺑﺮده آن را در ﺟﻠﺪ اول
»ﺑﺤﺎر« ﺧﻮد اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
)ﻟﺢ(  -۱۸۳ﺛﻘﺔ اﻻﺳﻼم در »اﻟﻜﺎﰲ« رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از اﺣﻤﺪ
َ ُ ُ ۡ َ َٰ َ َ
� شف ا
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ ﺳﺆال ﺷﺪ﴿ :و�نتم
ۡ
ُحف َر� ٖ ّم َِن ٱ�َّارِ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان» .[۱۰۳ :ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻟﺒﻪ ﮔﻮداﻟﯽ از آﺗﺶ ﺑﻮدﯾﺪ ) و ھﺮ آن ﺑﺎ ﻓﺮا
رﺳﯿﺪن ﻣﺮﮔﺘﺎن ﺑﯿﻢ ﻓﺮو اﻓﺘﺎدﻧﺘﺎن در آن ﻣﯽرﻓﺖ ( وﻟﯽ ﺷﻤﺎ را از آن رھﺎﻧﯿﺪ«
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ آن را اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل ﮐﺮد) :ﻛﻨﺘﻢ ﻋﲆ

ﳏﻤﺪ( آن را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﮐﺮد .در ﻧﺴﺨﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺷﻔﺎ ﺣﻔﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ﻓﺄﻧﻘﺬﻛﻢ ﻣﻨﻬﺎ – ﹼ

دﯾﺪهام ،اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺴﺨﻪھﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ آنﭼﻪ در ﮐﺘﺎب »ﻣﺮآة اﻟﻌﻘﻮل« آن را
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ از ﭘﺪرش از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن دﯾﻠﻤﯽ از ﭘﺪرش از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷

ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ ﻋﻠﻢ رﺟﺎل ﺛﺒﺖ اﺳﺖ ،از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ،اﺑﻮ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﮑﺮده و او از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و آنﭼﻪ در ﻋﯿﺎﺷﯽ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)ﻟﻂ(  -۱۸۴ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺼﺮی دﯾﻠﻤﯽ از ﭘﺪرش از اﻣﺎم ﺻﺎدق،
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)م(  -۱۸۵ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ در ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
َ َ َ ۡ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َّ َ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ َّ َ َ َ َّ ْ ُ َّ َ ٞ
﴿ولقد ن��م ٱ� بِبدرٖ وأنتم أذِلة ۖ فٱ�قوا ٱ� لعل�م �شكرون] ﴾١٢٣آل ﻋﻤﺮان:
» [۱۲۳ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﯾﺎری ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮار ﺑﻮدﯾﺪ«.
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮار ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﻮد.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

َ َ ُ َ َّ ٞ
نت ۡم أذِلة﴾ »وأﻧﺘﻢ ﺿﻌﻔﺎء« ﻧﺎزل ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺎی ﴿وأ

۲۰۳

)ﻣﺎ(  -۱۸۶ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و از ﺑﻌﻀﯽ از اﻣﺎﻣﺎن ﺻﺎدق÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
»وأﻧﺘﻢ ﺿﻌﻔﺎء« ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮد :ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﺎ »اذﻟﻪي« وﺻﻒ ﮐﺮد،
ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﻮد.
)ﻣﺐ(  -۱۸۷ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن و ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن از رﺑﻌﯽ از اﺑﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ درﺑﺎرهی آﯾﻪی ﻓﻮق رواﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ »وأﻧﺘﻢ ﺿﻌﻔﺎء« را ﺑﻪ ﺟﺎی
َ َ ُ ۡ َ َّ ٞ
﴿وأنتم أذِلة﴾ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد.

)ﻣﺞ(  -۱۸۸ﻋﯿﺎﺷﯽ از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آﯾﻪی
َ َ ُ َ َّ ٞ
نت ۡم أذِلة﴾ ﮔﻔﺖ :دﺳﺖ ﻧﮕﻪدار؛ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﻓﻮق را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدم و درﺑﺎرهی ﴿وأ
َ
َ
َ ُ َّ ٞ
نت ۡم أذِلة﴾ »أﻧﺘﹸﻢ ﻗﻠﻴ ﹲﻞ« ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﴿وأ

)ﻣﺪ(  -۱۸۹و از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آورده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭘﺪرم از وی
درﺑﺎرهی ھﻤﯿﻦ آﯾﻪ ﺳﺆال ﮐﺮد.
وی در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺮﮔﺰ رﺳﻮﻟﺶ
را ﺧﻮار ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و در واﻗﻊ »أﻧﺘﹸﻢ ﻗﻠﻴ ﹲﻞ« ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺴﯿﺎری آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
)ﻣﻪ(  -۱۹۰و از ﻋﯿﺴﯽ از ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﺳﻨﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

)ﻣﻮ(  -۱۹۱و از رﺑﻌﯽ از ﺣﺮﯾﺰ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ )وﻟﻘﺪ ﻧﴫﻛﻢ اﷲ

ﺑﺒﺪر وأﻧﺘﻢ ﺿﻌﻔﺎء( ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :آنھﺎ ذﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﻮد
و ﺳﻼم ﺧﺪا ﺑﺮ او و آل او ﺑﺎد .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﻏﺮض از آن ﺧﺒﺮھﺎ ﻧﻔﯽ و اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮدن ﴿ َوأَ ُ
نت ۡم
َ َّ ٞ
أذِلة﴾ اﺳﺖ و ﺣﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ آن ،ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ ،ﮔﺎھﯽ از اﺻﻞ ﻣﺤﺬوف ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﺧﻮد و
ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻏﺮض اﺻﻠﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻟﻔﻆ آن ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﻪ آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
)ﻣﺰ(  -۱۹۲ﺛﻘﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻣﺎم ﺻﺎدق ھﻢ) :ﻟﻘﺪ

ﻧﴫﻛﻢ اﷲ ﺑﺒﺪر وأﻧﺘﻢ ﺿﻌﻔﺎء( ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد و اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آنھﺎ ،ﺑﺎ وﺟﻮد رﺳﻮل
ﺧﺪاص ﺧﻮار ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
)ﻣﺢ(  -۱۹۳در ﮐﺘﺎب ﻓﻮق اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ درﺑﺎرهی ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:

۲۰۴

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

َ
َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ّ َ ُ َ َّ ُ َ
� ٌء أو �توب علي ِه ۡم أو �عذِ�ه ۡم فإِ�ه ۡم �ٰل ُِمون ] ﴾١٢٨آل
﴿ليس لك مِن ٱ�م ِر

ﻋﻤﺮان.[۱۲۸ :
»ﭼﯿﺰی از ﮐﺎر )ﺑﻨﺪﮔﺎن( در دﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﺎ ﺗﻮﺑﻪی آﻧﺎن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﯾﺎ اﯾﺸﺎن را
ﻋﺬاب ﻣﯽدھﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن ﺳﺘﻤﮑﺎرﻧﺪ«.

ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ) :ﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﳾ ﹲء أو ﻳﺘﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ

أن ﻳﻌﺬﲠﻢ ﻓﺈﳖﻢ ﻇﺎﳌﻮن(.

ﭘﺲ »ﻟﻴﺲ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻧﯿﺴﺖ« ﺑﻪ ﻗﺮآن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﭼﻨﯿﻦ

اﺳﺖ .و از ﻓﺴﺎد ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻘﺼﻮد ﺿﺮری ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ.

)ﻣﻂ(  -۱۹۴و ازﺟﺮﻣﯽ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﻓﻮق را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ
ﮐﺮد) :ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﳾ ﹲء ان ﻳﺘﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ أو ﺗﻌﺬﲠﻢ ﻓﺈﳖﻢ ﻇﺎﳌﻮن(.

)ن(  -۱۹۵ﺳﯿﺎری از ﻣﻔﻀﻞ از ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺟﺮﻣﯽ و ﺳﯿﻒ از زراره و ھﻤﮕﯽ از

اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﻪی ﻓﻮق را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد) :ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﳾ ﹲء

إن ﺗﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ أو ﻳﻌﺬﲠﻢ ﻓﺈﳖﻢ ﻇﺎﳌﻮن( در اﯾﻦﺟﺎ »ﺗﺒﺖ« ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﻣﺎﺿﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.

)ﻧﺎ(  -۱۹۶از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺟﻤﮫﻮر از ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﻪی
َ
َۡ َ َ َ
ك م َِن ٱ ۡ� ۡمر َ ۡ
� ٌء﴾ را ﻧﺰد اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﻼوت ﮐﺮدم .وی ﮔﻔﺖ :آری ﭼﯿﺰی
﴿ليس ل
ِ
آن اوص اﺳﺖ؟ اﻣﺎ آﯾﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
ﺑﺮای او ھﺴﺖ و آﯾﺎ ھﻤﻪی اﻣﻮر ﺟﺰ از ِ

)ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ إن ﺗﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ أو ﺗﻌﺬﲠﻢ ﻓﺈﳖﻢ ﻇﺎﳌﻮن( ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای او
ُ َ ُ ُ
ٓ َ ُ
ﻧﯿﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :و َما َءاتٮٰ� ُم ٱ َّلر ُسول فخذوهُ َو َما
ََ ٰ ُ ۡ َُۡ َ َ ْ
نت ُه ۚوا﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ» .[۷ :آنﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داد ،ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و از آنﭼﻪ
�هٮ�م �نه فٱ
ﺷﻤﺎ را از آن ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮد ،دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﺪ«.
و ﺑﺎز ھﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ
ۡ َ ََ
َ َّ َ ٓ
ٗ
َّ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ
اع ٱ َّ َ
�ۖ َو َمن ت َو ٰ� � َما أ ۡر َسل َ�ٰك عل ۡي ِه ۡم َحفِيظا ﴾٨٠
﴿ َّمن يُطِعِ ٱلرسول �قد أط
]اﻟﻨﺴﺎء» .[۸۰ :ھﺮﮐﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ ﺧﺪا را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ھﺮ ﮐﺲ
ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﻧﺎن ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدهاﯾﻢ؛ ﺟﺰ ﺗﺒﻠﯿﻎ ،ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺗﻮ
ﻧﯿﺴﺖ«.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۲۰۵

)ﻧﺐ(  -۱۹۷ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن در ﺳﻮرهی آل ﻋﻤﺮان ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ) :ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ أو

ﳏﻤﺪ( ﭘﺲ آل ﻣﺤﻤﺪ را ﺣﺬف ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻓﺈﳖﹸﻢ ﻇﺎﳌﻮن – ﻵل ﱠ
ﻳﺘﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ أو ﻳﻌﺬﲠﻢ ﱠ

)ﻧﺞ(  -۱۹۸ﺳﯿﺎری از ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ از ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﺎراﻧﺶ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ
ﮐﺮده) :و ﻳﺘ ﹺ
ﱠﺨ ﹶﺬ ﹺﻣﻨﹾﻜ ﹾﻢ ﹶﺷﻬﻴﺪ ﹰا( را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺎی » ﹸﺷﻬﺪاء«» ،ﺷﻬﻴﺪ ﹰا« آورده
ﹶ
اﺳﺖ.
)ﻧﺪ(  -۱۹۹و از ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ از اﺑﻦ اﺑﯽﻋﻤﯿﺮ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ از
َ ُ َ َّ ُ َ َ َ ُ ْ
اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :سيطوقون ما �ِلوا
َ ۡ
بِهِۦ يَ ۡوم ٱلقِ َ�ٰ َمةِ�﴾ »در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺪان ﺑﺨﻞ ورزﯾﺪهاﻧﺪ – از زﮐﺎت –
ﻃﻮق اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﺮدد«.
آن را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد) :ﺳﻴﻄﻮﻗﻮن ﻣﺎﺑﺨﻠﻮا ﺑﻪ-ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎة -ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ(» .آن ﭼﻪ از

زﮐﺎت ﺑﻪ آن ﺑﺨﻞ ﻣﯽورزﻧﺪ«.

ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮل او» :ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎة« ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺑﺮای »ﻣﺎ«ی ﻣﻮﺻﻮﻟﻪ از ﻃﺮف
اﻣﺎم اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪی آنﭼﻪ در اﻟﮑﺎﻓﯽ در ذﯾﻞ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ درﺑﺎرهی
ﺳﺰای ﻣﻨﻊ زﮐﺎت رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و آن ﺧﺒﺮ ،ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ:
ۡ
َ ُ ْ
ُ َ
﴿ َس ُي َط َّوقون َما �ِلوا بِهِۦ يَ ۡو َم ٱلقِ َ�ٰ َمةِ�﴾ »در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺪان ﺑﺨﻞ
ورزﯾﺪهاﻧﺪ ﻃﻮق اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﺮدد«.
)ﻧﻪ(  -۲۰۰و از اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ از ﯾﻮﻧﺲ از ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﺣﻤﺰه از ﺳﻤﺎﻋﻪ ﺑﻦ ﻣﮫﺮان از
اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ
ُۡ َۡ َ ٓ ُ
ُُۡ َ ََُۡ ُ
ۡ َ
َۡ ّ ٞ
ت َو� ِٱ�ِي قلت ۡم فل َِم �تلت ُموه ۡم﴾ ]آل
﴿قل قد جا َء� ۡم ُر ُسل مِن �ب ِ� ب ِٱ�َ ّيِ�ٰ ِ
ﻋﻤﺮان» .[۱۸۳:ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ،ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ آوردﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا آنھﺎ را
ﮐﺸﺘﯿﺪ«.
ﮔﻔﺖ ) :ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﻗﺪﹾ ﺟﺎءﻛﹸﻢ رﺳ ﹲﻞ ﻣﻦ ﹶﻗﺒ ﹺﲇ ﺑﹺﺎ ﹾﻟﺒﻴﻨ ﹺ
ﻮﻫ ﹾﻢ( در
ﹶﺎت  -ﱡ
واﻟﺰﺑﺮ و اﻟﻜﺘﺎب -ﹶﻓ ﹺﻠ ﹶﻢ ﹶﻗ ﹶﺘ ﹾﻠﺘ ﹸﹸﻤ ﹸ
ﹶﱢ
ﹶ ﹾ ﹸ ﹸ ﱢ ﹾ
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی »واﻟﺰﺑﺮ«» ،ﺑﺎﻟﺬي ﻗﻠﺘﻢ« آﻣﺪه اﺳﺖ.

۲۰۶

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)ﻧﻮ(  -۲۰۱ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ از ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﺎران ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﺲ ﹶذ ﹺآﺋ ﹶﻘﺔ اﳌﹾﹶﻮ ﹺ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ÷ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ) :ﹸﻛ ﱡﻞ ﹶﻧ ﹾﻔ ﹴ
ت-و ﻣﻨﺸﻮرة( »ھﺮ ﻧﻔﺴﯽ
ﹾ

ﭼﺸﻨﺪهی ﻣﺮگ اﺳﺖ – و زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد«.

اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ص ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
زﻧﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻌﺪ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﯿﺰی ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪی روﺷﻨﯽ ﭼﺸﻢ
آنھﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺪﮐﺎران ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺳﻮاﯾﯽ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ رﻓﺖ.
)ﻧﺰ(  -۲۰۲ﺷﯿﺦ ﺟﻠﯿﻞ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در »ﺑﺼﺎﺋﺮ« ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ

ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺣﻠﯽ در ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮد آن را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﺑﯽاﻟﺨﻄﺎب از
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻨﺎن از ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﻣﺮوان از ﻣﻨﺨﻠﯽ ﺑﻦ ﺟﻤﯿﻞ از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ زﯾﺪ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﯾﮏ ﻗﺘﻞ و ﯾﮏ ﻣﺮگ
ھﺴﺖ .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ھﺮ ﮐﺲ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد و ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻤﯿﺮد ،زﻧﺪه
ُ ُّ َ ۡ
ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﺮ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺗﻼوت ﮐﺮدم� �﴿ :ف ٖس
َٓ َ ُ ۡ
ت ﴾...اﻣﺎم ﮔﻔﺖ) :و ﻣﻨﺸﻮرة( را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻦ .ﮔﻔﺘﻢ» :و ﻣﻨﺸﻮرة« دﯾﮕﺮ
ذا�ِقة ٱل َم ۡو ِ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل ﮐﺮد) :ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ذاﺋﻘﺔ اﳌﻮت – و

ﻣﻨﺸﻮرة( ،ﺧﺒﺮ.

)ﻧﺢ(  -۲۰۳ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻨﺎن از ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﯽﺣﻤﺰه ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدم) :ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ذاﺋﻘﺔ اﳌﻮت( :ﮔﻔﺖ) :و ﻣﻨﺸﻮرة(،
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل ﮐﺮد؛ زﯾﺮا ھﯿﭻ اﺣﺪی از اﯾﻦ اﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ
ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ روﺷﻨﯽ ﭼﺸﻤﺸﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪﮐﺎران ﺑﺎ رﺳﻮاﯾﯽ زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
)ﻧﻂ(  -۲۰۴از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻨﺎن از ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﻣﺮوان از ﻣﻨﺨﻞ از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷
رواﯾﺖ اﺳﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد) :ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ذاﺋﻘﺔ اﳌﻮت وﻣﻨﺸﻮرة(.

)س(  -۲۰۵اﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺑﺮ اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷) :ﻛﻞ

ذاﺋﻘﺔ اﳌﻮت( را ﺗﻼوت ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ» :وﻣﻨﺸﻮرة« را ھﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻦ .ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ،ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل ﮐﺮد و ھﯿﭻ اﺣﺪی از اﯾﻦ اﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺪه

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۲۰۷

ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﯿﺰی ﮐﺸﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺸﺎن ﺑﻪ آن
روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺪﮐﺎران ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺳﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﻋﺬاب ﺳﺨﺖ او ﮐﺸﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
)ﺳﺎ(  -۲۰۶ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﯾﺰﯾﺪ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﻓﺮﻣﻮدهی
ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﻪی ) (۲۰۰ﺳﻮرهی آل ﻋﻤﺮان را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد» :اﺻﱪوا«؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﺧﻮد

را از ﮔﻨﺎھﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ »و ﺻﺎﺑﺮوا« ؛ﯾﻌﻨﯽ ،ﺗﻘﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و »راﺑﻄﻮا« ؛ﯾﻌﻨﯽ ،ﺑﺎ اﻣﺎﻣﺎن

راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽداﻧﯽ ﻣﻌﻨﯽ »اﻟﺒﺪو« ﭼﯿﺴﺖ؟ »ﻣﺎﻟﺒﺪﻧﺎ«؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﺗﺎ

آنھﺎ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ؛ و ھﺮ ﮔﺎه آﻧﺎن از ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ھﻢ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﭘﺲ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﻢ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ھﻢ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮﯾﺪ .راوی
َ
َ
َ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم؛ »واﺗﻘﻮا اﷲ ﻣﺎﻟﺒﺪﻧﺎ« .در ﺑﺤﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻟ َﺒ َﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧ َﺼﺮ و ﻓ ِﺮ ح
َ َ
ھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﹸﻟﺒﻮد ﹰا و ﻟﺒﺪ ﹰا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻗﺎم و ﻟﺰق ھﺮ دو آﻣﺪه اﺳﺖ.
ِ
و ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﯾﻦ اﺳﺖ :در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،در ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺘﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﻣﮕﺮ از ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ را واﺟﺐ
ﮔﺮداﻧﺪ ،از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺪا ﮐﺮدن و ﺻﺪا زدن و ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻇﺎھﺮ ﺷﺪن ﻗﺎﺋﻢ .ﺻﺤﺒﺖ از اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زﯾﺎده ھﺎ داﺧﻞ آﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎل دارد زﯾﺎدهھﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺮاﺑﻄﻪ و ﻣﺼﺎﺑﺮه
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﺎز در ﮔﻔﺘﻪی اﻣﺎم÷ و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻟﻔﻆ ﺟﻼﻟﻪی اﻟﻠﻪ را
ﻧﺴﺨﻪﺑﺮداران زﯾﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻌﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد :ﺗﺎ زﻣﺎن ﻗﯿﺎم ﻣﺎ از ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن
ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﻼم راوی ﺑﻪ آن اﺷﺎره دارد ،اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻔﺴﯿﺮ از ﺳﯿﺎق ﮐﻼم ﺑﻪ دور
اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻣﻘﺼﻮد از »رب« ﻣﻀﺎف ھﻤﺎن اﻣﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺟﺎھﺎی

ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺮآن »رب« ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .و ﻣﻌﻨﯽ آن -ﺧﺪا
ﻋﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ -از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺎم را در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰﯾﻢ و ﺑﻪ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن او او را ﻓﺮﻣﺎن دھﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪﺑﺮداران ،ھﻤﻪی آﯾﻪ را از ﮐﻼم ﺳﺎﻗﻂ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آنﭼﻪ در ﻗﺮآنھﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،آن را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.

۲۰۸

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺳﻮرهی ﻧﺴﺎء

)اﻟﻒ(  -۲۰۷ﺷﯿﺦ ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻻﺣﺘﺠﺎج« از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ رواﯾﺖ

ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ وی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺺ زﻧﺪﯾﻖ ،آﯾﻪی  ۳از ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮔﻔﺖ:
ۡ ۡ ُ ۡ َ َّ ُ ۡ ُ ْ ۡ َ َ ٰ َ َ
ُ ْ َ َ َ َ ُ
﴿�ن خِفتم �� �قسِ طوا ِ� ٱ�� ٰ
اب ل�م ّم َِن﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۳ :
�حوا ما ط
� فٱ ن ِ
»و اﮔﺮ ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﯾﺘﯿﻤﺎن ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ دادﮔﺮی ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ زﻧﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺣﻼﻟﻨﺪ و دوﺳﺖ دارﯾﺪ ،ﺑﺎ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﮫﺎر ﺗﺎ ازدواج ﮐﻨﯿﺪ«.
رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ در ّ
ﺣﻖ ﯾﺘﯿﻤﺎن ،رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻧﮑﺎح زﻧﺎن ﻧﺪارد و ھﻤﻪی زﻧﺎن ﯾﺘﯿﻢ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ذﮐﺮ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن
ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺎدی از ﻗﺮآن را ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﭼﻪ در ﺑﯿﻦ »ﰲ اﻟﻴﺘﺎﻣﻲ« و »ﻧﮑﺎح
زﻧﺎن« ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﺎب و ّ
ﻗﺼﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ) !.رواﯾﺖ(

)ب(  -۲۰۸ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از اﻣﺎم ﺻﺎدق÷ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ) :ﻓﲈ اﺳﺘﻤﻌﺘﻢ

ﺑﻪ ﻣﻨﻬﻦ اﱃ أﺟﻞ ﻣﺴﻤﻲ ﻓﺂﺗﻮﻫﻦ أﺟﻮرﻫﻦ ﻓﺮﻳﻀﺔ( :ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺎ زﻧﯽ ازدواج ﮐﺮدﯾﺪ و از آﻧﺎن

ﮐﺎم ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ،ﻣﮫﺮﯾﻪی او را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ اﯾﻦ آﯾﻪ ،دﻟﯿﻞ ﺑﺮ
ﻣﺸﺮوع ﺑﻮدن ﻣﺘﻌﻪ اﺳﺖ:
)ج(  -۲۰۹ﺛﻘﺔ اﻹﺳﻼم در »اﻟﻜﺎﰲ« از ﭘﺪرش از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﯿﺮ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﻧﺎم

ﺑﺮده اﺳﺖ ،از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ) :ﻓﲈ اﺳﺘﻤﻌﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﻦ اﱃ أﺟﻞ

ﻣﺴﻤﻲ ﻓﺂﺗﻮﻫﻦ أﺟﻮرﻫﻦ ﻓﺮﻳﻀﺔ( :اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ.

)د(  -۲۱۰ﺷﯿﺦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ﺧﯿﺎط ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎرون ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ
ﺗﻠﻌﮑﺒﺮی از اﺑﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ھﻤﺎم ﺑﻦ ﺳﮫﯿﻞ ﮐﺎﺗﺐ از ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺎد از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪ
ﺑﻦ ﻧﮫﯿﮏ از ﻣﺴﺎور و ﺳﻠﻤﻪ از ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ از اﺑﯽﺑﺼﯿﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
از اﺑﺎﺟﻌﻔﺮ÷ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ÷ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﮔﺮ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ
ﻣﺘﻌﻪ را ﺣﺮام ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ھﯿﭻ ﺑﺪﮐﺎری زﻧﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﮔﻔﺖ :ﺳﭙﺲ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد:
)ﻓﲈ اﺳﺘﻤﻌﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﻦ اﱃ أﺟﻞ ﻣﺴﻤﻲ ﻓﺂﺗﻮﻫﻦ أﺟﻮرﻫﻦ ﻓﺮﻳﻀﺔ وﻻﺟﻨﺎح ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻴﲈ ﺗﺮاﺿﻴﺘﻢ

ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ( .اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮ ﮔﺎه اﺟﻞ)ﻣﺪت( در ﺑﯿﻦ

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۲۰۹

ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ ﺑﻪ آن راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،او را دوﺑﺎره
ﺣﻼل ﮔﺮداﻧﯽ و ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺗﻮ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ّ
ﻋﺪه ﺗﻤﺎم ﺷﻮد؛ و ﻋﺪهی آن دو ﺣﯿﺾ
اﺳﺖ.
)ھ)  -۲۱۱ﺻﺪوق در »اﻟﻔﻘﯿﻪ« ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﺒﻮب از اﺑﺎن از
اﺑﯽﻣﺮﯾﻢ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ درﺑﺎرهی ﻣﺘﻌﻪ ﺳﺆال ﺷﺪ ،در
ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﻣﺘﻌﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا زﻧﺎن در آن روز اﯾﻤﺎن ﻣﯽآوردﻧﺪ ،اﻣﺎ
اﻣﺮوز از آن اﯾﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص ﻣﺘﻌﻪ را ﺣﻼل ﮐﺮد و ﺗﺎ ﺟﺎن در
اﺳﺘ ﹾﹶﻤ ﹶﺘ ﹾﻌﺘ ﹾﹸﻢ ﺑﹺ ﹺﻪ ﹺﻣﻨ ﹸﹾﻬ ﹾﻢ إﱃ أﺟﻞ ﹸﻣ ﹶﺴ ﱠﻤﻲ ﻓﺂﺗﻮﻫﻦ
ﺑﺪن داﺷﺖ ،آن را ﺣﺮام ﻧﮑﺮد .و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس )ﻓﲈ ﹾ
ﹸاﺟﻮرﻫ ﱠﻦ ﻓﺮﻳﻀﺔ( ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻇﺎھﺮ ﻗﻮل او ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد  ...ﺗﺎ آﺧﺮ ،از ﺗﺘﻤﻪی

ﮐﻼم اﻣﺎم اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪی آنﭼﻪ از ﻋﯿﺎﺷﯽ ﻧﻘﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .و ﺗﻮﺟﯿﻪ آن ھﻤﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﮫﻠﻢ در ﺑﺎرهی ﺳﻮرهی ﺑﻘﺮه ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﮔﻤﺎن ﻓﺎﺿﻞ ﻣﻮﻟﯽ
ﻣﺮاد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ آﺧﺮ از آن ﮐﻼم ﺻﺪوق اﺳﺖ .ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺆﻟﻒ از ﺷﺎھﺪ

آوردن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ »إﱄ أﺟﻞ ﻣﺴﻤﻲ« را ﺑﻪ آﯾﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ در ﻣﻮرد ﻣﺘﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﻤﯿﻤﻪ ،ﻣﻌﻨﯽ آﯾﻪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪه ھﻢ ،از آن آﯾﻪ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ،واﺟﺐ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ھﻢ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺗﺮک آن رواﯾﺖ آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻼم ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ
ذوق ھﺮ اﻧﺴﺎن دارای ﻓﮫﻢ و درک و آ ﮔﺎه ﺑﻪ اﺳﻠﻮبھﺎی ﮐﻼم ﻋﺮب ،آن را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ـ
ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﺎر اﺧﯿﺮ وی ھﻢ اﻧﺸﺎءاﻟﻠﻪ ﺧﻮاھﺪـ .و ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ از
اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﺮاه رﺳﻮل
ﺧﺪاص در ﻏﺰوه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،رﺳﻮلﺧﺪاص ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺘﻌﻪ را ﺣﻼل ﮐﺮد و دﯾﮕﺮ
ﺣﺮاﻣﺶ ﻧﮑﺮد ،و ﻋﻠﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﺑﻦ ﺧﻄﺎب-ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﺮس ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ آن را
ﺣﺮام ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺟﺰ اﻧﺴﺎن ﺷﻘﯽ و ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﺴﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﻧﻤﯽﺷﺪ« و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:
ۡ ُ َّ َ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ َ َ ٗ
َ
وره َّن ف ِر�ضة ۚ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۲۴ :
�اتوهن أج
﴿� َما ٱ ۡس َت ۡم َت ۡع ُتم بِهِۦ مِنهن ٔ

اﯾﻦھﺎ ﺑﺪان اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪاص آن را ﺣﻼل ﮐﺮد و ھﺮﮔﺰ ﺣﺮاﻣﺶ ﻧﮑﺮد.
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)ز(  -۲۱۲و اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﻓﻮق را ﭼﻨﯿﻦ
ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮد) :ﻓﲈ اﺳﺘﻤﺘﻌﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻬ ﱠﻦ -إﱄ أﺟﻞ ﻣﺴﻤﻲ -ﻓﺂﺗﻮﻫﻦ اﺟﻮرﻫ ﱠﻦ ﻓﺮﻳﻀﺔ

وﻻﺟﻨﺎح ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻴﲈ ﺗﺮاﺿﻴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ( :ﺑﻌﺪ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻧﮑﺎح ﺑﻪ

اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﺧﻮد درآورد ﺗﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻨﯽ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮی
ﺷﺪن اﺟﻞ ،ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
)ح(  -۲۱۳از ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺘﻢ:

درﺑﺎرهی ﻣﺘﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ در ﺟﻮاب آﯾﻪ را ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ ﻗﺒﻞ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮق
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی »ﻣﻨﻬ ﱠﻦ« »ﻣﻨﻬﻢ« ﺧﻮاﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم آﯾﺎ داﺷﺘﻦ ھﻤﺴﺮ ﻣﺘﻌﻪ ﺟﺰو ﭼﮫﺎر

زن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؟ ﮔﻔﺖ :از ﭼﮫﺎر زن ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن اﯾﻦ اﺟﺎرهای اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ آﯾﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﻣﺪت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ؟

ﮔﻔﺖ :اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ زن و ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪت اﺟﺎره را
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﺟﻞ ﺳﭙﺮی ﺷﺪ ،زﯾﺎد ﮐﻨﺪ« .در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﯿﺪ ھﻢ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ راوی اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ھﻤﻪی اﺧﺒﺎر و رواﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﺼﺤﻒ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺘﻔﻖاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻓﺰوده ﺷﺪه در آﯾﻪ ﺑﻌﺪ از »ﻣﻨﻬ ﱠﻦ« ﻗﺮار
ﻣﺴﻤﻲ(.
دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از) :إﱃ أﺟﻞ ﹼ

)ط(  -۲۱۴ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ از ﻋﻠﯽﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن از داود ﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ از ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ

ﺟﮫﻨﯽ از ﺟﺎﺑﺮ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ) :ﻓﲈ اﺳﺘﻤﺘﻌﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﻦ-إﱄ

أﺟﻞ ﻣﺴﻤﻲ -ﻓﺂﺗﻮﻫ ﹼﻦ أﺟﻮرﻫ ﹼﻦ ﻓﺮﻳﻀﺔ( :ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﮐﺘﺎب »ﻗﺒﺴﺎت«

ﮔﻔﺘﻪ :اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺘﻔﻖاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﺋﻤﻪ ،ﻣﺘﻌﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ

ﺴﻤﻲ( و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در
اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ آنھﺎ آﯾﻪی ﻓﻮق اﺳﺖ ﺑﺎ ﺿﻤﯿﻤﻪی) :إﱄ أﺟﻞ ﹸﻣ ﹼ

ﻣﺼﺤﻒ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و آن دو ﻧﻔﺮ آن را ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاﺋﺖ
ً
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :در ﻣﺼﺤﻒ ﭘﺪرم ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از راهھﺎی ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ و دﻗﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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)ی(  -۲۱۵ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ ﻗﺮآن« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﹴ
ﺴﻤﻲ -ﻓﺂﺗﻮﻫﻦ
اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ و اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ) :ﻓﲈ اﺳﺘﻤﺘﻌﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻬ ﹼﻦ -إﱄ
أﺟﻞ ﹸﻣ ﹼ

ﹸا ﹸﺟﻮرﻫ ﱠﻦ(.
)ﯾﺎ(  -۲۱۶ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن از ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﻣﺮوان از ﻣﻨﺨﻞ از ﺟﺎﺑﺮ از

اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص
ﻧﺎزل ﮐﺮد:
)ﻳﺎ أﳞﺎ اﻟﺬﻳﻦ أوﺗﻮا اﻟﻜﺘﺎب آﻣﻨﻮا ﺑﲈ ﱠﻧﺰﻟﻨﺎ – ﰲ ﻋﲇ – ﻣﺼﺪﻗ ﹰﺎ ﳌﺎ ﻣﻌﻜﻢ(.

»ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ -درﺑﺎرهی
ﻋﻠﯽ -ﮐﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ«.
)ﯾﺐ(  -۲۱۷ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺪث ﺗﻮﺑﻠﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺮھﺎن ،ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻠﯽ را از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺷﻤﺮ
از ﺟﺎﺑﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل
ﮔﺮدﯾﺪ:
)ﻳﺎ أﳞﺎ اﻟﺬﻳﻦ أوﺗﻮا اﻟﻜﺘﺎب آﻣﻨﻮا ﺑﲈ أﻧﺰﻟﺖ – ﰲ ﻋﲇ – ﻣﺼﺪﻗﺎ ﳌﺎ ﻣﻌﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن

ﻧﻄﻤﺲ وﺟﻮﻫ ﹰﺎ ﻓﻨﺮ ﹼدﻫﺎ ﻋﲆ أدﺑﺎرﻫﻢ أو ﻧﻠﻌﻨﻬﻢ ﻛﲈ ﻟﻌﻨﹼﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﺒﺖ وﻛﺎن أﻣﺮاﷲ ﻣﻔﻌﻮﻻﹰ(

»ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﻧﺎزل

ﮐﺮدﯾﻢ – در ﺣﻖ ﻋﻠﯽ  -زﯾﺮا ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد دارﯾﺪ ،ﭘﯿﺶ از
آنﮐﻪ ﭼﮫﺮهھﺎﯾﯽ را ﻣﺤﻮ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ ،ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از رﺣﻤﺖ ﺧﻮد
ﺑﯽﺑﮫﺮه ﺳﺎزﯾﻢ ،ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﯾﺎران ﺷﻨﺒﻪ را ﻧﻔﺮﯾﻦ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﯾﻢ و ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا
اﻧﺠﺎمﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ«.
ﮔﻮﯾﺎ در اﯾﻦ آﯾﻪ »ﰲ ﻋﲇ « وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

)ﯾﺞ(  -۲۱۸ﺛﻘﺔ اﻻﺳﻼم در »اﻟﻜﺎﰲ« از ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ،از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻗﯽ از

ﭘﺪرش از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻨﺎن از ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﻣﺮوان از ﻣﻨﺨﻞ از ﺟﺎﺑﺮ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﮐﺮد) :ﻳﺎ أﳞﺎ اﻟﺬﻳﻦ أوﺗﻮا اﻟﻜﺘﺎب

آﻣﻨﻮا ﺑﲈ ﻧﺰﻟﻨﺎ – ﰲ ﻋﲆ ﻧﻮر ﹰا ﻣﺒﻴﻨ ﹰﺎ( .ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﻧﺴﺨﻪھﺎی »ﮐﺎﻓﯽ« ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﻮﻟﯽ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ در ﺷﺮح ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدهی

۲۱۲

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل – ﰲ ﻋﲆ ﻧﻮر ﹰا ﻣﺒﻴﻨ ﹰﺎ – ﺑﺮای ﻧﻈﻢ ﻗﺮآن ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن آن را
ً
ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻮرا ﺣﺎل اﺳﺖ از ﻋﻠﯽ÷.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :آنﭼﻪ ﺑﺮاﯾﻢ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راوی ﯾﺎ ﻧﺴﺨﻪﺑﺮدار ،ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را
ﮐﻪ در آﺧﺮ آﯾﻪ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮ
آنﭼﻪ در ﻣﺼﺎﺣﻒ ﻗﺮار دارد ،اﺑﺘﺪای آﯾﻪی دﯾﮕﺮی در آﺧﺮ اﯾﻦ ﺳﻮره ﻗﺮار دارد و آن،
ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ:
َ
ۡ
َ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُ َ ۡ َ ٓ َ ُ ُ ۡ َ ٰ ُ ۡ ٓ َ َ َ ۡ ُ ّ َّ ّ ٞ
ور� ُّمب ٗ
� ۡم نُ ٗ
ينا ﴾١٧٤
﴿���ها ٱ�اس قد جاء�م بر�ن مِن ر�ِ�م وأنز�ا إِ�
ِ
]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۷۴ :
ّ
)ای ﻣﺮدم! از ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺣﺠﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺰدﺗﺎن آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺘﺎن ﻧﻮر آﺷﮑﺎری
ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﯾﻢ(.
ﱢ ً
ﻣﺼﺪﻗﺎ« ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و در
و ﻟﻔﻆ» ﰲ ﻋﲇ« در رواﯾﺖ اول ،ﺑﯿﻦ » ّﻧﺰﻟﻨﺎ« و »

رواﯾﺖ دوم ،ﺑﯿﻦ »إﻟﻴﻜﻢ« و »ﻧﻮر ﹰا« ﺑﻮده و در ھﺮ دو ﺟﺎ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺻﻞ ﮐﻼم

ﺑﻌﺪ از ﮔﻔﺘﻦ – ﻓﯽ ﻋﻠﯽ – اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺼﺪﻗ ﹰﺎ ﳌﺎ ﻣﻌﻜﻢ« .و ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ اﺳﻨﺎد از

ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻨﺎن از ﻋﻤﺎر ﻣﻨﺨﻞ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ) :وأﻧﺰﻟﻨﺎ إﻟﻴﻜﻢ –

ﰲ ﻋﲆ – ﻧﻮر ﹰا ﻣﺒﻴﻨ ﹰﺎ( ﻧﺎزل ﺷﺪ .و ﺳﻨﺪی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ آورده اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﭘﺪرش از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻨﺎن از

ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﻣﺮوان از ﻣﻨﺨﻞ از ﺟﺎﺑﺮ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪن – ﻓﯽ
ﻋﻠﯽ – را در آﯾﻪی) :وإن ﻛﻨﺘﻢ ﰲ رﻳ ﹴ
ﺐ (...ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ و

ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ اﺳﻨﺎد و ھﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺳﯿﺎری در ﮐﺘﺎب ﺧﻮدش آن ﺧﺒﺮھﺎ

را ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ آورده و ﺑﻌﺪ از :ﳌﺎ ﻣﻌﻜﻢ )و ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد( اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ؛ ﺳﭙﺲ آﯾﻪی اﺧﯿﺮ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﺎوی – ﻓﯽ ﱟ
ﻋﻠﯽ–اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل دارد آنﭼﻪ
در ﻣﺼﺤﻒ آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺧﺒﺮ اﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
ﻧﺰد ﻣﺎ ﻗﺮار دارد ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻓﺎﺿﻞ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﮔﻤﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
)ﯾﺪ(  -۲۱۹ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ از دﯾﻠﻤﯽ از داود رﻗﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آﯾﻪی ﺑﻌﺪی را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼوت ﮐﺮده اﺳﺖ:

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۲۱۳

)أم ﳛﺴﺪون اﻟﻨﺎس ﻋﲆ ﻣﺎ آﺗﺎﻫﻢ اﷲ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ ﻓﻘﺪ آﺗﻴﻨﺎ آل إﺑﺮاﻫﻴﻢ – وآلﻋﻤﺮان

وآلﳏﻤﺪ – اﻟﻜﺘﺎب واﳊﻜﻤﺔ وآﺗﻴﻨﺎﻫﻢ ﻣﻠﻜﺎ ﻋﻈﻴ ﹰﲈ(.

ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ رواﯾﺖ »و آل ﻋﻤﺮان و آل ﳏﻤﺪ« از ﻗﺮآن ﺑﻮده و ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺳﭙﺲ اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ ،ﻣﺮدﻣﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﮐﺘﺎﺑﺶ از ﻣﺎ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﺴﺎدت ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ،و ﺳﻪ ﺑﺎر اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد.

)ﯾﻪ(  -۲۲۰ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﭘﺪرش از ﺣﻤﺎد از ﺣﺮﯾﺰ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
)ﻓﺈن ﺗﻨﺎزﻋﺘﻢ ﰲ ﳾء ﻓﺎرﺟﻌﻮه اﱃ اﷲ وإﱄ رﺳﻮﻟﻪ وإﱄ أوﱄ اﻷﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ(.

)ﯾﻮ(  -۲۲۱ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﺑﺮﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ
ﺑﻮدم و درﺑﺎرهی آﯾﻪی ﺑﻌﺪی از وی ﺳﺆال ﻧﻤﻮدم) :أﻃﻴﻌﻮا اﷲ وأﻃﻴﻌﻮا اﻟﺮﺳﻮل و ﹸاوﱄ

اﻷﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ( وی در ﺟﻮاب ،اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد:

)أﱂ ﺗﺮ اﱃ اﻟﺬﻳﻦ ﹸاوﺗﻮا ﻧﺼﻴﺒ ﹰﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﳉﺒﺖ واﻟﻄﺎﻏﻮت -ﻓﻼن وﻓﻼن.(-

»آﯾﺎ در ﺷﮕﻔﺖ ﻧﯿﺴﺘﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﮫﺮهای از ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ
ﺑﺘﺎن و ﺷﯿﻄﺎن  -ﻓﻼن و ﻓﻼن -اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ« ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدم را
ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داد ﺳﭙﺲ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ را ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺧﻄﺎب )ﻳﺎ أﳞﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا( ﺟﻤﻊ
ﻧﻤﻮد و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اوﻟﯽاﻷﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎن داد و ﻣﻨﻈﻮر از اوﻟﯽاﻻﻣﺮ
ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ھﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺲ اﮔﺮ در ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ھﻢ درﮔﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ آن ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل او و
ﮐﺎرداراﻧﯽ از ﺧﻮدﺗﺎن رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از

»أوﱄاﻷﻣﺮ« ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدھﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎزﻋﻪ و درﮔﯿﺮی ﺑﺎ آﻧﺎن را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ آن ﻣﻄﻠﺐ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ) :أﻃﻴﻌﻮا اﷲ وأﻃﻴﻌﻮا اﻟﺮﺳﻮل

وأوﱄ اﻷﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ(.

)ﯾﺰ(  -۲۲۲و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را از ﻋﺠﻠﯽ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ ﺑﺪون ﺗﻔﺎوت رواﯾﺖ ﮐﺮده و در آﺧﺮ
ﻧﯿﺰ ،ﺑﻌﻀﯽ آﯾﺎت را اﻓﺰوده اﺳﺖ.

۲۱۴

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)ﯾﺢ(  -۲۲۳و از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ) :ﻓﺈن ﺗﻨﺎزﻋﺘﻢ

اﻟﺮﺳﻮل وإﱄ أوﱄ اﻷﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ(.
ﰲ ﳾء ﻓﺮاﺟﻌﻮه اﱃ اﷲ وإﱄ ﱠ

)ﯾﻂ(  -۲۲۴ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﻋﻤﯿﺮ از ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻋﺠﻠﯽ از
اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﮥ ﻓﻮق را ﺗﻼوت ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﺧﻄﺎب

اﻟﺮﺳﻮل وأوﱄ
ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ را ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮده) :أﻃﻴﻌﻮا اﷲ وأﻃﻴﻌﻮا ﱠ

اﻷﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ( و از »أوﱄاﻷﻣﺮ« ﻓﻘﻂ ﻣﺎ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ در ﭼﯿﺰی ﻧﺰاع

ﮐﺮدﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش و ﮐﺎرداران ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ.
)ک(  -۲۲۵ﻋﯿﺎﺷﯽ در ذﯾﻞ ﺧﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در رواﯾﺖ ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ
ﺟﮫﻨﯽ از ﺟﺎﺑﺮ از او÷ ،اوﻟﯽاﻷﻣﺮ÷ آﻣﺪه اﺳﺖ.

)ﮐﺎ(  -۲۲۶ﺳﯿﺎری از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﮑﻢ از ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺟﮫﻨﯽ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ) :أﻃﻴﻌﻮا اﷲ وأﻃﻴﻌﻮا اﻟﺮﺳﻮل وأوﱄ اﻷﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ – ﻣﻦ آل ﳏﻤﺪ

ﺻﻠﻮات اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ( ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﯾﻦ را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ.

)ﮐﺐ(  -۲۲۷ﺛﻘﺔ اﻻﺳﻼم در »اﻟﮑﺎﻓﯽ« از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از
ُ
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﻮﺷﺎء از اﺣﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﺎﺋﻞ از اﺑﻦ اذﯾﻨﻪ از ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺠﻠﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ ﺳﺆال ﮐﺮدم درﺑﺎرهی آﯾﻪی ﺑﻌﺪ:
َ
َۡ ُ ُ ْ
َّ َّ َ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ ُ َ ُّ ْ ۡ َ َ ٰ َ ٰ َ ٰٓ َ ۡ َ َ َ َ
ك ۡم ُتم َ� ۡ َ
� ٱ�َّ ِ
اس أن �كموا
ت إِ� أهل ِها �ذا ح
﴿إِن ٱ� يأمر�م أن تؤدوا ٱ��� ِ
ۡ
ب ِٱل َع ۡد ِل �﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۵۸ :
»ھﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ اﻣﺎﻧﺖھﺎ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﺑﮕﺮداﻧﯿﺪ و ھﺮ ﮔﺎه
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺣﮑﻢ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎ دادﮔﺮی ﺣﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ«.
اﻣﺎم ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﺎﻧﺖ ،ﻣﺎ را ﻗﺼﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
وﻻﯾﺖ أﻣﺮ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺘﺎب و ﻋﻠﻢ و ﺳﻼح در دﺳﺖ او ﻗﺮار دارد و
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ھﺮ ﮔﺎه در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺣﮑﻢ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﺷﻤﺎ
ﻗﺮار دارد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮﻣﻮد:
َ
َ
ُ
ۡ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ُ ْ َّ َ َ ُ ْ
َ
ُ
﴿ ٰٓ
���ها ٱ�ِين ءامنوا أطِيعوا ٱ� وأط
ِيعوا ٱ َّلر ُسول َوأ ْو ِ� ٱ� ۡم ِر مِن� ۡمۖ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۵۹ :

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری از ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص أﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده
اﻟﺮﺳﻮل وإﱄ أوﱄ اﻷﻣﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮده) :ﻓﺈن ﺧﻔﺘﻢ ﺗﻨﺎزﻋ ﹰﺎ ﰲ أﻣﺮ ﻓﺮوده اﱃ اﷲ وإﱄ ﹼ

ﻣﻨﻜﻢ( ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ.

اﮔﺮ در اﻣﺮی ﺑﯿﻢ داﺷﺘﯿﺪ ،آن را ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﺮ و ﻓﺮﻣﺎن از ﺧﻮدﻣﺎن
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ واﻟﯿﺎن اﻣﺮ ،ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدھﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎزﻋﻪ و
درﮔﯿﺮی ﺑﺎ آﻧﺎن را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ
اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا و رﺳﻮل و اوﻟﯽاﻷﻣﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ُ
)ﮐﺞ(  -۲۲۸و از ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﭘﺪرش از اﺑﻦ اﺑﯽﻋﻤﯿﺮ از ﻋﻤﺮﺑﻦ اذﯾﻨﻪ از ُﺑﺮﯾﺪﺑﻦ
ﻣﻌﺎوﯾﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼوت ﮐﺮد) :أﻃﻴﻌﻮا اﷲ وأﻃﻴﻌﻮا

اﻟﺮﺳﻮل وأوﱄ اﻷﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﺈن ﺧﻔﺘﻢ ﺗﻨﺎزﻋ ﹰﺎ ﰲ اﻷﻣﺮ ﻓﺎرﺟﻌﻮه إﱃ اﷲ وإﱃ اﻟﺮﺳﻮل وأوﱄ

اﻷﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ( ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از آﻧﺎن اﻣﺮ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ھﻢ،

رﺧﺼﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻓﻘﻂ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ
ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﮐﺎرداران اﻣﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
)ﮐﺪ(  -۲۲۹ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻧﺎﺳﺦ اﻟﻘﺮآن و ﻣﻨﺴﻮﺧﻪ« در ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ

از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺧﻮد رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎم ﺻﺎدق اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ) :ﻓﺈن

ﺗﻨﺎزﻋﺘﻢ ﰲ ﳾء ﻓﺎرﺟﻌﻮه اﱃ اﷲ وإﱄ رﺳﻮﻟﻪ و أوﱄاﻷﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ(.

)ﮐﻪ(  -۲۳۰ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﻠﯿﺲ ھﻼﻟﯽ در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﻋﻠﯽ÷ در ذﮐﺮ اﺧﺘﻼف
اﺧﺒﺎر و رواﯾﺖ و اﻗﺴﺎم آن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺷﺮﯾﮑﺎن
ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد و ﻣﻦ ﻗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﻟﺮﺳﻮل وأوﱄاﻷﻣﺮ
اﺳﺖ و در ﺣﻖ آﻧﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ) :ﻳﺎ أﳞﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا أﻃﻴﻌﻮا اﷲ وأﻃﻴﻌﻮا ﱠ

ﻣﻨﻜﻢ ﻓﺈن ﺧﻔﺘﻢ اﻟﺘﻨﺎزع ﰲ ﳾء ﻓﺎرﺟﻌﻮه اﱃ اﷲ وإﱄ اﻟﺮﺳﻮل وإﱄ أوﱄ اﻷﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ( اﻟﺨﺒﺮ.

ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﺧﺒﺮ دﻻﻟﺖ ﺻﺮﯾﺢ دارد ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ و ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻮدن ﺳﺨﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ

اﺳﺖ ﺧﻄﺎب در »ﺗﻨﺎزﻋﺘﻢ« ﺑﻪ اوﻟﯽاﻷﻣﺮ ﺷﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮ »اﻟﺘﻔﺎت« از ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺎب اﺳﺖ .و

ﻧﯿﺰ اﯾﻦ رواﯾﺎت دﻻﻟﺖ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻮدن ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺸﺎف اﺳﺖ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ و اوﻟﯽاﻷﻣﺮ در ﭼﯿﺰی از اﻣﻮر دﯾﻦ ﻧﺰاع ﮐﺮدﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﻗﺮآن و
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺳﻨﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ،دﻟﯿﻞ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯽاﻷﻣﺮ ﻧﯿﺰ ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺘﺸﺎن اﻣﺮ ﮐﺮده و اﻃﺎﻋﺖ از
آﻧﺎن را ﻗﺮﯾﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﻨﺎزﻋﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا و
رﺳﻮل او ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻨﺎزﻋﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اوﻟﯽاﻷﻣﺮ ھﻢ،
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .ﭘﺲ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻓﻊ و رﺟﻮع ،ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ھﻤﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﺮ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ،ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﭼﻮن از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺟﺰ اﻓﺮاد ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن
ﺷﮑﺴﺖ دﯾﮕﺮاﻧﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ آن را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻗﺮﯾﻨﻪای اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻻزم
اﺳﺖ اوﻟﯽاﻷﻣﺮ در رﺗﺒﻪی دوم ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از ﻇﺎھﺮ ﺑﺴﯿﺎری از
َُْ ۡ َ
ُ
ۡ
ۡ
اﺧﺒﺎر ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﴿وأو ِ� ٱ�م ِر مِن�مۖ﴾ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻓﺎﺿﻞ ﻃﺒﺮﺳﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺆﻣﻨﺎن در ﺣﯿﻦ ﺗﻨﺎزع ﻣﺄﻣﻮرﻧﺪ ﺑﻪ واﻟﯿﺎن اﻣﺮ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ در زﻣﺎن ﻋﺪم ﺗﻨﺎزع ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اوﻟﯽاﻷﻣﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻒ ،ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻋﺜﻤﺎن آن را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻓﮫﻤﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ آﻧﺎن اﻣﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺟﺎ آﻧﺎن را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده ﺗﺎ ھﺸﺪاری
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص .در ھﻤﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ از اول آﯾﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﻨﺎزﻋﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن در ھﯿﭻ اﻣﺮی از اﻣﻮر دﯾﻦ و دﻧﯿﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺑﺎ ﻃﻌﻨﻪ زدن
ﺑﻪ اوﻟﻮاﻷﻣﺮ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد .اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﺎن در ﺻﻮرت ﺗﻨﺎزع ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺟﻊ ھﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدن أوﻟﯽ اﻷﻣﺮ ﺑﺎ آن دو ﻣﺮﺟﻊ ،ﻗﺮﯾﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺗﻨﺎزع ﻣﺮﺟﻊ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آری ،اﮔﺮ در ﻣﻮرد ّ
دوم )ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل او( اﻣﺮ ﻣﯽﺷﺪ
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻨﺎزع ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد ،و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﻨﻈﻮر از
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺑﻮد ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ أوﻟﯽاﻷﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ھﻤﺎنﺻﻮرت ھﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ رازی در ﺗﻔﺴﯿﺮش ﯾﮑﯽ از ﺻﻮرتھﺎی ّرد ﺑﺮ
ادﻋﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻣﺒﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮاد از اوﻟﯽاﻷﻣﺮ اﻣﺎﻣﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ:
َ
َ َ ۡ
َ ۡ َ ُّ
َّ
�ءٖ ف ُردوهُ إِ� ٱ�ِ َوٱ َّلر ُسو ِل﴾ ﯾﻌﻨﯽ »اﮔﺮ در اﻣﺮی ﻧﺰاع داﺷﺘﯿﺪ
﴿فإِن ت َ�ٰ َز� ُت ۡم ِ�
آن را ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ« ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از اوﻟﯽاﻷﻣﺮ اﺋﻤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
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ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ :آن را ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اوﻟﯽاﻷﻣﺮ اﻣﺎم ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد .ﭘﺎﺳﺦ
دادن ﺑﻪ اوھﺎم وی ﺧﺎرج از ﺑﺤﺚ و ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ.
)ﮐﻮ(  -۲۳۱ﺛﻘﺔاﻻﺳﻼم در »روﺿﺔ اﻟﻜﺎﰲ« از ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ

ﺧﺎﻟﺪ از اﺑﯽﺟﻨﺎده ﺣﺼﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺨﺎرق ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ورﻗﺎء ﺑﻦ ﺣﺒﺸﯽ ﺑﻦ ﺟﻨﺎده
ﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﯾﺎور رﺳﻮل ﺧﺪاص ،از اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ اول÷ از ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ:
)أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻢ اﷲ ﻣﺎﰲ ﻗﻠﻮﲠﻢ ﻓﺄﻋﺮض ﻋﻨﻬﻢ– ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﻠﻢ اﻟﺸﻘﺎء

وﺳﺒﻖ ﳍﻢ اﻟﻌﺬاب  -وﻗﻞ ﳍﻢ ﰲ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻗﻮﻻﹰ ﺑﻠﻴﻐ ﹰﺎ(

در اﯾﻦ آﯾﻪ ،آنﭼﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺧﻂ ﺗﯿﺮه وﺟﻮد دارد ،ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ

»و ﹺﻋﻈﻤﻬﻢ« ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ در »ﻣﺮآة اﻟﻌﻘﻮل« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻇﺎھﺮ ﺧﺒﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻋﺒﺎرت

در آﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل دارد اﻣﺎم÷ ،آن دو ﻓﻘﺮه را ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ وارد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪی ﺷﻘﺎوت ﺑﺮ آﻧﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ اﻋﺮاض از آنھﺎ
داده اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ازل ﺑﻪ ﺷﻘﺎوت آﻧﺎن ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻪ و ﻗﺮار ﻋﺬاب ﺑﺮ آنھﺎ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﻪ اﻋﺮاض از آنھﺎ اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ
آنھﺎ ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ،ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :آنﭼﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ اﺣﺘﻤﺎل داده اﺳﺖ ،ﺑﯽﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻇﺎھﺮ ﺳﯿﺎق و
روﻧﺪ ﮐﻼم ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ و آن دو ﻓﻘﺮه ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای آنﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﯽ
ّ
آن را آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﺳﺎزد و ذﮐﺮ ﻋﻠﺖ إﻋﺮاض در آن دو ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻋﺮاض و دﺳﺘﻮر
دادن ﺑﻪ روﮔﺮداﻧﯽ از آنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آن دو ﻋﻠﺖ را ﺑﺪان ﻣﺮﺑﻮط ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺮک ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ» :وﻋﻈﻤﻬﻢ« در ﺧﺒﺮ ﯾﺎ از ﻧﺴﺨﻪﻧﻮﯾﺴﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ
ﺑﺮای ﻇﮫﻮر آن اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﻌﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺼﺤﻒ اﺋﻤﻪ÷ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﺣﺘﻤﺎل اول ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺳﯿﺎری و ﻋﯿﺎﺷﯽ ھﻢ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺻﻮرت–
ﺑﺪون وﻋﻈﻤﮫﻢ – آوردهاﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎل دوم ھﻢ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ – و ﮔﺮﻧﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺗﻤﺎم
آﯾﻪ ﻧﺒﻮد.
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)ﮐﺰ(  -۲۳۲ﺳﯿﺎری از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺳﯿﻒ از اﺑﯽﺟﻨﺎده ﺣﺼﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺨﺎرق ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ﮐﺢ(  -۲۳۳ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ از اﺑﯽﺟﻨﺎده ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده ،اﻣﺎ او
از اﺑﯽاﻟﺤﺴﻦ اول از ﭘﺪرش ﻋﻠﯿﮫﻤﺎاﻟﺴﻼم آورده اﺳﺖ.
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﻣﺜﻨﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده
)ﮐﻂ(  -۲۳۴ﺳﯿﺎری از ﯾﻮﻧﺲ از ﺣﻤﺰه ﺑﻦ رﺑﯿﻊ از
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آﯾﻪی ﺑﻌﺪی را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼوت ﮐﺮد:
ﹸﺴﻮي ﲠﻢ
)ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻳﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا و ﻋﺼﻮا اﻟﺮﺳﻮل ـ و ﻇﻠﻤﻮا آل ﳏﻤﺪ ﺣﻘﻬﻢ ـ أن ﺗ ﹼ

اﻷرض وﻻﻳﻜﺘﻤﻮن اﷲ ﺣﺪﻳﺜ ﹰﺎ( )آﯾﮥ(۴۲ :

)در آن روز،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻔﺮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ و از ﻓﺮﻣﺎن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ -و ﺑﻪ ﺣﻖ
آل ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺘﻢ ﮐﺮدﻧﺪ -دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ ای ﮐﺎش زﻣﯿﻦ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺻﺎف ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻔﺘﺎری را از ﺧﺪا ﭘﻨﮫﺎن ﮐﻨﻨﺪ(.
ﮔﻮﯾﺎ ﺑﯿﻦ دو ﺧﻂ ﺟﺰء ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ُ
)ل(  -۲۳۵ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﭘﺪرش از اﺑﯽ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ از اﺑﻦ اذﯾﻨﻪ از زراره از
اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ:
اﻟﺮﺳﻮل
)وﻟﻮ أ ﹼﳖﻢ إذ ﻇﻠﻤﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺟﺎؤوك – ﻳﺎ ﻋﲇ – ﻓﺎﺳﺘﻐﻔﺮوا اﷲ واﺳﺘﻐﻔﺮ ﳍﻢ ﱠ

ﻟﻮﺟﺪوا اﷲ ﺗﻮاﺑ ﹰﺎ رﺣﻴ ﹰﲈ( » آﯾﮥ«.۶۴ :

)و اﮔﺮ آﻧﺎن ﺑﺪان ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺘﻢ ﮐﺮدﻧﺪ – ای ﻋﻠﯽ  -ﺑﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و از
ﺧﺪا آﻣﺮزش ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ھﻢ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺧﺪا را
ﺑﺲ ﺗﻮﺑﻪﭘﺬﯾﺮ و ﻣﮫﺮﺑﺎن ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ(.
ﮔﻮﯾﺎ »ﻳﺎ ﻋﲇ« در اﯾﻦ آﯾﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

)ﻻ(  -۲۳۶ﺛﻘﺔ اﻻﺳﻼم از ﺗﻌﺪادی اﻓﺮاد از ﺑﺮﻗﯽ از ﭘﺪرش از اﺑﯽﺳﺎﺑﺎط از ﺑﻄﺎﺋﯽ از

اﺑﯽﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ:

)ﺛﻢ ﻻ ﳚﺪوا ﰲ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﺮﺟ ﹰﺎ ﳑﺎ ﻗﻀﻴﺖ – ﰲ أﻣﺮاﻟﻮﻻﻳﺔ – وﻳﺴﻠﻤﻮا– ﷲ اﻟﻄﺎﻋﺔ –

ﺗﺴﻠﻴ ﹰﲈ(.

ً
)ﺳﭙﺲ ﻣﻼﻟﯽ در دل ﺧﻮد از داوری ﺗﻮ  -در ﺑﺎرهی وﻻﯾﺖ -ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺴﻠﯿﻢ-
اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا -ﺑﺎﺷﻨﺪ(.
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ﮔﻮﯾﺎ در اﯾﻦ آﯾﻪ )ﰲ أﻣﺮ اﻟﻮﻻﻳﺔ وﷲ اﻟﻄﺎﻋﺔ( ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
)ﻟﺐ(  -۲۳۷ﺳﯿﺎری از اﺳﺒﺎط از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﺣﻤﺰه از اﺑﯽﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :ﻻ ﳚﺪون ﰲ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﺮﺟﺎ ﳑﺎ ﻗﻀﻴﺖ– ﻣﻦ أﻣﺮ اﻟﻮﱄ

– وﻳﺴﻠﻤﻮا – ﷲ – ﺗﺴﻠﻴ ﹰﲈ(.

)ﻟﺞ(  -۲۳۸ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﺟﺎﺑﺮ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﻪی ﻓﻮق را ﭼﻨﯿﻦ
ﺧﻮاﻧﺪ:
)ﻓﻼ و ر ﹼﺑﻚ ﻻﻳﺆﻣﻨﻮن ﺣﺘﻲ ﳛﻜﻤﻮك ﻓﻴﲈ ﺷﺠﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺛﻢ ﻻﳚﺪوا ﰲ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﺮﺟ ﹰﺎ ﳑﺎ

ﻗﴤ ﳏﻤﺪ وآل ﳏﻤﺪ – وﻳﺴﻠﻤﻮا ﺗﺴﻠﻴ ﹰﲈ(

)ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ را در اﺧﺘﻼﻓﺎت و درﮔﯿﺮیھﺎی
ﺧﻮد ﺑﻪ داوری ﻧﻄﻠﺒﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ در درون ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داوری ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ ھﯿﭻ
اﺷﮑﺎﻟﯽ اﺣﺴﺎس ﻧﮑﻨﻨﺪ(.

)ﻟﺪ(  -۲۳۹و از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﮐﺎھﻠﯽ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از
وی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﺪا را ﺗﻨﮫﺎ و ﺑﯽﺷﺮﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺶ و
ﻧﻤﺎز را اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و زﮐﺎت ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﭙﺮدازد و ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺟﺎ آورد و روزهی
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را روزه ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺸﺮک ﻣﺸﺮک اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ
و اﮔﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﺪا را ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﻧﻤﺎز اﻗﺎﻣﻪ ﮐﻨﻨﺪ و زﮐﺎت ﺑﺪھﻨﺪ و ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا را ﺑﻪ
ﺟﺎی آورﻧﺪ و ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را روزه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪاص اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﭼﺮا ﭼﻨﺎن و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ در دلھﺎی ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ ،ﻣﺸﺮک
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ آﯾﻪی ﻓﻮق را ﺗﻼوت ﮐﺮد.
)ﻟﻪ(  -۲۴۰ﺳﯿﺎری از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺒﻠﻪ از
اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺎر از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﻓﻮق را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ:
)ﺣﺘﻲ ﳛﻜﻤﻮا ﳏﻤﺪ ﹰا وآل ﳏﻤﺪ وﻻ ﳚﺪون ﰲ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﺮﺟ ﹰﺎ(.

)ﻟﻮ(  -۲۴۱ﺛﻘﺔ اﻻﺳﻼم در »اﻟﮑﺎﻓﯽ« از ﻋﺪه از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻗﯽ از ﭘﺪرش از

ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺳﺒﺎط از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﺣﻤﺰه از اﺑﯽﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ:
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)وﻟﻮ أﻧﺎ ﻛﺘﺒﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن اﻗﺘﻠﻮا أﻧﻔﺴﻜﻢ – وﺳﻠﻤﻮا اﻹﻣﺎم ﺗﺴﻠﻴ ﹰﲈ – وأﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ دﻳﺎرﻛﻢ

– أرﺿ ﹰﺎ ﻟﻪ – ﻣﺎﻓﻌﻠﻮه إﻻ ﻗﻠﻴ ﹰ
ﻼ ﻣﻨﻬﻢ – وﻟﻮ أن أﻫﻞ اﳋﻼف – ﻓﻌﻠﻮا ﻣﺎ ﻳﻮﻋﻈﻮن ﺑﻪ ﻟﻜﺎن

ﺧﲑ ﹰا ﳍﻢ وأﺷﺪ ﺗﺜﺒﻴﺘﺎ(

)و اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن واﺟﺐ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﮑﺸﯿﺪ -و ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻣﺎم ﺷﻮﯾﺪ -و
از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون روﯾﺪ -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺸﻨﻮدی از او -اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺟﺰ ﮔﺮوه اﻧﺪﮐﯽ از
آﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدادﻧﺪ و اﮔﺮ –اھﻞ اﺧﺘﻼف  -اﻧﺪرزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﻣﯽﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدادﻧﺪ؛ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد و ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮد(.
ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺘﻦ ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط ﺗﯿﺮه ﺟﺰو ﻗﺮآن ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
)ﻟﺰ(  -۲۴۲ﺳﯿﺎری از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺳﺒﺎط ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ﻟﺢ(  -۲۴۳ﻋﯿﺎﺷﯽ از اﺑﯽﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از »أﻧﻔﺴﻜﻢ« ﮐﻠﻤﻪی »ﺳﻠﻤﻮا« وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻋﻼﻣﻪی ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻇﺎھﺮ ﺧﺒﺮ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪی »وﺳﻠﻤﻮا« در آﯾﻪ و در ﻗﺮاﺋﺖ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل

ھﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﮐﻼم اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛
ﯾﻌﻨﯽ ،ﻣﻘﺼﻮد از ﻗﺘﻞ ،ﻗﺘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﺑﺮای اﻣﺎم ﺑﺎﺷﺪ .و آن ﺑﻌﯿﺪ
اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ آن ھﻢ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .و ﻧﻘﻞ ﺳﯿﺎری در اﯾﻦ ﺑﺎب آن را
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :رﴈ ﻟﻪ« ﯾﻌﻨﯽ ،ﺧﺮوج ﺷﻤﺎ ﺑﺮای رﺿﺎی اﻣﺎم ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻔﺴﺮان ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺗﺄوﯾﻞ دارد و ﻗﻮل »وﺳﻠﻤﻮا« ﺗﺎ آﺧﺮ ،ﻋﻄﻒ ﺗﻔﺴﯿﺮ

ﺑﺮای »اﻗﺘﻠﻮا أﻧﻔﺴﻜﻢ« ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا در ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﺑﺮای اﻣﺎم ،ﯾﮏ ﻧﻮع ﻗﮫﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ

ﻧﻔﺲ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺪت آن ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ او ﺷﻮﯾﺪ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﺟﮫﺎد داد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎن و ﻧﻔﺲ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد .و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻼم ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
ً
و وﺟﻪ اول ،اﮔﺮ ﭼﻪ ذاﺗﺎ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ از ﺳﯿﺎق و روﻧﺪ آﯾﻪ دور اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل
دارد ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ،ﺧﺮوج از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮدن ﻧﻔﺲ ﺑﺮای
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن در ﺟﮫﺎد ،ﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺸﺘﻦ ﻧﻔﺲھﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را
ﮐﺸﺘﻨﺪ.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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)ﻟﻂ(  -۲۴۴ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ از ﭘﺪرش از
اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺑﮑﺎر از ﭘﺪرش از ﺟﺎﺑﺮ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :وﻟﻮ أ ﱠﳖﻢ ﻓﻌﻠﻮا ﻣﺎ ﻳﻮﻋﻈﻮن ﺑﻪ – ﰲ ﻋﲇ – ﻟﻜﺎن ﺧﲑ ﹰا ﳍﻢ(.

)م(  -۲۴۵و از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﮫﺮان از ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﺴﻨﯽ از ﺑﮑﺎر از ﺟﺎﺑﺮ از

اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ) :وﻟﻮ أﳖﻢ ﻓﻌﻠﻮا ﻣﺎ ﻳﻮﻋﻈﻮن

ﺑﻪ – ﰲ ﻋﲇ – ﻟﻜﺎن ﺧﲑ ﹰا ﳍﻢ(.

)ﻣﺎ(  -۲۴۶ﺳﯿﺎری از ﻋﻠﯽﺑﻦ ﺣﮑﻢ از داود ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن از ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﺣﺎزم از
اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼوت ﮐﺮد:
)ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻚ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺔ ﻓﻤﻦ اﷲ وﻣﺎ أﺻﺎﺑﻚ ﻣﻦ ﺳﻴﺌﺔ – ﻓﺄﻧﺎ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ(.

»آنﭼﻪ از ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽرﺳﺪ از ﺧﺪاﺳﺖ و آنﭼﻪ از ﺑﻼ و ﺑﺪی ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﺪ ﺑﻪ
ﻗﻀﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ«.
)ﻣﺐ(  -۲۴۷و از ﺑﻌﻀﯽ ھﺎﺷﻤﯽھﺎ از اﺑﻦ اورﻣﻪ از ﯾﻮﻧﺲ از اﻣﺎم رﺿﺎ÷ رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ:
)وإن ﺗﻠﻮوا أو ﺗﻌﺮﺿﻮا – ﻋﲈ أﻣﺮﺗﻢ ﺑﻪ – ﻓﺈن اﷲ ﻛﺎن ﺑﲈ ﺗﻌﻤﻠﻮن ﺧﺒﲑ ﹰا(

»و اﮔﺮ زﺑﺎن از ادای ﺷﮫﺎدت ﺑﭙﯿﭽﺎﻧﯿﺪ ﯾﺎ اﻋﺮاض ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از آنﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
آ ﮔﺎه اﺳﺖ«.
ﮔﻮﯾﺎ» :ﻋﲈ أﻣﺮﺗﻢ« :از ﻗﺮآن ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.

)ﻣﺞ(  -۲۴۸ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺳﺒﺎط از ﻋﻠﯽ

ﺑﻦ اﺑﯽﺣﻤﺰه از اﺑﯽﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ درﺑﺎرهی آﯾﻪی) :وإن ﺗﻠﻮوا أو ﺗﻌﺮﺿﻮا( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

)ان ﺗﻠﻮوا اﻷﻣﺮ وﺗﻌﺮﺿﻮا – ﻋﲈ أﻣﺮﺗﻢ ﺑﻪ – ﻓﺈن اﷲ ﺑﲈ ﺗﻌﻤﻠﻮن ﺧﺒﲑ ﹰا( اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺪﯾﺚ در

ﻣﻘﺎم ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ آﯾﻪ را از آن اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪی
آنﭼﻪ در ﺻﺪر آﯾﻪ و ذﯾﻞ آن آﻣﺪه اﺳﺖ ،روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه:
َ َ ُّ
َ َ ََُۡ َ َ ۡ َُ
� ] ﴾٢٩اﻟﻤﻠﮏ) [۲۹ :ﻳﺎ ﻣﻌﴩ اﳌﻜﺬﺑﲔ ﺣﻴﺚ أﻧﺒﺄﺗﻜﻢ
﴿فستعلمون من هو ِ� ض� ٰ ٖل مب ِ ٖ
رﺳﺎﻟﺔ رﰊ ﰲ وﻻﻳﺔ ﻋﲇ واﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه ﻣﻦ ﻫﻮ ﰲ ﺿﻼل ﻣﺒﲔ(.
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»ﭘﺲ ﺧﻮاھﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﮔﻤﺮاھﯽ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ« ،ای ﮔﺮوه ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرم را درﺑﺎرهی وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ و اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻌﺪ از او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم
ﮐﺮدم؛ ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﮔﻤﺮاھﯽ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ؟ و در ذﯾﻞ آن ،اﯾﻦ آﯾﻪ را ذﮐﺮ
ﮐﺮد:
)ﻓﻠﻨﺬﻳﻘﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا – ﺑﱰﻛﻬﻢ وﻻﻳﺔ أﻣﲑاﳌﺆﻣﻨﲔ – ﻋﺬاﺑ ﹰﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﹰا – ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ –

وﻟﻨﺠﺰﻳﻨﻪ أﺳﻮ ﹶء اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن(

ﻇﺎھﺮ ﻋﺒﺎرت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎن ﻧﺰول ﻟﻔﻈﯽ اﺳﺖ و ﺧﺒﺮ ﯾﻮﻧﺲ
و ذﮐﺮ ﺳﯿﺎری در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)ﻣﺪ(  -۲۴۹ﻋﯿﺎﺷﯽ از زراره و ﺣﻤﺮان از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :اﲏ أوﺣﻴﺖ إﻟﻴﻚ ﻛﲈ اوﺣﻴﺖ اﱃ ﻧﻮح واﻟﻨﺒﲔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه(

»ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ وﺣﯽ ﮐﺮدم ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻮح و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻌﺪ از او وﺣﯽ ﻧﻤﻮدم«.
َّ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ َ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ٓ
در ﻗﺮآن ،آﯾﻪی ﻓﻮق ﴿إِ�ا أوحينا إِ�ك كما أوحينا﴾ اﺳﺖ؛ -ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ -ھﻤﻪ وﺣﯽھﺎ را ﺑﺮای وی ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
)ﻣﻪ(  -۲۵۰ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻠﺒﯽ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد:
)إﲏ أوﺣﻴﺖ إﻟﻴﻚ ﻛﲈ أوﺣﻴﺖ اﱃ ﻧﻮح واﻟﻨﺒﲔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه(

)ﻣﻮ(  -۲۵۱ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﭘﺪرش از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﯿﺮ از اﺑﯽﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ.
)ﻟﻜﻦ اﷲ ﻳﺸﻬﺪ ﺑﲈ أﻧﺰل اﻟﻴﻚ -ﰲ ﻋﲇ – أﻧﺰﻟﻪ ﺑﻌﻠﻤﻪ واﳌﻼﺋﻜﺔ ﻳﺸﻬﺪون وﻛﻔﻲ ﺑﺎﷲ

ﺷﻬﻴﺪ ﹰا(

»ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آنﭼﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ؛ اﯾﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ آن
را ﺑﻪ داﻧﺶ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ھﻢ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪا ﮔﻮاه ﺑﺎﺷﺪ«.
)ﻣﺰ(  -۲۵۲ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ
آﯾﻪی ﻓﻮق را ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺷﯿﻮه ،ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد .ﮔﻮﯾﺎ »ﰲ ﻋﲇ « در آﯾﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۲۲۳

)ﻣﺢ(  -۲۵۳ﻋﯿﺎﺷﯽ از اﺑﯽﺣﻤﺰهی ﺛﻤﺎﻟﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﻪی ﻓﻮق را ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺷﯿﻮه ،ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد.
)ﻣﻂ(  -۲۵۴ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﯽﺣﻤﺰه ﺛﻤﺎﻟﯽ رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل ﮐﺮد) :ﻟﻜﻦ

اﷲ ﻳﺸﻬﺪ ﺑﲈ أﻧﺰل اﻟﻴﻚ – ﰲ ﻋﲇ – أﻧﺰﻟﻪ ﺑﻌﻠﻤﻪ(.

)ن(  -۲۵۵ﺛﻘﺔ اﻻﺳﻼم از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﮫﺮان از ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﺑﻦﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ

ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﯽﺣﻤﺰه از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ را
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﮐﺮد:
)إن اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮا – آل ﳏﻤﺪ ﺣﻘﻬﻢ – ﱂ ﻳﻜﻦ اﷲ ﻟﻴﻐﻔﺮ ﳍﻢ وﻻ ﻟﻴﻬﺪﳞﻢ ﻃﺮﻳﻘﺎ إﻻ ﻃﺮﻳﻖ

ﺟﻬﻨﻢ(.

»ﺑﯽﮔﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺘﻢ ورزﯾﺪﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ و آﻧﺎن
را ﺑﻪ ھﯿﭻ راھﯽ ﺟﺰ راه دوزخ ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ«.
در ﻧﺴﺨﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ دارم و ﺑﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ـ ﺧﻂ او ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ
اﺳﺖ و آﯾﻪ در اﺻﻞ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ـ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ) :إن اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا وﻇﻠﻤﻮا( ﺗﺎ آﺧﺮ

آﯾﻪ .ﻣﻮﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺷﺎﯾﺪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎن و دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻋﻄﻒ ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﻧﺰول ﺑﺪان ﺻﻮرت را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دھﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ:
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﮫﻮ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮدار ﯾﺎ راوی ،ﺣﻤﻞ ﮔﺮدد ،زﯾﺮا آن ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و در
رواﯾﺖ ﻗﻤﯽ و ﻋﯿﺎﺷﯽ و ﺳﯿﺎری ﻧﯿﺰ ،آﻣﺪه اﺳﺖ.
)ﻧﺎ(  -۲۵۶ﻋﯿﺎﺷﯽ از اﺑﯽﺣﻤﺰه ﺛﻤﺎﻟﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷
ﺷﻨﯿﺪم ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل ﻧﻤﻮد) :إن اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا

وﻇﻠﻤﻮا – آل ﳏﻤﺪ ﺣﻘﻬﻢ(  ...ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﻪ.

