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 مقدمه

بار نحوه اعت ومیزان  ومختلف برای آیات قرآن  قراءاتاز مباحثی که از دیرباز درباره قرآن کریم مطرح بوده مساله وجود 

حدی  ث را تابحع موضوهایی که گاه فرهنگ ث تاریخ پرفراز و نشیبی را طی کرده است؛ فراز و نشیبحآنهاست که این ب

بزرگان  اری ازتغییر داده که برخی اصطالحات در زمانی معنایش با زمان دیگر تفاوت کرده و همین موجب سردرگمی بسی

یف قرآن به تحر هایی از احادیثی که در این باب وارد شده گمانبر اساس برداشتشده، تا حدی که گاه برخی از بزرگان 

 ه جای هیچکعیات این واق مهمترینِ .ور قطع با بسیاری از واقعیات میدانی ناسازگار استاند؛ باوری که به طپیدا کرده

از  -آسمانی برخالف اغلب کتب-گذارد این است که قرائت و حفط قرآن کریم ناپذیری قرآن کریم نمیتردیدی در تحریف

ه در خواندند؛ بلکه میآن را در نمازهای روزانهای همان ابتدای نزول، در متن زندگی عادی مسلمانان وارد شد؛ نه فقط سوره

برخالف  - کردند؛ و لذا)ختم قرآن( مبادرت میآن موقعیتهای مختلف )که بارزترین آن ماه رمضان است( به خواندن کامل 

 اینامکان  - شتندکتب آسمانی قبلی که فقط در اختیار معدود علمای دین بود و عموم مردم غالبا حشر و نشری با آن ندا

ای انجام کاریمراجعه اغلب مسلمانان بوده است، دست محل به طور دائمیاین متنی که  در که کسی بتواندوجود نداشت 

ز احتی پیش  بتدا وادهد. اگر این را هم اضافه کنیم که عالوه بر این مراجعه عمومی به قرآن، در تاریخ اسالم از همان 

حرف  حرف به ای به اسم قراء پدید آمد که وظیفه خود را حفظ و آموزشطبقهگیری طبقات متکلمان و فقها و ...، شکل

 ر حددنه فقط  ،کریمن عبارات قرآ ، به تعلیم و تعلم تمامی الفاظ ونظیربی دقتیکلمات و عبارات قرآن کریم قرار داد و با 

در  ...( د ومَ یق وشمام و تفخیم و ترقا اماله و های ادای حروف )همچونرعایت اعراب کلمات، بلکه با رعایت تمامی شیوه

نند فرضی ای ایجاد کای بتوانند در چنین متنی دستکاریورزیدند، فرض اینکه فرد یا عدهاهتمام میشاگردی -روابط استاد

 ارد.است که فقط به ذهن کسی ممکن است خطور کند که اطالعی از تاریخ عینی انتقال قرآن در طول قرنها ند

د که ییری کرر دو مرحله تاریخی دو واقعه مهم رخ داد که ذهنیت جامعه ظرف حدود یک قرن چنان تغدبا این حال، 

سیاری از ببرای  باورکردنش ساده نیست. این دو مرحله تاریخی موجب گردید که بعد از هر دو مرحله سواالت و ابهاماتی

د دچار نبودن ی متوجه این تغییر پاردایم ذهنیمتخصصان هم پیش آید و حتی بسیاری از بزرگان دین، که به طور طبیع

نحصار اتلف و مخ قراءاتسردرگمی شوند. یکی وقایع اقدامات ابن مجاهد با پشتوانه حکومتی بود در ممانعت از ترویج 

هفت  رنگ شدن همانمتعددی که رواج داشت به هفت قرائت؛ و دومی استفاده از صنعت چاپ در نشر قرآن؛ و کم قراءات

 تعددی استم اءاتقروجود  به نام بسیار آشکار یواقعیت در بسیاری از جوامع اسالمی. این عوامل موجب گردیده که قرائت

و این  رفته است؛گر قرار روایت شده، امروزه از جانب برخی از بزرگان مورد تردید وحتی انکاکه به طور متواتر از رسول اهلل 

 انکار عمومیت بیشتری پیدا کرده است! 



۲ 

 –در اذهان بسیاری از علمای دین با حدیثی نبوی  در طول تاریخکه  ،متعدد برای قرآن( قراءات)وجود  این واقعیتبته ال

هایی را از همان زمان پیامبر ص در ذهن برخی از ، چالش1گره خورده بود -«نزل القرآن علی سبعة احرف»با این مضمون که 

                                                           
روایت با این مضمون آمده است(؛ اما در  ۵۲. این حدیث در منابع اهل سنت در حد متواتر نقل شده است )فقط در مقدمه تفسیر طبری  1

 منابع شیعی:

را  ( باز کرده و دو روایترف نزل القرآن على سبعة أح( بابی با همین عنوان )۳۵۸، ص۲جدر کتاب خصال )( ۳۸1الف. شیخ صدوق )م

 ذیل آن آورده است:

د بن روف عن محمبن مع حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی اهلل عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس -4۳

و أدنى ما  سبعة أحرف ل علىآن نزیحیى الصیرفی عن حماد بن عثمان قال قلت ألبی عبد اهلل ع إن األحادیث تختلف عنكم قال فقال إن القر

 «.هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغیر حساب»لإلمام أن یفتی على سبعة وجوه ثم قال 

ى الل عن عیسهمد بن حدثنا محمد بن علی ماجیلویه رضی اهلل عنه قال حدثنا محمد بن یحیى العطار عن محمد بن أحمد عن أح -44

آن على حرف تقرأ القر أمرك أنیع قال قال رسول اهلل ص أتانی آت من اهلل فقال إن اهلل عز و جل بن عبد اهلل الهاشمی عن أبیه عن آبائه 

ن اهلل متی فقال إأع على واحد فقلت یا رب وسع على أمتی فقال إن اهلل عز و جل یأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت یا رب وس

 .سبعة أحرف آن علىیا رب وسع على أمتی فقال إن اهلل یأمرك أن تقرأ القر عز و جل یأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت

تفسیر الناسخ و »( ذیل عنوان 1۲، ص1تفسیر العیاشی، جپیش از وی در مقدمه کتابش ) ( نیز۳۲۰)مب. روایت اول وی را عیاشی 

 آورده است:« المنسوخ و الظاهر و الباطن و المحكم و المتشابه

دنى ما أو  -ة أحرفلى سبعقال: فقال: إن القرآن نزل ع -ثمان قال قلت ألبی عبد اهلل ع إن األحادیث تختلف عنكمعن حماد بن ع -11

 «.هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغیر حساب»لإلمام أن یفتی على سبعة وجوه ثم قال 

 نموده است: ر ضمن بحثش اذعاند 1۲۲تنزیه األنبیاء علیهم السالم، ص( نیز در 4۰۶)مج. مضمون روایت دوم را سید رضی 

تزده یا محمد سبرئیل ع أ ل له جمن أن اهلل تعالى لما أمر نبیه ص أن یقرأ القرآن على حرف واحد قا فیما روی مسألة فإن قیل فما الوجه

 ص فسأل اهلل تعالى حتى أذن له یقرأه على سبعة أحرف

ی با باب ( در 1۹۶، ص 1ج)درجات فی فضائل آل محمد صلى اهلل علیهم بصائر ال( هم پیش از همه اینها در ۲۹۰)مد. مرحوم صفار 

ی این ورچند جمله ده است هاین مضمون را از طریق دیگری روایت کر« فی أن األئمة إنهم أعطوا تفسیر القرآن الكریم و التأویل» عنوان

 رگرداند:ظرفیت را دارد که کسی بخواهد سبعة احرف را به تفسیر قرآن )نه نزول قرآن( ب

سیر ع قال: تف ی جعفرحدثنا الفضل عن موسى بن القاسم عن أبان عن ابن أبی عمیر أو غیره عن جمیل بن دراج عن زرارة عن أب -۸

