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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 
اشتامل النّص املذكور يف الرواية علی مفردات أو عبارات يف وسط اآلية، ثّم تعقيبه 
بالعبارة: »هكذا نزلت«، ونحوها، فهل هي داّلة علی حتريف القرآن، أو املراد هبا 
يشء آخر؟ تناول املقال احلارض هذه الطائفة من الروايات بالدراسة لتعّرف مدلوهلا 
وفق النهج العلمي يف فقه احلديث. ولفهم املراد منها استقصينا الروايات املشتملة 
علی التعبري املذكور وشبهه يف كتب احلديث، وسّلطنا عليها أضواء البحث، لكن 
لضيق املجال استعرضنا الروايات الواردة يف كتاب الكايف فحسب، وأرشنا للباقي. 
وانتهينا إلی أّن هذه الروايات ختّص حقبة تارخيية خاّصة هي القرن الثاين فحسب؛ 
وال نجد نظريًا هلا يف روايات القرنني األول والثالث، وأّن هذا التعبري تفسريي كام 
تشهد به القرائن، وال يمّت إلی التحريف بصلة. علاًم أّن أسلوب البحث استقرائي 

- حتلييل.

الروايات  نزلت،  هكذا  التحريف،  روايات  القرآن،  املحورية:  األلفاظ 
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 ref-
erences 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. 
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مدخل

اهلل  نبينا صلی  نزل علی  الساموية وأرشفها، وقد  الكتب  آخر  الكريم  القرآن 
عليه وآله قبل أكثر من أربعة عرش قرنًا، ومّر بظروف سياسية واجتامعية خمتلفة، ومع 
ذلك فإننا نجده اليوم بشكل واحد يف أرجاء البالد اإلسالمّية وبني أبناء املذاهب 
هذا  يف  اهلل  رمحه  اخلميني  اإلمام  كتب  وهلذا  له،  نظري  ال  بشكل  لتواتره  املختلفة؛ 

املجال قائاًل:

إّن ما هو اآلن بني أيدينا من الكتاب العزيز متواتر فوق حّد التواتر باأللوف 
واآلالف؛ فإّن كّل طبقة من املسلمني وغريهم ـ ممّن يبلغ املاليني ـ أخذوا هذا القرآن 
هبذه املاّدة واهليئة عن طبقة سابقة مثلهم يف العدد، وهكذا إىل صدر اإلسالم، وقلَّام 

يكون يشء يف العامل كذلك.1

وختّللتها  اآليات  بعض  فيها  وردت  الروايات  من  عددًا  نجد  ذلك  قبال  يف 
أثار  مما  ونحوه،  نزلت«  »هكذا  بالتعبري:  ُعّقبت  ثم  العبارات،  أو  الكلامت  بعض 
شبهة حتريف القرآن الكريم. املقال احلارض تناول بالبحث الروايات املشتملة علی 
التعابري اآلتية: »هكذا أنزلت« »هكذا واهلل نزلت«، »كذا نزلت«، »نزل هبا جربئيل« 

»نزل جربئيل عليه السالم هبذه اآلية«.2
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املبحث األول: تأريخ البحث

بام أّن هذه الروايات من أهّم ما اّدعي داللته علی حتريف القرآن فإّن الكثري ممن 
كتب حول هذه الشبهة تعّرض هلا ضمنًا، ومل أجد من تناوهلا بصورة مستقّلة سوی 
الباحث الفاضل حممود كريميان؛ إذ أفردها بالدراسة يف مقال حتت عنوان »مفهوم 

شناسی تركيبهای مهسو با هكذا نزلت /داللة الرتكيب هكذا نزلت ونحوه«3. 

لكّن امللحوظ علی مجيع هذه األبحاث بام فيها املقال املشار إليه أمران: األول: 
اهنا مل تستقِص الروايات املذكورة وإنام تناولت نامذج منها، ومل أجد من استقصاها 
وقد  األخری،  الروايات  مع  ينسجم  بنحٍو  تأويلها  حاولت  اهنا  وثانيا:  بالدراسة. 
تقرهنا ببيان بعض النقاط الداّلة علی عدم حتريف القرآن. ومل أجد من تعّرض هلا 

من زاوية فقه احلديث التي هي حمور هذا البحث.
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املبحث الثاين: معنی النزول

املفردات  استخدام  أّن  وبام  مفرداته.  فهم  هي  احلديث  لفهم  األولی  املرحلة 
يكون بلحاظ معناها اللغوي تارة، واالصطالحي أخری، فالبّد أن تفهم املفردات 

احلديثية من خالل استعامهلا يف اللغة والقرآن واحلديث. 

سؤال: الذي نفهمه اليوم من »هكذا نزلت« هو نزول القرآن فحسب، فهل 
املقصود به يف هذه الروايات هذا املعنی نفسه؟ 

ليّتضح  وحديثًا  وقرآنًا  لغة  املختلفة  النزول  معاين  متابعة  من  البّد  اجلواب: 
اجلواب. وإليك فيام ييل استعراضًا خمترصًا لبعض ما ورد فيه لغًة وحديثًا:

املطلب األول: النزول لغًة

استعملت مشتّقات اجلذر »نزل« يف اللغة بمعاٍن عديدة، فكتب ابن منظور يف 
بيان هذا اجلذر قائاًل:

الرتتيُب... ويف احلديث :  َأيضًا:  والتَّنِزيل  َتنِزياًل،  َله  وَنزَّ احللول...  )النُُّزول : 
النُُّزول عن  ُمفاَعلة من  ة، وهو  ة بعد مرَّ ناَزلُت َريبِّ يف كذا؛ َأي راجعته وسَألته مرَّ

. وَنَزل القوُم: َأَتوا ِمنَى...(4 األَمر، َأو من النِّزال يف احلرب... وَنَزل به األَمر: حلَّ

املطلب الثاين: النزول يف القرآن

استعمل القرآن الكريم لفظ »التنزيل« مخس عرشة مرة، جاء أربع عرشة منها 
العديد  االصفهاين  الراغب  املالئكة6. وذكر  بشأن  اآلخر  واملوضع  القرآن5،  بشأن 

من معانيها قائاًل:
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يف  وَنَزل  دابَّته،  عن  َنَزل  يقال:  ُعلّو،  من  انِحطاطٌ  هو  األصل  يف  )النُُّزوُل 
َوَأنَت  ُمباَركًا  ُمنَزاًل  ﴿َأنِزلنِي  تعاىل:  قال  غرُيُه.  وَأنَزَله  فيه،  َرحَلُه  َحطَّ  كذا:  مكان 
َخرُي امُلنِزلنَِي﴾7 وَنَزل بكذا، وَأنَزَله بمعنًى، وإِنزاُل اهلل تعاىل نَِعَمُه ونَِقَمُه عىل اخلَلق، 
وإعطاُؤُهم إّياها، وذلك إّما بإنزال اليشء نفسه كإنزال القرآن، وإّما بإنزال أسبابه 
ِذي َأنَزل  واهلداية إليه، كإنزال احلديد واللباس، ونحو ذلك، قال تعاىل: ﴿احلَمُد هللِ الَّ
َعىل َعبِدِه الِكتاَب﴾8 ... ﴿َوَأنَزلنا احلَِديَد﴾9، ﴿َوَأنَزلنا َمَعُهُم الِكتاَب َواملِيزاَن﴾10، 
امِء ماًء َطُهورًا﴾12...(13 ﴿َوَأنَزل َلُكم ِمَن األَنعاِم َثامنَِيَة َأزواٍج﴾11، ﴿َوَأنَزلنا ِمَن السَّ

املطلب الثالث: النزول يف احلديث

املعنی  بغري  بعضها  جاء  كثريًا،  احلديث  يف  والتنزيل  النزول  استعامل  ورد 
املعارص؛ نظري:

َفَجَلَس  َبيَعتِِه،  ُبوِيَع أبو َبكٍر أبَطَأ َعيِلٌّ َعن  1( عن حممد بن سريين، قال: )مّلا 
َكِرهُت  ما   : َعيِلٌّ َفقاَل  إمَريت؟!  أَكِرهَت  َعنّي،  َبطَّأَك  ما  َبكر:  أبو  إَليِه  َفَبَعَث  َبيتِِه  يف 
أماَرَتَك ولِكنّي آَليُت أن ال أرَتدي ِردائي إاّل إىل َصالٍة َحّتى أَمجَع امُلصَحَف«. قاَل 
َلُوِجَد فيِه ِعلمٌ  الِكتاُب  َتنزيِلِه، وَلو ُأصيَب ذلَِك  َكَتَبُه َعىل  ُه  أنَّ ابُن سرييَن: وَبَلَغني 

14.) َكثريٌ

فمن الواضح من قول ابن سريين عقيب الرواية - علی فرض صدورها -: 
ُه َكَتَبُه َعىل َتنزيِلِه«، أّن ما كتبه أمري املؤمنني عليه السالم من املصحف كان  »وَبَلَغني أنَّ
مقرونًا ببيان معانيه كام أنزهلا اهلل سبحانه، وهلذا قال: »َلو ُأصيَب ذلَِك الِكتاُب َلُوِجَد 
للقرآن  متضّمنًا  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  كان مصحف  فلو  وإاّل   .» َكثريٌ ِعلمٌ  فيِه 
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وحده، ملا كان له مزّية، وملا كان فيه علم كثري علی حّد قول ابن سريين.

َعن  السالم  عليه  َعيِلٍّ  بَن  َد  حُمَمَّ َجعَفٍر  َأبا  )َسَألُت  قاَل:  َبِصرٍي،  َأيِب  َعن   )2
َفُقلُت:  َأبِيها.  َموِت  َبعَد  َعَليها  ُأنِزَل  َفقاَل:  َعَليها(،  اهللِ  )َصَلواُت  فاطَِمَة  ُمصَحِف 
َفِفيِه َيشءٌ ِمَن الُقرآِن؟ قاَل: ما فِيِه َيشءٌ ِمَن الُقرآِن. قاَل: ُقلُت: َفِصفُه ِيل. قاَل:... 
اجلَنَِّة،  َأهِل  َوِصَفُة  َوآجاُهلُم،  َواآلِخِريَن  لنَِي  األَوَّ ِمَن  اهللُ  َخَلَق  َمن  َمجِيِع  َأسامُء  َوفِيِه 
َوَعَدُد َمن َيدُخُلها، َوَعَدُد َمن َيدُخُل النّاَر، َوَأسامُء َهُؤالِء َوَأسامُء َهُؤالِء، َوفِيِه ِعلُم 

الُقرآِن َكام ُأنِزَل ، َوِعلُم التَّوراِة َكام ُأنِزَلت...(15

أّنه ليس يف مصحف فاطمة يشء من القرآن،  فذكر اإلمام عليه السالم أّوالً 
أّنه مشتمل علی علم القرآن كام أنزل، ومن الواضح عند هاتني  وأشار أخريًا إلی 
أنفسها، وبذلك فقد أشار  الكريمة  أنزل غري اآليات  القرآن كام  أّن علم  العبارتني 
إلی مضمون مصحف فاطمة، وأّنه مشتمل علی معارف كّلها مستمّدة من القرآن 

وفق املعاين النازلة من السامء.

احلصيلة يف معنی النزول

املتحّصل مما سبق أّن اإلنزال والتنزيل مستعمالن يف اللغة والقرآن واحلديث 
بغري املعنی املتبادر منهام يف العرص احلارض، وهلذا ال يمكننا أن نفّرس مشتقات اجلذر 
»نزل« يف القرآن واحلديث وفق املعنی املعارص، ما مل تشهد بذلك القرائن. وعليه فإّن 
معنی الرتكيب »هكذا نزلت« هو: »هكذا نزل تفسريها، أو معناها«. هذا بحسب 
بحاجة  هنا  بإرادته  اجلزم  أّن  إاّل  األحاديث،  بعض  يف  الوارد  واالستعامل  اللغة 
ال  اآليات  بنزول  خاّص  وأّنه  »التنزيل«  من  اليوم  نفهمه  وما  القرائن.  الستقصاء 
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يمّت إلی اللغة بصلة؛ وهلذا كتب آية اهلل السيد اخلوئي رمحه اهلل:

اصطلح  ما  والتنزيل  التأويل  لفظي  من  يراد  أن  عىل  مبتنية  الشبهة  هذه  )إّن 
عليه املتأّخرون من إطالق لفظ التنزيل عىل ما نزل قرآنًا ... إاّل أّن هذين اإلطالقني 
ليحمل عليهام هذان  أثر  اللغة عني وال  املحدثة، وليس هلام يف  من االصطالحات 
اللفظان ـ التنزيل والتأويل ـ متى وردا يف الروايات املأثورة عن أهل البيت عليهم 

السالم(.16

وجاء نظريه عن الدكتور فتح اهلل املحّمدي )نّجارزادكان(17.
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املبحث الثالث:

 دراسة الروايات املشتملة علی الرتكيب »هكذا نزلت« ونحوه

ببعض  مشفوعة  املذكورة  الرتكيبات  علی  املشتملة  الروايات  ييل  فيام  وإليك 
اإليضاحات:

َعن َبّكاٍر، َعن جابٍِر، َعن َأيِب َجعَفٍر عليه السالم قاَل: )َهَكذا َنَزَلت َهِذِه اآلَيُة: 
ُم َفَعُلوا ما ُيوَعُظوَن بِِه﴾ يِف َعيِلٍ ﴿َلكاَن َخريًا َهلُم﴾ 18(.19 ﴿َوَلو َأهنَّ

يف  راجعناه  وإذا  متنه،  من  االطمئنان  هي  احلديث  فهم  مقّدمات  إحدی  إّن 
مصادر احلديث عثرنا علی نقل آخر له20 هو:

َعن ُيوُنَس بِن َبّكاٍر، َعن َأبِيِه، َعن جابٍِر، َعن َأيِب َجعَفٍر عليه السالم: )﴿َوَلو 
ُم َفَعُلوا ما ُيوَعُظوَن بِِه﴾ يِف َعيِلٍ ﴿َلكاَن َخريًا َهلُم﴾(.21 َأهنَّ

العبارة: »هكذا نزلت«، ومن هنا يطرح احتامل نقلها باملعنی وأّن  وليس فيه 
التعبري املذكور من الراوي، ال من اإلمام عليه السالم. كام وجدنا الرواية التالية التي 

تبنّي املعنی نفسه من دون إهيام التحريف:

عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل عليه السالم: )... ولو أّن أهل اخلالف َفَعُلوا ما 
ُيوَعُظوَن بِِه َلكاَن َخريًا َهلُم؛ يعني يف عيل(.22

وبقرينة قوله: »يعني«، يّتضح أّن املراد من العبارة: »يف عيّل« هو التفسري، ال 
بيان نّص اآلية.

