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ملﺨﺺ البحث:
تناولت الروايات اإلسالمية موضوعات متنوعة بام يف ذلك التفسري والعقائد

واألخالق ،وجاء بعضها بأسلوب قد يوهم وقوع التحريف يف القرآن لكريم؛ نظري

ثم تعقيبه
اشتامل ّ
النص املذكور يف الرواية علی مفردات أو عبارات يف وسط اآليةّ ،

بالعبارة« :هكذا نزلت» ،ونحوها ،فهل هي دا ّلة علی حتريف القرآن ،أو املراد ﲠا
لتعرف مدلوﳍا
ﳾء آخر؟ تناول املقال احلاﴐ هذه الطائفة من الروايات بالدراسة ّ
وفق النهج العلمي يف فقه احلديث .ولفهم املراد منها استقصينا الروايات املشتملة

علی التعبري املذكور وشبهه يف كتب احلديث ،وس ّلطنا عليها أضواء البحث ،لكن
لضيق املجال استعرضنا الروايات الواردة يف كتاب الكايف فحسب ،وأﴍنا للباقي.

وانتهينا إلی ّ
خاصة هي القرن الثاين فحسب؛
ختص حقبة تارخيية ّ
أن هذه الروايات ّ
وال نجد نظري ًا ﳍا يف روايات القرنني األول والثالثّ ،
وأن هذا التعبري تفسريي كام

يمت إلی التحريف بصلة .عل ًام ّ
أن أسلوب البحث استقرائي
تشهد به القرائن ،وال ّ
 -حتلييل.

األلفاظ املحورية :القرآن ،روايات التحريف ،هكذا نزلت ،الروايات

التفسريية.
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Abstract
The Islamic narratives focus on various angles of interpretation،
doctrines and ethics ، some did with a sense that impels the mind of
the reader to fabrication ، “ as descended “ may lead to such a sense .
The current research study embracers a constellation of studies in light
of the modern scientiﬁc methodology ، analytic approach . For further
perception ، the study traces the narrative with such an u�erance in
the speech books and delves into the Al-Kaﬁ to exploit time with references to other sources . All the narratives concern a speciﬁc era ،
the second century، and there is nothing equal to them in the ﬁrst and
third century ، such an expression is expressive as quire evident and
has nothing to do in fabrication.

١٨٨

مدخل
القرآن الكريم آخر الكتب الساموية وأﴍفها ،وقد نزل علی نبينا صلی اهلل

ومر بظروف سياسية واجتامعية ﳐتلفة ،ومع
عليه وآله قبل أكثر من أربعة عرش قرن ًاّ ،
ذلك فإننا نجده اليوم بشكل واحد يف أرجاء البالد اإلسالم ّية وبني أبناء املذاهب
املختلفة؛ لتواتره بشكل ال نظري له ،وﳍذا كتب اإلمام اخلميني رمحه اهلل يف هذا

املجال قائالً:

ّ
إن ما هو اآلن بني أيدينا من الكتاب العزيز متواتر فوق حدّ التواتر باأللوف

فإن ّ
واآلالف؛ ّ
كل طبقة من املسلمني وغريهم ـ ممّن يبلغ املاليني ـ أخذوا هذا القرآن

ﲠذه املا ّدة واﳍيئة عن طبقة سابقة مثلهم يف العدد ،وهكذا إىل صدر اإلسالم ،وق َّلام

يكون ﳾء يف العامل كذلك.

1

يف قبال ذلك نجد عدد ًا من الروايات وردت فيها بعض اآليات وخت ّللتها

بعض الكلامت أو العبارات ،ثم ُع ّقبت بالتعبري« :هكذا نزلت» ونحوه ،مما أثار

شبهة حتريف القرآن الكريم .املقال احلاﴐ تناول بالبحث الروايات املشتملة علی
التعابري اآلتية« :هكذا أنزلت» «هكذا واهلل نزلت»« ،كذا نزلت»« ،نزل ﲠا جﱪئيل»
«نزل جﱪئيل عليه السالم ﲠذه اآلية».
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املبحث األول :تأريخ البحث
أهم ما ا ّدعي داللته علی حتريف القرآن ّ
بام ّ
فإن الكثري ممن
أن هذه الروايات من ّ

تعرض ﳍا ضمنًا ،ومل أجد من تناوﳍا بصورة مستق ّلة سوی
كتب حول هذه الشبهة ّ
الباحث الفاضل حممود كريميان؛ إذ أفردها بالدراسة يف مقال حتت عنوان «مفهوم

شناسی تركيبهای ﳘسو با هكذا نزلت /داللة الرتكيب هكذا نزلت ونحوه».3

لك ّن امللحوظ علی ﲨيع هذه األبحاث بام فيها املقال املشار إليه أمران :األول:

ِ
تستقص الروايات املذكورة وإنام تناولت نامذج منها ،ومل أجد من استقصاها
اﳖا مل
ٍ
بنحو ينسجم مع الروايات األخری ،وقد
بالدراسة .وثانيا :اﳖا حاولت تأويلها

تعرض ﳍا
تقرﳖا ببيان بعض النقاط الدا ّلة علی عدم حتريف القرآن .ومل أجد من ّ
من زاوية فقه احلديث التي هي حمور هذا البحث.

١٩٠

املبحث الﺜاين :معنی النزول
املرحلة األولی لفهم احلديث هي فهم مفرداته .وبام ّ
أن استخدام املفردات

يكون بلحاظ معناها اللغوي تارة ،واالصطالحي أخری ،فالبدّ أن تفهم املفردات
احلديثية من خالل استعامﳍا يف اللغة والقرآن واحلديث.

سؤال :الذي نفهمه اليوم من «هكذا نزلت» هو نزول القرآن فحسب ،فهل

املقصود به يف هذه الروايات هذا املعنی نفسه؟

اجلواب :البدّ من متابعة معاين النزول املختلفة لغة وقرآن ًا وحديث ًا ليتّضح

اجلواب .وإليك فيام ييل استعراض ًا ﳐتﴫ ًا لبعض ما ورد فيه لغ ًة وحديث ًا:
املطلب األول :النزول لغ ًة

ٍ
بمعان عديدة ،فكتب ابن منظور يف
استعملت مشت ّقات اجلذر «نزل» يف اللغة

بيان هذا اجلذر قائالً:

(الن ُﱡزول :احللول ...ون ََّز َله ت ِ
الرتتيب ...ويف احلديث:
َنزيالً ،والت َِّنزيل َأيض ًا:
ُ

لت َر ﱢيب يف كذا؛ َأي راجعته َ
مرة ،وهو ُمفا َعلة من الن ُﱡزول عن
ناز ُ
َ
مرة بعد َّ
وسألته َّ
4
األَمرَ ،أو من النﱢزال يف احلرب ...ون ََزل به األَمرَّ :
حل .ون ََزل القو ُمَ :أتَوا ِمنَى)...
املطلب الثاين :النزول يف القرآن
استعمل القرآن الكريم لفﻆ «التنزيل» ﲬس عرشة مرة ،جاء أربع عرشة منها

بشأن القرآن ،5واملوضع اآلخر بشأن املالئكة .6وذكر الراغب االصفهاين العديد

من معانيها قائالً:
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ول يف األصل هو ِ
(الن ُﱡز ُ
انح ﹲ
لو ،يقال :ن ََزل عن دا َّبته ،ون ََزل يف
طاط من ُع ّ
ِ
نت
بارك ًا َو َأ َ
غري ُه .قال تعاىلَ ﴿ :أ ِنزلني ُم َنز ًال ُم َ
مكان كذاَ :ح َّط َرح َل ُه فيه ،و َأ َنز َله ُ
ني﴾ 7ون ََزل بكذا ،و َأ َنز َله بمعنًى ،وإِ ُ
نزال اهلل تعاىل نِ َع َم ُه ونِ َق َم ُه عىل اخلَلق،
َخ ُري ا ُمل ِنزلِ َ

وإعطاؤ ُهم إ ّياها ،وذلك إ ّما بإنزال الﴚء نفسه كإنزال القرآن ،وإ ّما بإنزال أسبابه
ُ
واﳍداية إليه ،كإنزال احلديد واللباس ،ونحو ذلك ،قال تعاىل﴿ :احلَمدُ هللِ ا َّل ِذي َأ َنزل
ِ
ِ
ِ ِ ِ
تاب َواملِ َ
يزان﴾،10
﴿و َأ َنزلنا َم َع ُه ُم الك َ
﴿و َأ َنزلنا احلَديدَ ﴾َ ،9
تاب﴾َ ... 8
َعىل َعبده الك َ
زواج﴾﴿ ،11و َأنزلنا ِمن الس ِ
13
﴿و َأ َنزل َلكُم ِم َن األَنعا ِم َثامنِ َي َة َأ ٍ
امء ما ًء َط ُهور ًا﴾)...12
َ َ
َ
َ َّ
املطلب الثالث :النزول يف احلديث
ورد استعامل النزول والتنزيل يف احلديث كثري ًا ،جاء بعضها بغري املعنی

املعارص؛ نظري:

 )1عن حممد بن سريين ،قالّ ( :ملا ُب ِ
وي َع أبو َب ٍ
كر أب َط َأ َع ِ ﱞيل َعن َبي َعتِ ِهَ ،ف َج َل َس
يف َبيتِ ِه َف َب َع َث إ َل ِيه أبو َبكر :ما َب َّط َ
إمرﰐ؟! َف َ
هت
قال َع ِ ﱞيل :ما ك َِر ُ
أك َعنّي ،أك َِر َ
هت َ
يت أن ال أرتَدي ِردائي ّإال إىل ص ٍ
َك ِ
ف»َ .
أمارت َ
قال
صح َ
ولكنّي آ َل ُ
الة َحتّى أ َ
ﲨ َع ا ُمل َ
َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
لم
صيب ذل َك الك ُ
اب ُن سريي َن :و َب َل َغني أ َّن ُه َك َت َب ُه َعىل تَنزيله ،و َلو ُأ َ
تاب َل ُوجدَ فيه ع ﹲ

َثري).
ك ﹲ
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فمن الواضح من قول ابن سريين عقيب الرواية  -علی فرض صدورها :-
«وب َل َغني أ َّنه َك َتبه َعىل ت ِ
َنزيل ِه»ّ ،
أن ما كتبه أمري املؤمنني عليه السالم من املصحف كان
ُ َُ
َ
ِ
ِ
تاب َل ُو ِجدَ
صيب ذل َك الك ُ
مقرون ًا ببيان معانيه كام أنزﳍا اهلل سبحانه ،وﳍذا قالَ « :لو ُأ َ
ِ ِ
َثري»ّ .
متضمن ًا للقرآن
وإال فلو كان مصحف أمري املؤمنني عليه السالم
ّ
فيه ع ﹲ
لم ك ﹲ
١٩٢

وحده ،ملا كان له مز ّية ،وملا كان فيه علم كثري علی حدّ قول ابن سريين.

َ )2عن َأ ِيب َب ِص ٍريَ ،
لت َأبا َجع َف ٍر ُحم َ َّمدَ ب َن َع ِ ﱟيل عليه السالم َعن
(س َأ ُ
قالَ :
قالُ :أ ِنز َل َع َليها بعدَ م ِ
ِ
ِ
وات اهللِ َع َليها)َ ،ف َ
لت:
وت َأبِيهاَ .ف ُق ُ
(ص َل ُ
صحف فاط َم َة َ
ُم َ
َ َ
قال :ما فِ ِيه َﳾء ِمن ال ُق ِ
َف ِف ِيه َﳾء ِمن ال ُق ِ
لتَ :ف ِصف ُه ِﱄَ .
رآنَ .
رآن؟ َ
قال...:
قالُ :ق ُ
ﹲ َ
ﹲ َ
ني و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
آجاﳍُمَ ،و ِص َف ُة َأ ِ
اآلخ ِري َن َو ُ
جلن َِّة،
َوفيه َأسام ُء َﲨي ِع َمن َخ َل َق اهللُ م َن األَ َّول َ َ
هل ا َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
دخ ُلهاَ ،وعَدَ ُد َمن َي ُ
َوعَدَ ُد َمن َي ُ
لم
دخ ُل الن َّارَ ،و َأسام ُء َه ُؤالء َو َأسام ُء َه ُؤالءَ ،وفيه ع ُ
رآن كَام ُأ ِنز َل ،و ِعلم الت ِ
ال ُق ِ
15
َّوراة كَام ُأ ِنز َلت)...
َ ُ
فذكر اإلمام عليه السالم ّأوالً أنّه ليس يف مصحف فاطمة ﳾء من القرآن،

وأشار أخري ًا إلی أنّه مشتمل علی علم القرآن كام أنزل ،ومن الواضح عند هاتني
العبارتني ّ
أن علم القرآن كام أنزل غري اآليات الكريمة أنفسها ،وبذلك فقد أشار

إلی مضمون مصحف فاطمة ،وأنّه مشتمل علی معارف ك ّلها مستمدّ ة من القرآن

وفق املعاين النازلة من السامء.

احلصيلة يف معنی النزول
املتحصل مما سبق ّ
أن اإلنزال والتنزيل مستعمالن يف اللغة والقرآن واحلديث
ّ

نفﴪ مشتقات اجلذر
بغري املعنی املتبادر منهام يف العﴫ احلاﴐ ،وﳍذا ال يمكننا أن ّ

«نزل» يف القرآن واحلديث وفق املعنی املعارص ،ما مل تشهد بذلك القرائن .وعليه ّ
فإن

معنی الرتكيب «هكذا نزلت» هو« :هكذا نزل تفسريها ،أو معناها» .هذا بحسب
اللغة واالستعامل الوارد يف بعض األحاديثّ ،إال ّ
أن اجلزم بإرادته هنا بحاجة

خاص بنزول اآليات ال
الستقصاء القرائن .وما نفهمه اليوم من «التنزيل» وأنّه
ّ
١٩٣

أ.م.حيدر عبد الكريم المسجدي

يمت إلی اللغة بصلة؛ وﳍذا كتب آية اهلل السيد اخلوئي رمحه اهلل:
ّ
ّ
(إن هذه الشبهة مبتنية عىل أن يراد من لفظي التأويل والتنزيل ما اصطلح

املتأخرون من إطالق لفﻆ التنزيل عىل ما نزل قرآن ًا ّ ...إال ّ
عليه ّ
أن هذين اإلطالقني

من االصطالحات املحدثة ،وليس ﳍام يف اللغة عني وال أثر ليحمل عليهام هذان
اللفظان ـ التنزيل والتأويل ـ متى وردا يف الروايات املأثورة عن أهل البيت عليهم

السالم).
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وجاء نظريه عن الدكتور فتح اهلل
(نجارزادكان).17
املحمدي ّ
ّ

١٩٤

املبحث الﺜالث:
دراسة الروايات املشتملة علی الرتكيب «هكذا نزلت» ونحوه
وإليك فيام ييل الروايات املشتملة علی الرتكيبات املذكورة مشفوعة ببعض

اإليضاحات:

َعن َبك ٍ
ّارَ ،عن جابِ ٍرَ ،عن َأ ِيب َجع َف ٍر عليه السالم َ
(هكَذا ن ََز َلت َه ِذ ِه اآل َي ُة:
قالَ :
19 18
﴿و َلو َأ َّﳖُم َف َع ُلوا ما ُيو َع ُظ َ
ون بِ ِه﴾ ِيف َع ِ ٍيل ﴿ َل َ
كان َخري ًا َﳍُم﴾ ).
َ
ّ
إن إحدی مقدّ مات فهم احلديث هي االطمئنان من متنه ،وإذا راجعناه يف

مصادر احلديث عثرنا علی نقل آخر له 20هو:

ِ
بن َبك ٍ
َعن ُيون َُس ِ
(﴿و َلو
ّارَ ،عن َأبِيهَ ،عن جابِ ٍرَ ،عن َأ ِيب َجع َف ٍر عليه السالمَ :
21
َأ َّﳖُم َف َع ُلوا ما ُيو َع ُظ َ
ون بِ ِه﴾ ِيف َع ِ ٍيل ﴿ َل َ
كان َخري ًا َﳍُم﴾).
وليس فيه العبارة« :هكذا نزلت» ،ومن هنا يطرح احتامل نقلها باملعنی ّ
وأن

التعبري املذكور من الراوي ،ال من اإلمام عليه السالم .كام وجدنا الرواية التالية التي

تبني املعنی نفسه من دون إﳞام التحريف:
ّ

عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم ...( :ولو ّ
أن أهل اخلالف َف َع ُلوا ما
22
ون بِ ِه َل َ
ُيو َع ُظ َ
كان َخري ًا َﳍُم؛ يعني يف عيل).
وبقرينة قوله« :يعني» ،يتّضح ّ
عيل» هو التفسري ،ال
أن املراد من العبارة« :يف ّ

نص اآلية.
بيان ّ

َعن َأ ِيب ب ِص ٍريَ ،عن َأ ِيب َع ِ
بد اهللِ عليه السالم ِيف َق ِ
(﴿و َمن ُيطِ ِع
ول اهللِ َع َّز َو َج َّلَ :
َ
١٩٥

أ.م.حيدر عبد الكريم المسجدي

اهللَ ورسو َله﴾ يف والي ِة َع ِيل ووالي ِة األَ ِئم ِة ِمن ب ِ
فاز َفوز ًا َعظِي ًام﴾َ 23هكَذا
عد ِه ﴿ َف َقد َ
َ
َ َ ﱟ َ َ َ
ََ ُ ُ
َّ
ن ََز َلت).
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املتت ّبع للروايات ﳚد استخدام أمري املؤمنني عليه السالم ﳍذه اآلية من دون

النص
توسطها ،25فلو كان املراد ﲠا بيان التحريف ،ألوردها ﲠذا ّ
ذكر املقطع الذي ّ
أيض ًا .بل ّ
النص أوقع يف النفوس يف إثبات أح ّقيته ومنزلته .ونجد
إن إيرادها ﲠذا ّ

استخدام اإلمام الصادق نفسه ﳍذه اآلية من دون اإلضافة املتقدّ مة ،26مما ينبﺊ عن
وأﳖا تفسري ّيةّ ،
وإال ألورده يف متام املواطن التي تال فيها هذه اآلية.
عدم جزئيتها ّ