 .القرآن على سبعة أحرف منه ما کان و منه ما لم یكن بعد ذلك تعرفه األئمة

ا عالم به همه ( حضرت علی ر4۳، ص۲البن شهرآشوب(، جمناقب آل أبی طالب علیهم السالم )نیز در کتابش )ه. ابن شهر آشوب 

 داند و وجود سبعه احرف را از ابن مسعود نقل و تلقی به قبول کرده است:می قراءات

 بٍ.بِی طَالِأَْبنِ  جُلُّ مَا تَعَلَّْمتُ مِنَ التَّفْسِیرِ مِنْ عَلِیِّ تَفْسِیرِ النَّقَّاشِ قَالَ اْبنُ عَبَّاسٍ

 لْبَاطَِن.نَ أَبِی طَالٍِب عَلِمَ الظَّاهِرَ وَ ابْ  وَ إِنَّ َعلِیَّ  وَ بَطْنٌظَهْرٌ عُودٍ ِإنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ َعلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ مَا مِنْهَا إِلَّا وَ لَهُوَ اْبنِ مَسْ

 ثال:برای قرآن آمده و ظاهرا در همین راستاست؛ م« احرف»و « حروف»ه. همچنین مواردی هست که تعبیر 



۳ 

مجاهد و ای که با اقدامات ابنبر اثر تغییر بستر اجتماعی -عد از قرن چهارم بمسلمانان ایجاد کرده بود؛ و به طور خاص 

 در یکی از معتبرترین کتب شیعی )کافی( حدیثدو وجود  -حاصل شده بود  دیگرانی که از پشتوانه حکومتی برخوردار بود

 -« زَلَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ عِنْدِ الْوَاحِدِنَ»فرمود: برد و میکه ظاهرا این مدعای نزول قرآن بر سبعة احرف را زیر سوال می -

 1کرد.ایجاد می در فضای علمای شیعه چالشی مضاعف

                                                                                                                                                                                                                 
 در قرآن سخن گفته است:« احرف»( دارد که از وجود ۲7۰، ص1المحاسن، جحدیثی در کتابش ). برقی 1ه.

یدٍ الْبَحْرَانِیُّ ی أَبُو لَبِنِ الْجُعْفِیِّ قَالَ حَدَّثَنِنِ عَبْدِ الرَّحْمَیْمَةَ بْنْ خُثَعَنْهُ َعنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ َعنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَ ۳۶۰

ٌء مِنْ کِتَابِ یْسَ شَیْجُلُ أَنْتَ الَّذِی تَزْعُمُ أَنَّهُ لَمَّ قَالَ لَهُ الرَّثُهُ فِیهَا جَابَالمراء الهجرین قَاَل: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ ع بِمَكَّةَ فَسَأَلَهُ عَنْ َمسَائِلَ فَأَ

مُهُ النَّاسُ قَالَ َفأَنْتَ الَّذِی نِ اللَّهِ فِی کِتَابِهِ مِمَّا لَا یَعْلَدَلِیلٌ نَاطِقٌ عَ ا عَلَیْهِإِلَّ ءٌ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ قَالَ لَیْسَ هَكَذَا قُلْتُ وَ لَكِنْ لَیْسَ شَیْاللَّهِ إِلَّا مَعْرُوفٌ

هُ بِجَوَابٍ نَسِیتُهُ فَخَرَجَ فَمَا المص قَالَ أَبُو لَبِیدٍ فَأَجَابَ احِدٌ فَقَالَ لَهُوَا حَرْفٌ  وَ لَتَاجُونَ إِلَیْهِ قَالَ نَعَمْتَزْعُمُ أَنَّهُ لَیْسَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ إِلَّا َو النَّاسُ یَحْ

إِنَّ لِكِتَابِ رٌ فَقَالَ نَعَْم آنِ قُْلتُ وَ لِلْقُرْآنِ بَْطنٌ وَ ظَهْی بَطْنِ الْقُرْا فِفْسِیرِهَكَ بِتَالرَّجُلُ فَقَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع هَذَا َتفْسِیرُهَا فِی ظَهْرِ الْقُرْآنِ أَ فَلَا أُخْبِرُ

نْ َزعَمَ أَنَّ ِکتَابَ اللَّهِ یفاً فَمَوَ تَصْرِ وَ أَحْرُفاً وَ وَْصلًا  مْثَالًا وَ فَصْلًاناً وَ أَوَ سُنَ ظَاهِراً وَ بَاطِناً وَ مُعَایَناً وَ نَاِسخاً وَ مَنْسُوخاً وَ مُحْكَماً وَ مُتَشَابِهاًاللَّهِ 

دَى وَ سِتُّوَن فَقَالَ یَا سُْعونَ َفقُلْتُ فَهَذِهِ مِائَةٌ وَ إِحْتِعُونَ وَ الصَّادُ یمُ أَرْبَ الْمِوَمُبْهَمٌ فَقَدْ هَلَكَ وَ أَهَْلكَ ثُمَّ قَالَ َأمْسِكْ الْأَلْفُ وَاحِدٌ وَ اللَّامُ ثََلاثُوَن 

 .ذَا دَخَلَتْ سَنَةُ إِحْدَى وَ سِتِّینَ وَ مِائَةٍ سَلَبَ اللَّهُ قَوْماً سُْلطَانَهُملَبِیدُ إِ

به « حروف»در یكجا  حدیثی آورده که در آن اگرچه 1۳۶ص ،1ج علیهم، اهلل صلى محمد آل فضائل فی الدرجات . صفار در بصائر۲ه.

 گفته است: مین معنا سخنهقرآن ظاهرا  به « مَعَانِیهِ مِنْ لَأَعِْرفُ حُرُوفَهُ»یر تواند باشد اما تعبدهنده کلمات میهمان معنای تشكیل

 مَّالَ: قَالَ  قَالَ ةَنُبَاتَ ْبنِ الْأَصْبَغِ عَنِ الْمُزَِنیِّ یرَةَحَصِ بْنِ ثِالْحَرْ عَنِ یِّالُْمزَنِ صَبَّاحٍ عَنْ الْأَنْصَارِیِّ مُحَمَّدٍ أَِبی عَنْ عِیسَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا -۳

 لَوْ وَ الْقُْرآنَ طَالِبٍ أَبِی ابْنُ یَقْرَأَ أَنْ ُیحْسِنُ امَ اللَّهِ وَ افِقُونَالْمُنَ فَقَالَ الْأَعْلَى رَبِّكَ اسْمَ سَبِّحِ بِهِمْ فَقَرَأَ صَبَاحاً أَرْبَعِینَ  بِهِمْ صَلَّى الْكُوفَةَ عَلِیٌّ قَدِمَ

 وَ َوصْلِهِ مِنْ فَصْلَهُ وَ مُتَشَابِهَهُ وَ مُحْكَمَهُ وَ  مَنْسُوخَهُ وَ سِخَهُنَا أَعْرِفُلَ إِنِّی لَهُمْ َویْ فَقَالَ ذَلِكَ فَبَلَغَهُ قَالَ السُّورَةِ هَذِهِ غَیْرَ بِنَا لَقَرَأَ أَیَقْرَ أَنْ أَحْسَنَ

 إِنَّ نََیقْرَءُو مَا أَ وَْیلَهُمْ نََزلَ مَوْضِعٍ أَیِّ فِی وَ نََزلَ مٍیَوْ أَیِّ یفِ وَ أُنْزِلَ یمَنْفِ َأعِْرفُ أَنَا وَ إِلَّا ص مَّدٍمُحَ عََلى نَزَلَ حَرْفٌ مَا اللَّهِ وَ مَعَانِیهِ مِنْ حُرُوفَهُ

 اللَّهِ وَ وَیْلَهُمْ مُوسَى وَ اهِیمَإِبْرَ  مِنْ ص اللَّهِ رَسُولُ ثَهَاوَرِ وَ اللَّهِ ولِرَسُ مِنْ وَرِثْتُهَا  عِنْدِی اللَّهِ وَ  مُوسى وَ ِإْبراهِیمَ صُحُفِ الْأُولى الصُّحُفِ لَفِی هذا