: )﴿َوَمن ُيطِِع  َوَجلَّ َعن َأيِب َبِصرٍي، َعن َأيِب َعبِد اهللِ عليه السالم يِف َقوِل اهللِ َعزَّ
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ِة ِمن َبعِدِه ﴿َفَقد فاَز َفوزًا َعظِياًم﴾23 َهَكذا  اهللَ َوَرُسوَلُه﴾ يف َوالَيِة َعيِلٍّ َوَوالَيِة األَِئمَّ
َنَزَلت (.24

املؤمنني عليه السالم هلذه اآلية من دون  للروايات جيد استخدام أمري  املتتّبع 
ذكر املقطع الذي توّسطها25، فلو كان املراد هبا بيان التحريف، ألوردها هبذا النّص 
أيضًا. بل إّن إيرادها هبذا النّص أوقع يف النفوس يف إثبات أحّقيته ومنزلته. ونجد 
استخدام اإلمام الصادق نفسه هلذه اآلية من دون اإلضافة املتقّدمة26، مما ينبئ عن 

عدم جزئيتها وأّهنا تفسريّية، وإاّل ألورده يف متام املواطن التي تال فيها هذه اآلية.

َعن َعبِد اهللِ بِن ِسناٍن، َعن َأيِب َعبِد اهللِ عليه السالم، )يف َقولِِه: ﴿َوَلَقد َعِهدنا 
عليه  ِة  واألَِئمَّ واحلَُسنِي  واحلََسِن  َوفاطَِمَة  َوَعيِلٍّ  ٍد  حُمَمَّ يِف  َكِلامٍت  َقبُل﴾  ِمن  آَدَم  إىِل 
ٍد صلی اهلل عليه وآله(.28 ﴾27، َهَكذا واهللِ َنَزَلت َعىَل حُمَمَّ تِِهم ﴿َفنَِيسَ يَّ السالم ِمن ُذرِّ

إذا راجعنا الروايات الواردة ذيل اآلية املذكورة عثرنا علی روايات داّلة علی 
املعنی نفسه من دون إهيامها التحريف، نظري:

: ﴿َوَلَقد َعِهدنا إىِل  َوَجلَّ َعن جابٍِر، َعن َأيِب َجعَفٍر عليه السالم، )يِف َقوِل اهللِ َعزَّ
ِة ِمن َبعِدِه،  ٍد واألَِئمَّ آَدَم ِمن َقبُل َفنَِيسَ َومَل َنِجد َلُه َعزمًا﴾29 قاَل: َعِهدنا إَِليِه يِف حُمَمَّ
ُه َعِهَد إَِليِهم  َي ُأوُلو الَعزِم ُأوِيل الَعزِم؛ أِلَنَّ ُم َهَكذا. َوإِنَّام ُسمِّ َك، َومَل َيُكن َلُه َعزمٌ َأهنَّ َفرَتَ
ٍد واألَوِصياِء ِمن َبعِدِه، وامَلهِديِّ َوِسرَيتِِه، َوَأَمجَع َعزُمُهم َعىَل َأنَّ َذلَِك َكَذلَِك،  يِف حُمَمَّ

واإِلقراِر بِِه(.30

فسياق الرواية واضح الداللة علی التفسري، وقد ذكر اإلمام الباقر عليه السالم 
املعنی املتقّدم نفسه بعبارة ال توهم التحريف. وقد أورده الكليني يف الباب نفسه مما 
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يكشف عن فهمه هلام بشكل واحد. أضف إلی ذلك فإّن املتكّلم قد يعتمد يف بيان 
يغفلها  فقد  حالية  قرينة  أّنه  وبام  القرائن.  إحدى  باعتباره  الكالم  حلن  علی  مراده 
إليه كلامت  بياهنا يف عبارة احلديث أضاف  أراد  وإذا  الرواية.  نقل  أثناء  الراوي يف 
اآلية: »قال: عهدنا«،  نّص  بعد  بقوله  اللحن  نظري: »قال« ونحوها. فجابر عكس 
بخالف ابن سنان، فأوهم التحريف. ولعّله اكتفی بمعلومية نّص اآلية عن إضافة 

»قال« وما شاهبها.

دون  من  عديدة  مواطن  يف  اآلية  هذه  السالم  عليهم  البيت  أهل  واستخدم 
له  ذكرهم  فعدم  لذكروه،  عليها  مشتماًل  اآلية  نّص  كان  فلو  املذكورة31،  اإلضافة 

كاشف عن عدم جزئيته لآلية، وأّن املراد به يف الرواية حمّل البحث هو التفسري.

َعن َأيِب َبِصرٍي، َعن َأيِب َعبِد اهللِ عليه السالم، )يف َقوِل اهللِ َتعاىَل: ﴿َسَأَل ساِئلٌ 
﴾، ُثمَّ قاَل: َهَكذا واهللِ َنَزَل  بَِعذاٍب واِقٍع * لِلكافِريَن﴾32 بَِوالَيِة َعيِلٍ ﴿َليَس َلُه دافِعٌ

ٍد صلی اهلل عليه وآله(.33 ِهبا َجَربِئيُل عليه السالم َعىَل حُمَمَّ

بمراجعة الرواية يف مصادر احلديث اّتضح أهنا مقّطعة حيث ورد نّصها األكمل 
من طريق آخر34، وهو نّص مفّصل ويفّرس عددًا من اآليات، منها قوله تعالی: ﴿

َسَأَل ساِئلٌ بَِعذاٍب واِقٍع﴾. فتوّهم التحريف ناشئ من تقطيع احلديث.

كانت  فلو  املذكورة،  اإلضافة  دون  من  السالم  عليه  الكاظم  اإلمام  وفّرسها 
اآلية حمّرفة ألشار لتحريفها35. مضافًا إلی أّن مالحظة ما ورد يف نزول اآليات من 

سورة املعارج يوضح أّهنا تفسريّية.36

ِد بِن خالٍِد، َعن َأبِيِه، َعن َأيِب َعبِد اهللِ عليه  َعيِلُّ بُن إِبراِهيَم، َعن َأمَحَد بِن حُمَمَّ
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ٍد،  َفَأنَقَذُكم ِمنها﴾37 بُِمَحمَّ السالم، )َقوُلُه َتعاىَل: ﴿َوُكنُتم َعىل َشفا ُحفَرٍة ِمَن النّاِر 
ٍد صلی اهلل عليه وآله(.38 َهَكذا واهللِ َنَزَل ِهبا َجَربِئيُل عليه السالم َعىَل حُمَمَّ

إذا ألقينا نظرة علی الروايات الواردة ذيل اآلية وجدنا املعنی املشار إليه بعبارة 
ال توهم التحريف يف رواية عن اإلمام الصادق عليه السالم أيضًا39، مما يكشف عن 
كون املراد بالرواية حمّل البحث هو التفسري. كام نجد الزهراء تبنّي يف خطبة هلا فضل 
بأمور عديدة أحدها: اإلنقاذ من شفا جرف  النبي صلی اهلل عليه وآله علی األّمة 

اهللكات.40 

ٍل، َعن َأيِب َعبِد اهللِ عليه السالم، قاَل: )َنَزَل َجَربِئيُل عليه السالم َعىَل  َعن ُمنَخَّ
لنا  ِذيَن ُأوُتوا الِكتاَب آِمنُوا باِم َنزَّ ا الَّ ٍد صلی اهلل عليه وآله ِهبَِذِه اآلَيِة َهَكذا: »يا َأهيُّ حُمَمَّ

يِف َعيِل ُنورًا ُمبِينًا«41(.42

الذي يتابع احلديث يف املصادر جيده يف تفسري فرات كااليت:

ٍد  ، قاَل َأُبو َجعَفٍر عليه السالم: )َنَزَل َجَربِئيُل عليه السالم َعىَل حُمَمَّ َثنا جابِرٌ َحدَّ
لنا﴾ يِف  ِذيَن ُأوُتوا الِكتاِب آِمنُوا باِم َنزَّ ا الَّ صلی اهلل عليه وآله ِهبَِذِه اآلَيِة َهَكذا: ﴿يا َأهيُّ

قًا ملِا َمَعُكم ِمن َقبِل...﴾ إىَِل آِخِر اآلَيِة(.43 َعيِلٍ ﴿ُمَصدِّ

ونّص اآلية فيها مطابق للقرآن الكريم، وإّنام توّهم التحريف بسبب عدم دّقة 
النسخة.

املالحظة اجلديرة بااللتفات هي أّن الراوي هلذه الرواية يف الكايف هو »املنّخل«، 
وقد رواها عن اإلمام الصادق عليه السالم، وهنا بعض املالحظات بشأن روايات 

املنّخل، نشري إليها:
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عن  »املنّخل  التايل:  بالسند  مجيعًا  أّهنا  اّتضح  احلديث  كتب  يف  رواياته  بتتّبع 
جابر«44، وأّهنا مجيعًا تنتهي لإلمام الباقر عليه السالم، وال نجد له رواية عن اإلمام 

الصادق عليه السالم سوی هذه الرواية.

إّن مجيع رواياته مروّية عن املعصوم بواسطة، وال نجد له رواية عن املعصوم 
مبارشة سوی هذه الرواية.

هو  الروايات  مجيع  يف  السالم  عليه  الباقر  واإلمام  املنّخل  بني  توّسط  الذي 
حيث  الكايف؛  سند  بخالف  فرات،  تفسري  يف  املوجود  وهو  فقط.  اجلعفي«  »جابر 

وردت رواية املنّخل عن اإلمام مبارشة، 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. وأّما من ناحية املتن 
تفسري  نسخة  وأّما  التحريف.  أوهم  مما  الكايف،  نسخة  يف  اخللل  وقوع  اّتضح  فقد 

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

مما يشهد لكون الرواية تفسريّية أهنا وردت من دون الزيادة املذكورة يف روايات 
أخری؛ نظري ما رواه النعامين بأسانيد عديدة عن الكليني تنتهي إلی جابر اجلعفي عن 

اإلمام الباقر عليه السالم45، وهذا ما يؤّكد وقوع اخللل يف رواية الكايف.

ِهبَِذِه  السالم  َجَربِئيُل عليه  )َنَزَل  قاَل:  السالم  َجعَفٍر عليه  َأيِب  َعن  َعن جابٍِر، 
وا بِِه َأنُفَسُهم َأن َيكُفُروا باِم  ٍد صلی اهلل عليه وآله َهَكذا: ﴿بِئَسام اشرَتَ اآلَيِة َعىَل حُمَمَّ

َأنَزَل اهللُ﴾46 يِف َعيِلٍ ﴿َبغيًا﴾(.47

بمراجعة الرواية يف كتب احلديث نجد تفسريها باملعنی نفسه أو ما يقرب منه 
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يف روايات أخری من دون إهيام التحريف48، وجاء تفسريها باملعنی نفسه من دون 
مقام  يف  الرواية  أّن  يّتضح  وبه  نفسه49،  الباقر  اإلمام  عن  رواية  يف  التحريف  إهيام 
التفسري، ال يف مقام بيان التحريف، وإاّل فلو كانت اآلية حمّرفة ألشار إليها اإلمام 

زين العابدين عليه السالم أوالً، ثّم اإلمام الباقر عليه السالم ثانيًا.

َهَكذا ﴿َوإِن  ٍد  حُمَمَّ َعىَل  اآلَيِة  ِهبَِذِه  السالم  َجَربِئيُل عليه  )َنَزَل  قاَل:  َعن جابٍِر 
لنا َعىل َعبِدنا﴾ يِف َعيِلٍ ﴿َفأُتوا بُِسوَرٍة ِمن ِمثِلِه﴾50(.51 ُكنُتم يِف َريب مِمّا َنزَّ

من  نفسه  باملعنی  تفسريها  وجدنا  اآلية  ذيل  الواردة  الروايات  راجعنا  إذا 
دون إهيام التحريف52، مما يكشف عن كون املراد من هذه الرواية هو التفسري، ال 

التحريف. 