ِِ
ِ
َعن َع ِ
بد اهللِ ِ ِ ٍ
﴿و َل َقد َع ِهدنا
بن سنانَ ،عن َأ ِيب َعبد اهللِ عليه السالم( ،يف َقولهَ :
إِىل آدم ِمن َق ُبل﴾ ك َِل ٍ
امت ِيف ُحم َ َّم ٍد َو َع ِيل َوفاطِ َم َة واحلَ َس ِن واحلُ َس ِ
ني واألَ ِئ َّم ِة عليه
ََ
ﱟ
ِ
ِ
ِ
28
َﴘ﴾َ ،27هكَذا واهللِ ن ََز َلت َع َىل ُحم َ َّم ٍد صلی اهلل عليه وآله).
السالم من ُذ ﱢر َّيت ِهم ﴿ َفن َ
إذا راجعنا الروايات الواردة ذيل اآلية املذكورة عثرنا علی روايات دا ّلة علی

املعنی نفسه من دون إﳞامها التحريف ،نظري:

َعن جابِ ٍرَ ،عن َأ ِيب َجع َف ٍر عليه السالم(ِ ،يف َق ِ
﴿و َل َقد َع ِهدنا إِىل
ول اهللِ َع َّز َو َج َّلَ :
قالَ :ع ِهدنا إِ َل ِيه ِيف ُحمَم ٍد واألَ ِئم ِة ِمن ب ِ
آ َدم ِمن َق ُبل َفن َِﴘ َو َمل ن ِ
َجد َل ُه َعزم ًا﴾َ 29
عد ِه،
َ
َ
َّ
َّ
َ
رت َكَ ،و َمل َيكُن َل ُه َعز ﹲم َأ َّﳖُم َهكَذاَ .وإِنَّام ُس ﱢم َي ُأو ُلو ال َعز ِم ُأ ِ
وﱄ ال َعز ِم؛ ِألَ َّن ُه َع ِهدَ إِ َل ِيهم
َف َ َ
وص ِ
عد ِه ،وا َمل ِ
ياء ِمن ب ِ
ِيف ُحمَم ٍد واألَ ِ
ﲨ َع َعز ُم ُهم َع َىل َأ َّن َذلِ َك ك ََذلِ َك،
هد ﱢي َو ِس َريتِ ِهَ ،و َأ َ
َ
َّ
ِ ِ ِ 30
ِ
واإلقرار به).
فسياق الرواية واضح الداللة علی التفسري ،وقد ذكر اإلمام الباقر عليه السالم

املعنی املتقدّ م نفسه بعبارة ال توهم التحريف .وقد أورده الكليني يف الباب نفسه مما
١٩٦

يكشف عن فهمه ﳍام بشكل واحد .أضف إلی ذلك ّ
فإن املتك ّلم قد يعتمد يف بيان

مراده علی حلن الكالم باعتباره إحدى القرائن .وبام أنّه قرينة حالية فقد يغفلها

الراوي يف أثناء نقل الرواية .وإذا أراد بياﳖا يف عبارة احلديث أضاف إليه كلامت

نص اآلية« :قال :عهدنا»،
نظري« :قال» ونحوها .فجابر عكس اللحن بقوله بعد ّ

نص اآلية عن إضافة
بخالف ابن سنان ،فأوهم التحريف .ولع ّله اكتفی بمعلومية ّ

«قال» وما شاﲠها.

واستخدم أهل البيت عليهم السالم هذه اآلية يف مواطن عديدة من دون

نص اآلية مشتم ً
ال عليها لذكروه ،فعدم ذكرهم له
اإلضافة املذكورة ،31فلو كان ّ

وأن املراد به يف الرواية ّ
كاشف عن عدم جزئيته لﻶيةّ ،
حمل البحث هو التفسري.

َعاىل﴿ :س َأ َل ِ
َعن َأ ِيب ب ِص ٍريَ ،عن َأ ِيب َع ِ
بد اهللِ عليه السالم( ،يف َق ِ
ول اهللِ ت َ
سائ ﹲل
َ
َ
ِ ِ
ِ ِ
بِع ٍ ِ
يس َل ُه دافِ ﹲع﴾ُ ،ث َّم َ
قالَ :هكَذا واهللِ ن ََز َل
ذاب واق ٍع * للكافري َن﴾ 32بِ َوال َية َع ٍيل ﴿ َل َ
َ
33
ﱪ ِئ ُيل عليه السالم َع َىل ُحم َ َّم ٍد صلی اهلل عليه وآله).
ِﲠا َج َ
نصها األكمل
بمراجعة الرواية يف مصادر احلديث اتّضح أﳖا مق ّطعة حيث ورد ّ

ويفﴪ عدد ًا من اآليات ،منها قوله تعالی﴿ :
مفصل
نص ّ
من طريق آخر ،34وهو ّ
ّ
سائ ﹲل بِع ٍ ِ
س َأ َل ِ
فتوهم التحريف ناشﺊ من تقطيع احلديث.
ذاب واقعٍ﴾ّ .
َ
َ
وفﴪها اإلمام الكاظم عليه السالم من دون اإلضافة املذكورة ،فلو كانت
ّ

حمرفة ألشار لتحريفها .35مضاف ًا إلی ّ
أن مالحظة ما ورد يف نزول اآليات من
اآلية ّ
سورة املعارج يوضح ّأﳖا تفسري ّية.

36

بن خالِ ٍدَ ،عن َأبِ ِيهَ ،عن َأ ِيب َع ِ
ِ
ِ
بن ُحم َ َّم ِد ِ
يمَ ،عن َأمحَدَ ِ
بد اهللِ عليه
َع ﱡيل ب ُن إِبراه َ
١٩٧
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السالمَ ( ،قو ُل ُه ت َ
فر ٍة ِم َن الن ِّار َف َأن َق َذكُم ِمنها﴾ 37بِ ُم َح َّم ٍد،
َعاىلَ :
﴿وكُنتُم َعىل َشفا ُح َ
38
ﱪ ِئ ُيل عليه السالم َع َىل ُحم َ َّم ٍد صلی اهلل عليه وآله).
َهكَذا واهللِ ن ََز َل ِﲠا َج َ
إذا ألقينا نظرة علی الروايات الواردة ذيل اآلية وجدنا املعنی املشار إليه بعبارة

ال توهم التحريف يف رواية عن اإلمام الصادق عليه السالم أيض ًا ،39مما يكشف عن

كون املراد بالرواية ّ
تبني يف خطبة ﳍا فضل
حمل البحث هو التفسري .كام نجد الزهراء ّ
النبي صلی اهلل عليه وآله علی األ ّمة بأمور عديدة أحدها :اإلنقاذ من شفا جرف
اﳍلكات.

40

َعن من ََّخ ٍلَ ،عن َأ ِيب َع ِ
بد اهللِ عليه السالمَ ،
ﱪ ِئ ُيل عليه السالم َع َىل
قال( :ن ََز َل َج َ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ٍ
تاب ِآمنُوا بِام ن ََّزلنا
ُحم َ َّمد صلی اهلل عليه وآله ِ َﲠذه اآل َية َهكَذا« :يا َأ ﱡﳞا ا َّلذي َن ُأوتُوا الك َ
ً ِ ً 42 41
ِيف َع ِيل نُورا ُمبينا» ).
الذي يتابع احلديث يف املصادر ﳚده يف تفسري فرات كاالﰐ:
َحدَّ َثنا جابِ ﹲرَ ،
ﱪ ِئ ُيل عليه السالم َع َىل ُحم َ َّم ٍد
قال َأ ُبو َجع َف ٍر عليه السالم( :ن ََز َل َج َ
صلی اهلل عليه وآله ِﲠ ِذ ِه اآلي ِة هكَذا﴿ :يا َأﳞا ا َّل ِذين ُأوتُوا ِ
الك ِ
تاب ِآمنُوا بِام ن ََّزلنا﴾ ِيف
َ َ
َ
ﱡ
َ

بل ﴾...إِ َىل ِ
َع ِ ٍيل ﴿ ُم َصدﱢ ق ًا ملِا َم َعكُم ِمن َق ِ
آخ ِر اآل َي ِة).
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توهم التحريف بسبب عدم د ّقة
ونص اآلية فيها مطابق للقرآن الكريم ،وإنّام ّ
ّ

النسخة.

املالحظة اجلديرة بااللتفات هي ّ
ّ
«املنخل»،
أن الراوي ﳍذه الرواية يف الكايف هو

وقد رواها عن اإلمام الصادق عليه السالم ،وهنا بعض املالحظات بشأن روايات

ّ
املنخل ،نشري إليها:
١٩٨

ّ
«املنخل عن
بتت ّبع رواياته يف كتب احلديث اتّضح ّأﳖا ﲨيع ًا بالسند التاﱄ:

44
وأﳖا ﲨيع ًا تنتهي لﻺمام الباقر عليه السالم ،وال نجد له رواية عن اإلمام
جابر» ّ ،

الصادق عليه السالم سوی هذه الرواية.

ّ
إن ﲨيع رواياته مرو ّية عن املعصوم بواسطة ،وال نجد له رواية عن املعصوم

مباﴍة سوی هذه الرواية.

توسط بني ّ
املنخل واإلمام الباقر عليه السالم يف ﲨيع الروايات هو
الذي ّ

«جابر اجلعفي» فقط .وهو املوجود يف تفسري فرات ،بخالف سند الكايف؛ حيث
وردت رواية ّ
املنخل عن اإلمام مباﴍة ،وهو كاشف عن وقوع اخللل فيه.

وعليه فهي من روايات جابر عن اإلمام الباقر عليه السالم ،وقد سقط اسم

جابر من السند يف الكايف علی ما يبدو .هذا من ناحية السند .وأ ّما من ناحية املتن
فقد اتّضح وقوع اخللل يف نسخة الكايف ،مما أوهم التحريف .وأ ّما نسخة تفسري

فرات الكويف فال توهم التحريف ،سوی من جهة التفسري املزجي.

مما يشهد لكون الرواية تفسري ّية أﳖا وردت من دون الزيادة املذكورة يف روايات

أخری؛ نظري ما رواه النعامين بأسانيد عديدة عن الكليني تنتهي إلی جابر اجلعفي عن
اإلمام الباقر عليه السالم ،45وهذا ما يؤكّد وقوع اخللل يف رواية الكايف.

َعن جابِ ٍرَ ،عن َأ ِيب َجع َف ٍر عليه السالم َ
ﱪ ِئ ُيل عليه السالم ِ َﲠ ِذ ِه
قال( :ن ََز َل َج َ
ٍ
ِ
اشرتوا بِ ِه َأن ُف َس ُهم َأن َيك ُف ُروا بِام
ئسام َ َ
اآل َية َع َىل ُحم َ َّمد صلی اهلل عليه وآله َهكَذا﴿ :بِ َ
47
َأ َنز َل اهللُ﴾ِ 46يف َع ِ ٍيل ﴿ َبغي ًا﴾).
بمراجعة الرواية يف كتب احلديث نجد تفسريها باملعنی نفسه أو ما يقرب منه
١٩٩
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يف روايات أخری من دون إﳞام التحريف ،48وجاء تفسريها باملعنی نفسه من دون

إﳞام التحريف يف رواية عن اإلمام الباقر نفسه ،49وبه يتّضح ّ
أن الرواية يف مقام

التفسري ،ال يف مقام بيان التحريفّ ،
حمرفة ألشار إليها اإلمام
وإال فلو كانت اآلية ّ

ثم اإلمام الباقر عليه السالم ثاني ًا.
زين العابدين عليه السالم أوالًّ ،

ٍ
ِ
ِ ِ
قال( :ن ََز َل ج ِ
َعن جابِ ٍر َ
﴿وإِن
ﱪئ ُيل عليه السالم ِ َﲠذه اآل َية َع َىل ُحم َ َّمد َهكَذا َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ 51 50
ور ٍة ِمن مثله﴾ ).
كُنتُم ِيف َريب ممّا ن ََّزلنا َعىل َعبدنا﴾ ِيف َع ٍيل ﴿ َفأتُوا بِ ُس َ
إذا راجعنا الروايات الواردة ذيل اآلية وجدنا تفسريها باملعنی نفسه من

دون إﳞام التحريف ،52مما يكشف عن كون املراد من هذه الرواية هو التفسري ،ال

التحريف.

َعن ُحمَم ِد ِ ِ ٍ
ِ
َﱪ َع َىل
الرضا عليه السالم( ،يف َقول اهللِ َع َّز َو َج َّل﴿ :ك ُ َ
بن سنانَ ،ع ِن ﱢ
َّ
ا ُمل ِ ِ
ني﴾ بِوالي ِة َع ِ ٍيل ﴿ما تَد ُعوهم إِ َل ِيه﴾ يا ُحمَمدُ ِ ،من والي ِة َع ِيل .هكَذا ِيف ِ
الك ِ
تاب
َ َ ﱟ َ
ُ
رشك َ َ َ
َّ

َﳐ ُطو َط ﹲة).

53

إذا راجعنا الروايات الواردة ذيل اآلية اتّضح ّ
أن املراد ﲠا هو التفسري ،ال بيان

ّأﳖا حمرفة ،54وهو قرينة علی إرادة التفسري يف هذه الرواية .والالفت للنظر ّ
أن اإلمام

الرضا نفسه أوضح املعنی نفسه بعبارة ال توهم التحريف ،55فﴫيح قولهَ « :أ َ
سأ ُل
َعن ت ِ
أن الكتابة كذلك ال تعني بالﴬورة ّ
َفس ِري َه ِذ ِه اآل َي ِة» ،أﳖا تفسريية .مع ّ
أن

نص اآلية هو ما ذكر ،فالكتابة تشمل كتابة القرآن والتفسري مع ًا .فإذا كانت كتابة
ّ
«هكَذا ِيف
صح التعبري بقولهَ :
بعض التفاسري املوجزة يف هامش اآليات أمر ًا متعارف ًاّ ،

ِ
الك ِ
تاب َﳐ ُطو َط ﹲة» .والذي يظهر من القرائن ّ
أن هذا األمر كان معروف ًا يف مصحف
٢٠٠

أمري املؤمنني عليه السالم ومصحف فاطمة ،فال يبعد معروف ّيته يف مصاحف أخری،
وعلی ّ
األقل بنطاق أضيق.

َعن َأ ِيب َب ِص ٍريَ ،عن َأ ِيب َع ِبد اهللِ عليه السالم( ،يف َق ِ
ول اهللِ َع َّز َو َج َّلَ ﴿ :ف َستَع َل ُم َ
ون
ٍ
ٍ
ِ
نيَ ،ح ُ
يث َأن َبأ ُتكُم ِرسا َل َة َر ﱢيب ِيف َوال َي ِة
عرش ا ُملك ﱢَذبِ َ
َمن ُه َو يف َضالل ُمبِني﴾ يا َم َ َ
َع ِيل عليه السالم واألَ ِئم ِة عليهم السالم ِمن ب ِ
عد ِه﴿ ،من ُه َو ِيف َض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ني﴾ كَذا
َ
َ
َّ
ﱟ
ُأ ِنز َلت).
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أقول :النسخة املرو ّية يف تفسريي الﱪهان وتأويل اآليات الظاهرة نق ً
ال عن
الكايف خالية عن العبارة« :كَذا ُأ ِنز َلت» ،57مما يكشف عن اختالف نسخ الكايف يف

صحة النسخة املطبوعة للكايف فمن الواضح من سياق
هذه النقطة .وعلی تقدير ّ
أن اإلمام يف مقام بيان معنی اآلية؛ حيث جاء يف أوله«ِ :يف َق ِ
الرواية ّ
ول اهللِ َع َّز َو َج َّل»،

عز ّ
وجل ،وﳍذا أوضح ّ
أن اخلطاب يف قوله﴿ :فستعلمون﴾ هو
أي يف معنی قوله ّ
للمكذبني ،ثم أوضح السبب ،ثم كرر املقطع األخري من اآلية﴿ :من ُه َو ِيف َض ٍ
ّ
الل
َ
ّ ّ
ّ
ُمبِ ٍ
كرر املقطع املذكور.
ني﴾ ،فلو كان مراد اإلمام عليه السالم بيان حتريفها ملا ّ

َعن َأ ِيب ب ِص ٍريَ ،عن َأ ِيب َع ِ
لت َل ُهَ :ق ُ
بد اهللِ عليه السالمَ ،
ول اهللِ َع َّز َو َج َّل:
قالُ ( :ق ُ
َ
ِ
ِ
ِ
قالَ :ف َ
حل ِق﴾؟ َ
تاب َمل َينطِقَ ،و َلن َينطِ َق،
قال :إِ َّن الك َ
﴿هذا كتا ُبنا َينط ُق َع َليكُم بِا َ
ول اهللِ صلی اهلل عليه وآله هو النّاطِ ُق بِ ِ
الك ِ
تابَ ،
َو َل ِك َّن َر ُس َ
﴿هذا
قال اهللُ َع َّز َو َج َّلَ :
ُ َ
ِ
لت فِ َ
َقر ُؤها َهكَذا! َف َ
حل ﱢق﴾َ .
قال:
لتُ :ج ِع ُ
قالُ :ق ُ
داك إِنّا ال ن َ
كتا ُبنا ُين َط ُق َع َليكُم بِا َ
ِ
ف ِمن ِك ِ
تاب
ﱪ ِئ ُيل َع َىل ُحم َ َّم ٍد صلی اهلل عليه وآلهَ ،و َل ِكنَّ ُه فِيام ُح ﱢر َ
َهكَذا واهللِ ن ََز َل بِه َج َ

اهللِ).
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عند متابعة الروايات الواردة ذيل اآلية نجد رواية عن أيب بصري أيض ًا من دون

إﳞام التحريف ،59مع ّ
أن الروايتني ترجعان يف األصل لرواية واحدة علی ما يبدو؛

فراوﳞام واحد ،واإلمام املروي عنه واحد ،واآلية املسؤول عنها واحدة ،واملعنی
فتوهم التحريف ناشﺊ من نقلها.
املشار إليه فيهام واحد مع اختالف يسري يف العبارةّ .

ف ِمن ِك ِ
تاب اهللِ» فهو
«و َل ِكنَّ ُه فِيام ُح ﱢر َ
وأما التحريف املشار إليه يف قولهَ :

التحريف املعنوي الناشﺊ عن اختالف القراءة .وهذا االختالف راجع لضبط
الكلمة ،وهو ثابت دون ريب .ولو فرضنا داللة الرواية علی خطأ القراءات
األخری ،فهذا املوضوع حساس ،ومثله البدّ أن ينعكس يف روايات عديدة ،يف حني

خاصة ،مما يكشف عن
أنّنا ال نجده ّإال عن اإلمام الصادق ،وعن طريق أيب بصري ّ
كوﳖا قراءة تفسري ّية.