 .آنِفاً الَق ذا ما قَالُوا رَجْنَاخَ فَإِذَا فُوتُُهمُیَ وَ فَأَعِیهِ وَحْیِبِالْ  رَنَافَخَبَّ اللَّهِ ولِرَسُ عِنْدَ کُنَّا فَإِنَّا  واعِیَةٌ أُذُنٌ تَعِیَها وَ فِیَ اللَّهُ أَنْزَلَ الَّذِی أََنا إِنِّی

 نیز آمده است. 14ص ،1ج العیاشی، این حدیث عینا در تفسیر
شود که قرآن واحد است و از جانب واحد نازل ( دو حدیث است که در یكی از امام صادق ع نقل می۶۳۰، ص۲. در کتاب کافی )ج 1

گویند که قرآن بر سبعة احرف نازل مردم می»کند که امام صادق ع عرض می شده و اختالف از جانب راویان است و در دیگری شخصی به

 گویند، بر حرفی واحد از نزد خدایی واحد نازل شده است: دهد که دروغ میشده است؛ و امام ع پاسخ می

: إِنَّ الْقُْرآنَ نْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَ نْ مُحَمَّاجٍ عَرَّالْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ ْبِن مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ َعنْ جَمِیلِ بْنِ دَ -

 ءُ مِنْ قِبَلِ الرَُّواةِ.وَاحِدٌ نَزَلَ مِنْ عِنْدِ َواحِدٍ وَ لَكِنَّ الِاخْتِلَافَ یَجِی

اسَ یَقُولُونَ ِإنَّ الْقُرْآنَ لْتُ لِأَِبی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّقُ نِ یَسَارٍ قَالَ: بْفُضَیْلِ نِ الْعَ َعنْ عُمَرَ ْبنِ أُذَیْنَةَ  عَلِیُّ ْبنُ إِبَْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ َعنِ اْبنِ أَبِی عُمَیْرٍ -

 .دِ الْوَاحِدِنْدٍ مِنْ عِ وَاحِنَزَلَ عََلى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَقَالَ کَذَبُوا أَعْدَاءُ اللَّهِ وَ لَكِنَّهُ نَزَلَ عََلى حَرْفٍ



۴ 

نزول بر »و « نزول بر حرف واحد» دو دسته روایتِ ندر جمع بی از قرن چهارم به بعد، شیعه با اینکه بسیاری از بزرگان

و استفاده  تا قبل از پیدایش چنان بود که د از قرآن کریم به نحو متواتر،متعد قراءاترواج اما  ،1شدنددرمانده می« سبعة احرف

، احدی از علمای شیعه یافت نشد گسترش داد مسلمان را در جوامع یقرائتتک وضعیت، که در نشر مصحف صنعت چاپ از

 نیکه ا تاس ازدهمیر در قرن ظاهرا اول باو  ۲استفاده کند« متعدد متواتر قراءاتوجود »رد  یبرا« نزول واحد» ثیاز حدکه 

نعمت اهلل  دیو س ۳ (1۰۹۰) یکاشان ضیو امثال مرحوم ف شدمطرح  «تعدد قراءات»و  «حرف واحد ثیحد» نیتعارض ب

تعدد  جدی بودن بر یدو نفر شاهدسخن گفتند؛ و خوشبختانه در کالم هر  یایتناف نیاز چن ۴ (11۲1 ی)متوف یجزائر

                                                           
 توانید در کلمات شیخ طوسی و مرحوم طبرسی مشاهده کنید:ای از این درماندگی و حیرت را می.نمونه 1

معوا على یر انهم اجاحد، غوان العرف من مذهب اصحابنا والشائع من اخبارهم وروایاتهم ان القرآن نزل بحرف واحد، على نبی  واعلموا

مجاز الذی یجوز بین لقراءة بالاجازوا الفراء وأن االنسان مخیر بای قراءة شاء قرا، وکرهوا تجوید قراءة بعینها بل جواز القراءة بما یتداوله ا

بعة احرف کلها سلى ع )نزل القرآن ولم یبلغوا بذلك حد التحریم والحظر وروى المخالفون لنا عن النبی )صلى اهلل علیه وآله(انه قال: لقراءا

لتبیان فی تفسیر ا... )لخبرأویل ا)على سبعة ابواب( وکثرت فی ذلك روایاتهم. المعنى للتشاغل بایرادها واختلفوا فی ت شاف کاف( وفی بعضها:

 (7صفحه :  1: الشیخ الطوسی جلد :  سندهیالقرآن نو

ءات، إال أنهم هم من القرابیناء قد تبینت ذلك فاعلم أن الظاهر من مذهب اإلمامیة أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما تتداوله القر فإذ

العامة عن النبی  ، وما روتهرف واحدفی أخبارهم أن القرآن نزل بح والشائع اختاروا القراءة بما جاز بین القراء، وکرهوا تجرید قراءة مفردة،

اهره، ثم ظألحرف على ام لفظ صلى اهلل علیه وآله وسلم أنه قال: نزل القرآن على سبعة أحرف کلها شاف کاف، اختلف فی تأویله، فأجرى قو

 (۳۸ :صفحه  1:  رسی جلد: الشیخ الطب سندهیط مؤسسة األعلمی للمطبوعات نو -البیان فی تفسیر القرآن  مجمع) حملوه على وجهین....

دد حرف واحد تع ثیحد لهیبه وس نكهیسبعة اخر قرار داده شود، و ا ثیحرف واحد در قبال حد ثیکه حد کندیتفاوت م یلیخ.  ۲

اما نگفتند  دندیرا به ظاهر متهافت د ثیو مجمع در مقدمه کتاب، دو حد انیدر تب یو مرحوم طبرس یطوس خیقراءات مردود دانسته شود؛ ش

صواب  یکه وجوه قراءات همگ کنندیم حیتصر رایاختالفا کث هیلوجدوا ف فهیشر هیآ لیمردود است، بلكه در ذ جیپس تعدد قراءات متواتر را

 ت.و حق اس

اآلیات و سبعة بطون لكل آیة. و نزل على سبع لغات. و اما  أقول: و التوفیق بین الروایات کلها أن یقال: إن للقرآن سبعة أقسام من.  ۳

حمل الحدیث على سبعة أوجه من القراءات ثم التكلف فی تقسیم وجوه القراءات على هذا العدد کما نقله فی مجمع البیان عن بعضهم فال وجه 

مع أنه یكذبه ما رواه فی الكافی بإسناده عن زرارة عن أبی جعفر علیه السالم قال: إن القرآن واحد نزل من عند واحد و لكن االختالف  له

. ء من قبل الرواة. و بإسناده عن الفضیل بن یسار قال: قلت ألبی عبد اللَّه علیه السالم إن الناس یقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرفیجی

معنى هذا الحدیث معنى سابقه و المقصود منهما واحد و هو أن القراءة قال: کذبوا أعداء اللَّه و لكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد، و ف

تنافی اال أنه علیه السالم لما علم أنهم فهموا من الحدیث الذی رووه صحة القراءات جمیعاً مع اختالفها کذّبهم. و على هذا فال الصحیحة واحدة 

 (۶1، ص1تفسیر الصافی، ج) ء من أحادیث األحرف ایضًا.بین هذین الحدیثین و شی

 على واحد عند من نزل واحد القرآن قوله من( ع) عنه روی ما على تعویلهم مع اآلحاد اخبار على یعتمد فلم هو اما السید رحمه اللّ.  4

( ع) قوله فإن األمرین من قلناه ما على یدل و علینا ال لنا دلیل الخبر هذا ان یظهر التأمل عند و الرواة جهة من االختالف انما و واحد نبی
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 اةیمنبع الح ر، و د(1581ص ،1ج ،تفسیر الصافی) آمده «حق نیکال القرائت» تیروا )فیض( یصاف در باقی مانده است: قراءات

منبع الحیاة و حجیة قول است ) شده بر تواتر تا پیامبر ص اعتراف «من اصحابنا نیالمجتهد جمهور و معظم»به نظر  )جزائری(