: ﴿َكُربَ َعىَل  َوَجلَّ ضا عليه السالم، )يف َقوِل اهللِ َعزَّ ِد بِن ِسناٍن، َعِن الرِّ َعن حُمَمَّ
. َهَكذا يِف الِكتاِب  ُد، ِمن َوالَيِة َعيِلٍّ امُلرِشِكنَي﴾ بَِوالَيِة َعيِلٍ ﴿ما َتدُعوُهم إَِليِه﴾ يا حُمَمَّ

53.) َخمُطوَطةٌ

إذا راجعنا الروايات الواردة ذيل اآلية اّتضح أّن املراد هبا هو التفسري، ال بيان 
أّهنا حمرفة54، وهو قرينة علی إرادة التفسري يف هذه الرواية. والالفت للنظر أّن اإلمام 
الرضا نفسه أوضح املعنی نفسه بعبارة ال توهم التحريف55، فرصيح قوله: »َأسَأُل 
أّن  بالرضورة  تعني  الكتابة كذلك ال  أّن  مع  تفسريية.  أهنا  اآلَيِة«،  َهِذِه  َتفِسرِي  َعن 
نّص اآلية هو ما ذكر، فالكتابة تشمل كتابة القرآن والتفسري معًا. فإذا كانت كتابة 
بعض التفاسري املوجزة يف هامش اآليات أمرًا متعارفًا، صّح التعبري بقوله: »َهَكذا يِف 
«. والذي يظهر من القرائن أّن هذا األمر كان معروفًا يف مصحف  الِكتاِب َخمُطوَطةٌ
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أمري املؤمنني عليه السالم ومصحف فاطمة، فال يبعد معروفّيته يف مصاحف أخری، 
وعلی األقّل بنطاق أضيق.

: ﴿َفَسَتعَلُموَن  َوَجلَّ َعن َأيِب َبِصرٍي، َعن َأيِب َعبِد اهللِ عليه السالم، )يف َقوِل اهللِ َعزَّ
َوالَيِة  يِف  َريبِّ  ِرساَلَة  َأنَبأُتُكم  َحيُث  بنَِي،  امُلَكذِّ َمعرَشَ  يا  ُمبنٍِي﴾  َضالٍل  يِف  ُهَو  َمن 
ِة عليهم السالم ِمن َبعِدِه، ﴿َمن ُهَو يِف َضالٍل ُمبنٍِي﴾ َكذا  َعيِلٍّ عليه السالم واألَِئمَّ

ُأنِزَلت(.56

نقاًل عن  الظاهرة  اآليات  الربهان وتأويل  املروّية يف تفسريي  النسخة  أقول: 
الكايف خالية عن العبارة: »َكذا ُأنِزَلت«57، مما يكشف عن اختالف نسخ الكايف يف 
الواضح من سياق  املطبوعة للكايف فمن  النسخة  تقدير صّحة  النقطة. وعلی  هذه 
 ،» َوَجلَّ الرواية أّن اإلمام يف مقام بيان معنی اآلية؛ حيث جاء يف أوله: »يِف َقوِل اهللِ َعزَّ
أي يف معنی قوله عّزوجّل، وهلذا أوضح أّن اخلطاب يف قوله: ﴿فستعلمون﴾ هو 
للمكّذبني، ثّم أوضح السبب، ثّم كّرر املقطع األخري من اآلية: ﴿َمن ُهَو يِف َضالٍل 

ُمبنٍِي﴾، فلو كان مراد اإلمام عليه السالم بيان حتريفها ملا كّرر املقطع املذكور.

 : َوَجلَّ َعن َأيِب َبِصرٍي، َعن َأيِب َعبِد اهللِ عليه السالم، قاَل: )ُقلُت َلُه: َقوُل اهللِ َعزَّ
َينطَِق،  َوَلن  َينطِق،  مَل  الِكتاَب  إِنَّ  َفقاَل:  قاَل:  بِاحلَِق﴾؟  َعَليُكم  َينطُِق  ِكتاُبنا  ﴿هذا 
: ﴿َهذا  َوَجلَّ َوَلِكنَّ َرُسوَل اهللِ صلی اهلل عليه وآله ُهَو النّاطُِق بِالِكتاِب، قاَل اهللُ َعزَّ
َنقَرُؤها َهَكذا! َفقاَل:  إِّنا ال  ﴾. قاَل: ُقلُت: ُجِعلُت فِداَك  ُينَطُق َعَليُكم بِاحلَقِّ ِكتاُبنا 
َف ِمن ِكتاِب  ٍد صلی اهلل عليه وآله، َوَلِكنَُّه فِيام ُحرِّ َهَكذا واهللِ َنَزَل بِِه َجَربِئيُل َعىَل حُمَمَّ

اهللِ(.58
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عند متابعة الروايات الواردة ذيل اآلية نجد رواية عن أيب بصري أيضًا من دون 
إهيام التحريف59، مع أّن الروايتني ترجعان يف األصل لرواية واحدة علی ما يبدو؛ 
واملعنی  واحدة،  عنها  املسؤول  واآلية  واحد،  عنه  املروي  واإلمام  واحد،  فراوهيام 
املشار إليه فيهام واحد مع اختالف يسري يف العبارة. فتوّهم التحريف ناشئ من نقلها.

فهو  اهللِ«  ِكتاِب  ِمن  َف  ُحرِّ فِيام  »َوَلِكنَُّه  قوله:  يف  إليه  املشار  التحريف  وأما 
لضبط  راجع  االختالف  وهذا  القراءة.  اختالف  عن  الناشئ  املعنوي  التحريف 
القراءات  خطأ  علی  الرواية  داللة  فرضنا  ولو  ريب.  دون  ثابت  وهو  الكلمة، 
األخری، فهذا املوضوع حساس، ومثله البّد أن ينعكس يف روايات عديدة، يف حني 
أّننا ال نجده إاّل عن اإلمام الصادق، وعن طريق أيب بصري خاّصة، مما يكشف عن 

كوهنا قراءة تفسريّية.

َعن َأيِب مَحَزَة، َعن َأيِب َجعَفٍر عليه السالم، قاَل: )َنَزَل َجَربِئيُل ِهبَِذِه اآلَيِة َهَكذا: 
السالم  عليه  َجَربِئيُل  َوَنَزَل  قاَل:  ُكُفورًا﴾.  ﴿إاِّل  َعيِلٍ  بَِوالَيِة  النّاِس﴾  َأكَثُر  ﴿َفَأبى 
َوَمن  َفلُيؤِمن  َعيِلٍ ﴿َفَمن شاَء  َربُِّكم﴾ يِف َوالَيِة  َهَكذا: ﴿َوُقِل احلَقُّ ِمن  ِهبَِذِه اآلَيِة 

ٍد ﴿نارًا﴾60(.61 شاَء َفلَيكُفر إِّنا َأعَتدنا لِلّظاملنَِِي﴾ آَل حُمَمَّ

عن  مروي  منها  عددًا  أّن  اّتضح  اآليتني  ذيل  الواردة  الروايات  مراجعة  من 
اإلمام الباقر عليه السالم وهي واضحة الداللة علی التفسري62، مما يكشف عن أّهنا 
مجيعًا يف مقام التفسري. ولعّل منشأ توهم التحريف هو عدم دّقة الراوي يف النقل، 
أو اعتامده علی األجواء السائدة آنذاك من التفسري املزجي. ويؤيده ورود هذا املعنی 

عن أئمة آخرين أيضًا من دون إهيام التحريف63.



٢٠٣

َوَجَل:  ، قاَل: )َسألُت َأبا َجعَفٍر عليه السالم َعن َقوِل اهللِ َعزَّ َعن ُبَريٍد الِعجيِلِّ
حَتُكُموا  َأن  النّاِس  َبنَي  َحَكمُتم  َوإِذا  َأهِلها  إىِل  األَماناِت  وا  ُتَؤدُّ َأن  َيأُمُرُكم  اهللَ  ﴿إِنَّ 
ِذي َبعَدُه الُكُتَب والِعلَم  ُل إىَِل اإِلماِم الَّ َي األَوَّ بِالَعدِل﴾64، قاَل: إِّيانا َعنَى، َأن ُيَؤدِّ
ِذي يِف َأيِديُكم. ُثمَّ قاَل  الَح. ﴿َوإِذا َحَكمُتم َبنَي النّاِس َأن حَتُكُموا بِالَعدِل﴾ الَّ والسِّ
ِمنُكم﴾65،  األَمِر  َوُأوِيل  ُسوَل  الرَّ َوَأطِيُعوا  اهللَ  َأطِيُعوا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ ا  َأهيُّ لِلنّاِس: ﴿يا 
ًة، َأَمَر َمجِيَع امُلؤِمننَِي إىَِل َيوِم الِقياَمِة بِطاَعتِنا. »َفإِن ِخفُتم َتناُزعًا يِف َأمٍر  إِّيانا َعنَى خاصَّ
ُسوِل َوإىَِل ُأوِيل األَمِر ِمنُكم«66 َكذا َنَزَلت، َوَكيَف َيأُمُرُهُم اهللُ  وُه إىَِل اهللِ َوإىَِل الرَّ َفُردُّ
ِذيَن  الَّ لِلَمأُموِريَن  َذلَِك  ِقيَل  إِنَّام  ُمناَزَعتِِهم  ُص يِف  َوُيَرخِّ بِطاَعِة ُوالِة األَمِر  َوَجلَّ  َعزَّ

ُسوَل َوُأوِيل األَمِر ِمنُكم﴾ (.67 ِقيَل َهلُم: ﴿َأطِيُعوا اهللَ َوَأطِيُعوا الرَّ

أقول: ال ريب أّن صدر الرواية يف مقام التفسري، إّنام الكالم يف ذيلها. والقول 
يف  الرواية  مراجعة  أّن  مع  املذكور،  النّص  دّقة  علی  مبنّي  التحريف  علی  بداللتها 
اآليات68.  من  عدد  تفسري  مقام  يف  وكوهنا  تقطيعها  عن  تكشف  احلديث  مصادر 
فتوهم التحريف ناشئ من تقطيع الرواية. وبمراجعة الروايات الواردة ذيل اآلية 
نجد استخدام األئّمة هلا من دون اإلضافات السالفة69، فلو كانت اإلضافة املذكورة 

جزًءا من اآلية لذكرها األئّمة، مما يكشف عن كوهنا تفسريية.

َعن َأيِب مَحَزَة، َعن َأيِب َجعَفٍر عليه السالم، قاَل: )َنَزَل َجَربِئيُل عليه السالم ِهبَِذِه 
ُهم،  ٍد َحقَّ ِذيَن َظَلُموا﴾ آَل حُمَمَّ َل الَّ ٍد صلی اهلل عليه وآله َهَكذا: ﴿َفَبدَّ اآلَيِة َعىَل حُمَمَّ
ِمَن  ُهم ﴿ِرجزًا  َحقَّ ٍد  حُمَمَّ آَل  َظَلُموا﴾  ِذيَن  الَّ َعىَل  َفَأنَزلنا  َهلُم  ِقيَل  ِذي  الَّ َغرَي  ﴿َقواًل 

امِء باِم كاُنوا َيفُسُقوَن﴾70(.71 السَّ

عليه  الباقر  اإلمام  عن  الشّحام  زيد  عن  مروية  وجدناها  الرواية  بمراجعة 
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السالم  الباقرعليه  اإلمام  عن  أخری  رواية  يف  نفسه  املعنی  وورد  أيضًا72.  السالم 
أيضًا من دون التعبري »نزل جربئيل عليه السالم هبا«73. واستخدم اإلمام الصادق 

عليه السالم هذه اآلية من دون الزيادة املذكورة، فلو كانت جزء اآلية لذكرها74.

َعن َأيِب مَحَزَة، َعن َأيِب َجعَفٍر عليه السالم قاَل: )َنَزَل َجَربِئيُل عليه السالم ِهبَِذِه 
لَِيهِدَهيُم  َهلُم َوال  لَِيغِفَر  اهللُ  َيُكِن  ُهم ﴿مَل  َحقَّ ٍد  حُمَمَّ آَل  َظَلُموا  ِذيَن  الَّ إِنَّ  َهَكذا:  اآلَيِة 
َطِريقًا * إاِّل َطِريَق َجَهنََّم خالِِديَن فِيها َأَبدًا َوكاَن ذلَِك َعىَل اهللِ َيِسريًا﴾. ُثمَّ قاَل: ﴿

ُسوُل بِاحلَقِّ ِمن َربُِّكم﴾ يِف َوالَيِة َعيِلٍ ﴿َفآِمنُوا َخريًا َلُكم  ا النّاُس َقد جاَءُكُم الرَّ يا َأهيُّ
امواِت َو﴾ ما يِف ﴿األَرضِ ﴾75(.76 َوإِن َتكُفُروا﴾ بَِوالَيِة َعيِلٍ ﴿َفإِنَّ هللِ ما يِف السَّ

أقول: اختلفت نسخ احلديث؛ فالوارد يف تفسري العيايش: »﴿إِنَّ الَّذيَن َكَفُروا 
َوَظَلُموا﴾ آل حمّمد حّقهم...«77. وهذه العبارة أقرب إلی النّص القرآين. كام روی 
مع  السالم  عليه  الباقر  اإلمام  عن  آخر  طريق  من  الرواية  هذه  شهرآشوب  ابن 
َتَعاىَل«، وجاء  َقْولِِه  بالعبارة: »يِف  التفسري78؛ إذ صّدرت أوالً  وضوح داللتها علی 
بلفظ »يعني« قبل قوله: »بوالية عيل«. والرواية واحدة، واإلمام الذي صدرت عنه 

واحد، مع اختالف رواهتا، مما يكشف عن أهنا تفسريية.