َعن َأ ِيب َمح َزةََ ،عن َأ ِيب َجع َف ٍر عليه السالمَ ،
ﱪ ِئ ُيل ِ َﲠ ِذ ِه اآل َي ِة َهكَذا:
قال( :ن ََز َل َج َ
﴿ َف َأبى َأك َث ُر الن ِ
ّاس﴾ بِ َوال َي ِة َع ِ ٍيل ﴿إِ ّال ُك ُفور ًا﴾َ .
ﱪ ِئ ُيل عليه السالم
قالَ :ون ََز َل َج َ
ِﲠ ِذ ِه اآلي ِة هكَذا﴿ :و ُق ِل احل ﱡق ِمن ربكُم﴾ ِيف والي ِة َع ِ ٍيل ﴿ َفمن شاء َفلي ِ
ؤمن َو َمن
َ َ
َ َ
َﱢ
َ
َ ُ
َ
َ
َ
ً 61 60
ني﴾ َآل ُحم َ َّم ٍد ﴿نارا﴾ ).
شا َء َفل َيك ُفر إِنّا َأعتَدنا لِل ّظاملِ َ
من مراجعة الروايات الواردة ذيل اآليتني اتّضح ّ
أن عدد ًا منها مروي عن

اإلمام الباقر عليه السالم وهي واضحة الداللة علی التفسري ،62مما يكشف عن ّأﳖا

ﲨيع ًا يف مقام التفسريّ .
ولعل منشأ توهم التحريف هو عدم د ّقة الراوي يف النقل،

أو اعتامده علی األجواء السائدة آنذاك من التفسري املزجي .ويؤيده ورود هذا املعنی
عن أئمة آخرين أيض ًا من دون إﳞام التحريف.63
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ٍ ِ ِ
ألت َأبا َجع َف ٍر عليه السالم َعن َق ِ
جيلَ ،
ول اهللِ َع َّز َو َج َل:
(س ُ
قالَ :
َعن ُب َريد الع ﱢ
ِ
مانات إِىل َأ ِ
﴿إِ َّن اهللَ َيأ ُم ُركُم َأن ت َُؤ ﱡدوا األَ
ني الن ِ
ّاس َأن َحتك ُُموا
هلها َوإِذا َحكَمتُم َب َ
ِ
ِ
بِال َع ِ
قال :إِ ّيانا َعنَىَ ،أن ُي َؤ ﱢد َي األَ َّو ُل إِ َىل ِ
دل﴾َ ،64
لم
اإلما ِم ا َّلذي َبعدَ ُه ال ُكت َ
ُب والع َ
دل﴾ ا َّل ِذي ِيف َأ ِ
ّاس َأن َحتكُموا بِال َع ِ
ني الن ِ
يديكُمُ .ث َّم َ
قال
﴿وإِذا َحكَمتُم َب َ
الحَ .
والس َ
ُ
ﱢ

ِ
ِ
ِ
وﱄ األَ ِ
لِلن ِ
ول َو ُأ ِ
الر ُس َ
مر ِمنكُم﴾،65
ّاس﴿ :يا َأ ﱡﳞا ا َّلذي َن آ َمنُوا َأطي ُعوا اهللَ َو َأطي ُعوا َّ
ني إِ َىل يو ِم ِ
ِِ
ِ
َنازع ًا ِيف َأ ٍ
مر
القيا َم ِة بِطا َعتِناَ « .فإِن ِخفتُم ت ُ
يع ا ُملؤمن َ َ
خاص ًةَ ،أ َم َر َﲨ َ
إِ ّيانا َعنَى َّ

َفر ﱡدو ُه إِ َىل اهللِ َوإِ َىل الرس ِ
وﱄ األَ ِ
ول َوإِ َىل ُأ ِ
َيف َيأ ُم ُر ُه ُم اهللُ
مر ِمنكُم» 66كَذا ن ََز َلتَ ،وك َ
َّ ُ
ُ
ِ ِ
ِ
مر وير ﱢخص ِيف م َ ِ
ِ
ِ
لمأ ُم ِ
وري َن ا َّل ِذي َن
َع َّز َو َج َّل بِطا َعة ُوالة األَ ِ َ ُ َ ُ
ناز َعت ِهم إِنَّام ق َيل َذل َك ل َ
ُ

ِ
ِ
ِ
وﱄ األَ ِ
ول َو ُأ ِ
الر ُس َ
مر ِمنكُم﴾).
ق َيل َﳍُمَ ﴿ :أطي ُعوا اهللَ َو َأطي ُعوا َّ

67

أقول :ال ريب ّ
أن صدر الرواية يف مقام التفسري ،إنّام الكالم يف ذيلها .والقول

النص املذكور ،مع ّ
أن مراجعة الرواية يف
مبني علی د ّقة ّ
بداللتها علی التحريف ّ

مصادر احلديث تكشف عن تقطيعها وكوﳖا يف مقام تفسري عدد من اآليات.68

فتوهم التحريف ناشﺊ من تقطيع الرواية .وبمراجعة الروايات الواردة ذيل اآلية
األئمة ﳍا من دون اإلضافات السالفة ،69فلو كانت اإلضافة املذكورة
نجد استخدام ّ

األئمة ،مما يكشف عن كوﳖا تفسريية.
جز ًءا من اآلية لذكرها ّ

َعن َأ ِيب َمح َزةََ ،عن َأ ِيب َجع َف ٍر عليه السالمَ ،
ﱪ ِئ ُيل عليه السالم ِ َﲠ ِذ ِه
قال( :ن ََز َل َج َ
اآل َي ِة َع َىل ُحم َ َّم ٍد صلی اهلل عليه وآله َهكَذاَ ﴿ :ف َبدَّ َل ا َّل ِذي َن َظ َل ُموا﴾ َآل ُحم َ َّم ٍد َح َّق ُهم،
وال َغري ا َّل ِذي ِق َيل َﳍُم َف َأ َنزلنا َع َىل ا َّل ِذي َن َظ َل ُموا﴾ َآل ُحم َ َّم ٍد َح َّق ُهم ِ
﴿ َق ً
﴿رجز ًا ِم َن
َ
ِ
َ 71 70
فس ُقون﴾ ).
السامء بِام كانُوا َي ُ
َّ
الشحام عن اإلمام الباقر عليه
بمراجعة الرواية وجدناها مروية عن زيد
ّ
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السالم أيض ًا .72وورد املعنی نفسه يف رواية أخری عن اإلمام الباقرعليه السالم

أيض ًا من دون التعبري «نزل جﱪئيل عليه السالم ﲠا» .73واستخدم اإلمام الصادق
عليه السالم هذه اآلية من دون الزيادة املذكورة ،فلو كانت جزء اآلية لذكرها.74

َعن َأ ِيب َمح َزةََ ،عن َأ ِيب َجع َف ٍر عليه السالم َ
ﱪ ِئ ُيل عليه السالم ِ َﲠ ِذ ِه
قال( :ن ََز َل َج َ
ِ ِ
غفر َﳍم وال لِي ِ
﴿مل َيك ِ
اآل َي ِة َهكَذا :إِ َّن ا َّل ِذي َن َظ َل ُموا َآل ُحم َ َّم ٍد َح َّق ُهم َ
هد َ ُﳞم
ُن اهللُ ل َي َ ُ َ َ
كان ذلِ َك َع َىل اهللِ َي ِسري ًا﴾ُ .ث َّم َ
َط ِريق ًا * إِ ّال َط ِر َيق َج َهن ََّم خالِ ِدي َن فِيها َأ َبد ًا َو َ
قال﴿ :
ول بِاحل ﱢق ِمن ربكُم﴾ ِيف والي ِة َع ِ ٍيل ﴿ َف ِ
الر ُس ُ
ﺂمنُوا َخري ًا َلكُم
َ َ
َﱢ
يا َأ ﱡﳞا الن ُ
َ
ّاس َقد جا َءك ُُم َّ
ِ ِ
ِ
ِ 76 75
اموات َو﴾ ما ِيف ﴿األَرض﴾ ).
الس
َوإِن تَك ُف ُروا﴾ بِ َوال َية َع ٍيل ﴿ َفإِ َّن هللِ ما ِيف َّ
أقول :اختلفت نسخ احلديث؛ فالوارد يف تفسري العياﳾ﴿« :إِ َّن ا َّلذي َن َك َف ُروا

النص القرآين .كام روی
حممد ح ّقهم .77»...وهذه العبارة أقرب إلی ّ
َو َظ َل ُموا﴾ آل ّ

ابن شهرآشوب هذه الرواية من طريق آخر عن اإلمام الباقر عليه السالم مع
وضوح داللتها علی التفسري78؛ إذ صدّ رت أوالً بالعبارة«ِ :يف َق ْولِ ِه َت َع َاىل» ،وجاء

بلفﻆ «يعني» قبل قوله« :بوالية عيل» .والرواية واحدة ،واإلمام الذي صدرت عنه
واحد ،مع اختالف رواهتا ،مما يكشف عن أﳖا تفسريية.

ّ
ولعل سبب توهم التحريف من رواية الكايف هو احتفافها بلحن خاص،

فأغفله أبو محزة يف أثناء نقل الرواية ،والتفت إليه جابر .ومما يشهد لكون اإلضافة
تفسريية هو ّ
فﴪها باملعنی نفسه ،وبلفﻆ ال يوهم
أن اإلمام الباقر عليه السالم نفسه ّ

التحريف ،79كام قرأها أهل البيت عليهم السالم من دون الزيادات املذكورة يف
مواطن عديدة ،فلو كانت اإلضافات املذكورة جز ًءا من اآلية ألوردوها أيض ًا.

80
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ِ ِ
(س َأ ْل ُت َأ َبا َع ْب ِد اهللِ عليه السالم َع ْن َق ْو ِل اهللِ
َع ِن اﳍ َ ْي َث ِم ْب ِن ُع ْر َو َة التَّميم ﱢي َق َالَ :
ِ
وهك ُْم َو َأ ْي ِد َيك ُْم إِ َىل ا َملرافِ ِق﴾َ 81ف ُق ْل ُت َهك ََذاَ :و َم َس ْح ُت
َع َّز َو َج َّلَ ﴿ :فا ْغس ُلوا ُو ُج َ
ِ
ِ
ِ
وهك ُْم
م ْن َظ ْه ِر َك ﱢفي إِ َىل امل ْر َف ِقَ .ف َق َالَ :ل ْي َس َهك ََذا َتن ِْزي ُل َها ،إِن ََّام ِه َيَ :فا ْغس ُلوا ُو ُج َ
ِ ِ ِ 82
َو َأ ْي ِد َيك ُْم ِم َن ا َمل َرافِ ِق ُث َّم َأ َم َّر َيدَ ُه ِم ْن ِم ْر َف ِق ِه إِ َىل َأ َصابعه).

إذا د ّققنا النظر يف الرواية اتّضح ّ
أن املراد ﲠا هو التفسري ،فقد سأل الراوي
عن اآلية وعرض علی اإلمام فهمه ﳍا بصورة عمليةَ « :ف ُق ْل ُت َهك ََذاَ :و َم َس ْح ُت ِم ْن
َظ ْه ِر ،»...فأجابه اإلمام عليه السالم ّ
بأن املراد باآلية هو الغسل من املرفق وحتی
ِ
ِ
ِ
ِ
ثم أوضح ذلك للسائل
ّ
الكف قائالًَ « :فا ْغس ُلوا ُو ُج َ
وهك ُْم َو َأ ْيد َيك ُْم م َن املراف ِق»ّ ،

نصها .ومما
بصورة عمليةُ « :ث َّم َأ َم َّر َيدَ ُه .»...فاإلمام يف مقام بيان معنی اآلية ،ال ّ
يؤيد ذلك ّ
أن الذي يراجع الروايات ﳚد استناد األئمة عليهم السالم لﻶية كام هي

يف املصحف ،مما يكشف عن كوﳖا تفسريية ،ال لبيان حتريف اآلية.

83

ثم علی فرض داللة الرواية علی التحريف فإنّه البدّ من وجود دا ٍع عقالئي
ٍ
منتف يف املقام ،فالتحريف بحاجة إلی جهة تقوم به لتحقيق بعض
لذلك ،وهو

يتصور قيامها بالتحريف هي إ ّما املخالفني ألهل البيت عليهم
املصالح ،واجلهة التي
ّ

السالم؛ وإ ّما الزنادقة وأمثاﳍم .أ ّما املخالفون فال داعي ﳍم لتحريفها ّ
ألن فتاوی

فقهائهم ـ كفتاوی فقهائنا ـ ّ
بأن الغسل من املرفق حتّی اليد ،فتحريفها ال خيدمهم

يف ﳾء .وأ ّما الزنادقة وغريهم فعلی فرض إقدامهم علی ذلك ّ
فإن املسلمني ال
يتعرض القر آن للتحريف من قبلهم.
يأخذون عنهم كي ّ

هذا وقد ورد هذا التعبري يف روايات أخری 84ال يسع املقام لنقلها وبيان ما

يتع ّلق ﲠا ،ونكتفي باإلشارة إليها يف اجلدول البياين اآلﰐ.
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جدول بياين:
إليك فيام ييل جدول بياين يوضح بعض اجلهات املتعلقة بالروايات ّ
حمل

البحث:
اﻹﻣﺎم

اﻟﺮاوي

اﻵﻳﺔ

اﳌﺼﺪر

اﻟﺒﺎﻗﺮ

﴿وﻟَﻮ أَﻧـﱠُﻬﻢ ﻓـََﻌﻠُﻮا
َ
ﻮﻋﻈُﻮ َن
ﺟﺎﺑﺮ اﳉﻌﻔﻲ ﻣﺎ ﻳُ َ
ﺑِِﻪ﴾٨٥

اﻟﻜﺎﰲ

اﻟﺒﺎﻗﺮ

ِ
ﺌﺴﻤﺎ اﺷﺘـََﺮوا
﴿ﺑ َ
ﺑِِﻪ أَﻧ ُﻔ َﺴ ُﻬﻢ أَن
ﺟﺎﺑﺮ اﳉﻌﻔﻲ
ِ
َﻧﺰَل
ﻳَﻜ ُﻔ ُﺮوا ﲟﺎ أ َ
ﷲُ ﺑَﻐﻴﺎً﴾٨٦

اﻟﻜﺎﰲ

اﻟﺒﺎﻗﺮ

ﺟﺎﺑﺮ
اﳉﻌﻔﻲ

﴿وإِن ُﻛﻨﺘُﻢ ِﰲ
َ
َرﻳﺐ ِﳑّﺎ ﻧـَﱠﺰﻟﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﻋ ِ
ﺒﺪﺎﻧ
َ َ
ﻓَﺄﺗُﻮا ﺑِ ُﺴ َﻮرٍة ِﻣﻦ
ِﻣﺜﻠِ ِﻪ﴾٨٧

اﻟﻜﺎﰲ

اﻟﺒﺎﻗﺮ

ﺟﺎﺑﺮ
اﳉﻌﻔﻲ

ﱠِ
ﻳﻦ
﴿ﺎﻳ أَﻳﱡﻬﺎ اﻟﺬ َ
ِ ِ
ي
َآﻣﻨُﻮا إذا ﻧُﻮد َ
ﺼ ِ
ﻼة ِﻣﻦ
ﻟِﻠ ﱠ
ﻳ ِﻮم اﳉﻤﻌﺔِ
َ ُُ َ
ﻓﺎﺳﻌﻮا إِﱃ ِذﻛ ِﺮ
َ
ِ
ﷲ﴾٨٨

اﻻﺧﺘﺼﺎص
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اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻮارد ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ

اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﻒ

ﻻ وﺛﻮق ﲟﺘﻨﻬﺎ
َﻫ َﻜﺬا ﻧـََﺰﻟَﺖ َﻫ ِﺬ ِﻩ
ﻻﺧﺘﻼف ﻧﺴﺨﻬﺎ
﴿وﻟَﻮ أَﻧـﱠُﻬﻢ
اﻵﻳَﺔَُ :
ﻮﻋﻈُﻮ َن ﺑِِﻪ﴾ ﻣﻊ أن أﺎﺑ ﺑﺼﲑ روی
ﻓـََﻌﻠُﻮا ﻣﺎ ﻳُ َ
ِﰲ َﻋﻠِ ٍﻲ ﴿ﻟَﻜﺎ َن َﺧﲑاً اﳌﻀﻤﻮن ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ
دون اﻳﻬﺎم اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ
َﳍُﻢ﴾
ﻧـﺰَل ﺟﱪﺋِ
ﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ
ََ َ َ
ُ
اﻟﺴﻼم ِﻬﺑَ ِﺬ ِﻩ اﻵﻳَِﺔ َﻋﻠَﻰ
ﻓﺴﺮت ﺎﺑﳌﻌﻨﯽ
ّ
ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ ﺻﻠﯽ اﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ
ﻧﻔﺴﻪ ﰲ رواﺎﻳت
ِ
ﺌﺴﻤﺎ
وآﻟﻪ َﻫ َِﻜﺬا ﴿ﺑ َ
أﺧﺮی ﻣﻦ دون إﻳﻬﺎم
اﺷﱰوا ﺑِﻪ أَﻧ ُﻔ َﺴ ُﻬﻢ أَن
ََ
اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ
ﻳﻜ ُﻔﺮوا ِ
َﻧﺰَل اﻪﻠﻟ﴾
أ
ﺎ
ﲟ
َ
َ ُ
ِﰲ َﻋﻠِ ٍﻲ ﴿ﺑَﻐﻴﺎً﴾
ﻧـََﺰَل َﺟ َﱪﺋِﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم ِﻬﺑ ِﺬُِﻩ اﻵﻳﺔِ
َ َ
ﻓﺴﺮت ﺎﺑﳌﻌﻨﯽ
ّ
َﻋﻠَﻰ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ َﻫ َﻜﺬا ﴿
ﻧﻔﺴﻪ ﰲ رواﺎﻳت
وإِن ﻛﻨﺘﻢ ِﰲ رﻳﺐ ِﳑﺎ
َ ُ ُ َِ ِّ أﺧﺮی ﻣﻦ دون إﻳﻬﺎم
ﻧـَﱠﺰﻟﻨﺎ َﻋﻠﻰ َﻋﺒﺪﺎﻧ﴾ ﰲ
اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ
َﻋﻠِ ٍﻲ ﴿ﻓَﺄﺗُﻮا ﺑِ ُﺴ َﻮرٍة ِﻣﻦ
ِﻣﺜﻠِ ِﻪ﴾
ﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا
»ﺎﻳ أَﻳﱡﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬ
َ
ِ ِ
ﺼ ِ
ﻼة ِﻣﻦ
ي ﻟِﻠ ﱠ
إذا ِﻧُﻮد َ
ِ
ﻓﺎﻣﻀﻮا
ﻳَﻮم اﳉُ ُﻤ َﻌﺔ ُ
إِ َﱃ ِذﻛ ِﺮ ِ
ﷲ«َ ،ﻫ َﻜﺬا
ﻧـََﺰﻟَﺖ ﺎﻳ ﺟﺎﺑُِﺮ