)ﻧﺐ(  -۲۵۷ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ

اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ آن را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل ﮐﺮد) :إن
ً
اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا وﻇﻠﻤﻮا ـ آل ﳏﻤﺪ ﺣﻘﻬﻢ (-ﺑﻪ واژه ﯾﺴﯿﺮا در آﺧﺮ آﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﯽرﺳﺪ و »آل ﳏﻤﺪ

ﺣﻘﻬﻢ« را ﺑﻌﺪ از »ﻇﻠﻤﻮا« اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۲۲۴

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)ﻧﺞ(  -۲۵۸ﺳﯿﺎر از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﯽﺣﻤﺰه و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ
ﯾﻮﺳﻒ از ﺑﺮادرش از ﭘﺪرش از اﺑﯽﺣﻤﺰه ﺛﻤﺎﻟﯽ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮد.
)ﻧﺪ(  -۲۵۹ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﭘﺪرش از اﺑﯽﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ از اﺑﯽﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ او آﯾﻪی ﺑﻌﺪی را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد» :إن اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا« ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﻪ.
ھﻤﺎن ﺑﺰرﮔﻮار ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ در ﭘﺎورﻗﯽ ﺷﺮح ﺣﺪﯾﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و

آن رواﯾﺖ ﺑﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻮدن آن زﯾﺎده دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻔﺴﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ دو
رواﯾﺖ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺮاد از اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﻇﻠﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا آﻧﺎن را از ﭼﯿﺰی ﻣﻨﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻧﺠﺎت آﻧﺎن از ﻋﺬاب
در آن اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ آل ّ
ﻣﺤﻤﺪص ﺳﺘﻢ ﮐﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺳﺘﻢ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﻼم ﻓﺎﺿﻞ.
ﺑﺪان ﮐﻪ ﻗﻤﯽ ،ﺣﺪﯾﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از آن
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد ،اﻣﺎ در ﻇﺎھﺮ ،اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﻘﻄﻊ از ﺧﺒﺮ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺳﻨﺪ آن را آورده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﻄﻠﺐ آﺳﺎن اﺳﺖ،
زﯾﺮا رواﯾﺖ ﻣﺮﺳﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺴﻨﺪ و ﺑﺪون اﻧﻘﻄﺎع اﺳﺖ.
)ﻧﻪ(  -۲۶۰ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اورﻣﻪ و ﻋﻠﯽ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﻋﻠﯽﺑﻦ ﺣﺴﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ درﺑﺎرهی
آﯾﻪی ﺑﻌﺪی رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :إ ﹼن اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﺛﻢ ﻛﻔﺮوا ﺛﻢ آﻣﻨﻮا ﺛﻢ

ﻛﻔﺮوا ﺛﻢ ازدادوا ﻛﻔﺮ ﹰا ﻟﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﺗﻮﺑﺘﻬﻢ( و ﮔﻔﺖ :درﺑﺎرهی ﻓﻼن و ﻓﻼن و ﻓﻼن ﻧﺎزل ﺷﺪ .و
آنﭼﻪ در ﻣﺼﺤﻒ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
َ ُ ْ ُ ۡ َّ
ََ ْ ُ
ْ ُ
ََ ْ ُ
ْ ُ
ُ
﴿إ َّن ٱ َّ� َ
ِين َء َام ُنوا � َّم �ف ُروا � َّم َء َام ُنوا � َّم �ف ُروا � َّم ٱ ۡزدادوا �ف ٗر� ل ۡم يَ� ِن
ِ
َّ ُ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۢ
ٱ� ِ�غفِر لهم و� ِ�هدِ�هم سبِي�] ﴾١٣٧اﻟﻨﺴﺎء.[۱۳۷ :

و ﺟﻤﻠﻪی »ﻟﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﺗﻮﺑﺘﻬﻢ« در آن ﻧﯿﺴﺖ .آری ،اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ در آﯾﻪای از ﺳﻮره
َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ ۡ َ َ ۡ ُ َّ ۡ َ ُ ْ
آلﻋﻤﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ .آن آﯾﻪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ﴿ :إِن ٱ�ِين �فروا �عد إِي�ٰن ِ ِهم �م ٱزدادوا
َّ ُّ َ
ُ ۡ َّ ُ ۡ َ َ
ُ َ َ ُ
�ف ٗر� لن �ق َبل ت ۡو َ� ُت ُه ۡم َوأ ْو ٰٓ��ِك ه ُم ٱلضآلون] ﴾٩٠آل ﻋﻤﺮان.[۹۰ :

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۲۲۵

و ﻓﺎﺿﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎل داده ﮐﻪ آﯾﻪای از ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﺑﺎ ﺿﻤﯿﻤﻪی ﻗﺴﻤﺘﯽ از
آلﻋﻤﺮان ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ھﺸﺪاری ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﺬﻣﺖ و ﻧﮑﻮھﺶ در ھﺮ دو
آﯾﻪ ،ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻔﺴﺮان
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ راوی در ﺣﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ ،اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ،ﯾﺎ ﺧﻄﺎی ﻗﻠﻢ اﺳﺖ ،ﯾﺎ
راوی ھﻨﮕﺎم ﺳﺆال ﮐﺮدن از اﻣﺎم ،ھﺮ دو آﯾﻪ را ﺑﺎ ھﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻣﺎم ﻧﯿﺰ ﺟﻮاب
او را ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺆاﻟﺶ داده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد و ﺷﺄن ﻧﺰول ھﺮ دو آﯾﻪ ،ﯾﮑﯽ
اﺳﺖ و آنﭼﻪ در ﻣﺼﺤﻒ آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺧﻼف آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺼﺎﺣﻒ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارد.و
ّ
راوی ﺑﺮ ﻣﺼﺤﻒ اﯾﺸﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮ ھﻢ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﮑﻠﻔﯽ
اﺳﺖ و ارﺗﮑﺎب ﺧﻼف ﻇﺎھﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﯿﻨﺪﯾﺶ.
)ﻧﻮ(  -۲۶۱ﺳﯿﺎری از ﯾﻮﻧﺲ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﺣﻤﺰه از اﺑﯽﺑﺼﯿﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷
آورده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪ ﺑﻌﺪی را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ:
َ َ َ ُ ُ ْ َ ۡ َ ۡ َ ٰٓ َ ۡ ُ ُ َّ َ ٰ َ َ ۡ َ ۡ
﴿و� �قولوا ل ِمن �ل� إِ��م ٱلس�م لس
ت ُمؤم ِٗنا﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» [۹۴ :ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﺳﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯽ«.
)ﻧﺰ(  -۲۶۲ﻃﺒﺮﺳﯽ در »ﳎﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ ﻗﺎری از ﺑﻌﻀﯽ از

ﻃﺮق آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻟﺴﺖ ﻣﺆﻣﻨ ﹰﺎ« ـ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﻣﯿﻢ دوم ـ و اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻠﺨﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮ÷ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و ھﺮ ﮐﺲ

»ﻣﺆﻣﻨ ﹰﺎ« ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،آن را اﻣﺎن اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد ،ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ
اﻣﺎﻧﺖ ﻧﻤﯽدھﯿﻢ.
)ﻧﺢ(  -۲۶۳ﮐﻠﯿﻨﯽ از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﮫﺮان از ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺣﺴﻨﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﯽﺣﻤﺰه از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ
اﻟﺮﺳﻮل ﺑﺎﳊﻖ ﻣﻦ رﺑﻜﻢ – ﰲ وﻻﻳﺔ ﻋﲆ ﻓﺂﻣﻨﻮا ﺧﲑ ﹰا ﻟﻜﻢ
ﻧﺎزل ﮐﺮد) :ﻳﺎ أﳞﺎاﻟﻨﺎس ﻗﺪﺟﺎءﻛﻢ ﱠ

وإن ﺗﻜﻔﺮوا – ﺑﻮﻻﻳﺘﻪ – ﻓﺈن ﷲ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﲈوات واﻷرض(.

)ﻧﻂ(  -۲۶۴ﻋﯿﺎﺷﯽ از اﺑﯽﺣﻤﺰه ﺛﻤﺎﻟﯽ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻓﺮود آﻣﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺧﺒﺮ را ذﮐﺮ ﮐﺮد.
)س(  -۲۶۵ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﯽﺣﻤﺰه و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ
ﺳﯿﻒ از ﺑﺮادرش از ﭘﺪرش از اﺑﯽﺣﻤﺰه از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

۲۲۶

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

آﯾﻪی ﻓﻮق ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ آﯾﻪ را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮق ﮐﻪ واژهی »ﺑﻮﻻﻳﺘﻪ« ﺑﻌﺪ

از آﻣﻨﻮا ھﻢ آﻣﺪه و )و إن ﺗﻜﻔﺮوا ﺑﻮﻻﻳﺘﻪ( ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ.

)ﺳﺎ(  -۲۶۶و از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن از ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﻣﺮوان از ﻣﻨﺨﻞ از ﺟﺎﺑﺮ از

اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :ﻳﺎ اﳞﺎ اﻟﻨﺎس ﻗﺪﺟﺎءﻛﻢ ﺑﺮﻫﺎن ﻣﻦ

رﺑﻜﻢ و أﻧﺰﻟﻨﺎ اﻟﻴﻜﻢ – ﰲ ﻋﲇ – ﻧﻮر ﹰا ﻣﺒﻴﻨ ﹰﺎ( و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد اﯾﻦ ،در »اﻟﮑﺎﻓﯽ«
ھﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻮرهی ﻣﺎﺋﺪه

)اﻟﻒ(  -۲۶۷ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ از ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺼﺮی

از اﺑﻦ اﺑﯽﻋﻤﯿﺮ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ دوم÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ:
َ َ
ْ َ ُ ْ ۡ ُ
�� ُّ� َها ٱ َّ� َ
﴿ ٰٓ
ِين َء َام ُن ٓوا أ ۡوفوا ب ِٱل ُعقودِ �﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة» [۱ :ای اﯾﻤﺎنداران ﺑﻪ ﻋﻘﺪھﺎ وﻓﺎ
ﮐﻨﯿﺪ«.
ً
و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :واﻗﻌﺎ رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻋﻘﺪ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﯽ را در ده ﺟﺎ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺴﺖ ،ﺳﭙﺲ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻧﺎزل ﮐﺮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ) :ﻳﺎ أﳞﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا أوﻓﻮا ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد – اﻟﺘﻲ

ﻋﻘﺪت ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻷﻣﲑاﳌﺆﻣﻨﲔ(.

»ای اﯾﻤﺎنداران ﺑﻪ ﻋﻘﺪ و ﭘﯿﻤﺎنھﺎ وﻓﺎ ﮐﻨﯿﺪ -ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن از ﺷﻤﺎ
ﮔﺮﻓﺖ«.-
)ب(  -۲۶۸ﺳﯿﺎری ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻋﻤﺮو اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ دوم ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ آورد ﮐﻪ
آﯾﻪی ﻓﻮق را ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺷﯿﻮه ﺗﻼوت ﮐﺮد ،و ﻓﻘﻂ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ،آﻣﺪه
اﺳﺖ.
)ج(  -۲۶۹ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ و ﻏﯿﺮ او از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد از ﻋﻠﯽﺑﻦ ﺣﮑﻢ از
ھﯿﺜﻢ ﺑﻦ ﻋﺮوه ﺗﻤﯿﻤﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ درﺑﺎرهی آﯾﻪی وﺿﻮ

ﺳﺆال ﮐﺮدم) :ﻓﺎﻏﺴﻠﻮا وﺟﻮﻫﻜﻢ وأﻳﺪﻳﻜﻢ اﱃ اﳌﺮاﻓﻖ( ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻨﻄﻮر؟ از ﭘﺸﺖ ﮐﻒ دﺳﺘﻢ

ﺗﺎ آرﻧﺞ ﻣﺴﺢ ﮐﺮدم .ﮔﻔﺖ :ﻧﺎزل ﺷﺪن اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ) :ﻓﺎﻏﺴﻠﻮا وﺟﻮﻫﻜﻢ وأﻳﺪﻳﻜﻢ

ﻣﻦ اﳌﺮاﻓﻖ( ﺳﭙﺲ دﺳﺘﺶ را از آرﻧﺞ ﺑﺮ ﺑﺎزو ﻣﺎﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ رﺳﯿﺪ.
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۲۲۷

)د(  -۲۷۰ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در »اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ« ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد از ﮐﻠﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ

ﮐﺮده اﺳﺖ.

)ھ)  -۲۷۱اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﮐﻮﻓﯽ ﺻﺎﺣﺐ »اﻟﺒﺪع اﳌﺤﺪﺛﺔ ﰲ ﺑﺪع اﻟﺜﻼﺛﺔ« و
ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »اﻹﺳﺘﻐﺎﺛﺔ« ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﺑﺪﻋﺖ ّ
دوم را ﯾﺎدآور ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪ :و در

ﻣﺼﺤﻒ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺻﻠﻮات اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎ رواﯾﺖ أﺋﻤﻪ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮدش »ﻣﻦ اﳌﺮاﻓﻖ« و
»إﱄ اﻟﻜﻌﺒﲔ« آﻣﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ھﺎﺷﻢ ﻗﻤﯽ از ﭘﺪرش از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﺒﻮب از ﻋﻠﯽ

ﺑﻦ رﯾﺎب از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ از ﭘﺪرشص رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰول اﯾﻦ آﯾﻪ در
ﻣﺼﺤﻒ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
َ
َّ َ ٰ َ ۡ ُ ْ ُ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ُ ۡ ُ ۡ َ
﴿ ٰٓ
سلوا وجوه�م و�يدِي�م إِ�
���ها ٱ�ِين ءامنوا إِذا �متم إِ� ٱلصلوة ِ فٱغ ِ
ۡ
ٱل َم َراف ِِق﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۶ :
ﺳﭙﺲ ﮐﻼﻣﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ را ذﮐﺮ ﮐﺮده .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ :از ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ رواﯾﺎت ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺻﺮﯾﺢ
آنھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی »ﻣﻦ اﳌﺮاﻓﻖ« اﺳﺖ ﻧﻪ »إﱄ اﳌﺮاﻓﻖ« اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ

ﺳﺒﺐ ،ﺷﯿﺦ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ« ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده
اﺳﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ،ﺳﺆال از اﺳﺎس ﺳﺎﻗﻂ و ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ و ﻣﻘﺼﻮد از ﺳﺆال اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻇﺎھﺮ آنﭼﻪ در ﻣﺼﺤﻒ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺴﺘﻦ از ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن آﻏﺎز
ﺷﻮد و در آرﻧﺞھﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮد .ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻪی ﺷﯿﺦ ﺑﮫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮاد از ﻧﺎزل

ﺷﺪن ﺗﺄوﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ؛ ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻤﻞ ﺷﻮد ،و ﮔﺮﻧﻪ اﯾﻦ
رواﯾﺖ ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻇﺎھﺮ ﺧﺒﺮ ﻧﻔﯽ ﮔﺮدد؟ ﺣﺘﯽ ارادهی ﺗﺄوﯾﻞ از
ﺗﻨﺰﯾﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .و ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺧﺒﺮھﺎ را در »ﴍح

اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ« رد ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ :اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻮاﺗﺮ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ،ﺗﻮاﺗﺮ در ﺳﻠﺴﻠﻪ راوﯾﺎن

ﺗﺎ ﻗﺎرﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺗﻮاﺗﺮ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﺎ ﻗﺎرﯾﺎن و ﺑﻌﺪ از آنھﺎ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊآوری
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﺗﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪی رواﯾﺖ از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮص
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ دارای ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﻌﻨﻮی ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل ﺑﺮ ﻧﻘﺺ و
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮآن دﻻﻟﺖ دارﻧﺪّ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﺟﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮد و ﻣﺎ

۲۲۸

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﻃﺒﻖ آنﭼﻪ ﻗﺎرﯾﺎن آن را ﺿﺒﻂ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﻗﺎﺋﻢ –
ﻣﮫﺪی – ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد .ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼم ﻣﺠﻠﺴﯽ.
)و(  -۲۷۲ﺷﯿﺦ در »اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ« از ﻣﻔﯿﺪ از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪاز ﭘﺪرش از اﺣﻤﺪﺑﻦ

ادرﯾﺲ و ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﺣﻤﺎد از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
ﻧﻌﻤﺎن از ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ھﺬﯾﻞ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :درﺑﺎرهی آﯾﻪی ﻓﻮق از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ
ﺳﺆال ﮐﺮدم ﮐﻪ آﯾﺎ »أرﺟﻠﻜﻢ« را ﻣﺠﺮور ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﻨﺼﻮب ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﺮورش ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

)ز(  -۲۷۳ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ھﺬﯾﻞ از اﺑﺎﺟﻌﻔﺮ÷ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ آن ﺳﺆال ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺼﺐ رﻓﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺮ ﺳﮫﻮ ﻧﺴﺨﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺣﻤﻞ
ﻣﯽﺷﻮد.
)ح( -۲۷۴در ﮐﺘﺎب »دﻋﺎﺋﻢ اﻹﺳﻼم« ـ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ ـ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﻗﺮاﺋﺖ
»وأ ﹺ
رﺟﻠﻜﻢ« ﺑﺎ ﮐﺴﺮ ،ﻗﺮاﺋﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ ،و اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻧﯿﺰ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ:
ﻃﺒﻖ ﻇﺎھﺮ آن ﺧﺒﺮھﺎ ،ﻗﺮاﺋﺖ »ارﺟﻠﻜﻢ« ،در ﺟﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺰول ﻧﺼﺐ ،ﻣﻨﺘﻔﯽ

اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ھﻢ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ« ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ،آن ﺟﺎ ﮐﻪ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺼﺐ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻗﺎرﯾﺎن ﺑﺮ آن ھﺴﺘﻨﺪ و
اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ،ﻏﺴﻞ ﭘﺎ را واﺟﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻏﯿﺮ از ﺷﺴﺘﻦ ﻣﻔﮫﻮم دﯾﮕﺮی را ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اول ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در آن اﺳﺖ ،اﺟﻤﺎع در ﻗﺮاﺋﺖ ﺟﺮ و اﺧﺘﻼف در ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺼﺐ
اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺼﺐ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻓﻘﻂ ﺟﺮ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ
ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﮔﻔﺘﻪ :در اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺎرﯾﺎن
ھﻔﺖﮔﺎﻧﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺗﻮاﺗﺮ ﻧﺪارد و ﻗﺮآن ﺑﺮ ﯾﮏ ﺣﺮف ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻧﻪ ﺑﺮ ھﻔﺖ ﺣﺮف و از
ﮔﻔﺘﻪی او ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺮاﺋﺖھﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺧﺒﺎر ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده
ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ھﻤﻪی آن را در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮح ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺳﭙﺲ آنﭼﻪ در ﻧﺴﺨﻪی ﻣﻦ
ﺣﺘﯽ در اﮐﺜﺮ ﻧﺴﺨﻪھﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ:
»ﻓﺎﻣﺴﺤﻮا« ﺑﺎ ﻓﺎء آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ از ﺳﮫﻮ ﻧﺴﺨﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ واو

ﺑﻮدن آن در رواﯾﺖ ﻋﯿﺎﺷﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺗﺤﺎد راوی ،ﺳﮫﻮ ﺑﻮدن ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﻓﺎء را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۲۲۹

)ط(  -۲۷۵ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ در اول ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ آنﭼﻪ از ﻗﺮآن ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﺷﺪه اﺳﺖ .. .ﻗﻮل ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل:
)ﻳﺄﳞﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻠﻎ ﻣﺎ أﻧﺰل إﻟﻴﻚ ﻣﻦ رﺑﻚ ﰲ ﻋﲇ(.

ﮔﻮﯾﺎ در اﯾﻦ آﯾﻪ »ﻓﯽ ﻋﻠﯽ« ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
)ی(  -۲۷۶و در ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻮق در ﺳﻮره ﺳﺒﺄ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﭘﺪرم از اﺑﻦ اﺑﯽﻋﻤﯿﺮ از

اﺑﻦ ﺳﻨﺎن از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ آورد و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ) :ﻳﺎ أﳞﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻠﻎ ﻣﺎ أﻧﺰل إﻟﻴﻚ ﻣﻦ رﺑﻚ  -ﰲ

ﻋﲇ( اﻟﺨﺒﺮ.

)ﯾﺎ(  -۲۷۷ﻓﺮات ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮐﻮﻓﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﯿﻦ از اﺑﻦﻋﺒﺎسس
درﺑﺎرهی ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻌﻦ ،ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ آورد) :ﻳﺎ أﳞﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻠﻎ ﻣﺎ

اﻧﺰل إﻟﻴﻚ ﻣﻦ رﺑﻚ  -ﰲ ﻋﲇ( .و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ درﺑﺎرهی

ﻋﻠﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﺪ.
)ﯾﺐ(  -۲۷۸ﺷﯿﺦ ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﻧﺠﻔﯽ در ﮐﺘﺎب »ﺗﺄوﯾﻞ آﯾﺎت ﺑﺎھﺮه« و ﺳﯿﺪ ﺗﻮﺑﻠﯽ در
ﮐﺘﺎب »ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﺮام« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻇﺎھﺮ ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از ﻏﯿﺮ
ﺗﻔﺴﯿﺮ او از زﯾﺪ ﺷﺤﺎم ﻧﯿﺰ ،آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺘﺎده ﺑﻦ دﻋﺎﻣﻪ ﻧﺰد اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ رﻓﺖ
و درﺑﺎرهی آﯾﻪی ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺆال ﮐﺮد:
﴿ َولَ َق ۡد َص َّد َق َعلَ ۡيه ۡم إبۡل ُ َ َّ ُ َ َّ َ ُ َّ َ ٗ ّ ۡ ۡ َ
ِيس ظنهۥ فٱ�بعوهُ إِ� ف ِر�قا م َِن ٱل ُمؤ ِمن ِ�] ﴾٢٠ﺳﺒﺄ[۲۰ :
ِ ِ
»در واﻗﻊ ،اﺑﻠﯿﺲ ﭘﻨﺪار ﺧﻮد را درﺑﺎرهی آﻧﺎن راﺳﺖ ﮔﺮداﻧﺪ؛ زﯾﺮا ھﻤﮕﯽ از او ﭘﯿﺮوی
ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﮔﺮوه اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﺆﻣﻨﺎن«.
وی ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮشص أﻣﺮ ﮐﺮد اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻨﺼﻮب
ﮐﻨﺪ و آن ﻓﺮﻣﺎن در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ) :ﻳﺎ أﳞﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻠﻎ ﻣﺎ أﻧﺰل إﻟﻴﻚ

ﻣﻦ رﺑﻚ  -ﰲ ﻋﲇ – وإن ﱂ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﲈ ﺑﻠﻐﺖ رﺳﺎﻟﺘﻪ( ﺗﺎ آﺧﺮ ﺧﺒﺮ.

)ﯾﺞ(  -۲۷۹اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻻﺣﺘﺠﺎج« از ﻣﮫﺪی ﺑﻦ اﺑﯽﺣﺮب از

اﺑﯽﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻮی از ﻓﺮزﻧﺪان اﻓﻄﺲ ﮐﻪ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺪا ﺑﻮد ،از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ھﻤﺎم از
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ از ﺳﯿﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮه و ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ و ھﻤﮕﯽ از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺳﻤﻌﺎن از
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ﻋﻠﻘﻤﻪی ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻀﺮﻣﯽ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ÷ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺣﺞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد و ﻏﯿﺮ از ﺣﺞ و وﻻﯾﺖ ،ھﻤﻪی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮع را ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻧﻤﻮد و در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻏﺪﯾﺮﺧﻢ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﺟﺤﻔﻪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ،رﺳﯿﺪ،
ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ از روز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد؛ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﭘﯿﺎم ﺑﺎزداﺷﺘﻦ و ھﺸﺪار و ﻋﺼﻤﺖ و ﺣﻔﻆ
از ﻣﺮدم آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺤﻤﺪص ،ھﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ) :ﻳﺎ

أﳞﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻠﻎ ﻣﺎ اﻧﺰل إﻟﻴﻚ ﻣﻦ رﺑﻚ  -ﰲ ﻋﲇ( »ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،آنﭼﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪا
درﺑﺎرهی ﻋﻠﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻦ  ...ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﺎارزش اﺳﺖ و ﺷﯿﺦ ﺷﮫﯿﺪ و ﺑﺰرﮔﻮار ،اﺑﻦ ﻓﺎرﺳﯽ در ﮐﺘﺎب »روﺿﺔ

اﻟﻮاﻋﻈﲔ« آن را ﻣﺎﻧﻨﺪ او رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ،رﺿﯽاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻃﺎوس )ﻗﺪس

ﺳﺮه( از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻞ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺎﻗﺐ از
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﺑﯽﻣﺤﻤﺪ دﯾﻨﻮری از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ
ھﻤﺪاﻧﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ از ﺳﯿﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮه ،ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻮق را ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ و
ﺳﻨﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮد ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از اﻟﻔﺎظ وﺟﻮد دارد.
)ﯾﺪ(  -۲۸۰ﺳﯿﺪ رﺿﯽاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻃﺎوس در ﮐﺘﺎب »ﻛﺸﻒ اﻟﻴﻘﲔ« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب
ﺷﯿﺦ ﺛﻘﻪ اﺑﯽﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽﺛﻠﺞ ﺑﺎ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﺳﻞ از اﻣﺎم ﺻﺎدق÷ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ در »ﻛﺮاع اﻟﻐﻤﻴﻢ« آﯾﻪی ﻓﻮق را ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺧﻮد ﻧﺎزل ﮐﺮد.

)ﯾﻪ(  -۲۸۱ﮐﺘﺎب »اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻮﺿﺤﺔ« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﻈﻔﺮﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ از ﺣﻤﺪان ﻣﻌﺎﻓﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ رﺿﺎ÷ از ﭘﺪرش از ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ
ﺟﻌﻔﺮ÷ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روز ﻏﺪﯾﺮﺧﻢ ،روز ﺑﺰرگ و ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ .ﻣﻄﻠﺐ را اداﻣﻪ
ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺟﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل وﻋﯿﺪ و ﺗﮫﺪﯾﺪ را ﻧﺎزل ﻧﻤﻮده و
ﻓﺮﻣﻮد) :ﻳﺎ اﳞﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻠﻎ ﻣﺎ أﻧﺰل إﻟﻴﻚ ﻣﻦ رﺑﻚ ﰲ ﻋﲇ  (...ﺗﺎ آﺧﺮ.

)ﯾﻮ(  -۲۸۲اﺑﻦ ﺷﮫﺮ آﺷﻮب در »ﻣﻨﺎﻗﺐ« ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار« اﺳﺖ از ﻋﯿﺴﯽ

ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﭘﺪرش ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ) :ﻳﺎ أﳞﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻠﻎ ﻣﺎ أﻧﺰل إﻟﻴﻚ
ً
ﻣﻦ رﺑﻚ – ﰲ ﻋﲇ – ﻓﺈن ﱂ ﺗﻔﻌﻞ – ﻋﺬﺑﺘﻚ ﻋﺬاﺑ ﹰﺎ أﻟﻴ ﹰﲈ( .اﻣﺎ ﺑﻌﺪا دﺷﻤﻦ »ﰲ ﻋﲇ« را ﺣﺬف

ﻧﻤﻮد.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۲۳۱

)ﯾﺰ(  -۲۸۳ﮐﺘﺎب »اﻷﻣﺎﱄ« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ اﺑﯽﻋﻤﯿﺮ از اﺑﻦ ﺳﻨﺎن از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻨﺼﻮب
ﮐﻨﺪ ،آﯾﻪی ﻓﻮق را ﻧﺎزل ﮐﺮد.

)ﯾﺢ(  -۲۸۴ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ از ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﺎراﻧﺶ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﻪی ﻓﻮق را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد) :ﻳﺎ أﳞﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻠﻎ ﻣﺎ أﻧﺰل إﻟﻴﻚ ﻣﻦ رﺑﻚ ﰲ

ﻋﲇ(...ﺗﺎ آﺧﺮ.

)ﯾﻂ(  -۲۸۵ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻛﺸﻒ اﻟﻐﻤﺔ« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از زر از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آﯾﻪی ﻓﻮق را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ) :ﻳﺎ أﳞﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻠﻎ ﻣﺎ

أﻧﺰل إﻟﻴﻚ ﻣﻦ رﺑﻚ – إن ﻋﻠﻴ ﹰﺎ ﻣﻮﱄ اﳌﺆﻣﻨﲔ(.

)ک(  -۲۸۶ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب »ﳖﺞ اﻟﺒﻴﺎن« آﯾﻪی ﻓﻮق در ﺷﻤﺎر

آﯾﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻢ »ﻋﻠﯽ« در اﯾﻦ آﯾﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ
اﻣﺎ آن را ﭘﺎک ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
)ﮐﺎ(  -۲۸۷ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﭘﺪرش از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ داود ﻣﻨﻘﺮی
از ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ از زھﺮی از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ÷ در ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ درﺑﺎرهی ذﮐﺮ
وﺟﻮه روزه ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ َ
َ َ
ُ ُّ َ َ ّ ٗ َ َ ٓ ۡ ُ
َۡ ُ
َ َ
ج َزاءّ ٞمِثل َما � َتل م َِن ٱ�َّ َع ِم �� ُم بِهِۦ ذ َوا ع ۡد ٖل
﴿ َو َمن � َتل ُهۥ مِن�م متع ِمدا ف
ّ ُ ۡ
مِن�م ﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة[۹۵ :

»ھﺮ ﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﻧﺨﺠﯿﺮی ﺑﮑﺸﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻔﺎرهای ﻣﻌﺎدل آن از ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺑﺪھﺪ
ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ ﻋﺎدل در ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ﺑﻮدن آن ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻨﺪ«.
)ﮐﺐ(  -۲۸۸ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ از اﺑﯽﺟﻤﯿﻠﻪ از زﯾﺪ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده
َۡ ُ
َ َ
ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪُ ��﴿ :م بِهِۦ ذ َوا ع ۡد ٖل﴾ ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺎم اﺳﺖ.
)ﮐﺞ(  -۲۸۹ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮ و ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق÷ )ﳛﻜﻢ

ﺑﻪ ذوي ﻋﺪل( ﺧﻮاﻧﺪ.
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)ﮐﺪ(  -۲۹۰ﻋﯿﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺣﺮﯾﺰ از زراره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :درﺑﺎرهی آﯾﻪی ﺳﺆال ﮐﺮدم در
ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﻋﺪل« رﺳﻮل ﺧﺪاص اﺳﺖ و اﻣﺎم ﺑﻌﺪ از آن ھﻢ .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ از

اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
)ﮐﻪ(  -۲۹۱ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از اﺑﻦ ﻓﻀﺎل از اﺑﻦ ﺑﮑﯿﺮ
َۡ ُ
َ َ
از زراره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :درﺑﺎرهی آﯾﻪی ﴿�� ُم بِهِۦ ذ َوا ع ۡد ٖل﴾ از اﺑﺎﺟﻌﻔﺮ ﺳﺆال ﮐﺮدم ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن را ذﮐﺮ ﮐﺮد.
)ﮐﻮ(  -۲۹۲ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽآورد ﮐﻪ اﻣﺎم
ﺻﺎدق÷ ﺧﻮاﻧﺪ) :ﳛﻜﻢ ﺑﻪ ذوي ﻋﺪل ﻣﻨﻜﻢ( ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺎم .و در دﻟﯿﻞ ھﻔﺘﻢ ،راهھﺎی

دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﺒﺮ از ﮐﻠﯿﻨﯽ و ﺳﯿﺎری ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﭘﺲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ
ُ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺴﺮان ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﻣﻔﺮد ،ذوﻋﺪل
َ
اﺳﺖ ﻧﻪ »ذوا«.
و ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ درﺑﺎرهی »ذو ﻋﺪل« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :دو ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل

ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﮑﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ از آن اراده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ

ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،از ذو»ﻣﻦ« اراده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ »ﻣﻦ« ﺑﺮای ﻣﺜﻨﯽ

ھﻢ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﻔﺮد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ وﺟﻪ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺟﻨﯽ
ذﮐﺮ ﮐﺮده ﺑﻌﯿﺪ و ﻧﺎﻣﻔﮫﻮم اﺳﺖ و در ﺗﻔﺴﯿﺮ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دو ﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮاد
از »ذي ﻋﺪل« رﺳﻮل ﺧﺪاص و أوﻟﯽاﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺮای

ﺧﺒﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .و در ﮐﺸﺎف آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻮاﻧﺪ» :ذو ﻋﺪل

ﻣﻨﻜﻢ« ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻋﺪاﻟﺖ را رﻋﺎﯾﺖ

ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ از آن ارادهی وﺣﺪت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺎم اﺳﺖ و ﻇﺎھﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ را اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ آن ﺧﺒﺮ را واژﮔﻮن ﺷﺪه ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ دلھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
)ﮐﺰ(  -۲۹۳ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮاﺋﺖ ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
»ﺗﻄﻌﻤﻮن أﻫﺎﻟﻴﻜﻢ« آﻣﺪه اﺳﺖ .و در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺸﺎف آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

»اﻫﺎﻟﻴﻜﻢ« را ﺑﺎ ﺳﮑﻮن )ﻳﺎء( ﺧﻮاﻧﺪ .اھﺎﻟﯽ اﺳﻢ ﺟﻤﻊ اھﻞ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﯿﺎﻟﯽ در ﺟﻤﻊ

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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ﻟﯿﻠﻪ و اراﺿﯽ در ﺟﻤﻊ ارض و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :اﻫﻠﻮن« ﻣﺎﻧﻨﺪ »ارﺿﻮن« ﺑﻪ ﺳﮑﻮن راء

اﺳﺖ و اﻣﺎ ﺳﮑﻮن ﯾﺎء در ﺣﺎل ﻧﺼﺐ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :رأﻳﺖ

ﻣﻌﺪي ﻛﺮب« – ﺑﺎﺳﮑﻮن ﯾﺎء – ﮐﻪ ﯾﺎء را در ﺳﮑﻮن ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﻟﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

)ﮐﺢ(  -۲۹۴ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻋﺪهای از ﺳﮫﻞﺑﻦ زﯾﺎد از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﯽﻧﺼﺮ از ﻣﺮدی
از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ:
)ﻻﺗﺴﺄﻟﻮا ﻋﻦ أﺷﻴﺎء – ﱂ ﺗﺒﺪﹶ ﻟﻜﻢ – إن ﺗﺒﺪﹶ ﻟﻜﻢ ﺗﺴﺆﻛﻢ(

»از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻣﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد ،ﺷﻤﺎ را ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
)ﮐﻂ(  -۲۹۵ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از اﺑﯽﺳﻠﻤﻪ زﯾﺪ ﺷﺤﺎم از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷

رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :ﻻﺗﺴﺄﻟﻮا ﻋﻦ أﺷﻴﺎءﻛﻢ – ﱂ ﺗﺒﺪ ﻟﻜﻢ – إن

ﺗﺒﺪ ﻟﻜﻢ ﺗﺴﺆﻛﻢ( و در ﮐﺘﺎب »ﻣﺮآة اﻟﻌﻘﻮل« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ زﯾﺎده در ﻣﺼﺎﺣﻒ آﻧﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل دارد ذﮐﺮ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ُﺑﻌﺪ آن ﻣﺨﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
)ل(  -۲۹۶ﺳﯿﺎری از ﻧﺼﺮﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ از ﺟﺒﻠﯽ از ﻣﺮدی از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ اﺑﯽﯾﻌﻘﻮب ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از وی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :آﯾﻪی ﺑﻌﺪی را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺨﻮان) :وإذ ﻗﺎل اﳊﻮارﻳﻮن ﻳﺎ ﻋﻴﴘﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ – ﻫﻞ رﺑﻚ

ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ) -ﻧﻪ( ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ رﺑﻚ( را ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﮑﺮد.

)ﻻ(  -۲۹۷ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﯾﺤﯿﯽ ﺟﺒﻠﯽ از ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ آورده اﺳﺖ:
َ
﴿ َه ۡل � َ ۡس َت ِط ُ
يع َر ُّ�ك﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة [۱۱۲ :ﮔﻔﺖ :آن را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدم) :ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن

ﺗﺪﻋﻮ رﺑﻚ( اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺎ ﺗﺎء ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺪهی ﮐﻤﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ

ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺎرﯾﺎن ﺑﺎ ﯾﺎء ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ .ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ از ﭘﺮوردﮔﺎرت درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯽ .در درﺧﻮاﺳﺘﺸﺎن اﺳﺘﻄﺎﻋﻪ را ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻪ اﯾﻦ
ﻋﻠﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ او ﺷﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﻮﯾﺎ آﻧﺎن اﺳﺘﻄﺎﻋﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺣﺘﺠﺎج ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﭘﺲ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮ
اﺳﺖ؟ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ دوﺳﺘﺖ ﺑﮕﻮﯾﯽ :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺮا ﺗﻨﮫﺎ ﺑﮕﺬاری ،ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮﻟﻢ!
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮو ﭼﻮن ﺗﻮ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﺗﻮان ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻓﺮوﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺳﻔﺮهای را از ﭘﺮوردﮔﺎرت درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯽ؟ و ﮔﻔﺖ:

۲۳۴

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﻧﺰدﯾﮏ و ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ھﻢ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وی÷ ﮔﻔﺖ:
»ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ دﻋﺎ ﮐﻨﯽ و از ﭘﺮوردﮔﺎرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ؟«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎل و ﻣﻘﺎم ﺣﻮارﯾﻮن اﺳﺖ ،ﺣﻮارﯾﻮﻧﯽ
ﮐﻪ در آﯾﻪی ﻗﺒﻞ ﺑﺪانھﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
َ
َ ُ ْ
ۡ
ۡ
َّ
� َوار ّ�ۧ َن أَ ۡن َءام ُِنوا ْ � َو� َر ُ
�ذ أَ ۡو َح ۡي ُ
ت إ ِ َ� ٱ ۡ َ
و� قال ٓوا َء َام َّنا َوٱش َه ۡد بِ�� َنا
س
﴿
ِِ
ِ ِ
ِ
َ
ُ ۡ
مسل ُِمون] ﴾١١١اﻟﻤﺎﺋﺪة[۱۱۱ :

»و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎران ﻋﯿﺴﯽ اﻟﮫﺎم ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮم اﯾﻤﺎن آورﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
اﯾﻤﺎن آوردﯾﻢ و ﺗﻮ ھﻢ ﺷﺎھﺪ ﺑﺎش ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯿﻢ«.
ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ،دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺷﮏ آﻧﺎن درﺑﺎرهی ﻗﺪرت ﺧﺪا و ﺑﻄﻼن اﯾﻤﺎن اﯾﺸﺎن

ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻜﺸﺎف« ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
َ
ﺳﻮرهی أﻧﻌﺎم

)اﻟﻒ(  -۲۹۸ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ از
ﻧﻀﺮﺑﻦ ﺳﻮﯾﺪ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﺣﻤﺰه از ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ از ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﻣﯿﺜﻢ ﻏﯿﺎﺑﻪ اﺳﺪی
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد:
َ ۡ َ ۡ َ َّ ُ َ ۡ ُ َ َّ
َ ُ ُ َ َ َّ ُ ۡ َ ُ َ ّ ُ َ َ َ َ ٰ َّ َّ
ل�ٰلِم َ
�
�ن ٱ
﴿قد �عل ُم إِنهۥ �َح ُزنك ٱ�ِي �قولونۖ فإِ�هم � ي�ذِبونك و� ِ
ِ
َّ َ ۡ َ ُ َ
َ
ت ٱ� ِ �حدون] ﴾٣٣اﻷﻧﻌﺎم[۳۳ :
�� ٰ ِ
»ﺑﺪرﺳﺘﯽ آﻧﺎن ﺗﻮ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺘﻤﮑﺎران آﯾﺎت ﺧﺪا را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.

اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :آری او را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ »ﻻﻳﻜﺬﺑﻮن« ﺑﺒﺪون ﺗﺸﺪﯾﺪ

و ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:

)ﻻ ﻳﺄﺗﻮن ﺑﺒﺎﻃﻞ ﻳﻜﺬﺑﻮن ﺑﻪ ﺣﻘﻚ(

»ﺑﺎﻃﻠﯽ را ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺣﻖ ﺗﻮ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ«.
)ب(  -۲۹۹ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﻣﯿﺜﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﭘﯿﺶ

اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ آﻣﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮد.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۲۳۵

)ج(  -۳۰۰ﺳﯿﺎری از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﯿﻒ از ﺑﺮادرش از ﭘﺪرش از داودﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ از
ﻓﺈﳖﹸﻢ ﻻ ﻳﻜﺬﺑﻮﻧﻚ« را ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ »ﻻ ﻳﻜﺬﺑﻮﻧﻚ«
اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی » ﹼ

ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﻻﻳﻜﺬﺑﻮﻧﻚ.

)د(  -۳۰۱و از ﺻﻔﻮان از ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ از ﻋﻤﺮان ،ھﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻞ ﺗﺎ آﺧﺮ
رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ھ)  -۳۰۲ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ درﺑﺎرهی ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
ُ َ َّ
ُ ُ َ َ َّ َ
َ َ َ َّ َ
َ ّ َ َ
﴿ق ۡد � ۡعل ُم إِن ُهۥ �َ ۡح ُزنك ٱ�ِي َ�قولونۖ فإِ� ُه ۡم � يُ�ذِبُونك﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم.[۳۳ :
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺰد اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﯾﺪ؛ وی ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺑﺸﺪت او را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ،در اﺻﻞ )ﻻﻳﻜﺬﺑﻮﻧﻚ( ﻧﺎزل ﺷﺪ؛ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺣﻘﯽ را ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺣﻖ ﺗﻮ را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
)و(  -۳۰۳ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺎﻓﻊ و ﮐﺴﺎﺋﯽ و اﻋﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽﺑﮑﺮ،
)ﻻﻳﻜﺬﺑﻮﻧﻚ( را ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻌﻔﺮ

ﺻﺎدق رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺎرﯾﺎن آن را ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﮐﺎف و ﺗﺸﺪﯾﺪ ذال ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ .ﻣﻄﻠﺐ

را اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وی )ﻻﻳﻜﺬﺑﻮﻧﻚ( را ﺑﺎ

ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻨﯽ آن ،اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺣﻘﯽ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ از ﺣﻖ ﺗﻮ
ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻖ ﺗﻮ را ﺑﺎ آن ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
)ز(  -۳۰۴ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺳﺒﺎط
از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﺣﻤﺰه از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد:
)واﷲ رﺑﻨﺎ ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﴩﻛﲔ – ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻋﲇ(

»ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎﺳﺖ ،ﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﻣﺸﺮک ﻧﺒﻮدهاﯾﻢ«.
)ح(  -۳۰۵ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ از اﺑﻦ اﺳﺒﺎط از اﺑﻦ اﺑﯽﺣﻤﺰه از اﺑﯽﺑﺼﯿﺮ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻧﻮح ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ از ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ از اﺑﯽﺣﻤﺰه از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻨﻈﻮر از ﴿ َوٱ َّ�ِ َر ّ� َنا َما ُك َّنا ُم ۡ�� َ
ِ�﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم.[۲۳ :
ِ
ِ
وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ »ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻋﲇ« در ھﺮ دو ﺧﺒﺮ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ آﯾﻪی ﻗﺮآﻧﯽ .ﻣﺎ

اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺳﯿﺎری ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

۲۳۶

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)ط(  -۳۰۶ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ از ﻣﺤﺪﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ و
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ و ھﻤﮕﯽ از ﻧﻀﺮﺑﻦ ﺳﻮﯾﺪ از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﮑﺎن از
زﯾﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺧﺜﻌﻤﯽ از اﺑﯽرﺑﯿﻊ ﺷﺎﻣﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ از
اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺳﺆال ﮐﺮدم:
َّ
ۡ
َ
ۡ
َ ُ
﴿ َوع َ
ِندهُۥ َم َفات ُِح ٱ ۡل َغ ۡيب � َ� ۡعلَ ُم َها ٓ إ� ُه َو َو َ� ۡعلَ ُم َما � ٱل َ ّ
� َوٱ�َ ۡح ِر� َو َما � ۡسق ُط مِن
ِ
ِ
ۚ
ِ
ِ
َۡ
َّ
َ
َو َرقَة إ َّ� َ� ۡع َل ُم َها َو َ� َح َّبة � ُظلُ َ
�ض َو َ� َر ۡطب َو َ� يَ
ٰ
ٰ
ِ
ب
ِ�
ك
�
�
إ
س
ا�
�
ٱ
ت
�
ِ
ٍِ ِ ِ
ٖ ِ
ٍ ِ
ٖ
ٖ
ُّ
�] ﴾٥٩اﻷﻧﻌﺎم.[۵۹ :
مب ِ ٖ
»ھﯿﭻ ﺑﺮﮔﯽ از درﺧﺘﺎن ﻓﺮو ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻣﯽداﻧﺪ و ھﯿﭻ
دآنھﺎی در ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎی زﻣﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﺮ و ﺧﺸﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ
ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﯽ آﺷﮑﺎر ﻗﺮار دارد«.
راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻈﻮر از ورﻗﻪ ،ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ اﺳﺖ و
ﻣﻘﺼﻮد از ﺣﺒﻪ ،ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ و ﻣﺮاد از رﻃﺐ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و
ﯾﺎﺑﺲ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ در ﯾﮏ اﻣﺎم آﺷﮑﺎر ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺣﺘﻤﺎل دارد در ﻣﺼﺤﻒ آﻧﺎن ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﻮدن
آنھﺎ را اﻇﮫﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و آن را ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺧﺎﺻﻪ و ﻋﺎﻣﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪی ﺑﻌﺪی ﺗﺄﯾﯿﺪ
َ
َ
ۡ
ُّ
َ
َ
ُ
ۡ
َ ُ َّ َ ۡ
ٓ
ٰ
�﴾ ]ﯾﺲ [۱۲ :ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول اﯾﻦ
ﮐﺮده اﺳﺖ﴿ :و� � ٍء أحصي�ه ِ� إِما ٖ� مب ِ ٖ
آﯾﻪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد» :اﻣﺎم ﻣﺒﯿﻦ« ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺟﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ دارد.
)ی(  -۳۰۷ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ÷
درﺑﺎرهی آﯾﻪی ﻓﻮق ﺳﺆال ﻧﻤﻮدم .ﺳﺆال را اداﻣﻪ دادم ﺗﺎ »ﮐﺘﺎب ﻣﺒﯿﻦ« اداﻣﻪ دادم.
ﮔﻔﺘﻢ :در »اﻣﺎم ﻣﺒﯿﻦ« اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :آری ھﻤﺎن .ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻇﺎھﺮ ﺧﺒﺮ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ÷ ،ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ اﻣﺎم ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎل
دارد ﮐﻪ ﻣﺮاد او ،اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﻪ ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼم ﻓﺎﺿﻞ.
اﻣﺎ اﻧﺼﺎف آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو اﺣﺘﻤﺎل از دﯾﮕﺮی ﻇﺎھﺮﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ
ﺳﯿﺎق اﺣﺘﻤﺎل دوم در ﺑﯿﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا آنھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺰول و
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻔﺎظ را ﺑﺎ اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتھﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﯿﻨﺪﯾﺶ.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۲۳۷

)ﯾﺎ(  -۳۰۸ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮﻗﯽ از ﭘﺪرش از
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻨﺎن از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺮوان آورده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ

ﳊﺴﻨﻲ -ﺻﺪﻗ ﹰﺎ وﻋﺪﻻﹰ ﻻﻣﺒﺪل ﻟﻜﻠﲈﺗﻪ( ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ
ﺗﻼوت ﮐﺮد) :و ﲤ ﹼﺖ ﻛﻠﻤﺔ ر ﹼﺑﻚ -ا ﹸ
ٗ َ ٗ
َ َ َّ ۡ َ َ ُ ّ َ
ص ۡدقا َوع ۡد�﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم [۱۱۵ :وی ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎﻧﺎ
ﺷﻮم ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ﴿ :و�مت � ِم
ت َر�ِك ِ
در اﯾﻦ آﯾﻪ» ،اﳊﺴﻨﻲ« ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
)ﯾﺐ(  -۳۰۹ﺳﯿﺎری از ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺮوان ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﮔﻔﺖ) :وﲤ ﹼﺖ ﻛﻠﻤﺔ ر ﹼﺑﻚ -اﳊﹸﺴﻨﻲ -ﺻﺪﻗ ﹰﺎ وﻋﺪﻻﹰ ﻻﻣﺒﺪل ﻟﻜﻠﲈﺗﻪ( :ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﻣﺎ

اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﺪون »اﳊﺴﻨﻲ« ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .وی ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻦ ﻣﺮوان ،ﺑﯽﮔﻤﺎن

»اﳊﺴﻨﻲ« در اﯾﻦ آﯾﻪ ھﺴﺖ .در ﮐﺘﺎب »ﻣﺮآة اﻟﻌﻘﻮل« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺿﻌﯿﻒ

اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ »اﳊﺴﻨﻲ« در آﯾﻪ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﻌﻒ ﺧﺒﺮ،

ﮐﻠﻤﻪی »اﳊﺴﻨﻲ« از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺿﻌﻒ ﺳﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﮑﺮار و ﺗﺄﯾﯿﺪ
و ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﺋﺮ اﺧﺒﺎر ﺿﺮر ﻧﺪارد ،ﺑﻮﯾﮋه ﺑﻌﺪ از ﻣﻼﺣﻈﻪی اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ از
ﻣﺮوﯾﺎت ﮐﻠﯿﻨﯽ در »اﻟﻜﺎﰲ« اﺳﺖ .و اﻧﺸﺎء اﷲ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.

)ﯾﺞ(  -۳۱۰ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﭘﺪرش از ﺻﻔﻮان از اﺑﻦ ﻣﺴﮑﺎن از اﺑﯽﺑﺼﯿﺮ از

اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ آﯾﻪ:
َ ۡ
َ ۡ ُ َۡ
َ َ َ َۡ
ۡ ُ
َ
َُٰ َ َۡ َ ُ
� ۡن َء َام َن ۡ
ت مِن �بل أو
ت َر ّ�ِك � يَنف ُع �ف ًسا إِي�نها لم ت
﴿يَ ۡوم يَأ ِ� َ�عض َءا� ٰ ِ
�إ َ
َ َ َ ۡ
ي�ٰن َِها َخ ۡ ٗ
��﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم.[۱۵۸ :
كسبت ِ ٓ ِ
»روزی ﮐﻪ ﭘﺎرهای از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻤﺎن آوردن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻗﺒﻞ از آن اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ اﯾﻤﺎن ،ﺧﯿﺮی ﻧﯿﻨﺪوﺧﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺳﻮدی ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺸﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ«.
ﮔﻔﺖ :در اﺻﻞ )أو اﻛﺘﺴﺒﺖ ﰲ إﻳﲈﳖﺎ ﺧﲑ ﹰا( ﻧﺎزل ﺷﺪ.

)ﯾﺪ(  -۳۱۱ﺳﯿﺎری از ﺑﺮادرش از ﭘﺪرش از ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از

اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺖ :اﺻﻞ )او اﻛﺘﺴﺒﺖ ﰲ إﻳﲈﳖﺎ ﺧﲑ ﹰا( ﻧﺎزل ﺷﺪ.
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)ﯾﻪ(  -۳۱۲ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺷﻌﺮی در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد »ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ ﻗﺮآن« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺎ ﺻﺎدق÷ آﯾﻪ ﻓﻮق را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و در آﺧﺮ آن اﺻﻞ )أو اﻛﺘﺴﺒﺖ ﰲ إﻳﲈﳖﺎ ﺧﲑ ﹰا(

ﮔﻔﺖ.
)ﯾﻮ(  -۳۱۳در آن ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی آن را ﻧﺰد اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺧﻮاﻧﺪ) :ﻓﺈﳖﻢ ﻻﻳﻜﺬﺑﻮﻧﻚ( اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :آری ،ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت او را

ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﻇﺎﻟﻤﺎن آﯾﺎت ﺧﺪا را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ،
ﺣﻖ آن را ادا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
)ﯾﺰ(  -۳۱۴ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﭘﺪرش از ﻧﻀﺮﺑﻦ ﺳﻮﯾﺪ از ﺟﺒﻠﯽ از ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﺧﻨﯿﺲ ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ ﺳﺆال ﮐﺮدم:
َ ُ ْ
ِين فَ َّر ُقوا ْ د َ
﴿إ َّن ٱ َّ� َ
ِين ُه ۡم َو�نوا ش َِي ٗعا﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم.[۱۵۹ :
ِ

ﮔﻔﺖ) :ﻓﺎرﻗﻮا اﻟﻘﻮم واﷲ دﻳﻨﻬﻢ( ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ آن ﻗﻮم از دﯾﻨﺸﺎن ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ.

)ﯾﺢ(  -۳۱۵و از ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺒﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ:
َ
َّ ُ
َ ۡ َّ ٓ َ ُ
َّ َّ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ۡ َ َ ُ ْ َ ٗ َّ ۡ َ ۡ
� ٍء � إِ� َما أ ۡم ُره ۡم إِ� ٱ�ِ � َّم
ت مِن ُه ۡم ِ�
﴿إِن ٱ�ِين فرقوا دِينهم و�نوا شِيعا لس
َ
َ ُ ْ ۡ ُ َ
يُن ّب ِ ُئ ُهم ب ِ َما �نوا َ�ف َعلون] ﴾١٥٩اﻷﻧﻌﺎم.[۱۵۹ :
»ھﻤﺎﻧﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﻨﺸﺎن را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﻗﻪ ﻗﺮﻗﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻮ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ
ﻣﺴﻮول آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺘﯽ؛ ﮐﺎرﺷﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را از ﮐﺎرھﺎﯾﺸﺎن
ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﮔﻔﺖ :ﯾﻌﻨﯽ ،از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﺣﺰاب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
)ﯾﻂ(  -۳۱۶ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﺻﺎدق÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ »ﻓﺎرﻗﻮا دﻳﻨﻬﻢ«

ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ.
)ک(  -۳۱۷ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﺣﻤﺰه و ﮐﺴﺎﺋﯽ» ،ﻓﺎرﻗﻮا« را ﺑﺎ اﻟﻒ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ
ُ
ﻗﺮاﺋﺖ از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗ ّﺮاء آن را ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﺳﻮرهی اﻋﺮاف

)اﻟﻒ(  -۳۱۸ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ از اﺑﻦ ﺳﯿﻒ از ﻗﺎﺳﻢ – ﮐﺬا – از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﻼ
از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼوت ﮐﺮد:
)وإذا ﻗﻠﺒﺖ أﺑﺼﺎرﻫﻢ ﺗﻠﻘﺎء أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺎر ﻗﺎﻟﻮا ﻋﺎﺋﺬ ﹰا ﺑﻚ أن ﲡﻌﻠﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻮم اﻟﻈﺎﳌﲔ(.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۲۳۹

)ب(  -۳۱۹و از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ اﺑﯽاﻟﻌﻼ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و در آن ،ﺑﻪ ﺟﺎی »اذا ﻗﻠﺒﺖ« »إذا ﴏﻓﺖ« آﻣﺪه اﺳﺖ) .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺤﻒ

ﻓﻌﻠﯽ(.
)ج(  -۳۲۰ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و

ﺳﺎﻟﻢ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه) :وإذا ﻗﻠﺒﺖ أﺑﺼﺎرﻫﻢ ﺗﻠﻘﺎء أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺎر ﻗﺎﻟﻮا ﻋﺎﺋﺬ ﹰا ﺑﻚ أن ﲡﻌﻠﻨﺎ ﻣﻊ

اﻟﻘﻮم اﻟﻈﺎﳌﲔ( و از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﻧﯿﺰ ،ھﻤﺎن ﻗﺮاﺋﺖ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :در

»اﻟﻜﺸﺎف« آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻤﺶ از »وإذا ﻗﻠﺒﺖ« ﺧﻮاﻧﺪ.

)د(  -۳۲۱ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ﻏﯿﺮ او از اﺑﻦ ﺳﻨﺎن از ﻣﻨﺼﻮر از

اﺑﯽاﻟﺴﻔﺎح از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب از اﺑﻦ اﺑﯽﻋﻤﯿﺮ از اﺑﯽاﻟﺮﺑﯿﻊ ﻗﺰاز از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ در
ﺧﺼﻮص اﯾﻦ آﯾﻪ ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :وإذ أﺧﺬ ر ﱡﺑﻚ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ

ذرﻳﺎﲥﻢ وأﺷﻬﺪ ﻫﻢ ﻋﲆ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺮﺑﻜﻢ وﳏﻤﺪ رﺳﻮﱄ و ﻋﲆ أﻣﲑاﳌﺆﻣﻨﲔ(.
آدم ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﻢ ﹼ

در ﻧﺴﺨﻪی ﻣﻦ ،اﯾﻨﻄﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ )اﯾﻦ رواﯾﺖ( ﺧﺎﻟﯽ از ﻧﻘﺺ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺳﻨﺪ،
اﺧﺘﻼف ﻇﺎھﺮی وﺟﻮد دارد و ﺻﻮاب آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ،زﯾﺮا

اﺑﺎﺳﻔﺎع از ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ÷ اﺳﺖ.
)ھ)  -۳۲۲و از ﺑﺮﻗﯽ از ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب وی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ
ﺟﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ راوی ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ وﺻﯽ اوﺳﺖ ،ﻗﺮآن اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ؟ آری.
)و(  -۳۲۳ﻓﺮات ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮐﻮﻓﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮش ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﻠﯽﺑﻦ ﻋﺘﺎب ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻌﻨﻌﻦ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ آورد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺟﺎھﻼن اﯾﻦ اﻣﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ
زﻣﺎﻧﯽ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻨﮑﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﯿﺜﺎق از ﻓﺮزﻧﺪان آدم ،ﻧﺎم ﻋﻠﯽ را آورده اﺳﺖ ،آن ھﻢ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮ
ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل ﮐﺮد .ای ﺟﺎﺑﺮ،
آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮی ﮐﻼم ﺧﺪا را آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
َ
ۡ ُ ّ َّ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ٰٓ ُ
ُ
ۡ َ َ َ َ ُّ َ ۢ َ ٓ َ
سه ۡم �ل َ ۡس ُ
ت
� َءاد َم مِن ظ ُهورِهِم ذرِ�تهم وأشهدهم
� أنف ِِ
﴿�ذ أخذ ر�ك ِمن ب ِ
ُ ْ
َّ ُ
� ۡمۖ قَالوا بَ َ ٰ
� – وأ ﹼن ﳏﻤﺪ ﹰا رﺳﻮﱄ وأن ﻋﻠﻴ ﹰﺎ اﻣﲑاﳌﺆﻣﻨﲔ ـ﴾ ]اﻷﻋﺮاف.[۱۷۲ :
بِر� ِ

۲۴۰

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

»و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت از ﭘﺸﺖ ﻓﺮزﻧﺪان آدمّ ،
ذرﯾﮥ آﻧﺎن را ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ
ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﻮاه ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری -،ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ
رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ و ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ«.
ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را در ازل ،اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از
ّ
ذرﯾﻪی آدم ﭘﯿﻤﺎن ﮔﺮﻓﺖ«.
)ز(  -۳۲۴و از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻌﻦ از
اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭼﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ،اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ .وی در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
در آن زﻣﺎن ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ ﻓﺮزﻧﺪان آدم ،ﭘﯿﻤﺎن ﮔﺮﻓﺖ ،ﻋﻠﯽ را اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪ و اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ در ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل ﮐﺮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:
»وإذ اﺧﺬ «...ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﻪ ،ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﮐﻠﻤﻪی »ﻋﺒﺪي« ﺑﻌﺪ از »رﺳﻮﱄ« .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ
در ھﻨﮕﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﻤﺎن از ﻧﺴﻞ ﻓﺮزﻧﺪان آدم او را اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.

)ح(  -۳۲۵و از ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺰاری ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻌﻦ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ آورده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺟﺎھﻼن اﯾﻦ اﻣﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ او اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ ،وﻻﯾﺖ و ﻃﺎﻋﺖ او را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از وی ﺳﺆال ﻧﻤﻮدم ﭼﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻠﯽ ،اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ :آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻧﺴﻞ ﻓﺮزﻧﺪان آدم،
ﭘﯿﻤﺎن ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ آن را ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل ﮐﺮد:
ۡ ُ ّ َّ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َٰٓ
ُ
ۡ َ َ َ َ ُّ َ ۢ َ ٓ َ
� َءاد َم مِن ظ ُهورِهِم ذرِ�تهم وأشهدهم �
﴿�ذ أخذ ر�ك ِمن ب ِ
ُ ْ
َّ ُ
� ۡمۖ قَالوا بَ َ ٰ
� – وأ ﹼن ﳏﻤﺪ ﹰا رﺳﻮﱄ وأن ﻋﻠﻴ ﹰﺎ اﻣﲑاﳌﺆﻣﻨﲔ ـ﴾.
بِر� ِ
ﺳﭙﺲ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ اﺳﻤﯽ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ
از او ھﯿﭻ اﺣﺪی ﺑﻪ آن اﺳﻢ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
)ط(  -۳۲۶و از ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اودی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻌﻦ از ﺟﺎﺑﺮ ﺟﻌﻔﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻠﯽ ،اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻗﺮآن را ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟
ۡ َ َ َ َ
ﮔﻔﺘﻢ :آری .ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﺑﺨﻮان .ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻢ .ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ را�﴿ :ذ أخذ َر ُّ�ك ِم ۢن
ُ ْ
ُ
ۡ ُ ّ َّ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ٰٓ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ ّ ُ
بَ ٓ َ َ
� ۡمۖ قَالوا بَ َ ٰ
�﴾ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
� َءادم مِن ظ ُهورِهِم ذرِ�تهم وأشهدهم � أنف ِ
س ِهم �لست بِر� ِ
ِ
َ ُ
سه ۡم َ�ل َ ۡس ُ
ت
أنف ِ ِ

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۲۴۱

ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :آﺧﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽرﺳﯽ؟ و ﻣﺤ ٌ
ﻤﺪ رﺳﻮﻟﯽ و ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ .ﭘﺲ در آن
ﺟﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﯽ را اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪ ای ﺟﺎﺑﺮ.
)ی(  -۳۲۷ﻋﯿﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺟﺎﺑﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﯽ ﻋﻠﯽ،
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ
ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ آﯾﻪ را آورد و ھﻤﺎن ﺳﺨﻦ ﻗﺒﻠﯽ را درﺑﺎرهی ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻋﻠﯽ ﺑﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ،
ﺗﮑﺮار ﮐﺮد.
)ﯾﺎ(  -۳۲۸و از ﺟﺎﺑﺮ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای ﺟﺎﺑﺮ ،اﮔﺮ
ﺟﺎھﻼن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ،اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻖ او را اﻧﮑﺎر
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﺎﺑﺮ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﮔﺮدم ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ؟
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﺨﻮان:
َ
َ
َ
َ
َ
ۡ ُ ّ َّ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ٰٓ ُ
ُ
ۡ َ َ َ َ ُّ َ ۢ َ ٓ َ
سه ۡم �ل ۡس ُ
ت
� َءاد َم مِن ظ ُهورِهِم ذرِ�تهم وأشهدهم
� أنف ِِ
﴿�ذ أخذ ر�ك ِمن ب ِ
ُ ْ
َّ ُ
� ۡمۖ قَالوا بَ َ ٰ
� – وأ ﹼن ﳏﻤﺪ ﹰا رﺳﻮﱄ وأن ﻋﻠﻴ ﹰﺎ اﻣﲑاﳌﺆﻣﻨﲔ ـ﴾.
بِر� ِ
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای ﺟﺎﺑﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪص آن آﯾﻪ را آورد.
)ﯾﺐ(  -۳۲۹رﺿﯽاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻃﺎوس در »ﻛﺸﻒ اﻟﻴﻘﲔ« از ﺛﻘﺔ ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪ

ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎس در ﺗﻔﺴﯿﺮش از ﻋﻠﯽﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﺠﻠﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﻏﺰال از زﯾﺪ ﺑﻦ
ﻣﻌﺪل از اﺑﺎن ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن از ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
ﺟﺎھﻼن اﯾﻦ اﻣﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻠﯽ ،اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ .وﻻﯾﺖ و
اﻃﺎﻋﺖ از او را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ :آﻧﮕﺎه
ۡ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺴﻞ آدم را ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل ﮐﺮد�﴿ :ذ
ُ
َ َ َ َ ُّ َ
ۡ ُ ّ َّ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ٰٓ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ ّ ُ
ك ِم ۢن بَ ٓ َ َ
� ۡم–
س ِهم �لست بِر ِ�
أ خ ذ ر�
� َءادم مِن ظ ُهورِهِم ذرِ�تهم وأشهدهم � أنف ِ
ِ
وأ ﹼن ﳏﻤﺪ ﹰا رﺳﻮﱄ وأن ﻋﻠﻴ ﹰﺎ أﻣﲑاﳌﺆﻣﻨﲔ ـ ﴾
)ﯾﺞ(  -۳۳۰ﺛﻘﺔ اﻻﺳﻼم در »اﻟﮑﺎﻓﯽ« از ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ از اﺑﻦ
اﺑﯽﻋﻤﯿﺮ از اﺑﯽاﻟﺮﺑﯿﻊ ﻗﺰاز از ﺟﺎﺑﺮ ﮐﻪ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ:
ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻠﯽ ،اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ،ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮد
و در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻧﯿﺰ ،آن ﻃﻮر ﻧﺎزل ﮐﺮد :ھﻤﺎن آﯾﻪ ﻗﺒﻠﯽ.
)ﯾﺪ(  -۳۳۱ﺗﺎﺳﻊاﻟﺒﺤﺎر از ﻣﻨﺎﻗﺐ اﺑﻦ ﺷﮫﺮ آﺷﻮب از ﮐﺘﺎب اﻣﺎﻟﯽ اﺑﻦ ﺳﮫﻞ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد
ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را آورده اﺳﺖ.

۲۴۲

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)ﯾﻪ(  -۳۳۲و از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎس از اﺣﻤﺪﺑﻦ ھﻮذه ﺑﺎھﻠﯽ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ
اﺳﺤﺎق ﻧﮫﺎوﻧﺪی از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد اﻧﺼﺎری از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺷﻤﺮ از ﺟﺎﺑﺮ ،ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ
ﻗﺒﻠﯽ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ﯾﻮ(  -۳۳۳و از دﻻﺋﻞ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی ﺷﯿﻌﯽ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺰاز از
اﺑﯽاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻟﺆﻟﺆ ﺑﺰاز از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺎد از ﻋﯿﺴﯽ
ﺑﻦاﺳﺤﺎق از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ھﺮاﺳﻪ از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺷﻤﺮ از ﺟﺎﺑﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ﯾﺰ(  -۳۳۴و از ﺳﯿﺪ ﻓﺨﺎر ﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﺎﺻﺮ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ از اﺑﻦ ﻧﮫﺒﺎن از
اﺑﻦ ﺷﺎذان از اﺣﻤﺪ ﺳﯿﺪ رﺿﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻃﺎوس در ﮐﺘﺎب »ﻛﺸﻒ اﻟﻴﻘﲔ« ھﻤﻪی آنھﺎ

را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻮﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ در ﺷﺮح ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪ از اﺑﯽاﻟﺮﺑﯿﻊ ﻗﺰاز رواﯾﺖ ﺷﺪ ،او را ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ در ﮐﺘﺐ رﺟﺎل ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ و ﺑﺪون آن
وﺻﻒ ،ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ او را اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺆالﮐﻨﻨﺪه از ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺳﺆال ﮐﺮده ﺑﻮد و او اﯾﻦ ﺟﻮاب را ﺑﻪ او داد .اﯾﻦ
ﺑﺮای ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ھﺸﺪاری ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای
ﻣﺨﺎﻃﺐ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎمﮔﺬاری را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﻋﻠﺖ
ﻧﺎﻣﮕﺬاری ،ﺿﺮری ﺑﻪ او ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ» :ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪص رﺳﻮل ﻣﻦ
اﺳﺖ« ﻗﺮآن ﻧﺎزلﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﻓﻖ از روی ﺣﺴﺪ و دﺷﻤﻨﯽ آن را
ﺣﺬف ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼم ﻣﻮﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ .اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻣﺠﮫﻮل ﺑﻮدن اﺑﻦ اﺑﯽاﻟﺮﺑﯿﻊ
ﺿﺮری ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ زﯾﺮا اﺑﻦاﺑﯽﻋﻤﯿﺮ از او رواﯾﺖ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ از ﻏﯿﺮ ﺛﻘﻪ ﻧﻘﻞ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎﺿﻪ ھﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل دارد در اﺻﻞ ﺳﺆال از زﻣﺎن ﻣﺎمﮔﺬاری ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ آنﭼﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺼﺤﯿﻒ و ﻏﻠﻆ اﻣﻼﯾﯽ ﻧﺴﺨﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻗﺮﯾﻨﻪی اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ .و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﺪف ﺳﺆال در ﺑﺎرهی وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ و ﻋﻠﺖ
ﻧﺎمﮔﺬاری ﻧﺰد ﻣﺮدم ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻣﺎم ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ آن ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺗﻌﺒﺪی اﺳﺖ و
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ از ﻃﺮف
ﺧﻮدﺷﺎن آن را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﯿﻨﺪﯾﺶ.
)ﯾﺢ(  -۳۳۵ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ ﻣﺤﺒﻮب از ﺣﻤﺎدﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ از ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺒﺪی از
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی:

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۲۴۳

َ ۡ َ َّ َ َ َ َّ َّ
لط ّي َ
� أَ ۡخ َر َج ل ِ ِع َبادِه ِۦ َوٱ َّ
� ل َِّ� َ
ت م َِن ٱ ّلر ۡز ِ �ق قُ ۡل ِ َ
ٓ
ٰ
ِين
�
ل
ِ
ِ
ِ
﴿من حرم زِ�نة ٱ�ِ ٱ ِ
ْ
َء َام ُنوا﴾ ]اﻷﻋﺮاف.[۳۲ :
»ﭼﻪ ﮐﺴﯽ زﯾﻨﺖھﺎی اﻟﮫﯽ را ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ آﻓﺮﯾﺪه و ﻣﻮاھﺐ و روزیھﺎی ﭘﺎﮐﯿﺰه را
ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﮕﻮ :آن روزیھﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ«.
ﮐﻠﻤﻪی »ﺣﻼل« ﺑﻮده و ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
)ﯾﻂ(  -۳۳۶اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻃﻮﺳﯽ در ﮐﺘﺎب »ﺛﺎﻗﺐ اﳌﻨﺎﻗﺐ« از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
ﻗﺘﯿﺒﻪ ﮐﻪ ادبﮐﻨﻨﺪهی اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺑﻮد ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی )اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ( ﻧﺰد
ﻣﻦ از ﻟﻮﺣﯽ ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؛ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻟﻮح را اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ» :إﻧﺎ ﷲ

وإﻧﺎ إﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن« ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﭘﺪرم وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :از ﮐﺠﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را

ﻓﮫﻤﯿﺪی؟ ﮔﻔﺖ :از ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ ﮐﻪ آن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .ﮔﻔﺘﻢ:
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را رھﺎ ﮐﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪه ﺗﺎ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮم و وﻗﺘﯽ
ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ،از ﻗﺮآن ﭘﺮس ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻢ و ﺗﻮ ﺣﻔﻆ ﮐﻦ .ﭘﺲ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ؛ ﻣﻦ
ھﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪم؛ زﯾﺮا ﺑﺮای او ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم .ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ھﯿﭻ
اﺣﺪی اﺟﺎزه ﻧﺪھﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﯾﻢ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه ،ﺑﯿﺮون
آﻣﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :إﻧﺎ ﷲ وإﻧﺎ إﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن« ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﭘﺪرم ُﻣﺮد .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻢ:

ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﭘﺪرت ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ و ﺧﻮدم ﻏﺴﻞ و ﮐﻔﻨﺶ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را رھﺎ ﮐﻦ و ﻗﺮآن را ازﻣﻦ ﺑﭙﺮس ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﮐﻨﻢ و ﺗﻮ ھﻢ آن را ﺣﻔﻆ ﮐﻦ .ﮔﻔﺘﻢ :از اﻋﺮاف ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﮕﻮ .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :اﻋﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ و
ﺑﺴﻢاﻟﻠﻪ و اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد:
َ
ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َّ َّ ْ َ ٞ
� َبل ف ۡو� ُه ۡم ك�ن ُهۥ ظلة َوظ ُّن ٓوا �ن ُهۥ َواق ُِع ۢ﴾ ]اﻷﻋﺮاف.[۱۷۱ :
﴿�ذ �تقنا ٱ
»زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎور ﮐﻪ ﮐﻮه ﻃﻮر را از ﺟﺎی ﺑﺮﮐﻨﺪﯾﻢ و ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺳﺮﺷﺎن ﻗﺮار
ُ
دادﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن ﻓﺮو ﻣﯽاﻓﺘﺪ«.
ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻢ :از »اﻟﻤﺺ« ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﮕﻮ .ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اول ﺳﻮره اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ و
ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و ﻋﺎم و ﺧﺎص اﺳﺖ و آنﭼﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻣﺮاد ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

۲۴۴

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺳﻮرهی اﻧﻔﺎل

)اﻟﻒ(  -۳۳۷ﺳﯿﺎری از ﻧﻀﺮ از ﺟﻠﺒﯽ از ﺷﻌﯿﺐ از ﺛﻤﺎﻟﯽ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ
َۡ َُ َ َ َ
�لونك ع ِن
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ ﺳﺆال ﮐﺮدمٔ �﴿ :
َۡ َ
ٱ�نفا ِل﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل [۱ :و در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﻮ» :ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ اﻷﻧﻔﺎل« ؛ )ﯾﻌﻨﯽ ،ﺣﺮف ﻋﻦ ﺑﺎﯾﺪ

ﺣﺬف ﺷﻮد(.
)ب(  -۳۳۸و از ﻋﻠﯽﺑﻦ ﺣﮑﻢ از اﺑﺎن ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن از ﻋﻤﻮی واﺳﻄﯽ ﺧﻮد از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
واﺳﻄﯽ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهی آﯾﻪی ﻓﻮق ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎ ﺣﺬف
»ﻋﻦ« ﺧﻮاﻧﺪ.
)ج(  -۳۳۹و از ﺧﻠﻒ از اﺑﯽاﻟﻤﻌﺰ از اﺑﯽﺑﺼﯿﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :درﺑﺎرهی آﯾﻪی
اول اﻧﻔﺎل از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ ﺳﺆال ﮐﺮدم ،در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﻋﻦ« را ﺣﺬف ﮐﻦ .ﻣﺮدم
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻣﺎ را از اﻧﻔﺎل ﺑﮫﺮهای رﺳﺎن؛ زﯾﺮا اﻧﻔﺎل ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮﺳﺖ .ﺑﻌﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻧﺎزل ﮐﺮد:
)ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ اﻷﻧﻔﺎل ﻗﻞ اﻷﻧﻔﺎل ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ(

)د(  -۳۴۰ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮش ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪی ﺧﻮﯾﺶ از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
درﺑﺎرهی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻏﻨﺎﯾﻢ ،رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺘﺎرش را اداﻣﻪ
ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﻤﺎﻧﺎ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﺋﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،اﻧﻔﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص ﺑﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد) :ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ اﻻﻧﻔﺎل(؛

اﻣﺎ ﺗﺤﺮﯾﻔﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ) :ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﻻﻧﻔﺎل( درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﻔﺎل ﮐﺮدﻧﺪ آن را ھﻢ

ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ آﯾﻪای ﮐﻪ ذﮐﺮ آن ﮔﺬﺷﺖ ،ﺟﻮاب
داد و دﻟﯿﻞ آن ،اﯾﻦ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َّ ُ ْ َّ َ َ َ ۡ ُ ْ َ َ َ ۡ ُ
و� ٓۥ إن ُك ُ
نتم ُّم ۡؤ ِمن َ
ِ� ۡم َوأَط ُ
ِيعوا ْ ٱ َّ َ
� َو َر ُس َ ُ
ِ�﴾
﴿فٱ�قوا ٱ� وأصل ِحوا ذات بين ۖ
ِ
]اﻷﻧﻔﺎل.[۱ :
»از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﯿﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﻣﻼزم ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﯿﺪ در اﯾﻦ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭼﯿﺰی را
ﮐﻪ ﺣﻖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ«.
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)ھ)  -۳۴۱ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻧﺎﺳﺦ اﻟﻘﺮآن« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺳﺘﺎدان ﺧﻮد

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ اﻻﻧﻔﺎل( ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد و ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد و ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽوﻗﺎص و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ و اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽاﻟﺒﺎﻗﺮ÷ و
زﯾﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ و ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎدق÷ و ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻣﺼﺮف) :ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ اﻻﻧﻔﺎل(

ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .و ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﺻﺤﯿﺢ و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ اھﻞ

ﺑﯿﺖ )ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ اﻷﻧﻔﺎل( ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﯿﺎن ﺳﺆال ﺑﺎ »ﻋﻦ« ،ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎھﯿﺖ
ً
ﯾﺎ ﺻﻔﺎت ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺷﯽء اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ََۡ َ ۡ َ َ َُ َ ََۡٗ َ
�ة � ۡس ِطع﴾ ]اﻟﮑﻬﻒ» .[۸۲ :از ﺗﻮ درﺑﺎره روح ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ«.
﴿و�ستخ ِرجا ك�هما ر
َۡ ۡ َۡ
ََۡ َُ َ َ َ
��﴾ ]اﻟﮑﻬﻒ» .[۸۳ :از ﺗﻮ درﺑﺎره ذی اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ«.
﴿و��ٔلونك عن ذِي ٱلقر� ِ
ۡ
ََۡ َُ َ َ َ
� َبا ِل﴾ ]ﻃﻪ» .[۱۰۵ :از ﺗﻮ درﺑﺎره ﮐﻮهھﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ«.
﴿و��ٔلونك ع ِن ٱ ِ
)ﺳﺄﻟﺖ ﻓﻼﻧ ﹰﺎ ﺷﻴﺌ ﹰﺎ
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺆال ﺑﺪون ﺣﺮف ﺟﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻔﻌﻮل دوم ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﹸ
ﻛﺬا( ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﻼﻧﯽ ﭼﯿﺰی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدم؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﻣﻔﻌﻮل دوم را

درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﺆال در آﯾﻪی ﻣﺬﮐﻮر از ﻣﺎھﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد ﻏﻨﯿﻤﺖ و ﻣﯿﺮاث ﺑﺪون وارث و اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺗﻊ و ﺟﻨﮕﻞ و ﻏﯿﺮه در ﺟﻮاب ذﮐﺮ ﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺆال از ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺣﮑﻢ آن و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻼل اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺮام ،ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻠﺖھﺎی ﺳﺎﺑﻖ در ﺑﺎرهی ﺣﮑﻢ
اﺷﯿﺎء ﺳﺆال ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻔﺴﺮان اﺣﺘﻤﺎﻟﺶ را دادهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻃﺒﺮﺳﯽ آن را ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،آن وﻗﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻇﺎھﺮی ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪی »ﻓﺎﺗﻘﻮا اﷲ« ﻓﮫﻤﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ در ﺧﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﮐﺮد .ﭼﻮن زﺷﺘﯽ و ﻧﺎرواﯾﯽ در اﯾﻦ ﺳﺆال وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و اﻧﮑﺎر روﺑﺮو ﺷﻮد.
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﺮض از ﺳﺆال ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻧﻔﺎل و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﮫﻤﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن
اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻃﺒﺮﺳﯽ آن را از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ و
ﺿﺤﺎک و ﻋﮑﺮﻣﻪ و ﺣﺴﻦ و ﻃﺒﺮی ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ و
اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و آن دو ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ھﻤﺎﻧﺎ اﻧﻔﺎل ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از داراﻟﺤﺮب ﺑﺪون ﺟﻨﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد« ،ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﻄﻠﺐ را اداﻣﻪ
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﯽﮔﻤﺎن ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﺪر ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از او
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺪھﺪ .آن ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺑﺮده ﺷﺪ ،ﻧﻈﺮﺷﺎن اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻋﻦ« زاﺋﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻔﻌﻮل دوم ﻣﺤﺬوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄوﯾﻞ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:

)ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﻷﻧﻔﺎل أن ﺗﻌﻄﻴﻬﻢ( اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺄوﯾﻞ ،ﺧﺎﻟﯽ از ﺗﮑﻠﻒ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮ رواﯾﺎت آﯾﻪ
ﺑﺎ ﻇﺎھﺮ ﺧﻮد راﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

)ز(  -۳۴۲ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻨﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻗﺼﯿﺮ و ﺑﺮﻗﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ – ﮐﺬا
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﻪی ﺑﻌﺪی را
– از اﺑﯽﺑﺼﯿﺮ از ﺛﻌﻠﺒﻪ از
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼوت ﮐﺮد) :واﺗﱠﻘﻮا ﻓﺘﻨﺔ ﻟﺘﺼﻴﺒﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮا ﻣﻨﻜﻢ ﺧﺎﺻﺔ( ﮐﻪ وی

»ﻻﺗﺼﻴﺒﻦ« را »ﻟﺘﺼﻴﺒﻦ« ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.