خاص،  بلحن  احتفافها  هو  الكايف  رواية  من  التحريف  توهم  سبب  ولعّل 
فأغفله أبو محزة يف أثناء نقل الرواية، والتفت إليه جابر. ومما يشهد لكون اإلضافة 
تفسريية هو أّن اإلمام الباقر عليه السالم نفسه فّرسها باملعنی نفسه، وبلفظ ال يوهم 
يف  املذكورة  الزيادات  دون  من  السالم  عليهم  البيت  أهل  قرأها  كام  التحريف79، 

مواطن عديدة، فلو كانت اإلضافات املذكورة جزًءا من اآلية ألوردوها أيضًا.80 
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َعِن اهلَْيَثِم ْبِن ُعْرَوَة التَِّميِميِّ َقاَل: )َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اهللِ عليه السالم َعْن َقْوِل اهللِ 
َوَمَسْحُت  َهَكَذا:  َفُقْلُت  امَلرافِِق﴾81  إىَِل  َوَأْيِدَيُكْم  ُوُجوَهُكْم  ﴿َفاْغِسُلوا   : َوَجلَّ َعزَّ 
ُوُجوَهُكْم  َفاْغِسُلوا  ِهَي:  اَم  إِنَّ َتنِْزيُلَها،  َهَكَذا  َلْيَس  َفَقاَل:  املِْرَفِق.  إىَِل  ي  َكفِّ َظْهِر  ِمْن 

َوَأْيِدَيُكْم ِمَن امَلَرافِِق ُثمَّ َأَمرَّ َيَدُه ِمْن ِمْرَفِقِه إىَِل َأَصابِِعِه(.82

الراوي  فقد سأل  التفسري،  املراد هبا هو  أّن  اّتضح  الرواية  النظر يف  دّققنا  إذا 
عن اآلية وعرض علی اإلمام فهمه هلا بصورة عملية: »َفُقْلُت َهَكَذا: َوَمَسْحُت ِمْن 
َظْهِر...«، فأجابه اإلمام عليه السالم بأّن املراد باآلية هو الغسل من املرفق وحتی 
للسائل  ثّم أوضح ذلك  املرافِِق«،  ِمَن  َوَأْيِدَيُكْم  ُوُجوَهُكْم  »َفاْغِسُلوا  قائاًل:  الكّف 
نّصها. ومما  اآلية، ال  بيان معنی  مقام  فاإلمام يف  َيَدُه...«.  َأَمرَّ  »ُثمَّ  بصورة عملية: 
يؤيد ذلك أّن الذي يراجع الروايات جيد استناد األئمة عليهم السالم لآلية كام هي 

يف املصحف، مما يكشف عن كوهنا تفسريية، ال لبيان حتريف اآلية.83 

ثم علی فرض داللة الرواية علی التحريف فإّنه البّد من وجود داٍع عقالئي 
بعض  لتحقيق  به  تقوم  جهة  إلی  بحاجة  فالتحريف  املقام،  يف  منتٍف  وهو  لذلك، 
املصالح، واجلهة التي يتصّور قيامها بالتحريف هي إّما املخالفني ألهل البيت عليهم 
فتاوی  أّما املخالفون فال داعي هلم لتحريفها ألّن  الزنادقة وأمثاهلم.  السالم؛ وإّما 
اليد، فتحريفها ال خيدمهم   ـ بأّن الغسل من املرفق حّتی  ـ كفتاوی فقهائنا  فقهائهم 
ال  املسلمني  فإّن  ذلك  علی  إقدامهم  فرض  فعلی  وغريهم  الزنادقة  وأّما  يشء.  يف 

يأخذون عنهم كي يتعّرض القر آن للتحريف من قبلهم.

ما  وبيان  لنقلها  املقام  يسع  أخری84 ال  روايات  التعبري يف  وقد ورد هذا  هذا 
يتعّلق هبا، ونكتفي باإلشارة إليها يف اجلدول البياين اآليت.
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جدول بياين:

حمّل  بالروايات  املتعلقة  اجلهات  بعض  يوضح  بياين  جدول  ييل  فيام  إليك 
البحث:

القرائن النافية التعبري الوارد يف الروايةاملصدراآليةالراوياإلمام
للتحريف

جابر اجلعفيالباقر
﴿َوَلو أَنـَُّهم فـََعُلوا 

ما يُوَعظُوَن 
ِبِه﴾٨٥

الكايف

َهَكذا نـََزَلت َهِذِه 
اآليَُة: ﴿َوَلو أَنـَُّهم 

فـََعُلوا ما يُوَعظُوَن ِبِه﴾ 
ِيف َعِلٍي ﴿َلكاَن َخرياً 

َهلُم﴾

ال وثوق مبتنها 
الختالف نسخها 

مع أن أاب بصري روی 
املضمون نفسه من 
دون ايهام التحريف

جابر اجلعفيالباقر

﴿بِئَسما اشتـََروا 
ِبِه أَنُفَسُهم َأن 
َيكُفُروا ِمبا أَنَزَل 

هللاُ بَغيًا﴾٨٦

الكايف

نـََزَل َجربَئِيُل عليه 
السالم هِبَِذِه اآليَِة َعَلى 
ُحمَمٍَّد صلی اهلل عليه 
وآله َهَكذا ﴿بِئَسما 
اشَرتَوا ِبِه أَنُفَسُهم َأن 
َيكُفُروا ِمبا أَنَزَل اهلل﴾ 

ِيف َعِلٍي ﴿بَغيًا﴾

فّسرت ابملعنی 
نفسه يف رواايت 

أخری من دون إيهام 
التحريف 

جابر الباقر
اجلعفي

﴿َوِإن ُكنُتم ِيف 
َريب ِممّا نـَزَّلنا 

َعلى َعبِدان 
فَأتُوا ِبُسوَرٍة ِمن 

ِمثِلِه﴾٨٧

الكايف

نـََزَل َجربَئِيُل عليه 
السالم هِبَِذِه اآليَِة 
َعَلى ُحمَمٍَّد َهَكذا ﴿

َوِإن ُكنُتم ِيف َريب ِممّا 
نـَزَّلنا َعلى َعبِدان﴾ ِيف 
َعِلٍي ﴿فَأتُوا ِبُسوَرٍة ِمن 

ِمثِلِه﴾

فّسرت ابملعنی 
نفسه يف رواايت 

أخری من دون إيهام 
التحريف

جابر الباقر
اجلعفي

﴿اي أَيُّها الَِّذيَن 
آَمُنوا ِإذا نُوِدَي 

لِلصَّالِة ِمن 
يَوِم اجلُُمَعِة 

فاسَعوا ِإىل ِذكِر 
ِهللا﴾٨٨

االختصاص

«اي أَيُّها الَِّذيَن آَمُنوا 
ِإذا نُوِدَي لِلصَّالِة ِمن 
يَوِم اجلُُمَعِة فامُضوا 

ِإَىل ِذكِر ِهللا»، َهَكذا 
نـََزَلت اي جاِبُر

ال وثوق 
بصدورها وعلی 

فرضه فهي تفسرييّة 
كما يف رواايت 

أخری
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جابر اجلعفيالباقر
﴿ُكلُّ 

نَفٍس ذائَِقُة 
وِت﴾٨٩

َ
امل

خمتصر البصائر

َهَكذا نـََزَل هِبا َجربَئِيُل 
عليه السالم َعَلى 

ُحمَمٍَّد صلی هللا عليه 
وآله: ُكلُّ نَفٍس ذائَِقُة 

وِت َوَمنُشوَرٌة
َ
امل

قرأها األئّمة من دون 
اإلضافة املذكورة

جابر اجلعفيالباقر

﴿َوقاَل 
الظّاِلُموَن ِإن 

تـَتَِّبُعوَن ِإّال َرُجًال 
َمسُحورًا﴾٩٠

تفسري القّمي

نـََزَل َجربَئِيُل عليه 
السالم َعَلى َرُسوِل ِهللا 
صلی هللا عليه وآله 
هِبَِذِه اآليَِة َهَكذا: ﴿
َوقاَل الظّاِلُموَن﴾ 
ِآلِل ُحمَمٍَّد َحقَُّهم ﴿
ِإن تـَتَِّبُعوَن ِإّال َرُجًال 

َمسُحورًا﴾

ال وثوق بصدورها 
وال مبتنها، وعلی 

تقديره فهي تفسريية 
بداللة السياق

ابو محزة الباقر
الثمايل

ا تُوَعُدوَن  ﴿ِإمنَّ
الربهانَلصاِدٌق﴾٩١

ا تُوَعُدوَن  ﴿ِإمنَّ
 ، َلصاِدٌق﴾ ِيف َعِليٍّ

َوَهَكَذا أُنزَِلت

ال وثوق بصدورها، 
وعلی تقديره فهي 
تفسريية فقد فّسرت 
ابملعنی نفسه من 

دون إيهام التحريف 
يف رواية أخری أليب 

محزة

أبو محزةالباقر

﴿فََأىب َأكثـَُر 
الّناِس ِإّال 

ُكُفورًا﴾٩٢ ﴿
َوُقِل اَحلقُّ ِمن 

َربُِّكم َفَمن 
شاَء فَلُيؤِمن... 

انرًا﴾٩٣

الكايف

نـََزَل َجربَئِيُل هِبَِذِه اآليَِة 
َهَكذا ﴿فََأىب َأكَثُر 

الّناِس﴾ ِبَواليَِة َعِلٍي ﴿
ِإّال ُكُفورًا﴾ قاَل: َونـََزَل 
َجربَئِيُل عليه السالم 
هِبَِذِه اآليَِة َهَكذا ﴿َو 
ُقِل اَحلقُّ ِمن َربُِّكم﴾ 
ِيف َواليَِة َعِلٍي ﴿َفَمن 
شاَء فَلُيؤِمن َوَمن شاَء 

فَلَيكُفر...﴾

فّسرت ابملعنی 
نفسه من دون إيهام 
التحريف يف رواية 
أخری أليب محزة 

ورواية جلابر
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أبو محزةالباقر

﴿ِإنَّ الَِّذينَ ... 
َمل َيُكِن هللاُ لَِيغِفَر 
َهلُم َوال لَِيهِديـَُهم 

َطرِيقاً * ِإّال 
َطرِيَق َجَهنََّم... 
ِمن َربُِّكم﴾٩٤

الكايف

نـََزَل َجربَئِيُل عليه 
السالم هِبَِذِه اآليَِة 

َهَكذا ﴿ِإنَّ الَِّذيَن... 
ظََلُموا﴾ آَل ُحمَمٍَّد 

َحقَُّهم ﴿َمل َيُكِن اهلل 
لَِيغِفَر َهلُم َوال لَِيهِديـَُهم 

َطرِيقًا

ال وثوق مبتنها، مع 
أّن األئّمة قرؤوها 
من دون الزايدات 
املذكورة، وفسرت 
ابملعنی نفسه بنحو 
ال يوهم التحريف

أبو محزة ـ زيد الباقر
الشحام

﴿فـََبدََّل الَِّذيَن 
ظََلُموا َقوًال 
َغَري الَِّذي 

ِقيَل َهلُم فَأَنَزلنا 
َعَلى الَِّذيَن 

ظََلُموا رِجزاً ِمَن 
السَّماِء ِمبا كانُوا 

يَفُسُقوَن﴾٩٥

الكايف، تفسري 
العّياشي

نـََزَل َجربَئِيُل عليه 
السالم هِبَِذِه اآليَِة 

َعَلى ُحمَمٍَّد صلی هللا 
عليه وآله َهَكذا: ﴿

فـََبدََّل الَِّذيَن ظََلُموا﴾ 
آَل ُحمَمٍَّد َحقَُّهم، ﴿
َقوًال َغَري الَِّذي ِقيَل 

َهلُم فَأَنَزلنا َعَلى الَِّذيَن 
ظََلُموا﴾ آَل ُحمَمٍَّد 
َحقَُّهم ﴿رِجزاً ِمَن 

السَّماِء...﴾

ال وثوق مبتنها، مع 
أّن األئّمة قرؤوها 

من دون االضافات 
املذكورة وفسرها 

اإلمام الصادق مبا ال 
يوهم التحريف

بريد العجليالباقر

﴿ اي أَيـَُّها الَِّذيَن 
آَمُنوا َأِطيُعوا اهلّلَ 
َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل 

َوأُوِيل اَألْمِر 
ِمْنُكْم... ذِلَك 
َخيـٌْر َوَأْحَسُن 

أَتِْويًال﴾٩٦

الكايف

﴿اي أَيُّها الَِّذيَن آَمُنوا 
َأِطيُعوا َهللا َوَأِطيُعوا 
الرَُّسوَل َوأُوِيل اَألمِر 
يَع  ِمنُكم﴾... أََمَر مجَِ
ؤِمِنَني ِإَىل يَوِم الِقياَمِة 

ُ
امل

ِبطاَعِتنا. «فَِإن ِخفُتم 
تَناُزعاً ِيف أَمٍر فـَُردُّوُه ِإَىل 
ِهللا َوِإَىل الرَُّسوِل َوِإَىل 
أُوِيل اَألمِر ِمنُكم» َكذا 

نـََزَلت

قرأها األئّمة من دون 
االضافات املذكورة 

وفسرها اإلمام 
الصادق مبا ال يوهم 

التحريف

زرارةالباقر

﴿َوَلو أَنـَُّهم ِإذ 
ظََلُموا أَنُفَسُهم 

جاُؤَك فاسَتغَفُروا 
َهللا... تـَّواابً 
َرِحيمًا﴾٩٧

تفسري القّمي

﴿َوَلو أَنـَُّهم ِإذ ظََلُموا 
أَنُفَسُهم جاُؤَك﴾ اي 
َعِلُي ﴿فاسَتغَفُروا َهللا 
واسَتغَفَر َهلُُم الرَُّسوُل 

َلَوَجُدوا َهللا تـَّواابً 
َرِحيمًا﴾ َهَكذا نـََزَلت

فّسرت ابملعنی نفسه 
يف رواية أخری 

لزرارة من دون إيهام 
التحريف
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ُحمَمَِّد بِن الباقر
الُفراِت