ﻻ وﺛﻮق
ﺑﺼﺪورﻫﺎ وﻋﻠﯽ
ﻓﺮﺿﻪ ﻓﻬﻲ ﺗﻔﺴﲑﻳّﺔ
ﻛﻤﺎ ﰲ رواﺎﻳت
أﺧﺮی

اﻟﺒﺎﻗﺮ

﴿ ُﻛ ﱡﻞ
ﺟﺎﺑﺮ اﳉﻌﻔﻲ ﻧَ ٍ
ﻔﺲ ذاﺋَِﻘ ُﺔ
ِ
اﳌﻮت﴾٨٩
َ

ﳐﺘﺼﺮ اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ

اﻟﺒﺎﻗﺮ

ﻗﺎل
﴿و َ
َ
اﻟﻈّﺎﻟِ ُﻤﻮ َن إِن
ﺟﺎﺑﺮ اﳉﻌﻔﻲ
ﺗـَﺘﱠﺒِﻌُﻮ َن إِّﻻ َر ُﺟ ًﻼ
ﺴﺤﻮراً﴾٩٠
َﻣ ُ

اﻟﻘﻤﻲ
ﺗﻔﺴﲑ ّ

اﻟﺒﺎﻗﺮ

اﺑﻮ ﲪﺰة
اﻟﺜﻤﺎﱄ

ﻮﻋ ُﺪو َن
﴿إِﱠﳕﺎ ﺗُ َ
ﻟَ ِ
ﺼﺎد ٌق﴾٩١

اﻟﱪﻫﺎن

اﻟﺒﺎﻗﺮ

أﺑﻮ ﲪﺰة

﴿ﻓَﺄَﰉ أَﻛﺜـَُﺮ
اﻟﻨّ ِ
ﺎس إِّﻻ
ُﻛ ُﻔﻮراً﴾﴿ ٩٢
َوﻗُ ِﻞ اﳊَ ﱡﻖ ِﻣﻦ
َرﺑِّ ُﻜﻢ ﻓَ َﻤﻦ
ﺷﺎء ﻓَﻠﻴ ِ
ﺆﻣﻦ...
َ ُ
ﺎﻧراً﴾٩٣

اﻟﻜﺎﰲ

ِ
ِ
ﻴﻞ
َﻫ َﻜﺬا ﻧـََﺰَل ﻬﺑﺎ َﺟ َﱪﺋ ُ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم َﻋﻠَﻰ
اﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ دون
ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮأﻫﺎ ّ
اﻹﺿﺎﻓﺔ اﳌﺬﻛﻮرة
وآﻟﻪُ :ﻛ ﱡﻞ ﻧَ ٍ
ﻔﺲ ذاﺋَِﻘﺔُ
اﳌ ِ
ﻨﺸ َﻮرةٌ
ﻮت َوَﻣ ُ
َ
ﻧـﺰَل ﺟﱪﺋِ
ﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ
ََ َ َ ُ
ﻮل ِ
اﻟﺴﻼم َﻋﻠَﻰ رﺳ ِ
ﷲ
َُ
ﻻ وﺛﻮق ﺑﺼﺪورﻫﺎ
ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ
وﻻ ﲟﺘﻨﻬﺎ ،وﻋﻠﯽ
ِﻬﺑَ ِﺬ ِﻩ اﻵﻳَِﺔ َﻫ َﻜﺬا﴿ :
ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻓﻬﻲ ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ
ﻗﺎل اﻟﻈّﺎﻟِ ُﻤﻮ َن﴾
و َ
ِﻵَِل ُﳏ ﱠﻤ ٍ
ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎق
ﺣ
ﺪ
ﱠﻬﻢ ﴿
ﻘ
َ َ ُ
إِن ﺗـَﺘﱠﺒِﻌُﻮ َن إِّﻻ َر ُﺟ ًﻼ
ﺴﺤﻮراً﴾
َﻣ ُ
ﻻ وﺛﻮق ﺑﺼﺪورﻫﺎ،
وﻋﻠﯽ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻓﻬﻲ
ﻓﺴﺮت
﴿إِﱠﳕﺎ ﺗُ َ
ﻮﻋ ُﺪِو َن ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ﻓﻘﺪ ّ
ﻟَ ِ
ﺎﺑﳌﻌﻨﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ
ﺼﺎد ٌق﴾ ِﰲ َﻋﻠ ٍّﻲ،
دون إﻳﻬﺎم اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ
َوَﻫ َﻜ َﺬا أُﻧ ِﺰﻟَﺖ
ﰲ رواﻳﺔ أﺧﺮی ﻷﰊ
ﲪﺰة
ِ
ﻴﻞ ِﻬﺑَ ِﺬ ِﻩ اﻵﻳَِﺔ
ﻧـََﺰَل َﺟ َﱪﺋ ُ
َﻫ َﻜﺬا ﴿ﻓَﺄَﰉ أَﻛﺜَُﺮ
اﻟﻨّ ِ
ﺎس﴾ ﺑَِﻮﻻﻳَِﺔ َﻋﻠِ ٍﻲ ﴿
ﻓﺴﺮت ﺎﺑﳌﻌﻨﯽ
ّ
ﻗﺎلَ :وﻧـََﺰَل
﴾
ا
ر
ﻮ
ﻔ
ﻛ
إِّﻻ ُ ُ ً َ
ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ دون إﻳﻬﺎم
ِ
ﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
ِ َﺟِ َِﱪﺋ ُ
اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﰲ رواﻳﺔ
ِ
﴿و
ﻬﺑَﺬﻩ اﻵﻳَﺔ َﻫ َﻜﺬا َ
أﺧﺮی ﻷﰊ ﲪﺰة
ﻗُ ِﻞ اﳊَ ﱡﻖ ِﻣﻦ َرﺑِّ ُﻜﻢ﴾
ورواﻳﺔ ﳉﺎﺑﺮ
ِﰲ َوﻻﻳَِﺔ َﻋﻠِ ٍﻲ ﴿ﻓَ َﻤﻦ
ِ
ﺷﺎءَ ﻓَﻠﻴُﺆﻣﻦ َوَﻣﻦ ﺷﺎءَ
ﻓَﻠﻴَﻜ ُﻔﺮ﴾...
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اﻟﺒﺎﻗﺮ

أﺑﻮ ﲪﺰة

ِ ﱠِ
ﻳﻦ...
﴿إ ﱠن اﻟﺬ َ
ِ
ِ
َﱂ ﻳَ ُﻜ ِﻦ ﷲُ ﻟﻴَﻐﻔَﺮ
َﳍﻢ وﻻ ﻟِﻴ ِ
ﻬﺪﻳـَُﻬﻢ
ُ َ َ
ﻃَ ِﺮﻳﻘﺎً * إِّﻻ
ﻳﻖ َﺟ َﻬﻨ َﱠﻢ...
ﻃَ ِﺮ َ
ِ
ِﻣﻦ َرﺑّ ُﻜﻢ﴾٩٤

اﻟﻜﺎﰲ

اﻟﺒﺎﻗﺮ

﴿ﻓـﺒﺪ َ ﱠ ِ
ﻳﻦ
ََ
ﱠل اﻟﺬ َ
ﻇَﻠَ ُﻤﻮا ﻗَ ًﻮﻻ
َﻏ َﲑ اﻟﱠ ِﺬي
ِ
َﻧﺰﻟﻨﺎ
ﻴﻞ َﳍُﻢ ﻓَﺄ َ
أﺑﻮ ﲪﺰة ـ زﻳﺪ ﻗ َ
ِ
ﱠ
اﻟﺸﺤﺎم
ﻳﻦ
َﻋﻠَﻰ اﻟﺬ َ
ِ
ِ
ﻇَﻠَ ُﻤﻮا رﺟﺰاً ﻣ َﻦ
اﻟ ﱠﺴ ِ
ﻤﺎء ِﲟﺎ ﻛﺎﻧُﻮا
ﻔﺴ ُﻘﻮ َن﴾٩٥
ﻳَ ُ

اﻟﻜﺎﰲ ،ﺗﻔﺴﲑ
اﻟﻌﻴّﺎﺷﻲ

اﻟﺒﺎﻗﺮ

ﱠِ
ﻳﻦ
﴿ ﺎﻳ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﺬ َ
ِ
َآﻣﻨُﻮا أَﻃﻴﻌُﻮا ّ
اﻪﻠﻟَ
وأ ِ
ﻮل
َﻃﻴﻌُﻮا اﻟﱠﺮ ُﺳ َ
َ
ﺑﺮﻳﺪ اﻟﻌﺠﻠﻲ َوأ ِ
ُوﱄ اﻷ َْﻣ ِﺮ
ِ
ﻚ
ِﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ ...ذﻟ َ
َﺣ َﺴ ُﻦ
َﺧﻴـٌْﺮ َوأ ْ
َﺄﺗْ ِوﻳﻼً﴾٩٦

اﻟﻜﺎﰲ

اﻟﺒﺎﻗﺮ

﴿وﻟَﻮ أَﻧـﱠُﻬﻢ إِذ
َ
ﻇَﻠَ ُﻤﻮا أَﻧ ُﻔ َﺴ ُﻬﻢ
ﺟﺎؤ َك ﻓﺎﺳﺘَﻐ َﻔ ُﺮوا
ُ
ﷲَ ...ﺗـَّﻮاﺎﺑً
َرِﺣﻴﻤﺎً﴾٩٧

زرارة
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اﻟﻘﻤﻲ
ﺗﻔﺴﲑ ّ

ﻧـََﺰَل َﺟ َﱪﺋِﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم ِﻬﺑ ِﺬُِﻩ اﻵﻳﺔِ
َ َ
ﻳﻦ...
َﻫ َﻜﺬا ﴿إِ ﱠن اﻟﱠ ِﺬ
َ
آل ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ
ﻇَﻠَ ُﻤﻮا﴾ َ
ﱠﻬﻢ ﴿ َﱂ ﻳَ ُﻜ ِﻦ اﻪﻠﻟ
َﺣﻘ ُ
ِ
ِ
ﻟِﻴ ِ
ﻐﻔَﺮ َﳍُﻢ َوﻻ ﻟﻴَﻬﺪﻳـَُﻬﻢ
َ
ﻃَ ِﺮﻳﻘﺎً
ﻧـﺰَل ﺟﱪﺋِ
ﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ
ََ َ َ
ُ
اﻟﺴﻼم ِﻬﺑَ ِﺬ ِﻩ اﻵﻳَِﺔ
َﻋﻠَﻰ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ ﺻﻠﯽ ﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ َﻫ َﻜﺬا﴿ :
ﻓـﺒﺪ َ ﱠ ِ
ﻳﻦ ﻇَﻠَ ُﻤﻮا﴾
ََ
ﱠل اﻟ ٍﺬ َ
ﱠﻬﻢ﴿ ،
َ
آل ُﳏَ ﱠﻤﺪ َﺣﻘ ُ
ﱠِ ِ
ﻴﻞ
ﻗَ ًﻮﻻ َﻏ َﲑ اﻟﺬي ﻗ ِ َ
ﱠ
ﻳﻦ
َﳍُﻢ ﻓَﺄ َ
َﻧﺰﻟﻨﺎ َﻋﻠَﻰ اﻟﺬٍ َ
آل ُﳏَ ﱠﻤﺪ
ﻇَﻠَ ُﻤﻮا﴾ َ
ﱠﻬﻢ ﴿ ِرﺟﺰاً ِﻣ َﻦ
َﺣﻘ ُ
ِ
اﻟ ﱠﺴﻤﺎء﴾...
ﱠِ
ﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا
﴿ﺎﻳ أَﻳﱡﻬﺎ اﻟﺬ َ
ِ
أِ
َﻃﻴﻌُﻮا ﷲَ َوأَﻃﻴﻌُﻮا
ﻮل َوأ ِ
ُوﱄ اﻷَﻣ ِﺮ
اﻟﱠﺮ ُﺳ َ
ِ
ِ
ﻴﻊ
ﻣﻨ ُﻜﻢ﴾ ...أ ََﻣَِﺮ َﲨ َ
ِ
اﳌ ِ
ﺆﻣﻨِ َ ِ
ﻴﺎﻣ ِﺔ
ﲔ إ َﱃ ﻳَﻮم اﻟﻘ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ﻄﺎﻋﺘﻨﺎ» .ﻓَﺈن ﺧﻔﺘُﻢ
ﺑِ َ
ﻨﺎزﻋﺎً ِﰲ أَﻣ ٍﺮ ﻓـَُﺮﱡدوﻩُ إِ َﱃ
ﺗَ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﷲ َوإ َﱃ اﻟﱠﺮ ُﺳﻮل َوإ َﱃ
أِ
ُوﱄ اﻷَﻣ ِﺮ ِﻣﻨ ُﻜﻢ« َﻛﺬا
ﻧـََﺰﻟَﺖ
﴿وﻟَﻮ أَﻧـﱠُﻬﻢ إِذ ﻇَﻠَ ُﻤﻮا
َ
ﺟﺎؤ َك﴾ ﺎﻳ
أَﻧ ُﻔ َﺴ ُﻬﻢ ُ
ِ
َﻋﻠ ُﻲ ﴿ﻓﺎﺳﺘَﻐ َﻔُﺮوا ﷲَ
ﻮل
واﺳﺘَﻐ َﻔَﺮ َﳍُُﻢ اﻟﱠﺮ ُﺳ ُ
ﻟََﻮ َﺟ ُﺪوا ﷲَ ﺗـَّﻮاﺎﺑً
َرِﺣﻴﻤﺎً﴾ َﻫ َﻜﺬا ﻧـََﺰﻟَﺖ

ﻻ وﺛﻮق ﲟﺘﻨﻬﺎ ،ﻣﻊ
اﻷﺋﻤﺔ ﻗﺮؤوﻫﺎ
أ ّن ّ
ﻣﻦ دون اﻟﺰﺎﻳدات
اﳌﺬﻛﻮرة ،وﻓﺴﺮت
ﺎﺑﳌﻌﻨﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﺤﻮ
ﻻ ﻳﻮﻫﻢ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ

ﻻ وﺛﻮق ﲟﺘﻨﻬﺎ ،ﻣﻊ
اﻷﺋﻤﺔ ﻗﺮؤوﻫﺎ
أ ّن ّ
ﻣﻦ دون اﻻﺿﺎﻓﺎت
اﳌﺬﻛﻮرة وﻓﺴﺮﻫﺎ
اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق ﲟﺎ ﻻ
ﻳﻮﻫﻢ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ

اﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ دون
ﻗﺮأﻫﺎ ّ
اﻻﺿﺎﻓﺎت اﳌﺬﻛﻮرة
وﻓﺴﺮﻫﺎ اﻹﻣﺎم
اﻟﺼﺎدق ﲟﺎ ﻻ ﻳﻮﻫﻢ
اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ

ﻓﺴﺮت ﺎﺑﳌﻌﻨﯽ ﻧﻔﺴﻪ
ّ
ﰲ رواﻳﺔ أﺧﺮی
ﻟﺰرارة ﻣﻦ دون إﻳﻬﺎم
اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ

اﻟﺒﺎﻗﺮ

اﻟﺒﺎﻗﺮ

اﻟﺒﺎﻗﺮ

ُﳏَ ﱠﻤ ِﺪ ﺑ ِﻦ
اﻟ ُﻔﺮ ِ
ات

﴿و َﺳﻴَﻌﻠَ ُﻢ
َ
ﱠِ
ﻳﻦ ﻇَﻠَ ُﻤﻮا
اﻟﺬ َ
ي ُﻣﻨ َﻘﻠَ ٍ
ﺐ
أَ ﱠ
ﻳَﻨ َﻘﻠِﺒُﻮ َن﴾٩٨

ﻚ
﴿وإِ ﱠن ﻟَ َ
َ
َﻷَﺟﺮاً َﻏﲑ َﳑﻨُﻮنٍ
َ
ﱠﻚ ﻟَ َﻌﻠﻰ
* َوإِﻧ َ
ﻃﺎوس ﻋﻦ ُﺧﻠُ ٍﻖ َﻋ ِﻈﻴ ٍﻢ
* ﻓَﺴﺘُ ِ
أﺑﻴﻪ
ﺒﺼ ُﺮ
َ
ِ
َوﻳُﺒﺼ ُﺮو َن
* ِﺄﺑَﻳِّ ُﻜ ُﻢ
اﳌﻔﺘُﻮ ُن﴾٩٩
َ
﴿ﺎﻳ أَﻳﱡﻬﺎ
ﻮل ﺑـَﻠِّﻎ ﻣﺎ
اﻟﱠﺮ ُﺳ ُ
*
ِ
ﻴﻚ ﻣﻦ
أُﻧ ِﺰَل إِﻟَ َ
ﻚ﴾١٠٠
َرﺑِّ َ

اﻟﻘﻤﻲ
ﺗﻔﺴﲑ ّ

﴿و َﺳﻴَﻌﻠَ ُﻢ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ
َ
آل ُﳏ ﱠﻤَﺪٍ
ﻇَﻠَ ُﻤﻮا﴾ َ
َ
اﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ دون
ﺐ ﻗﺮأﻫﺎ ّ
ﱠﻬﻢ ﴿أَي ﻣﻨﻘﻠ ٍ
َﺣﻘ ُ
ﱠ ُ َ َ ِ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﳌﺬﻛﻮرة
ﻳَﻨ َﻘﻠِﺒُﻮ َن﴾َ ،ﻫ َﻜﺬا وﷲ
ﻧـََﺰﻟَﺖ