)ح(  -۳۴۳ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ :اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ÷ و زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ و
اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ اﻟﺒﺎﻗﺮ÷ و رﺑﯿﻊ ﺑﻦ اﻧﺲ و اﺑﻮاﻟﻌﺎﻟﯿﻪ »ﻟﺘﺼﻴﺒﻦ« ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ.

)ط(  -۳۴۴ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ درﺑﺎرۀ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل) :ﻳﺎ أﳞﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا

ﻻﲣﻮﻧﻮا اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ وﲣﻮﻧﻮا أﻣﺎﻧﺎﺗﻜﻢ وأﻧﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮن( ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره اﺑﯽﻟﺒﺎﺑﻪی ﺑﻦ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻨﺬر ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻟﻔﻆ آﯾﻪ ﻋﺎم ،اﻣﺎ ﻣﻌﻨﯽ آن ﺧﺎص اﺳﺖ و اﯾﻦ آﯾﻪ در ﻏﺰوهی
ﺑﻨﯽﻗﺮﯾﻈﻪ در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ھﺠﺮی ﻧﺎزل ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ھﻤﺮاه اﺧﺒﺎر ﺑﺪر در اﯾﻦ ﺳﻮره
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﻨﮓ ﺑﺪر در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺰده ﻣﺎه از آﻣﺪن رﺳﻮل ﺧﺪاص ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ آﯾﻪی ﺳﻮرهی ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه) :و آﺧﺮون اﻋﱰﻓﻮا

ﺑﺬﻧﻮﲠﻢ( ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻢ درﺑﺎرهی اﺑﯽﻟﺒﺎﺑﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺰوﻟﯽ آن ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ.

)ی(  -۳۴۵ﺳﯿﺎری از ﺑﮑﺎر از ﭘﺪرش از ﺣﺴﺎن از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
َ َ
َ
ِين َء َام ُنوا ْ َ� َ�ُونُوا ْ ٱ َّ َ
�� ُّ� َها ٱ َّ� َ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﻪی ﻓﻮق ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪٰٓ ﴿ :
� َوٱ َّلر ُسول
ََ ُ َ َ َ
َُ ُ ْ ََ
ُ
نت ۡم � ۡعل ُمون ] ﴾٢٧اﻷﻧﻔﺎل.[۲۷ :
َو�ون ٓوا أ� ٰ َ�ٰتِ� ۡم – ﰲ آل ﳏﻤﺪ -وأ
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ﺳﻮرهی ﺑﺮاﺋﺖ

)اﻟﻒ(  -۳۴۶ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺠﺎل آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد

اﺑﯽاﻟﺤﺴﻦ دوم ﺑﻮدم و ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺟﮫﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮد .ﺣﺴﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﻧﺎن – ﺳﻨﯽھﺎ –
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ اﺣﺘﺠﺎج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
َۡ
َ َ َۡۡ ۡ ُ
� إِذ ه َما ِ� ٱلغارِ﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ [۴۰ :وی ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن در اﯾﻦ
﴿ث ِ
ا� ٱثن ِ
آﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ) :ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﺳﻜﻴﻨﺘﻪ ﻋﲆ رﺳﻮﻟﻪ( و ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ
را در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم آﯾﻪ را اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻗﺮاﺋﺖ آن ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖَ�﴿ :أَ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ َ َ ۡ
نزل ٱ� سكِينتهۥ عليهِ﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ[۴۰ :

آﻣﺪه ،و ﻃﺒﻖ اﯾﻦ رواﯾﺖ ،ﮐﻠﻤﻪی رﺳﻮل ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ(.
)ب(  -۳۴۷از ﺟﺒﻠﯽ از زراره رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ :آﯾﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎزل

ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﺳﻜﻴﻨﺘﻪ ﻋﲆ رﺳﻮﻟﻪ( ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﮑﯿﻨﻪ ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﺎزل

ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺨﻦ و آﯾﯿﻦ ﮐﺎﻓﺮان را درھﻢ ﮔﺴﯿﺨﺖ.
و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﻼم ﻋﺘﯿﻖ اﺳﺖ.
)ج(  -۳۴۸ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از اﺑﻦﻓﻀﺎل از اﻣﺎم رﺿﺎ
ﹴ
ﺑﺠﻨﻮد ﱂ ﺗﺮوﻫﺎ( ﭘﺮﺳﯿﺪم
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ) :ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﺳﻜﻴﻨﺘﻪ ﻋﲆ رﺳﻮﻟﻪ وأﻳﺪه
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر آن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﺰﯾﻞ آن ھﻤﺎن ﻃﻮر اﺳﺖ.

)د(  -۳۴۹ﺳﯿﺎری از ﺣﻤﺎد از ﺣﺮﯾﺰ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
)ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﺳﻜﻴﻨﺘﻪ ﻋﲆ رﺳﻮﻟﻪ( ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ» :ﻋﻠﻴﻪ« درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﮑﻪ »ﻋﲇ

رﺳﻮﻟﻪ« ،ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﮑﯿﻨﻪ ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ؟

)ھ)  -۳۵۰و از ﺣﻤﺎد از ﺣﺮﯾﺰ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﺧﺒﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷
رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ وی آﯾﻪی ﻓﻮق را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد) :ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﺳﻜﻴﻨﺘﻪ ﻋﲆ رﺳﻮﻟﻪ

وأﻳﺪه -ﺑﺮوح اﻟﻘﺪس ﻣﻨﻪ( ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ .ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺨﻮان؛ زﯾﺮا
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺳﺨﻦ ﻋﻠﻤﺎء در ﺑﺎرهی زﺷﺘﯽ و ﻧﺎھﻤﻮاری ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﺿﻤﯿﺮ »ﺻﺎﺣﺐ« ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮ ﻋﺪم اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺐ دﻻﻟﺖ دارد ،اﻣﺎ
ﻋﺎﻣﻪ – ﺳﻨﯽھﺎ – اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ را ﺗﻘﺒﯿﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ آﯾﻪ ) :۴۰ﺗﻮﺑﻪ( اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺼﺎﺣﻒ آﻧﺎن را دﯾﺪهام ﮐﻪ در آن ،اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺎ آب ﻃﻼ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

اﺳﺖ و از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ زن ﻋﺰادار ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮده از آن ﺑﻪ ﺧﻨﺪه ﻣﯽآﯾﺪ و ﺳﯿﻮﻃﯽ در ﮐﺘﺎب
»اﻻﺗﻘﺎن« و درﺑﺎره آﯾﻪی )إن ﻻ ﺗﻨﴫوه (...ﮔﻔﺘﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ دوازده ﺿﻤﯿﺮ ھﺴﺖ ﮐﻪ

ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و آلﺑﯿﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﺟﺰ ﺿﻤﯿﺮ »ﻋﻠﻴﻪ« ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺻﺎﺣﺐ« ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد،

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﮫﯿﻠﯽ آن را از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺳﮑﯿﻨﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه
ﭼﻮن او از ﺳﮑﯿﻨﻪ و آراﻣﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻗﺎﻋﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﮫﺖ ﭘﺮھﯿﺰ از ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺿﻤﺎﯾﺮ در ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ:
ۡ
َ ۡ
َ ۡ
وت فٱق ِذ�ِيهِ ِ� ٱ�َ ِّم﴾ ]ﻃﻪ [۳۹ :ﺿﻤﯿﺮ اوﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﺿﻤﯿﺮ
﴿أ ِن ٱق ِذ�ِيهِ ِ� ٱ َّ�ابُ ِ
دوﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﺑﺮﮔﺮدد ،زﻣﺨﺸﺮی از آﻧﺎن اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺖ و آن را ﺗﻨﺎﻓﺮی داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن را
از اﻋﺠﺎز ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ھﻤﻪی ﺿﻤﯿﺮھﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﺿﻤﺎﺋﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻓﺮ
ﻧﻈﻤﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ اﺻﻞ اﻋﺠﺎز در ﻗﺮآن اﺳﺖ و ﻣﺮاﻋﺎت اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻔﺴﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ و در اﯾﻦ آﯾﻪ:
ّ ۡ ْ َّ
وه َوتُ َو ّق ُِروهُ َو� ُ َس ّب ُ
و�ِۦ َو ُ� َع ّز ُر ُ
﴿ ِ�ُؤم ُِنوا ب ِٱ�ِ َو َر ُس ِ
حوهُ﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ [۹ :ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم
ۚ
ِ
ِ
ﺿﻤﺎﺋﺮ ﺑﻪ »اﷲ« ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺿﻤﺎﺋﺮ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﮕﺬارد از واﻗﻌﯿﺖ دور
ﺷﺪه اﺳﺖ).ﺑﻘﯿﻪی ﮐﻼم در ﻣﺤﻞ آن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ( .و ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد
درﺑﺎرهی ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﻗﺮاﺋ ِﺖ اﻣﺎم ﺻﺎدق اﺳﺖ.
)ز(  -۳۵۱ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﭘﺪرش از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺎر از
اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا.
)ح(  -۳۵۲از ﻣﺜﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﺷﮫﺮ آﺷﻮب از اﻣﺎﻣﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﻧﺎﻣﺒﺮده ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ) :وﻳﻠﻚ ﻻ ﲢﺰن(.

َّ َ َّ َ َّ ُ َ َ
َّ ّ
�
)ط(  -۳۵۳ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻗﺮاﺋﺖ آﯾﻪی ﺑﻌﺪی﴿ :لقد تاب ٱ� � ٱ� ِ ِ
َ َ َۡ
َّ َ َّ َ ُ ُ َ َ ۡ
َ َُۡ
ۡ
َ
ُ
َ
جرِ�ن وٱ�نصارِ ٱ�ِين ٱ�بعوه ِ� ساعةِ ٱلع�ة ِ﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ [۱۱۷ :را ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮد:
وٱلم� ٰ ِ

)ﻟﻘﺪ ﺗﺎب اﷲ ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ ﻋﲆ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻻﻧﺼﺎر اﻟﺬﻳﻦ اﺗﺒﻌﻮه ﰲ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﴪة( ﺻﺎدق÷
ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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)ی(  -۳۵۴ﺷﯿﺦ ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻻﺣﺘﺠﺎج« در ﺧﻼل ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ

آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدق÷ )ﻟﻘﺪ ﺗﺎب اﷲ ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ ﻋﲆ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ( ﺧﻮاﻧﺪ.

)ﯾﺎ(  -۳۵۵و در ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﺎن ﺑﻦ ﺗﻐﻠﺐ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
او ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﺴﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،ﻋﺎﻣﻪ-اھﻞ ﺳﻨﺖ -ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﭼﻪ ﻧﺰد ﺗﻮﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.
َّ َ َّ َ َّ ُ َ َ
ﮔﻔﺖ :ای اﺑﺎن ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ﴿ :لقد تاب ٱ
��
�ن َوٱ ۡ�َ َ
� َوٱل ۡ ُم َ� ٰجر َ
َّ ّ
نصارِ﴾ ﺑﻌﺪ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ آﻧﺎن! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﭼﻪ ﮔﻨﺎھﯽ
ِ ِ
ٱ� ِ ِ
دارد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺑﻪاش را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،در واﻗﻊ ﺧﺪا ﺗﻮﺳﻂ او ﺗﻮﺑﻪی
اﻣﺘﺶ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
)ﯾﺐ(  -۳۵۶ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ و از رﺿﺎ ﻋﻠﯽﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮاﻧﺪ) :ﻟﻘﺪ ﺗﺎب اﷲ ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ ﻋﲆ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ(.

)ﯾﺞ(  -۳۵۷ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر از اﺑﯽاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽاﻟﺮﺿﺎ÷
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺮدی ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ؟ ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ
�ن َوٱ ۡ�َ َ
� َوٱل ۡ ُم َ�ٰجر َ
َّ َ َّ َ َّ ُ َ َ َّ ّ
نصارِ﴾ .اﻣﺎم ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻃﻮر
ِ ِ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﴿لقد تاب ٱ� � ٱ� ِ ِ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ) :ﻟﻘﺪ ﺗﺎب اﷲ ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ ﻋﲆ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ(

)ﯾﺪ(  -۳۵۸ﮐﻠﯿﻨﯽ از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﮫﺮان از ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﯿﺎح از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺮدی اﯾﻦ آﯾﻪ ﴿ َوقُل ٱ ۡ� َم ُلوا ْ فَ َس َ َ
�ى ٱ َّ ُ
�
ِ
َ
َ َ َ ُ ۡ َ َ ُ ُُ ۡ ۡ
و�ۥ َوٱل ُمؤم ُِنون﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ [۱۰۵ :را ﻧﺰد اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺪ .اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ:
�مل�م ورس
اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در اﺻﻞ ﺑﻪ ﺟﺎی واﻟﻤﺆﻣﻨﻮن» ،واﳌﺄﻣﻮﻧﻮن« اﺳﺖ »واﳌﺄﻣﻮﻧﻮن« ﻣﺎ

ھﺴﺘﯿﻢ.

)ﯾﻪ(  -۳۵۹ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﻗﺮاﺋﺖ اﯾﻦ آﯾﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ) :ﻳﺎ أﳞﺎ اﻟﻨﺒﻲ ﺟﺎﻫﺪ

اﻟﻜﻔﺎر ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻘﲔ( زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﻧﮑﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎی اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﯿﻦ،

ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻘﯿﻦ اﺳﺖ.

)ﯾﻮ(  -۳۶۰ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :در ﻗﺮاﺋﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ )ﺟﺎﻫﺪ اﻟﻜﻔﺎر ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻘﲔ( آﻣﺪه اﺳﺖ و

در ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﻧﺠﻨﮕﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن اﻟﻔﺖ داﺷﺖ
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زﯾﺮا آنھﺎ ﮐﻔﺮ را آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﻢ و اﻃﻼع ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻔﺮ آﻧﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺒﺎح
ﺑﻮدن ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﺎ زﻣﺎن اﻇﮫﺎر اﯾﻤﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
)ﯾﺰ(  -۳۶۱ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ در »ﻧﮫﺞاﻟﺒﯿﺎن« آورده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮاﺋﺖ اھﻞ
ﺑﯿﺖ) :ﺟﺎﻫﺪ اﻟﻜﻔﺎر ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻘﲔ( آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ از ﻃﺮﻓﯿﻦ

ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭘﯿﺮوز اﺳﺖ.

)ﯾﺢ(  -۳۶۲ﺳﯿﺎری از ﺻﻔﻮان از ازرق از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از ﺟﺎﺑﺮ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آورده
َ
ّ
َ َ
َّ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﺑﻌﺪی را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪَ ﴿:و َءاخ ُرون  -ﻳﺮﺟﻮن ۡ �ِ -م ِر ٱ�ِ إ ِ َّما ُ� َعذ ُِ� ُه ۡم
َّ
وب َع َل ۡيه ۡم َوٱ َّ ُ
�ما َ� ُت ُ
ِيم َحك ٞ
� َعل ٌ
ِيم] ﴾١٠٦اﻟﺘﻮﺑﺔ) [۱۰۶ :ﺑﻪ ﺟﺎی »ﻣﺮﺟﻮن«(.
ِ ۗ
)ﯾﻂ(  -۳۶۳و از ﺑﺮﻗﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﭘﺪرش از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺎر از
َّ
َ
ُُ
ََْۡ َٗ
ُ ۡ
�بة ِ� قلو� ِ ِه ۡم﴾
اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﴿� يَ َزال ُ�ن َ�ٰ ُن ُه ُم ٱ�ِي �نوا ِر
]اﻟﺘﻮﺑﺔ .[۱۱۰ :را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :ﻻﻳﺰال ﺑﻨﻴﺎﳖﻢ اﻟﺬي ﺑﻨﻮا رﻳﺒﺔ ﰲ ﻗﻠﻮﲠﻢ إﱃ أن ﺗﻘ ﹼﻄﻊ ﻗﻠﻮﲠﻢ(.
)ک(  -۳۶۴ﻃﺒﺮﺳﯽ درﺑﺎرهی آﯾﻪی ﻓﻮق ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﯾﻌﻘﻮب و ﺳﮫﻞ »إﱄ أن«

ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ »اﱄ« ﺣﺮف ﺟﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ،ﻗﺮاﺋﺖ ﺣﺴﻦ و ﻗﺘﺎده و
ﺟﺤﺪری و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮﻗﯽ آن را از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻃﺒﺮﺳﯽ
در »ﺟﻮاﻣﻊ« ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق ھﻢ ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
)ﮐﺎ(  -۳۶۵ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﮑﻢ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
َ
َۡ
اﺑﯽﺣﻤﺰه از اﺑﯽﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ﴿ :ٱل�ٰب ِ ُدون﴾...
]اﻟﺘﻮﺑﺔ [۱۱۲ :را ﺗﻼوت ﮐﺮدم ،اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ) ،اﻟﺘﺎﺋﺒﲔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ( ﺑﺨﻮان .ﺑﻌﺪ ﻋﻠﺖ را از

او ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪم ،در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن» ،ﺗﺎﺋﺒﲔ و ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ« را ﺧﺮﯾﺪه

اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ» ،ﺗﺎﺋﺒﲔ و ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ« ﻣﻔﻌﻮل ﻓﻌﻞ »اﺷﺘﺮی« ﻣﻘﺪر ھﺴﺘﻨﺪ.

)ﮐﺐ(  -۳۶۶ﺳﯿﺎری از اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﺣﻤﺰه از اﺑﯽﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
َّ
)ﮐﺞ(  -۳۶۷ﻋﯿﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽﺑﺼﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ درﺑﺎرهی آﯾﻪی﴿ :إِن
َّ َ ۡ َ َ ٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ٰ َ ُ َ َّ َ ُ ُ ۡ َ َّ َ ُ َ ٰ ُ َ
َّ
ون � َ
ب
س
ٱ� ٱش�ى مِن ٱلمؤ ِمن ِ� أنفسهم وأم�لهم بِأن لهم ٱ�نة ۚ ي�تِل
يل ٱ�ِ
ِ
ِ ِ

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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َ ۡ ُ َ ۡ ُ َ
� َيق ُتلون َو ُ�ق َتلون﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ [۱۱۱ :ﺗﺎ آﺧﺮ آن ،ﺳﺆال ﮐﺮدم .ﮔﻔﺖ :آن در زﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ

ﻣﯿﺜﺎق ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ آﯾﻪی )اﻟﺘﺎﺋﺒﻮن اﻟﻌﺎﺑﺪون( را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدم .اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺨﻮان ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﻮان) :اﻟﺘﺎﺋﺒﲔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ( ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﻪ .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮔﺎه آنھﺎ را دﯾﺪی،

ﻧﺰد آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻔﺲ و ﻣﺎﻟﺸﺎن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﻣﻨﻈﻮرش رﺟﻌﺖ ﺑﻮد.

)ﮐﺪ(  -۳۶۸ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در »ﺑﺼﺎﺋﺮ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ

ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺣﻠﯽ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ اﺑﯽاﻟﺨﻄﺎب از وھﺐ ﺑﻦ ﺣﻔﺺ از اﺑﯽﺑﺼﯿﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺳﺆال ﮐﺮدم ﺗﺎ آﺧﺮ رواﯾﺖ.

)ﮐﻪ(  -۳۶۹ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و اﻋﻤﺶ) :اﻟﺘﺎﺋﺒﲔ

اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ( را ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﻪ ﺑﺎ »ﻳﺎء« ﺧﻮاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ و اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ھﻢ

رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻣﺎ رﻓﻊ در )اﻟﺘﺎﺋﺒﻮن اﻟﻌﺎﺑﺪون( ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻄﻊ

و اﺳﺘﯿﻨﺎف اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ) ،اﻟﺘﺎﺋﺒﻮن( و ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺪح ھﻢ ﻣﺮﻓﻮع اﺳﺖ .وﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه رﻓﻊ آن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ّ
ﺑﺪﻟﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﺘﺪا و ﺧﺒﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از) :واﳊﺎﻓﻈﻮن ﳊﺪود اﷲ( ﻣﺤﺬوف
اﺳﺖ.

و آن ﻣﺒﺘﺪا و ﺧﺒﺮ» :ﳍﻢ اﳉﻨﺔ« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﻮل از زﺟﺎج ﺑﻮد و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه رﻓﻊ آن ﺑﻨﺎﺑﺮ

ّ
ﺑﺪﻟﯿﺖ از ﺿﻤﯿﺮ ﯾﻘﺎﺗﻠﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ »ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن اﻟﺘﺎﺋﺒﻮن :واﻟﺘﺎﺋﺒﲔ و اﻟﻌﺎﺑﺪون« اﺣﺘﻤﺎل
دارد ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ھﻢ دارد ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪّ ،اﻣﺎ ﺟﺮ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
وﺻﻒ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ) ،ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻟﺘﺎﺋﺒﲔ( .و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻓﻌﻠﯽ

در ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺪح ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﮔﻮﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﻋﻨﻲ ﻳﺎ اﻣﺪح اﻟﺘﺎﺋﺒﲔ« .ﭘﺎﯾﺎن
ﮐﻼم ﻃﺒﺮﺳﯽ .و ﻇﺎھﺮ ﺧﺒﺮھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ وﺻﻒ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ .ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮫﺘﺮ
ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

)ﮐﻮ(  -۳۷۰ﻋﯿﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﯿﺾ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ:
َ َ َ َّ َ ٰ َ َّ َ ُ ّ ُ ْ
ِين خل ِفوا] ﴾...اﻟﺘﻮﺑﺔ:
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ در ﺳﻮرهی ﺗﻮﺑﻪ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ﴿ :و� ٱ��ثةِ ٱ�
 [۱۱۸ﮔﻔﺘﻢ ﴿ :ﹸﺧ ﱢﻠ ﹸﻔﻮ ﹾا﴾ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ .ﮔﻔﺖ :ﺧﻠﻔﻮا دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻮدن آﻧﺎن دارد؛ ﭘﺲ در
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ﺣﺎل ﻃﺎﻋﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ .و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺨﺘﺎر از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ
ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ھﯿﭻ ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن و دو ھﻤﺮاه
وی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ در واﻗﻊ ﮐﻠﻤﮥ ﻗﺮآﻧﯽ ﺧﺎﻟﻔﻮا اﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﻠﻔﻮا .ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ .و آنھﺎ ھﯿﭽﮕﺎه ﺻﺪای ُﺳﻢ اﺳﺐ و ﺻﺪای ﺳﻼح را ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺪ .و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪا ﺗﺮس را ﺑﺮ آﻧﺎن ﭼﯿﺮه ﮐﺮد ﺗﺎ داﺧﻞ ﺻﺒﺢ ﺷﺪﻧﺪ.
)ﮐﺰ(  -۳۷۱ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ :داﻧﺸﻤﻨﺪ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺎزل ﺷﺪ :وﻋﻠﯽ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺎﻟﻔﻮا :ﻧﻪ ﹸﺧﻠ ﹸﻔﻮا ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ،ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

)ﮐﺢ(  -۳۷۲ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺳﻨﺪی از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ از ﻓﯿﺾ
ََ
اﻟﻤﺨﺘﺎر آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽَ ﴿ :و�
ُ ُّ ْ
َّ َ ٰ َ َّ َ ُ ّ ُ ْ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ
َۡ ُ
ٱ��ثةِ ٱ�ِين خل ِفوا ح ٰٓ
ت عل ۡي ِه ُم ٱ��ض﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ [۱۱۸ :ﮔﻔﺘﻢ﴿ :خل ِفوا﴾
� إِذا ضاق
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ .ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد  ...ﺗﺎ آﺧﺮ رواﯾﺖ ﻋﯿﺎﺷﯽ .در ﻧﺴﺨﻪھﺎ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ
و ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ» :ﻗﺎل ﻗﻠﺖ ﺧﻠﻔﻮا« از ﺧﺒﺮ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪی ﺧﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ و

رواﯾﺖ ﺳﯿﺎری و ﻋﺪم ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﮐﻼم ﺑﺪون آن ﺟﻤﻠﻪ.
)ﮐﻂ(  -۳۷۳ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ از اﺑﻦ ﻣﺨﺘﺎر ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ل(  -۳۷۴و از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪاز اﺑﯽﺑﺼﯿﺮ از ﺛﻌﻠﺒﻪ از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ) :وﻋﲇ اﻟﺜﻼﺛﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺎﻟﻔﻮا( ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ:

ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ » ﹸﺧﻠﻔﻮا« ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﻋﻘﻮﺑﺘﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن
ﻧﯿﺴﺖ.
)ﻻ(  -۳۷۵و از اﺑﻦ ﺟﻤﮫﻮر از ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﺎراﻧﺶ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ل(  -۳۷۶ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ و اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ

ﻋﻠﯽاﻟﺒﺎﻗﺮ و ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎدق و اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻤﯽ» ،ﺧﺎ ﹶﻟ ﹸﻔﻮا« ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ.

ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼم ﻃﺒﺮﺳﯽ .اﯾﻦ آﯾﻪ در ﻏﺰوهی ﺗﺒﻮک ﻧﺎزل ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺧﺒﺮھﺎ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ
آنﭼﻪ درﺑﺎرهی آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم ﺧﺮوج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺒﻮک ﺗﺨﻠﻒ ﮐﺮدﻧﺪ،
روی داد .ﭘﺲ ﺧﺪا ﺗﺮس را در آن ﺷﺐ ﺑﺮ آنھﺎ ﭼﯿﺮه ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ آن
ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و وﺳﻌﺘﯽ ﮐﻪ دارد ﺑﺮ آنھﺎ ﺗﻨﮓ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮف و اﻧﺪوه ﻓﺮاوان دﻟﺸﺎن

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۲۵۳

ﺑﻪ ھﻢ آﻣﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺖ ﺻﺒﺢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و از ﺗﺨﻠﻒ ﺧﻮد ﻣﻌﺬرت
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ.
)ﻟﺞ(  -۳۷۷ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و ﻗﺮاﺋﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺻﺎدﻗﯿﻦ ،اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ﻟﺪ(  -۳۷۸ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﺗﻌﺪادی از اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ،از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک از
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺒﻠﻪ از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺎر از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﹲ
رﺳﻮل ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﻋﻨﺘﻨﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﮐﺮد) :ﻟﻘﺪ ﺟﺎءﻛﻢ
ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺎﳌﺆﻣﻨﲔ رؤوف رﺣﻴﻢ(.

)ﻟﻪ(  -۳۷۹ﺳﯿﺎری از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﻗﺮﺷﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ،

ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻣﺮآة اﻟﻌﻘﻮل« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺧﺒﺮ

دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺼﺤﻒ اھﻞ ﺑﯿﺖ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺼﺤﻔﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ .و در ﮐﺘﺎب »اﻟﮑﺸﺎف« آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﻦ اﻧﻔﺴﻜﻢ« ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ،ﻗﺮاﺋﺖ
رﺳﻮل ﺧﺪا و ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﻋﺎﺋﺸﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻮرهی ﯾﻮﻧﺲ

)اﻟﻒ(  -۳۸۰ﺳﯿﺎری از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد ،ﺳﻨﺪ را ﺑﻪ اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪ را

ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :ﻗﻞ ﻟﻮ ﺷﺎء اﷲ ﻣﺎﺗﻠﻮﺗﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ وﻻ أﻧﺬرﺗﻜﻢ ﺑﻪ( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آنﭼﻪ در

ﻣﺼﺤﻒ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ» :وﻻأدرأﻛﻢ« را ﺑﻪ ھﻤﺰه رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺳﻮرهی ﻫﻮد

)اﻟﻒ(  -۳۸۱ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻣﺠﺎھﺪ و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﯾﻌﻤﺮ رواﯾﺖ

ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎز ھﻢ از ﻋﻠﯽﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ و اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ÷ و زﯾﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ و ﺟﻌﻔﺮ
َّ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ُ َ ُ
وره ۡم﴾ ]ﻫﻮد [۵ :ﺑﻪ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎرهی آﯾﻪی ﴿إِ�هم يثنون صد
ۡ َ
ﺟﺎی﴿ :يَث ُنون﴾» ،ﻳﺜﻨﻮﲏ« ﺑﺮ وزن ﯾﻔﻌﻮﻋﻞ ،ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،در »اﻟﮑﺸﺎف« آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
َ
اﯾﻦ ﻟﻐﺖ ﺑﻨﺎی ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﺣﻠﻮﻟﯽ« از ﺣﻼوت و اﺻﻞ آن از »اﻟﺜﻦ« اﺳﺖ و آن
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از :ﮐﻼم ﺿﻌﯿﻒ .ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :دل ھﺎی آﻧﺎن ﺑﺮ ﮐﻼم ﺿﻌﯿﻒ ﭘﺬﯾﺮش دارد؛

۲۵۴

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﯿﺎه ﺿﻌﯿﻒ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن ﺿﻌﯿﻒ و دل
ھﺎﯾﺸﺎن ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ،اﯾﻦ آﯾﻪ در اﺻﻞ َﯾ ْﺜ َﻨ ْﻮﻧﯽ ُﺻ ُ
ﺪورھﻢ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺻﺪور ﺑﻮده ﻧﻪ
َُۡ َ ُ ُ َ ُ
وره ۡم﴾ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺻﺪور.
﴿يثنون صد

)ب(  -۳۸۲ﺳﯿﺎری از اﺑﻦﺟﻨﺎده ﻣﮑﻨﻮن از اﺑﯽﺣﻤﺰه از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ و ﻋﻠﯽﺑﻦ

ﺣﺴﯿﻦ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ) :إﻻ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﱪوا – ﻋﲆ

ﻣﺎﺻﻨﻌﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻧﺒﻴﻬﻢ – و ﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﳊﺎت( )ﮔﻮﯾﺎ ﺑﯿﻦ دو ﺧﻂ از ﻗﺮآن ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ(.
)ج(  -۳۸۳ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻗﺒﻠﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ در ﺷﻤﺎرش آﯾﺎت

ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﻪی ﺑﻌﺪی در اﺻﻞ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ) :أﻓﻤﻦ ﻛﺎن ﻋﲆ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ

رﺑﻪ( ﻳﻌﻨﻲ رﺳﻮلﺧﺪا )و ﻳﺘﻠﻮه ﺷﺎﻫﺪﹲ ﻣﻨﻪ – وﺻﻴﻪ اﻣﺎﻣ ﹰﺎ و رﲪﺔ – و ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﻮﳼ
َ
ﹸاوﻟﺌﻚ ﻳﺆﻣﻨﻮن( آن را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻃﻮر ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ﴿ :أ َ� َمن َ� َن َ َ ٰ
� بَ ّي ِ َن ٖة ّمِن َّر ّ�ِهِۦ
َ ٰ ُ ُ َ ٰٓ َ ٗ َ َ ۡ َ ً
َ
ُۡ َ ۡ ٞ
�ة﴾ ]ﻫﻮد .[۱۷ :ﭘﺲ ﻋﺒﺎرﺗﯽ را ﺑﺮ
َو َ�تلوهُ شاهِد ّمِن ُه َومِن � ۡبلِهِۦ كِ�ب مو� إِماما ور
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺪم ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،ﻣﻌﻨﯽ آﯾﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ.

)د(  -۳۸۴ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﭘﺪرش از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻋﻤﺮان از ﯾﻮﻧﺲ از اﺑﯽﺑﺼﯿﺮ و
ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﻓﻮق ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ) :أﻓﻤﻦ ﻛﺎن ﻋﲆ

ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ رﺑﻪ – ﻳﻌﻨﻲ ،رﺳﻮل اﷲ – وﻳﺘﻠﻮه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻪ إﻣﺎﻣ ﹰﺎ ورﲪﺔ و ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﻮﳼ

ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻪ( .ﺑﻌﺪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ آﯾﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺄﺧﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.

)ھ)  -۳۸۵از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺳﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ:

)أﻓﻤﻦ ﻛﺎن ﻋﲆ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ رﺑﻪ وﻳﺘﻠﻮه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻪ إﻣﺎﻣ ﹰﺎ ورﲪﺔ وﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﻮﺳﻰ(.

)و(  -۳۸۶ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن از ﺑﮑﯿﺮ ﺣﺴﺎﻧﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺴﻤﯽ از اﺑﯽﯾﻌﻘﻮب

از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ درﺑﺎرۀ آﯾﻪی ﻓﻮق رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼوت ﮐﺮد) :أﻓﻤﻦ ﻛﺎن

ﻋﲆ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ رﺑﻪ وﻳﺘﻠﻮه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻪ إﻣﺎﻣ ﹰﺎ ورﲪﺔ( :و اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺟﺎ اﯾﻦ
ﻋﺒﺎرت )ﻣﻦ رﺑﻪ وﻳﺘﻠﻮه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻪ إﻣﺎﻣ ﹰﺎ ورﲪﺔ( ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۲۵۵

)ز(  -۳۸۷ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ در »ﳖﺞاﻟﺒﻴﺎن« ﻋﺒﺎرات را در ﻣﺜﺎلھﺎ ﻣﻘﺪم و ﻣﺆﺧﺮ آورده اﺳﺖ،
َ ُ ُ َ
و� إ َم ٗ
َۡ
َ
اما﴾ ]ﻫﻮد [۱۷ :ﭘﺲ در ﺗﺄﻟﯿﻒ آﯾﻪ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ﴿ :ومِن �بلِهِۦ كِ�ٰب م ٰٓ ِ
ﮐﻠﻤﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
)ح(  -۳۸۸ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻧﺎﺳﺦ اﻟﻘﺮآن« در ﺑﺎب ﺗﺤﺮﯾﻒ آﯾﺎت
ََ َ َ َ ََ
ّ
َ
ّ
ّ
َ
َّ
ٰ
ﮔﻔﺘﻪ :از اﯾﻦ ﺑﺎب در ﺳﻮرهی ھﻮد اﯾﻦ آﯾﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﴿أ�من �ن � بيِن ٖة مِن ر�ِهِۦ
َ ٰ ُ ُ َ ٰٓ َ ٗ َ َ ۡ َ ً
َ
ُۡ َ ۡ ٞ
�ة﴾ ﺗﺎ آﺧﺮ .اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﺑﻪ
َو َ�تلوهُ شاهِد ّمِن ُه َومِن � ۡبل ِهِۦ كِ�ب مو� إِماما ور
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ) :أﻓﻤﻦ ﻋﲆ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ رﺑﻪ

وﻳﺘﻠﻮه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻪ إﻣﺎﻣ ﹰﺎ ورﲪﺔ وﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﻮﺳﻰ(.

)ط(  -۳۸۹ﺳﯿﺎری از ﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و ﻏﯿﺮ او ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد را ﺑﻪ
ََ َ
ى نُ ٌ
اد ٰ
وح ٱ ۡ� َن ُه﴾ ]ﻫﻮد [۴۲ :را »اﺑﻨﻬﺎ« ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد؛
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﻪی ﴿ون

ﭘﺴﺮ زﻧﺶ را ﺻﺪا زد و آن ﻟﻐﺖ ﻗﺒﯿﻠﻪی ﻃﯽ اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽِ ،

)ی(  -۳۹۰و ﺑﺎ ھﻤﺎن اﺳﻨﺎد از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻧﺎدی ﻧﻮح اﺑﻨﻪ و ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻟﻐﺖ ﻃﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﻣﺎم ﯾﮏ »اﻟﻒ« را ﺑﻪ ﺿﻤﯿﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد و آن را »اﺑﻨﮫﺎ«
ﻧﻤﻮد.
)ﯾﺎ(  -۳۹۱ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از اﺣﻤﺪﺑﻦ ادرﯾﺲ از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ اﮐﯿﻞ ﻧﻤﯿﺮی از ﻋﻼء ﺑﻦ
ََ َ
ى نُ ٌ
اد ٰ
وح ٱ ۡ� َن ُه﴾ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺳﺒﺎﺗﻪ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ درﺑﺎرهی ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ﴿ :ون
ﮐﻪ آن ﭘﺴﺮ ،ﭘﺴﺮ ﻧﻮح از ھﻤﺴﺮش ﺑﻮد و در ﻟﻐﺖ ﻃﯽ ،ﭘﺴ ِﺮ زن ﺑﻪ ﻣﺮد ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد
و ﺑﻪ ﺟﺎی »اﺑﻨﻬﺎ ،اﺑﻨﻪ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

)ﯾﺐ(  -۳۹۲ﻋﯿﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﻼء ﺑﻦ ﺳﺒﺎﺗﻪ و درﺑﺎرۀ آﯾﮥ ﻓﻮق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
آن ﭘﺴﺮ ،ﭘﺴﺮ ﻧﻮح ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮ زﻧﺶ ﺑﻮد از ﺷﻮھﺮ دﯾﮕﺮش؛ اﻣﺎ در ﻟﻐﺖ ﻗﺒﯿﻠﻪی ﻃﯽ،
ﭘﺴﺮزن را ﺑﻪ ﻣﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ.
ِ
)ﯾﺞ(  -۳۹۳ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ و اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ و
ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ و ﻧﺎدی ﻧﻮح اﺑﻨﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ﯾﺪ(  -۳۹۴ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ََ َ
ى نُ ٌ
اد ٰ
وح ٱ ۡ� َن ُه﴾ در ﻟﻐﺖ ﻃﯽ» ،اﺑﻨﻬﺎ« ﺑﻪ ﻧﺼﺐ اﻟﻒ اﺳﺖ و ﺿﻤﯿﺮھﺎ ﺑﻪ زن ﻧﻮح
﴿ون

۲۵۶

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﭘﺴﺮ زن ﺑﻪ ﻣﺮد ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎی »اﺑﻨﻬﺎ،
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد؛ اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﻟﻐﺖ آﻧﺎنِ ،

اﺑﻨﻪ« ﻣﯽآﯾﺪ.

)ﯾﻪ(  -۳۹۵ﺣﻤﯿﺮی در ﮐﺘﺎب »ﻗﺮب اﻻﺳﻨﺎد« از اﺣﻤﺪﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﺑﮑﺮ ﺑﻦ
ََ َ
اد ٰ
ى
ﻣﺤﻤﺪ ازدی رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ﴿ :ون
نُ ٌ
وح ٱ ۡ� َن ُه﴾ﻃﺒﻖ ﻟﻐﺖ ﻃﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ،ﻣﻨﻈﻮر از »اﺑﻨﻬﺎ ،اﺑﻨﻪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
)ﯾﻮ(  -۳۹۶ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽﺣﻤﺎد از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻤﺮ از

ﺟﺎﺑﺮ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهی آﯾﻪی ﻓﻮق ﮔﻔﺖ» :اﺑﻨﻪ« ﻃﺒﻖ ﻟﻐﺖ

ﻃﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺎی »اﺑﻨﻬﺎ« آﻣﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در »اﻟﮑﺸﺎف« آﻣﺪه اﺳﺖ:

ﻋﻠﯽ÷ »اﺑﻨﻬﺎ« ﺧﻮاﻧﺪ و ﺿﻤﯿﺮ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﻧﻮح ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ÷ و ﻋﺮوه

ﺑﻦ زﺑﯿﺮ» ،اﺑﻨﻪ« را ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ھﺎء ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎز ھﻢ ﺿﻤﯿﺮ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﻗﺼﺪ

»اﺑﻨﻬﺎ« داﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺘﺤﻪ ،از آوردن اﻟﻒ ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻣﺬھﺐ
ﺣﺴﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺘﺎده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﺣﺴﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺆال ﮐﺮدم؛ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﻗﺴﻢ ﭘﺴﺮ ﻧﻮح ﻧﺒﻮد .ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻧﻮح ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﭘﺴﺮم از
اھﻞ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ :ﭘﺴﺮ او ﻧﺒﻮد .اھﻞ ﮐﺘﺎب ھﻢ اﺧﺘﻼف ﻧﺪارﻧﺪ در اﯾﻦ ﮐﻪ آن
ﻧﺎﺧﻠﻒ ،ﭘﺴﺮ ﻧﻮح ﺑﻮد .در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﻨﺶ را از اھﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ در ﻗﺮاﺋﺖ و ﻏﯿﺮه در ﺑﯿﻦ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان او ﮐﻪ ﺣﺠﺖ
ھﺴﺘﻨﺪ ،در ﻋﻘﻞ ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ رؤﺳﺎی اھﻞ ﮔﻤﺮاھﯽ در ﻏﺎﻟﺐ اﺣﮑﺎم ﺣﻼل و
ﺣﺮام و آنﭼﻪ رﺳﻮل ﺑﺰرﮔﻮار آورده اﺳﺖ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻧﺎﺧﻠﻒ،
ﭘﺴﺮ ﻧﻮح ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ھﻤﺴﺮش ﺑﻮده ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﻗﻮال ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺒﺮھﺎ وﺟﻮد دارد.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اﯾﻦھﺎ را ﺑﺪاﻧﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ و ﮐﺘﺎبھﺎی ﺳﯿﺮه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

)ﯾﺰ(  -۳۹۷ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﺣﻤﺰه از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی
ﺑﻌﺪی را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼوت ﮐﺮد) :إﻧﺎ ﹸر ﹸﺳﻞ رﺑﻚ ﻟﻦ ﻳﺼﻠﻮا إﻟﻴﻚ ﻓﺄﴎ ﺑﺄﻫﻠﻚ ﺑﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ـ

ﻣﻈﻠ ﹰﲈ (-ﺳﭙﺲ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺮاﺋﺖ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ؛ )ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻈﻠﻤﺎ از آﯾﻪ

ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ(.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۲۵۷

)ﯾﺢ(  -۳۹۸ﺳﯿﺎری از ﺳﻌﺪان از اﺑﯽﺣﻤﺰه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ھﻤﺴﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
)ﯾﻂ(  -۳۹۹ﻋﯿﺎﺷﯽ از اﺑﯽﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهی آﯾﻪی
ٞ
﴿فَ ِم ۡن ُه ۡم َش ّ ٞ
� َو َسعِيد﴾ ]ﻫﻮد [۱۰۵ :ﮔﻔﺖ :در ذﮐﺮ اھﻞ آﺗﺶ اﺳﺘﺜﻨﺎء ھﺴﺖ اﻣﺎ در ذﮐﺮ
ِ
اھﻞ ﺑﮫﺸﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎء وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :وأﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻌﺪوا ﻓﻔﻲ اﳉﻨﺔ ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ

ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﺴﲈوات واﻷرض ﻋﻄﺎ ﹰء ﻏﲑ ﳎﺬوذ( ﯾﻌﻨﯽ ،ﻗﺒﻞ از )ﻋﻄﺎ ﹰء ،إﻻ ﻣﺎﺷﺎء رﺑﻚ(

وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﯾﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ.
)ک(  -۴۰۰ﺳﯿﺎری از ﺣﻤﺎدﺑﻦ ﺣﺮﯾﺰ و ﺳﻌﺪان از اﺑﯽﺣﻤﺰه از اﺑﯽﺑﺼﯿﺮ از
اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ در آﯾﻪی ﻓﻮق ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺒﺮ ﻗﺒﻞ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮد.

)ﮐﺎ(  -۴۰۱از ﺣﻤﺎدﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ از ﺣﺮﯾﺰ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ )ﻋﻄﺎ ﹰء

ﻏﲑﳎﺬود( ﺑﺎ دال آﻣﺪه اﺳﺖ.

)ﮐﺐ(  -۴۰۲ﻋﯿﺎﺷﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﺮﯾﺰ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ﮐﺞ(  -۴۰۳و از اﺑﯽﺑﺼﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷) :ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﺋ ﹰﲈ وﺣﺼﻴﺪ ﹰا( :ﺑﺎ ﻧﺼﺐ

ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﺎﻣﺤﻤﺪ» ،ﺣﺼﻴﺪ« )و درو ﮐﺮدن ﺟﺰ ﺑﺎ آھﻦ( ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.ـ در

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﺎ رﻓﻊ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ـ

)ﮐﺪ(  -۴۰۴و در ھﻤﺎن ﻣﻮرد رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی )ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﺋﻢ وﺣﺼﻴﺪ( :و درو ﺟﺰﺑﺎ ﻓﻠﺰ

آھﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.

)ﮐﻪ(  -۴۰۵ﺳﯿﺎری از اﺑﯽاﯾﻮب از اﺑﯽﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺒﺮ اول را
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﻮرهی ﯾﻮﺳﻒ

)اﻟﻒ(  -۴۰۶ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ ﻓﻀﺎل از اﺑﯽﺑﮑﯿﺮ از اﺑﯽﯾﻌﻘﻮب از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ
ََ َ ۡ َۡ َ َ َ
ت لك] ﴾...ﯾﻮﺳﻒ ) ،[۲۳ :ﹺﻫﻴﺌﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ﴿ :وقالت هي
ﻟﻚ( اﺳﺖ و در ﺗﻔﺴﯿﺮ »ﮐﺸﺎف« آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ھﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و در

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ھﻢ ھﻤﯿﻨﻄﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ.

۲۵۸

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)ب(  -۴۰۷ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ از ﻋﻠﯽ÷ و اﺑﯽرﺟﺎ و اﺑﯽواﯾﻞ و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ وﺛﺎب
»ھﯿﺌﺖ ﻟﮏ« ﺑﺎ ھﻤﺰه و ﺿﻢ ﺗﺎء ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ.
)ج(  -۴۰۸ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ ﻓﻀﺎل از اﺑﯽﺑﮑﯿﺮ از اﺑﯽﯾﻌﻘﻮب و ﻏﯿﺮ او ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
َ َ ََ
اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﴿ق ۡد شغف َها ﴾...را )ﻗﺪ ﺷﻐﻔﻬﺎ( ﺑﺎ ﻋﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ

ﮐﺮد) .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻏﯿﻦ اﺳﺖ(.

)د(  -۴۰۹و از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺮوه از ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ھ)  -۴۱۰ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .و از ﻋﻠﯽ و ﻋﻠﯽﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ و ﺟﻌﻔﺮ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ÷ و از ﺣﺴﻦ و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﯾﻌﻤﺮ و ﻗﺘﺎده و ﻣﺠﺎھﺪ و اﺑﻦ ﻣﺤﯿﺺ رواﯾﺖ ﺷﺪه
َ َ ََ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﴿ق ۡد شغف َها ﴾...ﺑﺎ ﻋﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» .ﺷﻌﻒ اﻟﺒﻌﲑ« ؛ﯾﻌﻨﯽ ،ﺷﺘﺮ را آﻣﺎده ﮐﺮد و
ﺑﺎ ﻗﻄﺮان – ﺻﻤﻎ درﺧﺖ ﺻﻨﻮﺑﺮ – وی را ﺳﻮزاﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﯾﻮﺳﻒ دﻟﺶ را ﺳﻮزاﻧﺪه اﺳﺖ.
)و(  -۴۱۱ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ ﻓﻀﺎل از اﺑﯽﺑﮑﯿﺮ از اﺑﯽﯾﻌﻘﻮب آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
َ ّ َ
� أَ ۡ� ُِل فَ ۡو َق َرأۡ ِ� ُخ ۡ ٗ
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آﯾﻪی﴿ َوقَ َال ٱ�خ ُر إ ِ ِ ٓ
� أ َرٮ ٰ ِ ٓ
��﴾ ]ﯾﻮﺳﻒ [۳۶ :را
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼوت ﮐﺮد) :أﲪﻞ ﻓﻮق رأﳼ ﺟﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺒﺰ ﺗﺄﻛﻞ اﻟﻄﲑ ﻣﻨﻪ(.
)ز(  -۴۱۲ﻋﯿﺎﺷﯽ از اﺑﻦ اﺑﯽﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ
َ ّ َ
� أَ ۡ� ُِل فَ ۡو َق َرأۡ ِ� ُخ ۡ ٗ
اﺳﺖ :ﺑﻪ ﺟﺎی ﴿ َوقَ َال ٱ�خ ُر إ ِ ِ ٓ
� أ َرٮ ٰ ِ ٓ
��﴾ ﮔﻔﺖ) :أﲪﻞ ﻓﻮق رأﳼ
ﺟﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺒﺰ ﺗﺄﻛﻞ اﻟﻄﲑ ﻣﻨﻪ(.

)ح(  -۴۱۳ﺳﯿﺎری از ﻧﻀﺮﺑﻦ ﺳﻮﯾﺪ از ﯾﺤﯿﯽ ﻃﻮی از ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ

ﺧﻨﯿﺲ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ
ﺧﻮاﻧﺪ) :ﺳﺒﻊ ﺳﻨﺎﺑﻞ ﺧﴬ وأﺧﺮ ﻳﺎﺑﺴﺎت(.

)ط(  -۴۱۴و از ﺳﯿﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮه ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

)ی(  -۴۱۵ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ )ﺳﺒﻊ ﺳﻨﺎﺑﻞ ﺧﴬ(ﺧﻮاﻧﺪ.

)ﯾﺎ(  -۴۱۶ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ÷ )ﺳﺒﻊ ﺳﻨﺎﺑﻞ( ﺧﻮاﻧﺪ.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۲۵۹

)ﯾﺐ(  -۴۱۷ﺳﯿﺎری از ﻧﻀﺮ از ﺟﻠﺒﯽ از ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن از ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﺧﻨﯿﺲ رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﻪی ﺑﻌﺪی را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :ﻳﺄﻛﻠﻦ ﻣﺎ

ﻗﺮﺑﺘﻢ ﳍﻦ(.

)ﯾﺞ(  -۴۱۸و از ﺳﯿﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ﯾﺪ(  -۴۱۹ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎم ﺻﺎدق ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﻗﺮﺑﺘﻢ« ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ

ﻧﻪ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻢ.

)ﯾﻪ(  -۴۲۰ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ÷ »ﻣﺎ ﻗﺮﺑﺘﻢ« ﺧﻮاﻧﺪ.

)ﯾﻮ(  -۴۲۱ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﮐﺘﺎب »ﻧﺎﺳﺦ اﻟﻘﺮآن« ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺤﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ،

ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ )ﺳﺒﻊ ﺑﻘﺮات ﺳﲈن وﺳﺒﻊ ﺳﻨﺎﺑﻞ ﺧﴬ و ﹸاﺧﺮ ﻳﺎﺑﺴﺎت( ﺧﻮاﻧﺪ.
)ﯾﺰ(  -۴۲۲و در ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ اﻣﺎم »ﻣﺎ ﻗﺮﺑﺘﻢ ﳍﻦ« ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد.

)ﯾﺞ(  -۴۲۳ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎم ﺻﺎدق ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ آﯾﻪی
ُ ۡ
َُ ُ
َ َ
اث ٱ�َّ ُ
ﺑﻌﺪی را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪَّ �﴿ :م يَأ ِ� ِم ۢن َ� ۡع ِد �ٰل ِك َ� ٞم �ِيهِ �غ
اس َو�ِيهِ
َۡ ُ َ
�ون] ﴾٤٩ﯾﻮﺳﻒ [۴۹ :اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽاﻓﺸﺮدﻧﺪ؟
�ع ِ
ﺷﺮاب را؟ آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ؟ اﻣﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﯿﻦ

ﻧﺎزل ﺷﺪ) :ﻋﺎم ﻓﻴﻪ ﻳﻐﺎث اﻟﻨﺎس وﻓﻴﻪ ﻳﻌﴫون(؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلھﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﺑﺎران ﺑﺮ

آﻧﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﺎرﯾﺪ .و دﻟﯿﻞ آن ،اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺖ:
َ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ ٰ َ ٓ ٗ َ َّ
� ٗ
اجا] ﴾١٤اﻟﻨﺒﺄ [۱۴ :ﮐﻪ اﻟﻤﻌﺼﺮات ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺑﺮھﺎی
ت ما ء
﴿وأنز�ا مِن ٱلمع ِص� ِ
ﺑﺎرانزا آﻣﺪه اﺳﺖ.

)ﯾﻂ(  -۴۲۴ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺳﻨﺪ ﻗﺒﻠﯽ از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ
آنﭼﻪ از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ـ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﻠﺐ را اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ
ﺛﻢ ﻳﺄﰐ ﻋﺎم ﻓﻴﻪ ﻳﻐﺎث اﻟﻨﺎس وﻓﻴﻪ ﻳﻌﴫون( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی »ﻳﻌﴫون،
ﻣﯽرﺳﺪ ) ﹼ

ﻳﻤﻄﺮون« ﺑﻮد و ﺗﺤﺮﯾﻔﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻳﻌﴫون« و آن را ﺑﺎ اﻓﺸﺮدن ﺷﺮاب ﻣﻌﻨﯽ
َ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ ٰ َ ٓ ٗ َ َّ
� ٗ
اجا.﴾١٤
ت ماء
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ﴿ :وأنز�ا مِن ٱلمع ِص� ِ

۲۶۰
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)ک(  -۴۲۵ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ ﺳﯿﻒ از ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آﯾﻪی ﻓﻮق را
ﺛﻢ ﻳﺄﰐ ﻋﺎم ﻓﻴﻪ ﻳﻐﺎث اﻟﻨﺎس وﻓﻴﻪ ﻳﻌﴫون« :ﺑﺎ ﺿﻢ ﯾﺎء ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﹸﻳﻤﻄﺮون
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ » :ﹼ
َ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ ٰ َ ٓ ٗ َ َّ
� ٗ
اجا.﴾١٤
ت ما ء
اﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻧﺸﻨﯿﺪهای﴿ :وأنز�ا مِن ٱلمع ِص� ِ

)ﮐﺎ(  -۴۲۶ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺻﯿﺮﻓﯽ از ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﯾﻌﺼﺮون را در آﯾﻪی ﻓﻮق ،ﺑﺎ ﺿﻢ ﯾﺎء ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻳﻤﻄﺮون ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ

ﻧﺸﻨﯿﺪهای اﯾﻦ آﯾﻪ را :و اﻧﺰﻟﻨﺎ ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﻪ.

ﮐﺐ(  -۴۲۷و از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ از ﭘﺪرش از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را درﺑﺎرهی آن آﯾﻪ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ﮐﺞ(  -۴۲۸ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻧﺎﺳﺦ اﻟﻘﺮآن« در ﺑﺎب ﺗﺤﺮﯾﻒ آﯾﺎت
ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻣﺮدی آﯾﻪی ﻓﻮق را ﻧﺰد اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :ﺛﻢ

ﻳﺄﰐ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﺎم ﻓﻴﻪ ﻳﻐﺎث اﻟﻨﺎس وﻓﻴﻪ ﻳﻌﴫون اﳋﻤﺮ( ﺑﻌﺪ آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮ

اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻢ .وی در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ »ﻳﻌﴫون« را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ََ َۡ
ٓ
ۡ ۡ
»ﻳﻤﻄﺮون« ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ﴿ :وأ
ت َما ٗء
نز�َا م َِن ٱل ُمع ِص َ� ٰ ِ
َ َّ
� ٗ
اجا ﴾١٤ﮐﻪ ﻣﻌﺼﺮات ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺑﺮھﺎی ﺑﺎرانزا اﺳﺖ.
)ﮐﺪ( -۴۲۹ﺳﯿﺎری از ﻧﻀﺮ از ﯾﺤﯿﯽ ﺟﻠﺒﯽ از ﺷﻌﯿﺐ ﻋﻘﺮﻗﻮﻧﯽ از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ) :ﺣﺘﻲ إذا اﺳﺘﻴﺄس اﻟﺮﺳﻞ وﻇﻨﻮا أﳖﻢ ﻗﺪ

ﻛ ﹶﺬﺑﻮا( :را ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻛ ﹶﺬﺑﻮا ﺧﻮاﻧﺪ.

)ﮐﻪ(  -۴۳۰ﻋﯿﺎﺷﯽ از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ و اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آﯾﻪی ﻓﻮق را
ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ذال» ،ﻛﺬﺑﻮا« ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

)ﮐﻮ(  -۴۳۱ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﮐﺘﺎب »اﳉﻮاﻣﻊ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻣﺎﻣﺎن »ﻛﺬﺑﻮا« را ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ،

ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺳﻮرهی رﻋﺪ

)اﻟﻒ(  -۴۳۲ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ،اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،ﺟﺪ ﺷﯿﺦ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺑﯽ اﻟﻔﺘﻮح رازی ﺧﺰاﻋﯽ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺸﮫﻮر در

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۲۶۱

ﭼﮫﻞ ﺣﺪﯾﺚ ،در ﺣﺪﯾﺚ ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻌﺮی ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ ﻣﺎ را ﺧﺒﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺒﯿﻌﯽ در ﺣﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد ﺑﻦ
ﺳﻔﯿﺎن ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ آورد و ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ ﺑﺸﺮ اﺣﻤﺪی ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ آورد و ﮔﻔﺖ:
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ذھﻠﯽ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ آورد و ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ راﺷﺪ
اﺳﺪی ﻣﻘﺮی ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ آورد و ﮔﻔﺖ :اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﻋﻄﺎر از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ آورد و ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ÷ ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻠﯽ ،ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺮدم از ﺳﻠﺴﻠﻪھﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﻣﻦ و ﺗﻮ از
َۡ
ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﯾﻢ و آن ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖَ ﴿ :و ِ� ٱ� ِ
�ض
َ ٞ ٰ َ ٰ َ َ ُّ ٞ
ت َو َج َّ�ٰ ٞ
ت﴾ ]اﻟﺮﻋﺪ [۴ :ﻗﺮاﺋﺖ را اداﻣﻪ داد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ رﺳﯿﺪۡ ُ �﴿ :س َ ٰ
�
ق ِطع مت�وِ�
ٓ
ح ٖد﴾ ]اﻟﺮﻋﺪ .[۴ :و ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ.
ب ِ َماءٖ َ� ٰ ِ
)ب(  -۴۳۳ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد در »ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻗﺒﺴﺎت« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮق ﻣﺎ و

ﻃﺮق آﻧﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ھﻤﺪﯾﮕﺮ اذﻋﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ) :إﻧﲈ

أﻧﺖ ﻣﻨﺬر ﻟﻌﺒﺎد وﻋﲇ ﻟﻜﻞ ﻗﻮم ﻫﺎد(.

)ج(  -۴۳۴ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺪﯾﻊ رﺿﻮی در ﮐﺘﺎب »ﺣﺒﻞ اﳌﺘﲔ« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺎزر و ﻣﻮﻟﯽ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ در ﺳﯿﺎق آﯾﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﺳﻮرهی رﻋﺪ) :إﻧﲈ أﻧﺖ ﻣﻨﺬر
ﻟﻌﺒﺎد وﻋﲇ ﻟﻜﻞ ﻗﻮم ﻫﺎد(.

ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ) .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻋﻠﯽ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ(.
َ ۡ
َُ ُ َ ّ َ َۡ ّ ٞ
� يَ َديۡهِ َوم ِۡن خلفِهِۦ
)د(  -۴۳۵ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ آﯾﻪ�﴿ :ۥ معقِ�ٰت ِم ۢن � ِ
َ
ََۡ ُ َ
َّ
�فظون ُهۥ م ِۡن أ ۡم ِر ٱ�ِ﴾ ]اﻟﺮﻋﺪ [۱۱ :ﻧﺰد اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ؛ اﯾﺸﺎن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻗﺎری
ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺮب ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻘﺒﺎت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ
ﻣﺸﺘﻖ اﺳﺖ و ﻋﻘﺐ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﻗﺮار دارد در ﺟﻠﻮی اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮد ﻗﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ) :ﻟﻪ ﻣﻌﻘﺒﺎت ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ

ورﻗﻴﺐ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ – ﳛﻔﻈﻮﻧﻪ ﺑﺄﻣﺮ اﷲ( و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی را از اﻣﺮ ﺧﺪا
ّ
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و آن ،ﻣﻌﻘﺒﺎت ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﺆﮐﻞ ﺧﺪا ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ھﺴﺘﻨﺪ.

۲۶۲
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َ
)ھ)  -۴۳۶ﻋﯿﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺮﯾﺪ ﻋﺠﻠﯽ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﻗﺮاﺋﺖ آﯾﻪی ﴿ ُ�ۥ
َ
َ ۡ
ََۡ ُ َ
َّ
ُ َّ َ َۡ ّ ٞ
� يَ َديۡهِ َوم ِۡن خلفِهِۦ �فظون ُهۥ م ِۡن أ ۡم ِر ٱ�ِ﴾ ]اﻟﺮﻋﺪ .[۱۱ :را از ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪ
مع ِق�ٰت ِم ۢن � ِ
و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻌﻘﺒﺎت« ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺟﻠﻮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ ﻣﻌﻘﺒﺎت در ﭘﺸﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و) ﹺﻣﻦ
أﻣﺮ اﷲ ﺑﺄﻣﺮ اﷲ( اﺳﺖ.

)و(  -۴۳۷ﺳﯿﺎری از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺮوه از ﺑﮑﯿﺮ از ﺣﻤﺮان رواﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدی آﯾﻪی

ﻓﻮق را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد ،ﺣﻤﺮان ﻣﻌﺘﺮض ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﻋﺮب ھﺴﺘﯿﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ »ﻣﻌﻘﺒﺎت«
در ﺟﻠﻮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟ و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا او را ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
)ز(  -۴۳۸ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ) :ﻟﻪ ﻣﻌﻘﺒﺎت

ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ ورﻗﻴﺐ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ – ﳛﻔﻈﻮﻧﻪ ﺑﺄﻣﺮ اﷲ( ﺑﻪ ﺟﺎی »ﻣﻦ أﻣﺮ اﷲ«.

)ح(  -۴۳۹ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ در رواﯾﺖ اﺑﯽ اﻟﺠﺎرود از اﺑﯽ اﻟﺠﻌﻔﺮ) :ﳛﻔﻈﻮﻧﻪ ﺑﺄﻣﺮ اﷲ(

ﺑﻪ ﺟﺎی »ﻣﻦ أﻣﺮ اﻟﻠﻪ«.

ََۡ ُ َ
)ط(  -۴۴۰ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﻣﺴﻌﺪه ﺑﻦ ﺻﺪﻗﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﴿�فظون ُهۥ
ۡ َ ۡ َّ
مِن أم ِر ٱ�ِ﴾ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺄﻣﺮ اﷲ«.
)ی(  -۴۴۱اﺑﻦ ﺷﮫﺮ آﺷﻮب در ﻣﻨﺎﻗﺐ ،آن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺎﺷﯽ در »اﻟﺼﺎﻓﯽ« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده

اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﻪ رواﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﻄﻠﻮب – ﺗﺤﺮﯾﻒ – ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﺪارﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﻮد :ﮐﻠﻤﻪی ﹺ
)ﻣﻦ( در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ )ﺑﺎء( اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻃﺒﺮﺳﯽ آن را از ﺣﺴﻦ و

ﻣﺠﺎھﺪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺟﺒﺎﺋﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ھﻢ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﺷﺪه و
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻓﻼن ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻓﻼن اﺳﺖ؛

ﯾﻌﻨﯽ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﻦ( را ﺑﻪ ﺟﺎی )ﺑﺎء( ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ آﯾﻪ ﺑﺮ ﻣﻄﻠﻮب –
ﺗﺤﺮﯾﻒ – ﺣﻤﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪی آنﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﯽآﯾﺪ.
)ﯾﺎ(  -۴۴۲ﻃﺒﺮﺳﯽ در »اﻟﻤﺠﻤﻊ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻋﻠﯽ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻋﮑﺮﻣﻪ و زﯾﺪ
ﺑﻦ ﻋﻠﯽ )ﳛﻔﻈﻮﻧﻪ ﺑﺄﻣﺮ اﷲ( رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۲۶۳

)ﯾﺐ(  -۴۴۳ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
از ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ از ﻣﺮوان ﺑﻦ ﻣﺮوان از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :أﻓﻠﻢ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻠﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا( )ﯾﻌﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻳﻴﺄس ،ﯾﺘﺒﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ(.

)ﯾﺞ(  -۴۴۴ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ و زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و

ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و اﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻠﮑﯿﻪ و ﻋﮑﺮﻣﻪ و ﺟﺤﺪری و اﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﺰﻧﯽ» :أﻓﻠﻢ ﻳﺘﺒﲔ«

ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺸﮫﻮر» ،ﻳﻴﺄس« اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﯿﻮﻃﯽ در اﺗﻘﺎن و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :ﮐﺎﺗﺒﯽ آن را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﻧﺎﻋﺲ اﺳﺖ.

)ﯾﺪ(  -۴۴۵ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺖ :اﻣﺎم ﺻﺎدق ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :أﻓﻠﻢ

ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻠﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا أن ﻟﻮ ﻳﺸﺎء اﷲ ﳍﺪي اﻟﻨﺎس ﲨﻴﻌ ﹰﺎ(.

)ﯾﻪ(  -۴۴۶ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ اﺳﺒﺎط از اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﻤﺰه از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :ﺳﻮاء ﻋﲆ اﷲ ﻣﻦ أﴎ اﻟﻘﻮل أو ﺟﻬﺮ ﺑﻪ(

ﮐﻪ در اﺻﻞ) :ﺳﻮاء ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ أﴎ اﻟﻘﻮل وﻣﻦ ﺟﻬﺮ ﺑﻪ( اﺳﺖ.
ﺳﻮرهی اﺑﺮاﻫﯿﻢ

)اﻟﻒ(  -۴۴۷ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ھﺎرون ﺷﯿﺨﯽ از ﯾﺎران اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ از اﺑﯽ

ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از او ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮد:
)واﻳﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺄﻟﺘﻤﻮه( ھﺎرون ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﻟﺒﺎس و ﭼﯿﺰی را
از او درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮑﺮدهای اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ داده اﺳﺖ .وی ﺑﻪ ﺟﺎی آﺗﺎﻛﻢ ،اﻳﺘﻜﻢ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.

)ب(  -۴۴۸ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﺮان از اﺑﯽ ھﺎرون ﻣﮑﻔﻮف آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از

اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ) :واﻳﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺄﻟﺘﻤﻮه(.

)ج(  -۴۴۹ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾﻌﻘﻮب)» :ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺄﻟﺘﻤﻮه( .ﺑﺎ ﺗﻨﻮﯾﻦ

ﮐﻞ ﺧﻮاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﺣﺴﻦ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮ و ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﺎدق÷ و ﺿﺤﺎک و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻗﺎﺋﺪ اﺳﺖ.
)د(  -۴۵۰ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ) :رب اﻏﻔﺮ ﱄ وﻟﻮاﻟﺪي( در

اﺻﻞ )ﻟﻮﻟﺪ ﹼي اﺳﲈﻋﻴﻞ واﺳﺤﺎق( ﻧﺎزل ﺷﺪ.

۲۶۴

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)ھ)  -۴۵۱ﺳﯿﺎری از ﺣﻤﺎد از ﺣﺮﯾﺰ از ﯾﮑﯽ از آن دو اﻣﺎم :ﺑﺎﻗﺮ و ﺻﺎدق ﻧﻘﻞ ﮐﺮده
)رب ا ﹾﻏ ﹺﻔﺮ ﱄ و ﻟﹺﻮﻟﺪ ﱠي( ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮد.؛ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮوردﮔﺎرا از ﻣﻦ و دو ﻓﺮزﻧﺪم
اﺳﺖ ﮐﻪ
ﹼ

ﺑﮕﺬر ،ﻣﻨﻈﻮرش اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی واﻟﺪي ،وﻟﺪي ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.

)و(  -۴۵۲و از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و اﺑﯽ ﺟﻤﯿﻠﻪ از ﺟﺎﺑﺮ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :آن دو ،ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ.
)ز(  -۴۵۳ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از اﺑﯽ ﺟﻤﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از زراره ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺘﻢ:
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ از اﻓﺮای ﻓﺮﻗﻪی ﻣﺮﺟﺌﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮدم؛ آﻧﺎن اﺳﺤﺎق و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را ذﮐﺮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ را .وی در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،ﺣﻀﺮت
اﺑﺮاھﯿﻢ ھﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :رب اﻏﻔﺮﻟﯽ و ﻟﻮﻟﺪ ﱠي؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﭘﺮوردﮔﺎرا از ﻣﻦ و دو ﭘﺴﺮم درﮔﺬر.
)و آن دو ،ﭘﺴﺮان رﺳﻮل ﺧﺪاص ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ(.

)ح(  -۴۵۴ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ÷ و
ﻗﺮاﺋﺖ
زھﺮی و اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺨﻌﯽ» ،و ﻟﻮﻟﺪي« ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .و در ﮐﺘﺎب »اﳉﻮاﻣﻊ« ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ِ
اھﻞ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ.
)ط(  -۴۵۵ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﺣﺮﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده ،از ﯾﮑﯽ از آن
رب اﻏﻔﺮ ﱄ وﻟﻮﻟﺪي( ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؛ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرش
دو اﻣﺎم ،ﺑﺎﻗﺮ و ﺻﺎدق ،رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ) ﹼ

اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و اﺳﺤﺎق ﺑﻮد.

رب اﻏﻔﺮ ﱄ
)ی(  -۴۵۶از ﺟﺎﺑﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ درﺑﺎرهی ) ﹼ

وﻟﻮاﻟﺪ ﹼي( ﺳﺆال ﮐﺮدم .ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آن را ﺗﺼﺤﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و
رب اﻏﻔﺮ ﱄ وﻟﻮﻟﺪ ﹼي( اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و اﺳﺤﺎق و ﺣﺴﻦ و
ﮔﺮﻧﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ ) :ﹼ

ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ دو ﻓﺮزﻧﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﺴﺘﻨﺪ.
)ﯾﺎ(  -۴۵۷ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در ﮐﺘﺎب ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آنﭼﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ وی از
اﻣﺎم ﺻﺎدق آوردهاﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎم ﺻﺎدق »و ﻟﻮﻟﺪي« ﺧﻮاﻧﺪ؛ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و

اﺳﺤﺎق ھﺴﺘﻨﺪ.
)ﯾﺐ(  -۴۵۸ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ
ﺑﺎﻗﺮ و ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ÷ »ﲥﻮي إﻟﻴﻬﻢ« ﺑﻪ ﻓﺘﺢ واو ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۲۶۵

)ﯾﺞ(  -۴۵۹ﺳﯿﺎری از اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ از ﯾﻮﻧﺲ از ﺳﻨﺪی از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی
َ
ۡ
َ َّ َ ٓ َّ َ َ ۡ َ ُ َ ُ ۡ َ َ ُ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ
َ
� ٱ َّ�ِ مِن َ ۡ
﴿ر�نا إِنك �علم ما � ِ� وما �عل ِنۗ وما � ٰ
� ٖء ِ� ٱ� ِ
�ض َو� ِ�
�
َّ ٓ
ٱ
لس َماءِ] ﴾٣٨إﺑﺮاﻫﯿﻢ [۳۸ :را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼوت ﮐﺮد» :اﻧﻚ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻧﺨﻔﻲ وﻣﺎ ﻧﻌﻠﻦ وﳜﻔﻲ ﻋﲆ اﷲ

ﺷﺄن ﺷﻴﺊ ﰲ اﻷرض وﻻ ﰲ اﻟﺴﲈء« )ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ ﺷﻴﺊ ،ﺷﺄن ﺷﻴﺊ آﻣﺪه اﺳﺖ(.

)ﯾﺪ(  -۴۶۰ﻋﯿﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﻨﺪی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
»ا ﹼﻧﻚ ﺗﻌﻠﻢ…« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺒﺮ ﻗﺒﻞ را ذﮐﺮ ﮐﺮد.

)ﯾﻪ(  -۴۶۱ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ اﺳﺒﺎط از اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﻤﺰه از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آﯾﻪی ﺑﻌﺪی را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼوت ﮐﺮد) :ﻓﺎﺳﺘﺠﺒﺘﻢ ﱄ – و ﻋﺪﳍﻢ ان ﺗﻮﱄ ﻛﺬا  -ﻓﻼ

ﺗﻠﻮﻣﻮﲏ و ﻟﻮﻣﻮا اﻧﻔﺴﻜﻢ(.

)ﯾﻮ(  -۴۶۲ﺳﯿﺎری ﺑﺎ ھﻤﺎن اﺳﻨﺎد ،اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) -:ﻗﺪ– ﺗﺒﲔ ﻟﻜﻢ ﻛﻴﻒ

ﻓﻌﻠﻨﺎﲠﻢ و ﴐﺑﻨﺎﻟﻜﻢ اﻻﻣﺜﺎل – ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻌﻘﻠﻮن(.
ﺳﻮرهی ﺣﺠﺮ

)اﻟﻒ(  -۴۶۳ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺣﻠﯽ ،ﺷﺎﮔﺮد ﺷﮫﯿﺪ ،از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﮐﺘﺎب

»ﺑﺼﺎﺋﺮ« ﺧﻮد از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن از ﭘﺪرش از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﮑﺎن از ﮐﺎﻣﻞ

اﻟﺘﻤﺎر آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای ﮐﺎﻣﻞ ،آﯾﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ
َ
َ ََۡ ۡ ۡ
﴿ق ۡد أفل َح ٱل ُمؤم ُِنون] ﴾١اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن [۱ :را ﻣﯽداﻧﯽ؟ ﻣﻄﻠﺐ را اداﻣﻪ داد و ﮔﻔﺖ :ﻏﯿﺮ او در
ُّ
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻓﺰوده و ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،آﯾﻪی ﺑﻌﺪی را ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺎء ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدُّ ﴿ :ر َ� َما يَ َود
َّ َ َ
� َف ُروا ْ ل َ ۡو َ�نُوا ْ ُم ۡسلِم َ
�] ﴾٢اﻟﺤﺠﺮ.[۲ :
ٱ�ِين
ِ
» ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﮐﺎﻓﺮان آرزو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎش ! ) در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن( ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ«
)ب(  -۴۶۴ﮐﻠﯿﻨﯽ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮫﺮان از ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ـ در ﻧﺴﺨﻪھﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻃﺒﻖ رواﯾﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ـ از ھﺸﺎم ﺑﻦ ﺣﮑﻢ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮐﻪ او در اﯾﻦ
َ ٌ ََ
َ َ َ َ
اط ﻋﲆ ﻣﺴﺘ ﹺ
يم] ﴾٤١اﻟﺤﺠﺮ [۴۱ :را ) :ﹶﻗ ﹶﺎل ﻫ ﹶﺬا ﹺ
� ُم ۡس َتقِ ٌ
َّ
ﹲ
ﻴﻢ(
ﹶﻘ
ﴏ
ص�ٰط
آﯾﻪ ﴿قال �ٰذا ِ
ﹶ
ﹸ ﹾ ﹲ
ﹶ
ﺧﻮاﻧﺪ.

۲۶۶

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)ج(  -۴۶۵ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﺳﻌﺪ از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ وھﺐ ﺑﻐﺪادی از
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺳﺒﺎط از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﯽ ﺣﻤﺰۀ ﺛﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮐﻪ
َ َ َ َ
� ُم ۡس َت ِق ٌ
ص َ� ٰ ٌط َ َ َّ
يم] ﴾٤١اﻟﺤﺠﺮ [۴۱ :از وی ﺳﺆال ﺷﺪه ﺑﻮد،
درﺑﺎرۀ آﯾﻪی ﴿قال �ٰذا ِ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﹺ
ﻋﻠـ ﹼﻲ در آﯾﻪ ،ﻋﻠﯽ÷ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،او ﻣﯿﺰان و ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ.
)د(  -۴۶۶ﺳﯿﺪ در »ﻃﺮاﺋﻒ« از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺆﻣﻦ ﺷﯿﺮازی ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺧﻮدش از ﻗﺘﺎده
َ
از ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در آﯾﻪی ﻓﻮق » َﻋﻠ ﱠﯽ« ﻋﻠﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻌﻨﯽ آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ راه ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ راه راﺳﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ از او ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آن ﭼﻨﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ؛ زﯾﺮا راه او واﺿﺢ و
ﺑﺪون ﻧﻘﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
)ھ)  -۴۶۷ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﯿﺮ از ھﺸﺎم ﺑﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷
ﹺ
ﹺ
ﴏ ﹲ
ﻴﻢ(.
اط ﻋﲆ ﹸﻣ ﹾﺴﺘﹶﻘ ﹲ
ﺧﻮاﻧﺪ ) :ﹶﻗ ﹶﺎل ﹶﻫ ﹶﺬا ﹶ
)و(  -۴۶۸و از ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ اﺳﺒﺎط از ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﺑﮫﻠﻮل از اﺑﯽ ﺗﻤﺎﻣﻪ از اﺑﻦ اذﯾﻨﻪ از
ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾﮑﯽ از اﺋﻤﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ
ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ :ﺗﻮ ﻧﺰد ﻣﻦ ،ﻣﻨﺰﻟﺖ ھﺎرون ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ را داری در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺎرون را در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﻠﯽ را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده .در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ را
ﹺ
ﹺ
ﴏ ﹲ
ﻴﻢ(.
اط ﻋﲆ ﹸﻣ ﹾﺴﺘﹶﻘ ﹲ
ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪهای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ) :ﹶﻗ ﹶﺎل ﹶﻫ ﹶﺬا ﹶ
)ز(  -۴۶۹از اﺑﻦ ﺷﮫﺮ آﺷﻮب در ﻣﻨﺎﻗﺐ از اﻣﺎم ﺻﺎدق از ﭘﺪرش از ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺶ÷
ﮔﻔﺖ :روز دوم ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ذﮐﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ای ﺗﻨﺪﺧﻮ ،ای ﻣﺒﺎھﻞ،
ﻣﮕﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪهای؟ ...اﻟﺦ.
ﹺ
ﹺ
ﴏ ﹲ
ﻴﻢ(
اط ﻋﲆ ﹸﻣ ﹾﺴﺘﹶﻘ ﹲ
)ح(  -۴۷۰و از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ از ﭘﺪرش از ﺟﺪش÷) ﹶﻗ ﹶﺎل ﹶﻫ ﹶﺬا ﹶ
آﻣﺪه اﺳﺖ.
)(ط(  -۴۷۱ھﻤﭽﻨﯿﻦ از او رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در رواﯾﺖ ﺟﺎﺑﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد.
)ی(  -۴۷۲اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺷﺎذان در ﻣﻨﺎﻗﺐ
ﯾﮑﺼﺪ وﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺠﻢ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﭘﺪرش از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص رﻓﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﭼﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ در رواﯾﺖ آورده اﺳﺖ

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۲۶۷

و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ای درﺷﺖﺧﻮ ،ای اﻋﺮاﺑﯽ – ﺑﯽ ﺗﻤﺪن – ﻣﮕﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪی ﮐﻪ
ﹺ
ﹺ
ﴏ ﹲ
ﻴﻢ( .ﺗﺎ آﺧﺮ.
اط ﻋﲆ ﹸﻣ ﹾﺴﺘﹶﻘ ﹲ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ) :ﹶﻗ ﹶﺎل ﹶﻫ ﹶﺬا ﹶ
)ﯾﺎ(  -۴۷۳ﻓﺮات ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻌﻦ از ﺳﻼم ﺑﻦ
ﻣﺴﺘﻨﯿﺮ ﺟﻌﻔﯽ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺑﯽﺟﻌﻔﺮ÷ داﺧﻞ ﺷﺪم و ﻋﺮض ﮐﺮدم:
ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم واﻗﻌﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ را در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار دھﻢ ،ﭘﺲ اﮔﺮ اﺟﺎزه دھﯽ،
ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﮔﻔﺖ :از ھﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ،ﺳﺆال ﮐﻦ .ﮔﻔﺘﻢ :درﺑﺎرهی ﻗﺮآن از ﺗﻮ ﺳﺆال
َ َ َ َ
ص َ� ٰ ٌط َ َ َّ
�
ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ .ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﴿قال �ٰذا ِ

ُم ۡس َتقِ ٌ
يم ﴾٤١ﻣﻨﻈﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ راه ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ راه
ﻋﻠﯽ؟ ﮔﻔﺖ :راه ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ.
)ﯾﺐ(  -۴۷۴و از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻌﻦ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ ﺑﺮزه ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :آنﮔﺎه ﮐﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ÷ اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﻓﺮﻣﻮد) :ﻫﺬا ﴏاط ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ( ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ در رﺟﻮع

از ﻏﺰوهی ﺗﺒﻮک اول ،ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻋﺮض ﮐﺮدم ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﻋﻠﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ھﺎرون ﻧﺰد
ﻣﻮﺳﯽ ﻗﺮار دادهام ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻧﺒﻮت ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﺎرم را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮد
و ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﻠﯽ را ذﮐﺮ ﮐﻦ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﺎرون را ذﮐﺮ ﮐﺮدم ،زﯾﺮا ﺗﻮ اﺳﻢ او را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ.
ﭘﺲ)ﻫﺬا ﴏاط ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ( ﻧﺎزل ﺷﺪ.