﴿َوَسَيعَلُم 
الَِّذيَن ظََلُموا 
َأيَّ ُمنَقَلٍب 

يَنَقِلُبوَن﴾٩٨

تفسري القّمي

﴿َوَسَيعَلُم الَِّذيَن 
ظََلُموا﴾ آَل ُحمَمٍَّد 

َحقَُّهم ﴿َأيَّ ُمنَقَلٍب 
يَنَقِلُبوَن﴾، َهَكذا وِهللا 

نـََزَلت

قرأها األئّمة من دون 
اإلضافة املذكورة

طاوس عن الباقر
أبيه

﴿َوِإنَّ َلَك 
َألَجراً َغَري َممُنوٍن 

* َوِإنََّك َلَعلى 
ُخُلٍق َعِظيٍم 
* َفَستُبِصُر 
َويُبِصُروَن 
* أِبَيُِّكُم 

فُتوُن﴾٩٩
َ
امل

تفسري فرات

﴿َوِإنَّ َلَك َألَجراً َغَري 
َممُنوٍن﴾ بَِتبِليِغَك ما 
بـَلَّغَت ِيف َعِلٍي، ﴿

َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم 
* َفَستُبِصُر َويُبِصُروَن * 
فُتوُن﴾ قاَل: 

َ
أِبَيُِّكُم امل

َوَهَكذا نـََزَلت

ال وثوق بصدورها 
وعلی تقديره 

فسياقها تفسريي

*الباقر

﴿اي أَيُّها 
الرَُّسوُل بـَلِّغ ما 
أُنزَِل ِإلَيَك ِمن 

َربَِّك﴾١٠٠

عمدة عيون 
صحاح األخبار

﴿اي أَيُّها الرَُّسوُل بـَلِّغ 
ما أُنزَِل ِإلَيَك ِمن 

َربَِّك﴾ ِيف َعِليٍّ َوقاَل: 
َهَكذا أُنزَِلت

تعبريها خاّص 
بنسخة واحدة وهو 
تفسريي كما تشهد 

به القرائن

الباقر و 
الصادق

بَعِض 
َأصحابِنا

﴿ِإن أَتَِّبُع 
ِإّال ما يُوحى 

ِإَيلَّ﴾١٠١

أتويل اآلايت 
الظاهرة

َقولُُه َتعاَىل: ﴿ِإن أَتَِّبُع 
ِإّال ما يُوحى ِإَيلَّ﴾ ِيف 

َعِليٍّ َهَكذا أُنزَِلت

ال وثوق بصدورها 
وعلی تقديره فهي 
تفسرية فقد ورد 

املضمون نفسه   
بنحو ال يوهم 

التحريف

ابو بصريالصادق

﴿َوَمن يُِطِع 
َهللا َوَرُسوَلُه 

فـََقد فاَز َفوزاً 
َعِظيمًا﴾١٠٢

الكايف

﴿َوَمن يُِطِع َهللا 
َوَرُسوَلُه﴾ ِيف َواليَِة 

َعِليٍّ َوَواليَِة األَِئمَِّة ِمن 
بَعِدِه ﴿فـََقد فاَز َفوزاً 
َعِظيمًا﴾ هَكذا نـََزَلت

قرأها األئّمة من دون 
اإلضافات املذكورة

ابو بصريالصادق

﴿َسَأَل ساِئٌل 
ِبَعذاٍب واِقٍع * 

لِلكاِفريَن لَيَس َلُه 
داِفٌع﴾١٠٣

الكايف

﴿َسَأَل ساِئٌل ِبَعذاٍب 
واِقٍع * لِلكاِفريَن﴾ 

ِبَواليَِة َعِلٍي ﴿لَيَس َلُه 
داِفٌع﴾ ُمثَّ قاَل: َهَكذا 
َواهلِل نـََزَل هِبا َجربَئِيُل 
عليه السالم َعَلى 

ُحمَمٍَّد صلی اهلل عليه 
وآله.

ال وثوق مبتنها 
فهي مقطّعة مع أن 
سياق الرواية داّل 
علی التفسري، كما 

فسرها اإلمام الكاظم 
من دون اإلضافة 

املذكورة



أ.م.حيدر عبد الكريم المسجدي

٢١٠

ابو بصريالصادق
﴿َفَسَتعَلُموَن َمن 

ُهَو ِيف َضالٍل 
ُمِبٍني﴾١٠٤

الكايف

﴿َفَسَتعَلُموَن َمن ُهَو 
ِيف َضالٍل ُمِبٍني﴾ اي 

َكذِِّبَني َحيُث 
ُ
َمعَشَر امل

أَنَبأُتُكم رِساَلَة َريبِّ ِيف 
َواليَِة َعِليٍّ عليه السالم 
َواألَِئمَِّة عليه السالم 
ِمن بَعِدِه َمن ُهَو ِيف 
َضالٍل ُمِبٍني َكذا أُنزَِلت

ال وثوق مبتنها، مع 
أن السياق والقرائن 
الداخلية داّلة علی 

إرادة التفسري

ابو بصريالصادق
﴿هذا ِكتابُنا 
يَنِطُق َعَليُكم 
اِبَحلِق﴾١٠٥

الكايف

﴿هذا ِكتابُنا يُنَطُق 
﴾ قاَل:  َعَليُكم اِبَحلقِّ
قُلُت: ُجِعلُت ِفداَك 
ِإاّن ال نَقَرُؤها هَكذا؟ 
َفقاَل: هَكذا وِهللا نـََزَل 
ِبِه َجربَئِيُل َعَلى ُحمَمٍَّد 

صلی هللا عليه وآله

هي قراءة تفسرييّة، 
وإّال فهي يف 

اختالف القراءات

أبو بصريالصادق
﴿َوَلَقد َنَصرَُكُم 
هللاُ بَِبدٍر َوأَنُتم 

أَِذلٌَّة﴾١٠٦
تفسري العّياشي

﴿َوَلَقد َنَصرَُكُم هللاُ 
بَِبدٍر َوأَنُتم أَِذلٌَّة﴾، 

َفقاَل: َمه، لَيَس َهَكذا 
ا أُنزَِلت:  أنَزَهلا هللاُ، إمنَّ

وأنُتم قَليٌل

األسرة احلديثية داّلة 
علی إرادة التفسري

أبو بصريالصادق

﴿َلِكن هللاُ 
َيشَهُد ِمبا 

أَنَزَل ِإلَيَك... 
َشِهيدًا﴾١٠٧

تفسري القّمي
ا أُنزَِلت: ﴿َلِكن  ِإمنَّ
اهللُ َيشَهُد ِمبا أَنَزَل 

ِإلَيَك﴾ ِيف َعِليٍّ ﴿أَنَزَلُه 
ِبِعلِمِه...﴾

األسرة احلديثية داّلة 
علی إرادة التفسري

الصادق
أبو بصري ـ 
عبد هللا بن 

سنان

ٍة  ﴿ُكنُتم َخرَي ُأمَّ
ُأخِرَجت لِلنّاِس 

َتأُمُروَن بِامَلعُروِف 
َوَتنَهوَن َعِن 

امُلنَكِر﴾108

تفسريا العّياشي 
والقّمي

«ُكنُتم َخَري أِئمٍَّة 
ُأخرَِجت لِلّناِس أَتمروَن 
عروِف وتَنَهوَن َعِن 

َ
اِبمل

اُلمنَكِر» َهَكذا َوِهللا 
نـََزَل هِبا َجربَئِيُل

ال وثوق مبتنها وال 
بنّصها، وعلی تقدير 
سالمته فهي تفسريية 
فقد ورد املضمون 

نفسه بنحو ال يوهم 
التحريف
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عبد هللا بن الصادق
سنان

﴿َوَلَقد َعِهدان 
ِإىل آَدَم ِمن قَبُل 

فـََنِسَي﴾١٠٩
الكايف

﴿َوَلَقد َعِهدان ِإىل آَدَم 
ِمن قَبُل﴾ َكِلماٍت ِيف 
ُحمَمٍَّد َوَعِليٍّ َوفاِطَمَة 
َواَحلَسِن َواُحلَسِني 

َواألَِئمَِّة عليه السالم 
ِمن ُذرِّيَِّتِهم ﴿فـََنِسَي﴾ 
َهَكذا َواهلِل نـََزَلت َعَلى 
ُحمَمٍَّد صلی اهلل عليه 

وآله

ورد املضمون نفسه 
بنحو ال يوهم 

التحريف

اسحاق بن الصادق
عمار

﴿َوالَِّذيَن 
آَمُنوا َوَعِمُلوا 

الّصاِحلاِت 
َوآَمُنوا ِمبا نـُّزَِل 

َعلى ُحمَمٍَّد َوُهَو 
اَحلقُّ ِمن َرهبِِّم..

١١٠﴾

تفسري القّمي

﴿َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا 
الّصاِحلاِت َوآَمُنوا ِمبا 
نـُّزَِل َعلى ُحمَمٍَّد﴾ ِيف 
َعِلٍي ﴿َوُهَو اَحلقُّ ِمن 

َرهبِِّم َكفََّر َعنُهم َسيِّئاهِتِم 
َوَأصَلَح ابَهلُم﴾ َهَكذا 

نـََزَلت.

ورد  املضمون 
نفسه بنحو ال يوهم 

التحريف

حمّمد بن الصادق
خالد الربقي

﴿وَُكنُتم َعلى 
َشفا ُحفَرٍة ِمَن 
الّناِر فَأَنَقذَُكم 

ِمنها﴾١١١

الكايف

﴿وَُكنُتم َعلى َشفا 
ُحفَرٍة ِمَن الّناِر 
فَأَنَقذَُكم ِمنها﴾ 

ِمبَُحمٍَّد، َهَكذا وِهللا 
نـََزَل هِبا َجربَئِيُل عليه 
السالم َعَلى ُحمَمٍَّد 
صلی هللا عليه وآله

ورد املضمون نفسه 
بنحو ال يوهم 

التحريف

املنّخلالصادق

﴿اي أَيُّها الَِّذيَن 
أُوتُوا الِكتاِب 
آِمُنوا ِمبا نـَزَّلنا 
ُمَصدِّقاً ِلما 
َمَعُكم ِمن 

قَبِل...﴾١١٢

الكايف

نـََزَل َجربَئِيُل عليه 
السالم َعَلى ُحمَمٍَّد 
صلی اهلل عليه وآله 
هِبَِذِه اآليَِة َهَكذا ﴿
اي أَيُّها الَِّذيَن أُوتُوا 
الِكتاَب آِمُنوا ِمبا 

نـَزَّلنا﴾ ِيف َعِلٍي ﴿نُوراً 
ُمِبينًا﴾.

ال وثوق مبتنها 
فقد وقع اخللل يف 
نقلها سنداً ومتناً 

وأهنا مروية يف كتب 
أخری من دون إيهام 

التحريف
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أبو عمرو الصادق
الزبريي

﴿ِإنَّ َهللا 
اصَطفى آَدَم 
َونُوحاً َوآَل 
ِإبراهيَم َوآَل 
ِعمراَن َعَلى 

العاَلِمَني﴾١١٣

تفسري 
العّياشي

﴿ِإنَّ َهللا اصَطفى آَدَم 
َونُوحاً َوآَل ِإبراهيَم َوآَل 
ِعمراَن﴾ وآَل ُحمّمٍد، 
هكذا نـََزَلت، ﴿َعَلى 

العاَلِمَني...﴾

ال وثوق مبتنها فهي 
مقطّعة مع أنه ورد  
املضمون نفسه بنحو 

ال يوهم التحريف

حمّمد بن الصادق
ابراهيم

﴿ِإنَّ َهللا 
اصَطفى آَدَم 
َونُوحاً َوآَل 
ِإبراهيَم َوآَل 
ِعمراَن َعَلى 

العاَلِمَني﴾

االمايل 
للطوسي

﴿ِإنَّ َهللا اصَطَفى آَدَم 
َونُوحاً َوآَل ِإبراِهيَم َوآَل 
ِعمراَن﴾ َوآَل ُحمَمٍَّد ﴿
َعَلى العاَلِمَني﴾، قاَل: 

َهَكذا أُنزَِلت  

ورد  املضمون 
نفسه بنحو ال يوهم 

التحريف

الصادق
ِعيَسى 

بِن داُوَد، 
َعِن اإلمام 

الكاظم

﴿َوِإن ُتِطيُعوُه 
هَتَتُدوا َوما 

َعَلى الرَُّسوِل 
ِإّال الَبالُغ 

ِبُني﴾١١٤
ُ
امل

أتويل اآلايت 
الظاهرة

َوَقولُُه: ﴿َوِإن ُتِطيُعوُه 
هَتَتُدوا﴾؛ َأي َوِإن 

ُتِطيُعوا َعِلّياً هَتَتُدوا، ﴿
َوما َعَلى الرَُّسوِل ِإّال 

ِبُني﴾، َهَكذا 
ُ
الَبالُغ امل

نـََزَلت  

السياق واألسرة 
احلديثية داالن علی 

إرادة التفسري

الصادق
ِعيَسى 

بِن داُوَد، 
َعِن اإلمام 

الكاظم

ساِجَد 
َ
﴿َوَأنَّ امل

هلِل َفال َتدُعوا َمَع 
ِهللا َأَحدًا﴾١١٥

أتويل اآلايت 
الظاهرة

ساِجَد هلِل 
َ
﴿َوَأنَّ امل

َفال َتدُعوا َمَع ِهللا 
َأَحدًا﴾١١٦، قاَل: 

مسَِعُت َأِيب َجعَفَر بَن 
ُحمَمٍَّد عليه السالم، 
يـَُقوُل: ُهم اَألوِصياُء 
األَِئمَُّة ِمّنا واِحٌد 

َفواِحٌد. ﴿َفال َتدُعوا﴾ 
ِإَىل َغريِِهم فـََتُكونُوا 
َكَمن َدعا ﴿َمَع ِهللا 
َأَحدًا﴾، َهَكذا نـََزَلت

ال وثوق بصدورها، 
وعلی تقديره فهي 
تفسريية فقد ورد 

املضمون نفسه بنحو 
ال يوهم التحريف

الصادق
ِعيَسى 

بِن داُوَد، 
َعِن اإلمام 

الكاظم

﴿َوَعَنِت الُوُجوُه 
لِلَحيِّ الَقيُّوِم َوَقد 

خاَب َمن َمحََل 
ظُلمًا﴾١١٧

أتويل اآلايت 
الظاهرة

﴿َوَعَنِت الُوُجوُه لِلَحيِّ 
الَقيُّوِم َوَقد خاَب َمن 
َمحََل ظُلمًا﴾ ِآلِل 
ُحمَمٍَّد، َكذا نـََزَلت.