 سولبه ر سینه به سینهکه به نحو  یتعددم قراءات ۳اقراءکم رنگ شدن سنت با متاسفانه  اما .۲(71ص ،المجتهد من األموات

در بالد شرق  گرید یبر اساس قرائت حفص از عاصم از سو یقرائتو نشر گسترده مصحف تک ،ییاز سو دیرسیاهلل ص م

 نیاصربرداشت مع نیجانب ا نیز (یبزرگ اصول یاز علما د،یمرحوم وح ژهی)بو شیعه از بزرگان گرید یبرخ بتدریج ،اسالمی

 جمهور و معظم»ند و قول دحساب آور هتعدد قراءات ب یبر حرف واحد را ناف قرآن نزول ثیو حد گرفتندرا  اخباری خود

در  تا حدی که اگرشد،  تیتقو عهیش یعلما یفضا روز به روز در بستر عموم نیشد، و ا رنگکم« من اصحابنا نیالمجتهد

 فقه) دادینسبت م به نظر رایج در مذهب شیعه تعدد قراءات راقبول  «نامذهبعلی »با تعبیر  یقطب راوندمرحوم قرن ششم 

 «عندنا»تعبیر  ، با«نزول بر حرف واحد»حدیث با استناد به  یبهبهان دیوحمرحوم  در قرن دوازدهم ،۴(55ص ،1القرآن ج

                                                                                                                                                                                                                 
آن واحد ینفی تكثر القراءات و اما إثبات االختالف من جهة الرواة ای حفاظ القرآن و حاملیه فیشمل االختالف فی التحریف و فی تكثر القر

 (7۰، صمنبع الحیاة و حجیة قول المجتهد من األموات) القراءات

: أی أوعیة للخیر و العلوم قد أحاطت بها و اشتملت علیها ثم هی مع ذلك ال نعرف لك...قال علیه السالم: و إذا و قالوا قلوبنا غلف.  1

و فی آذاننا و قالوا قلوبنا فی أکنة مما تدعونا إلیه  قالوا قلوبنا فی غطاء فال نفهم کالمك و حدیثك کما قال اهلل تعالى فإنهم« 1» قرئ غلف

 ، قال: و کلتا القراءتین حق و قد قالوا بهذا و هذا جمیعا.وقر و من بیننا و بینك حجاب

  سره..منه قدس اهللم یختنل( کان القراءة األولى بضم الالم جمع غالف و الثانیة بسكون الالم جمع أغلف مستعار من األغلف الذی 1)
معظم المجتهدین من أصحابنا فإنهم حكموا بتواتر القراءات السبع و بجواز القراءة بكل واحدة منها و اما الثانی فقد خالف فیه الجمهور و .  ۲

 فی الصالة و قالوا ان الكل مما نزل به الروح األمین على قلب سید المرسلین )ص( و ربما استدلوا علیه بما روى من قوله )ص( نزل القرآن

 .رد فی االخبار عن ابی الحسن الرضا )ع( رد هذا الخبر و ان القرآن نزل على حرف واحدعلى سبعة أحرف فسروها بالقراءات مع انه و

ورزیدند؛ و ای به عنوان قاری یا مقری به آموزش کالسیك قرائت اهتمام می. سنتی که از همان زمان رسول اهلل ص شروع شد که عده ۳

کل قرآن را با تمام نكاتی تجویدی )حتی رعایت اموری همچون اماله و  سبكشان این طور بوده که دانشجوی قرائت یكبار )و گاه بیشتر(

کرده که استاد بررسی کند اشتباهی در این گرفته، و سپس همین قرائت فراگرفته شده را بر استاد عرضه میاشمام و ...( از استاد فرامی

دهد که گشترش این های تاریخی نشان میبررسی شده است.فراگیری رخ نداده باشد؛ و در صورت موفقیت اجازه قرائت برای وی صادر می

سنت خیلی جلوتر از سنت تحدیث )برگزاری مجلسی برای تعلیم و تعلم و انتقال حدیث( بوده است؛ هرچند که امروزه متاسفانه هر دو سنت 

 رنگ شده است.در جوامع شیعی و بسیاری از جوامع سنی بسیار کم

فیف معناه حتى ینقطع الدم عنهن و بالتشدید معناه حتى یغتسلن و قال مجاهد و طاوس معنى یطهرن بتشدید قوله حتى یطهرن بالتخ و.  4

یتوضأن و هو مذهبنا و أصله یتطهرن فأدغم التاء فی الطاء. و عندنا یجوز وطء المرأة إذا انقطع دمها و طهرت و إن لم تغتسل إذا غسلت 

ها إال بعد الطهر من الدم و االغتسال تعلق بالقراءة بالتشدید و إنها تفید االغتسال. و من جوز . فمن قال ال یجوز وطؤففرجها و فیه خال

وطأها بعد الطهر من الدم قبل االغتسال تعلق بالقراءة بالتخفیف و هو الصحیح ألنه یمكن فی قراءة التشدید أن یحمل على أن المراد به 

مل بالقراءة بالتشدید یحتاج أن یحذف القراءة بالتخفیف أو یقدر محذوفا بأن یقول تقدیره یتوضأن على ما حكیناه عن طاوس و غیره و من ع

ذلك ألنا نعمل بالقراءتین فإنا نقول یجوز وطء الرجل زوجته إذا طهرت من دم الحیض و على مذهبنا ال یحتاج إلى حتى یطهرن و یتطهرن. و 



۶ 

قرائت  کنندروزه برخی گمان میامکه و کار به جایی رسیده  1!ددهمی نسبت به نظر رایج در مذهب شیعهوحدت قرائت را 

 ۲!رسدحفص از عاصم تنها قرائت متواتری است که به پیامبر اکرم ص می

                                                                                                                                                                                                                 
ربها إال بعد التطهیر و االغتسال. و القراءتان إذا صحتا کانتا کآیتین یجب العمل و المستحب أن ال یق اجةإن لم تغتسل متى مست به الح

 بموجبهما إذا لم یكن نسخ.

 نزل بحرف واحد من عند الواحد، و االختالف جاء من قبل الروایة، فالمراد بالمتواتر ما تواتر صحة قراءتهالقرآن عندنا ال یخفى أنّ .  1

م، بحیث یظهر أنّهم کانوا یرضون به و یصحّحونه و یجوّزون ارتكابه فی الصالة و غیرها، ألنّهم کانوا راضین بقراءة فی زمان األئمّة علیه السّال

الحاشیة ) القرآن على ما هو عند الناس، بل و ربما کانوا یمنعون من قراءة الحق و کانوا یقولون: هی مخصوصة بزمان ظهور القائم علیه السّالم.

 (۲۰ص، ۳ام؛ جعلى مدارك األحك

م، و کانوا یقرّون یهم السّالمّة علو من هذا یظهر وجوب االقتصار على المنقول المتواتر، یعنی ما کان متداوال بین المسلمین فی زمان األئ

قبل الرواة، بل  من الف جاءاالخت وعلیه و ال یحكمون ببطالنه بل یصحّحون، و إلّا فالقرآن عندنا نزل بحرف واحد من عند الواحد جلّ جالله، 

 ة بزمان ظهور القائمصوصخمإنّ قراءته  ربّما کانوا علیهم السّالم فی بعض المواضع ال یرضون بقراءة ما هو الحق، و ما هو فی الواقع، و یقولون:

 (۲۲4ص، 7مصابیح الظالم؛ ج) علیه السّالم.