)ﯾﺞ(  -۴۷۵ﺻﻔﺎر در ﮐﺘﺎب »اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ« از اﺑﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ

ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻐﺪادی ،آنﭼﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ را از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آورده اﺳﺖ.

)ﯾﺪ(  -۴۷۶ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﯾﻌﻘﻮب )ﴏاط ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ( را ﺑﺎ رﻓﻊ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ

و اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ و ﻗﺘﺎده و ﺿﺤﺎک و ﻣﺠﺎھﺪ و ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻋﻤﺎر و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن
ُ
اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺮاء »ﻋﲇ« ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ.

ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ،زﯾﺮا رواﯾﺖ و ﻣﻔﮫﻮم آن ﺑﺎ ﮐﺴﺮ و اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮاد از ﻋﻠﯽ،
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ÷ اﺳﺖ .و رواﯾﺖ ﻗﺘﺎده از ﺣﺴﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ او ھﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻓﻘﻂ رواﯾﺖ اﻟﮑﺎﻓﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه اول،
ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪش ،آن را ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ھﻤﺎن ﺧﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺧﺒﺮ را در ﺑﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ و ﻧﮑﺎﺗﯽ از
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ﻗﺮآن درﺑﺎرهی وﻻﯾﺖ دارد ،ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن ﻗﺮاﺋﺖ ھﯿﭻ دﻻﻟﺘﯽ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ
ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﭼﺮا آنﭼﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎب داﺧﻞ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺑﺎب دﯾﮕﺮ وﺻﻞ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ؟
ﻓﺎﺿﻞ ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﺷﺮح ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺷﺎﯾﺪ آن ﺧﺒﺮ اﺷﺎره ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
َ َ َ َ
ص َ� ٰ ٌط َ َ َّ
�﴾ ﺑﻪ ﺗﻨﻮﯾﻦ )ﺻﺮاط( و ﻓﺘﺢ )ﻻم( در ﻋﻠﯽ ،ﺑﺎ
در ﺳﻮرهی ﺣﺠﺮ﴿ :قال �ٰذا ِ
ﺗﺼﺤﯿﻒ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﺎن اﺿﺎﻓﻪ و ﮐﺴﺮ و ﻻم اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ :راه ﻣﺨﻠﺼﺎن )راه ﻋﻠﯽ(
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ و اﻧﺤﺮاﻓﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ و ھﯿﭻ ﮐﺠﯽ و ﻧﻘﺺ در آن راه ﻧﺪارد و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن راه را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ ،او را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و )ﻋﻠﯽ( ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﻻم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﻠﻮ
و ﺷﺮف اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺎﺿﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺄوﯾﻞ ،ﺑﻪ اﺟﻤﺎل از
ﺗﺼﺤﯿﻒ و ﻏﻠﻂ اﻣﻼﯾﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺣﻖ را ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﯾﻢ؛ زﯾﺮا ذﮐﺮ آن
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ آﻧﺎن ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﻮدی ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ رواﯾﺖ ﻗﺘﺎده را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼم ﻃﺒﺮﺳﯽ .و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺑﻦ ﺷﮫﺮ
آﺷﻮب اﯾﻦ رواﯾﺖ را در ﻣﻮﺿﻮع ذﮐﺮ ﻧﺎمھﺎی ﻋﻠﯽ و ﻣﻮارد ذﮐﺮ آن در ﻗﺮآن ،ﻧﻘﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
)ﯾﻪ( -۴۷۷ﻋﯿﺎﺷﯽ از اﺑﯽ ﺟﻤﯿﻠﻪ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ از ﭘﺪرش÷ آورده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ) :ﻫﺬا ﴏاط ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ( اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺳﻮرهی ﻧﺤﻞ

)اﻟﻒ(  -۴۷۸ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ:
َ
َ
ۡ
َ َ َ ُ َّ َ ٓ َ َ َ َ ُّ ُ
� ٱ� َّول َ
� ِط ُ
� ۡم قَال ُ ٓوا ْ أ َ ٰ
ِ�] ﴾٢٤اﻟﻨﺤﻞ.[۲۴ :
﴿�ذا �ِيل لهم ماذا أنزل ر�
»ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﮑﺒﺮان ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ ﻧﺎزل ﮐﺮده
اﺳﺖ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن اﺳﺖ«.
ﻋﲇ – ﻗﺎﻟﻮا أﺳﺎﻃﲑ
ﮔﻔﺖ آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ) :وإذا ﻗﻴﻞ ﳍﻢ ﻣﺎذا أﻧﺰل رﺑﻜﻢ – ﰲ ﹼ

اﻷوﻟﲔ( .و ﭘﺪرم از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ آورد و ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ

از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﯽ ﺣﻤﺰه ﺛﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ آورد و ﮔﻔﺖ :از

اﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ) :وإذا ﻗﻴﻞ ﳍﻢ ﻣﺎذا أﻧﺰل رﺑﻜﻢ

ﻋﲇ – ﻗﺎﻟﻮا أﺳﺎﻃﲑ اﻷوﻟﲔ(.
–ﰲ ﹼ

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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)ب(  -۴۷۹اﺑﻦ ﺷﮫﺮ آﺷﻮب در »ﻣﻨﺎﻗﺐ« در ذﮐﺮ اﺳﺎﻣﯽ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﮐﺘﺎب
»ﻣﻨﺰل« از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ،آﯾﻪی ﻓﻮق را ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻧﺤﻮ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،ﯾﺎﻓﺘﻢ.
)ج(  -۴۸۰ﻋﯿﺎﺷﯽ از اﺑﯽ ﺣﻤﺰه از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ
آﯾﻪی ﻓﻮق را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﮐﺮد» :و إذا ﻗﻴﻞ« ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اوﻟﯿﻦ ﺑﻨﯽ

اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ.

)د(  -۴۸۱و از ﺟﺎﺑﺮ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﻓﻮق را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ،
ﺗﻼوت ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻈﻮر از اﺳﺎﻃﯿﺮ ،آھﻨﮓھﺎی اھﻞ ﺟﺎھﻠﯿﺖ در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ اﺳﺖ.
)ھ)  -۴۸۲ﻓﺮات ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻌﻦ از اﺑﯽ
ﺣﻤﺰهی ﺛﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ آورد و ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ آﯾﻪی ﻓﻮق را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد و آﯾﻪ را ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻼوت ﮐﺮد.
َ
)و(  -۴۸۳ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و از اھﻞ ﺑﯿﺖ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪی ﴿فَ� َ� ٱ َّ ُ
�
َۡ
ۡ
ُ�ن َ�ٰ َن ُهم ّم َِن ٱلق َوا ِع ِد﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ [۲۶ :را) :ﻓﺄﰐ اﷲ ﺑﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ( ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ) .ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺑﻨﯿﺎﻧﮫﻢ ،ﺑﯿﺘﮫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ(.

)ز(  -۴۸۴ﻋﯿﺎﺷﯽ از اﺑﯽ اﻟﺴﻔﺎﺋﺞ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺑﻨﻴﺎﳖﻢ در آﯾﻪی ﻓﻮق ﺑﻴﺘﻬﻢ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﮑﺮ و دﺳﯿﺴﻪی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
)ح(  -۴۸۵و از ﮐﻠﯿﺐ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از وی درﺑﺎرهی
آﯾﻪی ﻓﻮق ﺳﻮال ﮐﺮدم .در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻨﻴﺎﳖﻢ ،ﺑﻴﺘﻬﻢ ﺑﺨﻮان.

)ط(  -۴۸۶از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ÷ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻈﻮر )ﺑﻴﺘﻬﻢ( ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺮوارﯾﺪی

ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ارادهی ﺷﺮ در آن ﮔﺮد ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ.
)ی(  -۴۸۷ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺮوه از ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ از
اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آﯾﻪی ﻓﻮق» ،ﺑﻴﺘﻬﻢ« ﺧﻮاﻧﺪ.

)ﯾﺎ(  -۴۸۸از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻧﺼﺮ از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ از اﺑﯽ
َۡ َ َ
َ
ك َر ٱ َّ� َ
ِين مِن � ۡبل ِ ِه ۡم
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﻪ ﻓﻮق را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼوت ﮐﺮد﴿ :قد م
فَ َ� َ� ٱ َّ ُ
� -ﺑﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ﴾ -ﺑﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ( و ﻧﮕﻔﺖ )اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا( ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
َ َُ َ َ َۡٗ
�ة ّمِن﴾ )ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ( و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻨﯿﺎن ،ﺑﯿﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد.
﴿ك�هما ر
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)ﯾﺐ(  -۴۸۹و از ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ از اﺑﯽ ﯾﻌﻘﻮب اﺳﺤﺎق ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺴﻔﺎﺋﺞ ﮐﻮﻓﯽ از
اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از وی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در آﯾﻪی ﻓﻮق ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺑﻨﻴﺎﳖﻢ ،ﺑﻴﺘﻬﻢ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :آن ﺑﯿﺖ ،ﺧﺂنھﺎی ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ارادهی ﺷﺮ و ﺑﺪی در آن

ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

)ﯾﺞ(  -۴۹۰و از ﺑﺮﻗﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﺮﯾﺮی از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷
َٓ
ُۡۡ َ
َّ َّ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ۡ َ
ٰ
ٰ
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﴿إِن ٱ� يأمر ب ِٱلعد ِل وٱ ِ�ح� ِن �يتا ِٕي ذِي ٱلقر�﴾...
]اﻟﻨﺤﻞ [۹۰:را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :إن اﷲ ﻳﺎﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪل واﻹﺣﺴﺎن واﻳﺘﺎء ذي اﻟﻘﺮﰊ – ﺣﻘﻪ .(-و
ﻗﺮاﺋﺖ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ).ﮔﻮﯾﺎ ﺣﻘﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ(.
)ﯾﺪ(  -۴۹۱ﻋﯿﺎﺷﯽ از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﺮﯾﺮی رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
َّ َّ َ ۡ
ۡ
ۡ
�ن َ
� يَأ ُم ُر ب ِٱ ۡل َع ۡد ِل َوٱ ِ� ۡح َ ٰ
�يتا ٓ ِٕي ذِي ٱل ُق ۡر َ ٰ
� َو َ� ۡن َ ٰ
ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :إِن ٱ
�
ِ
َ َۡ ۡ َ ٓ َ ُۡ َ َ َۡۡ
ُ ُ َ َّ ُ َ َ َّ َ
� يَعِظ� ۡم ل َعل� ۡم تذك ُرون] ﴾٩٠اﻟﻨﺤﻞ [۹۰ :ﮔﻔﺖ :ای
ع ِن ٱلفحشا ِء وٱلمنك ِر وٱ
� ِ�
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻦ) :ان اﷲ ﻳﺎﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪل و اﻹﺣﺴﺎن و اﻳﺘﺎء ذي اﻟﻘﺮﰊ – ﺣﻘﻪ-

( .ﯾﻌﻨﯽ ،ﺑﻌﺪ از ذیاﻟﻘﺮﺑﯽ ﺣﻘﻪ را ﺑﯿﻔﺰا .ﮔﻔﺘﻢ ،ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﻣﺎ در ﻗﺮاﺋﺖ زﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ .ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﻠﯽ÷ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ .ﺧﺒﺮ.

)ﯾﻪ( -۴۹۲ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺪرش ،ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رﻓﻊ ﻧﻤﻮد
ﮐﻪ آﯾﻪی
َ ۡ َ ۡ َُّ
ُ
َ َ ُ َ َّ ٌ
َ
ٰ
اﺋﻤﺔ ﻫﻲ
﴿أن ت�ون أمة ِ� أر� مِن أم ٍة﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ [۹۲ :را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :ان ﺗﻜﻮن ﹼ
ُ
َ َ ُ َ ٌ
أزﻛﻲ ﻣﻦ أﺋﻤﺘﻜﻢ( ﺑﻌﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای ﭘﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﴿أن ت�ون أ َّمة
َ
ُ
َِ
� أ ۡر َ ٰ
� م ِۡن أ َّم ٍة﴾ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ :ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ؛ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ دﺳﺖ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺬف آن ﻧﻤﻮد.
)ﯾﻮ(  -۴۹۳ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از
ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ از زﯾﺪ ﺑﻦ ﺟﮫﻢ ھﻼﻟﯽ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از او
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ÷ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻄﺎب
ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﻔﺘﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮای آن دو ﻧﻔﺮ

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﯿﺰﯾﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ او ﺳﻼم ﮐﻨﯿﺪ .آن دو ﻧﻔﺮ ھﻢ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ ﯾﺎ از ﻃﺮف ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ؟ رﺳﻮل ﺧﺪاص
ﻓﺮﻣﻮد :ھﻢ از ﻃﺮف ﺧﺪا و ھﻢ از ﻃﺮف رﺳﻮﻟﺶ .ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﮐﺮد:
َ َ ُ ُ ْ َۡ
َ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َّ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ً َّ َّ َ َ
َ
� َ� ۡعل ُم
﴿ َو� تنقضوا ٱ�يۡ َ� ٰ َن َ� ۡع َد ت ۡوكِيدِها وقد جعلتم ٱ� علي�م ك ِفي� ۚ إِن ٱ
َۡ ُ َ
َما �ف َعلون﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ.[۹۱ :
»و ﺳﻮﮔﻨﺪھﺎ را ﭘﺲ از ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻧﺸﮑﻨﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای را آ ﮔﺎه و ﮔﻮاه ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ .ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ آنﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ«.
ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻈﻮر از آﯾﻪ ،ﺳﺨﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا و ﻗﻮل آﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ از
ﻃﺮف ﺧﺪاﺳﺖ ﯾﺎ از ﻃﺮف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ؟) :وﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻛﺎﻟﺘﻲ ﻧﻘﻀﺖ ﻏﺰﳍﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻗﻮة أﻧﻜﺎﺛ ﹰﺎ

ﺗﺘﺨﺬون أﻳﲈﻧﻜﻢ دﺧ ﹰ
ﻼ ﺑﻴﻨﻜﻢ أن ﺗﻜﻮﻧﻮا أﺋﻤﺔ ﻫﻲ أزﻛﻲ ﻣﻦ أﺋﻤﺘﻜﻢ« )ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻣﺖ اﺋﻤﻪ

آوردهاﻧﺪ( .ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ،اﺋﻤﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؟ ﮔﻔﺖ :آری ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﺋﻤﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ أرﰊ .ﮔﻔﺖ :أرﰊ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺬف آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

)ﯾﺰ(  -۴۹۴ﺳﯿﺎری از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﯿﺮ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ

از زﯾﺪ ﺑﻦ ﺟﮫﻢ ھﻼﻟﯽ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهی آﯾﻪی ﻓﻮق ﮔﻔﺖ:
ﺋﻤﺔ ﻫﻲ أزﻛﻲ ﻣﻦ أﺋﻤﺘﻜﻢ(.
أرﰊ ﻛﺪام اﺳﺖ؟ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ) :أن ﺗﻜﻮن أ ﹼ

)ﯾﺞ(  -۴۹۵و ﺑﺎز ھﻢ از ﺳﯿﺎری در ﺣﺪﯾﺜﯽ دﯾﮕﺮ از اﻣﺎﻣﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی:
َ َ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ
ُ َ َ ٗ
ت غ ۡزل َها ِم ۢن َ� ۡع ِد ق َّو ٍ� أن�ٰثا﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ» [۹۲ :ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن
﴿و� ت�ونوا كٱل ِ� �قض
زﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ )ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﯾﻮاﻧﮕﯽ  ،ﭘﺸﻤﮫﺎی( رﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺑﯿﺪن ،از ھﻢ وا
ﻣﯽﮐﺮد«.
آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ» :أﺗﺘﺨﺬون أﻳﲈﻧﻜﻢ دﺧ ﹰ
ﺋﻤﺔ ﻫﻲ أزﻛﻲ ﻣﻦ أﺋﻤﺘﻜﻢ«
ﻼ ﺑﻴﻨﻜﻢ أن ﺗﻜﻮن أ ﹼ

ﺧﻮاﻧﺪ.
)ﯾﻂ(  -۴۹۶ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ از زﯾﺪ ﺑﻦ ﺟﮫﻢ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ از وی ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ان ﺗﻜﻮن اﺋﻤﺔ ﻫﻲ ازﻛﻲ ﻣﻦ اﺋﻤﺘﻜﻢ« ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:

اﺋﻤﺔ ﻫﻲ أزﻛﻲ ﻣﻦ أﺋﻤﺔ(« .ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ؛ أرﺑﯽ ﭼﯽ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ
»)أن ﺗﻜﻮن ﹼ
)ﻫﻲ أزﻛﻲ ﻣﻦ اﺋﻤﺘﻜﻢ( اﺳﺖ.
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)ک(  -۴۹۷ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ در ﺳﯿﺎق
آﯾﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از او ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ) :ﹸاﻣﺔ( در اﺻﻞ )اﺋﻤﺔ( ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ،

آن را ﺑﻪ )اﺋﻤﺔ( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

)ﮐﺎ(  -۴۹۸ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ ﻗﺮآن« ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﺤﺎر

در ﺑﺎب ﺗﺤﺮﯾﻒ آﯾﺎت ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﺳﻮرهی ﻧﺤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ و آن ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ:
ﺋﻤﺔ ﻫﻲ أزﻛﻲ ﻣﻦ أﺋﻤﺔ( .ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻌﺪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد وی آﯾﻪی
)أن ﺗﻜﻮن أ ﹼ
ﻓﻮق را آنﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪ ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ؛ أرﰊ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﭘﺲ آن

ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ آن آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﮐﺮد) :أن ﺗﻜﻮن أﺋﻤﺔ ﻫﻲ أزﻛﻲ ﻣﻦ أﺋﻤﺘﻜﻢ

إﻧﲈ ﻳﺒﻠﻮﻛﻢ اﷲ ﺑﻪ( :ﻣﺠﻠﺴﯽ در »ﻣﺮآة اﻟﻌﻘﻮل« ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﻊ و ﻣﺘﺪاول

ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ) :أن ﺗﻜﻮن أﻣﺔ ﻫﻲ أرﰊ ﻣﻦ اﻣﺔ( ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺄوﯾﻞ ،ﻣﻔﻌﻮل ﻟﻪ ﺑﺮای ﺗﺘﺨﺬون

ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﻧﻘﺾ ﻋﮫﺪ را ﻧﮫﺎن ﻣﯽدارﯾﺪ ﺗﺎ اﻣﺎﻣﺎن ﮔﻤﺮاھﯽ ،ﺑﮫﺘﺮ از اﻣﺎﻣﺎن ھﺪاﯾﺖ ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻘﺾ ﻋﮫﺪ را ﻧﮫﺎن ﻣﯽدارﯾﺪ ﭼﻮن آن را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ً
اﻣﺎﻣﺎن ﺣﻖ از اﻣﺎﻣﺎن ﮔﻤﺮاھﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻇﺎھﺮا ﻃﺒﻖ ﻗﺮاﺋﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ ،آﯾﻪی ﻓﻮق
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻻزم اﺳﺖ »أرﰊ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »أزﻛﻲ« ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﻈﻮر از
اﻣﺔ در ھﺮ دو ﻣﻮرد اﺋﻤﺔ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ دور از واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﺧﺒﺎر ،ﺑﻮﯾﮋه ﺧﺒﺮ

اﺧﯿﺮ ،ﺑﺮ وﺟﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﺺ دﻻﻟﺖ دارد و ﻓﺎﺿﻞ ﻣﻮﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﯾﻌﻨﯽ،
ﻧﻘﺾ ﻋﮫﺪ را ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽدارﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ
اﻇﻬﺮ و أﻓﻀﻞ )آﺷﮑﺎر و ﺑﮫﺘﺮ( از أﺋﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺳﻢ ﺗﻔﻀﯿﻞ در اﯾﻦ ﺟﺎ از زﯾﺎدهی

وﺻﻒ ﻣﺠﺮد اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ آن اﻣﺎﻣﺎن ﭘﺎﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﺋﻤﻪ ،ﮔﻮﯾﺎ ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻘﺎم ﺷﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻗﺮآن ﺟﺰ اﻣﺔ ﺟﺰ ﺑﻪ

ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ھﻢ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺼﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪی دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻢ
ّ
اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﺎﻟﯽ از ﺗﮑﻠﻒ ﻧﯿﺴﺖ.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۲۷۳

)ﮐﺐ(  -۴۹۹ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻣﺎم ﺻﺎدق )ﻓﺄﰐ

اﷲ ﺑﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ( ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد و اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺖ :آن ﺑﯿﺖ ﻣﺤﻞ دﺳﯿﺴﻪ و ﺗﻮﻃﺌﻪ

اﯾﺸﺎن ﺑﻮد و آﯾﻪ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻮره اﺳﺮاء )ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ(

)اﻟﻒ(  -۵۰۰ﻃﺒﺮﺳﯽ در »اﳌﺠﻤﻊ و اﳉﻮاﻣﻊ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ﺑﻌﺜﻨﺎ
ً
ً
ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﺒﻴﺪ ﹰا ﻟﻨﺎ( ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد) .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻋﺒﺎدا آﻣﺪه ﻧﻪ ﻋﺒﯿﺪا(.

)ب(  -۵۰۱ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ ﻣﺤﺒﻮب از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ رﯾﺎب از ﺣﻤﺮان ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ

آﯾﻪی ﻓﻮق را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :ﻓﺒﻌﺜﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﺒﺎد ﹰا ﻟﻨﺎ( )در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻓﺎء ﻧﺪارد(.
)ج(  -۵۰۲از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
)د(  -۵۰۳و از ﺻﻔﻮان از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺎر از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷
اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮد) :ﻓﺈذا ﺟﺎء وﻋﺪ اﻵﺧﺮة ﻟﻨﺴﻮه وﺟﻮﻫﻜﻢ( ﺑﺎ ﻧﻮن ﻧﺴﻮه.

)ھ)  -۵۰۴و از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺟﺤﺎل از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﻤﺎد ﻣﻨﻘﺮی از اﺑﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)و(  -۵۰۵ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﻋﻤﺮان از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ

ﺧﻮاﻧﺪ) :وإذا أردﻧﺎ أن ﳖﻠﻚ ﻗﺮﻳﺔ أ ﹼﻣﺮﻧﺎ ﻣﱰﻓﻴﻬﺎ( :ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯿﻢ در اﻣﺮﻧﺎ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﮐﺜﺮﻧﺎ
اﺳﺖ ـ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮداﻧﯿﺪﯾﻢ ـ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻗﺮاﺋﺖ آن ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ) .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺗﺤﻔﯿﻒ اﺳﺖ(.
)ز(  -۵۰۶ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﯾﻌﻘﻮب »آﻣﺮﻧﺎ« را ﺑﺎ »ﻣﺪ« ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ و ﺣﺴﻦ و اﺑﯽ اﻟﻌﺎﻟﯿﻪ و ﻗﺘﺎده و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و
اﺑﻮ ﻋﺒﺎس ﻧﮫﺪی و اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ÷ »اﻣﺮﻧﺎ« ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯿﻢ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ.

ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻗﺮاﺋﺖ دو اﻣﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺘﺐ ﻋﺎﻣﻪ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻘﻞ آن ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی آن اﺷﺎره ﺷﻮد ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﺳﺖ.
َ
َ
)ح(  -۵۰۷ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ درﺑﺎرهی ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪَ ﴿ :و َما َج َع ۡل َنا ٱ ُّلر ۡءيَا ٱ َّل ِ ٓ
� أ َر ۡ� َ�ٰك
إ َّ� ف ِۡت َن ٗة ّل َّ
ِلن ِ
اس﴾ ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺧﻮاب
ِ

۲۷۴

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

دﯾﺪ :از ﻣﻨﺒﺮش ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮش ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﺪت او را
ﻏﻤﻨﺎک ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﯾﻪ را ﻧﺎزل ﻧﻤﻮد) :وﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ اﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﺘﻲ أرﻳﻨﺎك إﻻ ﻓﺘﻨﺔ ﻟﻠﻨﺎس

– ﻟﻴﻌﻤﻬﻮا ﻓﻴﻬﺎ – واﻟﺸﺠﺮة اﳌﻠﻌﻮﻧﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن( ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﺷﺠﺮهی ﻣﻠﻌﻮﻧﻪ،

ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ اﺳﺖ.
)ط(  -۵۰۸ﺳﯿﺎری از ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺨﺘﺎر از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را
ﻧﺎﻣﺒﺮده رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﻪی ﻓﻮق را )وﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ

اﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﺘﻲ أرﻳﻨﺎك إﻻ ﻓﺘﻨﺔ ﻟﻠﻨﺎس – ﻟﻴﻌﻤﻬﻮا ﻓﻴﻬﺎ( ﺗﻼوت ﮐﺮد.

)ی(  -۵۰۹و از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از اﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﯽ ﺣﻤﺰه از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻪی ﻓﻮق» :ﻟﻴﻌﻤﻬﻮا ﻓﻴﻬﺎ« ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد.

)ﯾﺎ(  -۵۱۰و از ﺣﻔﺺ اﻋﻮر اﻣﻮی از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻼم

ﺟﻌﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ داﺧﻞ ﺷﺪ .وی ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺜﻤﻪ درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ
آورد و آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد) :وﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ اﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﺘﻲ أرﻳﻨﺎك إﻻ ﻓﺘﻨﺔ ﻟﻠﻨﺎس– ﻟﻴﻌﻤﻬﻮا

ﻓﻴﻬﺎ( ﺑﻌﺪ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺜﻤﻪ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.

)ﯾﺐ(  -۵۱۱ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﺣﺮﯾﺰ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ،رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﮐﻪ آﯾﻪ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد) :وﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ اﻟﺮوﻳﺎ اﻟﺘﻲ أرﻳﻨﺎك إﻻﻓﺘﻨﺔ ﳍﻢ – ﻟﻴﻌﻤﻬﻮا ﻓﻴﻬﺎ –

واﻟﺸﺠﺮة اﳌﻠﻌﻮﻧﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻨﻲ أﻣﻴﺔ( ﺑﻪ ﺟﺎی ﻟﻠﻨﺎس ،ﻟﮫﻢ ذﮐﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻈﻮر
از ﻣﻠﻌﻮﻧﻪ ،ﺑﻨﯽ ّ
اﻣﯿﻪ اﺳﺖ.

)ﯾﺞ(  -۵۱۲ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ ﻗﺮآن« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
اﻣﺎم ﺻﺎدق ،آﯾﻪی ﻓﻮق را ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﭼﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد.
)ﯾﺪ(  -۵۱۳ﺳﯿﺎری از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺟﺤﺎل از اﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﯽ ﺣﻤﺰه از اﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ÷
آورده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼوت ﮐﺮد) :وإن ﻛﺎدوا ﻟﻴﻔﺘﻨﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﻟﺬي أوﺣﻴﻨﺎ

إﻟﻴﻚ – ﰲ ﻋﲇ(.

)ﯾﻪ(  -۵۱۴و از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﯽ اﻟﺒﺮاء از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻤﺮ از

ﺟﺎﺑﺮ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﻓﻮق را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼوت ﮐﺮد) :وإن ﻛﺎدوا

ﻟﻴﻔﺘﻨﻮك ﻋﻦ اﻟﺬي أوﺣﻴﻨﺎ إﻟﻴﻚ – ﰲ ﻋﲇ – ﻟﻴﻔﱰي ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻏﲑه(.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۲۷۵

)ﯾﻮ(  -۵۱۵ﺷﯿﺦ ﺛﻘﻪی ﺳﺪﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﻣﺎھﯿﺎر اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﺰاز ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ ﺟﺤﺎم در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد درﺑﺎرهی آنﭼﻪ درﺑﺎرهی اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﺎزل ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از اﺻﺤﺎب و ﯾﺎران ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺜﻞ آن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﮕﺮدﯾﺪه و
ﺣﺪود ھﺰار ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺟﻠﯿﻞ ،ﺷﯿﺦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ،
ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮﮐﯽ ،در ﮐﺘﺎب »ﺗﺄوﻳﻞ آﻳﺎت ﺑﺎﻫﺮه« از وی ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺟﺰ در اﯾﻦ

ﻣﻮﺿﻊ ،ﺗﺎ آﺧﺮ ﮐﺘﺎب ﭼﯿﺰی از اﺑﻦ ﺟﺤﺎم ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ھﺮ ﮔﺎه در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﯿﺰی از وی ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ واﺳﻄﻪی او از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮﻗﯽ از اﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﯽ ﺣﻤﺰه از اﺑﯽ

ﺟﻌﻔﺮ÷ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻪی ﻓﻮق ﺑﻌﺪ از )أوﺣﻴﻨﺎ إﻟﻴﻚ ،ﰲ ﻋﲇ( آورد.

)ﯾﺰ(  -۵۱۶ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺠﻠﯽ از ﻣﺮدی آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮان

ﻗﺮﯾﺶ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ درﺑﺎرهی ﻋﻠﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻋﺎدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻗﻮال آﻧﺎن از ﺧﻮد ﻧﺮﻣﯽ ﻧﺸﺎن دھﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻧﺎزل
ﮐﺮد) :ﻟﻘﺪ ﻛﺪت ﺗﺮﻛﻦ إﻟﻴﻬﻢ ﺷﻴﺌ ﹰﺎ ﻗﻠﻴ ﹰ
ﻼ إذ ﹰا ﻷذﻗﻨﺎك ﺿﻌﻒ اﳊﻴﺎة وﺿﻌﻒ اﳌﲈت ﺛﻢ ﻻ ﲡﺪ

ﻟﻚ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻧﺼﲑ ﹰا – ﺛﻢ ﻻ ﲡﺪ ﺑﻌﺪك ﻣﺜﻞ ﻋﲇ وﻟﻴ ﹰﺎ(.

)ﯾﺢ(  -۵۱۷ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﻤﺰه ﺧﺒﺮ آورد و آن را ﺑﻪ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪه

اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺎزل ﮐﺮد) :وﻻ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻈﺎﳌﲔ – آل

ﳏﻤﺪ ﺣﻘﻬﻢ – إﻻ ﺧﺴﺎر ﹰا(.

)ﯾﻂ(  -۵۱۸ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮﻗﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ

ﻋﻠﯽ ﺻﯿﺮﻓﯽ از اﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﯽ ﺣﻤﺰه از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼوت ﮐﺮد) :وﻧﻨﺰل ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﻔﺎء ورﲪﻪ :وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻇﺎﳌﻲ – آل ﳏﻤﺪ ﺣﻘﻬﻢ
– إﻻ ﺧﺴﺎرا(.

)ک(  -۵۱۹ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ
آﯾﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ) :وﻧﻨﺰل ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻣﺎ (...ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﻪ.

۲۷۶

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)ﮐﺎ(  -۵۲۰و از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ھﻤﺎم از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﻠﻮی از ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ داود از
اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﯽ از ﭘﺪرش÷ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﻓﻮق را ﺗﻼوت ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از
)اﻟﻈﺎﳌﲔ ،آل ﳏﻤﺪ( را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.
)ﮐﺐ(  -۵۲۱ﺳﯿﺎری از وﺷﺎ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از اﺑﯽ ﺣﻤﺰه اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ آورده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﻪی ﻓﻮق ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺬﺷﺖ آن را ﺗﻼوت ﮐﺮد .اﯾﻦ
اﺧﺒﺎر ھﻤﮕﯽ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در آﯾﻪی ﻓﻮق ،ﺗﺤﺮﯾﻒ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ اﺧﺘﻼف آن
اﺧﺒﺎر در ﻟﻔﻆ زﯾﺎده اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از اﺧﺒﺎر ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ و در ﺑﻌﻀﯽ از اﺧﺒﺎر
ﺑﺪون اﺿﺎﻓﻪ و در ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎ ﺣﺮف ﺟﺮ و در ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ ،ﺑﺪون ﺣﺮف ﺟﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ و
ﺿﺮری ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ .ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼف ھﻢ ،در آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎب ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
)ﮐﺞ(  -۵۲۲ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎزل ﮐﺮد) :ﻓﺄﰊ أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس – ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻋﲇ –

إﻻﻛﻔﻮر ﹰا(.

)ﮐﺪ(  -۵۲۳ﮐﻠﯿﻨﯽ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮫﺮان از ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﺣﺴﯿﻨﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ از

اﺑﯽ ﺣﻤﺰه از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺎزل ﮐﺮد» :ﻓﺄﰊ اﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس – ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻋﲇ – إﻻ ﻛﻔﻮر ﹰا«.

)ﮐﻪ(  -۵۲۴ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ھﻮذه از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻧﮫﺎوﻧﺪی از

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد اﻧﺼﺎری از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن )ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻋﲇ – إﻻ ﻛﻔﻮر ﹰا( را رواﯾﺖ ﮐﺮده

اﺳﺖ.
)ﮐﻮ(  -۵۲۵ﺳﯿﺎری از وﺷﺎ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از اﺑﯽ ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﯽ ﺣﻤﺰه از اﺑﯽ
ﺟﻌﻔﺮ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎزل ﮐﺮد.ﺳﭙﺲ
آﯾﻪ را ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ ﻓﻮق ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد.
)ﮐﺰ(  -۵۲۶ﻋﯿﺎﺷﯽ از اﺑﯽ ﺣﻤﺰه از اﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ
اﯾﻦ آﯾﻪ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﮐﺮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮد.
)ﮐﺢ(  -۵۲۷ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﮐﺴﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﺋﯽ» :ﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤﺖ« را ﺑﺎ ﺿﻢ ﺗﺎء ﺧﻮاﻧﺪ

و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۲۷۷

)ﮐﻂ(  -۵۲۸ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از ﻋﻠﯽ و اﺑﻦ ﺳﻌﻮد و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ و
ﺷﻌﺒﯽ و ﻗﺘﺎده و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻗﺎﺋﺪ ،ﻗﺮاﺋﺖ » ﹼﻓﺮﻗﻨﺎه« ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ،رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻮرهی ﮐﻬﻒ

ۡ َ ۡ ُ َّ َّ ٓ َ َ َ َ َ ٰ َ
)اﻟﻒ(  -۵۲۹ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ﴿ :ٱ�مد ِ�ِ ٱ�ِي أنزل
� � ۡب ِده ِ
ۡ َ َ َ َ ۡ َّ
َ
ٱلكِ�ٰ
ب َول ۡم � َعل ُ�ۥ ع َِو َج ۜاّ � ١ي ِ ٗما﴾ ]اﻟﮑﻬﻒ [۲-۱ :ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﺑﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ آﯾﻪ،
اﳊ ﹾﻤﺪﹸ ﷲﹺ ا ﱠﻟ ﹺﺬي ﹶأ ﹶﻧﺰ ﹶل ﹶﻋ ﹶﲆ ﹶﻋ ﹾﺒ ﹺﺪ ﹺه
ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺄﺧﺮ وﺟﻮد دارد؛ زﯾﺮا ﻣﻌﻨﯽ آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ) :ﹾ ﹶ
ﹺ
ﹶﺎب ﹶو ﹶﱂ ﹾ ﹶ ﹾﳚ ﹶﻌﻞ ﱠﻟ ﹸﻪ-ﻗﻴ ﹰﲈ -ﹺﻋ ﹶﻮ ﹶﺟﺎ( :ﺑﻌﺪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮ ﺣﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺪم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ا ﹾﻟﻜﺘ ﹶ
)ب(  -۵۳۰ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل
ﳏﻤﺪ-
ﺷﺪ ) :ﹶو ﹸﻗ ﹺﻞ ا ﹾﻟـ ﹶﺤ ﱡﻖ ﹺﻣﻦ ﱠر ﱢﺑﻜ ﹾﹸﻢ ﹶﻓ ﹶﻤﻦ ﹶﺷﺎء ﹶﻓ ﹾﻠ ﹸﻴ ﹾﺆ ﹺﻣﻦ ﹶو ﹶﻣﻦ ﹶﺷﺎء ﹶﻓ ﹾﻠ ﹶﻴ ﹾﻜ ﹸﻔ ﹾﺮ إﹺﻧﱠﺎ ﹶأ ﹾﻋﺘﹶﺪﹾ ﻧﹶﺎ ﻟﹺﻠ ﱠﻈﺎﳌﹺ ﹶ
ﲔ-آل ﹼ
ﻧﹶﺎر ﹰا (.

)ج(  -۵۳۱ﮐﻠﯿﻨﯽ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮫﺮان از ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﯽ ﺣﻤﺰه

از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﮐﺮد ): :ﹶو ﹸﻗ ﹺﻞ
ﳏﻤﺪ-ﻧﹶﺎر ﹰا( ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ ﻗﺒﻠﯽ.
اﻟـﹾ ﹶﺤ ﱡﻖ ﹺﻣﻦ ﱠر ﱢﺑﻜ ﹾﹸﻢ ...ﻟﹺﻠ ﱠﻈﺎﳌﹺ ﹶ
ﲔ-آل ﹼ

)د(  -۵۳۲ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ از ﺣﺮﯾﺰ از رﺑﻌﯽ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی

ﻓﻮق را ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آل ﳏﻤﺪ ،ﺣ ﹼﻘﻬﻢ اﻓﺰود.

)ھ)  -۵۳۳ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮﻗﯽ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺳﯿﻒ از ﺑﺮادرش از ﭘﺪرش از اﺑﯽ ﺣﻤﺰه ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽ
اﳊ ﱡﻖ ﹺﻣﻦ ﱠر ﱢﺑﻜ ﹾﹸﻢ
ﺟﻌﻔﺮ÷ آﯾﻪی ﻓﻮق را ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ آﯾﻪ ) ﹶو ﹸﻗ ﹺﻞ ﹾ ﹶ
ﺎط ﹺﲠﹺﻢ ﴎ ﹺ
اد ﹸﻗ ﹶﻬﺎ(
ﹶﻓ ﹶﻤﻦ ﹶﺷﺎء ﹶﻓ ﹾﻠ ﹸﻴ ﹾﺆ ﹺﻣﻦ ﹶو ﹶﻣﻦ ﹶﺷﺎء ﹶﻓ ﹾﻠ ﹶﻴ ﹾﻜ ﹸﻔ ﹾﺮ إﹺﻧﱠﺎ ﹶأ ﹾﻋﺘﹶﺪﹾ ﻧﹶﺎ ﻟﹺﻠ ﱠﻈﺎﳌﹺ ﹶ
ﲔ – آل ﹼ
ﳏﻤﺪ  -ﻧﹶﺎر ﹰا ﹶأ ﹶﺣ ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ
را ﻧﯿﺰ ،ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد.
)و(  -۵۳۴و از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ داود از اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ

ﺟﻌﻔﺮ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﻓﻮق را ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎ »أﺣﺴﻦ ﻋﻤ ﹰ
ﻼ« ﻗﺮاﺋﺖ

ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ» :اﺻﺪع ﺑﻤﺎ ﺗﻮﻣﺮ – ﻓﯽ اﻣﺮة ﻋﻠﯽ – ﻓﺈﻧﻪ اﻟﺤﻖ
ﻣﻦ رﺑﮏ – ﻓﻤﻦ ﺷﺎء ﻓﻠﯿﺆﻣﻦ وﻣﻦ ﺷﺎء ﻓﻠﯿﮑﻔﺮ« :ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮک اﯾﻤﺎن ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ
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را ﺑﺎ ﮐﻔﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ آﯾﻪ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪ ) :ﹶو ﹸﻗ ﹺﻞ ا ﹾﻟـ ﹶﺤ ﱡﻖ ﹺﻣﻦ ﱠر ﱢﺑﻜ ﹾﹸﻢ ﹶﻓ ﹶﻤﻦ
ﺎط ﹺﲠﹺﻢ ﴎ ﹺ
اد ﹸﻗ ﹶﻬﺎ(.
ﹶﺷﺎء ﹶﻓ ﹾﻠ ﹸﻴ ﹾﺆ ﹺﻣﻦ ﹶو ﹶﻣﻦ ﹶﺷﺎء ﹶﻓ ﹾﻠ ﹶﻴ ﹾﻜ ﹸﻔ ﹾﺮ إﹺﻧﱠﺎ ﹶأ ﹾﻋﺘﹶﺪﹾ ﻧﹶﺎ ﻟﹺﻠ ﱠﻈﺎﳌﹺ ﹶ
ﲔ – ﻵل ﹼ
ﳏﻤﺪ  -ﻧﹶﺎر ﹰا ﹶأ ﹶﺣ ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ
)ز(  -۵۳۵ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻧﺎﺳﺦ ﻗﺮآن در ﺷﻤﺎر آﯾﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه«
)و ﹸﻗ ﹺﻞ ا ﹾﻟـ ﹶﺤ ﱡﻖ ﹺﻣﻦ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﮐﺮد :ﹶ
ﳏﻤﺪ ﺣ ﹼﻘﻬﻢ -ﻧﹶﺎر ﹰا ﹶأ ﹶﺣ ﹶ
ﺎط
ﱠر ﱢﺑﻜ ﹾﹸﻢ ﹶﻓ ﹶﻤﻦ ﹶﺷﺎء ﹶﻓ ﹾﻠ ﹸﻴ ﹾﺆ ﹺﻣﻦ ﹶو ﹶﻣﻦ ﹶﺷﺎء ﹶﻓ ﹾﻠ ﹶﻴ ﹾﻜ ﹸﻔ ﹾﺮ إﹺﻧﱠﺎ ﹶأ ﹾﻋﺘﹶﺪﹾ ﻧﹶﺎ ﻟﹺﻠ ﱠﻈﺎﳌﹺ ﹶ
ﲔ – آل ﹼ
ﹺﲠﹺﻢ ﴎ ﹺ
اد ﹸﻗ ﹶﻬﺎ(.
ﹾ ﹸﹶ

)ح(  -۵۳۶ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ در اول ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد در ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺄﺧﯿﺮ در
َّ ۡ ْ َ
َ َ َ َّ َ َ ٰ َ ٰٓ َ َ َ َ ۡ َّ ٞ
خع �فسك
� َءا� ٰ ِره ِۡم إِن ل ۡم يُؤم ُِنوا ب ِ َ�ٰذا
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ آﯾﻪ﴿ :فلعلك � ِ
َ ً
َّ ۡ َ
َ َ َ َّ َ َ
ٱ َۡ
خ ٞع �ف َسك
�د ِ
ِيث أ َسفا] ﴾٦اﻟﮑﻬﻒ [۶ :در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ﴿ :فلعلك � ٰ ِ
� َء َا�ٰره ِۡم  -ﹶأﺳﻔ ﹰﺎ  -إِن َّل ۡم يُ ۡؤم ُِنوا ْ ب َ� ٰ َذا ٱ ۡ َ
َ َ ٰٓ
ِيث﴾
�د ِ
ِ
ﹶ
ِ
)ط(  -۵۳۷ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ÷ و ﻋﮑﺮﻣﻪ و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﯾﻌﻤﺮ،
آن )اﺳﻔﺎ( را ﺑﺎ ﺻﺎد ﻏﯿﺮﻣﻌﺠﻤﻪ و اﻟﻒ ﻧﺎﻗﺺ آوردهاﻧﺪ.
ۡ
َّ
ٓ
َ
ُ
َ َ َ َ َ ُ َّ ٞ
ِك يَأ ُخ ُذ � َسف َ
ين ٍة
)ی(  -۵۳۸ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ ﴿و�ن وراءهم مل
ِ
َ ۡ
غص ٗبا﴾ ]اﻟﮑﻬﻒ [۷۹ :ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ) :وﻛﺎن وراء ﻫﻢ – اي وراء اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ -ﻣﻠﻚ ﻳﺄﺧﺬ ﻛﻞ

ﺳﻔﻴﻨﺔ – ﺻﺎﳊﺔ – ﻏﺼﺒ ﹰﺎ(.

)ﯾﺎ(  -۵۳۹ﺳﯿﺎری از ﺣﻤﺎد از رﺑﻌﯽ ﺧﺒﺮی را رواﯾﺖ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ زراره رﻓﻊ

ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻓﺰودن ﺻﺎﳊﺔ ﺑﻌﺪ از ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻗﺮاﺋﺖ
اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ اﺳﺖ.
)ﯾﺐ(  -۵۴۰ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﺣﺮﯾﺰ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ وی آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ
ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮد) :وﻛﺎن وراءﻫﻢ – أي وراء اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻠﻚ ﻳﺄﺧﺬ ﻛﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ – ﺻﺎﳊﺔ – ﻏﺼﺒ ﹰﺎ(.

)ﯾﺞ(  -۵۴۱ﮐﺸﯽ در ﮐﺘﺎب »رﺟﺎل« ﺧﻮد در ﺷﺮح ﺣﺎل زراره از ﺣﻤﺪوﯾﻪ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ
از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ از ﻋﺒﯿﺪ از ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زراره و از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻗﻮﻟﻮﯾﻪ و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ھﺎرون ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﺒﻮب از ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زول و دو ﭘﺴﺮش ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زراره آورده اﺳﺖ ﮐﻪ

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺪرت ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎن و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ :ﻣﻦ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻓﺎع از ﺗﻮ ﻋﯿﺒﺖ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و دوﺳﺖ دارم ﻋﯿﺒﺖ را ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻋﯿﺐ
و ﻧﻘﺼﺖ در دﯾﻦ ﺑﺴﺘﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ّ
ﺷﺮﺷﺎن را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ) :أﻣﺎ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﳌﺴﺎﻛﲔ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﺄردت أن أﻋﻴﺒﻬﺎ وﻛﺎن وراءﻫﻢ ﻣﻠﻚ

ﻳﺄﺧﺬ ﻛﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ – ﺻﺎﳊﺔ – ﻏﺼﺒﺎ( و ﮐﻠﻤﻪی ﺻﺎﻟﺤﻪ در آن ھﻢ ،وﺟﻮد دارد .ﺧﺒﺮ.

)ﯾﺪ(  -۵۴۲ﺳﯿﺎری در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی :ﺑﻪ ﺟﺎی ﺻﺎﻟﺤﻪ ،ﺻﺤﯿﺤﻪ آورده اﺳﺖ.
)ﯾﻪ(  -۵۴۳ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺟﺎی

)وراﺋﻬﻢ ،أﻣﺎ ﹶﻣ ﹸﻬﻢ( ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﻄﻠﺐ را اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺻﺤﺎب ﻣﺎ از

اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﯿﺰ ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ او ﺻﺎﻟﺤﻪ را ﺑﻌﺪ از ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ
ﻗﺮاﺋﺖ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ ﻧﯿﺰ ،رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ در ﻃﺮق ﻋﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ،ذﮐﺮ ﺷﺪ.
)ﯾﻮ(  -۵۴۴ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻣﺎم ﺻﺎدق ﮐﻠﻤﻪی
ﺻﺎﻟﺤﻪ را ﺑﻌﺪ از ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ﯾﺰ(  -۵۴۵و در ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق÷ ﺑﻌﺪ از )ﻓﻜﺎن أﺑﻮاه

ﻣﺆﻣﻨﲔ وﻃﺒﻊ ﻛﺎﻓﺮ ﹰا( را ﻧﯿﺰ ،ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮد.

)ﯾﺢ(  -۵۴۶ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮاﺋﺖ اﯾﻦ آﯾﻪ) :ﻓﻜﺎن أﺑﻮاه ﻣﺆﻣﻨﲔ ـ وﻃﺒﻊ ﻛﺎﻓﺮا(

ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ.
)ﯾﻂ(  -۵۴۷ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﺣﺮﯾﺰ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾﮑﯽ از
اﻣﺎﻣﺎن) ،وﻃﺒﻊ ﻛﺎﻓﺮ ﹰا( را ﺑﻪ آﯾﻪی ﻗﺒﻠﯽ اﻓﺰوده اﺳﺖ.

)ک(  -۵۴۸ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ از ﺣﺮﯾﺰ از رﺑﻌﯽ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ در آﯾﻪی ﻗﺒﻞ) ،وﻃﺒﻊ ﻛﺎﻓﺮ ﹰا( را ھﻢ ،ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد.

)ﮐﺎ(  -۵۴۹و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ) ،وﻛﺎن ﻛﺎﻓﺮا( آورد و ﮔﻔﺖ :در ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﻠﯽ÷ ھﻢ،

اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
)ﮐﺐ(  -۵۵۰ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس )وأ ﹼﻣﺎ اﻟﻐﻼم

ﻓﻜﺎن ﻛﺎﻓﺮ ﹰا وﻛﺎن أﺑﻮاه ﻣﺆﻣﻨﲔ( ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
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)ﮐﺞ( -۵۵۱ﺳﯿﺎری از ﺣﻤﺎد از رﺑﻌﯽ در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ زراره رﻓﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
َ َ
َ ۡ
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﴿ َو َما � َعل ُت ُهۥ � ۡن أ ۡم ِري﴾ ]اﻟﮑﻬﻒ [۸۲ :را ﭼﻨﯿﻦ
ﺧﻮاﻧﺪ) :وﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﻮﳼ( ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :در ﻗﺮاﺋﺖ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.

)ﮐﺪ(  -۵۵۲و از اﺑﻦ ﻣﺤﺒﻮب از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻃﺮﯾﻒ از اﺻﺒﻎ ﺑﻦ

ﻧﺒﺎﺗﻪ از اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ:
َ ََّ
َ َ َ
َ
َ ّ
َ َ َ َ ُ ّ
ُ
َ َ ُّ ۡ
ُّ
﴿قال أ َّما َمن ظل َم ف َس ۡوف � َعذِبُ ُهۥ � َّم يُ َرد إ ِ ٰ� َر ّ�ِهِۦ � ُي َعذِبُ ُهۥ عذ ٗابا ن� ٗر� ٨٧وأما
َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ٰ ٗ َ َ ُ َ َ ٓ ً ُۡ ۡ َ َ َ َ ُ ُ
ول َ ُ�ۥ م ِۡن أَ ۡمرنَا � ُ ۡ ٗ
من ءامن وع ِمل �ل ِحا فلهۥ جزاء ٱ�س ٰ
�� وسنق
��﴾٨٨
ِ
]اﻟﮑﻬﻒ [۸۸-۸۷:را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼوت ﮐﺮد
)ا ﹼﻣﺎ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ – وﱂ ﻳﻮﻣﻦ ﺑﺮﺑﻪ – ﻓﺴﻮف ﻧﻌﺬﺑﻪ  -ﺑﻌﺬاب اﻟﺪﻧﻴﺎ – ﺛﻢ ﻳﺮد اﱃ رﺑﻪ –

ﻓﻴﻌﺬﺑﻪ ﰲ ﻣﺮﺟﻌﻪ – ﻓﻴﻌﺬﺑﻪ ﻋﺬاﺑﺎ ﻧﻜﺮا(.
ُ َۡ
﴿� َّم �� َب َع َسبَ ًبا] ﴾٨٩اﻟﮑﻬﻒ [۸۹ :ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد) :ﺛﻢ أﺗﺒﻊ ذو اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺸﻤﺲ

ﺳﺒﺒ ﹰﺎ(.

)ﮐﻪ(  -۵۵۳و از اﺑﻦ ﺳﯿﻒ از ﺑﺮادرش از ﭘﺪرش از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آﻣﺪه

اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد) :ﻫﻞ أﺗﺒﻌﻚ ﻋﲆ أن ﺗﻌﻠﻤﻦ ﻓﲈ ﻋﻠﻤﺖ ﹸرﺷﺪا(.

)ﮐﻮ(  -۵۵۴ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻋﺸﯽ و ﺑﺮﺟﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از او و زﯾﺪ

از ﯾﻌﻘﻮب ،آﯾﻪی ﺑﻌﺪی را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد) :أﻓﺤﺴﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا( ﯾﻌﻨﯽ ،ﺣﺴﺐ را ﺑﺎ

رﻓﻊ ﺣﺮف ﺑﺎء و ﺳﮑﻮن ﺣﺮف ﺳﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و آن ﻗﺮاﺋﺖ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و اﺑﯽ ﯾﻌﻤﺮ و
ﺣﺴﻦ و ﻣﺠﺎھﺪ و ﻋﮑﺮﻣﻪ و ﻗﺘﺎده ﺿﺤﺎک و اﺑﻦ اﺑﯽ ﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ از ﺣﺮوﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺎﺻﻢ آنھﺎ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪی ﺧﻮد ،آن را از ﻗﺮاﺋﺖ
اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﺎﺻﻢ داﺧﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻗﺮاﺋﺖ او را ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﺎرﯾﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺣﺴﺐ را ﺑﺎ ﮐﺴﺮ ﺳﯿﻦ و ﻓﺘﺢ ﺑﺎء ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ.
)ﮐﺰ(  -۵۵۵ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ ﺳﯿﻒ از ﺑﺮادرش از ﭘﺪرش از ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽ
اﻓﺤﺴﺐ« را ﺑﺎ ﺳﮑﻮن )ﺳﯿﻦ( ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ وی » ﹾ

اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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ﺳﻮرهی ﻣﺮﯾﻢ

)اﻟﻒ(  -۵۵۶ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ ﺳﯿﻒ از ﺑﺮادرش از ﭘﺪرش از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده

اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﺑﻌﺪی را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :ﻳﺮﺛﻨﻲ -وارث -ﻣﻦ آل ﻳﻌﻘﻮب(

)ب( -۵۵۷ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ÷ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ÷ و اﺑﻦ ﯾﻌﻤﺮ و ﺣﺴﻦ و ﺟﺤﺪری و ﻗﺘﺎده و اﺑﻮ ﻧﮫﯿﮏ) ،ﻳﺮﺛﻨﻲ وارث ﻣﻦ آل

ﻳﻌﻘﻮب( ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

)ج(  -۵۵۸ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﺜﻤﺎن و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ

ﺣﺴﯿﻦ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ÷ و اﺑﻦ ﯾﻌﻤﺮ و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ) ،اﲏ ﺧﻔﺖ اﳌﻮاﱄ( را ﺑﺎ ﻓﺘﺢ
ﻓﺎء و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺎء و ﮐﺴﺮ ﺗﺎء ،ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

)د(  -۵۵۹ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ) :اﲏ ﻧﺬرت ﻟﻠﺮﲪﻦ ﺻﻮﻣﺎ

– وﺻﻤﺘ ﹰﺎ(.

)ھ)  -۵۶۰ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب »رﺟﺎل« ﺧﻮد از اﻣﺎﻣﺎن »اﲏ ﻧﺬرت

ﻟﻠﺮﲪﻦ ﺻﻮﻣﺎ – وﺻﻤﺘ ﹰﺎ« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

)و(  -۵۶۱و از ﺑﺮﻗﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﭘﺪرش از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ »ﺻﻮﻣﺎ وﺻﻤﺘﺎ«

آورده اﺳﺖ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻢ» :ﺻﻤﺘ ﹰﺎ« – ﺳﮑﻮت – از ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :از دروغ .راوی
ً
ً
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺻﻮﻣﺎ و ﺻﻤﺘﺎ ﻗﺮآن اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :آری.

)ز(  -۵۶۲و از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ رﺣﯿﻢ از ﭘﺪرش آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ اﯾﻦ آﯾﻪ):۱۸
َ َ ۡ ّٓ َ ُ
ُ َ َ ٗ
َ
نت ت ِق ّيا] ﴾١٨ﻣﺮﯾﻢ.[۱۸ :
� أ ُعوذ ب ِٱ َّلر� مِنك إِن ك
ﻣﺮﯾﻢ( را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ ﴿قالت إ ِ ِ
اﻣﺎ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺟﺎی اﺧﺘﻼف ﺑﺮاﯾﻢ روﺷﻦ ﻧﺸﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺗﻘﻴ ﹰﺎ ،ﺷﻘﻴ ﹰﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ.

)ح(  -۵۶۳ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر آورده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ و اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

در ﺳﻮرهی ﻣﺮﯾﻢ )إﲏ ﻧﺬرت ﻟﻠﺮﲪﻦ ﺻﻤﺘ ﹰﺎ( ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

)ط(  -۵۶۴ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق در »اﻟﻌﻴﻮن« ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد از ﻣﺮدی ﮐﻪ اھﻞ ری ﺑﻮد،

ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و در آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﯾﮏ ﺷﺐ در ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ ،ﺳﻮرهی

۲۸۲

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و از ﻗﺒﺮ ﺷﺮﯾﻒ اﻣﺎم رﺿﺎ ﺻﺪای ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻮد
ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽرﺳﺪ:
َ
ۡ
ََُ ُ
ٗ
َۡٗ
َۡ َ َۡ
وق ٱل ُم ۡجرم َ
� ٱل ۡ ُم َّتق َ
� إ َ� ٱ َّ
� ُ ُ
ِ� إ ِ ٰ� َج َه َّن َم وِ ۡردا﴾٨٦
س
�
و
٨٥
ا
د
ف
و
�
لر
﴿يوم
ِ
ِ
ِ
اﻟﺮﲪﻦ وﻓﺪا
]ﻣﺮﯾﻢ .[۸۶-۸۵ :ﺻﺪاﯾﯽ را از ﻗﺒﺮ ﻣﯽﺷﻨﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﻳﻮم ﳛﴩ اﳌﺘﻘﻮن اﱃ ﹼ
وﻳﺴﺎق اﳌﺠﺮوﻣﻮن اﱃ ﺟﻬﻨﻢ وردا( .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﻗﺎرﯾﺎن ﻧﻮﻗﺎن و ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر درﺑﺎرهی اﯾﻦ

ﻗﺮاﺋﺖ ،ﺳﺆال ﮐﺮدم و آﻧﺎن اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ری ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد و از ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺎرﯾﺎن ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ،ﻗﺮاﺋﺖ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ رواﯾﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ .ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﻗﺮاﺋﺖھﺎی ﺷﺎذه ﮔﻔﺘﻪ :ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺘﺎده از

ﺣﺴﻦ) :ﳛﴩ اﳌﺘﻘﻮن وﻳﺴﺎق اﳌﺠﺮﻣﻮن( اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ،ﻧﺤﴩ ﺑﺎ
ﻧﻮن اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻘﲔ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ ﻣﻄﻠﺐ را اداﻣﻪ داد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

دﻟﯿﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﳛﴩون وﻳﺴﺎﻗﻮن ﻣﻲﺧﻮاﻧﻨﺪ ،آﻳﻪي )وﺳﻴﻖ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا( ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﻪ
اﺳﺖ.

ﺳﻮرهی ﻃﻪ

َّ َّ َ َ
ٌ َ َ ُ
لساعة َءا� َِية أ�اد
)اﻟﻒ(  -۵۶۵ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ﴿ :إِن ٱ
أُ ۡخ ِف َ
يها ﴾ ]ﻃﻪ [۱۵ :ﮔﻔﺖ :اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ) :إن اﻟﺴﺎﻋﺔ آﺗﻴﺔ أﻛﺎد أﺧﻔﻴﻬﺎ-ﻣﻦ ﻧﻔﴘ(.

ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ را از ﺧﻮدش ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽدارد؟ ﮔﻔﺖ :وﻗﺖ آن را ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

)ب(  -۵۶۶ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ از ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ از ﺣﺮﯾﺰ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ و از اﺑﯽ
اﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ از اﻓﺮاد زﯾﺎدی از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﻓﻮق را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ
ﮐﺮد) :ان اﻟﺴﺎﻋﺔ آﺗﻴﺔ أﻛﺎد أﺧﻔﻴﻬﺎ-ﻣﻦ ﻧﻔﴘ( .ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ را از ﺧﻮدش ﭘﻨﮫﺎن

ﻣﯽدارد؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای آن ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ.

)ج(  -۵۶۷ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس) :أﻛﺎد أﺧﻔﻴﻬﺎ-ﻣﻦ ﻧﻔﴘ( رواﯾﺖ ﮐﺮد.
ُ
و اﯾﻦ آﯾﻪ در ﻗﺮاﺋﺖ ا َﺑﯽ ﻧﯿﺰ ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ و از اﻣﺎم÷ ھﻢ ،رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)د(  -۵۶۸ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻣﺎم ﺻﺎدق÷ اﯾﻦ آﯾﻪ را
ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد )إن اﻟﺴﺎﻋﺔ آﺗﻴﺔ أﻛﺎد أﺧﻔﻴﻬﺎ-ﻣﻦ ﻧﻔﴘ(.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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)ھ)  -۵۶۹ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ھﻤﺎم از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﻠﻮی از
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ داود از اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ از ﭘﺪرش÷ آورده اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از
ﭘﺪرم ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در ﺟﻮاب ﻣﺮدی ﮐﻪ از وی درﺑﺎرهی آﯾﻪی ﺑﻌﺪی ﺳﺆال ﻣﯽﮐﺮد ،آﯾﻪ را
َ ۡ َ َّ َ َ ُ َّ َ َ ُ َّ َ ۡ َ َ َ
َ
ۡ
ُ
ُ
َّ
ٰ
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد﴿ :يوم� ِ ٖذ � تنفع ٱلش�ٰعة إِ� من أذِن � ٱلرح�ن﴾ ]ﻃﻪ [۱۰۹ :ﺗﺎ
ﹺ
ﹺ
ﲪ ﹶﻞ
ﺎب ﹶﻣ ﹾﻦ ﹶ ﹶ
آﺧﺮ آﯾﻪ؛ و ﺑﻌﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻧﯿﺰ ،ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد ) :ﹶو ﹶﻋﻨﹶﺖ ا ﹾﻟ ﹸﻮ ﹸﺟﻮ ﹸه ﻟ ﹾﻠ ﹶﺤ ﱢﻲ ا ﹾﻟ ﹶﻘ ﱡﻴﻮ ﹺم ﹶو ﹶﻗﺪﹾ ﹶﺧ ﹶ
ﳏﻤﺪ ﺻﲇ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ( اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ.
ﹸﻇ ﹾﻠ ﹰﲈ -ﻵل ﹼ

)و(  -۵۷۰ﺳﯿﺎری از ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب ﻣﺎ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﭘﺪرش از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺑﻦ ﺳﻨﺎن از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﺑﻌﺪی را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد) :وﻟﻘﺪ

ﻋﻬﺪ ﻧﺎ اﱃ آدم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻠﲈت – ﰲ ﳏﻤﺪ وﻋﲇ واﳊﺴﻦ واﳊﺴﲔ واﻻﺋﻤﺔ ﻣﻦ ذرﻳﺘﻪ( ﺑﻌﺪ

ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪص ﻧﺎزل ﮐﺮد.
)ز(  -۵۷۱و از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﻗﻤﯽ از ﺳﻠﯿﻤﺎن از
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ح(  -۵۷۲ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﺣﺴﯿﻦ از ﻣﺤﻤﺪ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﻗﻤﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﯿﻠﻤﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن ،آﯾﻪی ﻓﻮق
را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ) :وﻟﻘﺪ ﻋﻬﺪﻧﺎ اﱃ آدم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻠﲈت – ﰲ ﳏﻤﺪ وﻋﲇ وﻓﺎﻃﻤﺔ

واﳊﺴﻦ واﳊﺴﲔ واﻻﺋﻤﺔ ﻣﻦ ذرﻳﺘﻬﻢ – ﻓﻨﴘ( ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎزل ﺷﺪ.

)ط(  -۵۷۳از اﺑﻦ ﺷﮫﺮ آﺷﻮب در »ﻣﻨﺎﻗﺐ« ﺧﻮد از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ÷ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺒﺮ ﻗﺒﻞ

رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

)ی(  -۵۷۴ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ » :ﹶﻟﻨﹶ ﹺ
ﺤﺮ ﹶﻗﻨﱠ ﹸﻪ« را ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﻧﻮن و ﺳﮑﻮن ﺣﺎء و

راء ﺑﺪون ﺗﺸﺪﯾﺪ ،ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﻠﯽ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﺳﺖ.
ﺳﻮرهی اﻧﺒﯿﺎء

)اﻟﻒ(  -۵۷۵ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼوت و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ) :و إن

ﻛﺎن ﻣﺜﻘﺎل ﺣﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﺮدل آﺗﻴﻨﺎ ﲠﺎ(؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﭘﺎداش در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ داﻧﻪ ﺧﺮدل را ھﻢ ﺧﻮاھﯿﻢ
داد ،ﺑﺎ ّ
ﻣﺪ آﺗﯿﻨﺎ.

۲۸۴

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)ب(  -۵۷۶ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و ﻣﺠﺎھﺪ و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ
ﺟﺒﯿﺮ و ﻋﻼء ﺑﻦ ﺳﺒﺎﺑﻪ در آﯾﻪی ﻓﻮق »آﺗﻴﻨﺎ« را ﺑﺎ »ﻣﺪ« و دﯾﮕﺮان آن را ﺑﺎ »ﻗﴫ« ﻗﺮاﺋﺖ

ﮐﺮدهاﻧﺪ.
)ج(  -۵۷۷ﺳﯿﺎری از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮه از ﺳﮫﻞ از ﺟﻤﯿﻞ ﺧﯿﺎط از وﻟﯿﺪ آورده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﻪی ﻓﻮق را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ) :وإن ﻛﺎن ﻣﺜﻘﺎل ﺣﺒﺔ

آﺗﻴﻨﺎ ﲠﺎ( ﺑﺎﺗﺸﺪﯾﺪ و اﻟﻒ ﻣﺪی ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮدم »آﺗﻴﻨﺎ ﲠﺎ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻨﯽ آﯾﻪ
»ﺟﺎزﻳﻨﺎ ﲠﺎ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

)د(  -۵۷۸ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ ﻣﺴﮑﺎن از زﯾﺪ ﺷﺤﺎم آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﻗﺮآن را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦھﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﻏﺮﯾﺒﯽ
اﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
)ھ)  -۵۷۹از ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﻣﻨﺬر از زﯾﺪ ﺷﺤﺎم رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮوف را ﮐﻪ اﻋﻤﺶ
ﺒﴩك( ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﯿﻦ و ﺣﺮم
و ﯾﺎران او ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدم) :إ ﹼن اﷲ ﻳ ﹼ

ﺣﺮام آﻣﺪه ،در ﻧﺴﺨﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﻘﻂ )ﺣﺬف( ﻧﯿﺴﺖ.

)و(  -۵۸۰و از ﺑﺮﻗﯽ از اﺑﻦ اﺑﯽ از ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﺎراﻧﺶ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ) :وﺣﺮام ﻋﲆ ﻗﺮﻳﺔ( ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ.

)ز(  -۵۸۱ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﻤﺰه و ﮐﺴﺎﺋﯽ و اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﺣﺮم ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﺣﺎء و ﺑﺪون

اﻟﻒ و دﯾﮕﺮان آن را ﺑﺎ اﻟﻒ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ اﻣﺎم ﺻﺎدق÷ اﺳﺖ.
)ح(  -۵۸۲ﺳﯿﺎری از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺮوه از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﻏﯿﺮ او آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ و
ﹶﺣ ﹼﺮم را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ.

)ط(  -۵۸۳ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﻠﯽ و ﻋﺎﺋﺸﻪ و اﺑﻦ زﺑﯿﺮ و اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ و ﻋﮑﺮﻣﻪ،
ﺣﻄﺐ را ﺑﻪ ﻃﺎء ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
)ی(  -۵۸۴ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد از ﻋﻤﯿﺮ و ﺟﺎﺑﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده
ﴎو ﹾا اﻟﻨ ﹾﱠﺠ ﹶﻮ ا ﱠﻟ ﹺﺬﻳ ﹶﻦ ﹶﻇ ﹶﻠ ﹸﻤﻮ ﹾا  -آل ﳏﻤﺪ ﺣﻘﻬﻢ -ﹶﻫ ﹾﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ ) :ﹶو ﹶأ ﹶ ﱡ
ﹺ
ﹺ
ﴫ ﹶ
ﴩ ﱢﻣ ﹾﺜ ﹸﻠﻜ ﹾﹸﻢ ﹶأ ﹶﻓ ﹶﺘ ﹾﺄﺗ ﹶ
ون(.
ﹸﻮن ﱢ
ﹶﻫ ﹶﺬا إ ﱠﻻ ﹶﺑ ﹶ ﹲ
اﻟﺴ ﹾﺤ ﹶﺮ ﹶو ﹶأﻧﺘ ﹾﹸﻢ ﹸﺗ ﹾﺒ ﹸ

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۲۸۵

ﺳﻮرهی ﺣﺞ

)اﻟﻒ(  -۵۸۵ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و اﺑﻦ ﻣﺠﺎز و ﻣﺠﺎھﺪ و ﻋﮑﺮﻣﻪ و
َۡ ُ َ َ ٗ
ﺣﺴﻦ» ،رﺟﺎﻻ« را در اﯾﻦ آﯾﻪ ﴿ي�توك رِجا�] ﴾...اﻟﺤﺞ [۲۷ :ﺑﺎ ﺿﻢ راء و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺟﯿﻢ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
)ب(  -۵۸۶ﺳﯿﺎری از ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از اﺑﯽ ﺟﻤﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺧﻮاﻧﺪ:
ٗ
﴿يَ ۡ�تُ َ
وك رِ َجالا ﴾...ﮔﻔﺖ رﺟﺎﻟﺔ اﺳﺖ.
)ج(  -۵۸۷ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷
َ ۡ ُ ْ ۡ َّ َ َ ۡ َ َ ٓ َّ
ّ
و ﻗﺘﺎده و ﺿﺤﺎک ﺑﻪ ﺟﺎی ﺻﻮاف اﯾﻦ آﯾﻪ ﴿فٱذك ُروا ٱس َم ٱ� ِ عليها ص َواف﴾ ]اﻟﺤﺞ[۳۶ :

ﺻﻮاﻓﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

َ ٞ
)د(  -۵۸۸ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ÷ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﴿ َو َصل َ�ٰت
َّ
ََ َ
�ج ُد يُ ۡذ َك ُر � َ
ِيها ٱ ۡس ُم ٱ�ِ] ﴾...اﻟﺤﺞ [۴۰ :ﺻﻠﻮات را ﺑﺎ ﺿﻢ ﺻﺎد و ﻻم ،ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد.
وم ٰ ِ

)ھ)  -۵۸۹ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ ﺳﯿﻒ از ﺑﺮادرش از ﭘﺪرش از زﯾﺪ ﺑﻦ اﺳﺎﻣﻪ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ
َ
ّ ۡ
ْ َ
اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺑﻪ ﺟﺎی ﴿ل ِيَش َه ُدوا َم�ٰفِ َع ل ُه ۡم ] ﴾...اﻟﺤﺞ» [۲۸ :ﻟﻴﺤﴬوا ﻣﻨﺎﻓﻊ ﳍﻢ«
ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد.

)و( -۵۹۰و از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از اﺑﯽ ﺣﻤﺰه ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آﯾﻪی ):۱۹
ﺣﺞ( را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ،ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد ) :ﹶﻫ ﹶﺬ ﹺ
ان ﹶﺧ ﹾﺼ ﹶﲈ ﹺن ﹾ
اﺧﺘ ﹶﹶﺼ ﹸﻤﻮا ﹺﰲ ﹶر ﱢﲠﹺ ﹾﻢ ﹶﻓﺎ ﱠﻟ ﹺﺬﻳ ﹶﻦ ﹶﻛ ﹶﻔ ﹸﺮوا -ﺑﻮﻻﻳﺔ
ﹺ
ﺎب ﱢﻣﻦ ﻧ ﹴ
ﱠﺎر(.
ﻋﲇ -ﹸﻗ ﱢﻄ ﹶﻌ ﹾﺖ ﹶﳍ ﹸ ﹾﻢ ﺛ ﹶﻴ ﹲ

)ز(  -۵۹۱ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻗﯽ از ﭘﺪرش از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﯽ ﺣﻤﺰه از ﺟﻌﻔﺮ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﻓﻮق را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد ) :ﹶﻫ ﹶﺬ ﹺ
ان

ﹺ
ﹺ
ﺎب ﱢﻣﻦ ﻧ ﹴ
ﹶﺧ ﹾﺼ ﹶﲈ ﹺن ﹾ
ﱠﺎر(.
اﺧﺘ ﹶﹶﺼ ﹸﻤﻮا ﹺﰲ ﹶر ﱢ ﹺﲠ ﹾﻢ ﹶﻓﺎ ﱠﻟﺬﻳ ﹶﻦ ﹶﻛ ﹶﻔ ﹸﺮوا -ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻋﲇ -ﹸﻗ ﱢﻄ ﹶﻌ ﹾﺖ ﹶﳍ ﹸ ﹾﻢ ﺛ ﹶﻴ ﹲ

)ح(  -۵۹۲ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ھﻤﺎم از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﻠﻮی از
ِلطآ�ف َ
� َوٱ ۡل َقآ�م َ
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ داود ﻧﺠﺎر از اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﯽ÷ ﴿ َو َط ّ ِه ۡر بَ ۡي ِ َ
�﴾
� ل َّ ِ ِ
ِِ
]اﻟﺤﺞ [۲۶ :را »اﻟﻄﺎﺋﻔﯿﻦ واﻟﻌﺎﮐﻔﯿﻦ« ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد.
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)ط(  -۵۹۳ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ از ﻧﻀﺮ از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﯾﻮب از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ،
آﯾﻪی )۲۷و (۲۸را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد) :وﻋﲇ ﻛﻞ ﺿﺎﻣﺮ ﻳﺄﺗﲔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺞ ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻴﺸﻬﺪوا

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﳍﻢ – ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻵﺧﺮة(.

)ی(  -۵۹۴و از ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ از ﺣﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آﯾﻪی ) (۵۲را
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ ) :ﹶوﻣﺎ ﹶأرﺳ ﹾﻠﻨﹶﺎ ﹺﻣﻦ ﹶﻗ ﹾﺒ ﹺﻠ ﹶﻚ ﹺﻣﻦ رﺳ ﹴ
ﻮل ﹶو ﹶﻻ ﻧﹶﺒﹺ ﱟﻲ -وﻻ ﳏﺪث(-
ﱠ ﹸ
ﹶ ﹾ ﹶ
)ﯾﺎ(  -۵۹۵ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺻﻔﺎر در »ﺑﺼﺎﺋﺮ« از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ اﺑﯽ ﻧﺼﺮ از ﺛﻌﻠﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از زراره ﮔﻔﺖ :از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ درﺑﺎرهی) :وﻛﺎن رﺳﻮﻻ ﻧﺒﻴ ﹰﺎ(

ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﻓﺮق رﺳﻮل ﺑﺎ ﻧﺒﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮاب

ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻣﯽﺷﻨﻮد و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﮐﺮد ) :ﹶو ﹶﻣﺎ ﹶأ ﹾر ﹶﺳ ﹾﻠﻨﹶﺎ
ﹺﻣﻦ ﹶﻗ ﹾﺒ ﹺﻠ ﹶﻚ ﹺﻣﻦ رﺳ ﹴ
ﻮل ﹶو ﹶﻻ ﻧﹶﺒﹺ ﱟﻲ -وﻻ ﳏﺪث(-
ﱠ ﹸ

)ﯾﺐ(  -۵۹۶در »اﻟﺒﺤﺎر« از ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ در »اﻻﺧﺘﺼﺎص« ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،آﻣﺪه اﺳﺖ.

)ﯾﺞ(  -۵۹۷ﺻﻔﺎر از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ از ﻓﻀﺎﻟﻪ از ﺣﺎرث ﺑﺼﺮی
آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﯿﻨﯿﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎﻧﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ÷
ﮔﻔﺖ :ھﻤﻪ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﯽ÷ در ﯾﮏ آﯾﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ﺣﻤﺮان ﺑﻦ اﻋﯿﻦ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪ و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ را ﻣﺮده ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ :ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﯿﻨﯿﻪ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﻢ ﻋﻠﯽ ھﻤﻪاش در ﯾﮏ آﯾﻪ اﺳﺖ .اﺑﻮ
ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽداﻧﯽ آن آﯾﻪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ! ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺖ) :وﻣﺎ أرﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ

ﻗﺒﻠﻚ ﻣﻦ رﺳﻮل وﻻ ﻧﺒﻲ – وﻻ ﳏﺪث(.