ال وثوق بصدورها، 
وعلی تقديره فهي 

تفسريية بقرينة األسرة 
احلديثية
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*الصادق
﴿َوما أَرَسلنا ِمن 
قَبِلَك ِمن َرُسوٍل 

َوال َنِيبٍّ﴾١١٨
تفسري القّمي

﴿َوما أَرَسلنا ِمن قَبِلَك 
 ﴾ ِمن َرُسوٍل َوال َنِيبٍّ

َوال ُحمَدٍَّث. ُمثَّ قاَل أَبُو 
َعبِد ِهللا عليه السالم: 

َهَكذا نـََزَلت.

ال وثوق بصدورها 
وعلی تقديره فهي 
تفسريية بقرينة عدم 

اعرتاض الراوي

َمسَعَدَة بِن الصادق
َصَدَقَة

﴿َفُكِلي واشَرِيب 
َوقـَّرِي َعيناً فَِإّما 
تـََرِينَّ ِمَن الَبَشِر 
َأَحداً فـَُقوِيل ِإّينِ 

َنَذرُت لِلرَّمحِن 
َصومًا﴾١١٩

تفسري القّمي

﴿َفُكِلي واشَرِيب َوقـَّرِي 
َعيناً فَِإّما تـََرِينَّ ِمَن 

الَبَشِر َأَحداً فـَُقوِيل ِإّينِ 
َنَذرُت لِلرَّمحِن َصومًا﴾ 

َوَصمتاً، َكذا نـََزَلت

ال وثوق بصدورها، 
وعلی تقديره فهي 
تفسريية بقرينة 
السياق واللغة

يُوُنَس بِن الصادق
ظَبياَن

﴿َوَمن يَبَتِغ 
َغَري اِإلسالِم 
ِدينًا﴾١٢٠

خمتصر البصائر

َكيَف يَقَرؤوَن َهِذِه 
اآليَة:َ ﴿َوَمن يَبَتِغ 

َغَري اِإلسالِم ِدينًا﴾؟ 
فـَُقلُت: َهَكذا 

يَقَرؤوهَنا. َفقاَل: لَيَس 
ا  َهَكذا أُنزَِلت ، ِإمنَّ
أُنزَِلت: َوَمن يَبَتِغ 
َغَري التَّسِليِم ِديناً ﴿

فـََلن يُقَبَل ِمنُه َوُهَو ِيف 
اآلِخَرِة ِمَن اخلاِسرِيَن﴾

ورد املضمون نفسه 
بنحو ال يوهم 

التحريف

*الصادق
﴿فَأََتى هللاُ 
بُنيانـَُهم ِمن 

الَقواِعِد﴾١٢١
حبار األنوار

َوقـََرأَ: فَِإنَّ َهللا بـَيـَّتـَُهم 
ِمَن الَقواِعِد قاَل: أَبُو 
َعبِد ِهللا عليه السالم 
بـَيََّت َمكَرُهم، َهَكذا 

نـََزَلت

ورد املضمون نفسه 
بنحو ال يوهم 

التحريف

ابن أيب عمريمرفوعة
﴿غري املغضوب 

عليهم وال 
الضالني﴾١٢٢

تفسري العّياشي
يف َقولِِه: «َغِري 

اَلمغضِوب َعَليِهم َوَغِري 
الّضالَِّني»، وَهَكذا 

نـََزَلت

ال وثوق بصدورها، 
وعلی تقديره 

فسياق احلديث 
داّل علی إرادة 

التفسري
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الصادق
ُسَليماَن 
الكاِتِب 
َعن بَعِض 
َأصحاِبِه

﴿اي أَيُّها النَِّيبُّ 
جاِهِد الُكّفاَر 

ناِفِقَني﴾١٢٣
ُ
وامل

تفسري القّمي
﴿اي أَيُّها النَِّيبُّ جاِهِد 
ناِفِقَني﴾ 

ُ
الُكّفاَر وامل

قاَل: َهَكذا نـََزَلت
اآلية يف هذا النّص 
مطابقة للمصحف

اهليثم بن الصادق
عروة التميمي

﴿فَاْغِسُلوا 
ُوُجوَهُكْم 

َوأَْيِدَيُكْم إَلی 
رَاِفِق﴾١٢٤

َ
امل

سياق احلديث داّل لَْيَس َهَكَذا تـَْنزِيُلَهاالكايف
علی إرادة التفسري

الكاظم أو 
الرضا

ُحمَمَّد بن 
الُفَضيل 
الصََّريِيفِّ

﴿َفما 
ُيَكذُِّبَك بَعُد 
اِبلدِّيِن﴾١٢٥

تفسري فرات 
الكويف

﴿َفما ُيَكذُِّبَك بَعُد 
اِبلدِّيِن﴾ قاَل: َمعاَذ 
ِهللا، ال وِهللا ما َهَكذا 
قاَل تَباَرَك َوَتعاَىل، َوال 
ا  َكذا أُنزَِلت. قاَل: ِإمنَّ
قاَل: «َفما [َفَمن ] 
ُيَكذُِّبَك بَعُد اِبلدَّيِن»

ال وثوق بصدورها 
وال بنّصها وعلی 
تقديرمها فاألسرة 
احلديثية داّلة علی 

إرادة التفسري

حمّمد بن الرضا
سنان

﴿َكبـَُر َعَلى 
شرِِكَني 

ُ
امل

ما َتدُعوُهم 
ِإلَيِه﴾١٢٦

الكايف

شرِِكَني﴾ 
ُ
﴿َكُربَ َعَلى امل

ِبَواليَِة َعِلٍي ﴿ما 
َتدُعوُهم ِإلَيِه﴾ اي ُحمَمَُّد 
ِمن َواليَِة َعِليٍّ َهَكذا 
ِيف الِكتاِب َخمطُوَطٌة

ورد املضمون نفسه 
بنحو ال يوهم 

التحريف

ابِن َأِيب َجنراَنالرضا
﴿َكبـَُر َعَلى 
شرِِكَني ما 

ُ
امل

َتدُعوُهم ِإلَيِه﴾
أعالم الدين

شرِِكَني﴾ 
ُ
﴿َكبـَُر َعَلى امل

َمن َأشَرَك ِبَواليَِة أَِمِري 
ؤِمِنَني َعِليِّ بِن َأِيب 

ُ
امل

طاِلٍب عليه السالم ﴿
ما َتدُعوُهم ِإلَيِه﴾ ِمن 
، ِإنَّ َهللا  َواليَِة َعِليٍّ

َتعاَىل قاَل: اي ُحمَمَُّد ﴿
يَهِدي ِإلَيِه َمن يُِنيُب﴾ 
يُبَك ِإَىل َواليَِة  َمن جيُِ
. َهَكذا نـََزَلت  َعِليٍّ
َعَلى ُحمَمٍَّد صلی هللا 

عليه وآله

ال وثوق بصدورها، 
وعلی تقديره فهي 
تفسريية فقد ورد 

املضمون نفسه بنحو 
ال يوهم التحريف
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الرضا
احلسن بن 
علي بن 
فضال

﴿َهل يَنظُُروَن 
ِإّال َأن أَيتِيـَُهُم 
هللاُ ِيف ظَُلٍل 
ِمَن الَغماِم 

الِئَكُة﴾١٢٧
َ
وامل

التوحيد

﴿َهل يَنظُُروَن ِإّال َأن 
أَيتِيـَُهُم هللاُ ِيف ظَُلٍل 

الِئَكُة﴾ 
َ
ِمَن الَغماِم وامل

قاَل: يـَُقوُل َهل 
يَنظُُروَن ِإّال َأن أَيتِيـَُهُم 
الِئَكِة ِيف ظَُلٍل 

َ
هللاُ اِبمل

ِمَن الَغماِم، َوَهَكذا 
نـََزَلت.

ال وثوق بصدورها، 
وعلی تقديره فهي 
تفسريية كما فهمه 

الصدوق
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نتيجة البحث

بإطاللة رسيعة علی الروايات املشار إليها يف اجلدول السابق يّتضح ما ييل:

وثوق  ال  كام  املذكورة،  الروايات  من  عرشة  مخس  بصدور  وثوق  ال  إّنه   .1
البواقي بسبب اختالف نسخها أو تقطيع متوهنا. وبه تّتضح أّمهية  بمتون ثامن من 
دراسة صدور النّص ودّقته. كام يّتضح أّن أحد مناشئ شبهة التحريف هي عدم دّقة 

بعض النصوص بسبب التقطيع وشبهه.

إذا الحظنا قيمة املصادر التي نقلتها وجدناها خمتلفة. إاّل أّن القسط األوفر   .2
منها مروي يف الكايف حتت العنوان »باب فيه نكت ونتف من التنزيل يف الوالية«، 

والذي يكشف عن كوهنا تفسريية.

بإلقاء نظرة علی املعصوم الذي صدرت عنه الرواية، يّتضح أّن:  .3

16 منها مروّية عن اإلمام الباقر عليه السالم.  

و23 منها مروّية عن اإلمام الصادق عليه السالم.  

واحدة منها مروّية عن الصادقني معًا.  

ثالث منها مروية عن اإلمام الكاظم عن أبيه.  

مخس منها مروية عن اإلمام الرضا عليه السالم.  

واحدة منها مرّددة بني اإلمامني الكاظم والرضا.  

رواية منها مرفوعة.  
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عليه  الصادق  لإلمام  تنتهي  املضمون  هبذا  الواردة  الروايات  فأغلب  وعليه 
السالم.

من  يشء  يف  ونحوه  نزلت«  »هكذا  التعبري  نجد  ال  أّننا  للنظر  الالفت   .4
الروايات املروية عن أمري املؤمنني، أو فاطمة أو احلسن أو احلسني أو زين العابدين 
أو اجلواد أو اهلادي عليه السالم، أو العسكري أو صاحب العرص والزمان عليهم 

السالم. أو فقل: إن التعابري حمّل البحث خاّصة بأئمة معّينني.

بنظرة دقيقة يّتضح أّن هذه الروايات ترجع حلقبة تارخيية خاّصة هي القرن   .5
الثاين فحسب، فال نجد هذا املضمون يف روايات القرنني األّول والثالث. وهذا ما 
اآليات،  بيان حتريف بعض  املذكورة  بالتعابري  املقصود  لو كان  االنتباه، حيث  يثري 
عليهم  البيت  أهل  وظائف  وإحدی  شّك،  دون  املدة  هبذه  خيتّص  ال  فالتحريف 
السالم هي الذّب عن القرآن ونفي التحريف عنه  وهو ال خيّص مدة معينة. فعدم 
وأّن  جهة،  من  حتريفه  عدم  عن  كاشف  والثالث  األول  القرنني  يف  األئمة  تعّرض 
املقصود هبذه الطائفة من الروايات بيان يشء غري التحريف، وهو التفسري كام تقّدم.

أمري  بسبب عدم تسمية  املخالفون  أثارها  الروايات شبهة  عكست بعض   .6
املؤمنني وأهل البيت عليهم السالم يف القرآن . وأجاب اإلمام عنها دون أن يستند 
ليشء من اآليات املذكورة، فلو كان املراد هبذه الروايات بيان حتريف القرآن، ألشار 
أّن  آيات كذا وكذا. السيام  عليه السالم لآليات املذكورة، قائاًل: قد ذكر اسمه يف 

بعضها مروية عن اإلمام الصادق عليه السالم.

إذا أردنا حتليل هذه الروايات وفهمها بلحاظ الواقع اخلارجي والتارخيي   .7
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الذي مّر به أمري املؤمنني عليه السالم حيث ُغصب حّقه وُعزل عن الساحة السياسّية، 
وبقي جليس الدار قرابة عرشين عامًا، فلو فرضنا كون املراد هبا بيان التحريف، وأّن 
نصوصها النازلة من السامء هو كام ذكر، لكان املنهج األفضل واألوقع يف النفوس 
أن يستند اإلمام إليها للدفاع عن حّقه؛ فإّن عددًا منها مشتمل علی اسمه، أو بشأن 
واليته، أو ذّم مناوئيه، خاّصة مع قرب عهده بالرسول األكرم صلی اهلل عليه وآله. 
مع أّننا ال نجد رواية واحدة هبذا املضمون عن أمري املؤمنني عليه السالم، مما يكشف 

عن عدم إرادة التحريف منها.