ﺗﻔﺴﲑ ﻓﺮات

ﻚ َﻷَﺟﺮاً َﻏ َﲑ
﴿وإِ ﱠن ﻟَ َ
َ
ِ
َﳑﻨُ ٍ
ﻚ ﻣﺎ
ﻮن﴾ ﺑِﺘَﺒﻠﻴﻐِ َ
ﻐﺖ ِﰲ َﻋﻠِ ٍﻲ﴿ ،
ﺑـَﻠﱠ َ
ِ
ﱠﻚ ﻟَ َﻌﻠﻰ ُﺧﻠُ ٍﻖ َﻋﻈﻴ ٍﻢ
َوإِﻧ َ
ِ
ِ
* ﻓَ َﺴﺘُﺒﺼُﺮ َوﻳُﺒﺼُﺮو َن *
ﻗﺎل:
ِﺄﺑَﻳِّ ُﻜ ُﻢ اﳌﻔﺘُﻮ ُن﴾ َ
َوَﻫ َﻜَﺬا ﻧـََﺰﻟَﺖ

ﻻ وﺛﻮق ﺑﺼﺪورﻫﺎ
وﻋﻠﯽ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
ﻓﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﺗﻔﺴﲑي

ﻮل ﺑـَﻠِّﻎ
﴿ﺎﻳ أَﻳﱡﻬﺎ اﻟﱠﺮ ُﺳ ُ
ﻴﻚ ِﻣﻦ
ﻋﻤﺪة ﻋﻴﻮن
ﻣﺎ أُﻧ ِﺰَل إِﻟَ َ
ِ
ِ
ﻗﺎل:
ﻚ﴾ ِﰲ َﻋﻠ ٍّﻲ َو َ
ﺻﺤﺎح اﻷﺧﺒﺎر َرﺑّ َ
َﻫ َﻜﺬا أُﻧ ِﺰﻟَﺖ

ﺧﺎص
ﺗﻌﺒﲑﻫﺎ ّ
ﺑﻨﺴﺨﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ
ﺗﻔﺴﲑي ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻬﺪ
ﺑﻪ اﻟﻘﺮاﺋﻦ

اﻟﺒﺎﻗﺮ و
اﻟﺼﺎدق

ﺑَ ِ
ﻌﺾ
ِ
أَﺻﺤﺎﺑﻨﺎ

﴿إِن أَﺗﱠﺒِ ُﻊ
إِّﻻ ﻣﺎ ﻳُﻮﺣﻰ
ﱄ﴾١٠١
إِ َﱠ

ﺄﺗوﻳﻞ اﻵﺎﻳت
اﻟﻈﺎﻫﺮة

اﻟﺼﺎدق

اﺑﻮ ﺑﺼﲑ

﴿وَﻣﻦ ﻳُ ِﻄ ِﻊ
َ
ﷲَ َوَر ُﺳﻮﻟَ ُﻪ
ﻓﺎز ﻓَﻮزاً
ﻓـََﻘﺪ َ
َﻋ ِﻈﻴﻤﺎً﴾١٠٢

اﻟﻜﺎﰲ

اﻟﺼﺎدق

اﺑﻮ ﺑﺼﲑ

﴿ﺳﺄ ََل ﺳﺎﺋِ ٌﻞ
َ
ﺑِﻌ ٍ
ﺬاب واﻗِ ٍﻊ *
َ
ﻟِﻠﻜﺎﻓِ
ﻟ
ﻳﻦ
ﺮ
َ
ﻴﺲ ﻟَﻪُ
ِ َ َ
داﻓ ٌﻊ﴾١٠٣

اﻟﻜﺎﰲ

ﻌﺎﱃ﴿ :إِن أَﺗﱠﺒِ ُﻊ
ﻗَﻮﻟُﻪُ ﺗَ َ
ِ
ِ
ﱄ﴾ ِﰲ
إ
ﻮﺣﻰ
َﱠ
إّﻻ ﻣﺎ ﻳُ
ِ
ِ
َﻋﻠ ٍّﻲ َﻫ َﻜﺬا أُﻧﺰﻟَﺖ

ﻻ وﺛﻮق ﺑﺼﺪورﻫﺎ
وﻋﻠﯽ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻓﻬﻲ
ﺗﻔﺴﺮﻳﺔ ﻓﻘﺪ ورد
اﳌﻀﻤﻮن ﻧﻔﺴﻪ
ﺑﻨﺤﻮ ﻻ ﻳﻮﻫﻢ
اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ

ِ
﴿وَﻣﻦ ﻳُﻄ ِﻊ ﷲَ
َ
ورﺳﻮﻟَﻪ﴾ ِﰲ وﻻﻳﺔِ
ُ
َ
ََ ُ
َ
اﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ دون
َﻋﻠِ ٍﻲ ووﻻﻳ ِﺔ اﻷَﺋِ ﱠﻤ ِﺔ ِﻣﻦ ﻗﺮأﻫﺎ ّ
ّ ََ َ
اﻹﺿﺎﻓﺎت اﳌﺬﻛﻮرة
ِِ
ﻓﺎز ﻓَﻮزاً
ﺑَﻌﺪﻩ ﴿ﻓـََﻘﺪ َ
َﻋ ِﻈﻴﻤﺎً﴾ ﻫ َﻜﺬا ﻧـََﺰﻟَﺖ
﴿ﺳﺄ ََل ﺳﺎﺋِﻞ ﺑِﻌ ٍ
ﺬاب
ٌ َ
َ
ﻻ وﺛﻮق ﲟﺘﻨﻬﺎ
ﻳﻦ﴾
واﻗِ ٍﻊ * ﻟِﻠﻜﺎﻓِﺮ
َ
ﻓﻬﻲ ﻣﻘﻄّﻌﺔ ﻣﻊ أن
ﺑَِﻮﻻﻳَِﺔ َﻋﻠِ ٍﻲ ﴿ﻟَﻴﺲ ﻟَﻪ
دال
َ ُ ﺳﻴﺎق اﻟﺮواﻳﺔ ّ
ﻗﺎلَ :ﻫ َﻜﺬا
داﻓِ ٌﻊ﴾ ﰒُﱠ َ
ﻋﻠﯽ اﻟﺘﻔﺴﲑ ،ﻛﻤﺎ
وِ
اﻪﻠﻟ ﻧـََﺰَل ِﻬﺑﺎ ﺟﱪﺋِﻴﻞ
َ
َ َ ُ ﻓﺴﺮﻫﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻇﻢ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم َﻋﻠَﻰ
ﻣﻦ دون اﻹﺿﺎﻓﺔ
ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ ﺻﻠﯽ اﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ
 ٢٠٩اﳌﺬﻛﻮرة
وآﻟﻪ.
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﴿ﻓَ َﺴﺘَﻌﻠَ ُﻤﻮ َن َﻣﻦ ُﻫ َﻮ
ﺿ ٍ
ﻼل ُﻣﺒِ ٍ
ﲔ﴾ ﺎﻳ
ِﰲ َ
ِ
ﻴﺚ ﻻ وﺛﻮق ﲟﺘﻨﻬﺎ ،ﻣﻊ
ﲔ َﺣ ُ
َﻣ َ
ﻌﺸَﺮ اﳌُ َﻜ ّﺬﺑِ َ
ِ
ِ
أَﻧﺒَﺄﺗُ ُﻜﻢ رﺳﺎﻟَﺔَ َرِّﰊ ﰲ أن اﻟﺴﻴﺎق واﻟﻘﺮاﺋﻦ
َوﻻﻳَِﺔ َﻋﻠِ ٍّﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ داﻟّﺔ ﻋﻠﯽ
إرادة اﻟﺘﻔﺴﲑ
َواﻷَﺋِ ﱠﻤ ِﺔ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
ِﻣﻦ ﺑ ِ
ﻌﺪ ِﻩ َﻣﻦ ُﻫ َﻮ ِﰲ
َ
ﺿ ٍ
ﻼل ُﻣﺒِ ٍ
ﲔ َﻛﺬا أُﻧ ِﺰﻟَﺖ
َ
﴿ﻫﺬا ﻛِﺘﺎﺑُﻨﺎ ﻳُﻨﻄَ ُﻖ
ﻗﺎل:
َﻋﻠَﻴ ُﻜﻢ ِﺎﺑﳊَ ِّﻖ﴾ َ
ِ
ﺪاك ﻫﻲ ﻗﺮاءة ﺗﻔﺴﲑﻳّﺔ،
ﻠﺖ ﻓِ َ
ﻠﺖُ :ﺟﻌ ُ
ﻗُ ُ
ِ
وإﻻ ﻓﻬﻲ ﰲ
ﻘﺮُؤﻫﺎ ﻫ َﻜﺬا؟
ّ
إ ّﺎﻧ ﻻ ﻧَ َ
ِ
ﻘﺎل :ﻫ َﻜﺬا وﷲ ﻧـََﺰَل اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءات
ﻓَ َ
ﺑِِﻪ ﺟﱪﺋِﻴﻞ ﻋﻠَﻰ ُﳏ ﱠﻤﺪٍ
ََ ُ َ َ
ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ

اﻟﺼﺎدق

اﺑﻮ ﺑﺼﲑ

﴿ﻓَ َﺴﺘَﻌﻠَ ُﻤﻮ َن َﻣﻦ
ﺿ ٍ
ﻼل
ُﻫ َﻮ ِﰲ َ
ُﻣﺒِ ٍ
ﲔ﴾١٠٤

اﻟﻜﺎﰲ

اﻟﺼﺎدق

اﺑﻮ ﺑﺼﲑ

﴿ﻫﺬا ﻛِﺘﺎﺑُﻨﺎ
ﻳِ
ﻨﻄ ُﻖ َﻋﻠَﻴ ُﻜﻢ
َ
ِﺎﺑﳊَ ِﻖ﴾١٠٥

اﻟﻜﺎﰲ

اﻟﺼﺎدق

أﺑﻮ ﺑﺼﲑ

ﺼَﺮُﻛ ُﻢ
﴿وﻟََﻘﺪ ﻧَ َ
َ
ﷲُ ﺑِﺒَﺪ ٍر َوأَﻧﺘُﻢ
أ َِذﻟﱠﺔٌ﴾١٠٦

اﻟﺼﺎدق

أﺑﻮ ﺑﺼﲑ

ِ
﴿ﻟَﻜﻦ ﷲُ
ﺸﻬ ُﺪ ِﲟﺎ
ﻳَ َ
ِ
ﻴﻚ...
ﻟ
إ
َ
َﻧﺰَل َ
أَ
ِ
َﺷﻬﻴﺪاً﴾١٠٧

اﻟﺼﺎدق

» ُﻛﻨﺘُﻢ َﺧ َﲑ أﺋِ ﱠﻤ ٍﺔ
﴿كُنتُم َخ َري ُأ َّم ٍة
ُأ ِ
ِ
ِ
خر َجت لِلنّاس
أُﺧ ِﺮ َﺟﺖ ﻟﻠﻨّ ِ
أﺑﻮ ﺑﺼﲑ ـ
ﺎس َﺄﺗﻣﺮو َن
ِ
ﺎﺷﻲ
اﻟﻌﻴ
ا
ﲑ
ﺗﻔﺴ
ِ
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ تَأ ُم ُر َ
عروف
ِﺎﺑﳌ ِ
ّ
ون با َمل ُ
ﻌﺮوف وﺗَ َﻨﻬﻮ َن َﻋﻦِ
ون ع ِ
اﻟﻘﻤﻲ
َنه َ
َن
َوت َ
اﻟُ َﻤﻨ َﻜ ِﺮ« ﻫ َﻜﺬا و ِ
و ّ
ﺳﻨﺎن
ﷲ
َ َ
ِ
﴾108
َر
ا ُملنك
ِ
ِ
ﻴﻞ
ﻧـََﺰَل ﻬﺑﺎ َﺟ َﱪﺋ ُ

٢١٠

﴿وﻟََﻘﺪ ﻧَ َ
ﺼَﺮُﻛ ُﻢ ﷲُ
َ
ِ
ﱠ
ﺑِﺒَﺪ ٍر َوأَﻧﺘُﻢ أَذﻟﺔٌ﴾،
اﻷﺳﺮة اﳊﺪﻳﺜﻴﺔ داﻟّﺔ
ﻴﺲ َﻫ َﻜﺬا
ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻌﻴّﺎﺷﻲ ﻓَ َ
ﻘﺎلَ :ﻣﻪ ،ﻟَ َ
ﻋﻠﯽ إرادة اﻟﺘﻔﺴﲑ
ﱠ
ِ
أﻧﺰَﳍﺎ ﷲُ ،إﳕﺎ أُﻧﺰﻟَﺖ:
َ
ﻠﻴﻞ
ﻗ
ﻢ
أﻧﺘ
و
َ
ُ ٌ
ِ
إِﱠﳕﺎ أُﻧ ِﺰﻟَﺖ﴿ :ﻟَﻜﻦ
اﻪﻠﻟ ﻳ ِ
اﻷﺳﺮة اﳊﺪﻳﺜﻴﺔ داﻟّﺔ
َﻧﺰَل
ﺸﻬ ُﺪ ﲟﺎ أ َ
َُ َ
اﻟﻘﻤﻲ
ِ
ﺗﻔﺴﲑ ّ
َﻧﺰﻟَﻪُ ﻋﻠﯽ إرادة اﻟﺘﻔﺴﲑ
إِﻟَ َ
ﻴﻚ﴾ ِﰲ َﻋﻠ ٍّﻲ ﴿أ َ
ﺑِﻌِ ِ
ﻠﻤ ِﻪ﴾...
ﻻ وﺛﻮق ﲟﺘﻨﻬﺎ وﻻ
ﺑﻨﺼﻬﺎ ،وﻋﻠﯽ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ّ
ﺳﻼﻣﺘﻪ ﻓﻬﻲ ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ
ﻓﻘﺪ ورد اﳌﻀﻤﻮن
ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﺤﻮ ﻻ ﻳﻮﻫﻢ
اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ

اﻟﺼﺎدق

﴿وﻟََﻘﺪ َﻋ ِﻬﺪﺎﻧ
َ
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ إِﱃ ِ
ﺒﻞ
َ
آد َم ﻣﻦ ﻗَ ُ
ﺳﻨﺎن
ﻓـَﻨَ ِﺴ َﻲ﴾١٠٩

اﻟﻜﺎﰲ

اﻟﺼﺎدق

ﱠِ
ﻳﻦ
َ
﴿واﻟﺬ َ
َآﻣﻨُﻮا َو َﻋ ِﻤﻠُﻮا
اﻟﺼ ِ
ﺎﳊ ِ
ﺎت
ّ
اﺳﺤﺎق ﺑﻦ
َو َآﻣﻨُﻮا ِﲟﺎ ﻧـُِّﺰَل
ﻋﻤﺎر
َﻋﻠﻰ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ َوُﻫ َﻮ
اﳊَ ﱡﻖ ِﻣﻦ َرّﻬﺑِِﻢ..
﴾١١٠

اﻟﻘﻤﻲ
ﺗﻔﺴﲑ ّ

اﻟﺼﺎدق

﴿وُﻛﻨﺘُﻢ َﻋﻠﻰ
َ
ﻔﺮٍة ِﻣ َﻦ
ّ
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ َﺷﻔﺎ ُﺣ َ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﱪﻗﻲ اﻟﻨّﺎ ِر ﻓَﺄَﻧ َﻘ َﺬ ُﻛﻢ
ِﻣﻨﻬﺎ﴾١١١

اﻟﻜﺎﰲ

اﻟﺼﺎدق

ﱠِ
ﻳﻦ
﴿ﺎﻳ أَﻳﱡﻬﺎ اﻟﺬ َ
أُوﺗُﻮا ِ
اﻟﻜ ِ
ﺘﺎب
ِآﻣﻨُﻮا ِﲟﺎ ﻧـَﱠﺰﻟﻨﺎ
ﺼ ِّﺪﻗﺎً ﻟِﻤﺎ
ُﻣ َ
ِ
َﻣ َﻌ ُﻜﻢ ﻣﻦ
ﻗَ ِﺒﻞ١١٢﴾...

اﳌﻨﺨﻞ
ّ

اﻟﻜﺎﰲ

آد َم
﴿وﻟََﻘﺪ َﻋ ِﻬﺪﺎﻧ إِﱃ َ
َ
ِﻣﻦ ﻗَﺒﻞ﴾ َﻛﻠِ ٍ
ﻤﺎت ِﰲ
ُﳏ ﱠﻤ ٍﺪ ُوﻋﻠِ ٍﻲ و ِ
ﻓﺎﻃ َﻤﺔَ
َ ََ ّ َ
واﳊَﺴ ِﻦ واﳊُﺴ ِ
ﲔ
َ َ َ َ
َواﻷَﺋِ ﱠﻤ ِﺔ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
ِﻣﻦ ذُِّرﻳﱠﺘِ ِﻬﻢ ﴿ﻓـَﻨَ ِﺴ َﻲ﴾
ﻫ َﻜﺬا و ِ
اﻪﻠﻟ ﻧـََﺰﻟَﺖ َﻋﻠَﻰ
َ َ
ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ ﺻﻠﯽ اﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ
وآﻟﻪ
ﱠِ
ﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا َو َﻋ ِﻤﻠُﻮا
َ
﴿واﻟﺬِ َ
ِ
ِ
اﻟﺼﺎﳊﺎت َو َآﻣﻨُﻮا ﲟﺎ
ّ
ﻧـُِّﺰَل َﻋﻠﻰ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ﴾ ِﰲ
ِ
﴿وُﻫ َﻮ اﳊَ ﱡﻖ ِﻣﻦ
َﻋﻠ ٍﻲ َ
ِِ
َرّﻬﺑِِﻢ َﻛﻔَﱠﺮ َﻋ ُﻨﻬﻢ َﺳﻴِّﺌﺎﻬﺗﻢ
َوأَﺻﻠَ َﺢ ﺎﺑ َﳍُﻢ﴾ َﻫ َﻜﺬا
ﻧـََﺰﻟَﺖ.
﴿وُﻛﻨﺘُﻢ َﻋﻠﻰ َﺷﻔﺎ
َ
ﻔﺮٍة ِﻣ َﻦ اﻟﻨّﺎ ِر
ُﺣ
َ
ﻓَﺄَﻧ َﻘ َﺬ ُﻛﻢ ِﻣﻨﻬﺎ﴾
ِﲟﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ،ﻫ َﻜﺬا وﷲِ
َُ َ
ﻧـﺰَل ِﻬﺑﺎ ﺟﱪﺋِ
ﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ
ََ
َ
َ ُ
اﻟﺴﻼم َﻋﻠَﻰ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ
ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ
ﻧـﺰَل ﺟﱪﺋِ
ﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ
ََ َ َ
ُ
اﻟﺴﻼم َﻋﻠَﻰ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ
ﺻﻠﯽ اﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ
ِﻬﺑَ ِﺬ ِﻩ اﻵﻳَِﺔ َﻫ َﻜﺬا ﴿
ﱠِ
ﻳﻦ أُوﺗُﻮا
ﺎﻳ أَﻳﱡﻬﺎ اﻟﺬ َ
ِ
ﺘﺎب ِآﻣﻨُﻮا ِﲟﺎ
اﻟﻜ َ
ِ
ِ
ﻧـَﱠﺰﻟﻨﺎ﴾ ﰲ َﻋﻠ ٍﻲ ﴿ﻧُﻮراً
ُﻣﺒِﻴﻨﺎً﴾.