کشند رو به تزاید است. نیت متاخر و اشتباه تاریخی را به چالش می. خوشبختانه در دهه اخیر سیر مقاالت و آثاری که دارند این ذه ۲

، و مطلق یعام نیرحسیامنوشته « و انگاره مطابقت آن با قرائت حفص از عاصم« قرائه الناس» اتیروا»توانید به مقاله از باب نمونه می

 آن آمده است: دهیچك( مراجعه کنید که در ۲۰شماره  1۳۹۸بهار و تابستان «  میکتاب ق هینشر) دیرضا مستف دیحم

ند. آن التزم بوده مواحد  قرائت كیباورند که عموم مسلمانان از صدر اسالم تاکنون در قرائت قرآن به  نیمعاصر بر ا یاز علما یبرخ

تا  نهیس به نهیان سسلمانمگشته و  یشده و بر زبان مبارك رسول اعظم )ص( جار است که از جانب خداوند متعال نازل یقرائت، همان قرائت

احد دارد و ومان قرائت اره به ه، اش«قرائه الناس»بر قرائت قرآن مطابق  ی)ع( مبن نیحفظ نموده اند و فرمان حضرات معصوم رابه امروز آن 

 نیهمچن و« ائه الناسقر»ه مربوط ب اتیمتن، سند و داللت روا یبا بررس به همان قرائت واحد، ملتزم بوده است. لكن زین مانیحفص بن سل

اعصار و  ید در تمامصربه فرقرائت منح كی، «قرائهالناس»که اوال منظور از  افتیتوان در یم یبه روشن ،یریو تفس یخیاسناد و مدارك تار

لما و ع یبه گواه وبوده برخوردار ن یامروز وعیاز ش ،یسالممختلف ا یقرائت حفص از عاصم در زمان ها و مكان ها ایو ثان ستیامصار ن

 مردم مطابقت نداشته است. انیدر م جیبا قرائت را یمتعدد دمفسران متقدم و متاخر، در موار

و و  سیدحجت باقر محمدیو  نسبشریفی حامدنوشته « حفص یتروا به عاصم ئتاقر یخیرتارواج  هیدگاد لةاد یابیارز»یا مقاله 

-۵، ص۲۰، ش 1396 تابستان و بهار شمارة دوم،، دهم سال، حدیث و قرآنعلمی پژوهشی قرآن و مطالعات  دوفصلنامه) امیدقربانخانی

۳7) 

-ی )فصلنامه علمینیرحسیمحمد م دیس و مطلق یمعا نیرحسیامنوشته « میقرآن کر یکهن فارس یقرائت حفص در ترجمه ها»یا مقاله 

ترجمه انفرادات حفص  یبا بررس( که 1۵۵-1۲۳، ص۵شماره  1۳۹۵دوره سوم بهار و تابستان  ؛ثیمطالعات ترجمه قرآن و حد پژوهشی

 ه،یاالذهان، مواهب علروض الجنان، کشف االسرار، جالء  ،یتاج التراجم، نسف ج،یکمبر ،یمشهور قرون چهارم تا دهم )طبر یدر ترجمه ها

که قطعاً بر اساس -کار مترجمان  یکه مبنا نشان می دهدناشناس در قرن دهم(،  یو ترجمه آستان قدس متعلق به مترجم نیمنهج الصادق

 .قرائت حفص از عاصم نبوده است ادشده،یدر قرون  -زبان بوده است یآن روزگار در بالد پارس جیقرائت را

https://www.magiran.com/paper/2036755
https://www.sid.ir/FileServer/JF/4015213960201
http://ensani.ir/fa/article/362892/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
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 تبصره

رنگ شدن سنت اقراء در میان شیعیان به معنای ترک کلی آن نبوده و نیست. مثال از معاصران مرحوم آیت اهلل مرعشی کم

)که طرق ایشان به پیامبر هم کامال طرق خود به قراء مشهور ، از بند بوده و در کتاب اجازات خویشنجفی به این سنت پای

کند که این غیر از طرقی بوده که برای ذکر حدیث به واضح است( هفت طریق را نقل کرده است؛ و همان ابتدا تصریح می

 قراءاتق من برای این ا را از باب اختصار آوردم و طراینجکند که ؛ و در انتهایش هم بیان میامیرالمومنین ع داشته است

 .1(۴57-۴5۴ص )قده(للسید المرعشی النجفی  ،الکبیرة االجازة) منحصر به این طرق نیست

                                                           
 فائدة أخرى  . 1

السالم  هیلع نیالمؤمنریینا أمکالم مول« نهج البالغة»هب على النقاد فی األسانید والطرق انا نروی بهذه األسانید وغیرها کتاب ال یذ

التی « لحسینیةة الصحیفة اأدعی»وکذا  «الثامنة»و« السابعة»و« السادسة»و« الرابعة والخامسة»و« الثالثة»و« أدعیة الصحیفة الثانیة السجادیة»و

« جیةالة األهلیالرس»ا والمشتهر بمسند الرض« صحیفة الرضا»محمد حسین الحسینی المرعشی الشهرستانی و  رزایا العالمة الحاج مجمعه

  علیهم أجمعین.ن سالم اهللنا الطاهریوغیرها من آثار ائمت« المذهبة»أو « الرسالة الذهبیة»لمولینا السجاد و« رسالة الحقوق»لمولینا الصادق و

 ق خاصة الى القراء المشهورین کعاصم ونافع وغیرهما وهی کثیرة.طر ولنا

عی الشهیر بالشیخ لدین الشافنور ا ما أرویه عن االستاذ القاری المجود الضابط الحافظ للقرآن الشریف عاصم الزمان فی التالوة الشیخ منها

لشیخ ای عن شیخه لبغداداالمصری عن شیخه الشیخ مصطفى  نوری عن شیخه نظام الدین القاری البغدادی البكتاشی عن شیخه عماد االسالم

مة ثم الزاء المعجب -هوة علی عن شیخه أبی محمد الحافظ الحنفی عن شیخه تاج الدین الحلبی عن شیخه أبی معلی الشهیر بز ردأحمد الك

 بن عبدالرحمان میراهلقالنسی عن اب[ عن تقی الدین القرشیدی عن أحمد بن سعید ا4۵۵عن أبی أحمد السنبوسی ]ص -الهاء ثم الواو 

د وفی عن محممد الكالمقدسی عن محمد بن محمد بن علی بن صدقة البحرانی عن جمال الدین أح الواحدالشافعی عن عبد اهلل بن عبد

أمام  اری عنالنصرزاق ابن عبدال وسفی نیالد نیخل( عن عز الدین الحسین بن قتادة المدنی عن مك یالمصری عن زین الدین على المربع

 لتجوید.اثبات وکتب وفة فی اإلأخرى بطرقه المعر« حرز الیمانی»تارة و« الشاطبیة» بتالقرائة والتجوید الشاطبی صاحب المنظومة الشهیرة 

جامع راء فی له شیخ القن الزی: وبهذا السند عن الشیخ أحمد کرد علی المذکور آنفا عن شیخه وأستاذه القاری الشهیر الشیخ عثماحیلولة

ن بیخه شعبان ، عن شالسلطان محمد خان من ملوك آل عثمان الواقع فی اآلستانة، عن شیخه الحاج محمد أفندی المعروف بچلبی امام

الشیخ وولیا محمد أالشیخ والسلطان محمد خان والخطیب فی جامع السلطان سلیمان، عن شیخه الشیخ محمد البیاتی  امعمصطفى االمام فی ج

ن شیخ عالطبالوی  الدین خان جمیعا عن الشیخ أحمد المسیری عن الشیخ أبی عبداهلل ناصر مانیالمام بجامع السلطان سلمحمد المدرس ا

لعزیز ااظ الكتاب لقراء وحفاعن امام « العشر قراءاتطیبة النشر فی ال»الشیخ النوبری شارح کتاب  عناالسالم القاضی زکریاء االنصاری 

نجد القراء م»و« نهایةغایة ال»محمد بن محمد بن علی بن یوسف الجزری الشافعی بطرقه التی أوردها فی کتابه  الشیخ شمس الدین أبی الخیر

 وغیرهما وهما مطبوعان معروفان.« 

 أروی عنه: فی هذا الباب: وممن

نعانی المذکور سابقا، وهو یروی الواسعی الزیدی الیمانی الص ییحیالمؤرخ المتكلم النسابة الرحلة الفقیه الشیخ عبدالواسع بن  العالمة

متواترها واحادها عن شیخه شیخ القراء فی بالد الیمن علی بن أحمد الشرقی الزیدی الیمانی، عن شیخه عماد الدین یحیى بن هادی  قراءاتال