)ﯾﺪ(  -۵۹۸و از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺤﺎل از ﺛﻌﻠﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از زراره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

درﺑﺎرهی ﻓﺮق رﺳﻮل و ﻧﺒﯽ در آﯾﻪی» :وﻛﺎن رﺳﻮﻻ ﻧﺒﻴﺎ« از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺆال ﮐﺮدم .ﺟﻮاب

اﯾﻦ ﺳﺆال در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت
ﮐﺮد ) :ﹶوﻣﺎ ﹶأرﺳ ﹾﻠﻨﹶﺎ ﹺﻣﻦ ﹶﻗ ﹾﺒ ﹺﻠ ﹶﻚ ﹺﻣﻦ رﺳ ﹴ
ﻮل ﹶو ﹶﻻ ﻧﹶﺒﹺ ﱟﻲ -وﻻ ﳏﺪث.(-
ﱠ ﹸ
ﹶ ﹾ ﹶ

)ﯾﻪ(  -۵۹۹از ﻣﻔﯿﺪ در »اﻻﺧﺘﺼﺎص« ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »اﻟﺒﺤﺎر« و ﺗﻔﺴﯿﺮ »اﻟﱪﻫﺎن« از

اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺨﻄﺎب ﯾﺎ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ از ﺑﺰﻧﻄﯽ از ﺛﻌﻠﺒﻪ از زراره ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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)ﯾﻮ(  -۶۰۰ﺻﻔﺎر از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻓﻀﺎل از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ھﺎﺷﻤﯽ از
ھﺎرون ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ از ﺑﺮﯾﺪ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ و اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﻓﻮق را ﺑﺎ
اﻓﺰودن ﮐﻠﻤﻪی »وﻻﳏﺪث« ﺗﻼوت ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛

ﭘﺲ رﺳﻮل و ﻧﺒﯽ و ﻣﺤﺪث ﭼﯿﺴﺖ؟ )ﺧﺒﺮ(
)ﯾﺰ(  -۶۰۱و از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺑﺸﺎر از ﻋﻠﯽ
ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﻀﺮﻣﯽ از زراره ﺑﻦ اﻋﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :درﺑﺎرهی آﯾﻪی ﻓﻮق از زاره
ﺳﺆال ﮐﺮد .وی آﯾﻪ را ﺑﺎ اﻓﺰودن »وﻻ ﳏﺪث« ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺰد او ﻣﯽآﯾﺪ.
)ﯾﺢ(  -۶۰۲ﻣﻔﯿﺪ در »اﺧﺘﺼﺎص« ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »ﺑﺤﺎر« اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺛﻘﻔﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ﯾﻂ(  -۶۰۳ﺻﻔﺎر از اﺑﯽ ﻣﺤﻤﺪ از ﻋﻤﺮان از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺳﺒﺎط از
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽ ﺣﻤﺰهی ﺛﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﻪی
ﻓﻮق را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ) :ﹶوﻣﺎ ﹶأرﺳ ﹾﻠﻨﹶﺎ ﹺﻣﻦ ﹶﻗ ﹾﺒ ﹺﻠ ﹶﻚ ﹺﻣﻦ رﺳ ﹴ
ﻮل ﹶو ﹶﻻ ﻧﹶﺒﹺ ﱟﻲ -وﻻ ﳏﺪث -إﹺ ﱠﻻ إﹺ ﹶذا
ﱠ ﹸ
ﹶ ﹾ ﹶ
اﻟﺸ ﹾﻴ ﹶﻄ ﹸ
ﹶﲤﹶﻨﱠﻰ ﹶأ ﹾﻟ ﹶﻘﻰ ﱠ
ﺎن ﹺﰲ ﹸأ ﹾﻣﻨﹺ ﱠﻴﺘﹺ ﹺﻪ(.

)ک(  -۶۰۴ﺻﻔﺎر ﺑﺎ ھﻤﺎن اﺳﻨﺎد از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﻀﺮﻣﯽ از ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺷﺎﻣﯽ
آورده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﻠﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ و اوﺻﯿﺎﯾﻢ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ھﻤﻪ ھﺪاﯾﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺪث ھﺴﺘﯿﻢ ـ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻢ ﺷﺎﻣﯽ ﮔﻔﺖ :از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪم :آﯾﺎ ﻋﻠﯽ
ﻣﺤﺪث ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ :آری .ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺟﺰ ﺑﺎ اﻧﺒﯿﺎء ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ
)وﻣﺎ ﹶأرﺳ ﹾﻠﻨﹶﺎ ﹺﻣﻦ ﹶﻗ ﹾﺒ ﹺﻠ ﹶﻚ ﹺﻣﻦ رﺳ ﹴ
ﻮل ﹶو ﹶﻻ ﻧﹶﺒﹺ ﱟﻲ -وﻻ ﳏﺪث (-را ﻧﺨﻮاﻧﺪهای؟.
ﱠ ﹸ
آﯾﻪی ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ
)ﮐﺎ(  -۶۰۵ﻣﻔﯿﺪ در »اﺧﺘﺼﺎص« ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده

اﺳﺖ.
)ﮐﺐ(  -۶۰۶و از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﺒﻮب از ﺟﻤﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ از زﯾﺎده
ﺑﻦ ﺳﻮﻗﻪ از ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ÷
رﻓﺘﻢ .او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ آﯾﻪای را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ÷ ﺑﺎ آن ﻗﺎﺗﻠﺶ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ آن ،اﻣﻮر ﺑﺰرﮔﯽ را ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻔﺖ؟ ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻪ؛ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ای ﭘﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺮا از آن ﺧﺒﺮ ﺑﺪه .ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
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ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ آن ،اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺖ ) :ﹶوﻣﺎ ﹶأرﺳ ﹾﻠﻨﹶﺎ ﹺﻣﻦ ﹶﻗ ﹾﺒ ﹺﻠ ﹶﻚ ﹺﻣﻦ رﺳ ﹴ
ﻮل ﹶو ﹶﻻ ﻧﹶﺒﹺ ﱟﻲ -وﻻ ﳏﺪث(-
ﱠ ﹸ
ﹶ ﹾ ﹶ

ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺤﺪث ﺑﻮد .ﮔﻔﺖ :آری ھﺮ اﻣﺎﻣﯽ از ﻣﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ،
ﻣﺤﺪث اﺳﺖ.
)ﮐﺞ(  -۶۰۷ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﻋﻄﺎر از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ

ﮐﺮد و در آﺧﺮ ـ وﻻ ﳏﺪث ـ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ،ﻣﺤﺪث ﺑﻮد.
ﺳﭙﺲ ﻣﺮدی ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮادر ﻣﺎدری ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ÷ ﺑﻮد،
ﮔﻔﺖ :ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ! ﻣﺤﺪث ﺑﻮد؟ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺤﺪث ﺑﻮدن ﻋﻠﯽ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮد .در اﯾﻦ زﻣﺎن،
اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ،ﭘﺴﺮ ﻣﺎدرت ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ را
ﻣﯽداﻧﺴﺖ .راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ،آن ﻣﺮد ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ھﻼک ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺄوﯾﻞ
ﻣﺤﺪث و ﻧﺒﯽ را ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ آﺧﺮ ﺧﺒﺮ ﺑﺎ اول ﺧﺒﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دارد و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
آن ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺻﺪر ﺧﺒﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﺠﻠﺲ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد
ﺑﻮده اﺳﺖ و ذﯾﻞ آن ﺧﺒﺮ ،ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺳﺠﺎد در ﻣﺠﻠﺲ اﺑﯽ
ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺎرﺣﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﺪر و
ذﯾﻞ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و آن را دو ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻮﯾﻨﺪه ،زﯾﺎد
ﺑﻦ ﺳﻮﻗﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﺳﻮﻗﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ﺣﺴﯿﻦ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﻗﺮ÷ ﺑﻮد ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ،ﻣﻄﻠﺒﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و
ﺣﻖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﻧﻘﻞ ﺧﺒﺮ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪه ،ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺴﺨﻪﻧﻮﯾﺴﺎن
ﮐﺘﺎﺑﺶ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺪ و ﻣﺘﻦ ،آﺧﺮ ﺧﺒﺮی را ﺑﻪ اﺑﺘﺪای ﺧﺒﺮ
دﯾﮕﺮ وﺻﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﻢ ،اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
ھﺸﺪار دادﯾﻢ .آن ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺎر ﺑﺎ ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮی از ﺣﻤﺮان از اﺑﯽ
ﺟﻌﻔﺮ÷ ﮔﻔﺘﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :دوازده ﺗﻦ از اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﻦ ﻣﺤﺪث ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﻣﺎدری ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ÷ ﺑﻮد ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ! ﺗﺎ
آﺧﺮ ...
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ،ﺑﺮادر ﻣﺎدری اﻣﺎم ﺳﺠﺎد ﺑﻮده ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ذھﺒﯽ در ﮐﺘﺎب
»ﳐﺘﴫ ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل« ﮔﻔﺘﻪ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﺳﻢ ﻣﺎدرش ،اموﻟﺪ ،ﺟﺎرﯾﻪای ﺑﻮده ﮐﻪ

ﻧﺎﻣﺶ ،ﻏﺰاﻟﻪ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺷﮫﺎدت ﺣﺴﯿﻦ ،زﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪهی آزاد ﺷﺪهی ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻮد ،او را

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺧﻮد درآورد و ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺪﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ از او ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .در ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دروغﭘﺮداز،
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدر او ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آوردن وی وﻗﺖ
زاﯾﻤﺎن وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را در ﺑﺤﺚ وﻻدت او ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد و ﺳﺒﺐ ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺻﺪوق در ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻴﻮن« در ﺑﺤﺚ دو دﺧﺘﺮ ﯾﺰدﮔﺮد ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ آنھﺎ
را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،از او رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﻮ ،ھﻤﺴﺮ ﺣﺴﯿﻦ÷ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از وﻻدت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ÷ ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺎرﯾﻪھﺎی
ﭘﺪر ،ﺣﻀﺎﻧﺖ او را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدری
را ﺟﺰ آن ﺟﺎرﯾﻪ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺳﭙﺲ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ او ،ﺟﺎرﯾﻪی آزاد ﺷﺪهی ﭘﺪرش اﺳﺖ و
ﻣﺮدم او را ﻣﺎدر وی ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ وی ـ ﻣﻌﺎذ اﻟﻠﻪ ـ ﺑﺎ ﻣﺎدرش ازدواج
ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺎرﯾﻪی آزاد ﺷﺪه ازدواج ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻗﻀﯿﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ھﻤﺴﺮاﻧﺶ ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻏﺴﻞ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و اﯾﻦ
ﻣﺎدر ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽاش ﺑﻪ او ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ اﻣﺎم ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ –
ازدواج – ﭼﯿﺰی در دل داری از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس و ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﻦ .ﮔﻔﺖ :آری ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ
ﺗﻮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارم .ﺑﻌﺪ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد ،وی را ﺑﻪ ھﻤﺴﺮی ﺧﻮد در آورد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،ﺑﻌﻀﯽ
از ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ،ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺑﻪ ھﻤﺴﺮی ﺧﻮﯾﺶ در آورده اﺳﺖ .در
ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺒﺮھﺎ ھﻢ ،آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن زن ﺳﺮﯾﻪ ـ ﮐﻨﯿﺰ ھﻤﺨﻮاﺑﻪ ـ ﺑﺮادر ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ او ھﻢ ﻋﻠﯽ ﻧﺎم داﺷﺖ و در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻃﻒ« ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻪ وی ﺷﯿﺮ داد و او ﺑﺮادر ﺷﯿﺮی ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻮد و
اﺑﻦ داود ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺎدر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺎ وی ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﺮده و او ھﻢ ﺑﻪ او ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ او را ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ زن ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ او را ﺑﻪ
ﻋﻘﺪ ﺧﻮد در آورده اﺳﺖ و ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻣﺮوان ،وی را ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ او
ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد ازدواج ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ از روی ّ
ﺗﻮھﻢ او را ﻣﺎدر وی داﻧﺴﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎدر وی ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﻮ ﺑﻮده ﮐﻪ در زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
)ﮐﻪ(  -۶۰۸ﺻﻔﺎر از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺛﻘﻔﯽ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ
ﺟﺤﺎل از اﯾﻮب ﺑﻦ ﺣﺴﻦ از ﻗﺘﺎده آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﯾﻪی ﻓﻮق ﺟﻤﻠﻪی» :وﻻ ﳏﺪث« را

اﻓﺰود.
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)ﮐﻮ(  -۶۰۹ﺻﻔﺎر از اﺑﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺳﺒﺎط از
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﯽ ﺣﻤﺰه ﺛﻤﺎﻟﯽ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و ﺳﻔﯿﺮه ﺑﻦ ﺳﻌﺪ در
ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ؛ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﯿﻨﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺣﺪﯾﺜﯽ را از اﺑﯽ
ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ھﯿﭻ اﺣﺪی آن را ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ :اﯾﻦ ﺧﺒﺮ
ﭼﯿﺴﺖ؟ از ﮔﻔﺘﻦ آن ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮد .ﺳﭙﺲ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﺰد اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ رﻓﺘﯿﻢ و ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﯿﻢ :اﻟﺒﺘﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﯿﻨﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺧﺒﺮی از ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل
ﮐﺴﯽ آن را از ﺗﻮ ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ .از ﮔﻔﺘﻦ آن ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮد و در ﺟﻮاب ﻣﺎ ﮔﻔﺖ :آری
اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ؛ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﯽ را در آﯾﻪای از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﺑﻌﺪ آﯾﻪی ﻓﻮق را ﺑﺎ
اﻓﺰودن» :وﻻ ﳏﺪث« ﺗﻼوت ﮐﺮد و ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﺘﺎب ﻋﻠﯽ ،ﮐﺘﺎب ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺪ از
وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آن را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده اﺳﺖ و اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن
ُ
ﻣﺼﺤﻒ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ا َﺑﯽ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر آن ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﺣﮑﺎم اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ در ﻏﺎﯾﺖ ﻇﮫﻮر اﺳﺖ.
)ﮐﺰ(  -۶۱۰ﻣﻔﯿﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺧﺒﺮ را در »اﺧﺘﺼﺎص« از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻐﺪادی از
اﺑﻦ اﺳﺒﺎط رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ﮐﺢ(  -۶۱۱ﺻﻔﺎر از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ از ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮه از
ﺣﻤﺮان آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﯿﻨﯿﻪ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ آورد و
ﮔﻔﺖ» :ﻋﻠﻢ ﻋﻠﯽ÷ در آﯾﻪای از ﻗﺮآن ﻗﺮار دارد و ﮔﻔﺖ :آن آﯾﻪ را از ﻣﺎ ﮐﺘﻤﺎن ﮐﺮده
اﺳﺖ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﮔﺮد ھﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻗﺮآن را ھﻤﺨﻮاﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺶ را
ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﭼﻮن ﻗﺮآن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ .ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ داﺧﻞ ﺷﺪم و
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﯿﻨﯿﻪ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ÷ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﯽ در آﯾﻪای
از ﻗﺮآن اﺳﺖ وﻟﯽ آن آﯾﻪ را از ﻣﺎ ﮐﺘﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﻮان ای ﺣﻤﺮان .ﻣﻦ
ﺧﻮاﻧﺪم ) :ﹶوﻣﺎ ﹶأرﺳ ﹾﻠﻨﹶﺎ ﹺﻣﻦ ﹶﻗ ﹾﺒ ﹺﻠ ﹶﻚ ﹺﻣﻦ رﺳ ﹴ
ﻮل ﹶو ﹶﻻ ﻧﹶﺒﹺ ﱟﻲ( اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ » :وﻻ ﳏﺪث« را ھﻢ
ﱠ ﹸ
ﹶ ﹾ ﹶ
ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻦ.
)ﮐﻂ(  -۶۱۲ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﺮھﺎن از اﺑﻦ ﺷﮫﺮ آﺷﻮب آورد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس در ﻗﺮاﺋﺖ
ﺧﻮد »وﻻ ﳏﺪث« را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

)ل(  -۶۱۳ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ھﻼﻟﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ

ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در ﺗﻼوت آﯾﻪی ﻓﻮق »وﻻ ﳏﺪث« را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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)ﻻ(  -۶۱۴ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﯽ از ادرﯾﺲ ﺑﻦ
زﯾﺎد ﺧﯿﺎط از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﺒﻮب از ﺟﻤﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ از زﯾﺎد ﺑﻦ ﺳﻮﻗﻪ از ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﯿﻨﯿﻪ
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ÷ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای ﺣﮑﻢ! آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ
ﮐﺪام آﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﺎ آن ﻗﺎﺗﻞ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﺰرﮔﯽ ھﻢ ،آ ﮔﺎه ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻔﺖ؟ راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ،در ﺑﺎرهی آن آﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ
ﺑﺪه .در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :آﯾﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ) :ﹶوﻣﺎ ﹶأرﺳ ﹾﻠﻨﹶﺎ ﹺﻣﻦ ﹶﻗ ﹾﺒ ﹺﻠ ﹶﻚ ﹺﻣﻦ رﺳ ﹴ
ﻮل ﹶو ﹶﻻ ﻧﹶﺒﹺ ﱟﻲ -وﻻ ﳏﺪث-
ﱠ ﹸ
ﹶ ﹾ ﹶ
( ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﺪث ﺑﻮد .ﮔﻔﺖ :ھﺮ اﻣﺎﻣﯽ از ﻣﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ ،ﻣﺤﺪث اﺳﺖ.

)ﻟﺐ(  -۶۱۵و از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ از ﭘﺪرش از ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ
از داود ﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ از ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮه ﻧﻀﺮی آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﯿﻨﯿﻪ ﺑﺮاﯾﻢ

ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﻮﻻﯾﻢ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ÷ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺒﺮ ﺻﻔﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ،
ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ.
)ﻟﺞ(  -۶۱۶ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ رواﯾﺖ ﻋﺎﻣﻪ در ﺳﺒﺐ ﻧﺰول آﯾﻪی ﻣﺬﮐﻮر
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﻧﺰد ﻣﺮدی
از اﻧﺼﺎر آﻣﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻃﻌﺎﻣﯽ ھﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :آری ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪا و ﺑﻌﺪ
ﺑﺰﻏﺎﻟﻪای را ﺑﺮاﯾﺶ ذﺑﺢ ﮐﺮد و ﺑﺮﯾﺎﻧﺶ ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد ،آرزو ﮐﺮد ﮐﻪ ای ﮐﺎش ﻋﻠﯽ و ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ھﻢ ،ھﻤﺮاه او ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن دو ،ﻋﻠﯽ آﻣﺪ و درﺑﺎرهی او اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻧﺎزل ﺷﺪ ) :ﹶو ﹶﻣﺎ
ﹺ ﹺﹺ
ﹶأرﺳ ﹾﻠﻨﹶﺎ ﹺﻣﻦ ﹶﻗ ﹾﺒﻠﹺ ﹶﻚ ﹺﻣﻦ رﺳ ﹴ
اﻟﺸ ﹾﻴ ﹶﻄ ﹸ
ﻮل ﹶو ﹶﻻ ﻧﹶﺒﹺ ﱟﻲ إﹺ ﱠﻻ إﹺ ﹶذا ﹶﲤﹶﻨﱠﻰ ﹶأ ﹾﻟ ﹶﻘﻰ ﱠ
ﻨﺴ ﹸﺦ اﻟ ﱠﻠـ ﹸﻪ ﹶﻣﺎ ﹸﻳ ﹾﻠ ﹺﻘﻲ
ﺎن ﹺﰲ ﹸأ ﹾﻣﻨ ﱠﻴﺘﻪ ﹶﻓ ﹶﻴ ﹶ
ﱠ ﹸ
ﹾ ﹶ
اﻟﺸ ﹾﻴ ﹶﻄ ﹸ
ﱠ
ﺎن ﹸﺛ ﱠﻢ  -وﻻ ﳏﺪث :(-ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﯿﻄﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ھﺴﺘﻨﺪ – ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ – و

ﻣﻨﻈﻮر ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪا اﻟﻘﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ را ﺑﻪ آن ﻧﺴﺦ ﮐﺮده اﺳﺖ آﻣﺪن ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺪ از اﺑﻮﺑﮑﺮ
و ﻋﻤﺮ اﺳﺖ.
)ﻟﺪ(  -۶۱۷ﮐﺸﯽ در »رﺟﺎل« ﺧﻮد از ﻋﯿﺎﺷﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ از ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ از
اﺑﺎن ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن از ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮه آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﻤﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺣﮑﻢ
ﺑﻦ ﻋﯿﻨﯿﻪ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ درﺑﺎرهی آﯾﻪای از وی ﺳﺆال ﮐﺮدﯾﻢ،
اﻣﺎ او ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽداد .ﺣﻤﺮان ﮔﻔﺖ :از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ درﺑﺎرهی ﻋﻠﯽ ﺳﺆال ﮐﺮدم .ﮔﻔﺖ:
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ھﻤﺎﻧﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﺮاه ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﯾﺎر ﻣﻮﺳﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ رﺳﻮل ﯾﺎ ﻧﺒﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ
آﯾﻪی ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺎ ﺗﻼوت ﮐﺮد ،و ﺳﭙﺲ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ؛ اﺑﺮاز ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮد.
)ﻟﻪ(  -۶۱۸ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻋﺪهای از اﺻﺤﺎب ﻣﺎ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻧﺼﺮ از
ﺛﻌﻠﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن از زراره ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ) :وﻛﺎن رﺳﻮﻻ ﻧﺒﻴﺎ(:

ﺳﺆال ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ :رﺳﻮل و ﻧﺒﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﺣﯽ را در ﺧﻮاب
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﻣﻄﻠﺐ را اداﻣﻪ داد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ آﯾﻪی ﻗﺒﻠﯽ را ﺗﻼوت ﮐﺮد ﺑﺎ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن )وﻻ ﳏﺪث(

)ﻟﻮ(  -۶۱۹و از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ﺣﺴﺎن از اﺑﯽ ﻓﻀﺎل از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ھﺎﺷﻤﯽ از ﻣﺮوان ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺑﺮﯾﺪ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ
و اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺗﻼوت آﯾﻪی ﻓﻮق رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن )وﻻ ﳏﺪث(

)ﻟﺰ(  -۶۲۰ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ ﻗﺮآن« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ

اﻣﺎم ﺻﺎدق ،آﯾﻪی ﻓﻮق را ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺷﯿﻮه ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻈﻮر از »ﳏﺪث« اﺋﻤﻪ

اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻔﺴﺮان ﺑﻌﺪ از وارد ﻧﻤﻮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺧﺒﺎر ،ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻟﻔﻆ آن ،اﯾﻦ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺧﺒﺮھﺎ و آنﭼﻪ ﺻﻔﺎر از ﻃﺮق ﻣﺘﻌﺪد و در ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آنھﺎ را
رواﯾﺖ ﮐﺮده دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ :ﮐﻠﻤﻪی )وﻻ ﳏﺪث( ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ از

ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎر آن را ﻧﺎزل ﮐﺮد و ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺼﺤﻒ اﻣﺎﻣﺎن اﺳﺖ ،و در ﺑﻌﻀﯽ از

آنﭼﻪ ﺻﻔﺎر در ﮐﺘﺎب »ﺑﺼﺎﺋﺮ« رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ آن ﻗﺮاﺋﺖ ،ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺘﺎده
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺪاران ﻋﺎﻣﻪ-اھﻞ ﺳﻨﺖ -اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف اﯾﻦ اﺧﺒﺎر در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ) ﹺﻣ ﹾﻦ
َ
ﹶﻗ ﹺﺒﻠﻚ( در ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺒﺮھﺎ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه و در ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه
و ﺣﺮف ﺟﺮ از آن ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه ،اﻣﺎ در اﮐﺜﺮ ﺧﺒﺮھﺎ ﺣﺮف ﺟﺮ » ِﻣﻦ« آﻣﺪه اﺳﺖ ﺷﺎﯾﺪ
ﺣﻤﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم آﯾﻪ را در اﺧﺒﺎر ﺳﻘﻮط ﺑﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از
راوﯾﺎن در ﻧﻘﻞ آن ﺳﮫﻮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻓﺎﺋﺪهای ﻧﺪارد .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻠﻤﻪی
ِﻣﻦ در ھﻤﻪی اﺧﺒﺎر اﯾﻦ ﺑﺎب ،ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺟﺰ در ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻨﯽ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺑﺮ ﺳﻘﻮط ﺻﺮاﺣﺖ دارﻧﺪ و ﻣﻮﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ در

ﺷﺮح »اﻟﻜﺎﰲ« و ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ در »اﻟﺒﺤﺎر« و »ﻣﺮآة اﻟﻌﻘﻮل« و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ اﯾﻦ

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺤﺪث ﺑﻪ ﻓﺘﺢ دال ،ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺑﻪ وی
اﻟﺮﲪﻦ« آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﯾﻢ.
ﺧﺒﺮ دھﻨﺪ و در ﮐﺘﺎب »ﻧﻔﺲ ﱠ
ﺳﻮرهی ﻣﺆﻣﻨﻮن

)اﻟﻒ(  -۶۲۱ﺳﯿﺎری از اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ از ﻣﺮدی از اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی:
َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َ
�ٰلِق َ
�﴾ ]اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن [۱۴ :در واﻗﻊ )ﻓﺘﺒﺎرك اﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ( اﺳﺖ.
﴿�تبارك ٱ� أحسن ٱل
ِ
)ب(  -۶۲۲ﻃﺒﺮﺳﯽ در »اﻟﺸﻮاذ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس) :ﻳﺄﺗﻮن ﻣﺎ

أﺗﻮا( ﺑﺎ ﻗﺼﺮ اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :آنﭼﻪ در »اﻟﻜﺎﰲ« از اﻣﺎم ﺻﺎدق درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ) :ﹶوا ﱠﻟ ﹺﺬﻳ ﹶﻦ ﹸﻳ ﹾﺆﺗ ﹶ
ﻮﲠ ﹾﻢ ﹶو ﹺﺟ ﹶﻠﺔ -ﻳﺄﺗﻮن ﻣﺎ
ﹸﻮن ﹶﻣﺎ آﺗﹶﻮا ﱠو ﹸﻗ ﹸﻠ ﹸ ﹸ
آﺗﻮا( و اﯾﻦ ،اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﻢ و اﻣﯿﺪ آﻧﺎن اﺳﺖ؛ زﯾﺮا از ﺧﺪا ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن را ﻧﭙﺬﯾﺮد

و از ﻃﺮﻓﯽ ھﻢ ،اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل اﻋﻤﺎل ﺧﻮد دارﻧﺪ .و در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
اﻣﺎم ﺻﺎدق آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻌﻨﯽ آﯾﻪی ﻓﻮق ﮔﻔﺖ :اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ آنﭼﻪ اﻧﺠﺎم
دادهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﻋﻤﺎل آﻧﺎن ﺑﺪون ﭘﺎداش ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و در ھﻤﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ از
ﺻﺎدق ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺛﻮاب آن ھﻢ ﻋﻠﻢ دارﻧﺪ و در ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ھﻢ ) :ﹶوا ﱠﻟ ﹺﺬﻳ ﹶﻦ ﹸﻳ ﹾﺆﺗ ﹶ
ﹸﻮن ﹶﻣﺎ آﺗﹶﻮا( آﻣﺪه اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻨﻈﻮر از ) ﹶﻣﺎ آﺗﹶﻮا(
ﻋﺒﺎدت و ﻃﺎﻋﺖ اﺳﺖ و در »اﻟﮑﺎﻓﯽ« ﭼﯿﺰی ﻧﺰدﯾﮏ و ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آن آﻣﺪه اﺳﺖ و در
»ﻣﺤﺎﺳﻦ« از ﺻﺎدق» :ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻮا« آﻣﺪه و ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻌﻨﯽ )ﻳﺆﺗﻮن ﻣﺎ

آﺗﻮا( آن اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ اﻣﻮال و اﺷﯿﺎء ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﯿﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ

واﻗﻊ ﻧﺸﻮد و ﻣﻌﻨﯽ )ﻳﺆﺗﻮن ﻣﺎ آﺗﻮا( اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪ.
ﺳﻮرهی ﻧﻮر

)اﻟﻒ(  -۶۲۳آﯾﻪی رﺟﻢ از اﯾﻦ ﺳﻮره ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه و در دﻟﯿﻞ ﺳﻮم ذﮐﺮ ﻃﺮق آن
ﮔﺬﺷﺖ.
)ب(  -۶۲۴ﺳﯿﺎری ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻧﺎﻣﻪی اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺑﻪ ﻣﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ذﯾﻞ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ) :إن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻣﻮن اﳌﺤﺼﻨﲔ اﻟﻐﺎﻓﻠﲔ

۲۹۴

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﻟﻌﻨﻮا ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة وﳍﻢ ﻋﺬاب ﻋﻈﻴﻢ( )ﺑﻪ ﺟﺎي اﻟﻤﺤﺼﻨﺎت اﻟﻐﺎﻓﻼت اﻟﻤﺤﺼﻨﯿﻦ

اﻟﻐﺎﻓﻠﯿﻦ آورده(.

)ج(  -۶۲۵ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از ﻋﻠﯽ÷ ﺑﻪ ھﻤﺰه رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه
اﺳﺖ و در ﺳﻮرهی ﺑﻘﺮه در ﺑﺎرهی آن ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ.
)د(  -۶۲۶ﺳﯿﺎری از ﺣﻤﺎد از ﺣﺮﯾﺰ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آﯾﻪی ﺑﻌﺪی را اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :و ﹾﻟﻴﺴ ﹶﺘﻌ ﹺﻔ ﹺ
ﻒ ا ﱠﻟ ﹺﺬﻳ ﹶﻦ ﹶﻻ ﹶ ﹺ
ﳚﺪﹸ ﹶ
ون ﻧﹺﻜﹶﺎﺣ ﹰﺎ – ﺑﺎﳌﺘﻌﺔ – ﹶﺣﺘﱠﻰ ﹸﻳ ﹾﻐﻨﹺ ﹶﻴ ﹸﻬ ﹾﻢ اﷲﹸ ﹺﻣﻦ ﹶﻓ ﹾﻀﻠﹺ ﹺﻪ(
ﹶ ﹶﹾ ﹾ
ﻗﺮآن اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ.
)ھ)  -۶۲۷و از ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﺣﺮﯾﺰ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﺑﻌﺪی را اﯾﻦ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﻴﻢ(.
ﻮر ﱠرﺣ ﹲ
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ ) :ﹶﻓﺈﹺ ﱠن اﷲﹶ ﻣﻦ ﹶﺑ ﹾﻌﺪ إﹺﻛ ﹶﹾﺮاﻫ ﹺﻬ ﱠﻦ-ﳍ ﹼﻦ -ﹶﻏ ﹸﻔ ﹲ

)و(  -۶۲۸ﻃﺒﺮﺳﯽ در »اﻟﺸﻮاذ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻗﺮاﺋﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﻴﻢ( اﺳﺖ.
ﻮر ﱠرﺣ ﹲ
ﺟﺒﯿﺮ) ﹶﻓﺈﹺ ﱠن اﷲﹶ ﻣﻦ ﹶﺑ ﹾﻌﺪ إﹺﻛ ﹶﹾﺮاﻫ ﹺﻬ ﱠﻦ-ﳍ ﹼﻦ -ﹶﻏ ﹸﻔ ﹲ
)ز(  -۶۲۹ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :در آﯾﻪی  ،۴۵اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ:
)وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﴚ ﻋﲇ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ( ﺑﻌﺪ از )ﻋﲇ أرﺑﻊ( ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ.

)ح(  -۶۳۰ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ اﺳﺒﺎط از اﺑﻦ ﺑﮑﯿﺮ از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ

ﺟﻌﻔﺮ÷ ﻧﯿﺰ) ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﴚ ﻋﲇ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ( را ﺑﻪ آﯾﻪی ﻓﻮق ،اﻓﺰود.

)ط(  -۶۳۱ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ )وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﴚ ﻋﲇ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ( را

ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد.

)ی(  -۶۳۲ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ و اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ) :ﻳﻀﻌﻦ ﻣ ﹾﻦ ﺛﻴﺎﲠﻦ( ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ

و ھﻤﺎن ﻗﺮاﺋﺖ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ ﻧﯿﺰ ،رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ﯾﺎ(  -۶۳۳ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﭘﺪرش از ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ از ﺣﺮﯾﺰ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ) :ﻳﻀﻌﻦ ﻣ ﹾﻦ ﺛﻴﺎﲠﻦ( ﺧﻮاﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﻗﺮآن ﮐﻠﻤﻪی ﻣ ْﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
)ﯾﺐ(  -۶۳۴ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی آﯾﻪی ﻓﻮق را ﭼﻨﯿﻦ
َ ۡ َ َ ٰ ُ َ ّ َ ٓ ِ َّ ٰ َ َ ۡ ُ َ َ ٗ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َّ ُ َ ٌ َ َ
اح أن يَض ۡع َن
ﺧﻮاﻧﺪ﴿ :وٱلق�عِد مِن ٱلنِساء ٱ� ِ� � يرجون ن ِ�احا فليس علي ِهن جن
� ُم َت َ ّ َ
�ٰت بز َ
ا� ُه َّن َ� ۡ َ
� َِي َ
�ن ٖة﴾ ]اﻟﻨﻮر»[۶۰ :و زﻧﺎن از ﮐﺎراﻓﺘﺎدهای ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ازدواج
ِ
� ِۢ ِ ِ

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﮫﺎی )روﯾﯿﻦ( ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﺑﺸﺮط
اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﺧﻮدآراﯾﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ«.
اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﻞ از »ﺛﯿﺎب« واژهی » ِﻣ ْﻦ« اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻦ.
ﺳﻮرهی ﻓﺮﻗﺎن

)اﻟﻒ(  -۶۳۵ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﭘﺪرش از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ از
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن از ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﻣﺮوان از ﻣﻨﺨﻞ ﺑﻦ ﺟﻤﯿﻞ رﻗﯽ از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺟﻌﻔﯽ
آورده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ÷ اﯾﻦ آﯾﻪی را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا
ﻮن -ﻵل ﳏﻤﺪ ﺣﻘﻬﻢ – إﹺن ﹶﺗﺘﱠﺒﹺ ﹸﻌ ﹶ
)و ﹶﻗ ﹶﺎل اﻟ ﱠﻈﺎﳌﹸﹺ ﹶ
ﻮن إﹺ ﱠﻻ ﹶر ﹸﺟ ﹰ
ﻼ ﱠﻣ ﹾﺴ ﹸﺤﻮر ﹰا(.
ﻧﺎزل ﮐﺮد :ﹶ

)ب(  -۶۳۶ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺎری از اﺣﻤﺪ
ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺻﯿﺮﻓﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﯽ ﺣﻤﺰه ﺛﻤﺎﻟﯽ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﻓﻮق را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ ) :ﹶو ﹶﻗ ﹶﺎل اﻟ ﱠﻈ ﹸ
ﺎﳌﹺ ﹶ
ﻮن -ﻵل ﳏﻤﺪ
ﺣﻘﻬﻢ – إﹺن ﹶﺗﺘﱠﺒﹺ ﹸﻌ ﹶ
ﻮن إﹺ ﱠﻻ ﹶر ﹸﺟ ﹰ
ﻼ ﱠﻣ ﹾﺴ ﹸﺤﻮر ﹰا(.

)ج(  -۶۳۷ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ھﻤﺎم از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ از
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺜﻨﯽ از ﭘﺪرش از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ زﯾﺪ از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)د(  -۶۳۸ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﯽ ﺣﻤﺰه و از اﺑﯽ ﺳﯿﻒ از ﺑﺮادرش از
ﭘﺪرش از اﺑﯽ ﺣﻤﺰه از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ را ھﻤﯿﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎزل ﮐﺮد.
)ھ)  -۶۳۹ﻓﺮات ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺰاری ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻌﻦ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ
آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از وی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎزل ﮐﺮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را آورد.
)و(  -۶۴۰ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﺑﺎب آﯾﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه از ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
اﺳﺘﺎدان ﺧﻮدش از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل
ﻮن -ﻵل ﳏﻤﺪ ﺣﻘﻬﻢ – إﹺن ﹶﺗﺘﱠﺒﹺ ﹸﻌ ﹶ
ﮐﺮد ) :ﹶو ﹶﻗ ﹶﺎل اﻟ ﱠﻈﺎﳌﹸﹺ ﹶ
ﻮن إﹺ ﱠﻻ ﹶر ﹸﺟ ﹰ
ﻼ ﱠﻣ ﹾﺴ ﹸﺤﻮر ﹰا(.
)ز(  -۶۴۱ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ و زﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾﻌﻘﻮب» ،إن ﹸﻧﺘﹼﺨﺬ« را ﺑﺎ

ﺿﻢ ﻧﻮن و ﻓﺘﺢ ﺧﺎء ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ،ﻗﺮاﺋﺖ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ و اﺑﯽ درداء اﺳﺖ و از
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ÷ و زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ ،رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﻧﻮن
و ﮐﺴﺮ ﺧﺎء ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ.
َّ َ َ ۡ ُ َ
ُ
)ح(  -۶۴۲ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ ﴿ َوع َِباد ٱ َّلر� ٱ�
ِين �مشون] ﴾...اﻟﻔﺮﻗﺎن[۶۳:
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﯾﻤﺸﻮن ﻓﯽ اﻷﺳﻮاق ﺑﺎ ﺿﻢ ﯾﺎء و ﺷﯿﻦ ﻣﺸﺪد از ﻋﻠﯽ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ،ﯾﻤﺸﻮن ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﯾﺎء و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺷﯿﻦ اﺳﺖ.
)ط(  -۶۴۳ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ) :ﹶﻳﺎ ﹶﻟ ﹾﻴﺘﹶﻨﹺﻲ ﱠاﲣ ﹾﹶﺬ ﹸت ﻣ ﹶﻊ اﻟﺮﺳ ﹺ
ﻮل
ﹶ ﱠ ﹸ
–ﻋﻠﻴ ﹰﺎ وﻟ ﹼﻴ ﹰﺎ( ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

)ی(  -۶۴۴ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ ﻣﺤﺒﻮب از اﺑﯽ اﯾﻮب ﺣﺬاء از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷
آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎزل ﮐﺮد و ﺑﻪ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ
در ﻣﺼﺤﻒ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻗﺮار دارد) :ﻳﺎ وﻳ ﹶﻠﺘﹶﻰ ﹶﻟﻴﺘﹶﻨﹺﻲ ﹶﱂ ﹶأ ﱠ ﹺ
ﲣ ﹾﺬ-زﻓﺮ -ﹶﺧ ﹺﻠﻴ ﹰ
ﻼ( )ﺑﻪ ﺟﺎی
ﹾ
ﹶ ﹶﹾ
ﹾ
ً
ﻓﻼﻧﺎ زﻓﺮا آورده اﺳﺖ(.
)ﯾﺎ(  -۶۴۵و از ﺑﺮﻗﯽ از ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب-ﻗﺮآن -ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺰرﮔﯽ ھﺴﺖ و ﺷﻤﺎ ھﻢ آن را ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﺪ
ً
ٌ
ﻣﮑﻨﯽ ﻋﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ:
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺎﯾﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺎم ﻣﺮدی را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﺎن ﻟﻔﻆ ﻓﻼﻧ ﹰﺎ را ﺑﻪ ﮐﻨﺎﯾﻪ از اﺳﻢ آن ﻣﺮد

ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َّ ۡ ُ َ ً َ ٗ
﴿�ٰو�ل ٰ
� ۡ�ت ِ� ل ۡم ��ِذ ف�نا خل ِي�] ﴾٢٨اﻟﻔﺮﻗﺎن.[۲۸ :
)ﯾﺐ(  -۶۴۶و از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻏﺬاﻓﺮ از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﯿﺎر از
اﺑﯽ اﻟﺨﻄﺎب از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ از ﮐﻨﺎﯾﻪ
َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َّ ۡ ُ َ ً َ ٗ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﴿�ٰو�ل ٰ
� ۡ�ت ِ� ل ۡم ��ِذ ف�نا خل ِي� ﴾٢٨ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ
ً
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،در ﻣﺼﺤﻒ ﻋﻠﯽ÷ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﻼﻧﺎ ،زﻓﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
)ﯾﺞ(  -۶۴۷و از ﺣﻤﺎد از ﺣﺮﯾﺰ از ﻣﺮدی از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی )(۲۷
ﻮل ﻳﺎ ﹶﻟﻴﺘﹶﻨﹺﻲ  -ﹶﱂ ﹶأ ﱠ ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﲣ ﹾﺬ-زﻓﺮ -ﹶﺧﻠﹺﻴ ﹰ
ﻼ (.
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ) :ﹶو ﹶﻳ ﹾﻮ ﹶم ﹶﻳ ﹶﻌ ﱡﺾ اﻟ ﱠﻈﺎﱂ ﹸ ﹶﻋ ﹶﲆ ﹶﻳﺪﹶ ﹾﻳﻪ –و -ﹶﻳ ﹸﻘ ﹸ ﹶ ﹾ
ﹾ
)ﯾﺪ(  -۶۴۸از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﯿﺎر از اﺑﯽ اﻟﺨﻄﺎب از اﺑﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺒﺮ ﺳﯿﺎری آﻣﺪه اﺳﺖ.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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)ھ)  -۶۴۹از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻤﮫﻮر از ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ از ﺣﺮﯾﺰ از ﻣﺮدی از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ
آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :و  ...ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺒﺮ ﻗﺒﻠﯽ را ذﮐﺮ ﮐﺮد.
)ﯾﻮ(  -۶۵۰ﻃﺒﺮﺳﯽ در »اﻻﺣﺘﺠﺎج« در ﺧﺒﺮی از زﻧﺪﯾﻘﯽ ﮐﻪ ـ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد
درﺑﺎرهی آﯾﻪھﺎی ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ ﻗﺮآن از اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ ﺳﺆال ﺷﺪ ،اﯾﺸﺎن ھﻢ در ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻔﺖ» :ﻧﺎم ﺑﺮدن اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﻓﻖ دارای ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺰرگ ﮐﺎر ﺧﺪاﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎر
ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ؛ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ) .ﺧﺒﺮ(
)ز(  -۶۵۱ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﺎرب )ﻓﺪﻣﺮ ﹼاﳖﻢ ﺗﺪﻣﲑا( .را ﺑﺎ ﻧﻮن

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺛﻘﯿﻠﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد و اﯾﻦ از ﻋﻠﯽ÷ ھﻢ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ) :ﻓﺪﻣﺮاﻫﻢ ﺗﺪﻣﲑا(.

)ﯾﺢ(  -۶۵۲ﮐﻠﯿﻨﯽ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮫﺮان از ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﯽ

ﺣﻤﺰه از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل
ﮐﺮده اﺳﺖ) :ﻓﺄﰊ أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس – ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻋﲇ – إﻻ ﻛﻔﻮرا(.

)ﯾﻂ(  -۶۵۳ﺷﯿﺦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ در »ﻛﻨﺰ اﻵﻳﺎت« از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ

ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﺪون ﺗﻔﺎوت رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
)ک(  -۶۵۴ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻤﮫﻮر از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﺒﻮب از اﺑﯽ اﯾﻮب
ﺣﺬاء از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺘﻢَ ﴿ :وٱ ۡج َع ۡل َنا ل ِۡل ُم َّتق َ
�
ِ
إ َم ً
اما﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن [۷۴ :ﮔﻔﺖ :اﻣﺮ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺧﻮاﺳﺘﻪای .اﯾﻦ آﯾﻪ در اﺻﻞ) :واﺟﻌﻞ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ
ِ

اﳌﺘﻘﲔ إﻣﺎﻣﺎ( اﺳﺖ.

)ﮐﺎ(  -۶۵۵ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﭘﺪرش از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ اﻣﺎم

رﺿﺎ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ ﻧﺰد اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آﯾﻪی ﺑﻌﺪی را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ:
َ َّ َ َ ُ ُ َ
ب َ�َا م ِۡن أَ ۡز َ�ٰج َنا َو ُذ ّر َّ�ٰت َنا قُ َّرةَ أ َ ۡ� ُ� َوٱ ۡج َع ۡل َنا ل ِۡل ُم َّتق َ
ون َر َّ� َنا َه ۡ
�
﴿وٱ�ِين �قول
ِ
ِ
ِ
ٖ
ِ
إ َم ً
اما] ﴾٧٤اﻟﻔﺮﻗﺎن.[۷۴ :
ِ
»و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا! ھﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎء ﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ
روﺷﻨﯽ ﭼﺸﻤﺎﻧﻤﺎن ﮔﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺎ را ﭘﯿﺸﻮای ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎران ﮔﺮدان«.
ﺑﻌﺪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮ ﺑﺰرﮔﯽ را از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ
آﻧﺎن را ﺑﺮای ﻣﺘﻘﯿﻦ اﻣﺎم ﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای ﭘﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
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ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ در اﺻﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖَ ﴿ :وٱ َّ� َ
ِين
ۡ ۡ
َُ ُ َ
ب َ�َا م ِۡن أَ ۡز َ�ٰج َنا َو ُذ ّر َّ�ٰت َنا قُ َّرةَ أَ ۡ� ُ
ون َر َّ� َنا َه ۡ
�قول
� َوٱج َعل َنا  -ﻣﻦ اﳌﺘﻘﲔ -إﹺ ﹶﻣﺎﻣ ﹰﺎ﴾.
ِ ِ
ِ
ٖ
اﺟ ﹶﻌ ﹾﻞ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﳌﺘﻘﲔ-
)ﮐﺐ(  -۶۵۶ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﻗﺮاﺋﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ -) :ﹶو ﹾ
إﹺ ﹶﻣﺎﻣ ﹰﺎ( .آﻣﺪه اﺳﺖ.

)ﮐﺞ(  -۶۵۷ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻧﺎﺳﺦ اﻟﻘﺮآن« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و ﻣﺜﻞ آن
َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ ّ َّ َ ُ َّ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ
َ
� وٱجعلنا -
اﺳﺖ اﯾﻦ آﯾﻪ﴿ :وٱ�ِين �قولون ر�نا هب �ا مِن أز� ٰ ِ
جنا وذرِ�ٰتِنا قرة أ� ٖ
ﻣﻦ اﳌﺘﻘﲔ -إﹺ ﹶﻣﺎﻣ ﹰﺎ﴾ .ﺑﻌﺪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎﻧﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺧﺪا داﺷﺘﻨﺪ ،از
او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ آﻧﺎن را ﭘﯿﺸﻮای ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎران ﮔﺮداﻧﺪ ،ﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،از او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در

ﻣﯿﺎن ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎران آﻧﺎن را ﭘﯿﺸﻮا ﮔﺮداﻧﺪ ،ﭘﺲ )واﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﳌﺘﻘﲔ إﻣﺎﻣ ﹰﺎ( ﺑﺨﻮان« .در اﯾﻦ
ﻧﺴﺨﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﺎﻟﯽ از ﻧﻘﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﻮرهی ﺷﻌﺮاء

)اﻟﻒ( -۶۵۸ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ ﺳﯿﻒ از ﺑﺮادرش از ﭘﺪرش از ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ از
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
)ﺷﺎﻓﻌﲔ وﻻ ﺻﺪﻳﻖ ﲪﻴﻢ( را ﺧﻮاﻧﺪ.

)ب(  -۶۵۹و از اﺑﻦ ﻓﻀﺎل از اﺑﻦ ﺑﮑﯿﺮ از زراره از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ
ََ ۡ َ ََ َ
ك ٱ ۡ�َ ۡق َر� َ
�– ورﻫﻄﻚ ﻣﻨﻬﻢ اﳌﺨﻠﺼﲔ﴾
را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ﴿ :وأنذِر عشِ �ت
ِ
)ج(  -۶۶۰ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از اﻣﺎم ﺻﺎدق آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ) :ورﻫﻄﻚ ﻣﻨﻬﻢ

اﳌﺨﻠﺼﲔ( ﻧﺎزل ﺷﺪ.

)د(  -۶۶۱ﺻﺪوق در »اﻟﻌﻴﻮن« و »اﻷﻣﺎﱄ« از اﺑﻦ ﺷﺎذوﯾﻪ ﻣﺆدب و ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

ﺑﻦ ﺳﺮور از ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺮی از ﭘﺪرش از رﯾﺎن ﺑﻦ ﺻﻠﺖ از اﻣﺎم رﺿﺎ÷ در ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ
ﻃﻮﻻﻧﯽ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎء ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ ،آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺻﻄﻔﺎء  -ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪن – را در

ﻗﺮآن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ اﻣﺎم رﺿﺎ ﮔﻔﺖ :در ﻇﺎھﺮ ﻧﻪ ،در ﺑﺎﻃﻦ اﺻﻄﻔﺎء را در دوازده ﺟﺎ
ََ ۡ َ ََ َ
ك ٱ ۡ�َ ۡق َر� َ
�– ورﻫﻄﻚ ﻣﻨﻬﻢ اﳌﺨﻠﺼﲔ﴾
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﺎی اول در ﴿وأنذِر عشِ �ت
ِ

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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ُ
اﺳﺖ .و در ﻗﺮاﺋﺖ اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ھﻢ ھﻤﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ و در ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
)ھ(  -۶۶۲ﻓﺮات ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻌﻦ از اﺑﯽ
ََ ۡ َ ََ َ
ك ٱ ۡ�َ ۡق َر� َ
�– ورﻫﻄﻚ
ﺟﻌﻔﺮ از ﭘﺪرش÷ آورد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد﴿ :وأنذِر عشِ �ت
ِ
ﻣﻨﻬﻢ اﳌﺨﻠﺼﲔ﴾

)و(  -۶۶۳ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق راﺷﺪی و ﻋﻠﯽ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ دھﺎن از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ،ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ زﮐﺮﯾﺎ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ھﺎﺷﻢ
ﺷﻤﺴﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ارﻓﻊ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ آورد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ را در ﺷﻌﺐ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮد .راوی ﻣﻄﻠﺐ را اداﻣﻪ
داد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :واﻧﺬر ﻋﺸﯿﺮﺗﯽ اﻷﻗﺮﺑﯿﻦ
ورھﻄﯽ اﻟﻤﺨﻠﺼﯿﻦ وأﻧﺘﻢ ﻋﺸﯿﺮﺗﯽ اﻷﻗﺮﺑﻮن ورھﻄﯽ اﻟﻤﺨﻠﺼﻮن« و ﺷﻤﺎ ﻋﺸﯿﺮه و
ﻧﺰدﯾﮑﺎن و ﮔﺮوه ﻣﺨﻠﺺ ﻣﻦ ھﺴﺘﯿﺪ) .ﺧﺒﺮ(
)ز(  -۶۶۴و از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺜﻌﻤﯽ از ﻋﺒﺎد ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد از
اﺑﯽ اﻟﺠﺎرود ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ )ورﻫﻄﻚ ﻣﻨﻬﻢ اﳌﺨﻠﺼﲔ( اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻠﯽ و

ﺣﻤﺰه و ﺟﻌﻔﺮ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ و آل ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ.

)ح(  -۶۶۵ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در آﯾﻪی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻨﻈﻮر از )ورﻫﻄﻚ ﻣﻨﻬﻢ

اﳌﺨﻠﺼﲔ( ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ و ﺣﻤﺰه و ﺟﻌﻔﺮ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ و أﺋﻤﻪ از آل ﻣﺤﻤﺪ
َ ۡ َ َ َ َ ۡ َۡ َ
ھﺴﺘﻨﺪ .و در ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺴﺨﻪھﺎ آﻣﺪه اﺳﺖَ ﴿ :وأنذِر عشِ �تك ٱ�ق َر�ِ�] ﴾٢١٤اﻟﺸﻌﺮاء[۲۱۴:
ﭘﺲ رھﻂ و ﮔﺮوه ﻣﺨﻠﺺ ﻋﻠﯽ÷ اﺳﺖ ﺗﺎ آﺧﺮ ...
)ط(  -۶۶۶ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮ آنﭼﻪ از ﺳﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ﻃﺎوس در »ﺳﻌﺪ اﻟﺴﻌﻮد« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ھﻮﺑﻪ ﺑﺎھﻠﯽ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ

اﺳﺤﺎق ﻧﮫﺎوﻧﺪی از ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﺣﻤﺎد اﻧﺼﺎری از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺷﻤﺮ از ﻣﺒﺎرک ﺑﻦ ﻓﻀﺎﻟﻪ و ﻋﺎﻣﻪ
ھﻢ از ﺣﺴﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﺮدی از ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ

ﮔﺮوھﯽ ﺑﻌﺪ از واﻗﻌﻪی ﺟﻤﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﻋﻠﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار دادﻧﺪ .آن ﻣﺮد
وﻗﺘﯽ ﺣﺪﯾﺚ را از ﺣﺴﻦ ﺷﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ! ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ،ﻋﻠﯽ ﭘﯿﺸﺘﺎزﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺑﻪ آنﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﻧﺰد ﺧﺪا آورد اﯾﻤﺎن آورد و اﻗﺮار ﻧﻤﻮد و ﻣﻦ
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ھﻢ ﻧﻔﺮ دھﻢ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ÷ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :دﻋﻮت رﺳﻮل ﺧﺪا را ﻓﺮدا در ﻣﻨﺰل اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در اداﻣﻪی ﺑﺤﺚ ﮔﻔﺖ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻮی ھﻤﻪی ﻣﺮدم ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﺮ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﻧﻤﻮد:
ََ ۡ َ ََ َ
ك ٱ ۡ�َ ۡق َر� َ
﴿وأنذِر عشِ �ت
�– ورﻫﻄﻚ ﻣﻨﻬﻢ اﳌﺨﻠﺼﲔ ﴾
ِ
َ
)ی(  -۶۶۷ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻗﺮاﺋﺖ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد آﻣﺪه اﺳﺖَ ﴿ :وأنذ ِۡر
َ ََ َ
ك ٱ ۡ�َ ۡق َر� َ
�– ورﻫﻄﻚ ﻣﻨﻬﻢ اﳌﺨﻠﺼﲔ﴾ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
عشِ �ت
ِ
)ﯾﺎ(  -۶۶۸ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﭙﺲ دﺷﻤﻨﺎن اھﻞ ﺑﯿﺖ و ﺳﺘﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
)و ﹶﺳ ﹶﻴ ﹾﻌ ﹶﻠ ﹸﻢ ا ﱠﻟ ﹺﺬﻳ ﹶﻦ ﹶﻇ ﹶﻠ ﹸﻤﻮا  -آل ﳏﻤﺪ ﺣﻘﻬﻢ -ﹶأ ﱠي ﹸﻣﻨ ﹶﻘ ﹶﻠ ﹴ
ﺐ ﹶﻳﻨ ﹶﻘ ﹺﻠ ﹸﺒ ﹶ
ﻮن(
ﺑﻪ آﻧﺎن را ذﮐﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﹶ

ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ و آن را در ﺻﺪر ﮐﺘﺎب ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،آورده اﺳﺖ.
)ﯾﺐ(  -۶۶۹ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ از ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﺎراﻧﺶ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آﯾﻪی ﻓﻮق را
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼوت ﮐﺮد ) :ﹶو ﹶﺳ ﹶﻴ ﹾﻌ ﹶﻠ ﹸﻢ ا ﱠﻟ ﹺﺬﻳ ﹶﻦ ﹶﻇ ﹶﻠ ﹸﻤﻮا  -آل ﳏﻤﺪ ﺣﻘﻬﻢ -ﹶأ ﱠي ﹸﻣﻨ ﹶﻘ ﹶﻠ ﹴ
ﺐ ﹶﻳﻨ ﹶﻘﻠﹺ ﹸﺒ ﹶ
ﻮن(
)ﯾﺞ(  -۶۷۰ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻣﺎم ﺻﺎدق÷ آﯾﻪی ) ﹶو ﹶﺳ ﹶﻴ ﹾﻌ ﹶﻠ ﹸﻢ ا ﱠﻟ ﹺﺬﻳ ﹶﻦ
ﹶﻇ ﹶﻠ ﹸﻤﻮا  -آل ﳏﻤﺪ ﺣﻘﻬﻢ -ﹶأ ﱠي ﹸﻣﻨ ﹶﻘ ﹶﻠ ﹴ
ﺐ ﹶﻳﻨ ﹶﻘ ﹺﻠ ﹸﺒ ﹶ
ﻮن( را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد.
ﺳﻮرهی ﻧﻤﻞ

)اﻟﻒ(  -۶۷۱ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ÷ و ﻗﺘﺎده ﻣﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻓﺘﺢ
ﻣﯿﻢ و ﺻﺎد ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
)ب(  -۶۷۲ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ از اﻓﺮاد زﯾﺎدی از اﺋﻤﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی
ُّ
لط ۡ� َوأُوت َ
﴿ ُع ّل ِۡم َنا َمنط َق ٱ َّ
� َ ۡ
� ٍء] ﴾...اﻟﻨﻤﻞ [۱۶ :ﺑﺪون » ﹺﻣﻦ« ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ِن
م
ا
ِين
ِ
ِ
ِ
)ج(  -۶۷۳ﺻﻔﺎر در ﺧﺒﺮ و ﺳﺎﺑﻊ از »ﺑﺼﺎﺋﺮ« از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ

از ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدان ﺧﻮد از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ُّ
لط ۡ� َوأُوت َ
ُ ّ ۡ َ َ َ َّ
� َ ۡ
� ٍء﴾ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ:
ِن
م
ا
ِين
ِ
اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﮐﺮد﴿ :عل ِمنا من ِطق ٱ ِ
ﺣﺮف » ﹺﻣﻦ« ﻧﺪارد و در اﺻﻞ )وأوﺗﻴﻨﺎ ﻛﻞ ﺷﺊ( اﺳﺖ.
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)د( -۶۷۴ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ھﺸﺎم ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ از ﺟﺎﺑﺮ از
)و ﹶﻟ ﹶﻘﺪﹾ آ ﹶﺗ ﹾﻴﻨﹶﺎ ﹶد ﹸاوو ﹶد ﹶو ﹸﺳ ﹶﻠ ﹾﻴ ﹶﲈ ﹶن ﹺﻋ ﹾﻠ ﹰﲈ
اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ :ﹶ
اﳊﻤﺪﹸ ﷲﹺ ا ﱠﻟ ﹺﺬي ﹶﻓ ﱠﻀ ﹶﻠﻨﹶﺎ  -ﺑﺎﻹﻳﲈن وﺑﻤﺤﻤﺪ -ﹶﻋ ﹶﲆ ﻛﹶﺜﹺ ﹴﲑ ﻣﻦ ﹺﻋﺒ ﹺ
ﲔ(.
ﺎد ﹺه اﳌﹾﹸ ﹾﺆ ﹺﻣﻨﹺ ﹶ
ﱢ ﹾ ﹶ
ﹶو ﹶﻗ ﹶﺎﻻ ﹾ ﹶ ﹾ

)ھ)  -۶۷۵و از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺘﻢ:
َۡ
ُ َ ّ
َ ٗ
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ﴿ :دآبَّة ّم َِن ٱ� ِ
�ض ت�ل ُِم ُه ۡم﴾ ]اﻟﻨﻤﻞ [۸۲ :اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺠﺮوح ﮐﻨﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺗﻜﻠﻤﻬﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻳﻜ ﹼﻠ ﹸﻤ ﹸﻬﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.

)و(  -۶۷۶ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ÷ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻣﺠﺮوح ﮐﻨﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺗﻜﻠﻤﻬﻢ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻳﻜﻠﻤﻬﻢ اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﻣﺠﻤﻊ

ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ و ﻣﺠﺎھﺪ و ﺟﺤﺪری و اﺑﻦ زرﻋﻪ ﺗﻜﻠﻤﻬﻢ ﺑﺎ

)ﺗﺎء( و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﻤﮫﻢ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ آن ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ را ﻣﺠﺮوح ﮐﻨﺪ و ﺑﺨﻮرد.
ﺳﻮرهی ﻋﻨﮑﺒﻮت

َ َ َ ۡ َ َ َّ َّ ُ َّ َ َ َ ُ ْ
)اﻟﻒ(  -۶۷۷ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﴿فليعلمن ٱ� ٱ�ِين صدقوا
َ َ َ ۡ َ َ َّ ۡ َ
�ٰذِ� َ
�﴾ ]اﻟﻌﻨﮑﺒﻮت [۳ :را ﺑﺎ ّ
ﻳﻌﻠﻤﻦ« اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ
ﺿﻢ ﯾﺎء و ﮐﺴﺮ ﻻم ھﺮ دو »
و�علمن ٱل
ﹼ
ِ
ﻗﺮاﺋﺖ از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ÷ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﺷﺪه

اﺳﺖ و زھﺮی در» :وﻟﻴﻌﻠﻤﻦ اﻟﻜﺎذﺑﲔ« ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﻮرهی روم

)اﻟﻒ(  -۶۷۸ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از اﺑﻦ اﺳﺒﺎط از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ آورده اﺳﺖ
ُ َۡ ُ ََ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ زھﺮی ﴿ ُ� َّم يُع ُ
يدهُۥ َوه َو أه َون عل ۡيهِ] ﴾...اﻟﺮوم [۲۷ :را )ﺛﻢ
ِ

ﻳﻌﻴﺪه و ﻫﻮ ﻫﲔ( ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ زھﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

)ب(  -۶۷۹و از ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﺣﺎزم رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﻀﻮر اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﯾﻦ
ُ َۡ ُ ََ
آﯾﻪ را ﺧﻮاﻧﺪمَ ﴿ :و ُه َو ٱ َّ�ِي َ� ۡب َد ُؤا ْ ٱ ۡ َ
� ۡل َق ُ� َّم يُع ُ
يدهُۥ َوه َو أه َون عل ۡيهِ﴾ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ
ِ

درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ) :وﻫﻮ ﻫﲔ ﻋﻠﻴﻪ( زﯾﺮا اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای

۳۰۲

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

او اﻫﻮن – آﺳﺎﻧﺘﺮ – از ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ،اﻧﺠﺎم دﯾﮕﺮی ﺑﺮای او ﺳﺨﺖﺗﺮ

ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

َّ َّ َ َ َّ ُ ْ
)ج(  -۶۸۰از اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﻮدش ﺧﻮاﻧﺪ﴿ :إِن ٱ�ِين فرقوا
َ ُ ْ
د َ
ِين ُه ۡم َو�نوا ش َِي ٗعا﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم ،[۱۵۹ :ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ دﭼﺎر ﺗﻔﺮﻗﻪی دﯾﻨﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﺪا

آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﻔﺮﯾﻨﺸﺎن ﮐﻨﺪ از دﯾﻨﺸﺎن ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺲ در اﺻﻞ ﻧﺰول:

)ﻓﺎرﻗﻮا دﻳﻨﻬﻢ( اﺳﺖ ﻧﻪ ) ﹼﻓﺮﻗﻮا دﻳﻨﻬﻢ(؛ و ﻃﺒﺮﺳﯽ اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ را ﺑﻪ ﺣﻤﺰه و ﮐﺴﺎﺋﯽ ﻧﺴﺒﺖ
داده اﺳﺖ.

)د(  -۶۸۱ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﻋﻠﯽ÷ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﺿﺤﺎک در آﯾﻪی ۴۸
َ
َۡ
﴿� ُر ُج م ِۡن خِ�ٰلِهِۦ] ﴾...اﻟﺮوم [۴۸ :ﺑﻪ ﺟﺎی)ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ( )ﻣﻦ ﺧﻠﻠﻪ( آﻣﺪه اﺳﺖ.

)ھ)  -۶۸۲ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ ﺳﯿﻒ از ﺑﺮادرش از ﭘﺪرش از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ
َ َ َ ۡ َ َّ َّ َ َّ َ َ ُ ُ َ
خفنك ٱ�
ِين � يوق ِنون﴾ ]اﻟﺮوم[۶۰ :
ﮔﻔﺖ :از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﻪی﴿ :و� �ست ِ

)ﻻ ﻳﺴﺘﻔﺰﻧﻚ( ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﺳﻮرهی ﻟﻘﻤﺎن

)اﻟﻒ(  -۶۸۳ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻌﻔﺮﺑﻦﻣﺤﻤﺪ÷ ﴿ َوٱ ۡ َ ۡ َ ُّ
�ح ُر � ُمدهُۥ] ﴾...ﻟﻘﻤﺎن[۲۷ :
را )واﻟﺒﺤﺮ ﹺﻣﺪاده( ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.

)ب(  -۶۸۴ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از اﺑﯽ ﻓﻀﺎل از ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن از اﺑﯽ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :وﻟﻮ أن ﻣﺎ ﰲ اﻷرض ﻣﻦ ﺷﺠﺮة

أﻗﻼم واﻟﺒﺤﺮ ﻣﺪاده(.
ﺳﻮرهی ﺳﺠﺪه

)اﻟﻒ(  -۶۸۵ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻋﻠﯽ÷ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و اﺑﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎص و
َ َ َ َۡ
ﺣﺴﻦ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻓﯽ﴿ :أءِذا ضلل َنا] ﴾...اﻟﺴﺠﺪة [۱۰ :را ﺑﺎ ﺿﺎد و ﮐﺴﺮ ﻻم ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ؛ اﻣﺎ در
ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﻻم آﻣﺪه اﺳﺖ.
َ
ُ َّ ۡ ُ
�﴾
)ب(  -۶۸۶ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در »ﺷﻮاذ« از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه ﴿قرة ِ أ� ٖ
]اﻟﺴﺠﺪة[۱۷ :را )ﻗﺮات أﻋﲔ( اﺳﺖ.
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ﺳﻮرهی اﺣﺰاب

)اﻟﻒ(  -۶۸۷ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﯽ و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ:
ُ
ﹺ
)اﻟﻨﱠﺒﹺﻲ ﹶأو ﹶﱃ ﺑﹺﺎﳌﹾـﹸ ﹾﺆ ﹺﻣﻨﹺ ﹶ ﹺ
ﺎﲥ ﹾﻢ ــ وﻫﻮ أب ﳍﻢ  (-و در ﻣﺼﺤﻒ اﺑﯽ،
ﲔ ﻣ ﹾﻦ ﹶأﻧ ﹸﻔﺴ ﹺﻬ ﹾﻢ ﹶو ﹶأ ﹾز ﹶو ﹸ
ﱡ ﹾ
اﺟ ﹸﻪ ﹸأ ﱠﻣ ﹶﻬ ﹸ ﹸ
ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ و ھﻤﺎن ﻣﻄﻠﺐ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ و اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

)ب(  -۶۸۸ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ) :وﻫﻮ أب ﳍﻢ( ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ُ
)ج( -۶۸۹ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در آﺧﺮ ﺑﺎب ﺧﻤﺲ از ﮐﺘﺎب »ﲥﺬﻳﺐ« از اﺑﯽ ﻋﻘﺪه از ﻣﺤﻤﺪ

ﺑﻦ ﻣﻔﻀﻞ از وﺷﺎ از ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺧﺜﻌﻤﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﯾﻌﻔﻮر و ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ
ﺧﻨﯿﺲ از اﺑﯽ اﻟﺼﺎﻣﺖ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آورده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎھﺎن ھﻔﺖ
ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،ﻣﻄﻠﺐ را اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﻣﺎ ﻋﻘﻮق واﻟﺪﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﹺ
ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ) :اﻟﻨﱠﺒﹺﻲ ﹶأو ﹶﱃ ﺑﹺﺎﳌﹾـﹸ ﹾﺆ ﹺﻣﻨﹺ ﹶ ﹺ
ﺎﲥ ﹾﻢ ــ وﻫﻮ أب ﳍﻢ (
ﲔ ﻣ ﹾﻦ ﹶأﻧ ﹸﻔﺴ ﹺﻬ ﹾﻢ ﹶو ﹶأ ﹾز ﹶو ﹸ
ﱡ ﹾ
اﺟ ﹸﻪ ﹸأ ﱠﻣ ﹶﻬ ﹸ ﹸ

اﻣﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﻌﻨﻮی و دﯾﻨﯽ آنھﺎﺳﺖ ﻣﻮرد
ﻋﻘﻮق و ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻗﺮار دادﻧﺪ) .ﺧﺒﺮ(
)د( -۶۹۰ﺳﯿﺎری از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻣﺪاﯾﻨﯽ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﺮاﺋﺖ »وﻫﻮ أب ﳍﻢ«

را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

)ھ)  -۶۹۱ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در »ﺑﺼﺎﺋﺮ« ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ُﺣﻠﯽ ﺷﺎﮔﺮد ﺷﮫﯿﺪ از وی ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ رﺑﯿﻊ وراق و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺨﻄﺎب از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن از ﺻﺒﺎح ﻣﺪاﯾﻨﯽ از ﻣﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻮﺷﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺟﻮاب اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺲ
ﹺ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮد و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ) :اﻟﻨﱠﺒﹺﻲ ﹶأو ﹶﱃ ﺑﹺﺎ ﹾﻟـﻤ ﹾﺆ ﹺﻣﻨﹺ ﹶ ﹺ
اﺟ ﹸﻪ
ﲔ ﻣ ﹾﻦ ﹶأﻧ ﹸﻔﺴ ﹺﻬ ﹾﻢ ﹶو ﹶأ ﹾز ﹶو ﹸ
ﱡ ﹾ
ﹸ
ﺎﲥ ﹾﻢ ــ وﻫﻮ أب ﳍﻢ ـ( ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﭘﺲ ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻧﮑﺎح ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﹸأ ﱠﻣ ﹶﻬ ﹸ ﹸ

)و(  -۶۹۲ﺻﻔﺎر از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ھﺎﺷﻢ از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ رﺑﯿﻊ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن از
ﻣﻔﻀﻞ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ز(  -۶۹۳ﻓﺮات ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺰاری ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻌﻨﻌﻦ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه ،ھﻔﺖ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ:
اول ،ﺷﺮک ﺑﻪ ﺧﺪای ﺑﺰرگ؛ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﻠﺐ را اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ درﺑﺎرهی
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﲔ ﹺﻣ ﹾﻦ ﹶأﻧ ﹸﻔ ﹺﺴ ﹺﻬ ﹾﻢ
ﻋﻘﻮق و ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ) :اﻟﻨﱠﺒﹺ ﱡﻲ ﹶأ ﹾو ﹶﱃ ﺑﹺﺎ ﹾﻟـ ﹸﻤ ﹾﺆ ﹺﻣﻨﹺ ﹶ

ﺎﲥ ﹾﻢ ــ وﻫﻮ أب ﳍﻢ (-ﭘﺲ ﻋﻘﻮق و ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪان
ﹶو ﹶأ ﹾز ﹶو ﹸ
اﺟ ﹸﻪ ﹸأ ﱠﻣ ﹶﻬ ﹸ ﹸ

اوﺳﺖ.
)ح(  -۶۹۴ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻧﺎﺳﺦ اﻟﻘﺮآن« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﹺ
آﯾﻪ) :اﻟﻨﱠﺒﹺﻲ ﹶأو ﹶﱃ ﺑﹺﺎ ﹾﻟـﻤ ﹾﺆ ﹺﻣﻨﹺ ﹶ ﹺ
ﺎﲥ ﹾﻢ ــ وﻫﻮ أب ﳍﻢ (-را ﺧﻮاﻧﺪ.
ﲔ ﻣ ﹾﻦ ﹶأﻧ ﹸﻔﺴ ﹺﻬ ﹾﻢ ﹶو ﹶأ ﹾز ﹶو ﹸ
ﱡ ﹾ
اﺟ ﹸﻪ ﹸأ ﱠﻣ ﹶﻬ ﹸ ﹸ
ﹸ
)ط(  -۶۹۵ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ آﯾﻪی ) (۲۵را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ ) :ﹶو ﹶر ﱠد اﷲﹸ ا ﱠﻟ ﹺﺬﻳ ﹶﻦ ﹶﻛ ﹶﻔ ﹸﺮوا
ﲔ ا ﹾﻟ ﹺﻘﺘ ﹶﹶﺎل  -ﺑﻌﲇ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ – ﹶوﻛ ﹶ
ﹶﺎن اﷲﹸ ﹶﻗ ﹺﻮ ﹼﻳ ﹰﺎ
ﺑﹺ ﹶﻐ ﹾﻴﻈﹺ ﹺﻬ ﹾﻢ ﹶﱂ ﹾ ﹶﻳﻨﹶﺎ ﹸﻟﻮا ﹶﺧ ﹾﲑ ﹰا ﹶو ﹶﻛ ﹶﻔﻰ اﷲﹸ ا ﹾﻟـ ﹸﻤ ﹾﺆ ﹺﻣﻨﹺ ﹶ
ﹶﻋ ﹺﺰﻳﺰ ﹰا(.
)ی(  -۶۹۶ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از اﺑﯽ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺎد ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب از ﻓﻀﻞ
ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﺰاز از ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری از زﯾﺪ ﻧﺎﻣﯽ از ﻣﺮه از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻌﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ را ﺑﻪ آﯾﻪی ﻓﻮق ﻣﯽاﻓﺰود و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ) ﹶو ﹶﻛ ﹶﻔﻰ اﷲﹸ
ﲔ ا ﹾﻟ ﹺﻘﺘ ﹶﹶﺎل  -ﺑﻌﲇ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ – ﹶوﻛ ﹶ
ﹶﺎن اﷲﹸ ﹶﻗ ﹺﻮ ﹼﻳ ﹰﺎ ﹶﻋ ﹺﺰﻳﺰ ﹰا( .اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﻃﺮق دﯾﮕﺮی
اﻟـﹾ ﹸﻤ ﹾﺆ ﹺﻣﻨﹺ ﹶ
در ﺑﺤﺚ ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،ذﮐﺮ ﺷﺪ.

)ﯾﺎ(  -۶۹۷ﺳﯿﺎری از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻣﺪاﺋﻨﯽ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻠﻤﺎت »ﺑﻌﲇ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ« را در آﯾﻪی ﻓﻮق ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

)ﯾﺐ(  -۶۹۸و از ﯾﻮﻧﺲ از اﺑﯽ ﺣﻤﺰه از ﻓﯿﺾ ﺑﻦ ﻣﺨﺘﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ درﺑﺎرۀ ﻗﺮآن ﺳﺆال ﺷﺪ؛ وی در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰھﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ در
ﲔ ا ﹾﻟ ﹺﻘﺘ ﹶﹶﺎل  -ﺑﻌﲇ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ.(-
ﻗﺮآن وﺟﻮد دارد؛ از ﺟﻤﻠﻪ ) :ﹶو ﹶﻛ ﹶﻔﻰ اﷲﹸ ا ﹾﻟـ ﹸﻤ ﹾﺆ ﹺﻣﻨ ﹺ ﹶ

)ﯾﺎ(  -۶۹۷ﺳﯿﺎری از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻣﺪاﺋﻨﯽ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻠﻤﺎت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ را در آﯾﻪی ﻓﻮق ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ﯾﺐ(  -۶۹۸و از ﯾﻮﻧﺲ از اﺑﯽ ﺣﻤﺰه از ﻓﯿﺾ ﺑﻦ ﻣﺨﺘﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ درﺑﺎرهی ﻗﺮآن ﺳﺆال ﺷﺪ ،وی در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰھﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ در
ﲔ ا ﹾﻟ ﹺﻘﺘ ﹶﹶﺎل  -ﺑﻌﲇ
ﻗﺮآن وﺟﻮد دارد و از ﺟﻤﻠﻪی آن ﻋﺠﺎﯾﺐ ،آﯾﻪی ﻓﻮق ) ﹶو ﹶﻛ ﹶﻔﻰ اﷲﹸ ا ﹾﻟـ ﹸﻤ ﹾﺆ ﹺﻣﻨ ﹺ ﹶ
ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ( اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻠﻤﺎت اﺳﺖ.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۳۰۵

)ﯾﺞ(  -۶۹۹ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ
ﻧﻀﺮ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﺧﺒﺮی را رواﯾﺖ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن ارﺟﺎع داده اﺳﺖ و
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،اﯾﻦ آﯾﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ) :ﹶﻳﺎ ﹶأ ﱡ ﹶﳞﺎ ا ﱠﻟ ﹺﺬﻳ ﹶﻦ آ ﹶﻣﻨﹸﻮا -ﻻﺗﺆذوا رﺳﻮل
ﱪ ﹶأ ﹸه اﷲ ﹺﳑﱠﺎ ﹶﻗﺎ ﹸﻟﻮا( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﻮﺳﻰ ﹶﻓ ﹶ ﱠ
اﷲ ﰲ ﻋﲇ واﻷﺋﻤﺔ –ﻛﲈ آ ﹶذ ﹾوا ﹸﻣ ﹶ

ﱪأه اﷲ ﳑﺎ ﻗﺎﻟﻮا(.
اﺳﺖ) :إن اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻛﺎﻟﺬﻳﻦ آذوا ﻣﻮﳼ ﻓ ﹼ

)ﯾﺪ(  -۷۰۰ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ﯾﻪ(  -۷۰۱ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻀﺮ از اﺑﻦ ﻣﺮوان ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
)ﯾﻮ(  -۷۰۲ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ

اﺳﺒﺎط از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﻤﺰه از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :وﻣﻦ ﻳﻄﻊ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ – ﰲ وﻻﻳﺔ ﻋﲇ واﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه – ﻓﻘﺪ ﻓﺎز ﻓﻮزا

ﻋﻈﻴ ﹰﲈ( اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ.