ورد اﳌﻀﻤﻮن ﻧﻔﺴﻪ
ﺑﻨﺤﻮ ﻻ ﻳﻮﻫﻢ
اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ

ورد اﳌﻀﻤﻮن
ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﺤﻮ ﻻ ﻳﻮﻫﻢ
اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ

ورد اﳌﻀﻤﻮن ﻧﻔﺴﻪ
ﺑﻨﺤﻮ ﻻ ﻳﻮﻫﻢ
اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ

ﻻ وﺛﻮق ﲟﺘﻨﻬﺎ
ﻓﻘﺪ وﻗﻊ اﳋﻠﻞ ﰲ
ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺳﻨﺪاً وﻣﺘﻨﺎً
وأﻬﻧﺎ ﻣﺮوﻳﺔ ﰲ ﻛﺘﺐ
أﺧﺮی ﻣﻦ دون إﻳﻬﺎم
اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ

٢١١
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ِ
﴿إ ﱠن ﷲَ
آد َم
اﺻﻄَﻔﻰ َ
آل
َوﻧُﻮﺣﺎً َو َ
ِ
آل
اﻫﻴﻢ َو َ
إﺑﺮ َ
ِ
ﻋﻤﺮا َن َﻋﻠَﻰ
ِ
ﲔ﴾١١٣
اﻟﻌﺎﻟَﻤ َ
ِ
﴿إ ﱠن ﷲَ
آد َم
اﺻﻄَﻔﻰ َ
آل
َوﻧُﻮﺣﺎً َو َ
ِ
آل
اﻫﻴﻢ َو َ
إﺑﺮ َ
ِﻋﻤﺮا َن َﻋﻠَﻰ
ِ
ﲔ﴾
اﻟﻌﺎﻟَﻤ َ

ﺗﻔﺴﲑ
اﻟﻌﻴّﺎﺷﻲ

﴿إِ ﱠن ﷲ اﺻﻄﻔﻰ آدم
َ ِ َ َ َ ﻻ وﺛﻮق ﲟﺘﻨﻬﺎ ﻓﻬﻲ
آل
اﻫﻴﻢ َو َ
َوﻧُﻮﺣﺎً َو َ
آل إﺑﺮ َ
ﻣﻘﻄّﻌﺔ ﻣﻊ أﻧﻪ ورد
ٍ
وآل ُﳏ ّﻤﺪ،
ِﻋﻤﺮا َن﴾ َ
اﳌﻀﻤﻮن ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﺤﻮ
﴿ﻋﻠَﻰ
ﻫﻜﺬا ﻧـََﺰﻟَﺖَ ،
ﻻ ﻳﻮﻫﻢ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ
ِ
ﲔ﴾...
اﻟﻌﺎﻟَﻤ َ

اﻻﻣﺎﱄ
ﻟﻠﻄﻮﺳﻲ

آد َم
﴿إِ ﱠن ﷲَ اﺻﻄََﻔﻰ َ
ورد اﳌﻀﻤﻮن
آل
آل إِﺑﺮ ِاﻫ َﻴﻢ َو َ
َوﻧُﻮﺣﺎً َو َ
آل ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ ﴿ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﺤﻮ ﻻ ﻳﻮﻫﻢ
ِﻋﻤﺮا َن﴾ َو َ
ِ
اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ
ﻗﺎل:
ﲔ﴾َ ،
َﻋﻠَﻰ اﻟﻌﺎﻟَﻤ َ
َﻫ َﻜﺬا أُﻧ ِﺰﻟَﺖ

اﻟﺼﺎدق

أﺑﻮ ﻋﻤﺮو
اﻟﺰﺑﲑي

اﻟﺼﺎدق

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ
ّ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ

اﻟﺼﺎدق

ِ
ﻴﺴﻰ
ﻋ َ
داوَد،
ﺑ ِﻦ ُ
َﻋ ِﻦ اﻹﻣﺎم
اﻟﻜﺎﻇﻢ

ِ
﴿وإِن ﺗُﻄﻴﻌُﻮﻩُ
َ
َﻬﺗﺘَ ُﺪوا َوﻣﺎ
َﻋﻠَﻰ اﻟﱠﺮﺳ ِ
ﻮل
ُ
إِّﻻ اﻟﺒَﻼغُ
ﲔ﴾١١٤
اﳌُﺒِ ُ

ﺄﺗوﻳﻞ اﻵﺎﻳت
اﻟﻈﺎﻫﺮة

اﻟﺼﺎدق

ِ
ﻴﺴﻰ
ﻋ َ
داوَد،
ﺑ ِﻦ ُ
َﻋ ِﻦ اﻹﻣﺎم
اﻟﻜﺎﻇﻢ

﴿وأَ ﱠن اﳌ ِ
ﺴﺎﺟ َﺪ
َ
ِ
ﻪﻠﻟ ﻓَﻼ ﺗََﺪﻋُﻮا َﻣ َﻊ
ِ
َﺣﺪاً﴾١١٥
ﷲأَ

ﺄﺗوﻳﻞ اﻵﺎﻳت
اﻟﻈﺎﻫﺮة

اﻟﺼﺎدق

ِ
ﻴﺴﻰ
ﻋ َ
داوَد،
ﺑ ِﻦ ُ
َﻋ ِﻦ اﻹﻣﺎم
اﻟﻜﺎﻇﻢ

ِ
اﻟﻮ ُﺟﻮﻩُ
َ
﴿و َﻋﻨَﺖ ُِ
ِ
ﻠﺤ ِّﻲ اﻟ َﻘﻴﱡﻮم َوﻗَﺪ
ﻟ َ
ﺧﺎب َﻣﻦ َﲪَ َﻞ
َ
ﻇُﻠﻤﺎً﴾١١٧

ﺄﺗوﻳﻞ اﻵﺎﻳت
اﻟﻈﺎﻫﺮة

٢١٢

ِ
﴿وإِن ﺗُﻄﻴﻌُﻮﻩُ
َوﻗَﻮﻟُﻪَُ :
ِ
َﻬﺗﺘَ ُﺪوا﴾؛ أَي َوإن
ﺗُ ِﻄﻴﻌُﻮا َﻋﻠِﻴّﺎً َﻬﺗﺘَ ُﺪوا﴿ ،
وﻣﺎ َﻋﻠَﻰ اﻟﱠﺮﺳ ِ
ﻮل إِّﻻ
ُ
َ
ﲔ﴾َ ،ﻫ َﻜﺬا
اﻟﺒَﻼغُ اﳌُﺒِ ُ
ﻧـََﺰﻟَﺖ
﴿وأَ ﱠن اﳌ ِ
ﺴﺎﺟ َﺪ ِ
ﻪﻠﻟ
ﻓَ َﻼ ﺗَﺪﻋَﻮا ﻣﻊ ِ
ﷲ
ُ ََ
ﻗﺎل:
َﺣﺪاً﴾َ ،١١٦
أَ
ِ
ِ
ﺑﻦ
َﲰ ُ
ﻌﺖ أَﰊ َﺟﻌ َﻔَﺮ َ
ٍ
ُﳏَ ﱠﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم،
ِ
ﻳـَُﻘ ُ
ﻮلُ :ﻫﻢ اﻷَوﺻﻴﺎءُ
اﻷَﺋِ ﱠﻤﺔُ ِﻣﻨّﺎ و ِ
اﺣ ٌﺪ
ﻓَﻮ ِ
اﺣ ٌﺪ﴿ .ﻓَﻼ ﺗَﺪﻋُﻮا﴾
ِ
ِ
إِ َﱃ َﻏﲑﻫﻢ ﻓـَﺘَ ُﻜﻮﻧُﻮا
َﻛﻤﻦ دﻋﺎ ﴿ﻣﻊ ﷲِ
َ َ ََ
َﺣﺪاً﴾َ ،ﻫ َﻜﺬا ﻧـََﺰﻟَﺖ
أَ
ِ
ِ
ﻠﺤ ِّﻲ
اﻟﻮ ُﺟﻮﻩُ ﻟ َ
َ
﴿و َﻋﻨَِﺖ ُ
ﺧﺎب َﻣﻦ
اﻟ َﻘﻴﱡﻮم َوﻗَﺪ َ
َﲪَ َﻞ ﻇُﻠﻤﺎً﴾ ِﻵ ِل
ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪَ ،ﻛﺬا ﻧـََﺰﻟَﺖ.

اﻟﺴﻴﺎق واﻷﺳﺮة
اﳊﺪﻳﺜﻴﺔ داﻻن ﻋﻠﯽ
إرادة اﻟﺘﻔﺴﲑ

ﻻ وﺛﻮق ﺑﺼﺪورﻫﺎ،
وﻋﻠﯽ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻓﻬﻲ
ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ﻓﻘﺪ ورد
اﳌﻀﻤﻮن ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﺤﻮ
ﻻ ﻳﻮﻫﻢ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ

ﻻ وﺛﻮق ﺑﺼﺪورﻫﺎ،
وﻋﻠﯽ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻓﻬﻲ
ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ اﻷﺳﺮة
اﳊﺪﻳﺜﻴﺔ

اﻟﺼﺎدق

اﻟﺼﺎدق

َرﺳﻠﻨﺎ ِﻣﻦ
﴿وﻣﺎ أ َ
َ
ِ
ﻚ ِﻣﻦ رﺳ ٍ
ﻮل
ﻗَﺒﻠ َ َ ُ
ِ
ﱯٍ﴾١١٨
َوﻻ ﻧَ ّ

اﻟﻘﻤﻲ
ﺗﻔﺴﲑ ّ

ِ
اﺷﺮِﰊ
﴿ﻓَ ُﻜﻠﻲ و َ
َوﻗـَِّﺮي َﻋﻴﻨﺎً ﻓَِﺈ ّﻣﺎ
ﺴﻌ َﺪ َة ﺑ ِﻦ ﺗـََﺮﻳِ ﱠﻦ ِﻣ َﻦ اﻟﺒَ َﺸ ِﺮ
َﻣ َ
ِ
َﺣﺪاً ﻓـَُﻘ ِﻮﱄ إِّﱐ
ﺻ َﺪﻗَﺔَ
َ
أَ
رت ﻟِﻠﱠﺮﲪﻦِ
ﻧَ َﺬ ُ
ﺻﻮﻣﺎً﴾١١٩
َ

ِ
ﻚ
َرﺳﻠﻨﺎ ِﻣﻦ ﻗَﺒﻠ َ
﴿وﻣﺎ أ َ
َ
ٍ
ِﻣﻦ َر ُﺳﻮل َوﻻ ﻧَِ
ﱯٍ﴾
ّ
وﻻ ُﳏﺪ ٍ
ﻗﺎل أَﺑُﻮ
ﱠث .ﰒُﱠ َ
َ َ
ﻋِ
ﺒﺪ ِ
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم:
َ
َﻫ َﻜﺬا ﻧـََﺰﻟَﺖ.

ﻻ وﺛﻮق ﺑﺼﺪورﻫﺎ
وﻋﻠﯽ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻓﻬﻲ
ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﺪم
اﻋﱰاض اﻟﺮاوي

اﻟﻘﻤﻲ
ﺗﻔﺴﲑ ّ

﴿ﻓَ ُﻜﻠِﻲ و
اﺷﺮِﰊ َوﻗـَِّﺮي
َ
َﻋﻴﻨﺎً ﻓَِﺈ ّﻣﺎ ﺗـََﺮﻳِ ﱠﻦ ِﻣ َﻦ
َﺣﺪاً ﻓـَُﻘ ِﻮﱄ إِِّﱐ
اﻟﺒَ َﺸ ِﺮ أ َ
ﻧَ َﺬ ِ
ِ
ﺻﻮﻣﺎً﴾
ُ
رت ﻟﻠﱠﺮﲪﻦ َ
ﺻﻤﺘﺎًَ ،ﻛﺬا ﻧـََﺰﻟَﺖ
َو َ

ﻻ وﺛﻮق ﺑﺼﺪورﻫﺎ،
وﻋﻠﯽ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻓﻬﻲ
ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ
اﻟﺴﻴﺎق واﻟﻠﻐﺔ

*

اﻟﺼﺎدق

ﺲ ﺑ ِﻦ
ﻳُﻮﻧُ َ
ﻇَﺒﻴﺎ َن

اﻟﺼﺎدق

*

ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ

﴿وَﻣﻦ ﻳَﺒﺘَ ِﻎ
َ
َﻏﲑ ا ِﻹﺳﻼمِ
َ
ِدﻳﻨﺎً﴾١٢٠

﴿ﻓَﺄَﺗَﻰ ﷲُ
ﺑُﻨﻴﺎﻧـَُﻬﻢ ِﻣﻦ
اﻟ َﻘﻮ ِ
اﻋ ِﺪ﴾١٢١

﴿ﻏﲑ اﳌﻐﻀﻮب
اﺑﻦ أﰊ ﻋﻤﲑ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻻ
اﻟﻀﺎﻟﲔ﴾١٢٢

ﳐﺘﺼﺮ اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ

ﲝﺎر اﻷﻧﻮار

ﻘﺮؤو َن َﻫ ِﺬ ِﻩ
َﻛ َ
ﻴﻒ ﻳَ َ
﴿وَﻣﻦ ﻳَﺒﺘَ ِﻎ
اﻵﻳَﺔَ َ:
َﻏﲑ ا ِﻹ ِ
ﺳﻼم ِدﻳﻨﺎً﴾؟
َ
ﻠﺖَ :ﻫ َﻜﺬا
ﻓـَُﻘ ُ
ﻴﺲ
ؤوﻬﻧﺎ .ﻓَ َ
ﻘﺮ َ
ﻳَ َ
ﻘﺎل :ﻟَ َ
َﻫ َﻜﺬا أُﻧ ِﺰﻟَﺖ ،إِﱠﳕﺎ
أُﻧ ِﺰﻟَﺖَ :وَﻣﻦ ﻳَﺒﺘَ ِﻎ
َﻏ َﲑ اﻟﺘﱠﺴﻠِﻴ ِﻢ ِدﻳﻨﺎً ﴿
ﻓـَﻠَﻦ ﻳُﻘﺒَ َﻞ ِﻣﻨﻪُ َوُﻫ َﻮ ِﰲ
ِ
ِ ِِ
ﻳﻦ﴾
اﻵﺧَﺮة ﻣ َﻦ اﳋﺎﺳ ِﺮ َ
َوﻗـََﺮأَ :ﻓَِﺈ ﱠن ﷲَ ﺑـَﻴـﱠﺘـَُﻬﻢ
ِﻣﻦ اﻟ َﻘﻮ ِ
ﻗﺎل :أَﺑُﻮ
اﻋ ِﺪ َ
ﻋَ ِ
ﺒﺪ ِ
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
َ
ﻜﺮُﻫﻢَ ،ﻫ َﻜﺬا
ﻣ
ﺖ
ﻴ
ﱠ
َ
ﺑـَ َ َ
ﻧـََﺰﻟَﺖ

ورد اﳌﻀﻤﻮن ﻧﻔﺴﻪ
ﺑﻨﺤﻮ ﻻ ﻳﻮﻫﻢ
اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ

ورد اﳌﻀﻤﻮن ﻧﻔﺴﻪ
ﺑﻨﺤﻮ ﻻ ﻳﻮﻫﻢ
اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ

ﻻ وﺛﻮق ﺑﺼﺪورﻫﺎ،
ﰲ ﻗَﻮﻟِِﻪَ » :ﻏ ِﲑ
وﻋﻠﯽ ﺗﻖدﻳﺮﻩ
اﻟَﻤﻐﻀ ِﻮب َﻋﻠَﻴ ِﻬﻢ َو َﻏ ِﲑ
فﺳﻴﺎق اﳊﺪﻳﺚ
ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻌﻴّﺎﺷﻲ
ِ
وﻫ َﻜﺬا
ّ
اﻟﻀﺎﻟّ َ
ﲔ«َ ،
دال ﻋﻠﯽ إرادة
ّ
ﻧـََﺰﻟَﺖ
اﻟﺘﻔﺴﲑ
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اﻟﺼﺎدق

ُﺳﻠَﻴﻤﺎ َن
اﻟﻜﺎﺗِ ِ
ﺐ
َﻋﻦ ﺑَ ِ
ﻌﺾ
أَﺻﺤﺎﺑِِﻪ

ﱠﱯ
﴿ﺎﻳ أَﻳﱡﻬﺎ اﻟﻨِ ﱡ
ِ
ﺟﺎﻫ ِﺪ اﻟ ُﻜ ّﻔ َﺎر
ِ
ِ
ﲔ﴾١٢٣
واﳌُﻨﺎﻓﻘ َ

اﻟﺼﺎدق

﴿ﻓَﺎ ْﻏ ِﺴﻠُﻮا
ﻮﻫ ُﻜ ْﻢ
اﳍﻴﺜﻢ ﺑﻦ ُو ُﺟ َ
ﻋﺮوة اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ َوأَﻳْ ِﺪﻳَ ُﻜ ْﻢ إﻟَﯽ
اﳌَﺮاﻓِ ِﻖ﴾١٢٤
َ