الحسین القاری عن  بن أحمد الماس مولى االمام المهدی من أئمة الزیدیة عن شیخه هادی بن اقوتی[ 4۵۶الیمانی عن شیخه ]ص یالشرق
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شیخه علی بن عثمان العجمی االستانبولی عن شیخه أبی محمد الحاج عبداهلل بن محمد بن یوسف عن أبیه محمد بن یوسف عن أبیه یوسف بن 

 محمد بن سالم الطبالوی عن شیخ االسالم القاضی زکریاء بن محمد نیعن محمد المصری عن شیخه ناصر الد ریمحمد عن شیخه محمد المق

القراء بالدیار  خیش یاألنصاری عن شیخه أبی العباس أحمد بن بكر القلقیلی وأبی نعیم بن محمد وزین الدین طاهر بن محمد بن علی النوبر

 الشیخ شمس الدین محمد بن محمد بن محمد الجزری الشافعی بأسانیده المعروفة. دالمصریة عن امام القراء وائمة التجوی

قاضی ن والده العوکانی لواسع الواسعی عن شیخه علی بن أحمد الشرقی عن شیخه القاضی أحمد ابن محمد الش: وعن الشیخ عبداحیلولة

« تاد الدفاتراتحاف األکابر باس»بأسانیدها التی أنهاها الى الشیخ الجزری وقد أوردها فی کتابه  1۲۰۰محمد بن علی الشوکانی المتوفى سنة 

 فلیراجع.

ی سالم القاضشیخ االل« شرح الجزریة»اسع عن شیخه علی بن أحمد الشرقی بسنده المخصوص کما فی کتاب : وعن الشیخ عبدالوحیلولة

 زکریاء االنصاری بطریقه المذکور.

 أروی عنه فی هذا الشأن: وممن

ماس القاری مولى الى التهى ه المنالجلیل المؤرخ النسابة السید محمد بن محمد زبارة الحسنی الزیدی الیمانی المذکور سابقا بسند العالمة

 االمام المهدی من االئمة الزیدیة بسنده المذکور فلیراجع.

 رالشهی فرج اهلل التبریزی رزایأروی عنه فی هذا الشأن: العالمة القاری المحدث المجود آیة اهلل الحاج م وممن

 .زادهیعباچ به

صحن الشریف العلوی فی النجف [ فی احدى حجرات ال4۵7] دیف بالتجورضوان اهلل علیه . أحد العلماء األخبار یقرء القرآن الشری - وکان

 األشرف فی أیام شهر اهلل رمضان المبارك.

 یروی وجوه القرائة عن أساتذته األعالم منهم: وکان

 الحاج السید محمد سلطان القراء التبریزی بأسانیده المعروفة التی أوردها فی تألیفه. العالمة

 الشأن:أروی عنه فی هذا  وممن

نه قدس سره فا 1۳۳۸نة سمتوفى الوالد فخر العترة وجمال األسرة آیة اهلل السید شمس الدین محمود الحسینی المرعشی النجفی ال العالمة

 ه.تألیف وقواعد التجوید عن شیخه العالمة الحاج السید محمود سلطان القراء بطرقه المذکورة فی قراءاتال یأخذ ورو

رقه الشهیرة فی لتبریزی بطراء اسلطان الق میلعالمة عن شیخه العالمة عاصم زمانه ونافع عصره الحاج الشیخ عبدالرح: وعن الوالد احیلولة

 اإلثبات.

 أروی عنه فی هذا الشأن: وممن

ن اآلثار وهو موغیره « آنید القرتعویذ اللسان بتجو»االستاذ الحجة السید أحمد المشتهر بالسید آقا التستری النجفی صاحب کتاب  العالمة

 یروی عن جماعة منهم:

 فی هذا الباب. واألسانید ن الطرقالمذکور سابقا فلیراجع الى غیر ذلك م - زادةیفرج اهلل التبریزی الشهیر به عباچ رزایالحاج م العالمة

 أروی عنه: وممن

 القاری المجود الشیخ أبو القاسم التبریزی القاری عن جماعة منهم: العالمة

 سلطان القراء بطریقه، فلیراجع. میمة الحاج الشیخ عبدالرحالعال والده
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از  سیاریبو ذهنیت  برای اینکه تفاوت فضایی که بعد از رواج استفاده از صنعت چاپ در بالد اسالمی رقم خورد

یخی اشاره تارهم مواقعیت  چهاروب است در همین مقدمه به بهتر معلوم شود خ ،با فضای پیش از آن معاصران را شکل داده،

 شود:

 کنونی در بالد غرب اسالمیحفص عاصم به روایت  عدم رواج قرائت. 1

که امروزه در اغلب بالد شرق جهان اسالم، از  - حفص از عاصم روایتمصحف عثمانی به چنین گسترده رواج شروع 

 و قرائت، سهولت جمله، از) به دالیلی هاگردد. عثمانیمپراطوری عثمانی برمیبه زمان ا -ایج استجمله در خاورمیانه، ر

را در بالد تحت « عاصم»قرائت از « حفص»ت روایرآن بر اساس ق (... و ،1عاصم با ابوحنیفه ارتباط و آنها بودن حنفی بساچه

روایت شعبه از عاصم  ،ایرانهمچون یعی بالد شبا اینکه مثال در ؛ و ۲حکومت خود در تیراژ گسترده چاپ و منتشر کردند

                                                                                                                                                                                                                 
بغیرها مما لم وسردناها،  ق التیوالوقوف واالمداد واالدغامات وغیرها بهذه الطر دیوقواعد التجو قراءاتأن یروی عنی وجوه ال فللمستجیز

 نذکرها روماً لالختصار.

فرید الدین عالم بن العالء االندریبی الدهلوی الهندی متوفی از علمای حنفی ) . چنانكه در کتاب الفتاوی التاتارخانیه که تالیف یكی 1

 در مطلب جلدی ۲۰ در چاپ :دارد چاپ )این کتاب دو .«عاصم عن حفص عمرو ابی قرائة اختاروا قد ومشایخنا»( است آمده است: 7۸۶

 آمده(. 4۵۵ص 1ج در جلدی در چاپ چهار و آمده 7۲ص ۲ج

ه.ق.( تا اینكه این قرائت مستقر شود ۹۲۲)شروع:  ه شروع این زمان دقیقا معلوم نیست؛ و در خود دوره عثمانی. حقیقت این است ک ۲

 : سدینو یمعاصر م یاز پژوهشگران علوم قرآن یكزمان برده است. ی

ر هی ز والیمن ومصم( )عاش فی أیام تیمورلنك( یقول أن القراءة فی عصره بالشام والحجا14۳۰-1۳۵۰ \ه ۸۳۳-7۵1الجزری ) ابن

ة لعجمة أهلها، فی القراء مبرزة قراءة الدوری عن أبی عمرو. لم یذکر خراسان وترکیا مع أنه درّس طویالً ببالدهم، لكن لم تكن تلك البالد

عمرو. وکذلك لى قراءة أبی ع( خراسانی کتب تفسیره ۵۳۸الدیار اعتمادا على ذکره ألشهر الدیار. لكن الزمخشری )ت  تلكفلعله أهمل ذکر 

، مما یدل فص عن عاصمحروایة فعل الواحدی، مما یدل أنها کانت هی القراءة المنتشرة فی المشرق کذلك. لكن أبا السعود قد کتب تفسیره ب

ها فی ل( 1۲۵۰ی )تلشوکان. وقد کانت روایة قالون عن نافع منتشرة فی الیمن کذلك کما یظهر من اعتماد اكعلى وجودها فی ترکیا آنذا

قرئ محمد ف مرتل للمرج مصحتفسیره فتح القدیر، ومن قبله الصنعانی )شیخ شیخه( فی مفاتح الرضوان، واستمر هذا للعهد الجمهوری حیث خ

 على روایة الدوری کما سبق. نتحسین عامر بروایة قالون. أما حضرموت فكا

ذکر ابن الجزری عن العثمانیین فی عصره قراءتهم بها، وال عن متى انتشرت قراءة حفص وهی التی لم تشتهر إال عند بعض القراء؟ لم ی لكن