)ﯾﺰ(  -۷۰۳ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را آورده اﺳﺖ.
)ﯾﺢ(  -۷۰۴ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ اﺳﺒﺎط از اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﻤﺰه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ﯾﻂ(  -۷۰۵ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺎری از

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از اﺑﻦ اﺳﺒﺎط از اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﻤﺰه از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷
آﯾﻪی ﻓﻮق را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﯿﻮه ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد.
)ک(  -۷۰۶ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻗﺮاﺋﺖھﺎی ﺷﺎذه )زوﺟﺘﻜﻬﺎ(

ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ و ﺻﺎدق ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺟﺰ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ،ﺑﺮ ﭘﺪرم ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﮑﺮدم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ھﻢ ﺟﺰ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آن را ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﮑﺮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻮرهی اﺣﺰاب از ﺳﻮرهی ﺑﻘﺮه ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ
ﺑﻮد و آﻧﺎن ﺗﺤﺮﯾﻔﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺗﺮﺗﯿﺐ در آﯾﻪی ﺗﻄﮫﯿﺮ و
ﻋﺪم رﺑﻂ آن ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻖ و ﻻﺣﻖ ﺧﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻖ و ﻻﺣﻖ آﯾﻪی
١
ﺗﻄﮫﯿﺮ ﺑﺎ ھﻢ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ ودر ﮐﺘﺐ اﻣﺎﻣﯿﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮھﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

١

) -آﯾﻪی ﺗﻄﮫﯿﺮ( ﺳﻮرۀ اﺣﺰاب ،آﯾﮥ .۳۳

۳۰۶
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)ﮐﺎ(  -۷۰۷ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر آورده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﺧﻮاﻧﺪ:
)اﻟﺸﻴﺦ واﻟﺸﻴﺨﻪ ﻓﺎرﲨﻮﳘﺎ اﻟﺒﺘﺔ ﻓﺈﳖﲈ ﻗﺪ ﻗﻀﻴﺎ اﻟﺸﻬﻮة( .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی در

ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺖ.
)ﮐﺐ(  -۷۰۸ﺻﺪوق در ﮐﺘﺎب »ﻓﻘﯿﻪ« ﮔﻔﺖ :ھﺸﺎم ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ

ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺘﻢ :در ﻗﺮآن رﺟﻢ ھﺴﺖ .ﮔﻔﺖ :آری .ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺖ) :اﻟﺸﻴﺦ واﻟﺸﻴﺨﻪ ﻓﺎرﲨﻮﳘﺎ اﻟﺒﺘﺔ ﻓﺈﳖﲈ ﻗﺪ ﻗﻀﻴﺎ اﻟﺸﻬﻮة(
ﺳﻮرهی ﺳﺒﺄ

)اﻟﻒ(  -۷۰۹ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ در ﺳﯿﺎق داﺳﺘﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن÷ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻗﺮاﺋﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ) :ﹶﻓ ﹶﻠﲈ ﹶﺧﺮ ﹶﺗﺒﻴﻨ ﹺ
ﹶﺖ-اﻹﻧﺲ و -ﹾﹺ
ﺐ ﹶﻣﺎ ﹶﻟﺒﹺ ﹸﺜﻮا ﹺﰲ ا ﹾﻟ ﹶﻌ ﹶﺬ ﹺ
اﳉ ﱡﻦ  -ﱠﻟ ﹾﻮ ﻛﹶﺎﻧﹸﻮا ﹶﻳ ﹾﻌ ﹶﻠ ﹸﻤ ﹶ
اب
ﱠ ﱠ ﹶﱠ
ﻮن ا ﹾﻟ ﹶﻐ ﹾﻴ ﹶ

اﳌﹾﹸ ﹺﻬ ﹺ
ﲔ( .اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ و آن ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎنھﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺟﻦھﺎ

ﻏﯿﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﮫﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد ،داﻧﺴﺘﻨﺪ

ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﻦھﺎ ،ﻏﯿﺐ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ،ﺑﺮای ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ او ﻣﺮده ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ وھﻢ ﺧﻮد او را زﻧﺪه ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
)ب(  -۷۱۰ﺻﺪوق در ﮐﺘﺎبھﺎی »ﻋﯿﻮن« و »اﮐﻤﺎل« از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ زﯾﺎد ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ از
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﭘﺪرش از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ از اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ÷ از ﭘﺪرش ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ از ﭘﺪرش ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ÷ در آﺧﺮ
ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎم ﺻﺎدق ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ در آﯾﻪی ﻓﻮق ،ﮐﻠﻤﻪی
)اﻹﻧﺲ( ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

)ج(  -۷۱۱ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ از ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ از ﺣﺮﯾﺰ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و اﺑﯽ
ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ) ﹶﻓ ﹶﻠﲈ ﹶﺧﺮ ﹶﺗﺒﻴﻨ ﹺ
ﹶﺖ-اﻹﻧﺲ و -ﹾﹺ
اﳉ ﱡﻦ  -ﱠﻟ ﹾﻮ ﻛﹶﺎﻧﹸﻮا (...را ﻗﺮاﺋﺖ
ﱠ ﱠ ﹶﱠ
ﮐﺮدﻧﺪ.
)د(  -۷۱۲ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﺿﺤﺎک ) ﹶﺗ ﹶﺒ ﱠﻴﻨ ﹺﹶﺖ-اﻹﻧﺲ (..ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و
اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ و اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﮫﻤﺎاﻟﺴﻼم اﺳﺖ.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۳۰۷

)ھ)  -۷۱۳ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻧﺎﺳﺦ اﻟﻘﺮآن« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺮدی آﯾﻪی
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ِ ِ
تٱ ِ
�ن أن لو �نوا �علمون ٱلغيب ما �ِثوا ِ� ٱلع ِ
ّ
»ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﺮو اﻓﺘﺎد ،ﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻧﺎن از ﻏﯿﺐ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،در
ﻋﺬاب ﺧﻮار ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ«.
اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﺟﻦ ﻏﯿﺐ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،آنھﺎ ﻏﯿﺐ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .آن ﻣﺮد
ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ آﯾﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ اﻣﺎم ﮔﻔﺖ :آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ ) :ﹶﻓ ﹶﻠﲈ ﹶﺧﺮ ﹶﺗﺒﻴﻨ ﹺ
ﹶﺖ-اﻹﻧﺲ و-
ﱠ ﱠ ﹶﱠ
اب اﳌﹾﹸ ﹺﻬ ﹺ
ﹾﹺ
ﺐ ﹶﻣﺎ ﹶﻟﺒﹺ ﹸﺜﻮا ﹺﰲ ا ﹾﻟ ﹶﻌ ﹶﺬ ﹺ
اﳉ ﱡﻦ  -ﱠﻟ ﹾﻮ ﻛﹶﺎﻧﹸﻮا ﹶﻳ ﹾﻌ ﹶﻠ ﹸﻤ ﹶ
ﲔ(.
ﻮن ا ﹾﻟ ﹶﻐ ﹾﻴ ﹶ

)و(  -۷۱۴ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ ﻣﺤﺒﻮب از ﺟﻤﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﺒﺎح از ﺳﺪﯾﺮ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷
ﹺ
ﹶﺎﻫﻢ ﺑﹺ ﹶﲈ ﹶﻛ ﹶﻔ ﹸﺮوا –ﻧﻌﻤﺔ اﷲ -ﹶو ﹶﻫ ﹾﻞ
آورده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ،را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد ) :ﹶذﻟ ﹶﻚ ﹶﺟ ﹶﺰ ﹾﻳﻨ ﹸ

ﻧ ﹶﹸﺠ ﹺ
ﻮر(.
ﺎزي إﹺ ﱠﻻ ا ﹾﻟ ﹶﻜ ﹸﻔ ﹶ
ﺳﻮرهی ﯾﺲ

)اﻟﻒ(  -۷۱۵ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﺑﺎب ذﻧﻮب-ﮔﻨﺎھﺎن -از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ

ﻣﺤﻤﺪ از وﺷﺎ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﻤﺰه از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
از او ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :از ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ آنھﺎ را ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺎھﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺪا آﻣﺮزش ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ؛ ھﻤﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ) :ﺳﻨﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮا وآﺛﺎرﻫﻢ وﻛﻞ ﺷﻴﺊ أﺣﺼﻴﻨﺎه ﰲ إﻣﺎم ﻣﺒﲔ(.
)ﮐﻪ در ﻗﺮآن )وﻧﻜﺘﺐ( آﻣﺪه اﺳﺖ.

)ب(  -۷۱۶ﺳﯿﺎری ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی از اﺋﻤﻪ) :ﺳﻨﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮا

وآﺛﺎرﻫﻢ( رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ

)ج(  -۷۱۷ﮐﺘﺎب ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﯾﺢ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﯽ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎرون ﻣﻮﺳﯽ
ﺗﻠﻌﮑﺒﺮی از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ھﻤﺎم از ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺎد از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ازدی
ﺑﺰاز از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺜﻨﯽ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺣﻀﺮﻣﯽ از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﯾﺢ ﺣﻀﺮﻣﯽ از
ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ ﺳﺒﯿﻌﯽ از ﺟﺎﺑﺮ ﺟﻌﻔﯽ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺷﻨﯿﺪم
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :از ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ و  ...ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮد.

۳۰۸

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)د(  -۷۱۸ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ و اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و
ﺿﺤﺎک و ﻣﺠﺎھﺪ) :ﻳﺎ ﺣﴪة اﻟﻌﺒﺎد( ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ) .در ﻗﺮآن )ﻳﺎ ﺣﴪة اﻟﻌﺒﺎد( اﺳﺖ(.

)ھ)  -۷۱۹ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ اﺳﺒﺎط از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﻤﺰه از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :ﳑﺎ ﺗﻨﺒﺖ اﻷرض وﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ

وﳑﺎ ﻳﺄﻛﻠﻮن( )در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﻤﻠﻪی اﺧﯿﺮ در ﻗﺮآن )وﳑﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن( آﻣﺪه اﺳﺖ(.

)و(  -۷۲۰ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :واز ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ و اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﻗﺮ و
ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و ﻋﮑﺮﻣﻪ و ﻋﻄﺎء ﺑﻦ اﺑﯽ رﺑﺎح رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی) :ﻟﹺـ ﹸﻤ ﹾﺴ ﹶﺘ ﹶﻘ ﱟﺮ ﳍﺎ( ﮐﻪ در ﻗﺮآن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ )ﻻﻣﺴﺘﻘﺮ ﳍﺎ( ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
)ز(  -۷۲۱ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻓﺮات از ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﺮﺷﺪ
ﺣﺎرﺛﯽ از اﺑﺮاھﯿﻢ از ﺟﺎﺑﺮ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺳﻮرهی

»ﻳﺲ« را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد و در ﺧﻼل آن) :واﻟﺸﻤﺲ ﲡﺮي ﻻ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﳍﺎ( ﺧﻮاﻧﺪ.
)ح(  -۷۲۲و از اﺑﻦ اﺳﺒﺎط از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﻤﺰه از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷
آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد) :ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻣﺘﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻋﺪ ـ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ـ إن ﻛﻨﺘﻢ

ﺻﺎدﻗﲔ(.

)ط(  -۷۲۳و ﺑﺎ ھﻤﺎن اﺳﻨﺎد آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ) :ﹶوإﹺ ﹶذا ﹺﻗ ﹶﻴﻞ
ﲪ ﹶ
ﻮن(.
ﲔ ﹶأ ﹾﻳ ﹺﺪﻳﻜ ﹾﹸﻢ ﹶو ﹶﻣﺎ ﹶﺧ ﹾﻠ ﹶﻔﻜ ﹾﹸﻢ – ﻣﻦ وﻻﻳﺔ اﻟﻄﻮاﻏﻴﺖ ﻓﻼ ﺗﺘﺒﻌﻮﻫﻢ – ﹶﻟ ﹶﻌ ﱠﻠﻜ ﹾﹸﻢ ﺗ ﹾﹸﺮ ﹶ ﹸ
ﹶﳍ ﹸ ﹸﻢ ا ﱠﺗ ﹸﻘﻮا ﹶﻣﺎ ﹶﺑ ﹾ ﹶ
)ی(  -۷۲۴ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را

ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ» :ﻳﺎ وﻳﻠﺘﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺜﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﻗﺪﻧﺎ« ﺑﻪ ﺟﺎی وﻳﻠﻨﺎ ،وﻳﻠﺘﺎ ﺧﻮاﻧﺪ.

)ﯾﺎ(  -۷۲۵ﻃﺒﺮﺳﯽ ﺑﺎ ھﻤﺎن اﺳﻨﺎد ،ﻗﺮاﺋﺖ )اﺻﻠﻮﻫﺎ اﻟﻴﻮم ﺑﲈ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻜﻔﺮون – ﰲ اﳊﻴﺎة

اﻟﺪﻧﻴﺎ( را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﻮرهی ﺻﺎﻓﺎت

َۡ

َ ۡ َ

َۡ َ

َ

جبت َو�سخ ُرون] ﴾١٢اﻟﺼﺎﻓﺎت:
)اﻟﻒ(  -۷۲۶ﻃﺒﺮﺳﯽ در »ﺟﻮاﻣﻊ« ﻗﺮاﺋﺖ ﴿بل ع ِ

 [۱۲را ﺑﺎ ﺿﻢ ﺗﺎء از ﻋﻠﯽ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده و در »ﻣﺠﻤﻊ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ،ﻗﺮاﺋﺖ
اھﻞ ﮐﻮﻓﻪ ﺟﺰ ﻋﺎﺻﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۳۰۹

)ب(  -۷۲۷ﺳﯿﺎری از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد از زﯾﺎد ﮐﻨﺪی از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن
َ َ َّ ٓ َ ۡ َ َ َ َ َّ ُ ۡ َ
�] ﴾١٠٣اﻟﺼﺎﻓﺎت:
آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ اﯾﻦ آﯾﻪ ﴿فلما أسلما وتلهۥ ل ِلجب ِ ِ
[۱۰۳را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮد) :ﻓﻠﲈ ﺳﻠﲈ وﺗ ﹼﻠﻪ ﻟﻠﺠﺒﲔ( و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ

و در ﻗﺮآن اﺳﻠﻤﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ.
)ج(  -۷۲۸ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از ﻋﻠﯽ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و ﻣﺠﺎھﺪ و
ﺿﺤﺎک و اﻋﻤﺶ و ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ÷ »ﺳﻠﲈ« ﺑﺪون اﻟﻒ و ﻻم ﻣﺸﺪد رواﯾﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
)د(  -۷۲۹ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ از ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ ﻋﻘﺮﻗﻮﻧﯽ از اﺑﯽ ﮐﻨﺪی از اﺑﯽ

ﹸﻮح( را )ﻧﺎدﻳﻨﺎ ﻧﻮﺣ ﹰﺎ( ﺧﻮاﻧﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ) ﹶو ﹶﻟ ﹶﻘﺪﹾ ﻧﹶﺎ ﹶداﻧﹶﺎ ﻧ ﹲ

)ھ)  -۷۳۰و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﮑﻢ از ﺳﯿﻒ از داود ﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد اﺑﯽ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ »ﻧﺎدﻳﻨﺎ ﻧﻮﺣ ﹰﺎ« ﺧﻮاﻧﺪم.

)و(  -۷۳۱ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ّ
ﻋﺰ وﺟﻞ آل ﻣﺤﻤﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮد و
َ َ ٌ ََ
� إ ۡل يَاس َ
َ َ ۡ َ َ َۡ
َ
ِ�] ﴾١٣٠اﻟﺼﺎﻓﺎت [۱۳۰-۱۲۹ :ﮔﻔﺖ:
ﻓﺮﻣﻮد﴿ :وت َر�نا عليهِ ِ� ٱ�خِرِ�ن ١٢٩س�ٰم ٰٓ ِ
ﯾﺲ ،ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ اﺋﻤﻪ اﺳﺖ.
)ز(  -۷۳۲ﻓﺮات ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻌﻦ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻈﻮر از »ال ﻳﺲ« در آﯾﻪی ﻓﻮق ،آل ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ.

)ح(  -۷۳۳از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻌﻦ از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﻋﺎﻣﺮی رواﯾﺖ

ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﻠﯽ÷ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﯾﺲ ،ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ،آل وی
ھﺴﺘﯿﻢ.
)ط(  -۷۳۴ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺣﮑﻢ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ
ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻣﺰاﺣﻢ از ﭘﺪرش از اﺑﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﯿﺎش از ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ از ﻋﻠﯽ÷ رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎﻧﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻳﺎﺳﲔ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرهی ﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﺳﻼم

ﺑﺮ آل ﯾﺲ.
)ی(  -۷۳۵و از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﮫﻞ ﻋﻄﺎر از ﺧﻀﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻠﺨﯽ از وھﺐ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ
از ﮐﺎدح ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ÷ از ﭘﺪرش از ﭘﺪراﻧﺶ از ﻋﻠﯽ÷ آﻣﺪه اﺳﺖ
درﺑﺎرهی آﯾﻪی ﻓﻮق ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻈﻮر از »ﻳﺲ« ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ھﻢ ،آل او ھﺴﺘﯿﻢ.

۳۱۰

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)ﯾﺎ(  -۷۳۶و از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﮫﻞ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ داھﺮ از اﻋﻤﺶ از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ وﺛﺎب از
اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺳﻠﻤﯽ از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ :ﺳﻼم ﺑﺮ )آل ﻳﺲ(

ﻋﻠﯽ÷ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ آ ل ﻣﺤﻤﺪ ھﺴﺘﯿﻢ.
)ﯾﺐ(  -۷۳۷و از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺧﺜﻌﻤﯽ از ﻋﺒﺎد ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن از
اﻋﻤﺶ از ﻣﺠﺎھﺪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ )آل ﻳﺲ( را ،آل ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮد.

)ﯾﺞ(  -۷۳۸و از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺳﺪ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺛﻘﻔﯽ از رزﯾﻖ ﺑﻦ
ﻣﺮزوق ﺑﺠﻠﯽ از داود ﺑﻦ ﻋﻠﯿﻪ از ﮐﻠﺒﯽ از اﺑﯽ ﺻﺎﻟﺢ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺳﻼم ﺑﺮ »آل ﻳﺲ«؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﺳﻼم ﺑﺮ آل ﻣﺤﻤﺪ.

)ﯾﺪ(  -۷۳۹ﺻﺪوق در »ﻣﻌﺎﲏ اﻷﺧﺒﺎر« از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ

ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺟﻠﻮدی از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﮫﻞ از ﺧﻀﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ از وھﯿﺐ ﺑﻨﺎ ﻧﺎﻓﻊ از ﮐﺎدح از
ﺻﺎدق ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ÷ از ﭘﺪراﻧﺶ از ﻋﻠﯽ÷ آورده اﺳﺖ :ﺳﻼم ﺑﺮ )آل ﻳﺲ( و

ﯾﺎﺳﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ.
)ﯾﻪ(  -۷۴۰و از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻣﺆدی از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
اﺑﯽ ﻋﻤﺮو ﻧﮫﺪی از ﭘﺪرش از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺮوان از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ از اﺑﯽ ﺻﺎﻟﺢ از اﺑﻦ
َ َ ٌ ََ
� إ ۡل يَاس َ
ِ� ﴾١٣٠ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ آلﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ.
ﻋﺒﺎس آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎرهی ﴿س�ٰم ٰٓ ِ
)ﯾﻮ(  -۷۴۱و از ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ از ﺟﻠﻮد از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﮫﻞ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ داھﺮ اﺣﻤﺮی از ﭘﺪرش از اﻋﻤﺶ از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ وﺛﺎب از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻤﯽ ﺗﺎ آﺧﺮ
آنﭼﻪ از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺎھﯿﺎر ذﮐﺮ ﺷﺪ.
)ﯾﺰ(  -۷۴۲و در ﮐﺘﺎب »ﻋﻴﻮن« از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺷﺎذوﯾﻪ ﻣﺆدب و ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﺮور رواﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﻤﯿﺮی از ﭘﺪرش از رﯾﺎن
ﺑﻦ ﺻﻠﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ آورد و ﮔﻔﺖ :در ﻣﺠﻠﺲ رﺿﺎ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮن و ﻋﻠﻤﺎء ،وی آﯾﺎت دال
ﺑﺮ اﺻﻄﻔﺎء و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن را ذﮐﺮ ﮐﺮد و ﻣﻄﻠﺐ را اداﻣﻪ داد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺄﻣﻮن از اﻣﺎم
رﺿﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﻧﺰد ﺗﻮ ﭼﯿﺰی واﺿﺢﺗﺮ از اﯾﻦ ،در ﻗﺮآن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ آل دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ؟
ﭘﺲ او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :آری آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرهی »ﻳﺎﺳﲔ« ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻋﻠﻤﺎء ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﻨﻈﻮر از ﯾﺎﺳﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ و ھﯿﭻ اﺣﺪی در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮏ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ .اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ،ﻓﻀﻠﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪه

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۳۱۱

ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﻋﺎﻗﻼن ،ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺻﻒ آن را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و آن ﺑﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ً
َ َٰ ٌ َ َٰ ُ
�ن ٖ
وح ِ�
ﺟﺰ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺳﻼم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ﴿ :س�م
َۡ َ َ
ٱل�ٰل ِم�] ﴾٧٩اﻟﺼﺎﻓﺎت[۷۹ :
»و آن درود ﺑﺮ ﻧﻮح ،در ﻣﯿﺎن ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ«.
َ َ ٌ ََ
� إبۡ َ�ٰه َ
ِيم] ﴾١٠٩اﻟﺼﺎﻓﺎت»[۱۰۹ :درود ﺑﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ!«.
و ﻓﺮﻣﻮد﴿ :س�ٰم ٰٓ ِ
َ َٰ ٌ َ َٰ ُ َ ٰ َ َ
و� َو�ٰ ُرون] ﴾١٢٠اﻟﺼﺎﻓﺎت» [۱۲۰ :درود ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ و ھﺎرون !«
و ﻓﺮﻣﻮد﴿ :س�م � م
َ َ ٌ ََ
ۡ
� إل يَاس َ
ِ�] ﴾١٣٠اﻟﺼﺎﻓﺎت ([۱۳۰ :ﯾﻌﻨﯽ ،آل ﻣﺤﻤﺪ.
و ﻓﺮﻣﻮد﴿ :س�ٰم ٰٓ ِ
)ﯾﺢ(  -۷۴۳اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻃﺒﺮﺳﯽ در »اﺣﺘﺠﺎج« در ﺧﺒﺮی از زﻧﺪﯾﻖ ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎ
ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺳﻼم ﺑﺮ آل ﯾﺎﺳﯿﻦ،

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﻢ ،ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ .آنﭼﻪ در ﺳﻮرهی ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻳﺲ،
ﹺ
اﳊ ﹺﻜﻴ ﹺﻢ( ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،آﻧﺎن ﺳﻼم ﺑﺮ آل ﻣﺤﻤﺪ را
) ﹶوا ﹾﻟ ﹸﻘ ﹾﺮآن ﹾ ﹶ

ﺣﺬف و ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻏﯿﺮ آن را ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدﻧﺪ.
)ط(  -۷۴۴ﺻﺪوق از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب از اﺑﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ از ﭘﺪرش از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﯽ اﻟﻤﻐﺎﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از
ﻣﻨﺪل از ﮐﻠﺒﯽ از اﺑﯽ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﻔﺖ) :ﺳﻼ ﹲم ﻋﲆ آل ﻳﺲ(،

ﺳﻼم از ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل او و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
آﻧﺎن را ّ
وﻟﯽ ﺧﻮﯾﺶ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
)ک(  -۷۴۵و از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ
ﻣﻌﺎذ از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ داود از ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻇﮫﯿﺮ از ﺳﺪی از اﺑﯽ ﻣﺎﻟﮏ آﻣﺪه اﺳﺖ) :ﺳﻼ ﹲم ﻋﲆ

آل ﻳﺲ( ،ﮔﻔﺘﻪ :ﯾﺲ ،اﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ.

)ﮐﺎ(  -۷۴۶ﻃﺒﺮﺳﯽ در »ﺟﻮاﻣﻊ« ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،آل ﯾﺲ را آل ﻣﺤﻤﺪ و
»ﯾﺲ« را ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﻣﯽ او ،داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
)ﮐﺐ(  -۷۴۷ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ در »ﳖﺞ اﻟﺒﻴﺎن« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و در ﺧﺒﺮھﺎی ﻣﺎ

از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ )آل ﻳﺲ( آل ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ھﻢ،

رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۳۱۲

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)ﮐﺞ(  -۷۴۸ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ و ﻧﺎﻓﻊ و روﯾﺲ از ﯾﻌﻘﻮب) ،آل ﻳﺲ(را ﺑﻪ

ﻓﺘﺢ اﻟﻒ و ﮐﺴﺮ ﻻم ،ﺟﺪا از »ﻳﺲ« ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﮐﺴﯽ

ﮐﻪ )آل ﻳﺲ( ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ،ﺟﺪا از »ﻳﺲ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﺪا
ُ
ﻧﻮﺷﺘﻦ آل از »ﻳﺲ« دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آل ،ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻐﯿﺮ آن اھﯿﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :آل ﻳﺲ( آل ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ.

ﻋﻼﻣﻪ در »ﻛﺸﻒ اﳊﻖ« درﺑﺎرهی ﮐﻼم ﺧﺪا» :ﺳﻼم ﺑﺮ آل ﻳﺲ«ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺘﻪ

اﺳﺖ :آل ﯾﺲ ،آل ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ .ﻧﺎﺻﺒﯽ -ﺳﻨﯽ -ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،آل ﯾﺲ،
آل ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ و ﻋﻠﯽ ھﻢ از آﻧﺎن اﺳﺖ ،دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟.
و ﺳﯿﺪ ﺷﮫﯿﺪ در ّرد او – ﻧﺎﺻﺒﯽ -ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ از اﯾﻦ ﺳﻮره،
ً
درود و ﺳﻼم را ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از اﻧﺒﯿﺎی اﻟﮫﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ َ ٌ ََ
َ َٰ ٌ َ َٰ ُ
َۡ َ َ
� إبۡ َ�ٰه َ
�ن ٖ
ِيم] ﴾١٠٩اﻟﺼﺎﻓﺎت:
﴿س�م
وح ِ� ٱل�ٰل ِم�] ﴾٧٩اﻟﺼﺎﻓﺎت﴿[ ۷۹ :س�ٰم ٰٓ ِ
َ
ۡ
َ َ ٌ َ
� إل يَاس َ
ِ�] ﴾١٣٠اﻟﺼﺎﻓﺎت [۱۳۰ :ﺳﭙﺲ ﺳﻮره را ﺑﺎ )ﺳﻼم ﻋﲆ اﳌﺮﺳﻠﲔ
﴿ [۱۰۹س�ٰم ٰٓ ِ
واﳊﻤﺪﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ( ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﺳﻼم ﺑﺮ آل ّ
ﻣﺤﻤﺪ در اﺛﻨﺎی

ﺳﻼم ﺑﺮ اﻧﺒﯿﺎء و ﻣﺮﺳﻠﯿﻦ ،ﺧﻮد دﻟﯿﻞ ﺻﺮﯾﺢ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﺎن در درﺟﻪی اﻧﺒﯿﺎء و
ﻣﺮﺳﻠﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در درﺟﻪی اﻧﺒﯿﺎء و ﻣﺮﺳﻠﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺰ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﮐﺲ
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﻓﻀﻞ ﺑﻮدن آﻧﺎن اﺳﺖ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
در »ﺻﻮاﻋﻖ« ﺧﻮد از ﻓﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ رازی ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اھﻞ ﺑﯿﺘﺺ در ﭘﻨﺞ

ﭼﯿﺰ از ﺳﻼم ،ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ :اول ،اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ أﳞﺎ اﻟﻨﺒﻲ .دوم ،ﺳﻼم ﻋﲆ آل ﻳﺲ

...ﭘﺎﯾﺎن.
ﺳﭙﺲ رازی و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﻮر ﺧﺪا را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ و در ﻃﻨﺒﻮر ﺧﺮاﻓﺎت
ً
ﺧﻮد ،آھﻨﮓ دﯾﮕﺮی اﻓﺰودﻧﺪ ﻣﺜﻼ در ﺗﻮﺟﯿﻪ آن ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻗﺎرﯾﺎن ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ
ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﯾﺎﺳﯿﻦ ،ﭘﺪر اﻟﯿﺎس اﺳﺖ؛ ﭘﺲ اﻟﯿﺎس ،آل ﯾﺎﺳﯿﻦ اﺳﺖ و
ﺳﻼم ﺑﺮ اوﺳﺖ .رازی اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ را ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎز ھﻢ اﺣﺘﻤﺎل
دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاد از آن ،ﻗﺮآن ﯾﺎ ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۳۱۳

و ﺗﺼﺮﯾﺢ اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻟﯿﺎس ﭘﺴﺮ ﻋﺎذر ﭘﺴﺮ ھﺎرون اﺳﺖ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و در ﺗﻮرات ﻓﺮاوان از آن ﺑﻪ ﻟﻔﻆ »ﺑﯿﺨﺎس« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و آنﭼﻪ در »ﳎﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن« ﺑﻪ

ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق و ﻏﯿﺮه آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﯿﺎس ﭘﺴﺮ ﯾﺴﺘﺮ
ﺑﻦ ﻓﺨﺎص ﺑﻦ ﻏﯿﺮاد ﺑﻦ ھﺎرون اﺳﺖ و ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺣﻮال آﻧﺎن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺨﻔﯽ

ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﯿﺎس در ﻟﺸﮑﺮ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻋﻤﻮ زادهی اﻟﯿﺴﻊ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
)ﮐﺪ(  -۷۴۹ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺪﯾﺚ
آورده اﺳﺖ از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺎر از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ )ﺻﺎﻓﺎت(۱۴۷ :
َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ َٰ ْ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ
�دون] ﴾١٤٧اﻟﺼﺎﻓﺎت[۱۴۷ :را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد) :وأرﺳﻠﻨﺎه
﴿وأرسل�ه إِ� مِائةِ �ل ٍف أو ي ِز
اﱃ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ وﻳﺰﻳﺪون(.

)ﮐﻪ(  -۷۵۰ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ »وﻳﺰﻳﺪون« ﺧﻮاﻧﺪ.

ﺳﻮرهی ص

)اﻟﻒ(  -۷۵۱ﺳﯿﺎری از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ از ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺶ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ راﺷﺪ از اﺑﯽ ﺧﺎﻟﺪ
َٰ َ َ َ ُٓ َ َ ۡ ُ ۡ َۡ َۡ ۡ
ك ب َغ ۡ� ح َ
اب﴾٣٩
ِس
س
ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﴿�ذا �طاؤنا فٱمن أو أم ِ
ِ
ِ
ٖ
]ص [۳۹ :را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :ﻋﻄﺎ ﹸءﻧﺎ ﻓﺎﻣﺴﻚ أو أﻋﻂ ﺑﻐﲑ ﺣﺴﺎب(.
)ب(  -۷۵۲و از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن از اﺑﻦ ﻣﺴﮑﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻗﺼﯿﺮ ﮔﻔﺖ :از اﺑﺎ

ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ) :ﻫﺬا ﻋﻄﺎ ﹸءﻧﺎ ﻓﺎﻣﺴﻚ أو أﻋﻂ ﺑﻐﲑ ﺣﺴﺎب(.

)ج(  -۷۵۳ﺻﻔﺎر در ﺧﺒﺮ و ﺛﺎﻣﻦ از »اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ« از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ھﺸﺎم

از ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
)ﻫﺬا ﻋﻄﺎ ﹸءﻧﺎ ﻓﺎﻣﺴﻚ أو أﻋﻄﻪ ﺑﻐﲑ ﺣﺴﺎب( و ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ ،ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ.

)د(  -۷۵۴و از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ھﺸﺎم از ﺳﻠﯿﻤﺎن از اﻣﺎم

ﺣﺴﯿﻦ÷ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
)ھ)  -۷۵۵ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از ﯾﻮﻧﺲ از ﻓﻀﯿﻞ اﻋﻮر از اﺑﯽ ﻋﺒﯿﺪه
ﺣﺎرﺛﯽ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﻓﻮق را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد) :ﻫﺬا ﻋﻄﺎ ﹸءﻧﺎ ﻓﺎﻣﻨﻦ

أو أﻋﻄﻪ ﺑﻐﲑ ﺣﺴﺎب( ﮔﻔﺘﻢ :او اﻋﻄﻪ؟ ﮔﻔﺖ :آری.

۳۱۴

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)و(  -۷۵۶ﺳﯿﺎری ﮔﻔﺖ :اﻓﺮاد زﯾﺎدی از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻘﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و دﻟﯿﻞ ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮕﯽ در اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ذﮐﺮ ﺷﺪ.
َ
يم ٦٧أ ُ
)ز(  -۷۵۷و ﺑﺮﻗﯽ از ﭘﺪرش از ﺳﺮﯾﺮ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﴿قُ ۡل ُه َو َ� َب ٌؤا ْ َع ِظ ٌ
نت ۡم
َۡ ۡ ُ َ
�ن ُه ُمع ِرضون] ﴾٦٨ص [۶۸-۶۷ :را ﭼﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد) :ﻫﻮ ﺑﻨﺎء ﻋﻈﻴﻢ ﰲ ﺻﺪور اﻟﺬﻳﻦ أوﺗﻮ
اﻟﻌﻠﻢ أﻧﺘﻢ ﻋﻨﻪ ﻣﻌﺮﺿﻮن(.
ﺳﻮرهی زﻣﺮ

)اﻟﻒ(  -۷۵۸ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ از
َ َۡ ْ
َّ ۡ َ َّ َّ َّ َ ۡ
� َ�غ ِف ُر
اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﴿� �ق َن ُطوا مِن ر� ِة ٱ�ِۚ إِن ٱ

وب َ� ً
ٱ ُّ�نُ َ
ِيعا﴾ ]اﻟﺰﻣﺮ [۵۳ :را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :إن اﷲ ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻜﻢ ﲨﻴﻌ ﹰﺎ اﻟﺬﻧﻮب( .اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺎ آن را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،وی در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ای اﺑﺎﻣﺤﻤﺪ،
اﮔﺮ ھﻤﻪی ﮔﻨﺎھﺎن ﺑﺨﺸﻮده ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻋﺬاب داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻋﺒﺎدش ،ﺟﺰ ﻣﺎ و ﺷﯿﻌﻪی ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ آﯾﻪ ﺟﺰ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ) :إن اﷲ ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻜﻢ ﲨﻴﻌ ﹰﺎ اﻟﺬﻧﻮب(.

)ب(  -۷۵۹ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ
َ َ ۡ َ َّ ُ ۡ َ ُ َ َ ٓ َ ٞ
�س َو�
آﯾﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ آﯾﻪی ﺳﻮرهی اﻟﺮﺣﻤﻦ اﺳﺖ ﴿�يوم� ِ ٖذ � ��ٔل عن ذ�بِهِۦ إ ِ
ٓ ّٞ
َجان] ﴾٣٩اﻟﺮﺣﻤﻦ [۳۹ :ﮐﻪ ﻟﻔﻆ ﻣﻨﮑﻢ از آن ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
� َب ٱ َّ ُ
)ج(  -۷۶۰و از ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﺎران ﺧﻮد ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻨﺪی ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ آﯾﻪَ َ ﴿ :
�
ٗ
َٗ
ٗ
ُ َ ٓ
َ ّ
َ
� َ� ُء ُمتَ َ ٰ
�ك ُِسون َو َر ُج� َسل ٗما ل َِر ُج ٍل﴾ ]اﻟﺰﻣﺮ [۲۹ :ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ:
َمث� َّر ُج� �ِيهِ
ﻼ ﻓﻴﻪ ﴍﻛﺎء ﻣﺘﺸﺎﻛﺴﻮن و رﺟ ﹰ
ﻼ رﺟ ﹰ
)واﴐب ﳍﻢ ﻣﺜ ﹰ
ﻼ ﺳﺎﳌ ﹰﺎ ﻟﻮﻟﻴﻪ(.
ً
)د(  -۷۶۱ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ و اھﻞ ﺑﺼﺮه ﺟﺰ ﺳﮫﻞ ،ﺳﺎﻟﻤﺎ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و
ُ َ ٓ
َ
� َ� ُء ُمتَ َ ٰ
�ك ُِسون﴾
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪِ�﴿ :يهِ
ً
]زﻣﺮ [۲۹ :ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻤﺎ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ؛ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﺷﺮﯾﮏ ،اﺳﻢ
ﻋﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ھﻢ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻓﺎﻋﻞ و اﺳﻢ ﻋﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﺳﻢ
ً
ﺣﺪث؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۳۱۵

)ھ)  -۷۶۲ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺰﮐﯽ از
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ از ﻣﻨﺬر ﺛﻮری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺣﻨﻔﯿﻪ از ﭘﺪرش آورده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﻓﻮق را )رﺟﻞ ﺳﺎﳌ ﹰﺎ ﻟﺮﺟﻞ( ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :آن رﺟﻞ

ﻣﻦ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ﺳﺎﻟﻢ ھﺴﺘﻢ.
)و(  -۷۶۳و از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ادرﯾﺲ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ﻓﻀﺎل از اﺑﻦ ﺑﮑﯿﺮ از ﺣﻤﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ درﺑﺎرهی آﯾﻪی ﻓﻮق ﺳﺆال
ً
ﮐﺮدم آن را ﺳﺎﻟﻤﺎ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ) :رﺟﻞ ﺳﺎﳌ ﹰﺎ(؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﻋﻠﯽ و ﻟﺮﺟﻞ ؛ﯾﻌﻨﯽ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ.
)ز(  -۷۶۴و از ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺼﻘﻠﻪ ﻗﻤﯽ از ﺑﮑﯿﺮ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﯽ ﺧﺎﻟﺪ ﮐﺎﺑﻠﯽ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷
آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :درﺑﺎرهی )رﺟﻞ ﺳﺎﳌ ﹰﺎ( از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺆال ﮐﺮدم ،در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ:

)رﺟﻞ ﺳﺎﱂ( ،ﻋﻠﯽ و ﺷﯿﻌﻪی اوﺳﺖ.

)ح(  -۷۶۵ﺗﻔﺴﯿﺮ »اﻟﺒﺮھﺎن« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺪث ﺗﻮﺑﻠﯽ از اﺑﻦ ﺷﮫﺮ آﺷﻮب و ﻃﺒﺮﺳﯽ

ﺑﺎ ھﻤﺎن اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽ ﺧﺎﻟﺪ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ÷ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ )رﺟﻞ ﺳﺎﱂ( ﻋﻠﯽ

و ﺷﯿﻌﻪی اوﺳﺖ.

)ط(  -۷۶۶و از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زﯾﺪ از ﭘﺪراﻧﺶ÷ آﻣﺪه اﺳﺖ :و )رﺟ ﹰ
ﻼ ﺳﺎﳌ ﹰﺎ ﻟﺮﺟﻞ(

ﻧﻤﻮﻧﻪی اھﻞ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ.
ﺳﻮرهی ﻣﺆﻣﻦ

)اﻟﻒ(  -۷۶۷ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺳﺒﺎط از

ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ از وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﺻﺒﯿﺢ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آورده
ََُۡ
َ ٰ ُ َ َّ ُ ٓ َ ُ ِ َ َّ
ۡ
َ
ُ
ۡ
ُ
َ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﴿�ل ِ�م بِ�نهۥ إِذا د� ٱ� وحدهۥ �فر�م﴾ ]ﻏﺎﻓﺮ [۱۲ :را ﭼﻨﯿﻦ

ﺧﻮاﻧﺪ) :ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ إذا دﻋﻲ اﷲ وﺣﺪه – وأﻫﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ – ﻛﻔﺮﺗﻢ(.

)ب(  -۷۶۸ﺳﯿﺎری از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺳﺒﺎط ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﺎﺿﻞ

ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺨﻪھﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻗﺮآن )ذﻟﻜﻢ( ﺑﺎ ﺧﻄﺎب

ﺟﻤﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،آن ﻋﺬاﺑﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن اﻓﺘﺎدهاﯾﺪ ،آن ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه
ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد و ﺑﺤﺚ از اھﻞ وﻻﯾﺖ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐﻔﺮ ﻣﯽورزﯾﺪ و وﻻﯾﺖ

۳۱۶

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ آن را ﺑﺮ ﺳﮫﻮ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ –
ﯾﻌﻨﯽ )ذﻟﻚ( را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه )ذﻟﻜﻢ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ) -ﻋﻄﻒ أﻫﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ( ﺑﺮﺟﻤﻠﻪی

)إذا دﻋﻲ اﷲ وﺣﺪه( ﯾﺎ ﺑﯿﺎن اﺳﺖ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ-در ﺗﻔﺴﯿﺮ-ﯾﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ،
ﻣﺠﺎز ھﻢ ﯾﺎ ﻣﺠﺎز ﻋﻘﻠﯽ ﯾﺎ ﻟﻐﻮی اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻋﻄﻒ ﺗﻘﺪﯾﺮی اﺳﺖ از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ» :ﻣﻦ

ﻗﺎل ﻻإﻟﻪ إﻻ اﷲ دﺧﻞ اﳉﻨﺔ« ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻠﻤﻪی ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﺑﺮ زﺑﺎن آورد وارد ﺑﮫﺸﺖ ﺷﻮد .و

ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﺒﺮ ﻣﺘﻘﺪم رواﯾﺖ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ.
)ج(  -۷۶۹ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﺑﺮﻗﯽ از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اذﯾﻨﻪ از زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ آورده اﺳﺖ
َ َّ َ ٓ َ َ َّ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ
�﴾ ]ﻏﺎﻓﺮ[۱۱ :
� وأحييتنا ٱثنت ِ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ درﺑﺎر آﯾﻪی﴿ :ر�نا أمتنا ٱثنت ِ
ﺳﺆال ﮐﺮدم ،در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻮاﺑﺸﺎن را داده اﺳﺖ ﺑﻪ آﯾﻪی ﻓﻮق) :ذﻟﻜﻢ ﺑﺄﻧﻪ

إذا دﻋﻲ اﷲ وﺣﺪه  -وأﻫﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ – ﻛﻔﺮﺗﻢ(.

)د(  -۷۷۰ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ اذﯾﻨﻪ از زﯾﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را آورده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ

در ﺗﻔﺴﯿﺮش ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ درﺑﺎرهی آﯾﻪی ﻓﻮق رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ) :ذﻟﻜﻢ ﺑﺄﻧﻪ إذا دﻋﻲ اﷲ وﺣﺪه  -وأﻫﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ – ﻛﻔﺮﺗﻢ( .اﻣﺎ در ﻇﺎھﺮ آنﭼﻪ

ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﺄوﯾﻞ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﺰﯾﻞ و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽداﻧﺪ.
)ھ)  -۷۷۱ﺗﻔﺴﯿﺮ »اﻟﺒﺮھﺎن« از اﺑﻦ ﺷﮫﺮ آﺷﻮب از اﺑﻦ ﻓﯿﺎض در ﮐﺘﺎب »ﺷﺮح
اﻷﺧﺒﺎر« از اﺑﯽ اﯾﻮب آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺪت ھﻔﺖ ﺳﺎل
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﺻﻠﻮات ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﺬﮐﺮی
ﻗﺒﻞ از وی ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورد و اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق اﺳﺖ) :اﻟﺬﻳﻦ ﳛﻤﻠﻮن اﻟﻌﺮش

وﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻳﺴﺒﺤﻮن ﺑﺤﻤﺪ رﲠﻢ وﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻪ وﻳﺴﺘﻐﻔﺮون ﳌﻦ ﰲ اﻷرض( ،در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺟﺎی

)ﳌﻦ ﰲ اﻷرض ،ﻟﻠﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا( آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻮرهی ﺳﺠﺪه

)اﻟﻒ(  -۷۷۲ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ دھﺎن از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ

ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ داود ﺑﺮﻗﯽ
ﮔﻔﺖ :ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺶ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﯽرﺳﺪ؟ ای داود ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ارواح ﻣﺎ و
ارواح ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،ھﺮ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﺮش دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺑﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ÷

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۳۱۷

)ﺣﻢ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ .ﻛﺘﺎب ﻓﺼﻠﺖ آﻳﺎﺗﻪ ﻗﺮآﻧ ﹰﺎ ﻋﺮﺑﻴ ﹰﺎ ﻟﻘﻮم ﻳﻌﻠﻤﻮن( ﺳﺠﺪه را

ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ) :ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﻤﻌﻮن( رﺳﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ÷ ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪاص
ٓ َ ٞ
حم ١ت�ِ�ل ّم َِن
ﻧﺎزل ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﻌﺪ از او ﻋﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ اﯾﻦ آﯾﻪھﺎ را ﺧﻮاﻧﺪ﴿ :
ُ ً َ ٗ َّ
َ َ
َٰ َ ۡ َ ّ ُ ٞ
ِيم ٢كِ�ب ف ِصل
ت َءا� ٰ ُت ُهۥ ق ۡر َءانا ع َر� ِ ّيا ل ِق ۡو ٖ� َ� ۡعل ُمون] ﴾٣ﻓﺼﻠﺖ [۳-۱ :ﺗﺎ
ٱ َّلر� ٱ َّلرح ِ

ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ رﺳﯿﺪ) :ﻓﺎﻋﺮض أﻛﺜﺮﻫﻢ – ﻋﻦ وﻻﻳﺔ ﻋﲇ – ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﻤﻌﻮن(.

)ب(  -۷۷۳ﻓﺮات ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﯽ از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
ﻋﻠﻮی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ج(  -۷۷۴و از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺳﺒﺎط از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﻤﺰه از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ

از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ) :ﻓﻠﻨﺬﻳﻘﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا –
ﺑﱰﻛﻬﻢ وﻻﻳﺔ ﻋﲇ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ – ﻋﺬاﺑ ﹰﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﹰا ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻟﻨﺠﺰﻳﻨﻬﻢ أﺳﻮء اﻟﺬي ﻛﺎﻧﻮا

ﻳﻌﻤﻠﻮن(.

)د(  -۷۷۵ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ اﺳﺒﺎط از ﻋﻠﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را آورده اﺳﺖ.
)ھ)  -۷۷۶ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﻤﺰه از

اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﻓﻮق را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪ) :ﻓﻠﻨﺬﻳﻘﻦ اﻟﺬﻳﻦ

ﻛﻔﺮوا – ﺑﱰﻛﻬﻢ وﻻﻳﺔ ﻋﲇ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ  -ﻋﺬاﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﹰا( ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﻪ.

)و(  -۷۷۷ﻋﯿﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺟﺎﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ÷ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻨﻈﻮر
َّ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َّ َ
� َف ُروا ْ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء [۱۳۷ :ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اول و ّ
از اﯾﻦ آﯾﻪی ﴿إِن ٱ�ِين ءامنوا �م
دوم آن
دو و ﻧﻔﺮ ّ
ﺳﻮم و ﭼﮫﺎرم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ و ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ھﻔﺪه ﻣﺮد دﯾﮕﺮ .ﮔﻔﺖ:
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮی اھﻞ ﻣﮑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
اﯾﻦ ﮐﻮدک را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ای ﺣﺬﯾﻔﻪ ،ﮐﺎش ﻏﯿﺮ او را ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،ﭼﻮن
ﺑﺰرﮔﺎن در ﻣﮑﻪ ھﺴﺘﻨﺪ و آﻧﺎن ،ﻋﻠﯽ را ﮐﻮدک ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻧﺎم او در ﻗﺮآن ﺻﺒﯽ –
ﮐﻮدک – ﺑﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ) :وﻣﻦ أﺣﺴﻦ ﻗﻮﻻﹰ ﳑﻦ دﻋﺎ اﱃ اﷲ – وﻫﻮ ﺻﺒﻲ – وﻋﻤﻞ
ﺻﺎﳊ ﹰﺎ وﻗﺎل إﻧﻨﻲ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ(.

۳۱۸

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺳﻮرهی ﺣﻤﻌﺴﻖ )ﺷﻮری(

)اﻟﻒ(  -۷۷۸ﺳﯿﺎری از ﻋﺒﺪاﻻﺻﻢ از ھﺸﺎم ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آورده اﺳﺖ

ﮐﻪ درﺑﺎرهی آﯾﻪ ﺑﻌﺪی) :واﳌﻼﺋﻜﻪ -ﺣﻮل اﻟﻌﺮش -ﻳﺴﺒﺤﻮن ﺑﺤﻤﺪ رﲠﻢ  -وﻻ ﻳﻔﱰون -و

ﻳﺴﺘﻐﻔﺮون ﳌﻦ ﰲ اﻷرض  -ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ (-ﭘﺮﺳﯿﺪم ،اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﮔﻔﺖ:

اﯾﻦ ﻗﺮآن ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻋﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺠﻮس و
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن اﻓﺘﺮا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻼن ﻋﺮش ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﺻﻞ در ﻗﺮآن

اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ) :واﳌﻼﺋﻜﻪ ﻳﺴﺒﺤﻮن ﺑﺤﻤﺪ رﲠﻢ وﻳﺴﺘﻐﻔﺮون ﳌﻦ ﰲ اﻷرض(.

)ب(  -۷۷۹ﻃﺒﺮﺳﯽ در »ﺟﻮاﻣﻊ« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻣﺎم ﺻﺎدق÷) :وﻳﺴﺘﻐﻔﺮون ﳌﻦ ﰲ

اﻻرض ـ ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ  (-ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.

)ج(  -۷۸۰ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :و ﻟﻜﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﰲ رﲪﺘﻪ و

اﻟﻈﺎﳌﻮن – ﻵل ﳏﻤﺪ ﺣﻘﻬﻢ – ﻣﺎﳍﻢ ﻣﻦ وﱄ وﻻ ﻧﺼﲑ(.

)د(  -۷۸۱ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در »ﺑﺼﺎﺋﺮ« ﺧﻮد آورده اﺳﺖ وھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺣﺴﻦ ﺑﻦ

ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺣﻠﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺨﻄﺎب از ﻧﻀﺮ ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ از ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﺣﺎرﺛﯽ
آن را از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ) :وﻗﺪ وﺻﻴﻨﺎك ﺑﲈ وﺻﻴﻨﺎ ﺑﻪ آدم ﻧﻮﺣﺎ واﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻣﻮﳼ وﻋﻴﴘ واﻟﻨﺒﻴﲔ ﻣﻦ

ﻗﺒﻠﻚ أن أﻗﻴﻤﻮا اﻟﺪﻳﻦ وﻻ ﺗﺘﻔﺮﻗﻮا ﻓﻴﻪ ﻛﱪ ﻋﲆ اﳌﴩﻛﲔ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮﻫﻢ إﻟﻴﻪ – ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻴﺔ ﻋﲇ ﺑﻦ
َ َ َ َ ُ
�م ّم َِن ٱ ّ�ِين َما َو َّ ٰ
�
اﰊ ﻃﺎﻟﺐ  (...ﺗﺎ آﺧﺮ ﺧﺒﺮ) .اﺻﻞ آﯾﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ�﴿ :ع ل
ِ
ُ ٗ َ َّ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ
ِي� أ َ ۡن أَ� ُ
ك َو َما َو َّص ۡي َنا بهِ ٓۦ إبۡ َ�ٰه َ
ِيموا ْ ٱ ّ� َ
ِيم َو ُم َ ٰ
و� َوع َ ٰۖٓ
بِهِۦ نوحا وٱ�ِي أوحينا إِ�
ِين
ِ ِ
َ َ َ َ َ َّ ُ ْ
َ َ َۡ ُ ُ ۡ َ
ََُ ََ ُۡ ۡ
َّ ُ َ ۡ َ
� إ َ ۡ�هِ َمن � َ َشا ٓ ُء َو َ� ۡهد ٓ
ِي
�� ِ� ما تدعوهم إ ِ ۡ� �هِ ٱ� �ت ِ ٓ ِ
و� �تفرقوا �ِي �هِ ك� � ٱلم ِ
إ َ ۡ�هِ َمن يُن ِ ُ
يب] ﴾١٣اﻟﺸﻮری.[۱۳ :
ِ
)ھـ(  -۷۸۲ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ادرﯾﺲ از
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن از اﻣﺎم رﺿﺎ÷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻪی ﻓﻮق ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻠﻪی) :ﺗﺪﻋﻮﻫﻢ
ّ
إﻟﻴﻪ -ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﻣﻦ وﻻﻳﺔ ﻋﲇ( اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪی ﺧﻄﯽ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ.

)و(  -۷۸۳ﺳﯿﺎری ازﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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)ز(  -۷۸۴ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﻮاﻧﺪ) :ﺗﺮي اﻟﻈﺎﳌﲔ – ﻵل ﳏﻤﺪ ﺣﻘﻬﻢ – ﻣﺸﻔﻘﲔ ﳑﺎ

ﻛﺴﺒﻮا( و در ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﻨﺎﮐﻨﺪ از آنﭼﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ.

)ح(  -۷۸۵ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺒﺎری از ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺻﻮﻓﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﯽ ﺣﻤﺰه ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽ
ﺟﻌﻔﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :وﺗﺮي ﻇﺎﳌﻲ– آل ﳏﻤﺪ ﺣﻘﻬﻢ – ﳌﺎ رأوا اﻟﻌﺬاب( :و ﮔﻔﺖ:
ﻋﻠﯽ÷ ھﻤﺎن ﻋﺬاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
)ط(  -۷۸۶ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
)ی(  -۷۸۷ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ آﯾﻪی ﻓﻮق را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :وﺗﺮي اﻟﻈﺎﳌﲔ – ﻵل ﳏﻤﺪ

ﺣﻘﻬﻢ – ﳌﺎ رأوا اﻟﻌﺬاب ﻳﻘﻮﻟﻮن اﱃ ﹶﻣﺮ ﱟد ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ(؛ ﯾﻌﻨﯽ ،راھﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻧﯿﺎ.

)ﯾﺎ(  -۷۸۸و از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﯽ ﺣﻤﺰهی ﺛﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از او ﺷﻨﯿﺪم
ﮐﻪ از اﯾﻦ آﯾﻪ) :وﳌﻦ اﻧﺘﴫ ﺑﻌﺪ ﻇﻠﻤﻪ( ﻗﺮاﺋﺖ را ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﺧﺎﺷﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﺬل – ﻟﻌﲇ– ﻳﻨﻈﺮون – اﱃ ﻋﲆ – ﻣﻦ ﻃﺮف ﺧﻔﻲ(.

)ﯾﺐ(  -۷۸۹ﺳﯿﺎری ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ از اﯾﻮب ﺑﺰاز از

ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻤﺮ از ﺟﺎﺑﺮ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷) :ﺧﺎﺷﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﺬل – ﻟﻌﲇ – ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻴﻪ – ﻣﻦ

ﻃﺮف ﺧﻔﻲ( ﺧﻮاﻧﺪ.

)ﯾﺞ(  -۷۹۰ﺳﯿﺎری ﺑﺎ ھﻤﺎن اﺳﻨﺎد آﺧﺮ ،اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ) :أﻻ إن

اﻟﻈﺎﳌﲔ – آل ﳏﻤﺪ – ﰲ ﻋﺬاب ﻣﻘﻴﻢ(.

)ﯾﺪ(  -۷۹۱ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺎ ھﻤﺎن اﺳﻨﺎد ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﻮرهی زﺧﺮف

)اﻟﻒ(  -۷۹۲ﺳﯿﺎری از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﯿﻒ از ﺑﺮادرش از اﺑﯽ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ اﯾﻦ آﯾﻪ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ) :وﻟﻮ ﻻ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺎس أﻣﺔ واﺣﺪة – ﻛﻔﺎرا –
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﳉﻌﻠﻨﺎ ﳌﻦ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﺎﻟﺮﲪﻦ( ﺗﺎ آﺧﺮ .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد،

آﻧﺎن ھﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ.
)ب(  -۷۹۳ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﯽ ﺣﻤﺰه ﺛﻤﺎﻟﯽ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ

ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دو آﯾﻪ ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪﻧﺪ» :ﺣﺘﻲ إذا ﺟﺎءﻧﺎ – ﯾﻌﻨﯽ،

ﻓﻼن و ﻓﻼن ﺑﻪ رﻓﯿﻘﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ) :ﻳﺎ ﻟﻴﺖ ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻨﻚ

ﺑﻌﺪاﳌﴩﻗﲔ ﻓﺒﺌﺲ اﻟﻘﺮﻳﻦ( ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻓﻼن و ﻓﻼن و ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن ﺑﮕﻮ–

)وﻟﻦ ﻳﻨﻔﻌﻜﻢ اﻟﻴﻮم إذ ﻇﻠﻤﺘﻢ – آل ﳏﻤﺪ ﺣﻘﻬﻢ – أﻧﻜﻢ ﰲ اﻟﻌﺬاب ﻣﺸﱰﻛﻮن(

)ج(  -۷۹۴ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از اﺑﻦ اﺳﻠﻢ از اﯾﻮب ﺑﺰاز از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺷﻤﺮ از

ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ) :وﻟﻦ ﻳﻨﻔﻌﻜﻢ اﻟﻴﻮم إذ ﻇﻠﻤﺘﻢ – آل ﳏﻤﺪ
ﺣﻘﻬﻢ – أﻧﻜﻢ ﰲ اﻟﻌﺬاب ﻣﺸﱰﻛﻮن(.

)د(  -۷۹۵ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ

ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮﻗﯽ از اﺑﻦ اﺳﻠﻢ از اﯾﻮب ﺑﺰاز از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﺧﻮاﻧﺪ) :وﻟﻦ

ﻳﻨﻔﻌﻜﻢ( و ﺑﻌﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮد.

)ھ)  -۷۹۶ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اھﻞ ﻋﺮاق ﺟﺰ اﺑﻮﺑﮑﺮ) ،ﺣﺘﻲ إذا ﺟﺎءﻧﺎ( را ﺑﻪ ﺻﯿﻐﻪی

ﻣﻔﺮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ ،آن را ﺑﻪ ﺻﯿﻐﻪی ﻣﺜﻨﯽ؛ ﯾﻌﻨﯽ» ،ﺟﺎءاﻧﺎ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.

)و(  -۷۹۷ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺞ
وداع در ِﻣﻨﯽ ،ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﻮدم؛ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ را
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎ ﮔﺮدن ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ را ﻣﯽزﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ در ﻟﺸﮑﺮی ﮐﻪ ﮔﺮدن ﺷﻤﺎ را ﻣﯽزﻧﺪ ،ﻣﺮا
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﺳﻪ ﺑﺎر ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻋﻠﯽ ھﻢ؟ ﺑﻌﺪ
ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ÷ را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ وی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮد،و آﯾﻪ ) :۴۱زﺧﺮف( ﻧﺎزل ﺷﺪ ) :ﹶﻓﺈﹺ ﱠﻣﺎ
ﻧ ﹾﹶﺬ ﹶﻫ ﹶﺒ ﱠﻦ ﺑﹺ ﹶﻚ ﹶﻓﺈﹺﻧﱠﺎ ﹺﻣﻨ ﹸﹾﻬﻢ ﱡﻣﻨﺘ ﹺﹶﻘ ﹸﻤ ﹶ
ﻮن  -ﺑﻌﲇ ﺑﻦ اﰊ ﻃﺎﻟﺐ.(-

)ز(  -۷۹۸ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ھﻼل
از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ رﺑﯿﻊ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﯾﻮﺳﻒ ازرق ﺳﻮرهی زﺧﺮف را ﺗﻼوت ﮐﺮدم
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َ
َ َّ َ ۡ َ َ َّ َ
ك فَإنَّا م ِۡن ُهم ُّم َ
نتقِ ُمون] ﴾٤١اﻟﺰﺧﺮف[۴۱ :در آن ﺟﺎ ﯾﻮﺳﻒ
ﺗﺎ ﺑﻪ آﯾﻪی ﴿فإِما نذه� ب ِ
ِ
ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺤﻤﺪ ،زﺑﺎﻧﺖ را ﻧﮕﮫﺪار ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ،زﺑﺎﻧﻢ را از ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺎز داﺷﺘﻢ .ﺑﻌﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﺮ اﻋﻤﺶ ﺧﻮاﻧﺪم ،او ﮔﻔﺖ :ای ﯾﻮﺳﻒ ،ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ درﺑﺎرهی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪا ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ درﺑﺎرهی ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐس ﻧﺎزل
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ) :ﹶﻓﺈﹺ ﱠﻣﺎ ﻧ ﹾﹶﺬ ﹶﻫ ﹶﺒ ﱠﻦ ﺑﹺ ﹶﻚ ﹶﻓﺈﹺﻧﱠﺎ ﹺﻣﻨ ﹸﹾﻬﻢ ﱡﻣﻨﺘ ﹺﹶﻘ ﹸﻤ ﹶ
ﻮن  -ﺑﻌﲇ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ .(-ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺻﻮرت اﯾﻦ آﯾﻪ از ﻗﺮآن زدوده و دزدﯾﺪه ﺷﺪ.
)ح(  -۷۹۹ﺷﯿﺦ در »اﻣﺎﻟﯽ« ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ دارد از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺟﺎﺑﺮ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻧﺼﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯽﮔﻤﺎن ﻣﻦ در ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ

ﺧﺪا ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﺎ آﺧﺮ رواﯾﺖ ﻃﺒﺮﺳﯽ.
)ط(  -۸۰۰ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم از وﮐﯿﻊ از اﻋﻤﺶ از ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﮐﻔﯿﻞ از اﺑﯽ

ﺻﺎدق از اﺑﯽ اﻷﻏﺮ از ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آنﮔﺎه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص در
ﺑﯿﻦ ﯾﺎراﻧﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ھﻢاﮐﻨﻮن ﻣﺮدی ﺷﺒﯿﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ
ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
درآﯾﻨﺪ .آن ﮔﺎه ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ داﺧﻞ ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﺎران
ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺸﻨﻮد اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮی دھﺪ و او را ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ
ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،از او
ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ھﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻧﺎزل ﮐﺮد) :وﳌﺎ ﴐب اﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺜ ﹰ
ﻼ

اذا ﻗﻮﻣﻚ ﻣﻨﻪ – ﻳﻀﺠﻮن( ﺑﻌﺪ آن را ﺑﻪ »ﻳﺼﺪون« ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ :و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﹺ
ﴐ ﹸﺑﻮ ﹸه ﹶﻟ ﹶﻚ إﹺ ﱠﻻ ﹶﺟﺪﹶ ﻻﹰ ﹶﺑ ﹾﻞ ﹸﻫ ﹾﻢ ﹶﻗ ﹾﻮ ﹲم ﹶﺧ ﹺﺼ ﹸﻤ ﹶ
ﻮن ... -إن  -ﻋﲇ  -إﻻ ﻋﺒﺪﹲ
) ﹶأآﳍ ﹶ ﹸﺘﻨﹶﺎ ﹶﺧ ﹾ ﹲﲑ ﹶأ ﹾم ﹸﻫ ﹶﻮ ﹶﻣﺎ ﹶ ﹶ
أﻧﻌﻤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﺟﻌﻠﻨﺎه ﻣﺜﻼ ﻟﺒﻨﻲ اﴎاﺋﻴﻞ وﻗﺎﻟﻮا آﳍﺘﻨﺎ ﺧﲑ أم ﻫﻮ ﻣﺎ ﴐﺑﻮه ﻟﻚ إﻻ ﺟﺪﻻﹰ ﺑﻞ

ﻫﻢ ﻗﻮم ﺧﺼﻤﻮن( .ﺳﭙﺲ ﻧﺎم ﻋﻠﯽ زدوده ﺷﺪ و ﺿﻤﯿﺮ ھﻮ را در ﺟﺎی او ﻗﺮار دادﻧﺪ.

)ی(  -۸۰۱ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ در اول ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ »ﳖﺞ اﻟﺒﻴﺎن« ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ در

ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن اﺳﺖ و ﺧﻼف آنﭼﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدق

ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ÷ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ) :وﳌﺎ ﴐب اﺑﻦ
ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺜ ﹰ
ﻼ إذا ﻗﻮﻣﻚ ﻣﻨﻪ ﻳﻀﺠﻮن( ﺳﭙﺲ »ﻳﻀﺠﻮن« را ﺑﻪ »ﻳﺼﺪون« ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ.

۳۲۲

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)ﯾﺎ(  -۸۰۲ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ دھﺎن و او از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻋﺮﯾﻀﯽ
و او از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺟﻨﺎح و او از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ و او از
ﭘﺪرش و او از ﭘﺪراﻧﺸﺎن÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪاص ﺑﻪ ﻋﻠﯽ÷ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد،
ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺷﺒﮫﻪای راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ وﺟﻮد دارد و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ
آﯾﻪ را ﻧﺎزل ﮐﺮد) :وﳌﺎ ﴐب ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ( ﺗﺎ آﯾﻪی )وﻟﻮ ﻧﺸﺎء ﳉﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ ﻣﻼﺋﻜﺔ ﰲ

اﻷرض ﳜﻠﻔﻮن( .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺘﻢ :در ﻗﺮآن ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﻮﮔﻨﺪ در ﻣﯿﺎن آن ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪ« و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ
ﻋﺎص ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﺼﺮ ﮔﻔﺖ :از ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺰار ھﺰار )ﯾﮑﻤﻠﯿﻮن( ﺣﺮف ﺣﺮف ﺣﺬف ﺷﺪه
ً
اﺳﺖ .ﻗﺒﻼ در ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺒﺎر ﻋﺎﻣﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ.

)ﯾﺐ(  -۸۰۳ﺳﯿﺎری از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد از ﻣﺮدی و او از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد) :ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺸﺘﻬﻴﻪ اﻷﻧﻔﺲ(.
ﺳﻮرهی دﺧﺎن

)اﻟﻒ(  -۸۰۵ﺳﯿﺎری از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و اﺑﻦ ﻓﻀﺎل و اﺑﯽ ﺷﻌﯿﺐ و او ھﻢ ،از اﺑﯽ
َ ۡ َ ُ ْ
َ َّ
ت
ﺟﻤﯿﻠﻪ و او ﻧﯿﺰ ،از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﴿�م ت َر�وا مِن ج�ٰ ٖ
َ ُُ
ون] ﴾٢٥اﻟﺪﺧﺎن[۲۵ :را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده) :ﻛﻢ ﺗﺮﻛﻮا ﻣﻦ ﺟﻨﺎت وﻧﻌﻴﻢ(.
و�ي ٖ
)ب(  -۸۰۶و از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و او ﻧﯿﺰ ،از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر و او از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ُ ۡ َّ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ
كر ُ
�م] ﴾٤٩اﻟﺪﺧﺎن[۴۹ :
رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﴿ذق إِنك أنت ٱلع ِز�ز ٱل ِ
را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ) :ذق إﻧﻚ أﻧﺖ اﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﻠﺌﻴﻢ(.
ﺳﻮرهی ﺟﺎﺛﯿﻪ

)اﻟﻒ(  -۸۰۷ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ھﻤﺎم و او ﻧﯿﺰ ،از ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاری ،او
ﻧﯿﺰ ،از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻟﺆﻟﺆی و او از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﯾﻮب و او از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ و او از
َ َ
ﻣﺮدی و او از اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﮔﻔﺘﻢٰ�﴿ :ذا
ََُٰ َ ُ َ َۡ ُ
�م بٱ ۡ َ
� ّ ِق] ﴾...اﻟﺠﺎﺛﯿﺔ ،[۲۹ :ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻪ
كِ�بنا ين ِطق علي
ِ
ﺧﻮاھﺪ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ  ،ﺗﻨﮫﺎ رﺳﻮل ﺧﺪاص ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﺎﻃﻖ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ) :ﹶﻫ ﹶﺬا

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۳۲۳

ﹺﻛﺘﹶﺎ ﹸﺑﻨﹶﺎ -ﹸﻳﻨ ﹶﻄ ﹸﻖ -ﹶﻋ ﹶﻠ ﹾﻴﻜﹸﻢ ﺑﹺﺎ ﹾﻟـ ﹶﺤ ﱢﻖ( ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺎ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،او ﻧﯿﺰ ،ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ را ﺑﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ
آﯾﻪ ،ﺟﺰو آﯾﻪھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ب(  -۸۰۸ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ و او از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن و او ﻧﯿﺰ ،از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را از او آورده ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ج(  -۸۰۹از ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺮوﺿﺔ« و او از ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﺎراﻧﻤﺎن و ﺑﺎز از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ

زﯾﺎد و او از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن دﯾﻠﻤﯽ ﺑﺼﺮی و او از ﭘﺪرش و او از اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ و او ﻧﯿﺰ ،از
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﺟﻠﺪ دوازدھﻢ از ﮐﺘﺎب »ﻣﺮآة

اﻟﻌﻘﻮل« ﮐﻠﻤﻪی ﯾﻨﻄﻖ را ﺑﺎ ﺑﻨﺎء ﻣﻔﻌﻮل ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺎ ھﻢ
ﻋﻠﯿﮑﻢ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﯾﺎء ﻣﻀﻤﻮﻣﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ّاوﻟﯽ واﺿﺢﺗﺮ اﺳﺖ .و ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ اﯾﻦ
را ﻏﺮﯾﺐ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده ،ﻟﺬا ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ اﺣﺘﻤﺎل أول ھﻢ ﮐﻪ در )اﻟﺒﺤﺎر( ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد ،ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر در آﯾﻪی ﻣﺤﻤﺪ و آل او ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻃﻖ ﺑﻪ
ﺻﺤﺎﺋﻒ أﻋﻤﺎل ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ھﻢ ﺻﺤﺎﺋﻒ أﻋﻤﺎل ھﺴﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آنﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آنﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد آ ﮔﺎه ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺧﺒﺮ ﻏﯿﺮ از
ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻣﻮﺿﻮع وﻻﯾﺖ اﺳﺖ .و ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ھﺮ دو ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻣﻌﻨﯽ رواﯾﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻧﻄﻖ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺎﻃﻖ
واﻗﻌﯽ ّ
ﻣﺤﻤﺪ و آل ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﮫﻢ اﻟﺴﻼم ھﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﻼم .آنﭼﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ در واﻗﻊ
درﺳﺖ اﺳﺖ ،وﻟﯽ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد .و ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در )اﻟﻮاﻓﯽ( ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ رواﯾﺖ
ﮐﻠﯿﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﯾﻌﻨﯽ در آﯾﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﺠﮫﻮل و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﺮآن
ﻋﻠﯽ÷ ﻧﺎﻃﻖ اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﺻﺤﯿﺤﻪی ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺸﺎﯾﺦ و
اﺳﺎﺗﯿﺪ »ﻫﺬا ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ« ﺑﺮ وزن ُﻋﻤﺎل ﺟﻤﻊ ﮐﺎﺗﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ داﻧﺎﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ.
ﺳﻮرهی اﺣﻘﺎف

)اﻟﻒ(  -۸۱۰ﻃﺒﺮﺳﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ÷ و اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻤﯽ

واژهای از آﯾﻪی ﭼﮫﺎر ،ﺳﻮرهی اﺣﻘﺎف را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ» :أﺛﺮة«؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﺑﺎ ﺳﮑﻮن

ﺛﺎء و ﺑﺪون اﻟﻒ.
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)ب(  -۸۱۱ﺷﯿﺦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺠﻔﯽ در ﮐﺘﺎب »ﺗﺄوﻳﻞ اﻵﻳﺎت« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﻣﺮﻓﻮع از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮﻗﯽ و او از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻀﺮ و او از اﺑﯽ ﻣﺮﯾﻢ و او از
ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﺎراﻧﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ و اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ – ﻋﻠﻴﻬﲈ اﻟﺴﻼم – ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :آﯾﻪ ﺑﺮ
َ
ۡ ُ
ٓ َۡ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :قُ ۡل َما ُك ُ
نت ب ِ ۡد ٗ� ّم َِن ٱ ُّلر ُس ِل َو َما أدرِي َما ُ�ف َعل ِ� َو�
ُ ۡ
ﻧﻮﺑﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮد اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﻧﻤﯽداﻧﻢ
بِ�م﴾ ]اﻷﺣﻘﺎف» .[۹ :ﺑﮕﻮ :ﻣﻦ ِ
)در دﻧﯿﺎ( ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﺟﺰ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻦ وﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،و ﻣﻦ ﺟﺰ ﺑﯿﻢدھﻨﺪه آﺷﮑﺎری ﻧﯿﺴﺘﻢ«.
ﯾﻌﻨﯽ ،اﯾﻦ آﯾﻪ درﺑﺎرهی ﺟﻨﮓھﺎﯾﺶ ﻧﺎزل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﺮﯾﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﺮ ﭼﻪ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ
از او ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد و ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟! ﭘﺲ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َّ َ َ ۡ َ َ َ
ك َ� ۡت ٗحا ُّمب ٗ
ينا] ﴾١اﻟﻔﺘﺢ.[۱ :
﴿إِنا �تحنا ل
ِ

و ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی )إن أﺗﺒﻊ إﻻ ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻲ إﱄ -ﰲ ﻋﲇ(-؛ ﯾﻌﻨﯽ» ،ﻣﻦ ﺗﻨﮫﺎ از

ﭼﯿﺰی ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻋﻠﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ «.در ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎزل ﺷﺪ.
)ج(  -۸۱۲ﺳﯿﺎری ﻧﯿﺰ ،در ﺧﺒﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)د(  -۸۱۳ﻃﺒﺮﺳﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻠﯽ÷ و اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻤﯽ
رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ »ﺣﺴﻨ ﹰﺎ« را ﺑﺎ ﻓﺘﺤﻪی ﺣﺎء و ﺳﯿﻦ ،ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﻮرهی ﻣﺤﻤﺪ

)اﻟﻒ(  -۸۱۴ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و او از ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد
َ َّ َ َ َ ُ ْ
آن ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ ﴿وٱ�ِين ءامنوا
َ َ َ ُ ْ َ ُ ّ َ َ َٰ ُ َ
َ َّ َ ۡ
َ ُ ْ َّ َ
� َّم ٖد َو ُه َو ٱ ۡ َ
ت وءامنوا بِما ن ِزل �
� ُّق مِن َّر ّ� ِ ِه ۡم �ف َر �ن ُه ۡم
َوع ِملوا ٱل�ٰل ِ�ٰ ِ
َ َ َ
َس ّ َ
�ٔات ِ ِه ۡم َوأ ۡصل َح بَال ُه ۡم] ﴾٢ﻣﺤﻤﺪ ، [۲ :ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ:
ِ
َ
َّ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َّ
ُ
َ
َ
ََ َُ
﴿ َوٱ� َ َ ُ
َّ
َ ّ
ٰ
ﻋﲇَ -وه َو
ِين َءامنوا َوع ِملوا ٱل�ٰل ِ�ٰ ِ
ت وءامنوا بِما ن ِزل � �م ٖد–ﰲ ﹼ
ٱ َۡ
� ُّق._...

)ب(  -۸۱۵ﺳﯿﺎری از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﺎدق÷ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ ﺳﺎﺑﻖ را
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۳۲۵

)ج(  -۸۱۶ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و او از ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ و او
از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و او از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ و او از اﺑﻮ ﺣﻤﺰه و او ﻧﯿﺰ ،از ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﺎزل ﮔﺸﺖ و آﯾﻪی ﺳﻮم ﺳﻮرهی ﻣﺤﻤﺪ را
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻧﺪ:
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ ََۡ ۡ
نزل ٱ َّ ُ
﴿ َ�ٰل َِك ب� َّ� ُه ۡم َكر ُهوا َما ٓ أ َ
ع َ�ٰلَ ُه ۡم﴾ ] ّ
ﻣﺤﻤﺪ.[۹ :
�– ﰲ ﻋﲇ -فأحبط أ
ِ
ِ
)د(  -۸۱۷ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و او از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ و او از اﺑﻮ ﺣﻤﺰه و او از
اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ھ)  -۸۱۸ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ و او ھﻢ ،از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و او از
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ و او از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و او از اﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ و او ﻧﯿﺰ ،از اﺑﻮ ﺣﻤﺰه،
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ُ
)و(  -۸۱۹ﻃﺒﺮﺳﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﻧﯿﺰ ،آﯾﻪی ﻧﮫﻢ ﺳﻮرهی ﻣﺤﻤﺪ را
ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ) :ﻛ ﹺﹶﺮ ﹸﻫﻮا ﹶﻣﺎ ﹶأ ﹶﻧﺰ ﹶل اﷲﹸ – ﰲ ﺣﻖ ﻋﲇ(-

)ز(  -۸۲۰ﻃﺒﺮﺳﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻠﯽ÷ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس آﯾﻪی ﭘﺎﻧﺰده ﺳﻮرهی

ﻣﺤﻤﺪ را )ﻣﺜﻞ اﳉﻨﺔ( ﺑﺎ ﺟﻤﻊ )أﻣﺜﺎل اﳉﻨﹼﺔ( ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
)ح(  -۸۲۱ﺳﯿﺎری از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺎر ،رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آﯾﮥ ﺷﺎﻧﺰده
از ﺳﻮرهی ﻣﺤﻤﺪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ:
) ﹸأ ﹾو ﹶﻟ ﹺﺌ ﹶﻚ ا ﱠﻟ ﹺﺬﻳ ﹶﻦ ﹶﻃ ﹶﺒ ﹶﻊ اﷲﹸ ﹶﻋ ﹶﲆ ﹸﻗ ﹸﻠ ﹺ
اءﻫ ﹾﻢ(
ﻮﲠﹺ ﹾﻢ – وﺳﻤﻌﻬﻢ وأﺑﺼﺎرﻫﻢ ﻓـ -ا ﱠﺗ ﹶﺒ ﹸﻌﻮا ﹶأ ﹾﻫ ﹶﻮ ﹸ
)ط(  -۸۲۲و از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﯿﺮ و او از ﺣﻤﺎد و او از ﺣﻠﺒﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﺑﻮ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آﯾﻪی ﺑﯿﺴﺖ و دوم ﺳﻮرهی ﻣﺤﻤﺪ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ:
) ﹶﻓ ﹶﻬ ﹾﻞ ﹶﻋ ﹶﺴ ﹾﻴﺘ ﹾﹸﻢ إﹺن ﺗ ﹶﹶﻮ ﱠﻟ ﹾﻴﺘ ﹾﹸﻢ-ﻓﺴﻠﻄﺘﻢ و ﻣﻠﻜﺘﻢ -ﹶأن ﹸﺗ ﹾﻔ ﹺﺴﺪﹸ وا ﹺﰲ ﹾاﻷﹶ ﹾر ﹺ
ض ﹶو ﹸﺗ ﹶﻘ ﱢﻄ ﹸﻌﻮا ﹶأ ﹾر ﹶﺣﺎ ﹶﻣﻜ ﹾﹸﻢ(

)ی(  -۸۲۳ﻃﺒﺮﺳﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده» :ﻓﻬﻞ ﻋﺴﻴﺘﻢ إن

وﻟﻴﺘﻢ« و از ﻋﻠﯽ÷ )إن ﺗﻮﻟﻴﺘﻢ( ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

)ﯾﺎ(  -۸۲۴ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ و او از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و او از ﺛﻌﻠﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن و او از

زراره و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ اﻟﻘﺼﯿﺮ و او از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا اﯾﻦ آﯾﻪ
را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼوت ﮐﺮد ) :ﹶﻓ ﹶﻬ ﹾﻞ ﹶﻋ ﹶﺴ ﹾﻴﺘ ﹾﹸﻢ إﹺن ﺗ ﹶﹶﻮ ﱠﻟ ﹾﻴﺘ ﹾﹸﻢ-ﻓﺴﻠﻄﺘﻢ وﻣﻠﻜﺘﻢ( -
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)ﯾﺐ(  -۸۲۵ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و او از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :از اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ از اﯾﻦ آﯾﻪ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ:
آن-ﻓﻴﻘﻀﻮا ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﳊﻖ -ﹶأ ﹾم ﹶﻋ ﹶﲆ ﹸﻗ ﹸﻠ ﹴ
ون ا ﹾﻟ ﹸﻘ ﹾﺮ ﹶ
) ﹶأ ﹶﻓ ﹶﻼ ﹶﻳﺘﹶﺪﹶ ﱠﺑ ﹸﺮ ﹶ
ﻮب ﹶأ ﹾﻗ ﹶﻔ ﹸ
ﺎﳍﹶﺎ(

)ﯾﺞ(  -۸۲۶ﻃﺒﺮﺳﯽ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ÷ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ:
)ﯾﺪ(  -۸۲۷ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻧﺎﺳﺦ اﻟﻘﺮآن« از اﺳﺘﺎدان ﺧﻮد رواﯾﺖ
ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻻول÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ آﯾﻪی ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎر از
ﺳﻮرهی ﻣﺤﻤﺪ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ:
آن -ﻓﻴﻘﻀﻮا ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﳊﻖ -ﹶأ ﹾم ﹶﻋ ﹶﲆ ﹸﻗ ﹸﻠ ﹴ
ون ا ﹾﻟ ﹸﻘ ﹾﺮ ﹶ
) ﹶأ ﹶﻓ ﹶﻼ ﹶﻳﺘﹶﺪﹶ ﱠﺑ ﹸﺮ ﹶ
ﻮب ﹶأ ﹾﻗ ﹶﻔ ﹸ
ﺎﳍﹶﺎ(

)ﯾﻪ(  -۸۲۸در ﮐﺘﺎبھﺎی »ﺑﺸﺎرهي اﳌﺼﻄﻔﻲ« و »ﲢﻔﺔ اﻟﻌﻘﻮل« و ﺑﻌﻀﯽ از

ﻧﺴﺨﻪھﺎی »ﳖﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ« آﻣﺪه ﮐﻪ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ در وﺻﯿﺘﯽ ـ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ آن در دﻟﯿﻞ
ﯾﺎزدھﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪ ـ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﻞ ﮔﻔﺖ :ای ﮐﻤﯿﻞ ،اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻔﻆ ﮐﻦ ﮐﻪ در
ﺳﻮرهی ﻣﺤﻤﺪ آﯾﻪی ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ َ
َّ
ّ
لش ۡي َ�ٰ ُن َس َّول ل ُه ۡم َوأ ۡم َ ٰ
)ﻣﺴﻮل و آراﺳﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ و
�﴾ ]ﻣﺤﻤﺪ[۲۵ :
﴿ٱ
ﻣﻤﻠﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ( ﺧﺒﺮ.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و )أﻣﲇ ﳍﻢ( ﮐﻪ ﻓﺎﻋﻞ اﻣﻠﯽ ،ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ،
ھﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ ﻣﻔﺴﺮان ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
)ﯾﻮ(  -۸۲۹ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و او از ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و او از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
اورﻣﻪ و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و او از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﺎن و او از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ و
او از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﻪی ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺶ ﺳﻮرهی ﻣﺤﻤﺪ
َ ٰ َ َ َّ ُ ۡ َ ُ ْ َّ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ َّ ُ َ ُ ُ ُ
يع� ۡم ِ� َ� ۡع ِض
را ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪم�﴿ :ل ِك بِ��هم قالوا ل ِ�ِين ك ِرهوا ما نزل ٱ� سن ِط
َۡ
ۡ
ٱ�مرِ﴾ ]ﻣﺤﻤﺪ[۲۶ :او ﻧﯿﺰ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ درﺑﺎرهی ﯾﮫﻮد ﺑﻨﯽ
ﻗﺮﯾﻈﻪ و ﺑﻨﯽ ﻧﻀﯿﺮ و ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ،ھﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮدهای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎزل ﮐﺮد ) ﹶذﻟﹺ ﹶﻚ ﺑﹺ ﹶﺄ ﱠﳖ ﹸ ﹾﻢ ﹶﻗﺎ ﹸﻟﻮا ﻟﹺ ﱠﻠ ﹺﺬﻳ ﹶﻦ ﻛ ﹺﹶﺮ ﹸﻫﻮا ﹶﻣﺎ –
أﻧﺰل -اﷲﹸ –ﰲ ﻋﲇ -ﹶﺳﻨﹸﻄﹺﻴ ﹸﻌﻜ ﹾﹸﻢ ﹺﰲ ﹶﺑ ﹾﻌ ﹺ
ﺾ ﹾاﻷﹶ ﹾﻣ ﹺﺮ(.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۳۲۷

)ﯾﺰ(  -۸۳۰ﻃﺒﺮﺳﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﻗﺮ÷ در آﯾﻪی ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﻮرهی
ﻣﺤﻤﺪ» ،ﻟﻨﺒﻠﻮﻧﻜﻢ« و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ آن را ﺑﺎ ﯾﺎء ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

)ﯾﺞ(  -۸۳۱ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ ﺳﯿﻒ و او از ﺑﺮادرش و او از ﭘﺪرش و او از اﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ و او

از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ )وﻟﻴﺒﻠﻮﻧﻜﻢ( و ﺣﺘﯽ )ﻳﻌﻠﻢ( را ﺑﺎ ﯾﺎء ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ.