اﻟﻜﺎﻇﻢ أو
اﻟﺮﺿﺎ

ُﳏَ ﱠﻤﺪ ﺑﻦ
ﻀﻴﻞ
اﻟ ُﻔ َ
ﺼ َﲑِِّ
ﰲ
اﻟ ﱠ

﴿ﻓَﻤﺎ
ِ
ﻌﺪ
ﻚ ﺑَ ُ
ﻳُ َﻜ ّﺬﺑُ َ
ِﺎﺑﻟ ِّﺪﻳ ِﻦ﴾١٢٥

اﻟﺮﺿﺎ

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ
ّ
ﺳﻨﺎن

﴿ َﻛﺒـَُﺮ َﻋﻠَﻰ
ِ
ﲔ
اﳌُﺸ ِﺮﻛ َ
ﻮﻫﻢ
ﻣﺎ ﺗَﺪﻋُ ُ
إِﻟَ ِﻴﻪ﴾١٢٦

اﻟﺮﺿﺎ

﴿ َﻛﺒـَُﺮ َﻋﻠَﻰ
ِ
ﲔ ﻣﺎ
اﺑ ِﻦ أَِﰊ َﳒﺮا َن اﳌُﺸ ِﺮﻛ َ
ﻮﻫﻢ إِﻟَ ِﻴﻪ﴾
ﺗَﺪﻋُ ُ
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اﻟﻘﻤﻲ
ﺗﻔﺴﲑ ّ

اﻟﻜﺎﰲ

ﺗﻔﺴﲑ ﻓﺮات
اﻟﻜﻮﰲ

اﻟﻜﺎﰲ

أﻋﻼم اﻟﺪﻳﻦ

﴿ﺎﻳ أَﻳﱡﻬﺎ اﻟﻨِﱠﱯ ِ
ﺟﺎﻫ ِﺪ
ﱡ
ِِ
ﲔ﴾
اﻟ ُﻜ ّﻔ َﺎر واﳌُﻨﺎﻓﻘ َ
ﻗﺎلَ :ﻫ َﻜﺬا ﻧـََﺰﻟَﺖ
َ
ﺲ َﻫ َﻜ َﺬا ﺗـَْﻨ ِﺰﻳﻠُ َﻬﺎ
ﻟَْﻴ َ

اﻟﻨﺺ
اﻵﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا ّ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺼﺤﻒ

دال
ﺳﻴﺎق اﳊﺪﻳﺚ ّ
ﻋﻠﯽ إرادة اﻟﺘﻔﺴﲑ

ِ
ﻌﺪ
ﻚ ﺑَ ُ
﴿ﻓَﻤﺎ ﻳُ َﻜ ّﺬﺑُ َ
ﻗﺎلَ :ﻣﻌﺎ َذ ﻻ وﺛﻮق ﺑﺼﺪورﻫﺎ
ِﺎﺑﻟ ِّﺪﻳ ِﻦ﴾ َ
ِ
ِ
ﺑﻨﺼﻬﺎ وﻋﻠﯽ
ﷲ ،ﻻ وﷲ ﻣﺎ َﻫ َﻜﺬا وﻻ ّ
ﻌﺎﱃَ ،وﻻ ﺗﻘﺪﻳﺮﳘﺎ ﻓﺎﻷﺳﺮة
َ
ﺒﺎرَك َوﺗَ َ
ﻗﺎل ﺗَ َ
ﻗﺎل :إِﱠﳕﺎ اﳊﺪﻳﺜﻴﺔ داﻟّﺔ ﻋﻠﯽ
َﻛﺬا أُﻧ ِﺰﻟَﺖَ .
إرادة اﻟﺘﻔﺴﲑ
ﻗﺎل» :ﻓَﻤﺎ ]ﻓَ َﻤﻦ[
َ
ﻌﺪ ِﺎﺑﻟﺪﱠﻳ ِﻦ«
ﺑ
ﻚ
ﺑ
ﻳُ َﻜ ِّﺬ ُ َ َ ُ
ِ
ﲔ﴾
﴿ َﻛ َُﱪ َﻋﻠَﻰ اﳌُﺸ ِﺮﻛ َ
ورد اﳌﻀﻤﻮن ﻧﻔﺴﻪ
ﺑَِﻮﻻﻳَِﺔ َﻋﻠِ ٍﻲ ﴿ﻣﺎ
ﺑﻨﺤﻮ ﻻ ﻳﻮﻫﻢ
ﻮﻫﻢ إِﻟَ ِﻴﻪ﴾ ﺎﻳ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ
ﺗَﺪﻋُ ُ
اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ
ِﻣﻦ َوﻻﻳَِﺔ َﻋﻠِ ٍّﻲ َﻫ َﻜﺬا
ِﰲ ِ
اﻟﻜ ِ
ﺘﺎب َﳐﻄُﻮﻃَﺔٌ

ِ
ﲔ﴾
﴿ َﻛﺒـَُﺮ َﻋﻠَﻰ اﳌُﺸ ِﺮﻛ َ
َﺷﺮَك ﺑَِﻮﻻﻳَِﺔ أ َِﻣ ِﲑ
َﻣﻦ ِأِ َ
ِ
ﲔ َﻋﻠ ِّﻲ ﺑ ِﻦ أَِﰊ
اﳌُﺆﻣﻨ َ
ﻃﺎﻟِ ٍ
ﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﴿
ﻻ وﺛﻮق ﺑﺼﺪورﻫﺎ،
ﻮﻫﻢ إِﻟَ ِﻴﻪ﴾ ِﻣﻦ
ﻣﺎ ﺗَﺪﻋُ ُ
وﻋﻠﯽ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻓﻬﻲ
وﻻﻳ ِﺔ َﻋﻠِ ٍﻲ ،إِ
ﱠ
ﷲ
ن
َ
َ َ ّ
ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ﻓﻘﺪ ورد
ﻗﺎل :ﺎﻳ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﴿
ﻌﺎﱃ َ
ﺗَ َ
اﳌﻀﻤﻮن ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﺤﻮ
ﻳ ِ
ﻬﺪي إِﻟَ ِﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﻨِ
ﻴﺐ﴾
َ
َ ُ ُ
ﻻ ﻳﻮﻫﻢ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ
ﻚ إِ َﱃ َوﻻﻳَِﺔ
َﻣﻦ ُِﳚﻴﺒُ َ
َﻋﻠِ ٍّﻲَ .ﻫ َﻜﺬا ﻧـََﺰﻟَﺖ
َﻋﻠَﻰ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ ﺻﻠﯽ ﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ

اﻟﺮﺿﺎ

اﳊﺴﻦ ﺑﻦ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ
ﻓﻀﺎل

﴿ﻫﻞ ﻳَﻨﻈُُﺮو َن
َ
إِّﻻ أَن َﺄﻳﺗِﻴـَُﻬ ُﻢ
ﷲُ ِﰲ ﻇُﻠَ ٍﻞ
ِﻣﻦ اﻟﻐَ ِ
ﻤﺎم
َ
واﳌﻼﺋِ َﻜﺔُ﴾١٢٧
َ

اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ

﴿ﻫﻞ ﻳَﻨﻈُُﺮو َن إِّﻻ أَن
َ
َﺄﻳﺗِﻴـَُﻬ ُﻢ ﷲُ ِﰲ ﻇُﻠَ ٍﻞ
ِﻣﻦ اﻟﻐَ ِ
ﻤﺎم واﳌﻼﺋِ َﻜﺔُ﴾
َ
ﻮلَ َﻫﻞ
ﻗﺎل :ﻳـَُﻘ ُ
َ
ﻳَﻨﻈُُﺮو َن إِّﻻ أَن َﺄﻳﺗِﻴـَُﻬ ُﻢ
ﷲُ ِﺎﺑﳌﻼﺋِ َﻜ ِﺔ ِﰲ ﻇُﻠَ ٍﻞ
ِﻣﻦ َاﻟﻐَ ِ
ﻤﺎمَ ،وَﻫ َﻜﺬا
َ
ﻧـََﺰﻟَﺖ.

ﻻ وﺛﻮق ﺑﺼﺪورﻫﺎ،
وﻋﻠﯽ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻓﻬﻲ
ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻬﻤﻪ
اﻟﺼﺪوق
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نتيجة البحث
بإطاللة رسيعة علی الروايات املشار إليها يف اجلدول السابق يتّضح ما ييل:
 .1إنّه ال وثوق بصدور ﲬس عرشة من الروايات املذكورة ،كام ال وثوق

ﳘية
بمتون ثامن من البواقي بسبب اختالف نسخها أو تقطيع متوﳖا .وبه تتّضح أ ّ
النص ود ّقته .كام يتّضح ّ
أن أحد مناشﺊ شبهة التحريف هي عدم د ّقة
دراسة صدور ّ

بعض النصوص بسبب التقطيع وشبهه.

 .2إذا الحظنا قيمة املصادر التي نقلتها وجدناها ﳐتلفةّ .إال ّ
أن القسط األوفر

منها مروي يف الكايف حتت العنوان «باب فيه نكت ونتف من التنزيل يف الوالية»،

والذي يكشف عن كوﳖا تفسريية.

 .3بإلقاء نظرة علی املعصوم الذي صدرت عنه الرواية ،يتّضح ّ
أن:
 16 منها مرو ّية عن اإلمام الباقر عليه السالم.
 و 23منها مرو ّية عن اإلمام الصادق عليه السالم.
 واحدة منها مرو ّية عن الصادقني مع ًا.
 ثالث منها مروية عن اإلمام الكاظم عن أبيه.
 ﲬس منها مروية عن اإلمام الرضا عليه السالم.
 واحدة منها مر ّددة بني اإلمامني الكاظم والرضا.
 رواية منها مرفوعة.
٢١٦

وعليه فأغلب الروايات الواردة ﲠذا املضمون تنتهي لﻺمام الصادق عليه

السالم.

 .4الالفت للنظر أنّنا ال نجد التعبري «هكذا نزلت» ونحوه يف ﳾء من

الروايات املروية عن أمري املؤمنني ،أو فاطمة أو احلسن أو احلسني أو زين العابدين

أو اجلواد أو اﳍادي عليه السالم ،أو العسكري أو صاحب العﴫ والزمان عليهم
السالم .أو فقل :إن التعابري ّ
خاصة بأئمة مع ّينني.
حمل البحث ّ

 .5بنظرة دقيقة يتّضح ّ
خاصة هي القرن
أن هذه الروايات ترجع حلقبة تارخيية ّ

األول والثالث .وهذا ما
الثاين فحسب ،فال نجد هذا املضمون يف روايات القرنني ّ
يثري االنتباه ،حيث لو كان املقصود بالتعابري املذكورة بيان حتريف بعض اآليات،

خيتص ﲠذه املدة دون ّ
شك ،وإحدی وظائف أهل البيت عليهم
فالتحريف ال
ّ

خيص مدة معينة .فعدم
السالم هي
الذب عن القرآن ونفي التحريف عنه وهو ال ّ
ّ

تعرض األئمة يف القرنني األول والثالث كاشف عن عدم حتريفه من جهةّ ،
وأن
ّ

املقصود ﲠذه الطائفة من الروايات بيان ﳾء غري التحريف ،وهو التفسري كام تقدّ م.
 .6عكست بعض الروايات شبهة أثارها املخالفون بسبب عدم تسمية أمري

املؤمنني وأهل البيت عليهم السالم يف القرآن  .وأجاب اإلمام عنها دون أن يستند

لﴚء من اآليات املذكورة ،فلو كان املراد ﲠذه الروايات بيان حتريف القرآن ،ألشار
عليه السالم لﻶيات املذكورة ،قائالً :قد ذكر اسمه يف آيات كذا وكذا .السيام ّ
أن

بعضها مروية عن اإلمام الصادق عليه السالم.

 .7إذا أردنا حتليل هذه الروايات وفهمها بلحاظ الواقع اخلارجي والتارخيي
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مر به أمري املؤمنني عليه السالم حيث ُغصب ح ّقه و ُعزل عن الساحة السياس ّية،
الذي ّ

وبقي جليس الدار قرابة عرشين عام ًا ،فلو فرضنا كون املراد ﲠا بيان التحريفّ ،
وأن

نصوصها النازلة من السامء هو كام ذكر ،لكان املنهج األفضل واألوقع يف النفوس
أن يستند اإلمام إليها للدفاع عن ح ّقه؛ ّ
فإن عدد ًا منها مشتمل علی اسمه ،أو بشأن
خاصة مع قرب عهده بالرسول األكرم صلی اهلل عليه وآله.
واليته ،أو ذ ّم مناوئيهّ ،

مع أنّنا ال نجد رواية واحدة ﲠذا املضمون عن أمري املؤمنني عليه السالم ،مما يكشف

عن عدم إرادة التحريف منها.

 .8إذا أردنا حتليل هذه الروايات وفهمها بلحاظ الظروف السياسية يف القرنني

األول والثاين وجدنا ّ
األول أنسب لبيان وقوع
أن الظروف السياسية يف القرن ّ
ّ

التحريف منها يف القرن الثاين؛ ملا ييل:

 انتشار القرآن يف أوساط املسلمني ،وحفظه يف صدورهم ،وال ّ
شك يف

حاجة التحريف إلی طاقات وقدرات واسعة علی املستويني الثقايف واالقتصادي

املحرفة مكان اآلية الصحيحة ،وهو ما ال
للمحرف إثبات وترسيخ اآلية
تتيح
ّ
ّ
يتسنّی لعا ّمة الناس ،وإنّام هو بحاجة إلی دعم السلطة احلاكمة .فلو فرضنا ّ
أن
املراد ﲠذه الطائفة من الروايات هو بيان التحريف ّ
فإن اإلفصاح ﲠا يف العقد الثاين

األول من شأنه ّ
أن يزلزل عرش احلاكم الداعم ﳍذا التحريف .بخالف
من القرن ّ
فإﳖا ال تتمتّع بمثل هذه األرضية .وعليه فلو كان
األوضاع احلاكمة يف القرن الثاين ّ

يتوهم ـ فإن إفصاح أمري املؤمنني بوقوع
حمرف ًا من منظار أهل البيت ـ كام قد ّ
القرآن ّ

املحرفني ،بخالف اإلمام الصادق عليه
التحريف سيصون القرآن ويزلزل عرش
ّ

السالم الذي مل تتو ّفر له هذه األرضية.
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ّ 
إن أمري املؤمنني عليه السالم كان حاك ًام وخليفة للمسلمني يف األعوام (36

ـ  ،)40مما يسنح له بيان التحريف ،ونفيه عن القرآن .ومل تسنح مثل هذه الفرصة

األئمة عليهم السالم .وال ريب أنّه يتاح للحاكم ما ال يتاح لغريه.
لغريه من ّ

 وأ ّما يف عﴫ احلسني عليه السالم ّ
فإن بيان وقوع التحريف من شأنه
سلب الرشعية عن معاوية ويزيدّ .إال أنّنا ال نجد رواية واحدة ﲠذا التعبري عنه عليه

السالم .ولو كان املراد ﲠا وقوع التحريف اللفظي يف القرآن ألشار إليه يف خطبه
وكتبه يف ثورته املقدّ سة ،بل ّ
لعل اإلشارة ﳍذا املوضوع من أهم املوضوعات التي

ينبغي له تنبيه األ ّمة عليها؛ إذ احلفاظ علی القرآن من وظائفه الرئيسة ،ومع ذلك ال

نجد اإلشارة لتحريف القرآن يف ﳾء من خطبه وكتبه يف ﳖضة عاشوراء.

وﲠذا يتّضح ّ
األول كانت مؤاتية لبيان
أن الظروف السياسية يف القرن ّ

تتضمن التعبري
التحريف أكثر منها يف القرن الثاين ،ومع ذلك ال نجد فيها روايات
ّ

«هكذا نزلت».

األولّ :
أن تكون منقولة باملعنی ،وأن
 .9ينقدح احتامالن بشأن هذه الروايات؛ ّ

يكون التعبري «هكذا نزلت» تعبري الرواة ال املعصوم .ويمكن دعمه ببعض الشواهد؛
إذ روي بعضها مع هذا التعبري تارة ومن دونه أخری .الثاين :أن يكون هذا التعبري

من األساليب املستخدمة يف تفسري القرآن يف القرن الثاين .وهذا االحتامل أقوی؛ ّ
فإن
خيص حقبة معينة ،مع ّ
خاصة بالقرن الثاين
أن الروايات املذكورة ّ
النقل باملعنی ال ّ

األول ،وإنّام نری ّ
أن جذور هذا التعبري راجعة
فقط .نعم نحن ال ننفي االحتامل ّ

لالحتامل الثاين ،وإن كانت بعض النامذج قد ترجع للنقل باملعنی.
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إحدى القرائن التي تكشف عن مراد للمعصوم هي األرسة

.10

احلديثية ،فكالم أهل البيت كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعض ًا ،واتّضح من

خالل تكوينها ّ
توهم.
أن املراد ﲠذه الروايات هو التفسري ال وقوع التحريف كام ّ

بإلقاء نظرة علی رواهتا نجدهم ﲬسة وعرشين راوي ًا ،وهو عدد

.11

ّ
األجالء كزرارة ،وابن أيب عمري ،وأيب بصري ،وعبد
كبري بال ريب ،وفيهم عدد من

اهلل بن سنان .فام قيل من ّ
السب ك ّلها
أن هذه الروايات وروايات الفضائل وروايات
ّ

مرو ّية عن ّ
الغلو ،وأنّه ينبغي دراسة هذه الطوائف الثالث من زاوية واحدة،
خط
ّ
ال يمكن املوافقة عليه .وال يمكن املوافقة علی إنكار بعضهم صدور هذه الروايات
بعد نقلها يف مصادر عديدة وعن عدد كبري من الرواة.