م(، لكن ال أعرف متى بالضبط بدأ االنتشار. 1۵1۶ \ه ۹۲۲أهل المشرق. فمتى انتشرت؟ ال شك أن ذلك تم خالل الحكم العثمانی )بدأ عام 

بن الجزری( وقلة التألیف. فنجد محمد بن بدر الدین یجد نصاً فی الموضوع، بسبب انتشار الجهل فی ذلك العصر )أی بعد ا الدارسوال یكاد 

م بروایة حفص، مما یدل على انتشارها فی ترکیا بعد عصر ابن الجزری. ونجد محمد 1۵74ه=۹۸1المنشی الرومی الحنفی یصنف تفسیره سنة 

رنا )مرعش فی جنوب ترکیا( والمأخوذ به فی دیا"(: ۲۹۳م( یقول فی جهد المقل )ص17۳7ه=11۵۰زاده )ت  قلیچالمرعشی الملقب سا

. و یظهر أنه بعد انتشار قراءة حفص فی ترکیا قبل القرن السادس عشر المیالدی، فإنه بدئ االنتشار فی الشام "قراءة عاصم بروایة حفص عنه

-174۸ \ه 1۲۵۲-11۹۸القرن التاسع عشر فی مصر. فالفقیه ابن عابدین الحنفی الدمشقی ) بدایةفی القرن الثامن عشر المیالدی، وفی 
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اغلب مردم این مناطق فقط با  ،هجری 11و عمال از حوالی قرن  راستا همراهی کردند، این در همبالد شیعی  ، اما1تر بودرایج

 دیگر، عمدتا قراءاتو  ؛شده بود انس گرفتند حفص از عاصم نقطه و اعراب گذاری روایتنسخه هایی از قرآن که بر اساس 

مانند الجزایر و مراکش و )در بالد مغرب اسالمی  فقط توسط افراد عالقمند پیگیری شد؛ اما نکته مهم این است که همزمان

)قرائت اهل « نافع»قرائت از « ورش» روایتقرآن با  های اهل سنت در آن بالد،و ظاهرا به خاطر رواج فرقه مالکی از فرقه( …

رواج گسترده تاریخی آن قرائت در  .اکنون در آن مناطق آن قرائت شیوع داردتو  ج یافتروا (است مدنی هم مالک که ،مدینه

حفص از  روایتمصاحف نوشته شده بر اساس  ندکوشید های مصر و عربستانسلفیتا حدی است که هنگامی که  این بالد

از این کشورها رسما و طبق قانون و امروزه در برخی  ندد با موج مخالفتهای شدید مواجه شدنعاصم را در آنجا رواج ده

هایی به حفص از عاصم ممنوع است، بلکه حتی از ورود چنین نسخه روایتهای قرآن با نسخه تنها چاپخودشان، نه

 ۲شود!کشورشان جلوگیری می

                                                                                                                                                                                                                 
ومشایخنا "(: ۵41|1أن اختیار الحنفیة فی القراءات هو قراءتی حفص عن عاصم والدوری عن أبی عمرو، قال ) "حاشیته"م( یذکر فی 1۸۳۶

فی الشام بدمشق. مما یدل على استمرار قراءة أبی عمرو . وقد قرأ على سعید الحموی شیخ القراء "اختاروا قراءةَ أبی َعمْرٍو وحفصٍ عن عاصم

حتى ذلك العصر المتأخر. وال شك أن انحسارها عن مصر والیمن أخذ وقتاً أطول لبعد تلك البالد عن مرکز الدولة العثمانیة. والذی ذکره 

 م. ققراءة حفص لم تنتشر فی تلك البقاع إال فی وقتنا الحالی.1۹۵1ه=1۳7۰شیخنا السلمی أنها بقیت فی حضرموت لما بعد سنة 

فی نشر قراءة حفص انتشار الجهل بشكل کبیر وغیاب العلماء. ویذکر شیخ قراء الشام کریّم راجح فی مقابلة له مع قناة المجد ساهم  ومما

وفاة أن کل علماء الشام ما کانوا یعرفون من أحكام التجوید إال االدغامات وبعض المدود على ما أذکر. یعنی وال حتى قراءة حفص. إذ أنه بعد 

ه فَتَر التّألیف فی القراءات وانعَدَم أو کادَ إلى حدود القرن الثّالث عشر الهجریّ. حتّى أعاد الشیخ ۸۳۳ق ابن الجزریّ الدمشقی تالمحقّ ماماإل

أکید تم ت تحدیداً م( القراءات القرآنیّة إلى بالد الشّام روایةً وتالوةً وتلقیناً. فربما فی ذلك الزمن 1۸۹۰ه=1۳۰7-1۲۲۸أحمد الحلوانی الكبیر )

م قرأ على شیخه أحمد المرزوقی بقراءة حفص أوالً مما یدل على 1۸۳۸ه=1۲۵۳قراءة حفص کقراءة رسمیة، حیث أنه لما قدم مكة سنة 

 فقدتفضیله لها، وإال فالمصاحف التی کانت توزعها الدولة العثمانیة کانت على رسم حفص قبل ذلك العصر. أما بعد انتهاء الحقب العثمانی 

طأ على ما هو علیه. فالكثیر من الدول اإلسالمیة تمنع بالقانون القراءة بغیر قراءة حفص. والمطابع ال تطبع بغیرها. ووسائل اإلعالم استمر الخ

السمعیة )کالمذیاع( أو المرئیة، ال تسمح إال بقراءة حفص. )مرجع: 

ttp://www.ibnamin.com/recitations_current_places.htmh) 

 . عبارات وی در ادامه متن خواهد آمد. ۳، ص1. مال فتح اهلل کاشانی؛ خالصه المنهج، ج 1
 ۲۰17در الجزائر رخ داد که سبب شد در سال  ۲۰17تا  ۲۰1۰ یسال ها یاست که در ط یمربوط به اتفافات. ظاهرا ریشه این مساله  ۲

که  دندید یبود که مردم م یداد طور یحدود هفت سال رخ م یکه در ط یشود که مصاحف حفص ممنوع است . اتفاقات بیتصو ینونقا

مصاحف  گرید یاز جاها ایها از مصر  یشود . سلف یم ادیحفص ز یآن ها مصحف ها یشود و به جا یورش کم م یدائماً مصحف ها

آن روز  یرفتم و مصحف ورش را در قفسه قرار دادم ، فردا ی: من در مسجددیگو یآنجا م نیاز مأمور یكی یآوردند . حت یحفص را م

 نیا دندیمصحف حفص را ممنوع کردند، اما د ،یبه صورت مقطع یمدت، گاه نیا در. آن، مصحف حفص گذاشته اند یبه جا دمیرفتم، د

http://www.ibnamin.com/recitations_current_places.htm
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یا در ؛ 1این بارزترین مورد بود وگرنه در سنگال، روایت سوسی از ابوعمرو )بصری( و ورش و قالون از نافع رواج دارد

خوانند )به نقل از شهیدی پور در سودان روایت دوری از قرائت ابوعمرو رواج دارد و در تونس هم قالون و ورش را می

 (1۲1دومین نشست تخصصی جایگاه قرائت عاصم به روایت حفص نزد مسلمانان، ص

                                                                                                                                                                                                                 
و برخی کردند  بیرواج مصحف حفص را تصو تیممنوع ،یسمبه عنوان قانون ر ۲۰17ندارد، تا آن که در سال  دهیفا تیطور ممنوع

 .کنند یو ضبط م رندیگ یم نندیگردند، اگر مصحف حفص بب یچمدان ها را م یوقتاند که در فرودگاه مسافران گزارش کرده

 ر:کشور الجزائ یها یمصحف حفص از خبرگزار تیممنوع مستنداتبرخی از 

 ۲۰17ینایر،  ۲4 .وطنیة نیوز؛ راد المصاحف والكتب الدینیةالجزائر تضع ضوابط جدیدة خاصة بإستی -

2804https://watanianewsdz.com/  
 ۰۵/۰۸/۲۰1۸ ؛نشر فی المشوار السیاسی. نزیهة م. ناشر الحاذق الصغیر یرد ویكشف المستور؛ بعد ورود أخطاء بالمصحف الشریف -