إذا أردنا حتليل هذه الروايات وفهمها بلحاظ الظروف السياسية يف القرنني   .8
وقوع  لبيان  أنسب  األّول  القرن  يف  السياسية  الظروف  أّن  وجدنا  والثاين  األّول 

التحريف منها يف القرن الثاين؛ ملا ييل:

يف  شّك  وال  صدورهم،  يف  وحفظه  املسلمني،  أوساط  يف  القرآن  انتشار   
الثقايف واالقتصادي  التحريف إلی طاقات وقدرات واسعة علی املستويني  حاجة 
ال  ما  وهو  الصحيحة،  اآلية  مكان  املحّرفة  اآلية  وترسيخ  إثبات  للمحّرف  تتيح 
أّن  فرضنا  فلو  احلاكمة.  السلطة  دعم  إلی  بحاجة  هو  وإّنام  الناس،  لعاّمة  يتسنّی 
املراد هبذه الطائفة من الروايات هو بيان التحريف فإّن اإلفصاح هبا يف العقد الثاين 
من القرن األّول من شأنه أّن يزلزل عرش احلاكم الداعم هلذا التحريف. بخالف 
األوضاع احلاكمة يف القرن الثاين فإّهنا ال تتمّتع بمثل هذه األرضية. وعليه فلو كان 
القرآن حمّرفًا من منظار أهل البيت ـ كام قد يتوّهم ـ فإن إفصاح أمري املؤمنني بوقوع 
عليه  الصادق  اإلمام  بخالف  املحّرفني،  عرش  ويزلزل  القرآن  سيصون  التحريف 

السالم الذي مل تتوّفر له هذه األرضية.
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إّن أمري املؤمنني عليه السالم كان حاكاًم وخليفة للمسلمني يف األعوام )36   
ـ 40(، مما يسنح له بيان التحريف، ونفيه عن القرآن. ومل تسنح مثل هذه الفرصة 

لغريه من األئّمة عليهم السالم. وال ريب أّنه يتاح للحاكم ما ال يتاح لغريه.

شأنه  من  التحريف  وقوع  بيان  فإّن  السالم  عليه  احلسني  عرص  يف  وأّما   
سلب الرشعية عن معاوية ويزيد. إاّل أّننا ال نجد رواية واحدة هبذا التعبري عنه عليه 
إليه يف خطبه  القرآن ألشار  اللفظي يف  التحريف  املراد هبا وقوع  السالم. ولو كان 
وكتبه يف ثورته املقّدسة، بل لعّل اإلشارة هلذا املوضوع من أهم املوضوعات التي 
ينبغي له تنبيه األّمة عليها؛ إذ احلفاظ علی القرآن من وظائفه الرئيسة، ومع ذلك ال 

نجد اإلشارة لتحريف القرآن يف يشء من خطبه وكتبه يف هنضة عاشوراء.

لبيان  مؤاتية  كانت  األّول  القرن  يف  السياسية  الظروف  أّن  يّتضح  وهبذا 
التحريف أكثر منها يف القرن الثاين، ومع ذلك ال نجد فيها روايات تتضّمن التعبري 

»هكذا نزلت«.

ينقدح احتامالن بشأن هذه الروايات؛ األّول: أّن تكون منقولة باملعنی، وأن   .9
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؛ فإّن 
النقل باملعنی ال خيّص حقبة معينة، مع أّن الروايات املذكورة خاّصة بالقرن الثاين 
راجعة  التعبري  أّن جذور هذا  نری  وإّنام  األّول،  االحتامل  ننفي  نعم نحن ال  فقط. 

لالحتامل الثاين، وإن كانت بعض النامذج قد ترجع للنقل باملعنی.
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األرسة  هي  للمعصوم  مراد  عن  تكشف  التي  القرائن  إحدى   .10
من  واّتضح  بعضًا،  بعضه  يشد  املرصوص  كالبنيان  البيت  أهل  فكالم  احلديثية، 

خالل تكوينها أّن املراد هبذه الروايات هو التفسري ال وقوع التحريف كام توّهم.

بإلقاء نظرة علی رواهتا نجدهم مخسة وعرشين راويًا، وهو عدد   .11
كبري بال ريب، وفيهم عدد من األجاّلء كزرارة، وابن أيب عمري، وأيب بصري، وعبد 
اهلل بن سنان. فام قيل  من أّن هذه الروايات وروايات الفضائل وروايات السّب كّلها 
مروّية عن خّط الغلّو، وأّنه ينبغي دراسة هذه الطوائف الثالث من زاوية واحدة، 
ال يمكن املوافقة عليه. وال يمكن املوافقة علی إنكار بعضهم صدور هذه الروايات 

بعد نقلها يف مصادر عديدة وعن عدد كبري من الرواة.
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اهلوامش

  ينظر كتاب الطهارة: ج 1 ص 249..1

النهج .2 واتبعنا   .3.5 األحاديث  جامع  برنامج  يف  إليها  املشار  التعابري  استقصاء  تم    
التايل: )1( اقترصنا علی ذكر النصوص احلديثية ومل نذكر النصوص غري احلديثية؛ 
إذ استخدمت التعابري املذكورة يف بعض النصوص التفسريّية؛ كتفسري القمي وغريه. 

)2( حذفنا النصوص املكررة، بعد انتقاء أحدها.

  تنظر جملة »علوم حديث )بالفارسية(« العدد 74..3

  ينظر: لسان العرب: ج 11 ص 657 )نزل(..4

  ينظر: اإلرساء: 106، طه: 4، الشعراء: 192، السجدة: 2، يس: 5، الزمر: 1، غافر: .5
2، فصلت: 2 و 42، اجلاثية: 2، األحقاف: 2، الواقعة: 80، احلاقة: 43، اإلنسان: 

.23

  ينظر: الفرقان: 25..6

  املؤمنون: 29..7

  الكهف: 1..8

  احلديد: 25..9

  احلديد: 25..10

  الزمر: 6..11

  الفرقان: 48..12

  ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: ج 1 ص 799 )نزل(..13

  التمهيد: ج 8 ص 201، تاريخ مدينة دمشق: ج 42 ص 399، كنز العامل: ج 2 .14
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ص 588 ح 4792.

  دالئل اإلمامة: ص 104 ح 34..15

 . ينظر: البيان يف تفسري القرآن: ص 224..16

 . ينظر: سالمة القرآن من التحريف: ص 59..17

  النساء: 66..18

  الكايف: ج 1 ص 424 ح 60..19

  هذا نقل آخر للرواية، وليس رواية أخری؛ فكالمها عن بكار عن جابر عن أيب جعفر .20
عليه السالم، وموضوعهام واحد. وال يقع السؤال الواحد من راٍو واحد إلمام واحد 

عادة. ولو وقع فال تقع اإلجابة بأسلوب واحد عادة.

  الكايف: ج 1 ص 417 ح 28..21

  تفسري العيايش: ج 1 ص 256 ح 188..22

  األحزاب: 71..23

  الكايف: ج 1 ص 414 ح 8..24

دًا َعبُدُه َوَرُسوُلُه... واسَتنَقَذنا بِِه ِمَن اجلَهاَلِة ﴿َمن .25   »َخَطَب َأِمرُي امُلؤِمننَِي... َوَأنَّ حُمَمَّ
ُيطِِع اهللَ َوَرُسوَلُه َفَقد فاَز َفوزًا َعظِياًم﴾...« )الكايف: ج 1 ص 141 ح 7(.   و»َخَطَب 
َأِمرُي امُلؤِمننَِي... ُأوِصيُكم ِعَباَد اهللِ بَِتقَوى اهللِ... َفإِنَُّه ﴿َمن  ُيطِعِ  اهللَ  َوَرُسوَلهُ  َفَقد فاَز 

َفوزًا َعظِياًم﴾...« )بحار األنوار: ج 86 ص 234 ح 67(.

  ينظر: اجلعفريات: ص92..26

  طه: 115..27

  الكايف: ج 1 ص 416 ح 23..28
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  طه: 115..29

  الكايف: ج 1 ص 416 ح 22..30

َقوُلُه .31 َوُهَو  بِِه،  اإِلقراِر  َعىَل  َعزمٌ  آِلَدَم  َيُكن  َومَل  قاَل:...  السالم  َجعَفٍر عليه  َأيِب    »َعن 
َك«  : ﴿َوَلَقد َعِهدنا إىِل آَدَم ِمن َقبُل َفنَِيسَ َومَل َنِجد َلُه َعزمًا﴾؛ قاَل: إِنَّام ُهَو َفرَتَ َوَجلَّ َعزَّ

)الكايف: ج 2 ص 8 ح 1(.

  املعارج: 1 و 2..32

  الكايف: ج 1 ص 422 ح 47..33

  ينظر: الكايف:ج 8 ص 57 ح 18..34

  ينظر: تفسري القمي: ج 2 ص 385..35

 . ينظر: بحار األنوار: ج 39 ص 216 ح 8، وعمدة عيون صحاح األخبار يف مناقب .36
إمام األبرار: ص 100 ح 135.

  آل عمران: 103..37

  الكايف: ج 8 ص 183 ح 208..38

ِكتابِِه: .39 يِف  َيُقوُل  َوَجلَّ  َعزَّ ُرؤوِسها! واهللُ  َعىَل  حَتِمُلنا  َكيَف ال  لِلَعَرِب    نظري: »َعَجبٌ 
وآله  عليه  اهلل  صلی  اهللِ  ُسوِل  َفِربَ ِمنها﴾  َفَأنَقَذُكم  النّاِر  ِمَن  ُحفَرٍة  َشفا  َعىل  ﴿َوُكنُتم 

ُأنِقُذوا«. )الكايف: ج 8 ص 266 ح 388(.

  ينظر: دالئل اإلمامة: ص114..40

َقْبِل َأْن .41 قًا ملِا َمَعُكْم ِمْن  ْلنا ُمَصدِّ ِذيَن ُأوُتوا الِكتاَب آِمنُوا باِم َنزَّ ا الَّ   نّص اآلية: ﴿يا َأهيُّ
ها َعىل َأْدباِرها﴾ النساء: 47. َنْطِمَس ُوُجوهًا َفنَُردَّ

  الكايف: ج 1ص 417 ح 27..42
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  تفسري فرات الكويف: ج 1 ص 105 ح 97..43

  علی سبيل املثال ينظر: الكايف: ج 1 ص 228 ح 2، وص 272 ح 2، وص 417 ح .44
25، وص 417 ح 26، وص 418 ح 31، التهذيب: ج 2 ص109 ح 179، وص 
321 ح 168. بصائر الدرجات: ص 21 ح 1، وص 104 ح 5، وص 144 ح 12، 
وص 187 ح 51، وص 193 ح 1، وص 268 ح 15، وص 294 ح 8، وص 399 

ح 8، وص 447 ح 4، وص 500 ح 16.

  ينظر: الغيبة: ص 279 ح 67..45

  البقرة: 90..46

  الكايف: ج 1 ص 417 ح 25..47

َأنُفَسُهم َأن .48 وا بِِه  ُه قاَل: يِف َقوِل اهللِ: ﴿بِئَسام اشرَتَ َأنَّ   »َعن َزيِن العابِِديَن عليه السالم 
ُولِدِه«.  ِمن  واألَوِصياِء  امُلؤِمننَِي  َأِمرِي  َعىَل  بِالَوالَيِة  قاَل:  َبغيًا﴾،  اهللُ  َأنَزَل  باِم  َيكُفُروا 

)ينظر: مناقب آل أيب طالب: ج 1 ص 284(

وا بِِه َأنُفَسُهم ... َعىل  َمن َيشاُء ِمن ِعباِدِه﴾ نزلت يف .49   الباقر عليه السالم: ﴿بِئَساَم اشرَتَ
عيل. )ينظر: تفسري فرات الكويف: ص640 ح 23(.

  البقرة: 23..50

  الكايف ج 1 ص 417 ح 26..51

لنا .52   نظري الرواية: »مَلّا َنَزَل َجَربِئيُل عليه السالم ِهبَِذِه اآلَيِة: ﴿َوإِن ُكنُتم يِف َريٍب مِمّا َنزَّ
« )ينظر:  َعىل َعبِدنا  ... وادُعوا َمِن اسَتَطعُتم ِمن ُدوِن اهللِ إِن ُكنُتم صاِدِقنَي﴾، يِف َعيِلٍّ
الروضة يف فضائل امري املؤمنني: ج 1 ص 102(  والرواية: »﴿َفأُتوا﴾ يا َمعرَشَ ُقَريٍش 
ٍد  والَيُهوِد َويا َمعرَشَ النَّواِصِب امُلنَتِحِلنَي اإِلسالَم... ﴿بُِسوَرٍة ِمن ِمثِلِه﴾؛ ِمن ِمثِل حُمَمَّ
املنسوب  التفسري  )ينظر:  َيكُتُب...«  َوال  َيقَرُأ  ال  ِمنُكم  َرُجلٌ  وآله،  عليه  اهلل  صلی 

لالمام العسكري عليه السالم: ص 151 ح 76(.
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  الكايف: ج 1 ص 418 ح 32..53

  نظري الرواية: »َعن َأيِب َعبِد اهللِ عليه السالم... ﴿َكُربَ َعىَل امُلرِشِكنَي ما َتدُعوُهم إَِليِه﴾ .54
ُد ما َتدُعوُهم ِمن َتولَِيِة َعيِلٍّ ...« )ينظر: بصائر الدرجات:  َيعنِي َكُربَ َعىَل َقوِمَك يا حُمَمَّ

ج 1 ص 514 ح 35(.

  تفسري القمي: ج 2 ص 105، ورواه يف الكايف )ج 1 ص 223 ح 1( وقطع صدره، .55
مع أن سؤال الراوي عن تفسري اآلية وجواب اإلمام ناظر هلذا السؤال. 

  الكايف: ج 1 ص 421 ح 45..56

57. : الظاهرة  اآليات  تأويل   ،10934 ح   447 ص   5 ج  القرآن:  تفسري  يف  الربهان     
ص683. 

  ينظر: الكايف: ج 8 ص 50 ح 11..58

َينطُِق .59 ِكتاُبنا  َتعاىَل: ﴿هذا  َقوُلُه  َعبِد اهللِ عليه السالم:  أِليَِب  ُقلُت  َقاَل:  َبِصرٍي  َأيِب    َعن 
َبيتِِه عليه السالم ُهُم  دٌ َوَأهُل  َعَليُكم بِاحلَِق﴾؟ َقاَل: إِنَّ الِكَتاَب اَل َينطُِق، َوَلِكن حُمَمَّ

النَّاطُِقوَن بِالِكَتاب. )ينظر: تأويل اآليات الظاهرة: ص 559(.