٢٢٠

اهلوامش
 .1ينظر كتاب الطهارة :ج  1ص .249
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إذ استخدمت التعابري املذكورة يف بعض النصوص التفسري ّية؛ كتفسري القمي وغريه.
( )2حذفنا النصوص املكررة ،بعد انتقاء أحدها.
 .3تنظر جملة «علوم حديث (بالفارسية)» العدد .74
 .4ينظر :لسان العرب :ج  11ص ( 657نزل).
 .5ينظر :اإلرساء ،106 :طه ،4 :الشعراء ،192 :السجدة ،2 :يس ،5 :الزمر ،1 :غافر:
 ،2فصلت 2 :و  ،42اجلاثية ،2 :األحقاف ،2 :الواقعة ،80 :احلاقة ،43 :اإلنسان:
.23
 .6ينظر :الفرقان.25 :
 .7املؤمنون.29 :
 .8الكهف.1 :
 .9احلديد.25 :
 .10احلديد.25 :
 .11الزمر.6 :
 .12الفرقان.48 :
 .13ينظر :مفردات ألفاظ القرآن :ج  1ص ( 799نزل).
 .14التمهيد :ج  8ص  ،201تاريخ مدينة دمشق :ج  42ص  ،399كنز العامل :ج 2
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ص  588ح .4792
 .15دالئل اإلمامة :ص  104ح .34
 . .16ينظر :البيان يف تفسري القرآن :ص .224
 . .17ينظر :سالمة القرآن من التحريف :ص .59
 .18النساء.66 :
 .19الكايف :ج  1ص  424ح .60
 .20هذا نقل آخر للرواية ،وليس رواية أخری؛ فكالﳘا عن بكار عن جابر عن أيب جعفر
عليه السالم ،وموضوعهام واحد .وال يقع السؤال الواحد من ٍ
راو واحد إلمام واحد
عادة .ولو وقع فال تقع اإلجابة بأسلوب واحد عادة.
 .21الكايف :ج  1ص  417ح .28
 .22تفسري العياﳾ :ج  1ص  256ح .188
 .23األحزاب.71 :
 .24الكايف :ج  1ص  414ح .8

ِ ِ
«خ َطب َأ ِمري ا ُمل ِ
جلها َل ِة ﴿ َمن
ؤمنِ َ
َ َ .25
نيَ ...و َأ َّن ُحم َ َّمد ًا عَبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه ...واستَن َق َذنا بِه م َن ا َ
ُ
ِ
َ
ب
فاز َفوز ًا َعظي ًام﴾( »...الكايف :ج  1ص  141ح .)7
ُيطِ ِع اهللَ َو َر ُسو َل ُه َف َقد َ
و«خ َط َ
ِ
َأ ِمري ا ُمل ِ
ِ
فاز
َقوى اهللَِ ...فإِ َّن ُه ﴿ َمن ُيطِ ِع اهللَ َو َر ُسو َل ُه َف َقد َ
ؤمنِ َ
نيُ ...أوصيكُم ع َبا َد اهللِ بِت َ
ُ
ِ
ً
ً
َفوزا َعظيام﴾( »...بحار األنوار :ج  86ص  234ح .)67
 .26ينظر :اجلعفريات :ص.92
 .27طه.115 :
 .28الكايف :ج  1ص  416ح .23

٢٢٢

 .29طه.115 :
 .30الكايف :ج  1ص  416ح .22

قال ...:و َمل يكُن ِ
اإل ِ
آل َد َم َعز ﹲم َع َىل ِ
َ « .31عن َأ ِيب َجع َف ٍر عليه السالم َ
قرار بِ ِهَ ،و ُه َو َقو ُل ُه
َ َ
﴿و َل َقد َع ِهدنا إِىل آ َدم ِمن َق ُبل َفن َِﴘ َو َمل ن ِ
َجد َل ُه َعزم ًا﴾؛ َ
رت َك»
َع َّز َو َج َّلَ :
قال :إِنَّام ُه َو َف َ َ
َ
َ
(الكايف :ج  2ص  8ح .)1
 .32املعارج 1 :و .2
 .33الكايف :ج  1ص  422ح .47
 .34ينظر :الكايف:ج  8ص  57ح .18
 .35ينظر :تفسري القمي :ج  2ص .385
 . .36ينظر :بحار األنوار :ج  39ص  216ح  ،8وعمدة عيون صحاح األخبار يف مناقب
إمام األبرار :ص  100ح .135
 .37آل عمران.103 :
 .38الكايف :ج  8ص  183ح .208

َيف ال َحت ِم ُلنا َع َىل ر ِ
ب لِل َع َر ِ
ؤوسها! واهللُ َع َّز َو َج َّل َي ُق ُ
ول ِيف ِكتابِ ِه:
بك َ
 .39نظريَ « :ع َج ﹲ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ﱪ ُسول اهللِ صلی اهلل عليه وآله
َ
فرة م َن النّار َف َأن َق َذكُم منها﴾ َف ِ َ
﴿وكُنتُم َعىل َشفا ُح َ
ُأ ِنق ُذوا»( .الكايف :ج  8ص  266ح .)388

 .40ينظر :دالئل اإلمامة :ص.114

ِ
ِ
تاب ِآمنُوا بِام ن ََّز ْلنا ُم َصدﱢ ق ًا ملِا َم َعك ُْم ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن
نص اآلية﴿ :يا َأ ﱡﳞا ا َّلذي َن ُأوتُوا الك َ
ّ .41
ِ
ِ
َن ْطم َس ُو ُجوه ًا َفن َُر َّدها َعىل َأ ْدبارها﴾ النساء.47 :

 .42الكايف :ج 1ص  417ح .27
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 .43تفسري فرات الكويف :ج  1ص  105ح .97
 .44علی سبيل املثال ينظر :الكايف :ج  1ص  228ح  ،2وص  272ح  ،2وص  417ح
 ،25وص  417ح  ،26وص  418ح  ،31التهذيب :ج  2ص 109ح  ،179وص
 321ح  .168بصائر الدرجات :ص  21ح  ،1وص  104ح  ،5وص  144ح ،12
وص  187ح  ،51وص  193ح  ،1وص  268ح  ،15وص  294ح  ،8وص 399
ح  ،8وص  447ح  ،4وص  500ح .16
 .45ينظر :الغيبة :ص  279ح .67
 .46البقرة.90 :
 .47الكايف :ج  1ص  417ح .25

ِ
َ « .48عن َز ِ
ين العابِ ِدي َن عليه السالم َأ َّن ُه َ
اشرتوا بِ ِه َأن ُف َس ُهم َأن
ئسام َ َ
قالِ :يف َقول اهللِ﴿ :بِ َ
ِ
وصياء ِمن و ِ
قال :بِالوالي ِة َع َىل َأ ِم ِري ا ُمل ِ
ني واألَ ِ
َيك ُف ُروا بِام َأ َنز َل اهللُ َبغي ًا﴾َ ،
لد ِه».
ؤمنِ َ
ُ
َ َ
(ينظر :مناقب آل أيب طالب :ج  1ص )284

اشرتوا بِ ِه َأن ُفسهم َ ...عىل من يشاء ِمن ِع ِ
باد ِه﴾ نزلت يف
َ ُ
َ َ ُ
ئس َام َ َ
 .49الباقر عليه السالم﴿ :بِ َ
عيل( .ينظر :تفسري فرات الكويف :ص 640ح .)23

 .50البقرة.23 :
 .51الكايف ج  1ص  417ح .26

 .52نظري الروايةَّ « :ملا ن ََز َل ج ِ
ِ ِ ِ
﴿وإِن كُنتُم ِيف َر ٍ
يب ِممّا ن ََّزلنا
ﱪئ ُيل عليه السالم ِ َﲠذه اآل َيةَ :
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َعىل َع ِ
ِ
ِ
ني﴾ ،يف َع ﱟيل» (ينظر:
بدنا  ...واد ُعوا َم ِن اس َت َطعتُم من ُدون اهللِ إِن كُنتُم صادق َ
عرش ُق َر ٍ
يش
الروضة يف فضائل امري املؤمنني :ج  1ص  )102والروايةَ ﴿« :فأتُوا﴾ يا َم َ َ
ثل ُحمَمدٍ
اإلسالم﴿ ...بِس ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ب ا ُملنت ِ
ِ
عرش الن ِ
ني ِ
َّواص ِ
َح ِل َ
ورة من مثله﴾؛ من م ِ َّ
ُ َ
َ
وال َي ُهود َويا َم َ َ
ِ
ُب( »...ينظر :التفسري املنسوب
قر ُأ َوال َيكت ُ
صلی اهلل عليه وآلهَ ،ر ُج ﹲل منكُم ال َي َ
لالمام العسكري عليه السالم :ص  151ح .)76
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 .53الكايف :ج  1ص  418ح .32

ِ
َﱪ َع َىل ا ُمل ِ
وهم إِ َل ِيه﴾
رش ِك َ
ني ما تَد ُع ُ
 .54نظري الروايةَ « :عن َأ ِيب َعبد اهللِ عليه السالم﴿ ...ك ُ َ
ِ
ِ
وهم ِمن تَولِ َي ِة َع ِ ﱟيل ( »...ينظر :بصائر الدرجات:
َﱪ َع َىل َقوم َك يا ُحم َ َّمدُ ما تَد ُع ُ
َيعني ك ُ َ
ج  1ص  514ح .)35
 .55تفسري القمي :ج  2ص  ،105ورواه يف الكايف (ج  1ص  223ح  )1وقطع صدره،
مع أن سؤال الراوي عن تفسري اآلية وجواب اإلمام ناظر ﳍذا السؤال.
 .56الكايف :ج  1ص  421ح .45
 .57الﱪهان يف تفسري القرآن :ج  5ص  447ح  ،10934تأويل اآليات الظاهرة :
ص.683
 .58ينظر :الكايف :ج  8ص  50ح .11

لت ِألَ ِيب َع ِ
بد اهللِ عليه السالمَ :قو ُل ُه ت َ
َعاىل﴿ :هذا ِكتا ُبنا َينطِ ُق
َ .59عن َأ ِيب َب ِص ٍري َق َالُ :ق ُ
ِ
َاب َال َينطِ ُقَ ،و َل ِكن ُحم َ َّمدﹲ َو َأ ُ
هل َبيتِ ِه عليه السالم ُه ُم
َع َليكُم بِاحلَ ِق﴾؟ َق َال :إِ َّن الكت َ
ون بِ ِ
النَّاطِ ُق َ
الكتَاب( .ينظر :تأويل اآليات الظاهرة :ص .)559
 .60الكهف.29 :
 .61الكايف :ج  1ص  425ح.

َعاىل﴿ :و ُق ِل احل ُق ِمن ربكُم َفمن شاء َفلي ِ
 .62نظريَ « :عن ِ
الباق ِر عليه السالم يف َقولِ ِه ت َ
ؤمن
َ ُ
َﱢ
َ
َ
َ
َو َمن شا َء َفل َيك ُفر﴾؛ َيعني بِ ِوال َي ِة َع ِ ﱟيل» (ينظر :الﴫاط املستقيم :ج  1ص .)273
قال :ن ََز َل َج ُ
و« َعن أيب َجع َف ٍر عليه السالم ]إ َّن ُه[ َ
ﱪائيل عليه السالم َع َلی النَّبِ ﱢي صلی
اهلل عليه وآله ِﲠ ِذ ِه اآل َي ِةَ ﴿ :ف َأبى َأك َث ُر الن ِ
ّاس إِ ّال ُك ُفور ًا﴾ َ
قال :بِ ِوال َي ِة َع ِ ﱟيل» (ينظر:
ﴍح األخبار :ج  1ص  239ح  .)250و ينظر أيض ًا :شواهد التنزيل :ج  1ص 456
ح  ،482تأويل اآليات الظاهرة :ص.284
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َّ ُ
ْ ُ
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 .128البقرة 255 :ـ .257
 .129الرمحن.39 :
 .130ينظر :الكايف :ج  1ص  32ح .2

ّاس َي ُقو ُل َ
ونَ :فام َل ُه َمل ْ ُي َس ﱢم َع ِل ّي ًا َو َأ ْه َل َب ْيتِ ِه عليه السالم ِيف
 .131نظريَ « :ف ُق ْل ُت َل ُه :إِ َّن الن َ
ِك ِ
تاب اهللِ َع َّز َو َج َّل؟ »...الكايف :ج  1ص  286ح .1
 .132القائل هو أحد الباحثني يف دار احلديث ،حيث عرض هذا الرأي يف أحد االجتامعات
اخلاصة.
ّ
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املصادر واملراجع
• القرآن الكريم.
 .1االختصاص ،حممد بن حممد املفيد
( 413ق) ،املؤمتر العاملي أللف ّية الشيخ املفيد،
الطبعة األولی ،ايران ،قم 1413 ،ق.
 .2أعالم الدين يف صفات املؤمنني،
احلسن بن أيب احلسن الديلمي (القرن ،)8
مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء
ّ
الرتاث ،قم.
 .3األماﱄ ،حممد بن احلسن الطوﳼ
( 460ق) ،دار الثقافة ،قم ،الطبعة األولی
 1414ق.

اخلوئي ( 1413ق) ،بريوت ،دار الزهراء،
الطبعة الرابعة1975 ،م.
 .8تاريخ مدينة دمشق ،عيل بن احلسن
الدمشقي ( 571ق ) ،بريوت ،دار الفكر،
الطبعة األولی  1415ق.
 .9تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل
العرتة الطاهرة ،عيل الغروي احلسيني
مؤسسة النرش
االسرتآبادي ( 940ق)،
ّ
اإلسالمي ـ قم ،الطبعة األولی 1407 ،ق.
 .10حتف العقول ،حسن بن عيل
بن شعبة احلراين (القرن  ،)4مؤسسة النرش

االسالمي التابعة جلامعة املدرسني ،قم ،الطبعة
الثانية  1404ق.

 .4بحار األنوار ،حممد باقر املجلﴘ
 .11تفسري العياﳾ ،حممد بن مسعود
( 1111ق) ،دار إحياء الرتاث العريب،
العياﳾ ( 320ق) ،املطبعة العلمية ،طهران،
بريوت ،الطبعة الثانية 1403 ،ق.
الطبعة االولی  1380ق.

 .5الﱪهان يف تفسري القرآن ،هاشم بن
.12تفسري القمي ،عىل بن ابراهيم
سليامن البحراين ( 1107ق) ،مؤسسة البعثة،
القمي (القرن  ،)3دار الكتاب ،قم ،الطبعة
قم ،الطبعة األولی 1415 ،ق.
الثالثة 1404 ،ق.

 .6بصائر الدرجات يف فضائل آل
 .13التفسري املنسوب إىل اإلمام
حممد ،حممد بن احلسن الصفار ( 290ق)،
ّ
مؤسسة
العسكري عليه السالم ،حتقيق ونرش ّ
مكتبة آية اهلل املرعﴚ النجفي ،قم ،الطبعة
اإلمام املهدي (عج) ،قم ،الطبعة االُوىل،
الثانية 1404 ،ق.
 1409ق.
 .7البيان يف تفسري القرآن ،ابو القاسم

 .14تفسري فرات الكويف ،أبو القاسم
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فرات بن إبراهيم بن فرات الكويف (القرن ،)4
طهران ،وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي،
الطبعة االُوىل 1410 ،ق.
 .15التمهيد ،ابن عبد الﱪ ( 463ق)،
وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية،
املغرب1387 ،ق.
 .16التوحيد ،حممد بن عيل بن بابويه
الصدوق ( 381ق) ،مؤسسة النرش االسالمي
التابعة جلامعة املدرسني ،قم ،الطبعة االولی
 1398ق.

مؤسسة
حممد ( 363ق)ّ ،
األطهار ،النعامن بن ّ
النرش اإلسالمي ـ قم ،الطبعة االُوىل  1409ق.
 .22شواهد التنزيل لقواعد التفضيل،
عبيد اهلل بن عبد اهلل احلسكاين ( 490ق)،
جممع إحياء الثقافة اإلسالمية 1411 ،ق.
 .23الﴫاط املستقيم إىل مستح ّقي
التقديم ،عيل بن حممد العاميل ( 877ق)،
املكتبة احليدر ّية ـ النجف ،الطبعة االُوىل
 1384ق.
 .24علل الرشائع ،حممد بن عيل بن

 .17اجلعفريات ،حممد بن حممد بن بابويه الصدوق ( 381ق) ،مكتبة الداوري ـ
االشعث (القرن  ،)4مكتبة نينوى احلديثة ،قم ،الطبعة األولی  1427ق.
طهران ،الطبعة االولی.
 .25عمدة عيون صحاح األخبار يف
 .18دعائم اإلسالم ،النعامن بن حممد مناقب إمام األبرار ،حييی بن احلسن ّ
احليل
املغريب ( 363ق) ،مؤسسة آل البيت عليهم املعروف بابن البطريق ( 600ق) ،قم ،مؤسسة
السالم إلحياء الرتاث ،قم ،الطبعة الثانية النرش اإلسالمي ،الطبعة االُوىل 1407 ،ق.

 1385ق.
 .26الغيبة ،حممد بن ابراهيم بن أيب
حممد بن جرير زينب ( 360ق) ،منشورات الصدوق،
 .19دالئل اإلمامةّ ،
الطﱪي اإلمامي (القرن  ،)5حتقيق ونرش :طهران ،الطبعة االولی  1397ق.
مؤسسة البعثة ،قم ،الطبعة االُوىل 1413 ،ق.
.27الكايف ،حممد بن يعقوب الكليني
 .20سالمة القرآن من التحريف 329( ،ق) ،دار الكتب اإلسالمية ،طهران،
الدكتور فتح اهلل املحمدي (نجار زادكان) ،الطبعة الرابعة  1407ق.
مؤسسة املشعر1424 ،ق.
 .28كتاب الطهارة ،السيد اخلميني
األئمة ( 1410ق) ،حتقيق :مؤسسة تنظيم ونرش آثار
 .21ﴍح األخبار يف فضائل
ّ
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االمام اخلميني ،مطبعة العروج ،الطبعة الثانية.
 .29كنز العامل ،املتقي اﳍندي (975
ق) ،مؤسسة الرسالة ـ بريوت 1409 ،ق.

 .34ﳖج البالغة ،حممد بن احلسني
الرشيف الرﴈ ( 406ق) ،ضبط صبحي
الصالح ،نرش هجرت ،قم ،الطبعة االوىل
 1414ق.

 .30لسان العرب ،حممد بن مكرم بن
 .35النوادر ،امحد بن حممد بن عيسى
منظور ( 711ق) ،دار الفكر للطباعة والنرش
مؤسسة
االشعري (القرن  ،)3حتقيق ونرشّ :
والتوزيع ـ دار صادر ،بريوت ،الطبعة الثالثة،
اإلمام املهدي عليه السالم ،قم ،الطبعة
 1414ق.
األولی1408 ،ق.
 .31ﳐتﴫ البصائر ،حسن بن سليامن
مؤسسة النرش اإلسالمي ـ
احليل ( 830ق)ّ ،
قم ،الطبعة األولی  1421ق.
 .32مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب
األصفهاين ( 401ق) ،الطبعة األولی1412 ،
ق ،دار القلم ـ الدار الشامية ،بريوت ـ دمشق.

املجالت:
 .1علوم حديث (باللغة الفارسية)،

جامعة القرآن واحلديث ،قم ،العدد.74 :

 .33مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر
آشوب املازندراين ( 588ق) نرش العالمة ،قم،
الطبعة األولی  1379ش.
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