ﺳﻮرهی ﻓﺘﺢ

َّۡ َ َ َ
ك ٱ َّ ُ
)اﻟﻒ(  -۸۳۲ﺳﯿﺎری از ﺻﺎدق÷ در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﮥ دو از ﺳﻮره ﻓﺘﺢ ﴿ ِ�غفِر ل
�
ََ
َما �ق َّد َم﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ.[۲ :

رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎھﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﺶ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد و در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و از »زﯾﺎد« رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﻣﻦ آن آﯾﻪ را در ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدم ،ﺳﺎﻣﻊ ﻧﯿﺰ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از آنﭼﻪ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮدهای ﺑﺮی و دور ھﺴﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺎ اﺧﺒﺎر زﯾﺎدی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺎﺷﺪ ،واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺣﺮﻓﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺟﻤﺎع
ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺟﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ از آن ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺳﻮرهی ﺣﺠﺮات

)اﻟﻒ(  -۸۳۳ﻃﺒﺮﺳﯽ از ﺑﺎﻗﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ )ﻓﺘﺜﺒﺘﻮا( را ﺑﺎ ﺛﺎء و ﺑﺎء ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده

اﺳﺖ.

)ب(  -۸۳۴ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ و او از ﺣﻤﺎد و او از ﺣﺮﯾﺰ و او از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ
ﮐﺮده ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻗﺼﺪ آﯾﻪای از آﯾﺎت ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﮑﻨﯿﺪ و آن را ُﻣﺪارﺳﻪ  ١ﮐﻨﯿﺪ و
َّ َّ َ ُ َ ُ َ َ
ك مِن َو َرا ٓءِ ٱ ۡ ُ ُ
آن ،آﯾﻪی ﭼﮫﺎر ﺳﻮرهی ﺣﺠﺮات اﺳﺖ﴿ :إِن ٱ�ِين �نادون
ت -ﺑﻨﻮ
�ج َ� ٰ ِ
َ ۡ َُ ُ َ
ُ َ
ﲤﻴﻢ  -أ�
�ه ۡم � َ� ۡعقِلون﴾.

١

 -ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮدن ،ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮدن) .ﻣﺼﺤﺢ(

۳۲۸
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)ج(  -۸۳۵و ﺳﯿﺎری ﺑﺎز از ﭘﺴﺮان ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﺎراﻧﺶ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﺮﻗﯽ از ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮐﺜﺮ ﻗﺎﺿﯿﺎن از ﺑﻨﯽ
ﺗﻤﯿﻢ ھﺴﺘﻨﺪ .او ھﻢ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن ﮐﺎرھﺎ ارزش ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ.
)د(  -۸۳۶ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ:
َ َ
َّ
ِين َء َام ُنوا ْ َ� ُ� َق ّد ُِموا ْ َ� ۡ َ
�� ُّ� َها ٱ َّ� َ
﴿ ٰٓ
� يَ َد ِي ٱ�ِ َو َر ُس ِ
و� ِۦ﴾ ]اﻟﺤﺠﺮات[۱ :
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :درﺑﺎرهی ﻃﺎﯾﻔﻪی ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل
ﺧﺪا ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ درب ﺣﺠﺮه ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،از
ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﺷﻮ و ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺎ .اﮔﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺟﻠﻮی او راه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﺴﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺻﺪاﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺻﺪای رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ:
ای ﻣﺤﻤﺪ ،ای ﻣﺤﻤﺪ ،درﺑﺎرهی اﯾﻦ و آن ،ﻧﻈﺮت ﭼﯿﺴﺖ؟ ھﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َ َ ُّ َ َّ
ين َء َام ُنوا ْ َ� ُ� َق ّد ُِموا ْ َ� ۡ َ
� إ َّن ٱ َّ َ
و�ِۦ َوٱ َّ� ُقوا ْ ٱ َّ َ
� يَ َدي ٱ َّ�ِ َو َر ُ
� َس ِم ٌ
� َ
﴿ ٰٓ
ِ
س
يع
���ها ٱ
ِ
ۚ ِ
ۖ
ِ
َ
َ
َ ُ َ ٰ َ ۡ ْ ٓ ُ َ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ ٰٓ َ ٞ
� ۡم فَ ۡو َق َص ۡو ِ َّ ّ
�﴾ ]اﻟﺤﺠﺮات [۲-۱ :ﺗﺎ
عل ِيم��� ١ها ٱ�ِين ءامنوا � تر�عوا أص�ت
ت ٱ� ِ ِ
اﯾﻦﺟﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد) :إن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﺎدوﻧﮏ ﻣﻦ وراء اﻟﺤﺠﺮات -ﺑﻨﻮ ﺗﻤﯿﻢ -أ ﮐﺜﺮھﻢ ﻻ ﯾﻌﻘﻠﻮن(
)ﺣﺠﺮات (۳-۱ :و ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﺒﻴﺎن« و در ﻗﺮاﺋﺖ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ

ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ) :وأﻛﺜﺮﻫﻢ -ﺑﻨﻮ ﲤﻴﻢ -ﻻ ﻳﻌﻘﻠﻮن(
ﺳﻮرهی ق

ۡ ُ ۡ
َٓ ۡ
ت
)اﻟﻒ(  -۸۳۷ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ آﯾﻪ ﴿ َوجا َءت َسك َرة ٱل َم ۡو ِ
بٱ ۡ َ ّ
� ِق﴾ ]ق[۱۹ :
ِ
ۡ
ۡ
ٓ
َ ۡ
ُ
ت﴾
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖَ ﴿ :وجا َءت َسك َرة  -اﳊﻖ ﺑـ -ٱل َم ۡو ِ
)ب(  -۸۳۸ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺸﻮاذ« ،ﻗﺮاﺋﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ را در ھﻨﮕﺎم اﺣﺘﻀﺎر رواﯾﺖ
ۡ
َٓ ۡ
ۡ ُ
ت﴾ و اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ،از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ و
ﮐﺮده اﺳﺖَ ﴿ :وجا َءت َسك َرة  -اﳊﻖ ﺑـ -ٱل َم ۡو ِ

ﻃﻠﺤﻪ ﻧﯿﺰ ،ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺻﺤﺎب ﻣﺎ آن را از اﻣﺎﻣﺎن ھﺪی رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ۡ
ٓ ۡ
)ج(  -۸۳۹ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﺒﯿﺎن« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آﯾﻪ ﴿ َو َجا َءت َسك َر ُة
َۡۡ
ت بٱ ۡ َ
� ّ ِق ﴾...را ﺑﺎ دو ﺷﯿﻮه ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ -۱ :ﺳﮑﺮات ﻣﺮگ ،واﻗﻌﯿﺖھﺎﯾﯽ را از
ٱلمو ِ ِ

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۳۲۹

آﺧﺮت ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ آن ﻧﺎﭼﺎر ﺷﻮد -۲ .ﺳﮑﺮات
ﺣﻖ ،ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻣﯽآﯾﺪ و اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ دوم ،ﻗﺮاﺋﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ÷ اﺳﺖ.
)د(  -۸۴۰ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﮐﺘﺎب »ﻧﺎﺳﺦ اﻟﻘﺮآن« رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
َ َ َٓ ۡ َ ۡ َُ َۡۡ
ت بٱ ۡ َ
� ّ ِق.﴾...
ﺻﺎدق÷ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ﴿ :وجاءت سكرة ٱلمو ِ ِ
)ه(  -۸۴۱ﻓﺮات ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ازدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻌﻦ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ
راﺷﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﮫﺪی ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ آن ﺗﺒﺮک ﺑﺠﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ
ﺧﻮدت ﺷﺎھﺪ ﺑﮕﯿﺮی ﺗﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﺮدم ،آن را ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﮑﻨﯽ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش،
آنﭼﻪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ داری ﺑﮕﻮ .ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ درب ﺧﺎﻧﻪی اﻋﻤﺶ ﺑﻮدم و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از
اﺻﺤﺎب ﺣﺪﯾﺚ آن ﺟﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :اﻋﻤﺶ درب را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .ﺳﭙﺲ
ﺑﺮﮔﺸﺖ و در را ﺑﺴﺖ .آﻧﺎن ھﻤﻪ رﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪم ،ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﻣﺮا دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ
اﯾﻨﺠﺎﯾﯽ؟ اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ،ﺗﻮ را داﺧﻞ ﻣﯽﮐﺮدم ﯾﺎ ﺧﻮدم ﻧﺰدت ﻣﯽآﻣﺪم؛ ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی از دھﻠﯿﺰ ﻣﯽﮔﺬرد؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ .ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ آﯾﻪای از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﯾﺎد
آور ﻣﯽﺷﻮم .ﮔﻔﺘﻢ :آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ -) :ﻳﺎ

ﳏﻤﺪ ﻳﺎ ﻋﲇ -اﻟﻘﻴﺎ ﰲ ﺟﻬﻨﹼﻢ ﻛﻞ ﻛﻔﺎر ﻋﻨﻴﺪ( .ﮔﻔﺘﻢ :درﺳﺖ اﺳﺖ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ.

ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ.
ﺳﻮرهی ذارﯾﺎت

)اﻟﻒ(  -۸۴۲ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ ﺳﯿﻒ و او از ﺑﺮادرش و او از ﭘﺪرش و از اﺑﻮ ﺣﻤﺰه رواﯾﺖ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آﯾﻪی ﭘﻨﺞ از ﺳﻮرهی ذارﯾﺎت اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ) :إﹺﻧ ﹶﱠﲈ
ون ﹶﻟﺼ ﹺ
ﺎد ﹲق -ﰲ ﻋﲇ(-
ﺗﹸﻮﻋﹶﺪﹸ ﹶ ﹶ

)ب(  -۸۴۳ﺷﯿﺦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺠﻔﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮﻗﯽ و او از ﺳﯿﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮه و او از ﺑﺮادرش و او از ﭘﺪرش و او از اﺑﻮ ﺣﻤﺰه ﺛﻤﺎﻟﯽ

و او از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ:
ون ﹶﻟﺼ ﹺ
ﺎد ﹲق -ﰲ ﻋﲇ.(-
) إﹺﻧ ﹶﱠﲈ ﺗﹸﻮ ﹶﻋﺪﹸ ﹶ ﹶ

۳۳۰

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺳﻮرهی ﻃﻮر

)اﻟﻒ(  -۸۴۴ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و او از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ و او از اﺑﻮ ﺣﻤﺰه و او

از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ درﺑﺎرهی آﯾﻪی ﭼﮫﻞ و ھﻔﺖ از ﺳﻮرهی ﻃﻮر رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ) :ﹶوإﹺ ﱠن ﻟﹺ ﱠﻠ ﹺﺬﻳ ﹶﻦ ﹶﻇ ﹶﻠ ﹸﻤﻮا -آل ﳏﻤﺪ ﺣﻘﻬﻢ  -ﹶﻋ ﹶﺬاﺑ ﹰﺎ ﹸد ﹶ
ون ﹶذﻟﹺ ﹶﻚ(

)ب(  -۸۴۵و از اﺑﻦ ﺳﯿﻒ و او از ﺑﺮادرش و او ھﻢ ،از ﭘﺪرش و او از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷
ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ج(  -۸۴۶ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس و او از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ و او از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
و او از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و او از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ و او از اﺑﻮ ﺣﻤﺰه ﭼﯿﺰی را رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺑﺪان ﻣﻔﮫﻮم ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.
)د(  -۸۴۷ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آﯾﻪی ﭼﮫﻞ و ھﻔﺖ از ﺳﻮرهی ﻃﻮر اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
) ﹶوإﹺ ﱠن ﻟﹺ ﱠﻠ ﹺﺬﻳ ﹶﻦ ﹶﻇ ﹶﻠ ﹸﻤﻮا -آل ﳏﻤﺪ ﺣﻘﻬﻢ  -ﹶﻋ ﹶﺬاﺑ ﹰﺎ ﹸد ﹶ
ون ﹶذﻟﹺ ﹶﻚ(
ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺬاب در اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﻋﺬاب ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ اﺳﺖ.

)ھ)  -۸۴۸ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﮔﻔﺖ:
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ آورد) :ﻓﺎن ﻟﻠﻈﺎﳌﲔ آل ﳏﻤﺪ ﺣﻘﻬﻢ ﻋﺬاﺑ ﹰﺎ دون ذﻟﻚ و ﻟﻜﻦ

اﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن(؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﻋﺬاﺑﯽ در دوران رﺟﻌﺖ.
ﺳﻮرهی ﻧﺠﻢ

)اﻟﻒ(  -۸۴۹ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ ﻣﺤﺒﻮب و او از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻋﻄﯿﻪ و او از ﺣﺒﯿﺐ ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ

رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ َ َ َ َّ
﴿� َّم دنا � َت َد ٰ�] ﴾٨اﻟﻨﺠﻢ[۸ :ﭘﺮﺳﯿﺪم .او ﻧﯿﺰ ،ﮔﻔﺖ :ای دوﺳﺖ ،آن را اﯾﻦ ﻃﻮر
ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﮑﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﻮان ) :ﹸﺛ ﱠﻢ ﹶدﻧﹶﺎ ﹶﻓﺘﹶﺪاﻧﺎ(.

)ب(  -۸۵۰ﺻﺪوق در ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻠﻞ« از ﭘﺪرش و او از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و او از اﺣﻤﺪ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ و او از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﺒﻮب و او از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻋﻄﯿﻪ و او از ﺣﺒﯿﺐ
ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪم ،او ﻧﯿﺰ،

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۳۳۱

ﺎب ﹶﻗ ﹾﻮ ﹶﺳ ﹾ ﹺ
ھﻤﺎن را ذﮐﺮ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ھﻢ ،ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ) :ﹶﻓﻜ ﹶ
ﲔ -ﰲ
ﹶﺎن ﹶﻗ ﹶ
اﻟﻘﺮب -ﹶأ ﹾو ﹶأ ﹾد ﹶﲏ(

)ج(  -۸۵۱ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ ) :ﹸﺛ ﱠﻢ ﹶدﻧﹶﺎ ﹶﻓﺘﹶﺪاﻧﺎ(.

)د(  -۸۵۲ﺳﯿﺎری از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد و او از ﻣﺮدی و او ﻧﯿﺰ ،از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ

ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﮥ ﭘﻨﺠﺎه و ھﺸﺖ از ﺳﻮرهی ﻧﺠﻢ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ) :ﹶﻓﻜ ﹶ
ﹶﺎن

ﺎب ﹶﻗ ﹾﻮ ﹶﺳ ﹾ ﹺ
ﲔ ﹶأ ﹾو ﹶأ ﹾدﻧﹶﻰ-واﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﺳﻴﺌﺎﲥﻢ اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ(.
ﹶﻗ ﹶ
ﺳﻮرهی ﱠ
اﻟﺮﺣﻤﻦ

)اﻟﻒ(  -۸۵۳ﻃﺒﺮﺳﯽ از رﺿﺎ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ او آﯾﻪی ﺳﯽ و ﻧﻪ از ﺳﻮرهی
ﹺ
ﹺﹴ
ﻧﺲ ﹶو ﹶﻻ ﹶﺟ ﱞ
ﺎن(
رﺣﻤﻦ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ) :ﹶﻓ ﹶﻴ ﹾﻮ ﹶﻣﺌﺬ ﱠﻻ ﹸﻳ ﹾﺴ ﹶﺄ ﹸل ﹶﻋﻦ ﹶذﻧﺒﹺﻪ -ﻣﻨﻜﻢ -إﹺ ﹲ
)ب(  -۸۵۴ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ :در آﯾﻪی ﺳﯽ و ﻧﻪ ﺳﻮرهی رﺣﻤﻦ ) ﹶﻓ ﹶﻴ ﹾﻮ ﹶﻣ ﹺﺌ ﹴﺬ ﱠﻻ
ﹺ
ﻧﺲ ﹶو ﹶﻻ ﹶﺟ ﱞ
ﺎن( ﮐﻠﻤﻪی »ﻣﻨﻜﻢ«؛ ﯾﻌﻨﯽ ،از ﺷﯿﻌﯿﺎن .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ،
ﹸﻳ ﹾﺴ ﹶﺄ ﹸل ﹶﻋﻦ ﹶذﻧﺒﹺﻪ -ﻣﻨﻜﻢ -إﹺ ﹲ

ﮔﻔﺘﻢ :در دﻟﯿﻞ ھﻔﺘﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪی »ﻣﻨﻜﻢ« ﺑﺎ ﺷﯿﻮهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻗﻂ
اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺴﺨﻪھﺎ آﻣﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ »ﻣﻨﻜﻢ« در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻋﺬاب ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ

ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد و از ﮔﻨﺎھﺎن اﻧﺴﺎن و ﺟﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﭘﺲ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺑﻌﻀﯽ از اھﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در رأی ﺧﻮد اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﯾﮑﺒﺎر ﻧﻔﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ وﻗﺖ ﺧﺎﺻﯽ

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﻔﯽ را ﺑﺮ ﻧﻔﯽ اﺳﺘﻔﮫﺎم ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از روی
ﺗﻮﺑﯿﺦ ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪ .و ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﺳﺆال از آﻧﺎن ﮐﻪ از ﭼﻪ ﺣﺰﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﮫﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﺟﮫﻨﻤﯽ.
ﭼﻮن ھﻤﻪ دارای ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺸﺨﺺ ھﺴﺘﻨﺪ؛ دﺳﺘﻪی اول ،ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎی ﺳﻔﯿﺪ و دﺳﺘﻪی
دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﭼﮫﺮهی ﺳﯿﺎه و ﺗﻮ آ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آنﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻮم ﻧﺴﺒﺖ داده ﻧﺸﻮد در
ﺣﮑﻢ ﻣﻌﺪوم اﺳﺖ )ارزﺷﯽ ﻧﺪارد(.
ِ
)ج(  -۸۵۵ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﻤﯿﺮی در ﺳﻨﺪی ﻧﺰدﯾﮏ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ رواﯾﺖ
ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ در ﺳﺎل ) (۱۹۸در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ داﺧﻞ ﺷﺪم ،ﻣﺼﺤﻔﯽ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺮون آورد،

۳۳۲

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ،آن را ﺑﺎز ﮐﺮدم ،ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ در آن ﺟﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد) :ﻫﺬه

ﺟﻬﻨﹼﻢ اﻟﺘﻲ ﲠﺎ ﺗﻜﺬﺑﺎن ﺗﺼﻠﻴﺎنﻫﺎ وﻻ ﲤﻮﺗﺎن وﻻ ﲢﻴﻴﺎن( ﯾﻌﻨﯽ ،اوﻟﯿﻦ.

)د(  -۸۵۶ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﻔﺎر از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ھﺎﺷﻢ و او از ﺳﻠﯿﻤﺎن دﯾﻠﻤﯽ ﯾﺎ از

ﺳﻠﯿﻤﺎن و او از ﻣﻌﺎوﯾﻪ دھﻨﯽ و او از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ:
)ﻳﻌﺮف اﳌﺠﺮﻣﻮن ﺑﺴﻴﲈﻫﻢ ﻓﻴﺆﺧﺬ ﺑﺎﻟﻨﻮاﴆ واﻷﻗﺪام( .ﮔﻔﺖ :ای ﻣﻌﺎوﯾﻪ ،درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ،
ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺠﺮﻣﺎن را ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎﯾﺸﺎن در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ

ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و ﭘﺎھﺎﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در آﺗﺶ
ﺟﮫﻨﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش آﻧﺎن را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﭼﯿﺰی دارد؟ ﮔﻔﺘﻢ:
ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم! اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﮔﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽدھﺪ و او
را ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و ﭘﺎھﺎی ﮐﺎﻓﺮان را ﺑﮕﯿﺮد ،ﺳﭙﺲ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺰﻧﺪ .اﺑﻮ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد) :ﻫﺬه ﺟﻬﻨﹼﻢ اﻟﺘﻲ ﲠﺎ ﺗﻜﺬﺑﺎن ﺗﺼﻠﻴﺎنﻫﺎ وﻻ ﲤﻮﺗﺎن وﻻ
ﲢﻴﻴﺎن(

)ھ)  -۸۵۷ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آﯾﻪی ﭼﮫﻞ و ﺳﻪ
ﺳﻮرهی ّ
اﻟﺮﺣﻤﻦ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ،ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ) .ﻫﺬه ﺟﻬﻨﹼﻢ اﻟﺘﻲ ﲠﺎ ﺗﻜﺬﺑﺎن ﺗﺼﻠﻴﺎنﻫﺎ
وﻻﲤﻮﺗﺎن وﻻﲢﻴﻴﺎن(

)و(  -۸۵۸ﻃﺒﺮﺳﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ آﯾﻪ را
ﭼﻨﯿﻦ ،ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ﻫﺬه ﺟﻬﻨﹼﻢ اﻟﺘﻲ ﲠﺎ ﺗﻜﺬﺑﺎن ﺗﺼﻠﻴﺎنﻫﺎ وﻻﲤﻮﺗﺎن وﻻﲢﻴﻴﺎن(

)ز(  -۸۵۹ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ و او از ﻧﻀﺮ و او از ﻋﺎﺻﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪی »ﻫﺬه ﺟﻬﻨﻢ « ﺗﺎ آﺧﺮ ،...اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.

)ح(  -۸۶۰و از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ و او از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ رواﯾﺖ ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪ

اﺳﺖ :ﺑﺮ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ داﺧﻞ ﺷﺪم ،ﻣﺼﺤﻔﯽ را ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ،آنﭼﻪ ﺑﺎ
اﺳﻨﺎد ذﮐﺮ ﺷﺪ ،در آن ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻮد.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۳۳۳

)ط(  -۸۶۱ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻧﺎﺳﺦ اﻟﻘﺮآن« ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از
اﺳﺘﺎداﻧﺶ رواﯾﺖ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدق÷ ،اﯾﻦ آﯾﻪی ﭼﮫﻞ و ﺳﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ
ﻧﻤﻮد) :ﻫﺬه ﺟﻬﻨﻢ اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺘﻢ ﲠﺎ ﺗﻜﺬﺑﺎن اﺻﻠﻴﺎﻫﺎ ﻓﻼﲤﻮﺗﺎن ﻓﻴﻬﺎ وﻻﲢﻴﻴﺎن(.

)ی(  -۸۶۲و از داود ﺑﻦ اﺳﺤﺎق و او از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻓﺮط و او از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ و
ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد و او از ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺑﻮﯾﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﻓﻮع از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ آﯾﻪی
ان .ﹶأ ﱠﻻ ﹶﺗ ﹾﻄ ﹶﻐﻮا ﹺﰲ اﳌﹾﹺ ﹶﻴﺰ ﹺ
اﻟﺴ ﹶﲈء ﹶر ﹶﻓ ﹶﻌ ﹶﻬﺎ ﹶو -ﺧﻔﺾ -اﳌﹾﹺ ﹶﻴﺰ ﹶ
ان-
 ۸ ،۷و  ۹را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ :ﹶ
ﹾ
)و ﱠ

و أﻗﻴﻤﻮا اﻟﻠﺴﺎن(.

)ﯾﺎ(  -۸۶۳ﻃﺒﺮﺳﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺟﺤﺪری و ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ دﯾﻨﺎر و

ﺣﺴﻦ ،دو ﮐﻠﻤﻪی »رﻓﺮف« و »ﻋﺒﻘﺮی« را در آﯾﻪی ھﻔﺘﺎد و ﺷﺶ )رﻓﺎرف( و )ﻋﺒﺎﻗﺮي(

ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺳﻮرهی واﻗﻌﻪ

)اﻟﻒ(  -۸۶۴ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ و او از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن و او از داود ﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ و او از

ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﻪی ﺑﯿﺴﺖ
و ﻧﻪ از ﺳﻮرهی واﻗﻌﻪ:
ۡ
ُ
﴿ َو َطل ٖح َّمنضو ٖ�] ﴾٢٩اﻟﻮاﻗﻌﺔ [۲۹ :ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ )ﻃﻠﻊ ﻣﻨﻀﻮد( اﺳﺖ.
)ب(  -۸۶۵ﻃﺒﺮﺳﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻪ از ﻋﻠﯽ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ۡ
ُ
ﻣﺮدی ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ،اﯾﻦ آﯾﻪ را ﴿ َو َطل ٖح َّمنضو ٖ� ﴾٢٩ﺧﻮاﻧﺪ .او ﻧﯿﺰ ،ﮔﻔﺖ :ﻃﻠﺢ ﭼﯿﺴﺖ؟!
آن ،ﻃﻠﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ) :وﻧﺨﻞ ﻃﻠﻌﻬﺎ ﻫﻀﻴﻢ( .ﺑﻪ

او ﻋﺮض ﺷﺪ :آﯾﺎ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽدھﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن اﻣﺮوز ﻧﻪ ﺑﻪ ھﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻧﻪ ﺗﮑﺎن

داده ﻣﯽﺷﻮد .و ﭘﺴﺮش ،ﺣﺴﻦ÷ ،و ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﻋﻠﯽ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ۡ
اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ،از ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺘﯿﻢ :اﯾﻦ آﯾﻪ ﴿ َو َطل ٖح
ُ
َّمنضو ٖ�﴾٢٩اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ) :وﻃﻠﻊ ﻣﻨﻀﻮد( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ۡ
)ج(  -۸۶۶ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺑﺮ ﺻﺎدق÷ ﴿ َو َطل ٖح
ُ
َّمنضو ٖ� ﴾٢٩ﺧﻮاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ )وﻃﻠﻊ ﻣﻨﻀﻮد( ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
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)د(  -۸۶۷ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ و او از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ و او از ﺣﺴﻦ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻤﺎﻋﻪ و اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻓﺮاز و ھﻤﮕﯽ از ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ و او از ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ
ﺷﺮﯾﻊ و او از اﺑﺎن ﺑﻦ ﺗﻐﻠﺐ و او از ﻋﺒﺪاﻻﻋﻠﯽ اﻟﺘﻐﻠﺒﯽ و ﻣﻦ از ﻋﺒﺪاﻷﻋﻠﯽ ﺷﻨﯿﺪم و او از
َ ۡ ُ َ َ ُ َ َّ ُ ُ َ ّ َ
اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻤﯽ ،ﮐﻪ ﻋﻠﯽ÷ آﯾﻪی ﴿ َو� َعلون رِ ۡزق� ۡم �ن� ۡم ت�ذِبُون﴾٨٢
َ َّ ُ ُ َ ّ َ
َۡ ُ َ
]اﻟﻮاﻗﻌﺔ [۸۲ :را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮدَ ﴿ :و� َعلون  -ﺷﻜﺮﻛﻢ� -ن� ۡم ت�ذِبُون﴾
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :داﻧﺴﺘﻪام ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻃﻮری دﯾﮕﺮی اﯾﻦ آﯾﻪ را
ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪاص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد و آﻧﺎن ھﺮﮔﺎه

ﺑﺎران ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺒﺎرد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺎرآنھﺎی ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻼن ﺑﺮج ﻓﻠﮑﯽ ﺑﺎران ﺑﺮ ﻣﺎ
َۡ ُ َ
َ َّ ُ
�مۡ
ﺑﺎرﯾﺪ؛ وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد ﴿ َو� َعلون  -ﺷﻜﺮﻛﻢ� -ن
ُ َ ّ َ
ت�ذِبُون﴾
)ھ)  -۸۶۸و از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ و او از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و او از ﭘﺪرش و او از اﺑﻦ
اﺑﯽ ﻋﻤﯿﺮ و او از اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ و او از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ درﺑﺎرهی ھﻤﯿﻦ آﯾﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
َ ُ َ َّ ُ ُ َ ّ َ
َۡ ُ َ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪَ ﴿ :و� َعلون رِ ۡزق� ۡم �ن� ۡم ت�ذِبُون ﴾٨٢ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ آﯾﻪ
َ َّ ُ ُ َ ّ َ
َۡ ُ َ
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖَ ﴿ :و� َعلون  -ﺷﻜﺮﻛﻢ� -ن� ۡم ت�ذِبُون﴾.
)و(  -۸۶۹ﻃﺒﺮﺳﯽ از ﻋﻠﯽ÷ ،و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﯿﺰ ،از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
َ َّ ُ ُ َ ّ َ
َۡ ُ َ
اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪَ ﴿ :و� َعلون  -ﺷﻜﺮﻛﻢ� -ن� ۡم ت�ذِبُون﴾

)ز(  -۸۷۰ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﺒﻴﺎن« در ﻣﻌﻨﯽ آﯾﻪ ،ﻣﻌﻨﺎی اﺑﻦ ﻋﺒﺎس را آورده
َۡ ُ َ
و آﯾﻪ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖَ ﴿ :و� َعلون  -ﺷﻜﺮﻛﻢ_... -
)ح(  -۸۷۱ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﮔﻔﺘﻪ :ﺻﺎدق÷ ،آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ

ﲡ ﹶﻌ ﹸﻠﻮن -ﺷﻜﺮﻛﻢ.(-
)و ﹶ ﹾ
ﮐﺮده اﺳﺖ :ﹶ

)ط(  -۸۷۲ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ و او از ﺻﻔﻮان و او از ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ و او از اﺑﺎن ﺑﻦ

ﺗﻐﻠﺐ و او از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻤﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﻠﯽ÷ روز ﻗﺮﺑﺎن ،اﯾﻦ
آﯾﻪ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻗﺮاﺋﺘﺶ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد) :و ﲡﻌﻠﻮن ﺷﻜﺮﻛﻢ اذا ﻣﻄﺮﺗﻢ أ ﹼﻧﻜﹸﻢ

ﺗﻜﺬﺑﻮن(.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۳۳۵

)ی(  -۸۷۳و از ﺑﺮﻗﯽ و او از اﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن و او از اﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ و او از اﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ و او از اﺑﻮ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :از او ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ) :و ﲡﻌﻠﻮن ﺷﻜﺮﻛﻢ اذا

ﻣﻄﺮﺗﻢ أ ﹼﻧﻜﹸﻢ ﺗﻜﺬﺑﻮن(.

)ﯾﺎ(  -۸۷۴و از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد و او از ﻣﺮدی و او از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
َ ۡ ٞ َ ۡ ٞ
ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ﴿ :ف َروح َو َر�حان﴾ ]اﻟﻮاﻗﻌﺔ[۸۹ :

)ﯾﺐ(  -۸۷۵ﻃﺒﺮﺳﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻌﻘﻮب »ﻓﺮوح« را ﺑﺎ ﺿﻢ راء ﻗﺮاﺋﺖ

ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﻗﺮ÷ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻮرهی ﺣﺪﯾﺪ

)اﻟﻒ(  -۸۷۶ﺳﯿﺎری از ﻧﻀﺮ و او از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و او از اﺑﻮ

ﺟﻤﯿﻠﻪ و او از ﻣﺒﺸﺮ و او از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﺑﯿﺴﺖ و دو
َۡ
َٓ َ
ُ ۡ َّ
ََ ٓ َ ُ
ُّ
َ
َ
َ
ﺳﻮرهی ﺣﺪﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ﴿ :ما أصاب مِن م ِصيب ٖة ِ� ٱ� ِ
�ض و� ِ� أنفسِ�م إِ� ِ�
َ
ب﴾ ]اﻟﺤﺪﯾﺪ.[۲۲ :
كِ�ٰ ٖ
ﺳﻮرهی ﺣﺸﺮ

)اﻟﻒ(  -۸۷۷ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس و او از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻣﺎﻟﮑﯽ و او از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﯿﺴﯽ و او از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﯿﺮ و او از ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻦ اذﻧﯿﻪ و او از اﺑﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﯿﺎش و او
از ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ھﻼﻟﯽ و او از اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ھﻔﺖ از
ﺳﻮرهی ﺣﺸﺮ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
َ َ ٓ َ َ ٰ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ٰ ُ
� ۡم َ� ۡن ُه فَٱ َ
نت ُه ۚوا ْ َوٱ َّ� ُقوا ْ ٱ َّ َ
�–ﰲ ﻇﻠﻢ آل
﴿وما ءاتٮ�م ٱلرسول فخذوه وما �هٮ
َّ َّ َ َ ُ ۡ َ
ِيد ٱلعِقاب–ﳌﻦ ﻇﻠﻤﻬﻢ_.
ﳏﻤﺪ -إِن ٱ� شد
ﹼ

)ب(  -۸۷۸ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و او از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ و او از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ و او از اﺑﻦ اذﻧﯿﻪ و او ﻧﯿﺰ ،از اﺑﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
)ج(  -۸۷۹ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺮوﺿﺔ« ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را از او رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

۳۳۶

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺳﻮرهی ﺻﻒ

)اﻟﻒ(  -۸۸۰ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ و او از ﺣﻤﺎد و ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ و او از ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ

ﺷﻌﯿﺐ واو از ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﻣﯿﺜﻢ و او از ﻋﺒﺎﺑﻪ اﺳﺪی رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او از ﻋﻠﯽ÷ ﺷﻨﯿﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﻧﻪ ﺳﻮرهی ﺻﻒ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ) :ﹸﻫ ﹶﻮ ا ﱠﻟ ﹺﺬي ﹶأ ﹾر ﹶﺳ ﹶﻞ  -ﻋﺒﺪه-
ﺑﹺﺎ ﹾﻟـ ﹸﻬﺪﹶ  ﹶو ﹺد ﹺ
اﳊ ﱢﻖ(
ﻳﻦ ﹾ ﹶ
)ب(  -۸۸۱ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و او از ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب ﻣﺎ و آﻧﺎن از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ

ﻣﺤﺒﻮب و او از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ و او از اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﺎﺿﯽ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ
ُ ُ َ
ون ِ�ُ ۡط ِ ُ
ور ٱ َّ�ِ بأَ ۡف َ�ٰهِه ۡم َوٱ َّ ُ
�ٔوا ْ نُ َ
اﺳﺖ :درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ از او ﺳﺆال ﮐﺮدم﴿ :ي ِر�د
� ُمت ِ ُّم
ِ
ِ
َ َ ۡ َ
َ
ُ
نورِه ِۦ َول ۡو ك ِرهَ ٱل�ٰفِ ُرون] ﴾٨اﻟﺼﻒ[۸ :
او ﻧﯿﺰ ،ﮔﻔﺖ) :ﻳﺮﻳﺪون ﻟﻴﻄﻔﺌﻮا وﻻﻳﺔ اﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ÷ ﺑﺄﻓﻮاﻫﻬﻢ( .ﻣﻦ ھﻢ ﮔﻔﺘﻢ» :واﷲ

ﻣﺘﻢ ﻧﻮره« .او ﻧﯿﺰ ،ﮔﻔﺖ) :ﻣﺘﻢ اﻹﻣﺎﻣﺔ( ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی دﯾﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ
َّ ٓ َ َ ۡ
ْ َّ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ َ ﴿ :
�ٔام ُِنوا ب ِٱ�ِ َو َر ُس ِ
و�ِۦ َوٱ�ُّورِ ٱ�ِي أ
نز�َا﴾ ]اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ» [۸ :اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺑﻪ
ﺧﺪا و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮش و ﻧﻮری ﻧﺎزل ﮐﺮدهاﯾﻢ«.
َ
ۡ
َّ
ِي أ ۡر َس َل َر ُس َ ُ
و آن ﻧﻮر اﻣﺎم زﻣﺎن÷ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢُ ﴿ :ه َو ٱ� ٓ
ى َودِين ٱ َ
و�ۥ ب ِٱل ۡ ُه َد ٰ
� ّ ِق
ِ
ُۡ َُ ََ ّ
ِين﴾ ]اﻟﺼﻒ [۹ :ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن÷ ھﻨﮕﺎم ﻗﯿﺎم ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ﻏﺎﻟﺐ
ِ�ظ ِهرهۥ � ٱ� ِ
ﺷﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ) :واﷲ ﻣﺘﻢ ﻧﻮره وﻟﻮ ﻛﺮه اﻟﻜﺎﻓﺮون ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻋﲇ( .ﮔﻔﺘﻢ:
»اﻳﻦ ﻗﺮآن و ﺗﻨﺰﻳﻞ اﺳﺖ« .ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ،ﻗﺮآن و ﻏﯿﺮ آن ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر
او از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ» ،وﻻﻳﺔ ﻋﲇ÷« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺮآن ﺑﻮدن آن ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺠﻊ

ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ،اﻣﺎ او ﺑﻪ آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ،آ ﮔﺎهﺗﺮ اﺳﺖ و در اﺧﺒﺎر ﺑﺤﺚھﺎی زﯾﺎدی ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺎدر ﺑﻪ ذﮐﺮ آن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
ﺳﻮرهی ﺟﻤﻌﻪ

ْ َ ۡ
َ
)اﻟﻒ(  -۸۸۲ﻃﺒﺮﺳﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد﴿ ،فٱ ۡس َع ۡوا إ ِ ٰ� ذِك ِر
َّ
ﺎﻣﻀ ﹾﻮا إﹺ ﹶﱃ ﹺذﻛ ﹺﹾﺮ اﷲ(.
ٱ�ِ﴾ ]اﻟﺠﻤﻌﺔ [۹ :ﺳﻮرهی ﺟﻤﻌﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ) :ﹶﻓ ﹶ
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و ھﻤﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ÷ و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب÷ و اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ و
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ و اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ب(  -۸۸۳ﺳﯿﺎری از ﺻﻔﻮان و او از زﯾﺪ و او از ﺳﻤﺎﻋﻪ و او از اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ و او از اﺑﻮ
ﺎﻣﻀ ﹾﻮا إﹺ ﹶﱃ ﹺذﻛ ﹺﹾﺮ اﷲ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ در ﺳﻮرۀ ﺟﻤﻌﻪ ) ﹶﻓ ﹶ
)ج(  -۸۸۴ﻣﻔﯿﺪ در ﮐﺘﺎب »اﻻﺧﺘﺼﺎص« آورده؛ ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی »ﺑﺤﺎر« و

»ﺗﻔﺴﲑ اﻟﱪﻫﺎن« ﻧﯿﺰ ،ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،از ﺟﺎﺑﺮ ﺟﻌﻔﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻦ ﺷﺒﯽ
از ﺷﺒﮫﺎ ﻧﺰد اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﺑﻮدم و اﯾﻦ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ۡ ۡ ُ ُ َ َ ۡ َ ۡ ْ َ ٰ ۡ َّ َ َ ُ ْ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ُ َ َّ َ
ِلصل ٰوة ِ مِن يو ِم ٱ�معةِ فٱسعوا إِ� ذِك ِر ٱ�ِ وذروا
﴿���ها ٱ�ِين ءامنوا إِذا نودِي ل
َ
َ
ُ ُۡ َۡ
ٱ ۡ�َ ۡي َ َ ُ ۡ َ ۡ ۡ ُ َّ ٞ
ع �ٰل ِ�م خ� ل�م إِن كنتم �عل ُمون] ﴾٩اﻟﺠﻤﻌﺔ[۹ :
ۚ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﺟﺎﺑﺮ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را ﺧﻮاﻧﺪی؟! ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﻃﻮری )ﻳﺎ أﳞﺎ
اﻟﺬﻳﻦ  (...ﺗﺎ آﺧﺮ .ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﺑﺮ ،ﻧﻪ اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﺤﺮﯾﻒ اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را

ﺑﺨﻮاﻧﻢ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻓﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ! ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺖ:
َ َ
ۡ
َ
ۡ
َّ
ِي ل َّ
ِلصلَ ٰوة ِ مِن يَ ۡو ِم ٱ ُ َ
ِين َء َام ُن ٓوا ْ إ َذا نُود َ
�� ُّ� َها ٱ َّ� َ
﴿ ٰٓ
ﻣﻀ ﹾﻮا -إ ِ ٰ� ذِك ِر ٱ�ِ_
� ُمعةِ – ﹶﻓ ﹾﺎ ﹶ
ِ

اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :واﺑﺘﻐﻮا ﻓﻀﻞ اﷲ« رﺳﯿﺪ .ﺟﺎﺑﺮ ﮔﻔﺖ:

)واﺑﺘﻐﻮا ﻣﻦ ﻓﻀﻞ اﷲ( .ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻒ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ) :واﺑﺘﻐﻮا

)اﻧﻔﻀﻮا إﻟﻴﻬﺎ( ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﻓﻀﻞ اﷲ( ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ) :اﻧﴫﻓﻮا إﻟﻴﻬﺎ( .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ:
ﹼ

ﺗﺤﺮﯾﻒ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ )ﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﻠﻬﻮ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺬﻳﻦ

اﺗﻘﻮا( رﺳﯿﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ) :اﻟﺬﻳﻦ اﺗﻘﻮا( در آن ﻧﯿﺴﺖ؟ او ﻧﯿﺰ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل

ﺷﺪه اﺳﺖ.

)د(  -۸۸۵ﻃﺒﺮﺳﯽ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ،آﯾﻪی )اﻧﴫﻓﻮا إﻟﻴﻬﺎ( را

ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
)ه(  -۸۸۶ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ادرﯾﺲ و او از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و او از ﻋﻠﯽ
ﺑﻦ ﺣﮑﻢ و او از اﺑﻮ ﯾﻌﻘﻮب و او از اﺑﻮ ﯾﻌﻔﻮر و او از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ً َ
َ َ ْ
اﺳﺖ :آﯾﻪی ﯾﺎزده از ﺳﻮرهی ﺟﻤﻌﻪ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ�﴿ :ذا َرأ ۡوا ت َِ�ٰ َرة أ ۡو

۳۳۸

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ل َ ۡه ًوا –اﻧﴫﻓﻮا -إ َ ۡ� َها َوتَ َر ُ� َ
وك قَآ� ٗما ۚ قُ ۡل َما ع َ
ِند ٱ َّ�ِ َخ ۡ�ّ ٞم َِن ٱ َّلل ۡهو َوم َِن ٱ ّ� َِ�ٰ َرة ِ َوٱ َّ ُ
�
�
ِ
ِ
ِ
َ ۡ ُ َّ
ل�ٰز� َ
ِ�﴾.
خ� ٱ ِ

)و(  -۸۸۷ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ و او از ﺣﻤﺎد و او از ﺣﺮﯾﺰ و او از ﻓﻀﯿﻞ و او از
ً َ
َ َ ْ
اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ�﴿ :ذا َرأ ۡوا ت َِ�ٰ َرة أ ۡو
َ
َ
ل ۡه ًوا –اﻧﴫﻓﻮا -إ ِ ۡ� َها_
)ز(  -۸۸۸و از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﯿﺮ و او از اﺑﻮ اﯾﻮب ﺣﺮاز و او از اﺑﻮ ﯾﻌﻘﻮب و او از اﺑﻮ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷» ،اﻧﴫﻓﻮا« را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ؛ و اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ

ﮐﺮدهاﻧﺪ) :ﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﻠﻬﻮ وﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻠﺬﻳﻦ اﺗﻘﻮا(.

)ح(  -۸۸۹و از اﺑﻦ ﺳﯿﻒ و او از ﺑﺮادرش و او از ﭘﺪرش و او از زﯾﺪ ﺷﺤﺎم و او از اﺑﻮ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ) :اﻧﴫﻓﻮا إﻟﻴﻬﺎ وذروا اﻟﺒﻴﻊ

واﻟﺘﺠﺎرة ﳘﺎ واﺑﺘﻐﻮا ﻓﻀﻞ اﷲ(.

)ط(  -۸۹۰و از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد و او از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از رﺿﺎ÷ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﺪ ،رواﯾﺖ
ﮐﺮده ﮐﻪ :آﯾﻪ را »ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ و اﺑﺘﻐﻮا ﻓﻀﻞ اﷲ« ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

)ی(  -۸۹۱ﺻﺪوق در ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻴﻮن« از ﺗﻤﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺗﻤﯿﻢ ﻗﺮﺷﯽ و او از

ﭘﺪرش و او از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﻧﺼﺎری و او از رﺟﺎء ﺑﻦ اﺑﯽ ﺿﺤﺎک ،در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ از
رﺿﺎ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ،اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ) :ﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﻠﻬﻮ وﻣﻦ
اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻠﺬﻳﻦ اﺗﻘﻮا(.

)ﯾﺎ(  -۸۹۲ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻧﺎﺳﺦ اﻟﻘﺮآن« رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺻﺎدق÷ آﯾﻪی ﻧﻪ از ﺳﻮرهی ﺟﻤﻌﻪ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد) :إذا ﻧﻮدي ﻟﻠﺼﻼة ﻣﻦ

ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ﻓﺎﻣﻀﻮا اﱃ ذﻛﺮ اﷲ(.

)ﯾﺐ(  -۸۹۳و ﺑﺎز در آن ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﯾﺎزده را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ ) :ﹶﻣﺎ ﹺﻋﻨﺪﹶ
ﹺ
ﲔ(.
اﻟﺮ ﹺاز ﹺﻗ ﹶ
اﷲ ﹶﺧ ﹾ ﹲﲑ ﱢﻣ ﹶﻦ اﻟ ﱠﻠ ﹾﻬ ﹺﻮ ﹶوﻣ ﹶﻦ اﻟﺘ ﹶﱢﺠ ﹶﺎرة – ﻟﻠﺬﻳﻦ اﺗﻘﻮا  -ﹶواﷲﹸ ﹶﺧ ﹾ ﹸﲑ ﱠ
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ﺳﻮرهی ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ

)اﻟﻒ(  -۸۹۴ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و او از ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب و ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ

ﮐﻮﻓﯽ و او از ﻣﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و او از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﮥ ﺷﺶ از
)ﺳ ﹶﻮاء ﹶﻋ ﹶﻠ ﹾﻴ ﹺﻬ ﹾﻢ ﹶأ ﹾﺳ ﹶﺘ ﹾﻐ ﹶﻔ ﹾﺮ ﹶت  -اﺳﺘﻐﻔﺮت ﳍﻢ
ﺳﻮرۀ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ :ﹶ

ﺳﺒﻌﲔ ﻣﺮة -ﹶأ ﹾم ﹶﱂ ﹾ ﺗ ﹾﹶﺴ ﹶﺘ ﹾﻐ ﹺﻔ ﹾﺮ ﹶﻟـ ﹸﻬ ﹾﻢ(

)ب(  -۸۹۵و از ﺑﺮﻗﯽ و او از ﯾﻮﻧﺲ و او از ﻣﻔﻀﻞ و او از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ج(  -۸۹۶ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و او از ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب ﻣﺎ و آﻧﺎن از اﺑﻦ
ﻣﺤﺒﻮب و او از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ و او از اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﺎﺿﯽ÷ در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ

رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اول ﺳﻮرهی ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ -) :ﻳﺎ ﳏﻤﺪ-
إذا ﺟﺎءك اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن  -ﺑﻮﻻﻳﺔ وﺻﻴﻚ -ﻗﺎﻟﻮا ﻧﺸﻬﺪ( ﺗﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ )إن اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ -ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻋﲇ-

ﻟﻜﺎذﺑﻮن( و ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ )ذﻟﻚ ﺑﺄﳖﻢ آﻣﻨﻮا ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻚ وﻛﻔﺮوا ﺑﻮﻻﻳﺔ وﺻﻴﻚ( و ﺑﻪ )ورأﻳﺘﻬﻢ

ﻳﺼﺪون ﻋﻦ وﻻﻳﺔ ﻋﲇ وﻫﻢ ﻣﺴﺘﻜﱪون(.

وﺳﻮق اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در ﺗﺤﺮﯾﻒ ،ﺻﺮﯾﺢ ﻧﯿﺴﺖ؛ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ آن ،ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺳﻮرهی ﺗﻐﺎﺑﻦ

)اﻟﻒ(  -۸۹۷ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ و او از رﺟﺎل ﺧﻮد و آﻧﺎن از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﮥ ﭼﮫﺎرده از ﺳﻮرۀ ﺗﻐﺎﺑﻦ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ) :ﹶﻳﺎ ﹶأ ﱡ ﹶﳞﺎ ا ﱠﻟ ﹺﺬﻳ ﹶﻦ
ﹺ
آﻣﻨﹸﻮا إﹺ ﱠن -ﹶأ ﹾز ﹶو ﹺ
ﻋﺪو -ﱠﻟﻜ ﹾﹸﻢ ( ،ﯾﻌﻨﯽ ،در آن » ﹺﻣﻦ« وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﺟﻜ ﹾﹸﻢ ﹶو ﹶأ ﹾو ﹶﻻدﻛ ﹾﹸﻢ – ﹼ
ﹶ

)ب(  -۸۹۸و از اﺑﻦ ﺳﯿﻒ و او از ﺑﺮادرش و او از ﭘﺪرش و او از ﻣﺴﺮوق ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و

او از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ج(  -۸۹۹و از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﺎ اﺳﻨﺎدش از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ
َّ ٓ َ ُ ُ َ َ ُ ۡ ٞ
ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﻧﯿﺰ ،اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ﴿ :إِ� َما أ ۡم َ�ٰل� ۡم َوأ ۡو� ٰ ُد� ۡم ف ِت َنة﴾
]اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ[۱۵ :
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ﺳﻮرهی ﻃﻼق

)اﻟﻒ(  -۹۰۰ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ و ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ÷ و زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻮﻫ ﹼﻦ -ﰲ ﻗﺒﻞ  -ﻟﹺ ﹺﻌﺪﱠ ﹺﲥﹺ ﱠﻦ ( )ﻃﻼق(۱ :
آﯾﻪی ﯾﮏ را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ) :ﹶﻓ ﹶﻄ ﱢﻠ ﹸﻘ ﹸ
و ﺑﺮای اﯾﻦ رواﯾﺖ ،ﻃﺮق دﯾﮕﺮی ھﺴﺖ ﮐﻪ در دﻻﯾﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ.

ﺳﻮرهی ﺗﺤﺮﯾﻢ

)اﻟﻒ(  -۹۰۱ﻃﺒﺮﺳﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﺴﺎﺋﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺧﻮد »ﻋﺮف« را ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﻮاﻧﺪ

)ﺗﺤﺮﯾﻢ (۲ :و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﯿﺎش ﮐﻪ از ﻗﺮاﺋﺖھﺎی دھﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻦ آن را در
ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﺎﺻﻢ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ÷ داﺧﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﻠﯽ÷ ﺧﺎﻟﺺ
ﮔﺮدد و آن ،ھﻤﺎن ﻗﺮاﺋﺖ ﺣﺴﻦ و اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻤﯽ اﺳﺖ و ھﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ آن را ﺑﺎ
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،آن را ﺧﺮد ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ب(  -۹۰۲ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ و او از ﻧﻀﺮ ﺑﻦ ﺳﻮﯾﺪ و ﺻﻔﻮان و او از ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ و
او از اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﻪی ﭼﮫﺎر

ﺗﺤﺮﯾﻢ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد) :ﻓﻘﺪ زاﻏﺖ ﻗﻠﻮﺑﻜﲈ(.
)ج(  -۹۰۳ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از اﺻﺤﺎﺑﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﻨﺪھﺎﯾﺸﺎن از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
)د(  -۹۰۴و از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﺎ ﺳﻨﺪش از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺮوان اﯾﻦ آﯾﻪ را ) ﹶﻓ ﹶﻘﺪﹾ زا ﹶﻏ ﹾﺖ ﹸﻗ ﹸﻠﻮ ﹸﺑﻜ ﹶﹸﲈ( ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد .ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ) :ﺻﻐﻮا( ﻧﺎزل

ﺷﺪه ﻧﻪ )زﻳﻐ ﹰﺎ( او ﻧﯿﺰ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ )زﻳﻐ ﹰﺎ( ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ آن را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﯾﺪ .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺣﻖ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :آنﭼﻪ ﻣﺮوان
ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد.

)ھ)  -۹۰۵و از ﺑﺮﻗﯽ و او از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن و او از ﭘﺪرش و او از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷
رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ) :إﹺن ﹶﺗﺘﹸﻮ ﹶﺑﺎ إﹺ ﹶﱃ اﷲ– ﳘﻤﺘﲈ ﻣﻦ اﻟﺴﺤﺮ ﹶﻓ ﹶﻘﺪﹾ –
زا ﹶﻏ ﹾﺖ  -ﹸﻗ ﹸﻠﻮ ﹸﺑﻜ ﹶﹸﲈ(.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
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)و(  -۹۰۶ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ،رواﯾﺖ را اﺳﺘﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ رواﯾﺖ ﺷﯿﺦ اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ
ھﺎرون ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻠﻌﮑﺒﺮی و او از اﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ھﻤﺎم ﮐﺎﺗﺐ و او از اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﻤﯿﺪ
ﺑﻦ زﯾﺎد ﺑﻦ ھﻮارا و او از ﻋﺒﯿﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ و او از ﻣﺴﺎور و ﺳﻠﻤﻪ و او از ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ
ﺣﻤﯿﺪ ﺧﯿﺎط و ﺑﺎ رواﯾﺘﺶ از اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﻮی
و او از ﺷﯿﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﮫﯿﮏ و او از ﻣﺴﺎور و ﺳﻠﻤﻪ و ھﻤﮕﯽ از ﻋﺎﺻﻢ و
او از اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را
ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد) :إﹺن ﹶﺗﺘﹸﻮ ﹶﺑﺎ إﹺ ﹶﱃ اﷲ ﹶﻓ ﹶﻘﺪﹾ – زا ﹶﻏ ﹾﺖ  -ﹸﻗ ﹸﻠﻮ ﹸﺑﻜ ﹶﹸﲈ(.

)ز(  -۹۰۷ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر از اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻻول÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده
ﺎﻫ ﹶﺮا ﹶﻋ ﹶﻠ ﹾﻴ ﹺﻪ ﹶﻓﺈﹺ ﱠن اﷲ ﹸﻫ ﹶﻮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد ) :ﹶوإﹺن ﹶﺗ ﹶﻈ ﹶ
ﲔ ﻋﻠ ﹼﻴ ﹰﺎ(.
ﹶﻣ ﹾﻮ ﹶﻻ ﹸه ﹶو ﹺﺟ ﹾ ﹺﱪ ﹸﻳﻞ ﹶو ﹶﺻﺎﻟﹺ ﹸﺢ اﳌﹾـﹸ ﹾﺆ ﹺﻣﻨﹺ ﹶ

)ح(  -۹۰۸و ﺑﺎز در ھﻤﺎن رواﯾﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ و اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ – ﻋﻠﯿﮫﻤﺎ اﻟﺴﻼم
– ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ) :إﹺن ﹶﺗﺘﹸﻮ ﹶﺑﺎ إﹺ ﹶﱃ اﷲ ﹶﻓ ﹶﻘﺪﹾ – زا ﹶﻏ ﹾﺖ  -ﹸﻗ ﹸﻠﻮ ﹸﺑﻜ ﹶﹸﲈ(.

)ط(  -۹۰۹ﻃﺒﺮﺳﯽ در »ﺟﻮاﻣﻊ« ﺧﻮد از ﮐﺎﻇﻢ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻗﺮاﺋﺖ
ﺎﻫﺮوا ﹶﻋ ﹶﻠ ﹾﻴ ﹺﻪ(.
)وإﹺن ﹶﺗ ﹶﻈ ﹶ
ﻧﻤﻮد :ﹶ
)ی(  -۹۱۰ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و او از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ

اﺳﺖ :از ﻋﺒﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺷﻨﯿﺪم ـ ﻣﻨﻈﻮرش ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ÷ ﺑﻮد ـ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد:
) ﹶوإﹺن -ﺗﻈﺎﻫﺮوا -ﹶﻋ ﹶﻠ ﹾﻴ ﹺﻪ ﹶﻓﺈﹺ ﱠن اﷲﹶ ﹸﻫ ﹶﻮ ﹶﻣ ﹾﻮ ﹶﻻ ﹸه(

)ﯾﺎ(  -۹۱۱ﻃﺒﺮﺳﯽ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ او آﯾﻪی ﻧﻪ از ﺳﻮرهی

ﺗﺤﺮﯾﻢ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد) :ﺟﺎﻫﺪ اﻟﻜ ﹼﻔﺎر ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻘﲔ( ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺗﺎ ﺣﺎل دﯾﺪهاﯾﺪ ﯾﺎ

ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻧﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺑﺎ آﻧﺎن اﻟﻔﺖ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽداد و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد) :ﺟﺎﻫﺪ اﻟﻜ ﹼﻔﺎر ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻘﲔ(.

)ﯾﺞ(  -۹۱۳ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از اﺳﺘﺎداﻧﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺳﻞ رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ:
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ﻣﺮدی ﺑﺮ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ )ﺟﺎﻫﺪوا اﻟﻜﻔﺎر واﳌﻨﺎﻓﻘﲔ( ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد ،او ﻧﯿﺰ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ

دﯾﺪهاﯾﺪ ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ او ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﻟﻔﺖ داﺷﺖ
و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد) :ﺟﺎﻫﺪ اﻟﻜ ﹼﻔﺎر ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻘﲔ(.

)ﯾﺪ(  -۹۱۴و از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﮑﻢ و او از ﺳﯿﻒ و او از داود ﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ

ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ ﺳﺆال ﮐﺮدم:
َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ٰ َ َّ ٓ َ ۡ َ َ ۡ َ
َ َ ۡ
ت ف ۡر َج َها � َنفخ َنا �ِيهِ مِن ُّروح َِنا﴾ ]اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ.[۱۲ :
﴿ومر�م ٱ�نت عِم�ن ٱل ِ� أحصن
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ) :ﻓﻨﻔﺨﻨﺎ ﰲ ﺟﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ روﺣﻨﺎ(.
ﺳﻮرهی ﻣﻠﮏ

)اﻟﻒ(  -۹۱۵ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ اﺳﺒﺎط و او از اﺑﻮ ﺣﻤﺰه و او از اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده
ُۡ ََ َُۡ ۡ ۡ َ ۡ َ َ
كَِ
�
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ﴿ :قل أرء�تم إِن أهل
ٱ َّ ُ
� َو َمن َّم ِ َ
�﴾ ]اﻟﻤﻠﮏ [۲۸ :او ﻧﯿﺰ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ ﺟﺰو آﯾﻪھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ ھﺮﮔﺰ ﻣﺤﻤﺪص ،رﺳﻮﻟﺶ ،را ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ آدم اﺳﺖ و ﻣﺆﻣﻨﺎن
را ھﻼک ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،آﯾﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﮔﺸﺖ) :إن أﻫﻠﻜﻜﻢ اﷲ ﲨﻴﻌ ﹰﺎ ورﲪﻨﺎ
ﻓﻤﻦ ﳚﺮﻛﻢ ﻣﻦ ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ(.

)ب(  -۹۱۶ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺠﻔﯽ در ﮐﺘﺎب »ﺗﺄوﯾﻞ آﯾﺎت ﺑﺎھﺮه« از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺳﺒﺎط از
اﺑﯽﺣﻤﺰه از اﺑﯽﺑﺼﯿﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ ﻓﻮق را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺟﺰ آن ﮐﻪ در آﺧﺮ آﯾﻪ ،ﻋﺒﺎرت:

)ﻓﻤﻦ ﳚﲑ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ( را ﻧﯿﺰ ،ﻣﯽآورد.

)ج(  -۹۱۷و در ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺒﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺮﻓﻮع از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻼم
اﺷﮫﻞ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪم .او ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ
ھﺮﮔﺰ رﺳﻮل ﺧﻮد و ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ او را ھﻼک ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در اﺻﻞ ،آﯾﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه
اﺳﺖ) :إن أﻫﻠﻜﻨﻲ اﷲ وﻣﻦ ﻣﻌﻜﻢ وﻧﺠﺎﲏ وﻣﻦ ﻣﻌﻲ ﻓﻤﻦ ﳚﲑ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ(.

)د(  -۹۱۸ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و او از ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و او از اﺑﻦ اﺳﺒﺎط و

او از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﻮ ﺣﻤﺰه و او از اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ و او از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ آﯾﻪی
ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﺳﻮرهی ُﻣﻠﮏ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ:

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۳۴۳

)ﻓﺴﺘﻌﻠﻤﻮن ﻣﻦ ﻫﻮ ﰲ ﺿﻼل ﻣﺒﲔ ﻳﺎ ﻣﻌﴩ اﳌﻜﺬﺑﲔ ﺣﻴﺚ أﻧﺒﺄﻛﻢ رﺳﺎﻟﺔ رﰊ ﰲ وﻻﻳﺔ ﻋﲇ

واﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه ﻣﻦ ﻫﻮ ﰲ ﺿﻼل ﻣﺒﲔ( ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ.

ﯾﻌﻨﯽ :ای ﺟﻤﻊ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،از آنﺟﺎ ﮐﻪ در رﺳﺎﻟﺖ ﺧﺪا در ﺑﺎرهی وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ و
اﺋﻤﻪی ﺑﻌﺪ از او را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ دادﯾﻢ ،ﭘﺲ ﺧﻮاھﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﮔﻤﺮاھﯽ
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ.
)ھ)  -۹۱۹ﺳﯿﺎری ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد و آنﭼﻪ ﺑﺪان ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ) :ﻓﺴﺘﻌﻠﻤﻮن أﻧﻜﻢ ﰲ

ﺿﻼل ﻣﺒﲔ( ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺳﻮرهی ﻗﻠﻢ

)اﻟﻒ(  -۹۲۰ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﭘﻨﺞ و ﺷﺶ ﺳﻮره ﻧﻮن ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﹺ
ﹺ
ون ،ﺑﹺ ﹶﺄ ﱢﻳﻜ ﹸﹸﻢ – ﹸﺗ ﹾﻔﺘ ﹸ
ﴫ ﹶ
ﹸﻮن( -
ﴫ ﹶو ﹸﻳ ﹾﺒ ﹸ
ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ) :ﹶﻓ ﹶﺴ ﹸﺘ ﹾﺒ ﹸ

)ب(  -۹۲۱ﺳﯿﺎری از ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب ﻣﺎ و آﻧﺎن از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
)ج(  -۹۲۲از اﻋﻤﺶ و از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﺷﺪه و اﯾﻦ را اﺿﺎﻓﻪ
ﹺ
ﹺ
ﴫ ﹶ
ون ،ﺑﹺ ﹶﺄ ﱢﻳﻜ ﹸﹸﻢ –
ﴫ ﹶو ﹸﻳ ﹾﺒ ﹸ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ،ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ) :ﹶﻓ ﹶﺴ ﹸﺘ ﹾﺒ ﹸ

ﹸﺗ ﹾﻔﺘ ﹸ
ﹸﻮن(.

)د(  -۹۲۳ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از اﺳﺘﺎداﻧﺶ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺻﺎدق÷ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ،
ﹺ
ﹺ
ون ،ﺑﹺ ﹶﺄﻳ ﱢﻴﻜ ﹸﹸﻢ – ﹸﺗ ﹾﻔﺘ ﹸ
ﴫ ﹶ
ﹸﻮن.( -
ﴫ ﹶو ﹸﻳ ﹾﺒ ﹸ
ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ) :ﹶﻓ ﹶﺴ ﹸﺘ ﹾﺒ ﹸ

)ھ)  -۹۲۴ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ

ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮآﻧﯽ را ﻧﺎزل ﮐﺮده و ﮔﻔﺖ) :إن وﻻﻳﺔ ﻋﲇ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻦ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ( ،و اداﻣﻪ داد ﺗﺎ
اﻳﻦ ﻛﻪ رﺳﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ) :إن وﻻﻳﺔ ﻋﲇ ﻟﺘﺬﻛﺮة ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ اﻟﻌﺎﳌﲔ وإﻧﺎ ﻟﻨﻌﻠﻢ أن ﻣﻨﻜﻢ

ﻣﻜﺬﺑﲔ وأن ﻋﻠﻴﺎ ﳊﴪة ﻋﲇ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ وأن وﻻﻳﺘﻪ ﳊﻖ اﻟﻴﻘﲔ ﻓﺴﺒﺢ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﺎﺳﻢ رﺑﻚ
اﻟﻌﻈﻴﻢ(.

۳۴۴

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺳﻮرهی ﻣﻌﺎرج

)اﻟﻒ(  -۹۲۵ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ و او از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و او از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ

ﺧﺎﻟﺪ و او از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن و او از ﭘﺪرش و او از اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ و او از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷
رواﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ را ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد:
)ﺳﺄل ﺳﺎﺋﻞ ﺑﻌﺬاب واﻗﻊ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ  -ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻋﲇ -ﻟﻴﺲ ﻟﻪ داﻓﻊ(.

)ب(  -۹۲۶ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ و او از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺎری و او
از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ و او از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن و او از ﭘﺪرش و او از اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ و او از اﺑﻮ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد) :ﺳﺄل ﺳﺎﺋﻞ ﺑﻌﺬاب

واﻗﻊ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻋﲇ( ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :در ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﻪ÷ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ.

)ج(  -۹۲۷و از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ اﺳﻨﺎدش ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ و در آﺧﺮ ﮔﻔﺘﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ را ﺑﺎ آن آﯾﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎد و در

ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﻪ÷ ﻧﯿﺰ ،ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
)د(  -۹۲۸ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ و او از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ھ)  -۹۲۹ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻋﺪهای از اﺻﺤﺎب ﻣﺎ و او از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد و او از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺳﻠﯿﻤﺎن و او از ﭘﺪرش و او از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی اﻣﯿﺮ
اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ وارد ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ) :ﺳﺄل ﺳﺎﺋﻞ ﺑﻌﺬاب واﻗﻊ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ

 -ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻋﲇ  -ﻟﻴﺲ ﻟﻪ داﻓﻊ ﻣﻦ اﷲ ذي اﳌﻌﺎرج( .ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ

ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .او ﻧﯿﺰ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎزل ﮐﺮد و ﺑﺎز در ﻣﺼﺤﻒ
ﻓﺎﻃﻤﻪ÷ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.

ﺧﺒﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر در ﻧﺴﺨﻪھﺎ آﻣﺪه و ﮔﻮﯾﺎ ﭼﯿﺰی از آﯾﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ھﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ
ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻣﺮآة اﻟﻌﻘﻮل« ﺑﺪان ﺗﺼﺮﯾﺢ دارد و ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻠﻤﻪی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در

ﮐﺘﺎب »اﻷﺻﻮل« از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ.

)و(  -۹۳۰و اﺑﻦ ﺷﮫﺮ آﺷﻮب در ﮐﺘﺎب »اﳌﻨﺎﻗﺐ« ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در »اﻟﺒﺤﺎر« و ﻏﯿﺮ از آن

از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ و او از ﺻﺎدق÷ در ﺧﺒﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻗﺼﻪی ﺣﺎرث در آﺧﺮ آن آﻣﺪه اﺳﺖ:
»زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن رﻓﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮﻧﺪهای را ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪس ﺑﺮ
ﻣﻨﻘﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮ ﺳﺮش اﻧﺪاﺧﺖ و آن ﺳﻨﮓ از دﺑﺮش ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺶ

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۳۴۵

دﻧﺒﺎل آن ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﻮد ﻧﺎزل ﮐﺮد) :ﺳﺄل ﺳﺎﺋﻞ ﺑﻌﺬاب واﻗﻊ

ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ  -ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻋﲇ (-و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻮرهی ﻧﻮح

َّ ّ
ب
)اﻟﻒ(  -۹۳۱ﺳﯿﺎری از ﺣﻤﺎد و او از ﻧﺤﺮﯾﺰ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﴿ر ِ
ٱ ۡغفِ ۡر ِ� َول َِ� ٰ ِ َ� َّي َول َِمن َد َخ َل بَ ۡي ِ َ
�﴾ ]ﻧﻮح [۲۸ :را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ) :اﻏﻔﺮﱄ وﻟﻮاﻟﺪي آدم

وﺣﻮاء( .

ﺳﻮرهی ﺟﻦ

)اﻟﻒ(  -۹۳۲ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و او از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ و او از ﻣﺮوان ﺑﻦ

ﻣﺴﻠﻢ و او از ﺑﺮﯾﺪ ﻋﺠﻠﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ
ّ ۡ
﴿ ِ�َفت ِ َن ُه ۡم �ِي �هِ ] ﴾...اﻟﺠﻦ [۱۷ :ﺳﺆال ﮐﺮدم .ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﮔﻔﺖ) :ﻷﺳﻘﻴﻨﺎﻛﻢ ﻣﺎء ﻏﺪﻗﺎ ﻻﺗﻔﻨﻬﻢ ﻓﻴﻪ(.

)ب(  -۹۳۳ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ از ﺑﺮﯾﺪ ﻋﺠﻠﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﻮ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺆال ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ٓ َ ٗ
َ َ َّ ۡ َ َ ٰ ُ ْ َ َ َّ َ َ َ َ
لط ِر�قةِ � ۡسق ۡي َ�ٰ ُهم َّما ًء غ َدقا] ﴾...اﻟﺠﻦ [۱۶ :او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ:
﴿و�لوِ ٱست�موا � ٱ
ﯾﻌﻨﯽ ،ﻋﻠﻢ زﯾﺎدی را ﺑﻪ آنھﺎ ﯾﺎد ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ÷ ﻧﯿﺰ ،دادهاﯾﻢ .ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻨﻈﻮر از
)ﻟﻨﻔﺘﻨﻬﻢ ﻓﻴﻪ( ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺟﻮاب داد :اﯾﻦ در اﺻﻞ )ﻻ ﻳﻔﺘﻨﻬﻢ ﻓﻴﻪ( اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از آن

ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
)ج(  -۹۳۴از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ داود ﻧﺠﺎر از اﻣﺎم
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ:
َ َ َّ ۡ َ َ ٰ َ َّ َ َ َ ۡ ُ ْ َ َّ َ َ ٗ
جد ِ� ِ ف� تدعوا م َع ٱ� ِ أحدا] ﴾١٨اﻟﺠﻦ[۱۸ :
﴿وأن ٱلم� ِ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻔﺖ :آنھﺎ )أوﺻﯿﺎء( ﺳﻔﺎرﺷﮕﺮان
اﺋﻤﻪی ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ را ﺑﺎ آنھﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﮐﺮد و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮک ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ«.

۳۴۶

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)د(  -۹۳۵در »ﻛﻨﺰ اﻵﻳﺎت« از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﺎﺿﯽ÷ رواﯾﺖ

ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﻞ إﲏ ﻻأﻣﻠﻚ ﻟﻜﻢ ﴐ ﹰا وﻻرﺷﺪ ﹰا ﻗﻞ إﲏ ﻟﻦ ﳚﲑﲏ

ﻣﻊ اﷲ إن ﻋﺼﻴﺘﻪ أﺣﺪ ﻟﻦ أﺟﺪ ﻣﻦ دوﻧﻪ ﻣﻠﺘﺤﺪ ﹰا إﻻ ﺑﻼﻏ ﹰﺎ ﻣﻦ اﷲ ورﺳﺎﻻﺗﻪ ﰲ -ﻋﲇ(.

ﭘﺮﺳﯿﺪم آﯾﺎ اﯾﻦ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮔﻔﺖ:
) ﹶو ﹶﻣﻦ ﹶﻳ ﹾﻌ ﹺ
ﹶﺎر ﹶﺟ ﹶﻬﻨ ﹶﱠﻢ(.
ﺺ اﷲ ﹶو ﹶر ﹸﺳﻮ ﹶﻟ ﹸﻪ -ﰲ وﻻﻳﺔ ﻋﲇ -ﹶﻓﺈﹺ ﱠن ﹶﻟ ﹸﻪ ﻧ ﹶ

)ھ)  -۹۳۶ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﺎران ﻣﺎ وآنھﺎ ھﻢ از اﺑﻦ ﻣﺤﺒﻮب از
ﻣﺤﻤﺪ از ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﺧﺒﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ را ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﻮرهی ﻣﺰﻣﻞ

)اﻟﻒ(  -۹۳۷ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهی آﯾﻪَ ﴿ :وٱ ۡص ۡ
�
ِ
َ َٰ َ َ ُ ُ َ
� ما �قولون ] ﴾...اﻟﻤﺰﻣﻞ[۱۰ :
ﮔﻔﺖ) :ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻓﻴﻚ واﻫﺠﺮﻫﻢ ﻫﺠﺮ ﹰا ﲨﻴ ﹰ
ﻼ وذرﲏ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ واﳌﻜﺬﺑﲔ وﺻﻴﻚ أوﱄ

اﻟﻨﻌﻤﺔ( .ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻗﺮآن اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ.

)ب(  -۹۳۸ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ در ﮐﺘﺎب »ﻛﻨﺰ اﻵﻳﺎت« ھﻢ رواﯾﺎﺗﯽ را ھﻤﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ ﺑﺎﻻ

آورده اﺳﺖ.

ﺳﻮرهی ﻣﺪﺛﺮ

)اﻟﻒ(  -۹۳۹ﺳﯿﺎری از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ از ﺟﺪش ﺣﺴﻦ ﺑﻦ راﺷﺪ از ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ
ََ َُۡ َۡ َ ۡ
ك ُِ
�] ﴾٦اﻟﻤﺪﺛﺮ[۶ :در ﻣﺼﺤﻒ
از اﺑﺮاھﯿﻢ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ :آﯾﻪی﴿ :و� �من �ست
ﻋﻠﯽ÷ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ) :وﻻﲤﻨﻦ ﺗﺴﺘﻜﺜﺮ -ﻣﻦ اﳋﲑ(-
ﺳﻮرهی ﻗﯿﺎﻣﻪ

)اﻟﻒ(  -۹۴۰ﺳﯿﺎری از ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد از ﺟﺒﻠﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﻮ
َۡ ُ ُ ۡ
ج َر أَ َم َ
�� ُن ِ�َ ۡف ُ
�د ٱ ِ� َ ٰ
ام ُهۥ] ﴾٥اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ [۵ :را ﭼﻨﯿﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﻪی ﴿بل ي ِر
َ
َۡ ُ ُ ۡ
ج َر أ َم َ
�� ُن ِ�َ ۡف ُ
�د ٱ ِ� َ ٰ
ام ُهۥ -ﺑﻜﻴﺪه_-
ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮد﴿ :بل يرِ

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۳۴۷

)ب(  -۹۴۱ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺠﻔﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻗﯽ از ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ از ﺣﻠﺒﯽ رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮد) :ﺑﻞ ﻳﺮﻳﺪ

اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﻔﺠﺮ أﻣﺎﻣﻪ ،أي ﻳﻜﺬﺑﻪ(.

َۡ ُ ُ ۡ
�� ُن ِ�َ ۡف ُ
�د ٱ ِ� َ ٰ
ج َر
)ج(  -۹۴۲ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﺎراﻧﺸﺎن درﺑﺎرهی آﯾﻪی﴿ :بل ي ِر
أَ َم َ
ام ُهۥ﴾٥ﮔﻔﺖ :ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪی ﺧﻮد اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن÷ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ.
ﺳﻮرهی دﻫﺮ

)اﻟﻒ(  -۹۴۳ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺳﻨﺪ ﻗﺒﻠﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ و او ھﻢ از اﺑﻮ
َّ َ ۡ ُ َ َّ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ٗ
���﴾٢٣
اﻟﺤﺴﻦ÷ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ درﺑﺎرهی آﯾﻪی﴿ :إِنا �ن نز�ا عليك ٱلقرءان ت ِ
َ ٗ
َّ َ ۡ ُ َ َّ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ
���﴾
]اﻹﻧﺴﺎن[۲۳ :ﮔﻔﺖ﴿ :إِنا �ن نز�ا عليك ٱلقرءان -ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻋﲇ -ت ِ
ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ اﯾﻦ ھﻢ ﺟﺰو ﻗﺮآن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ﺟﻮاب داد :ﺑﻠﻪ و دارای ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﮐﺘﺎب »ﮐﺎﻓﯽ« و ﻓﺼﻞ »ﺗﺄوﻳﻞ اﻵﻳﺎت« ﺷﯿﺦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ

دارای ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،او اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را از »ﮐﺎﻓﯽ« ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ
ﺗﻔﺴﯿﺮ »ﺑﺮﻫﺎن« اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را از »ﮐﺎﻓﯽ« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ
ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ،اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﮑﻠﻒ دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻼم ﺳﺎﺋﻞ را ﺑﺮ اﻧﮑﺎر
و ﺟﺤﺪ ﺣﻤﻞ ﮐﺮد و ﺟﻮاب را ﺑﺮ ﺗﺼﺪﯾﻖ اﻧﮑﺎر .ﮐﻠﻤﻪی وﻻﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ
ﺗﻨﺰﯾﻞ ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪی »ﺑﻠﻪ« ﺟﻮاب اوﺳﺖ ﭘﺲ ﮐﻠﻤﻪی
ۡ
ُ َ
»وﻻﻳﺔ« ﺟﺰو ﻗﺮآن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آﯾﺖ ﻗﺒﻠﯽ﴿ :يُوفون ب ِٱ�َّذرِ﴾ ]اﻹﻧﺴﺎن[۷ :ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻪ
آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻦ.
)ب(  -۹۴۴ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از اﺑﯽ ﺣﺴﺎده از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ از ﭘﺪرش از
اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ اﯾﻦ آﯾﻪی ﺑﯿﺴﺖ و دو را ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ) :إﹺ ﱠن ﹶﻫ ﹶﺬا ﻛ ﹶ
ﹶﺎن ﹶﻟﻜ ﹾﹸﻢ
ﹶﺟ ﹶﺰاء –ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺘﻢ(-

ﺳﻮرهی ﻣﺮﺳﻼت

َ َ ۡ ُ ٞ
)اﻟﻒ(  -۹۴۵ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪَ ﴿ :ك َ�نَّ ُ
ج�ٰلت صف ٞر] ﴾٣٣اﻟﻤﺮﺳﻼت[۳۳ :
ۥ
ه
ِ
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺘﺮان ﺳﯿﺎه.