  الكهف: 29..60

  الكايف: ج 1 ص 425 ح..61

  نظري: »َعن الباِقِر عليه السالم  يف َقولِِه َتعاىَل: ﴿َوُقلِ  احلَُق  ِمن  َربُِّكم  َفَمن  شاَء َفلُيؤِمن  .62
املستقيم: ج 1 ص 273(.  )ينظر: الرصاط  َعيِلٍّ «  بِِوالَيِة  َيعني  َفلَيكُفر﴾؛  َوَمن  شاَء 
و»َعن أيب َجعَفٍر عليه السالم [إنَّهُ ] قاَل: َنَزَل َجربائيُل عليه السالم َعَلی النَّبِيِّ صلی 
)ينظر:   » َعيِلٍّ بِِوالَيِة  قاَل:  ُكُفورًا﴾  إاِّل  النّاِس  َأكَثُر  ﴿َفَأبى  اآلَيِة:  ِهبِذِه  وآله  عليه  اهلل 
رشح األخبار: ج 1 ص 239 ح 250(. و ينظر أيضًا: شواهد التنزيل: ج 1 ص 456 

ح 482، تأويل اآليات الظاهرة: ص284.

  ينظر: تفسري القمي: ج 2 ص 35، تأويل اآليات الظاهرة: ص 286، كنز الفوائد: .63
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ج 2 ص 12.

  النساء: 58..64

  النساء: 59..65

ُكنُْتْم .66 إِْن  ُسوِل  َوالرَّ اهللِ  إىَِل  وُه  َفُردُّ ٍء  َيشْ يف  َتناَزْعُتْم  ﴿َفإِْن  تعالی:  لقوله  تفسري  هذا    
ُتْؤِمنُوَن بِاهللِ َوالَيْوِم اآلِخِر ذلَِك َخرْيٌ َوَأْحَسُن َتْأوياًل﴾ النساء: 59.

  الكايف: ج 1 ص 276 ح 1..67

  ينظر: دعائم اإلسالم: ج 1 ص20..68

  نظري ما ورد يف: الكايف: ج 1 ص187 ح 7، وص 189 ح 16، حتف العقول: ص .69
134، هنج البالغة: ص 182 اخلطبة 125، األمايل للطويس: ص 691 ح 1469.

  البقرة: 59..70

  الكايف: ج 1 ص 423 ح 58..71

  ينظر: تفسري العيايش: ج 1 ص 45 ح 49، بحار األنوار: ج 24 ص222..72

  مناقب آل أيب طالب: ج 1 ص 4..73

  ينظر: بحار األنوار: ج 13 ص 185 ح 21..74

  النساء: 170..75

  الكايف: ج 1 ص 424 ح 59..76

  تفسري العيايش: ج 2 ص 202 ح 2848..77

  ينظر: مناقب آل أيب طالب: ج 3 ص 61..78

  تفسري القمي: ج 2 ص 92..79
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  ينظر: دعائم اإلسالم: ج 2 ص 479 ح 1716، ورشح األخبار: ج 1 ص 242 ح .80
 .264

  املائدة: 6..81

  الكايف: ج 3 ص 28 ح 5..82

  ينظر: الكايف: ج 3 ص25 ح 5، وص 30 ح 4، تفسري العيايش: ج 1 ص 298 ح .83
.51

  ينظر: تفسري القمي: ج 1 ص 84 وص 142 وص 159و ج 2 ص 49 وص 85 .84
وص 111 وص  125 وص 301 وص 377، تفسري العيايش: ج 1 ص 24 ح 28، 
وص 170 وص 195 ح 129و ص 196 ح 133،  األمايل )للطويس(: ص 300 
ح 592، التوحيد )للصدوق(: ص 163 ح 1، اإلختصاص: ص 129، أعالم الدين 
يف صفات املؤمنني: ص 463، خمترص البصائر: ص87 وص 267 ح 261، تأويل 
الظاهرة: ص 312 وص 364 وص 562 وص 595 وص 705، تفسري  اآليات 
إمام  مناقب  األخبار يف  الكويف: ص 497 وص 578، عمدة عيون صحاح  فرات 

األبرار: ص 99 ح 132، بحار األنوار: ج 8 ص 360 ح 28، وج 89 ص 64.

  النساء: 66..85

  البقرة: 90..86

  البقرة: 23..87

  اجلمعة: 9..88

  العنكبوت: 57، آل عمران: 185، االنبياء: 35..89

  الفرقان: 8..90

  الذاريات: 5..91
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  االرساء: 89..92

  الكهف: 29..93

  النساء: 168 ـ 170..94

  البقرة: 59..95

  النساء: 59..96

  النساء: 64..97

  الشعراء: 227..98

  القلم: 3 ـ 6..99

  املائدة: 67..100

  يونس: 15..101

  االحزاب: 71..102

  املعارج: 1 و 2..103

  امللك: 29..104

  اجلاثية: 29..105

  آل عمران: 123..106

  النساء: 166..107

  آل عمران: 110..108

  طه: 115..109
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  حممد: 2..110

  آل عمران: 103..111

  النساء: 74..112

  آل عمران: 33..113

  النور: 54..114

  اجلن: 18..115

  اجلّن: 18..116

  طه: 111 ـ 112..117

  احلج: 52..118

  مريم: 26..119

  آل عمران: 85..120

  النحل: 26..121

  الفاحتة: 7..122

  التوبة: 7، التحريم: 9..123

  املائدة: 6..124

  التني: 7..125

  الشوری: 13..126

  البقرة: 210..127
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  البقرة: 255 ـ 257..128

  الرمحن: 39..129

  ينظر: الكايف: ج 1 ص 32 ح 2..130

َبْيتِِه عليه السالم يِف .131 ُيَسمِّ َعِلّيًا َوَأْهَل  َلُه مَلْ  َلُه: إِنَّ النّاَس َيُقوُلوَن: َفام    نظري: »َفُقْلُت 
؟...« الكايف: ج 1 ص 286 ح 1. َوَجلَّ ِكتاِب اهللِ َعزَّ

  القائل هو أحد الباحثني يف دار احلديث، حيث عرض هذا الرأي يف أحد االجتامعات .132
اخلاّصة.
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املصادر واملراجع

القرآن الكريم.  •

املفيد  حممد  بن  حممد  االختصاص،   .1
)413 ق (، املؤمتر العاملي أللفّية الشيخ املفيد، 

الطبعة األولی، ايران، قم ، 1413 ق .

املؤمنني،  صفات  يف  الدين  أعالم   .2
 ،)8 )القرن  الديلمي  احلسن  أيب  بن  احلسن 
إلحياء  السالم  عليهم  البيت  آل  مؤّسسة 

الرتاث، قم.

الطويس  احلسن  بن  حممد  األمايل،   .3
األولی  الطبعة  قم،  الثقافة،  دار  ق (،   460(

1414 ق. 

املجليس  باقر  حممد  األنوار،  بحار   .4
العريب ،  الرتاث  إحياء  دار  ق(،   1111(

بريوت، الطبعة الثانية  ، 1403 ق.

الربهان يف تفسري القرآن، هاشم بن   .5
سليامن البحراين )1107 ق(، مؤسسة البعثة، 

قم، الطبعة األولی، 1415 ق.

آل  فضائل  يف  الدرجات  بصائر   .6
ق(،   290( الصفار  احلسن  بن  حممد  حمّمد، 
الطبعة  قم،  النجفي،  املرعيش  اهلل  آية  مكتبة 

الثانية، 1404 ق.

القاسم  ابو  القرآن،  تفسري  البيان يف   .7

الزهراء،  دار  بريوت،  ق(،   1413( اخلوئي 
الطبعة الرابعة، 1975م.

تاريخ مدينة دمشق، عيل بن احلسن   .8
الفكر،  دار  بريوت،   ،) ق   571( الدمشقي 

الطبعة األولی 1415 ق.

فضائل  يف  الظاهرة  اآليات  تأويل   .9
احلسيني  الغروي  عيل  الطاهرة،  العرتة 
النرش  مؤّسسة  ق(،   940( االسرتآبادي 

اإلسالمي ـ قم، الطبعة األولی، 1407 ق.

عيل  بن  حسن  العقول،  حتف   .10
النرش  مؤسسة   ،)4 )القرن  احلراين  شعبة  بن 
االسالمي التابعة جلامعة املدرسني، قم، الطبعة 

الثانية 1404 ق.

مسعود  بن  حممد  العيايش،  تفسري   .11
طهران ،  العلمية،  املطبعة  ق(،   320( العيايش 

الطبعة االولی 1380 ق.

ابراهيم  بن  عىل  القمي،  12.تفسري 
الطبعة  قم،  الكتاب،  دار   ،)3 )القرن  القمي 

الثالثة، 1404 ق.

اإلمام  إىل  املنسوب  التفسري   .13
مؤّسسة  ونرش  حتقيق  السالم،  عليه  العسكري 
االُوىل،  الطبعة  قم،  )عج(،  املهدي  اإلمام 

1409 ق.

القاسم  أبو  الكويف،  فرات  تفسري   .14
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فرات بن إبراهيم بن فرات الكويف )القرن 4(، 
اإلسالمي،  واإلرشاد  الثقافة  وزارة  طهران، 

الطبعة االُوىل، 1410 ق.

الرب )463 ق(،  ابن عبد  التمهيد،   .15
اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  عموم  وزارة 

املغرب، 1387ق.

بابويه  بن  عيل  بن  حممد  التوحيد،   .16
الصدوق )381 ق (، مؤسسة النرش االسالمي 
االولی  الطبعة  قم،  املدرسني،  جلامعة  التابعة 

1398 ق.

بن  حممد  بن  حممد  اجلعفريات،   .17
احلديثة،  نينوى  مكتبة   ،)4 )القرن  االشعث 

طهران ، الطبعة االولی.

حممد  بن  النعامن  دعائم  اإلسالم،   .18
عليهم  البيت  آل  مؤسسة  ق(،   363( املغريب 
الثانية  الطبعة  قم،  الرتاث،  إلحياء  السالم 

1385 ق.

جرير  بن  حمّمد  اإلمامة،  دالئل   .19
ونرش:  حتقيق   ،)5 )القرن  اإلمامي  الطربي 

مؤسسة البعثة، قم، الطبعة االُوىل، 1413 ق.

التحريف،  من  القرآن  سالمة   .20
زادكان(،  )نجار  املحمدي  اهلل  فتح  الدكتور 

مؤسسة املشعر، 1424ق.

األئّمة  فضائل  يف  األخبار  رشح   .21

األطهار، النعامن بن حمّمد )363 ق(، مؤّسسة 
النرش اإلسالميـ  قم، الطبعة االُوىل 1409 ق.

التفضيل،  لقواعد  التنزيل  شواهد   .22
ق(،   490( احلسكاين  اهلل  عبد  بن  اهلل  عبيد 

جممع إحياء الثقافة اإلسالمية، 1411 ق.

مستحّقي  إىل  املستقيم  الرصاط   .23
ق(،   877( العاميل  حممد  بن  عيل  التقديم، 
االُوىل  الطبعة  النجف،  ـ  احليدرّية  املكتبة 

1384 ق.

بن  عيل  بن  حممد  الرشائع،  علل   .24
ـ  الداوري  مكتبة  ق(،   381( الصدوق  بابويه 

قم، الطبعة األولی 1427 ق.

يف  األخبار  صحاح  عيون  عمدة   .25
احليّل  احلسن  بن  حييی  األبرار،  إمام  مناقب 
املعروف بابن البطريق )600 ق(، قم، مؤسسة 

النرش اإلسالمي، الطبعة االُوىل، 1407 ق.

أيب  بن  ابراهيم  بن  حممد  الغيبة،   .26
الصدوق،  منشورات  ق(،   360( زينب 

طهران، الطبعة االولی 1397 ق.

الكليني  يعقوب  بن  حممد  27.الكايف، 
طهران،  اإلسالمية،  الكتب  دار  ق(،   329(

الطبعة الرابعة 1407 ق .

اخلميني  السيد  الطهارة،  كتاب   .28
)1410 ق(، حتقيق: مؤسسة تنظيم ونرش آثار 
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االمام اخلميني، مطبعة العروج، الطبعة الثانية. 

 975( اهلندي  املتقي  العامل،  كنز   .29
ق(، مؤسسة الرسالة ـ بريوت، 1409 ق.

بن  مكرم  بن  حممد  العرب،  لسان   .30
للطباعة والنرش  الفكر  دار  منظور )711 ق(، 
الثالثة،  الطبعة  ـ دار صادر، بريوت،  والتوزيع 

1414 ق.

بن سليامن  البصائر، حسن  31. خمترص 
ـ  اإلسالمي  النرش  مؤّسسة  ق(،   830( احليل 

قم، الطبعة األولی 1421 ق.

الراغب  القرآن،  ألفاظ  مفردات   .32
األصفهاين )401 ق(، الطبعة األولی، 1412 

ق، دار القلم ـ الدار الشامية، بريوت ـ دمشق .

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

الطبعة األولی 1379 ش.

احلسني  بن  حممد  البالغة،  هنج   .34
صبحي  ضبط  ق(،   406( الريض  الرشيف 
االوىل  الطبعة  قم ،  هجرت،  نرش  الصالح، 

1414 ق .

عيسى  بن  حممد  بن  امحد  النوادر،   .35
مؤّسسة  ونرش:  حتقيق   ،)3 )القرن  االشعري 
الطبعة  قم،  السالم،  عليه  املهدي  اإلمام 

األولی، 1408ق.

املجالت:

الفارسية(،  )باللغة  حديث  علوم   .1
جامعة القرآن واحلديث، قم، العدد: 74.