۳۴۸

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اھﻞ ﮐﻮﻓﻪ ﻏﯿﺮ از اﺑﻮﺑﮑﺮ آن را )ﲨﺎﻟﺔ( )ﺑﺪون اﻟﻒ( ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،و

ﯾﻌﻘﻮب آن را ﺟﻤﺎﻻت )ﺑﺎ اﻟﻒ و ﺿﻤﻪ ﺟﯿﻢ( ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ و
ُ
ﻏﯿﺮه آن را ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﺗﻼوت ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪی ﻗﺮاء آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﺎﻻت )ﺑﺎ
اﻟﻒ وﮐﺴﺮ ﺟﯿﻢ( ﺗﻼوت ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺳﻮرهی ﻧﺒﺄ

)اﻟﻒ(  -۹۴۶ﻃﺒﺮﺳﯽ آورده اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ رواﯾﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ:
ْ
َّ
َ َّ
َ
﴿ َو�ذبُوا ��ٰت ِ َنا كِذ ٗابا] ﴾٢٨اﻟﻨﺒﺄ [۲۸ :را ﺑﺪون ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.

)ب(  -۹۴۷ﺷﯿﺦ ﺟﻠﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮش از اﺑﻦ ﻋﻘﺪه از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﮫﺮان از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﻤﺰه از ﭘﺪرش از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ از ﺻﺎدق از اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ در ﮐﺘﺎب »أﻣﺜﻠﺔ اﻵﻳﺎت اﳌﺤﺮﻓﺔ« رواﯾﺖ ﮐﺮده
ُ ُ ۡ َ
َ َ َ
ُ ُ ُ
نت ت َ�ٰبَۢ�﴾ ]اﻟﻨﺒﺄ[۴۰ :را ﺗﺤﺮﯾﻒ
اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ آﯾﻪَ ﴿ :و َ�قول ٱل�ف ُِر �ٰل ۡيت ِ� ك
ً
ﮐﺮدهاﻧﺪ و )ترابا( را ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﺑﻮ
ﺗﹸﺮاب«.

)ج(  -۹۸۴ﺑﺤﺎر از اﺑﻦ ﺷﮫﺮ آﺷﻮب در ﮐﺘﺎب »ﻣﻨﺎﻗﺐ« آورده اﺳﺖ :در ﮐﺘﺎب »اﻟﺮد

ﻋﲆ اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ« اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را دﯾﺪهام ﮐﻪ در ﻣﺼﺤﻒ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ )ﻳﺎﻟﻴﺘﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﺗﺮاﺑﻴﺎ(

ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

)د(  -۹۴۹ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻧﺎﺳﺦ اﻟﻘﺮآن وﻣﻨﺴﻮﺧﻪ ﰲ ﻋﺪاد اﻵﻳﺎت

اﳌﺤﺮﻓﺔ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﻪی ﭼﮫﻞ ﺳﻮرهی ﻧﺒﺄ در اﺻﻞ )ﻳﺎﻟﻴﺘﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﺗﺮاﺑﻴ ﹰﺎ( ﺑﻮده اﺳﺖ و

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻨﯿﻪی »اﺑﻮ ﺗﹸﺮاب« را ﺑﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ داده اﺳﺖ.

ﺻﺪوق ،در ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻠﻞ واﻟﻌﻴﻮن« از راهھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﺻﺎدق÷ و ﻏﯿﺮه از

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻨﯿﻪی »اﺑﻮ ﺗﹸﺮاب« را ﺑﻪ

ﻋﻠﯽ÷ داده اﺳﺖ؟ ﺟﻮاب داد :ﭼﻮن او ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ و ﺣﺠﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در روی زﻣﯿﻦ
اﺳﺖ و ﺑﻘﺎء و ﺳﮑﻮﻧﺖ در زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اوﺳﺖ ،و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد:

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۳۴۹

»وﻗﺘﯽ ﮐﻪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻓﺮا رﺳﺪ و ﮐﺎﻓﺮان ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﻠﯽ ﭼﻪ ﺛﻮاب
َٰ َۡ َ ُ ُ ُ
نت ت َ�ٰبَۢ�﴾
و ﻗﺮاﺑﺖ و ﮐﺮاﻣﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ�﴿ :ليت ِ� ك
ﯾﻌﻨﯽ ،ای ﮐﺎش ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﻠﯽ ﺑﻮدﯾﻢ.
ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﺟﻠﺪ ﻧﮫﻢ ﮐﺘﺎب »ﺑﺤﺎر« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ
ﺑﺮای ھﻤﺎن ﺗﺴﻤﯿﻪ و ﻧﺎﻣﮕﺬاری »اﺑﻮ ﺗﹸﺮاب« ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺷﯿﻌﯿﺎن او در ﻣﻘﺎﺑﻞ اواﻣﺮش
ذﻟﯿﻞ و ﻣﻄﯿﻊ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﭘﺲ آنھﺎ را ﺧﺎک ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ و ﺻﺎﺣﺐ و رھﺒﺮ آﻧﺎن را اﺑﻮ ﺗﺮاب

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪی اﺑﻮ ﺗﺮاب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪح و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ آن
دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﻮاﺻﺐ ــ ﻟﻌﻨﮫﻢ اﻟﻠﻪ ـ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﭼﻮن آنھﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﭘﺲ در اﺻﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده) :ﻳﺎﻟﻴﺘﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﺗﺮاﺑﻴﺎ( ،و )اب( در ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد،
ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺣﺮف ﯾﺎء ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪی ﻧﺴﺒﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﺗﻤﯿﻢ و ﻗﺮﯾﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﺗﻤﯿﻤﯽ و ﻗﺮﯾﺸﯽ ،و اﺣﺘﻤﺎل ھﻢ دارد ﮐﻪ در ﻣﺼﺤﻒ آنھﺎ
)ﺗﺮاﺑﻴﺎ( ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺴﺨﻪھﺎ و رواﯾﺎت دﯾﮕﺮ )ﻳﺎﻟﻴﺘﻨﻲ ﻛﻨﺖ

ﺗﺮاﺑﻴﺎ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼم ﻣﺠﻠﺴﯽ.

ﺗﻮﺟﯿﻪ دﯾﮕﺮ اھﻞ ﺧﺒﺮ و رواﯾﺖ در ﺑﺎرهی اﯾﻦ ﮐﻨﯿﻪی »اﺑﻮ ﺗﹸﺮاب« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﴿أ َ ۡو م ِۡسك ٗ
ِينا َذا َم ۡ َ
� َ�ةٖ] ﴾١٦اﻟﺒﻠﺪ [۱۶ :ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻠﻢ و آ ﮔﺎھﯽ وﺳﯿﻊ
ﻋﻠﯽ÷ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎک زﯾﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﻮرهی ﻋﺒﺲ

)اﻟﻒ(  -۹۵۰ﺳﯿﺎری از ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺬاء و اﻋﺮج از اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ از

اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎت:
َ
َ
�] ﴾٥ﻋﺒﺲ [۵ :ﺗﺎ ﴿فَأ َ
نت َ� ۡن ُه تَلَ َّ ٰ
﴿أ َّما َم ِن ٱ ۡس َت ۡغ َ ٰ
�] ﴾١٠ﻋﺒﺲ [۱۰ :ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
)ب(  -۹۵۱ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﻗﺮ) ،ﺗﺼﺪﹼ ي( را ﺑﺎ ﺿﻢ ﺗﺎء و ﻓﺘﺢ ﺻﺎد

ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﮐﻠﻤﻪ )ﺗﻠﻬﻲ( را ﺑﺎ ﺿﻢ ﺗﺎء ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

۳۵۰

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺳﻮرهی ﺗﮑﻮﯾﺮ

)اﻟﻒ(  -۹۵۲ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ادرﯾﺲ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ

ﺣﮑﻢ از اﯾﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﺮز از ﺟﺎﺑﺮ از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهی آﯾﻪی:
َ
�ذا ٱل ۡ َم ۡو ُءۥ َدةُ ُس�لَ ۡ
﴿
ت] ﴾٨اﻟﺘﮑﻮ ﯾﺮ [۸ :ﮔﻔﺖ :درﺑﺎرهی ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺒﺖ و
ِ
ّ
ﻣﻮدت ﻣﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
َ
)ب(  -۹۵۳ﻃﺒﺮﺳﯽ از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ و اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﴿�ذا
ٱل ۡ َم ۡو ُءۥ َدةُ ُس�لَ ۡ
ت ﴾٨دارای ﻣﯿﻢ و واو ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آن را از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ِ
ّ
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻮدت و دوﺳﺘﯽ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﺮ ﮐﺲ آن
ّ
ﻣﻮدت را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،از او ﺳﺆال ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻪ ﮔﻨﺎھﯽ آن را ﺗﺮک
ﮐﺮدهای؟ و از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﻣﻞ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ّ
ﻣﻮدت و وﻻﯾﺖ ﻣﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺷﻮد.
)ج(  -۹۵۴ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ
َ
�ذا ٱل ۡ َم ۡو ُءۥ َدةُ ُس�لَ ۡ
ت﴾٨
ﮐﺮده اﺳﺖ﴿ :
ِ
)د(  -۹۵۵و از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ازدی از اﺑﺎن ﺑﻦ اﺑﻮ ﻋﯿﺎش از ﺳﯿﻢ ﺑﻦ
ﻗﯿﺲ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در
ّ
ﻣﻮدت اھﻞ ﺑﯿﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
)ھ)  -۹۵۶و از ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﺣﺎزم از ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ و او ھﻢ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ
َ
�ذا ٱل ۡ َم ۡو ُءۥ َدةُ ُس�لَ ۡ
ت ﴾٨ﺳﺆال ﮐﺮدم ،ﺟﻮاب داد:
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :درﺑﺎرهی آﯾﻪی﴿ :
ِ
اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ّ
ﻣﻮدت و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و درﺑﺎرهی ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
)و(  -۹۵۷ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از اﺣﻤﺪ اﺑﻦ ادرﯾﺲ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ از
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺪﯾﺪ از ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ از ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﺣﺎزم رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻓﺪاﯾﺖ
َ
�ذا ٱل ۡ َم ۡو ُءۥ َدةُ ُس�لَ ۡ
ت ﴾٨ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺟﻮاب داد :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻮدت و
ﺷﻮم﴿ ،
ِ
دوﺳﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
)ز(  -۹۵۸و از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺳﯿﺎر از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ﺟﻌﻔﺮ ﺣﻀﺮﻣﯽ از ﺟﺎﺑﺮ ﺟﻌﻔﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ درﺑﺎرهی آﯾﻪی

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۳۵۱

َ
ت ﴾٨ﺳﺆال ﮐﺮدم ،او ﺟﻮاب داد :ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ّ
�ذا ٱل ۡ َم ۡو ُءۥ َد ُة ُس�لَ ۡ
ﻣﻮدت و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎ
﴿
ِ

ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻗﺎﺗﻞ درﺑﺎرهی ﻋﻠﺖ ﻗﺘﻠﺶ ﺳﺆال ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
)ح(  -۹۵۹از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ھﻤﺎم از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ از اﺑﻮ
ﺟﻤﯿﻠﻪ از ﺟﺎﺑﺮ از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ،رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ط(  -۹۶۰و از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺛﻘﻔﯽ از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
اﻧﺼﺎری از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ :از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ درﺑﺎرهی آﯾﻪی
َ
�ذا ٱل ۡ َم ۡو ُءۥ َد ُة ُس�لَ ۡ
﴿
ت ﴾٨ﺳﺆال ﺷﺪ ،ﺟﻮاب داد :از ﺷﯿﻌﻪی آل ﻣﺤﻤﺪ درﺑﺎرهی ﻋﻠﺖ
ِ
ﻗﺘﻠﺸﺎن ﺳﺆال ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
)ی(  -۹۶۱و از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺟﻤﮫﻮر از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن از اﺳﻤﺎﻋﻞ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ از اﺑﻮ
َ
�ذا ٱل ۡ َم ۡو ُءۥ َدةُ ُس�لَ ۡ
ت ﴾٨ﺳﺆال ﺷﺪ ،او
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهی آﯾﻪی ﴿
ِ
ﺟﻮاب داد :اﯾﻦ درﺑﺎرهی ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
)ﯾﺎ(  -۹۶۲ھﻤﺎن ﻋﺒﺎرت ﺳﯿﺎری ﻧﯿﺰ ،از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻤﺎﻋﻪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ
رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ﯾﺐ(  -۹۶۳ﻓﺮات ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺧﻮدش از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﻔﯿﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ) :ﻣﻮدﺗﻨﺎ(.

)ﯾﺞ(  -۹۶۴و از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻌﻦ از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﯽ ﻣﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ،ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در راه ِ
)ﯾﺪ(  -۹۶۵و از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ زھﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻌﻦ از ﺻﺎدق رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :آنھﺎ اﻗﻮام و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
)ﯾﻪ(  -۹۶۶و از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻌﻦ از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ ﺳﺆال ﺷﺪ ،ﺟﻮاب داد :درﺑﺎرهی ﻣﻮدت و ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ و درﺑﺎرهی اﻗﻮام ﺷﻤﺎ ﺳﺆال ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮔﻨﺎھﯽ آنھﺎ را
ﮐﺸﺘﻪاﯾﺪ.
)ﯾﻮ(  -۹۶۷و از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮازی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻌﻦ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ ﺳﺆال ﺷﺪ ،او ﮔﻔﺖ :ﺣﻖ واﺟﺐ ﻣﺎ و ﻣﺤﺒﺖ واﺟﺐ ﻣﺎ ﺑﺮ
ﻣﺮدم اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻧﺎن ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)ﯾﺰ(  -۹۶۸ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ وﻏﯿﺮه از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ و ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ،و ھﻤﻪ آﻧﺎن از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ و
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو از ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ دﯾﻠﻢ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺣﺪﯾﺜﯽ را رواﯾﺖ
ُ َّ ٓ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ً َّ ۡ َ َ َّ َ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :قل � أ�ٔل�م عليهِ أجرا إِ� ٱلمودة ِ�
َ ّ َ
َ
ُۡۡ َ
�ذا ٱل ۡ َم ۡو ُءۥ َدةُ ُس�لَ ۡ
ٰ
ي
أ
ب
�ب
ذ
٨
ت
﴿
اﺳﺖ:
ﻓﺮﻣﻮده
ﺳﭙﺲ
[
۲۳
ﻮری:
]اﻟﺸ
﴾
�
ٱلقر
ِ
ِ
ِ
ٖ
قُتلَ ۡ
ت] ﴾٩اﻟﺘﮑﻮ ﯾﺮ [۹-۸ :او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرهی ﻣﻮدت و ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل
ِ
ﺷﺪه ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص درﺑﺎرهی ّ
ﻣﻮدت و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان )اھﻞ
ﺑﯿﺖ( ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻪ ﮔﻨﺎھﯽ آنھﺎ را ﮐﺸﺘﻪاﯾﺪ؟
)ﯾﺞ(  -۹۶۹اﻣﺜﺎل اﯾﻦ را از اﺑﻦ ﺷﮫﺮ آﺷﻮب در ﮐﺘﺎب »ﻣﻨﺎﻗﺐ« رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
)ﯾﻂ(  -۹۷۰اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﻮﻟﻮﯾﻪ در ﮐﺘﺎب »ﮐﺎﻣﻞ اﻟﺰﯾﺎرة« از ﭘﺪرش
از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ و اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ھﺎﺷﻢ از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﯿﺮ از ﻋﺪهای از
ﺄي ذﻧﺐ
رﺟﺎﻟﺶ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ آﯾﮥ) :وإذا اﳌﻮؤدة ﺳﺌﻠﺖ ﺑ ﹼ

ﹸﻗﺘﻠﺖ( ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ درﺑﺎرهی ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.

)ک(  -۹۷۱ﺟﻠﯿﻞ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ،اﻣﺜﺎل اﯾﻦ اﻗﻮال را درﺑﺎرهی
َ
َ
َّ
ُ ۡ
�ذا ٱل ۡ َم ۡو ُءۥ َدةُ ُس�لَ ۡ
ت﴾٨در ﺑﺎب آﯾﺎت
﴿إِذا ٱلش ۡم ُس ك ّوِ َرت ﴾١و در ﺑﺎرهی ﴿
ِ
ﺗﺤﺮﯾﻒﺷﺪه ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻃﺒﺮﺳﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده و ﺑﺴﯿﺎری از رواﯾﺎت ﻧﺴﺦ و ﻇﻮاھﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺳﺒﺎب
ﻧﺰول ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ در آﯾﻪی ّ
ﻣﻮدت ،ﻟﻔﻆ »ﻣﻮ ﹼدت« ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﻣﯿﻢ و واو آﻣﺪه اﺳﺖ
و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺴﺨﻪھﺎ ،آن ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻟﻔﻆ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺼﺤﻒ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداران
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺴﺮان ﭘﺲ از ذﮐﺮ ﺑﺮﺧﯽ از اﺧﺒﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﺨﺮﯾﺞ ١و ﻧﻘﻞ
ﻗﺮاﺋﺖ از ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ اﮔﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺻﺮﯾﺢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و آﺧﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از » ّ
ﻣﻮدت« ،ﻣﻮدت در ﯾﮑﯽ از ﺑﻄﻮن )ﻗﺮآن( ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻗﺘﻞ ﺑﺮای ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮدن و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﻣﺠﺎز ﻋﻘﻠﯽ ﯾﺎ ﻟﻐﻮی اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از
١

 -ﺑﯿﺮون آوردن ﭼﯿﺰی ،ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن) .ﻣﺼﺤﺢ(

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۳۵۳

ﺑﻄﻦ دﯾﮕﺮ ،ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ .و اﻃﻼق ّ
ﻣﻮدت ﺑﺮ ﺷﯿﻌﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن در راه ﺧﺪا
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ زﻧﺪه ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺧﺘﺮان زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻇﺎھﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻣﻨﺼﻮص ﻓﺮﻣﻮدهی دﯾﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
﴿أَ ۡم يَ ُد ُّس ُهۥ � ٱ ُّ َ
اب﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ» [۵۹ :ﯾﺎ او را در زﯾﺮ ﺧﺎک زﻧﺪه ﺑﮕﻮر ﺳﺎزد؟« .و ﺟﺎﯾﺰ
ل�
ِ
ِ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﺎص راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﯿﺪ اﻟﺸﮫﺪاء ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
ﮐﻪ آﯾﻪ را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﻄﻦ ﺧﺎص ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ
ﭘﺪر او÷ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص آﯾﻪ درﺑﺎرهی او ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﺎﯾﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن ھﻢ ،ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺪ و اﺑﻦ ﺣﻨﻔﯿﻪ از ﻣﻌﺮوف ﺷﺪن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺎص اھﻞ ﺑﯿﺖ
ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
ﺑﺴﯿﺎر رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺷﺎﯾﺪ او ﮐﻠﻤﻪی اھﻞ را ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻋﺎﻣﻞ آن را ّ
ﻣﻮدت
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻃﻌﻨﻪای ﺑﺮ او ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻈﺮ او ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮ اھﻞ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
»ﺳﻠﲈن ﻣﻨﺎ أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ« و ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺼﺪ او ﺗﺨﺼﯿﺺ آﯾﻪ ﻧﺒﻮده و ﻣﻨﻈﻮر او از اھﻞ ﻗﺮاﺋﺖ،

اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ.ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼم
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﮑﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ آنﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻦ ﮐﻼم ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ آ ﮔﺎه اﺳﺖ و ﻗﺒﻞ از او ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺪ

ﻣﺮﺗﻀﯽ در »اﻟﻐﺮر و اﻟﺪرر« ﻧﯿﺰ ،ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ :از اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ و اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﯾﻌﻤﺮ و ﻣﺠﺎھﺪ و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺻﺒﯿﺢ و اﺑﻮ ﺿﺤﯽ و ﻣﺮوان و اﺑﻮ ﺻﺎﻟﺢ و

ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ زﯾﺪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ آﻧﺎن) :ﺳﺄﻟﺖ( ) :۲۳ﺷﻮری( را ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﺳﯿﻦ و ھﻤﺰه و
ﺳﮑﻮن »ﺗﺎء« ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ) ﹸﻗﺘﹺ ﹶﻠﺖ( را ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﺳﮑﻮن »ﺗﺎء« دوم
ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ و از ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ )وإذا اﳌﻮ ﹼدة( را ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﻣﯿﻢ و

واو ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﻓﺘﺤﻪی ﻣﯿﻢ و واو ﺧﻮاﻧﺪه ،ﻣﻨﻈﻮرش رﺣﻢ و
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪهی ﺻﻠﻪی
َ َّ
َ ۡ َ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮدهَ �﴿ :هل ع َس ۡي ُت ۡم إِن ت َو ۡ� ُت ۡم
َۡ َ َ ُ
ام� ۡم] ﴾٢٢ﻣﺤﻤﺪ.[۲۲ :
أرح

رﺣﻢ و ﺿﺎﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪهی آن ﺳﺆال
َۡ
َ َُ ّ ُ ْٓ
ْ
َ ُۡ
أن �فس ُِدوا ِ� ٱ� ِ
�ض و�ق ِطعوا

۳۵۴

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)ﮐﺎ(  -۹۷۲ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را از ﺣﻤﺮان رواﯾﺖ ﻣﺮدهاﻧﺪ ،از زراره از
ُ ََ
َ
ََ ُ َ ََ َۡۡ
ِ�] ﴾٢٤اﻟﺘﮑﻮ ﯾﺮ[۲۴ :را ﴿ َو َما ه َو �
اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ آﯾﻪی﴿ :وما هو � ٱلغي ِ
ب بِضن ٖ
َۡۡ
ب  -ﺑﹺ ﹶﻈﻨﹺ ﹴ
ﲔ _-رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ٱلغي ِ
)ﮐﺐ(  -۹۷۳از ﺳﯿﻒ از ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻮاص از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ و اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ

ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ )ﻇﻨﲔ( ﯾﻌﻨﯽ ،ﻣﺘﮫﻢ«.

)ﮐﺞ(  -۹۷۴ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اھﻞ ﺑﺼﺮه ﻏﯿﺮ از ﺳﮫﻞ و ﮐﺴﺎﺋﯽ و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ) ،ﻇﻨﲔ(

را ﺑﺎ ﻇﺎء ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺳﻮرهی اﻧﻔﻄﺎر

)اﻟﻒ(  -۹۷۵ﺳﯿﺎری از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻀﺮ از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻼوت ﮐﺮده اﺳﺖ ) :ﹶو ﹾاﻷﹶ ﹾﻣ ﹸﺮ ﹶﻳ ﹾﻮ ﹶﻣ ﹺﺌ ﹴﺬ  -وذﻟﻚ اﻟﻴﻮم

ﻛﻠﻪ -ﷲ(.

)ب(  -۹۷۶ﻃﺒﺮﺳﯽ از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻤﺮ از ﺟﺎﺑﺮ از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ ) :ﹶو ﹾاﻷﹶ ﹾﻣ ﹸﺮ ﹶﻳ ﹾﻮ ﹶﻣ ﹺﺌ ﹴﺬ  -وذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻛﻠﻪ -ﷲ(.
ﺳﻮرهی ﻣﻄﻔﻔﯿﻦ

)اﻟﻒ(  -۹۷۷ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی )ﳐﺘﻮم( )ﺧﺎﲤﻪ( را ذﮐﺮ ﮐﺮده

اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺰو ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﻠﯽ و ﻋﻠﻘﻤﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻮرهی ﺑﺮوج

)اﻟﻒ(  -۹۷۸ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ ﻓﻀﺎل از اﺑﻦ ﺑﮑﯿﺮ از ﺻﺒﺎح ارزق از ﻋﺎﺻﻢ ﻗﻤﯽ رواﯾﺖ
ُ َ َ ۡ َٰ ُ ُۡ ۡ
ب ٱ�خ ُدو ِد﴾٤
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﻪی ﴿قتِل أص�
ُ َ َ ۡ َٰ ُ ُۡ ۡ
ب ٱ�خ ُدو ِد_ ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮد.
]اﻟﺒﺮوج [۴ :را -+ﺑﲈ -قتِل أص�
)ب(  -۹۷۹و از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن از داود ﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از
ُ َ
اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ،اﯾﻦ آﯾﻪ را در ﻧﻤﺎزش ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮد-+ .ﺑﲈ -قتِل
َ ۡ َٰ ُ ُۡ ۡ
أص�
ب ٱ�خ ُدودِ_.

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۳۵۵

َ َ َ َ ُ ْ ۡ ُ ۡ َّ ٓ َ ُ ۡ ُ ْ
)ج(  -۹۸۰ﺑﺎ ھﻤﺎن اﺳﻨﺎد اول ،ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ او ،آﯾﻪی﴿ :وما �قموا مِنهم إِ� أن يؤمِنوا
َ َ ْ ۡ َّ ٓ
بٱ َّ�ِ ٱ ۡل َعز�ز ٱ ۡ َ
� ِمي ِد] ﴾٨اﻟﺒﺮوج [۸ :را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮدَ ﴿ :و َما �ق ُموا مِن ُه ۡم إِ�  -ﹼأﳖﻢ
ِ
ِ ِ
َۡ
َّ َۡ
�ز ٱ� ِمي ِد﴾
آﻣﻨﻮا -ب ِٱ�ِ ٱلع ِز ِ
)د(  -۹۸۱ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻧﺎﺳﺦ اﻟﻘﺮآن وﻣﻨﺴﻮﺧﻪ« از اﺳﺘﺎداﻧﺶ
ُ َ
ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﺪهای از ﯾﺎراﻧﺶ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و آﯾﻪی -+ﺑﲈ -قتِل
َ ۡ َٰ ُ ُۡ ۡ
ُ
ِ
أص�ب ٱ�خدود_ را ﺗﻼوت ﻣﯽﻧﻤﻮد.

ََ ََ ُ ْ
)ھ)  -۹۸۲ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺳﻨﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ﴿ :وما �قموا
ۡ َّ
مِن ُه ۡم إِ�  -ﹼأﳖﻢ آﻣﻨﻮا(.
ﺳﻮرهی ﻃﺎرق

)اﻟﻒ( -۹۸۳ﺳﯿﺎری از ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﻣﺮوان از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
َۡ
َ
َ َّ ٓ َ
َّ ۡ
ات ٱ َّلر ۡجعِ َ ١١وٱ� ِ
ات ٱلصد ِع] ﴾١٢اﻟﻄﺎرق.[۱۲-۱۱ :
ﻣﯽﮔﻔﺖ﴿ :وٱ
�ض ذ ِ
لس َماءِ ذ ِ
ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺎ آن را ﺑﺎ ﮐﺴﺮه ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ .ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺜﺎل اﯾﻦ را از اﺑﻦ
ﯾﻮﺳﻒ از ﺑﺮادرش و او ھﻢ ،از ﭘﺪرش از داود ﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﻮرهی أﻋﻠﯽ

)اﻟﻒ(  -۹۸۴ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﺎﺋﯽ ﮐﻠﻤﻪی )ﻗﺪر( را ﺑﺪون ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻗﺮاﺋﺖ

ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺟﺰو ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﻠﯽ÷ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻮرهی ﻏﺎﺷﯿﻪ

ۡ

َََ ُ َ َ
)اﻟﻒ(  -۹۸۵ﻃﺒﺮﺳﯽ از ﻋﻠﯽ÷ ،اﯾﻦ آﯾﻪ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ﴿ :أف� يَنظ ُرون إِ�

�ب ِ ِل] ﴾ ...اﻟﻐﺎﺷﯿﺔ[۱۷ :
ٱ ِ

او اواﯾﻞ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﺮوف را ﺑﺎ ﻓﺘﺤﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎء را ﻣﻀﻤﻮم ﮐﺮده ،اﯾﻦ رواﯾﺖ از
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻗﺘﺎده و زﯾﺪ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ و زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۳۵۶

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)ب(  -۹۸۶ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮐﺎھﻠﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
اﰊ ﹶﻣ ﹾﺒ ﹸﺜﻮ ﹶﺛﺔ –
)و ﹶز ﹶر ﹺ ﱡ
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮد :ﹶ

ﻣﺘﻜﺌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺎﻋﻤﲔ -أﻓﻼ ﻳﻨﻈﺮون(.

)ج(  -۹۸۷اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻗﻮل از ﻣﻔﻀﻞ و او ھﻢ ،از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺳﻮرهی ﻓﺠﺮ

)اﻟﻒ(  -۹۸۸ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

درﺑﺎرهی آﯾﻪی »واﻟﻔﺠﺮ« ﺳﺆال ﮐﺮد ،در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :واو ﻧﺪارد ،ﺗﻨﮫﺎ اﻟﻔﺠﺮ اﺳﺖ.

)ب(  -۹۸۹ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﺳﺪﯾﺮ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ:
)ﻳﺎ أﻳﺘﻬﺎ اﻟﻨﻔﺲ اﳌﻄﻤﺌﻨﺔ -اﱃ ﳏﻤﺪ وأﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ -إرﺟﻌﻲ اﱃ رﺑﻚ راﺿﻴﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻓﺎدﺧﲇ ﰲ

ﻋﺒﺎدي وادﺧﲇ ﺟﻨﺘﻲ -ﻏﲑﳑﻨﻮﻋﺔ.(-

)ج(  -۹۹۰ﻓﺮات ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠﻮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻌﻦ .. .از اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻢ :اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ روﺣﺶ
ﺧﺎرج ﺷﻮد ،او ﺟﻮاب داد :ﻧﻪ ،ﻓﺮدی در آﺳﻤﺎن ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﺪ ـ و ﺗﻤﺎم
ﺣﺎﺿﺮان ﺻﺪای او را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ـ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﻳﺎ أﻳﺘﻬﺎ اﻟﻨﻔﺲ اﳌﻄﻤﺌﻨﺔ -اﱃ ﳏﻤﺪ ووﺻﻴﻪ

واﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه -ارﺟﻌﻲ اﱃ رﺑﻚ راﺿﻴﺔ -ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻋﲇ -ﻣﺮﺿﻴﺔ -ﺑﺎﻟﺜﻮاب -ﻓﺎدﺧﲇ ﰲ

ﻋﺒﺎدي -ﻣﻊ ﳏﻤﺪ وأﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ -وادﺧﲇ ﺟﻨﺘﻲ -ﻏﲑ ﻣﺸﻮﺑﺔ.(-

)د(  -۹۹۱و از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ دھﻘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻌﻦ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺳﻠﯿﻤﺎن دﯾﻠﻤﯽ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﻓﺮﯾﻘﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از
اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﺆال ﮐﺮدم و او ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ را ھﻤﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ ﻗﺒﻠﯽ ،ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮد.
)ھ)  -۹۹۲ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﺎران و آنھﺎ ھﻢ از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﭘﺪرش از ﺳﺪﯾﺮ ﺻﯿﺮﻓﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻢ :ای
ﻓﺮزﻧﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ،آﯾﺎ ﻣﺆﻣﻦ ھﻨﮕﺎم ﻗﺒﺾ روح ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺟﻮاب داد :ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ او ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮدی از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ او را

ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﻳﺎ أﻳﺘﻬﺎ اﻟﻨﻔﺲ اﳌﻄﻤﺌﻨﺔ -اﱃ ﳏﻤﺪ ووﺻﻴﻪ و اﻻﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه-
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ارﺟﻌﻲ اﱃ رﺑﻚ راﺿﻴﺔ -ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻋﲇ -ﻣﺮﺿﻴﺔ –ﺑﺎﻟﺜﻮاب -ﻓﺎدﺧﲇ ﰲ ﻋﺒﺎدي -ﻣﻊ ﳏﻤﺪ

وأﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ -وادﺧﲇ ﺟﻨﺘﻲ(.

)و(  -۹۹۳ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺻﺪوق از ﭘﺪرش از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﻋﺒﺎد از
ﺳﺪﯾﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ز(  -۹۹۴ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻔﺘﻮح ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﯾﻌﻘﻮب و ﺳﮫﻞ ،ﻣﻮﺛﻖ و
ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،در رواﯾﺘﯽ از اﺑﯽ ﻗﻼﺑﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺗﻼوت ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﺳﻮرهی ﺷﻤﺲ

)اﻟﻒ(  -۹۹۵ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از اﺑﻮ ﺟﻤﯿﻠﻪ از ﺟﻠﺒﯽ و ﻓﻀﯿﻞ اﺑﻮ ﻋﺒﺎس از

اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﮑﻢ از اﺑﺎن ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن از ﻓﻀﯿﻞ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ
َ ََ ُ
ۡ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﴿ َو� �اف ُ�ق َ�ٰ َها] ﴾١٥اﻟﺸﻤﺲ [۱۵ :را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد -) :ﹶ
ﹶﺎف
ﻓﻼ ﹶﳜ ﹸ
-ﻋﻘﺒﻴﻬﺎ(.

)ب(  -۹۹۶از ﯾﻮﻧﺲ از ﺻﻠﺖ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮد -) :ﹶ
ﹶﺎف -ﻋﻘﺒﻴﻬﺎ(.
ﻓﻼ ﹶﳜ ﹸ

)ج(  -۹۹۷ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ و اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ را ) -ﹶ
ﹶﺎف -ﻋﻘﺒﻴﻬﺎ(
ﻓﻼ ﹶﳜ ﹸ

ﺗﻼوت ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺼﺤﻒھﺎی اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺷﺎم ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ و اﯾﻦ را از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﻮرهی ﻟﯿﻞ

)اﻟﻒ(  -۹۹۸ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن از اﺣﻮل از ﺳﻨﺎن ﺑﻦ ﺳﻨﺎن رواﯾﺖ
َّ
َ َ َّ
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻢَ ﴿ :وٱ ۡ� ِل إ ِ َذا َ� ۡغ َ ٰ
�َ ١وٱ�َّ َهارِ إِذا �َ ٰ
�] ﴾٢اﻟﻠﯿﻞ:
) [۲-۱وﺧﻠﻖ اﻟﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜﻲ(.

)ب(  -۹۹۹اﻣﺜﺎل اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از ﯾﺎران ﻣﺎ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
)ج(  -۱۰۰۰از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ھﺰﯾﻤﻪ از رﺑﯿﻊ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ از ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ و او ھﻢ ،از ﯾﻮﻧﺲ
ﺑﻦ ﻇﺒﯿﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﮐﺮده اﺳﺖ) :واﻟﻠﻴﻞ

۳۵۸

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

اذا ﻳﻐﴚ واﻟﻨﻬﺎر إذا ﲡﲇ  -اﷲ ﺧﻠﻖ اﻟﺰوﺟﲔ اﻟﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜﻲ وﻟﻌﲇ اﻵﺧﺮة واﻷوﱄ( .و

ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
)د(  -۱۰۰۱از ﯾﻮﻧﺲ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﻤﺰه و از ﻓﯿﺾ ﺑﻦ ﻣﺨﺘﺎر از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ
إن ﻋﻠ ﹼﻴ ﹰﺎ ﻟﻠﻬﺪي ﹼ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ او اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد ) :ﹼ
وإن ﻟﻪ ﻟﻶﺧﺮة واﻷوﱄ(

)ھ)  -۱۰۰۲ھﻤﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ ﻓﻮق ھﻢ ،از اﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

)و(  -۱۰۰۳ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﻋﻠﯽ÷ ،اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،اﺑﻮ درداء و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ﺑﺮﺧﻼف رواﯾﺖ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺗﻼوت ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ) :واﻟﻨﻬﺎر إذا ﲡﲇ وﺧﻠﻖ اﻟﺬﻛﺮ
واﻷﻧﺜﻲ(.

)ز(  -۱۰۰۴ﺷﯿﺦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺠﻔﯽ در ﮐﺘﺎب »ﺗﺄوﻳﻞ اﻵﻳﺎت« رواﯾﺘﯽ را ﺑﺎ اﺳﻨﺎد

ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻤﺎﻋﻪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ از ﺳﻤﺎﻋﻪ ﺑﻦ ﻣﮫﺮان ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻼوت ﮐﺮده اﺳﺖ) :واﻟﻠﻴﻞ إذا ﻳﻐﴚ واﻟﻨﻬﺎر إذا

ﲡﲇ -اﷲ ﺧﻠﻖ اﻟﺰوﺟﲔ اﻟﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜﻲ وﻟﻌﲇ اﻵﺧﺮة واﻷوﱄ.(-

)ح(  -۱۰۰۵از ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮﻗﯽ از ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻇﺒﯿﺎن از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﻮ ﺣﻤﺰه از ﻓﯿﺾ
ﺑﻦ ﻣﺨﺘﺎر از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از او درﺑﺎرهی ﻗﺮآن ﺳﻮال ﺷﺪ ،او ﺟﻮاب
ً
داد ﮐﻪ ﻗﺮآن ﭼﯿﺰھﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ دارد ،ﻣﺜﻼ) :ﮐﻔﯽ اﻟﻠﻪ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﻟﻘﺘﺎل ﺑﻌﻠﯽ(.
و ﻧﯿﺰ) :إن ﻋﻠﯿﺎ ﻟﻠﮫﺪی وإن ﻟﻪ ﻟﻶﺧﺮة واﻷوﻟﯽ(.
)ط(  -۱۰۰۶از ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺮﻓﻮع از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اورﻣﻪ از رﺑﯿﻊ ﺑﻦ ﺑﮑﺮ از ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ
ﻇﺒﯿﺎن رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ اﯾﻦ آﯾﻪ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻼوت ﮐﺮده اﺳﺖ:
)واﻟﻠﻴﻞ اذا ﻳﻐﴚ واﻟﻨﻬﺎر اذا ﲡﲇ -اﷲ ﺧﺎﻟﻖ اﻟﺰوﺟﲔ اﻟﺬﻛﺮ و اﻷﻧﺜﻲ.(-

)ی(  -۱۰۰۷ﻓﺮات ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻌﻦ از
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﴿إ ِ َّن َعلَ ۡي َنا ل َ ۡل ُه َد ٰ
ى] ﴾١٢اﻟﻠﯿﻞ [۱۲ :را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼوت
ﮐﺮد :ﹼ
)إن ﻋﻠ ﹼﻴ ﹰﺎ اﳍﺪي(
)ﯾﺎ(  -۱۰۰۸ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﮫﺮان از اﺑﻦ ﻣﺤﺬور از ﺳﻤﺎﻋﻪ از اﺑﻮ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ) :واﷲ اﷲ

ﺧﻠﻖ اﻟﺰوﺟﲔ اﻟﺰوﺟﲔ اﻟﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜﻲ وﻟﻌﲇ اﻵﺧﺮة واﻷوﱄ( ،ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﻣﻌﻠﻮم
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ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای او ﮐﻪ وﺻﯽ و ﺳﻔﺎرﺷﮕﺮ ﺑﻮد
ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ .و اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻓﯿﺾ ﺑﻦ ﻣﺨﺘﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﻢ
ﻇﺎھﺮ ،ﺿﻤﯿﺮ ﺗﻐﻠﯿﺐ آورده اﺳﺖ ،ﺿﺮری ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﺑﻮده ﻧﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼوت ،ﯾﺎ راوی در آن ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺿﺮری ﺑﻪ اﺻﻞ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺳﻮرهی ﺿﺤﯽ

)اﻟﻒ(  -۱۰۰۹ﺳﯿﺎری از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺳﻤﺮه ﺑﻦ ﺣﯿﺪر رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در
ﺣﺠﺎز ﺑﺎ ﻓﺮدی ﻋﺮب ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﻓﮫﻢ او ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﺠﺐ آورد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ:
ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ دارای ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺼﺎﺣﺘﯽ ھﺴﺘﯽ ،اﻣﺎ از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﭼﻨﺪان
اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪاری .ﮔﻔﺖ :ﭼﻄﻮر ﻧﻤﯽداﻧﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ آن
را ﺑﺪون ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن ﺑﺨﻮاﻧﻢ .ﮔﻔﺘﻢ :ﺳﻮرهی ﺿﺤﯽ را ﺑﺨﻮان .او آن را ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﯾﻪی:
َ َ َ َ َ َ ّٗ
ٓ ٗ
َ ۡ
﴿ َ�ل َ ۡم َ� ۡد َك يَتِي ٗما َ َ
�ٔ َ
آ� َ� َه َد ٰ
او ٰ
ىَ ٧و َو َج َد َك َ��ِ� فَأ� َ ٰ
�﴾ ٨
ى ٦ووجدك ض
ِ
]اﻟﻀﺤﯽ)[۸-۶ :ﺑﻚ(.
ﮔﻔﺘﻢ :رواﯾﺖ ﻃﺒﺮﺳﯽ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻋﯿﺎﺷﯽ از رﺿﺎ÷ در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪی
)ووﺟﺪك (...رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

َّ َ َ
)ب(  -۱۰۱۰ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ،ﮐﻠﻤﻪی ﴿ َما َودعك﴾...
]ﺿﺤﯽ [۳ :را ﺑﺪون ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺸﮫﻮر دارای ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
)ج(  -۱۰۱۱ﺳﯿﺎری از ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ از اﺑﻮ ﺟﻤﯿﻠﻪ از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺎر از اﺑﻮ
َ َ َّ ۡ َ َ َ َ َ ۡ
يم ف� �ق َه ۡر] ﴾٩اﻟﻀﺤﯽ [۹ :را )ﻓﻼﺗﻜﻬﺮ( رواﯾﺖ ﮐﺮده
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ،اﯾﻦ آﯾﻪی ﴿فأما ٱ�ت ِ
ً
اﺳﺖ .ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺳﻮرهی اﻧﺸﺮاح

)اﻟﻒ(  -۱۰۱۲ﺳﯿﺎری از ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﺎران ﺧﻮدﻣﺎن و آنھﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﻓﻮع از اﺑﻮ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺮدی در ﮐﻨﺎر اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ:
�ا ٥إ َّن َم َع ٱ ۡل ُع ۡ� � ُ ۡ ٗ
﴿فَإ َّن َم َع ٱ ۡل ُع ۡ� � ُ ۡ ً
��] ﴾٦اﻟﺸﺮح [۶-۵ :اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ» :إن ﻣﻊ اﻟﻌﴪ ﻳﴪﻳﻦ«.
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)ب(  -۱۰۱۳ﻓﺮات ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ
ﺣﺴﻨﯽ ﻋﻠﻮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻌﻦ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ آﯾﻪ ﴿فإِذا ف َرغت فٱنصب] ﴾٧اﻟﺸﺮح:
[۷را )ﻓﺈذا ﻓﺮﻏﺖ ﻓﺎﻧﺼﺐ  -ﻋﻠﻴ ﹰﺎ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ (-رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

)ج(  -۱۰۱۴از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻌﻦ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را

)ﻓﺈذا ﻓﺮﻏﺖ ﻓﺎﻧﺼﺐ  -ﻋﻠﻴ ﹰﺎ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ -و اﱃ رﺑﻚ ﻓﺎرﻏﺐ -ﰲ ذﻟﻚ (-رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)د(  -۱۰۱۵ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺻﻠﺖ از ﻣﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷
اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ) :ﻓﺈذا ﻓﺮﻏﺖ ﻓﺎﻧﺼﺐ  -ﻋﻠﻴ ﹰﺎ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ.(-

)ھ)  -۱۰۱۶ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس در ﺗﻔﺴﯿﺮش از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ھﻤﺎم از
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن از اﺑﻮ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ) :أﱂ ﻧﴩح ﻟﻚ ﺻﺪرك-

ﺑﹺﻌﲇ -ووﺿﻌﻨﺎ ﻋﻨﻚ وزرك اﻟﺬي أﻧﻘﺾ ﻇﻬﺮك ﻓﺈذا ﻓﺮﻏﺖ -ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺗﻚ -ﻓﺎﻧﺼﺐ -ﻋﻠﻴ ﹰﺎ

وﺻﻴ ﹰﺎ -وإﱄ رﺑﻚ ﻓﺎرﻏﺐ(.

و(  -۱۰۱۷از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﻮ

ﺟﻤﯿﻠﻪ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻓﺎذا ﻓﺮﻏﺖ

ﻓﺎﻧﺼﺐ« .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺣﺞ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﻪی ﺑﻌﺪی ﻧﺎزل ﺷﺪ) :ﻓﺈذا ﻓﺮﻏﺖ ﻣﻦ ﺣﺠﺘﻚ ﻓﺎﻧﺼﺐ
ﻋﻠﻴﺎ ﻋﻠ ﹰﲈ ﻟﻠﻨﺎس(.

)ز(  -۱۰۱۸از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ اﺳﻨﺎدش از ﻣﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ از

اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ) :إذا ﻓﺮﻏﺖ ﻓﺎﻧﺼﺐ ﻋﻠﻴ ﹰﺎ

ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ(.

)ح(  -۱۰۱۹ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﺎن

از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ اﯾﻦ آﯾﻪ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ) :ﻓﺈذا ﻓﺮﻏﺖ ﻣﻦ
ﻧﺒﻮﺗﻚ ﻓﺎﻧﺼﺐ ﻋﻠﻴ ﹰﺎ وإﱄ رﺑﻚ ﻓﺎرﻏﺐ ﰲ ذﻟﻚ(.

)ط(  -۱۰۲۰ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻣﺸﺎرق« ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺮﻓﻮع از ﻣﻘﺪاد ﺑﻦ اﺳﻮد

ﮐﻨﺪی رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮدﯾﻢ و او دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﭘﺮدهی ﮐﻌﺒﻪ

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۳۶۱

ﻣﯽزد و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﻣﺮا ﻗﻮت ده و ﺳﯿﻨﻪام را ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎد و آوازهی ﻣﺮا
ََۡ َۡ َ ۡ َ َ
ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدان «.ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺤﻤﺪ ،اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺑﺨﻮان�﴿ :لم �
�ح ل ك
ََ َ َۡ َ َ
َۡ َ َ ۡ َ
نك و ۡز َر َك ٢ٱ َّ� ٓ َ َ َ َ َ
َص ۡد َر َك ١ووضعنا ع
ِي أنقض ظ ۡه َركَ ٣و َر�ع َنا لك ذِك َرك -ﺑﻌﲇ
ِ
ﺻﻬﺮك﴾-

ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿﺰ ،آن را ﺗﻼوت ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺰد اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﺜﻤﺎن آن
را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را از ﭼﮫﻞ ﻧﻔﺮ از اﺳﻌﺪ ارﺑﻠﯽ
ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺳﻮرهی ﺗﯿﻦ

)اﻟﻒ(  -۱۰۲۱ﺳﯿﺎری از اﺑﻦ ﻓﻀﺎل رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ

درﺑﺎرهی ﺳﻮرهی ﺗﯿﻦ ﺳﺆال ﮐﺮدم ،او ﺟﻮاب داد :اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ:
﴿ َو ُطور سِين َ
ِ�] ﴾٢اﻟﺘﯿﻦ .[۲ :ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺻﻮرت )وﻃﻮر ﺳﻴﻨﺎء( ﻧﯿﺰ ،ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ و
ِ
ََ ُ َ ُّ َ َۡ ُ ّ
ِين] ﴾٧اﻟﺘﯿﻦ) [۷ :ﻓﻤﻦ ﻳﻜﺬﺑﻚ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ( ھﻢ ،ﻧﺎزل
ﺑﻌﺪ از آن ﴿�ما ي�ذِبك �عد ب ِٱ� ِ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ب(  -۱۰۲۲ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ رﺿﺎ
ﮔﻔﺘﻢ :درﺑﺎرهی ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﴿ َو ُطور سِين َ
ِ� ﴾٢ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺤﺚ ﮐﻦ ،ﺟﻮاب داد :اﯾﻦ آﯾﻪ
ِ
)ﻃﻮر ﺳﻨﲔ( ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ )ﻃﻮر ﺳﻴﻨﺎء( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪم) :ﻃﻮر ﺳﻴﻨﺎء(؟

ﺟﻮاب داد :ﺑﻠﻪ ،ﺳﭙﺲ آن را ﺧﻮاﻧﺪم ﺗﺎ ﺑﻪ )ﻓﲈ ﻳﻜﺬﺑﻚ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ( رﺳﯿﺪم ،او ﮔﻔﺖ:

ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ،ﺻﺒﺮ ﮐﻦ؛ آن را اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣﺨﻮان ،اﯾﻦ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﯾﮏ
ﻟﺤﻈﻪ ھﻢ دروغ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ) :ﻓﻤﻦ ﻳﻜﺬﺑﻚ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ(.

)ج(  -۱۰۲۳ﻓﺮات ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻌﻦ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻦ
َ َّ ۡ ُ
َُ
َ ّ
ِ� وٱلز�ت ِ
ﯾﺴﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ درﺑﺎرهی آﯾﻪی ﴿وٱ� ِ
ون ١وطورِ
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سِين َ
ِ�] ﴾٢اﻟﺘﯿﻦ [۲-۱ :از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺳﺆال ﮐﺮدم ،او ﺟﻮاب داد :اﯾﻦ آﯾﻪ )ﻃﻮر ﺳﻨﲔ(

ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ )ﻃﻮر ﺳﻴﻨﺎء( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

)د(  -۱۰۲۴از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻌﻦ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ

ﺻﯿﺮﻓﯽ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺧﺒﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ را ھﻤﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و در آﺧﺮ
ھﻢ ﮔﻔﺖ) :ﻓﲈ ﻳﻜﺬﺑﻚ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ( .اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ اﯾﻦ ﻃﻮر

ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ) :ﻓﻤﻦ ﻳﻜﺬﺑﻚ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ(.

)ھ)  -۱۰۲۵اﻣﺜﺎل اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﯿﺰ ،از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻌﻦ ...
از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﯿﻞ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)و(  -۱۰۲۶ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن ﮔﻔﺖ :از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ

در ﻏﺮب ﻣﮑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮد) :واﻟﺘﲔ واﻟﺰﻳﺘﻮن وﻃﻮر ﺳﻴﻨﺎء( ،ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدم
ﮐﻪ او ،اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺮﻣﺖ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ رواﯾﺖ را از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻔﺴﺮان

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭼﻮن ﺧﻄﺎب )ﻳﻜﺬﺑﻚ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ دادن اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﺑﻪ او
ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ ،ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺎﺣﻒ اھﻞ ﺳﻨﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻇﺎھﺮ آن ﺑﺮ
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎم÷ در ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﻤﻮده و از
ّ
ﻣﺼﺤﻒ او اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮدن ﻓﮫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻠﻒ ﺑﻪ
ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺸﮫﻮر ارﺟﺎع داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ )ﻣﺎ( ﺑﻪ )ﻣﻦ( رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﮐﻼم ﺑﺮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺣﻤﻞ ﺷﻮد.
ﺳﻮرهی ﻗﺪر

)اﻟﻒ(  -۱۰۲۷ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد و

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و ھﻤﻪی آنھﺎ از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺶ از اﺑﻮ
ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت
َّ ٓ َ َ ۡ
َ َُ
َ َ َۡ
ٓ َۡ َ
ﮐﺮده اﺳﺖ﴿ :إِ�ا أ
نزل َ�ٰ ُه ِ� ۡ�لةِ ٱلق ۡدرِ] ﴾١اﻟﻘﺪر [۱ :راﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮدَ ﴿ :و َما أد َرٮٰك َما ۡ�لة
َۡ
ٱلق ۡدرِ] ﴾٢اﻟﻘﺪر»[۲ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن را در ﺷﺐ ﻗﺪر ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯽ ﺷﺐ
ﻗﺪر ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ؟« رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ! ﻧﻤﯽداﻧﻢ .ﺧﺪای ّ
ﻋﺰ وﺟﻞ ﻓﺮﻣﻮد:

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۳۶۳

َۡ
َ
َ َُ َۡ
َ
﴿ ۡ�لة ٱلق ۡدرِ خ ۡ�ّ ٞم ِۡن �ل ِف ش ۡه ٖر] ﴾٣اﻟﻘﺪر» [۳ :ﺷﺐ ﻗﺪر ،ﺷﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ھﺰار ﻣﺎه
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ«.
)ب(  -۱۰۲۸اﻣﺎم ھﻤﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ در اﺑﺘﺪای ﺻﺤﯿﻔﻪی
ﻣﺒﺎرک ﺟﺪش÷ ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ رؤﯾﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻧﺰول ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﺖ و ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﺧﻮاﺑﺶ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ھﻨﮕﺎم اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ۡ
َّ ٓ َ َ ۡ
َ َُ َ
َ َُ َۡ
َ َ َۡ
َ
ٓ َۡ َ
نزل َ�ٰ ُه ِ� ۡ�لةِ ٱلق ۡدرَِ ١و َما أد َرٮٰك َما ۡ�لة ٱلق ۡدرِ�ۡ ٢لة ٱلق ۡدرِ خ ۡ�ّ ٞم ِۡن
﴿إِ�ا أ
ُ َ ۡ َ ّ ّ ُ ّ َۡ
ۡ
َ َ َّ ُ َ َ ٰٓ َ
َ� ۡلف َش ۡ
ك ُة َوٱ ُّ
م
م
ه
ِن
�
ر
ن
ذ
إ
�
ا
ِيه
�
وح
لر
�
م
ل
�
ٱ
ل
�
�
٣
ر
ه
� أم ٖر] ﴾٤اﻟﻘﺪر [۴-۱ :ﺳﭙﺲ
ِ
ِ
ِِ ِ ِِ
ِ
ٖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﯾﻦ اﻣﺖ را ﺑﺮای
ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
)ج(  -۱۰۲۹ﺳﯿﺎری اﯾﻦ ﺳﻮره را از ﺑﻌﻀﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ:
َۡ َُ َۡ ۡ َ ۡ َۡ ۡ ّ ٞ
َّ ٓ َ َ ۡ
َ َ ٓ َۡ َ ٰ َ َ َۡ َُ َۡ
َۡ َ َۡ
ۡ
ۡ
َ
ُ
ٰ
﴿إِ�ا أنزل�ه ِ� �لةِ ٱلقدرِ ١وما أدرٮك ما �لة ٱلقدرِ� ٢لة ٱلقدرِ خ� مِن �ل ِف
َ َ َّ ُ ۡ َ َ ٰٓ َ ُ َ ُّ ُ َ ۡ
َ
ِيها �ِإِذ ِن َر ّ� ِ ِهم  -ﻣﻦ ﻋﻨﺪ رﲠﻢ
ش ۡه ٖر  -ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر�� -ل ٱلم��ِكة وٱلروح �

ﳏﻤﺪ ﺑﻜﻞ أﻣﺮ_-
ﻋﲇ أوﺻﻴﺎء ﹼ

)د(  -۱۰۳۰ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ در ﺗﻔﺴﯿﺮش آورده اﺳﺖ ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاب
دﯾﺪ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻮزﯾﻨﻪھﺎ از ﻣﻨﺒﺮ او ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ

ﺳﻮره را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد) :إﻧﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎه ﰲ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر وﻣﺎ أدراك ﻣﺎ ﻟﻴﻠﺔاﻟﻘﺪر ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر ﺧﲑ ﻣﻦ
أﻟﻒ ﺷﻬﺮ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺑﻨﻮ أﻣﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر(.

)ھ)  -۱۰۳۱ﺳﯿﺎری از ﺻﻔﻮان از اﺑﻦ ﻣﺴﮑﺎن از اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ اﯾﻦ آﯾﻪ
را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ) :ﺗﻨﺰل اﳌﻼﺋﻜﺔ واﻟﺮوح ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈذن رﲠﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ رﲠﻢ ﻋﲆ ﳏﻤﺪ وآل
ﳏﻤﺪ ﺑﻜﻞ أﻣﺮ(

)و(  -۱۰۳۲ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺠﻔﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس در ﺗﻔﺴﯿﺮش از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ

از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ از ﺻﻔﻮان از اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮد) :ﺗﻨﺰل اﳌﻼﺋﻜﺔ واﻟﺮوح ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈذن رﲠﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ
رﲠﻢ ﻋﲆ ﳏﻤﺪ وآل ﳏﻤﺪ ﺑﻜﻞ أﻣﺮ ﺳﻼم(

۳۶۴

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

)ز(  -۱۰۳۳ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﺎ اﺳﻨﺎدش از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻤﮫﻮر از ﺻﻔﻮان از
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﮑﺎن از اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ ﻗﺒﻠﯽ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ح(  -۱۰۳۴از ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ از رﺟﺎﻟﺶ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺠﻼن ﺳﮑﻮﻧﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در ﺧﺒﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﻨﺎزل
اﺋﻤﻪ÷ ﺑﺮای ﻣﻼﺋﮑﻪ ﻣﻌﺮاﺟﯽ وﺟﻮد دارد ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ّ
ﻋﺰ وﺟﻞ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ) :ﹶﺗﻨ ﱠﹶﺰ ﹸل
اﳌﹾﹶ ﹶﻼ ﹺﺋﻜﺔ واﻟﺮ ﹺ
ﻴﻬﺎ ﺑﹺﺈﹺ ﹾذ ﹺن ﹶر ﱢﲠﹺﻢ – ﺑﻜ ﱢﹸﻞ -ﹶأ ﹾﻣ ﹴﺮ(
وح ﻓ ﹶ
ﹶ ﱡ ﹸ
ﮔﻔﺘﻢ ) :ﹺﻣﻦ ﻛ ﱢﹸﻞ ﹶأ ﹾﻣ ﹴﺮ( ،ﮔﻔﺖ ) :ﹼ
ﺑﻜﻞ أﻣﺮ( ،ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺟﺰو ﻗﺮآن اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ.

)ط(  -۱۰۳۵ﺳﯿﺪ ﺟﻠﯿﻞ رﺿﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻃﺎوس در ﮐﺘﺎب »اﻗﺒﺎل« درﺑﺎرهی اﻋﻤﺎل
روز ﻏﺪﯾﺮ از ﮐﺘﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻃﺮازی ﺑﺎ اﺳﻨﺎدش از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﻤﯿﺮی از
ھﺎرون ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻟﯿﺜﯽ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ
اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ» :روزی را ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﻼم را رﻓﻌﺖ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ« .او ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻏﺪﯾﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﻌﺖ و ﻏﺴﻞ و دﻋﺎی آن روز را ذﮐﺮ ﮐﺮد
و ﺑﺮای ﻟﺸﮑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ،در رﮐﻌﺖ اول ،ﺳﻮرهی ﺣﻤﺪ و
)إﻧﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎه ﰲ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر( و ﺳﻮرهی )ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ اﺣﺪ( را ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ،

ﺧﻮاﻧﺪ؛ ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﭼﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
)ی(  -۱۰۳۶اﺑﻮ ﻏﯿﺎث و ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺴﻄﺎم از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻤﺆذن از

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﮑﺮ ازدی از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﯾﺎران و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد» :ھﺮﮐﺲ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد ﻇﺮﻓﯽ را ﭘﺮ از آب ﮐﻨﺪ و ﺳﻮرهی
)إﻧﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎ( را ھﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺮ آن ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻨﻮﺷﺪ«.

)ﯾﺎ(  -۱۰۳۷ﺻﻔﺎر در ﮐﺘﺎب »ﺑﺼﺎﺋﺮ« از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ از اﺑﻦ اﺳﺒﺎط از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ

اﺑﻮ ﺣﻤﺰه از اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از او درﺑﺎرهی آﯾﻪی) :ﺗﻨﺰل

اﳌﻼﺋﻜﺔ ﺑﺎﻟﺮوح ﻣﻦ أﻣﺮ -رﺑﻪ ﻋﲆ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﻋﺒﺎده (-ﺳﺆال ﮐﺮدم ،در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ.... :

ﺧﺒﺮ.
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)ﯾﺐ(  -۱۰۳۸و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻗﻮل از ﻣﻔﯿﺪ در ﮐﺘﺎب »اﺧﺘﺼﺎص« از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ از اﺑﻦ اﺳﺒﺎط رواﯾﺖ ﺷﺪ و
درﺑﺎرهی اﺧﺘﻼف در آنھﺎ ھﻢ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺳﻮرهی ّﺑﯿﻨﻪ

)اﻟﻒ(  -۱۰۳۹از ﺻﺎدق÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮرهی )ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا(،

ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮرهی ﺑﻘﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ،ﻃﺎﺋﻔﻪی ﻗﺮﯾﺶ رﺳﻮا ﺷﺪهاﻧﺪ ،آن را ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .در دﻟﯿﻞ ﺳﻮم ،اﺧﺒﺎر زﯾﺎدی را درﺑﺎرهی ﺗﺤﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﺳﻮره ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
)ب(  -۱۰۴۰ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﺑﻌﻀﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ،از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻮﻧﺼﯿﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺼﺤﻔﯽ را ﻧﺰد اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ÷
آوردﻧﺪ ،او ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ آن را ﺑﺎز ﮐﺮدم و ﺳﻮرهی )ﺑﻴﻨﻪ( :را ﺗﻼوت

ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ اﺳﻢ ھﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدان ﻗﺮﯾﺶ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﻢ اﺟﺪادﺷﺎن ،در آن ﯾﺎﻓﺘﻢ،
ﺳﭙﺲ ﻣﺼﺤﻒ را ﺑﻪ آن ﻓﺮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪم .ﺷﺮح اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را از ﮐﺸﯽ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدهام.
ﺳﻮرهی زﻟﺰﻟﻪ

)اﻟﻒ(  -۱۰۴۱ﺳﯿﺎری از ﺑﺮﻗﯽ از ﻧﻀﺮ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ھﺎرون رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﻗﺎدﺳﯿﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪم ،او اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﮐﺮد:
)ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜﻘﺎل ذرة ﺧﲑ ﹰا ﹸﻳﺮه وﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜﻘﺎل ذرة ﴍ ﹰا ﹸﻳﺮه(.

)ب(  -۱۰۴۲ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از رواﯾﺎت از ﮐﺴﺎﺋﯽ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﲑ ﹰا ﻳﺮه وﴍ ﹰا

ﻳﺮه را ﺑﺎ ﺿﻢ ﯾﺎء ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﻮل ،ﺟﺰو رواﯾﺎت اﺑﺎن از ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺰو ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﻠﯽ÷ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻮرهی ﻋﺎدﯾﺎت

 -۱۰۴۳ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ÷ ﮐﻠﻤﻪی )ﻓﻮﺳﻄﻦ( را ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
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ﺳﻮرهی ﺗﮑﺎﺛﺮ

)اﻟﻒ(  -۱۰۴۴ﺳﯿﺎری از ﻣﻨﺼﻮر از اﺑﻦ اﺳﺒﺎط از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺴﻦ÷ رواﯾﺖ
ََۡ ٰ ُ
� ُم ٱ َّ� َ�ثُ ُرَ ١ح َّ ٰ
�
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ�﴿ :لهٮ

ُ ۡ َ
ُز ۡر� ُم ٱل َمقاب ِ َر] ﴾٢اﻟﺘﮑﺎﺛﺮ.[۲-۱ :
ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺳﻮره ،ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎنھﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺎدرم ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﻣﻦ اﯾﻦ ﺳﻮره را ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ؟ ﮔﻔﺖ:
ﭼﻮن از آن ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ب(  -۱۰۴۵ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﯽ÷ و اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ و ﮐﺴﺎﺋﯽ ﮐﻠﻤﻪی » ّ
ﻟﺘﺮون« را ﺑﺎ
ﺿﻢ ﺗﺎء ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ.
ﺳﻮرهی ﻋﺼﺮ

)اﻟﻒ(  -۱۰۴۶ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺗﻼوت ﮐﺮده

اﺳﺖ) :واﻟﻌﴫ إن اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻔﻲ ﺧﴪ -وإﻧﻪ ﻓﻴﻪ اﱃ آﺧﺮ اﻟﺪﻫﺮ -إﻻ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا وﻋﻤﻠﻮا
اﻟﺼﺎﳊﺎت -واﺋﺘﻤﺮوا ﺑﺎﻟﺘﻘﻮي واﺋﺘﻤﺮوا -ﺑﺎﻟﺼﱪ(.

)ب(  -۱۰۴۷ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻮرهی ﻋﺼﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﯾﻞ ﺧﻮاﻧﺪه

اﺳﺖ) :واﻟﻌﴫ إن اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻔﻲ ﺧﴪ -وإﻧﻪ ﻓﻴﻪ اﱃ آﺧﺮ اﻟﺪﻫﺮ .(-و ﻋﻠﯽ÷ ﻧﯿﺰ ،آن را ﺑﻪ

ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در ﻣﺼﺤﻒ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ،رواﯾﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ج(  -۱۰۴۸ﺳﯿﺎری از ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد از ﺣﺴﯿﻦ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده
َّ ۡ َ
اﺳﺖ :ﮐﻪ ﴿ َوٱ ۡل َع ۡ
�� َن لَ� ُخ ۡ
ٰ
�] ﴾٢اﻟﻌﺼﺮ [۲-۱ :ﺗﺎ آﺧﺮ رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻤﯽ آن
�
ٱ
ن
إ
١
�
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
)د(  -۱۰۴۹و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ از ﺣﻤﺎد از ﺣﺮﯾﺰ از رﺑﻌﯽ از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ھ)  -۱۰۵۰از اﺑﻦ ﺳﯿﻒ از ﺑﺮادرش و او ھﻢ ،از ﭘﺪرش از اﺑﺎن ﺑﻦ ﺗﻐﻠﺐ از اﺑﻮ
اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ÷ از اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را
ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ) :واﻟﻌﴫ -وﻧﻮاﺋﺐ اﻟﺪﻫﺮ.(-
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)و(  -۱۰۵۱ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻧﺎﺳﺦ اﻟﻘﺮآن« از اﺳﺘﺎداﻧﺶ رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﻮرهی ﻋﺼﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ) :واﻟﻌﴫ إن
اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻔﻲ ﺧﴪ -وإﻧﻪ ﻓﻴﻪ اﱃ آﺧﺮ اﻟﺪﻫﺮ.(-
ﺳﻮرهی ﻓﯿﻞ

)اﻟﻒ(  -۱۰۵۲در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﮐﺮده

اﺳﺖ) :أﱂ -ﻳﺄﺗﻚ -ﻛﻴﻒ ﻓﻌﻞ رﺑﻚ ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟﻔﻴﻞ(

)ب(  -۱۰۵۳و در ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ )إﲏ ﺟﻌﻠﺖ( را

ﻧﯿﺰ ،ﺗﻼوت ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﻮرهی ﮐﻮﺛﺮ

)اﻟﻒ(  -۱۰۵۴ﺳﯿﺎری از اﺑﻮ داود از ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ و او ھﻢ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ

ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد) :إﻧﺎ أﻋﻄﻴﻨﺎك  -ﻳﺎ ﳏﻤﺪ -اﻟﻜﻮﺛﺮ ﻓﺼﻞ ﻟﺮﺑﻚ و
اﻧﺤﺮ ،إن ﺷﺎﻧﺌﻚ  -ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص -ﻫﻮ اﻷﺑﱰ(.
ﺳﻮرهی ﮐﺎﻓﺮون

)اﻟﻒ(  -۱۰۵۵از ﺣﻤﺎد از ﺣﺮﯾﺰ از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ اﯾﻦ ﺳﻮره رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ:

)ﻗﻞ -ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا -ﻻ أﻋﺒﺪ ﻣﺎ ﺗﻌﺒﺪون -أﻋﺒﺪاﷲ وﻻ أﴍك ﺑﻪ ﺷﻴﺌ ﹰﺎ -وﻻ أﻧﺘﻢ ﻋﺎﺑﺪون

ﻣﺎ أﻋﺒﺪ ﻟﻜﻢ دﻳﻨﻜﻢ وﱄ دﻳﻦ -دﻳﻨﻲ اﻻﺳﻼم ،(-ﺳﻪ ﺑﺎر اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮥ اﺧﯿﺮ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد.

)ب(  -۱۰۵۶از ﯾﻮﻧﺲ از ﺑﮑﺎر از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺣﻀﺮﻣﯽ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﻮرهی ﮐﺎﻓﺮون را ﺑﻪ ﺻﻮرت رواﯾﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﺳﻮره ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻮرهی ﺗﺒﺖ

)اﻟﻒ(  -۱۰۵۷ﺷﯿﺦ اﻟﻔﻘﮫﺎء ﺷﯿﺦ ﺟﻌﻔﺮ ﻧﺠﻔﯽ در رﺳﺎﻟﻪی »ﺣﻖ اﳌﺒﲔ« ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﻣﺮﺳﻞ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮرهی ﺗﺒﺖ اﺳﻢ ﭼﮫﻞ ﻧﻔﺮ ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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)ب(  -۱۰۵۸ﺳﯿﺎری از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﻓﻮع از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ) :ﺗﺒﺖ ﻳﺪا أﰊ ﳍﺐ و ﻗﺪ ﺗﺐ(.
ﺳﻮرهی اﺧﻼص

)اﻟﻒ(  -۱۰۵۹ﺳﯿﺪ در ﮐﺘﺎب »اﻗﺒﺎل« از ﺻﺎدق ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮرهی ﻗﺪر را رواﯾﺖ ﮐﺮده

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ اﻣﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﻮرهی اﺧﻼص را آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؛ ﻧﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ.
)ب(  -۱۰۶۰ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻣﺴﮑﯿﻦ از ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺧﺪاﻋﻪ
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺖ:
َ
ﺑﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻢ﴿ :قُ ۡل ُه َو ٱ َّ ُ
� أ َح ٌد﴾ را ﯾﺎدم ﺑﺪه ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ و
دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﻏﯿﺮ از آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﯽ ،ﯾﺎدت ﺑﺪھﻢ؛ ﭘﺲ ﺑﮕﻮ﴿ :قُ ۡل ُه َو ٱ َّ ُ
�
� ٱ َّ
أَ َح ٌد ١ٱ َّ ُ
لص َم ُد ﴾٢ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ )اﷲ رﺑﻨﺎ( را ﺗﮑﺮار

ﮐﺮد.
)ج(  -۱۰۶۱ﺛﻘﻪ اﻻﺳﻼم در ﮐﺘﺎب »ﮐﺎﻓﯽ« از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ
ﻣﮫﺘﺪی رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :از رﺿﺎ÷ درﺑﺎرهی ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺳﺆال ﮐﺮدم ،در ﺟﻮاب
ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاﺳﺘﯽ او ﺗﻮﺣﯿﺪ را

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را ﺑﺨﻮاﻧﻢ؟

ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،و اﯾﻦ را ھﻢ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد) :ﻛﺬﻟﻚ

اﷲ رﰊ ﻛﺬﻟﻚ اﷲ رﰊ(.

)د(  -۱۰۶۲ﺳﯿﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس از ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﺳﯿﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺳﻮرهی اﺧﻼص را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻧﺪ) :ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ أﺣﺪ -ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ اﻟﻮاﺣﺪ اﻷﺣﺪ-

اﻟﺼﻤﺪ( .و در آﺧﺮ آن ﮔﻔﺖ) :ﻛﺬﻟﻚ اﷲ رﺑﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ رﺑﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ رﺑﻨﺎ ورب آﺑﺎﺋﻨﺎ اﻷوﻟﲔ( از
ﺑﺮﻗﯽ از اﺑﻦ ﻓﻀﺎل از ﻋﯿﻨﯿﻪ از ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎھﺮ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

ﺳﻮرهی اﺧﻼص را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺨﻮان) :ﻗﻞ اﷲ أﺣﺪ ﻛﺬا اﷲ اﻷﺣﺪ اﻟﺼﻤﺪ اﷲ اﻟﻮاﺣﺪ

اﻟﺼﻤﺪ( ،در ﻧﺴﺨﻪای ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ ،و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﻤﺪ

اول ،ﺣﺮف ﻋﻄﻒ ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﺰو ﺷﮏ راوی اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪی اﺣﺪ

آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب

۳۶۹

ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪی واﺣﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﺎﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ .ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ وﻋﺪ
ّ
ﺧﻮدﯾﺶ وﻓﺎ ﮐﻨﯿﻢ و اﺧﺒﺎری دال ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺴﻤﺖھﺎﯾﯽ از ﻗﺮآن را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،و ﺳﻨﺪ
آنھﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ دﻻﯾﻞ دارای ﺷﺒﮫﺎت
ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻌﯿﻦ ،آن را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻮاب
ﮔﺮدآوری ﮐﺮدﯾﻢ.
)اﻟﺒﺘﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت وارد ﺷﺪه و ﺟﻮاب ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ را ﺟﮫﺖ ﭘﺮھﯿﺰ از ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن
ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞ ﻧﯿﺎوردﯾﻢ(.
اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب »ﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب ﰲ إﺛﺒﺎت ﲢﺮﻳﻒ ﻛﺘﺎب رب

اﻷرﺑﺎب« آوردﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ،ﻣﺤﺪث ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺸﮫﻮر ،ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ

ﮐﺘﺎب »اﺻﻞ اﻟﺸﻴﻌﺔ و اﺻﻮﳍﺎ«؛ ﺷﯿﺦ ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء درﺑﺎرهی او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»او ﻋﻼﻣﻪی ﻓﻘﮫﺎء و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و ﺟﺎﻣﻊ اﺧﺒﺎر اﺋﻤﻪ ﻃﺎھﺮﯾﻦ و ﺣﺎﺋﺰ ﻋﻠﻮم اول و آﺧﺮ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ او ﺣﺠﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ھﯿﭻ زﻧﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ او را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ،
اﺳﺘﺎدان ﺑﺰرﮔﻮار ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در ﻓﻀﻞ و ﺑﺰرﮔﻮاری ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻘﻮا و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری
او ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن آﺳﻤﺎن ﺷﮕﻔﺖزده ﮐﺮده اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ او را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ،
ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﻧﻮر ﻣﻦ اﺳﺖ .او ﻣﻮﻻ و ﺳﺮور ﻣﺎ ﺛﻘﺔ اﻻﺳﻼم ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮری ـ ادام
١
اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ وﺟﻮده اﻟﺸﺮﯾﻒ ـ اﺳﺖ.

١

 -ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﻣﻘﺪﻣﻪی ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺘﺎر ،ص.۲۴

ﺧﺎﺗﻤﻪی ﮐﺘﺎب
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻼش ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ در ﺣﮑﻢ و داوری ﺳﺘﻢ ﻧﮑﻨﯿﻢ و در اﻗﻮال،
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﻢ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »ﺻﻮت اﳊﻖ ودﻋﻮة

اﻟﺼﺪق« ھﺮ ﭼﻪ از اﻟﻘﺎب زﺷﺖ ،ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ،ﻃﻌﻦ و ﻟﻌﻦ در ﺗﯿﺮدان داﺷﺘﻪ ﺑﺴﻮی ﻣﺎ

ﭘﺮﺗﺎب ﻧﻤﻮده ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﺰو ﻋﺎدت آن اﻗﻮام و اﺟﺪاد و ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن و ﺳﻠﻒ و ﺧﻠﻒ آﻧﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎ ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﭼﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
اﯾﻦ اﻣﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﻣﮫﺪﯾﯿﻦ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و ﻧﺰدﯾﮑﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺻﺪﯾﻖ و
ﻓﺎروق و ذی اﻟﻨﻮرﯾﻦ و ھﻤﺴﺮان ﭘﺎک آن ﺣﻀﺮت و ﻣﺎدران ﻣﺆﻣﻨﺎن – ﻃﺒﻖ ﻧﺺ ﻗﺮآن –
و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮ ﻃﮫﺎرت و ﻋﻔﺎف آنھﺎ ﺷﮫﺎدت
ﻣﯽدھﻨﺪ) ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنھﺎ( از ﺧﺪا ﺑﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺣﻖ ﻣﺎ
ﺗﻘﻮا و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ؟

ھﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اھﻞ ﺻﺪق و ﺣﻖ ،دروغ و ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﮫﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ و ﻣﺎ
آﻧﺎن را ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮآن ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﺻﺪق و ﮐﺬب را ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﭘﺎرهای از اﺧﺒﺎر ﮐﺘﺎبھﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ھﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮐﺘﺐ و رواﯾﺎت اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺎز
ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و در ھﯿﭻ ﺟﺎی ﮐﺘﺎب ،ﮐﺴﯽ از اھﻞ ﺳﻨﺖ را ﺟﮫﺖ اﺳﺘﺪﻻل و اﻟﺰام ﺧﺼﻢ ذﮐﺮ
ﻧﮑﺮدﯾﻢ ﭼﻮن از ﻗﺪﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﻣﻦ ﻓﻤﻚ أدﻳﻨﻚ« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﺮفھﺎی ﺧﻮدت ﺟﻮاﺑﺖ
ﻣﯽدھﻢ .و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﺼﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد و اﻗﻮاﻣﺶ ﺣﺠﺖ ﻧﯿﺴﺖ«.
و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﺗﻤﺎم رواﯾﺎت و ﻋﺒﺎرات آن را در دو ﺷﺐ و
ﺳﻪ روز ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ ،ﮐﺘﺎﺑﺖ آن را در ﺳﻮم ﻣﺎه ﯾﻨﺎﯾﺮ )ﺗﺸﺮﯾﻦ :ﻣﺎه اول از ﻣﺎهھﺎ ی
روﻣﯽ( ﺳﺎل  ۱۹۸۳روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ و در روز ﭘﻨﺠﻢ ھﻤﺎن ﻣﺎه در ﺳﺎﻋﺖ ۱۰
ﺷﺐ ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ آن را ﺗﻤﺎم ﮐﺮدﯾﻢ.

۳۷۲

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن

»أﲪﺪ اﷲ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﲪﺪ ﹰا ﻛﺜﲑ ﹰا وﺑﺘﻮﻓﻴﻘﻪ ﺗﺘﻢ اﻷﻋﲈل ،وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻛﻠﺖ وإﻟﻴﻪ أﻧﻴﺐ ،وﺻﲇ اﷲ

ﻋﲆ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﺗﻢ اﳌﻌﺼﻮﻣﲔ وﺳﻴﺪ اﳌﺮﺳﻠﲔ وﻋﲇ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ اﱃ ﻳﻮم
اﻟﺪﻳﻦ«.