90536dz.com/ara/sejut.php?ID=-https://www.alseyassi  
 !. زایدی أفتیس؛ النهارانالین: أخبار الجزائر. نشر فی ۲۵ جانفی ۲۰1۳. المساجد یف حفص المصاحف بروایة منع -

-https://www.ennaharonline.com/%D9%85%D9%86%D8%B9
-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D9%81%
-D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%E2%80%AE%

AE2%80%A%E9%8D9%81%AC%D2%80%%E-AE2%80%E5%B8%D9%81%AD%D8%AC%D2%80%E%/  

 و گامبیا موریتانی، سنگال، کشورهای در علمیه هایحوزه و مدارس سازمان نماینده ،«یشاهد محمد سید» والمسلمین االسالم. حجت 1

 بارهدراین ایخاطره نقل به ایران، و سنگال کشور در قرآنی هایفعالیت ارائه نحوه در تفاوت به اشاره با و مطلب این بیان با بیسائو گینه

 حوزه در پرسید و آمد من نزد اسالمی علوم جهانی مرکز به ورودی مصاحبه نجاما برای موریتانی دانشجویان از یكی: گفت و پرداخت

 مباحث به بیشتر گفتم پاسخ در من شود؟میتدریس دروسی چه است اسالمی علوم زمینه در اسالم جهان قوی مراکز از که قم علمیه

 روایت تنها مرکز این در و نیستمرسوم ایران در شما کشور در رایج هایقرائت از یكهیچ و شودمیدادهاهمیت تفسیری و محتوایی

 !ندارد وجود علم ایران اسالمی مراکز در پس دادپاسخ دانشجو این است؛معمول «حفص»

 هاکاستی از را رآنق تفسیری و محتوایی مباحث به آفریقایی کشورهای این در مسلمانان توجهیکم رویكردی، چنین توضیح در شاهدی

 .دانست اسالمی اجتماعات نای هایضعف و

 سنت اهل علمای از جمعی داشتم سنگال مناطق از یكی به که سفری در: گفت چنین بارهاین در دیگر ایخاطره به اشاره با ادامه در وی

 به نتسبم ما که است این اهآن ادتار این دلیل کنماقامه را نماز که خواستند من از اندقایل( ص)پیامبر خاندان به ایویژه احترام که جاآن از

 کار این از من کنندمیپیروی نمازشان در مختلف هایقرائت از آنان که جاآن از ولی هستیم( ع)حسین امام و( السالمعلیهم)بیتاهل

: گفت من به خطاب ود،حاضرب راننمازگزا جمع در که سنی علما از یكی نماز اتمام از پس پذیرفتم؛ آنان اصرار خاطربه نهایتاً و کردمامتناع

 او بود؛ «حفص» ایترو به من نماز که گفتم پاسخ در من ؛«دوری» نه و «سوسی» نه ،«ورش» نه بود «قالون» روایت به نه شما نماز

 .نمازخواند «ورش» یا و «قالون» ،«سوسی» روایت به باید یا جااین در که دادپاسخ

https://watanianewsdz.com/2804
https://www.alseyassi-dz.com/ara/sejut.php?ID=90536
https://www.ennaharonline.com/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%E2%80%AE-%E2%80%AC%D8%AD%D9%81%D8%B5%E2%80%AE-%E2%80%AC%D9%81%D9%8A%E2%80%AE/
https://www.ennaharonline.com/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%E2%80%AE-%E2%80%AC%D8%AD%D9%81%D8%B5%E2%80%AE-%E2%80%AC%D9%81%D9%8A%E2%80%AE/
https://www.ennaharonline.com/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%E2%80%AE-%E2%80%AC%D8%AD%D9%81%D8%B5%E2%80%AE-%E2%80%AC%D9%81%D9%8A%E2%80%AE/
https://www.ennaharonline.com/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%E2%80%AE-%E2%80%AC%D8%AD%D9%81%D8%B5%E2%80%AE-%E2%80%AC%D9%81%D9%8A%E2%80%AE/
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 روایت: از عبارتند که است ایجر اسالمی کشورهای در روایت چهار نیز حاضر عصر در»ای اشاره شده است: در مقاله

 و میانه افریقا، شمال از بخشی) نافع از ورش روایت (.افریقا شرق و عراق آسیا، شامل اسالمی بالد معظم) عاصم از حفص

 هر مصاحف (.سودان) ابوعمرو از دوری روایت (.الجزایر تونس، موریتانی، لیبی،) نافع از قانون روایت (.مصر و آن غرب

؛ به نقل از ۴7ص م،1۹81 )الکلّاک، «است شده منتشر و چاپ رسمی طور به مذکور کشورهای در روایت چهار این از یک

 نیا( ستوده رضا ؛ محمدصفویه عهد در شیعی برتفسیر آن تأثیر و شعبه روایت به عاصم قرائت بر نگرشی

 ی خطی مصاحف تا قرن هفتمهانسخه به عنوان متن اصلی در حفصعاصم به روایت عدم رواج قرائت  .2

 مصاحف است و به گفته خودش شناسینسخهکه متخصص  ، عضو هیات علمی بنیاد دایرةالمعارف اسالمینیادکتر کریمی

)اولین نشست « دیک، یا تصاویرشان را دیدههزار نسخه خطی قرآنی را از نر ۶الی  5سال اخیر قریب به  5در » ۹8در سال 

 :1اندبیان داشته در جایی، (۳۰تخصصی جایگاه قرائت عاصم به روایت حفص نزد مسلمانان، ص

 مقاالت در سلسله آنها از بخشی و گرفته، انجام نخست قرون در شده کتابت مصاحف در کنون تا که هاییبررسی از»

 نخست قرون در شده کتابت و مصاحف قرآنها عموم که یایمدرمی چنین ،۲است رسیده انتشار به قلم، این صاحب از پیشین

(؛ 1۲شناسی مصاحف قرآنی ))نسخه« .اندنشده کتابت تا انتها ابتدا از واحد قرائت یک به( اسالم جهان مشرق در ویژه به)

 ۴(.۹5۳نیا؛ صکریمی مرتضی

                                                                                                                                                                                                                 
 آفریقا مختلف مناطق در کریمقرآن متنوع هایقرائت به اشاره با سنگال ورکش در علمیه های حوزه و مدارس سازمان نماینده

 قرآن؛ قرائت هایشیوه»کند... . به نقل از اقتدانمی شما به را نمازش کسی بخوانید «دوری» روایت به را نماز سودان در اگر: کردتصریح

  //1620820https://iqna.ir/fa/newsدر سایت « آفریقا غرب مسلمانان اصلی دغدغه
 . در نقل قولهای مستقیم، تمامی مورادی که داخل کروشه آمده است از بنده است برای واضحتر شدن مقصود ایشان. 1

آینه  مجله در یافته انتشار مقاالت ، مجموعه11 تا1 ۀشمار «قرآنی، مصاحف شناسینسخه» نیا،کریمی مرتضی:. نك نمونه . برای ۲

 1۸۵1۸۰و  17۸177،  17417۲های پژوهش، شماره

واسفند  ششم(، بهمن ۀشمار سی ویكم، )سال 1۸۶نیا؛ آینه پژوهش، ش(؛ مرتضی کریمی1۲شناسی مصاحف قرآنی ). نسخه ۳

 .1۰۵-7۵ص1۳۹۹

این نیست که چند قرائت با هم ارائه « اندنشده کتابت انتهاتا  ابتدا از واحد قرائت یك این مصاحف به». توجه شود مقصود از اینكه  4

سبع است؛ یعنی قرائتی که مبنای کتابت مصاحف مذکور قرار گرفته، لزوما بر  قراءاتای متفاوت با «اختیار القراءة»بلكه مقصود شده باشد؛

شناسیم، ی که ما میقراءاتای با چند قرائت از پوشانیمنطبق نیست؛ بلكه کاتب آن قرائتی را اختیار کرده است که هم قراءاتیكی از این 

 دارد.

https://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/214125/0
https://iqna.ir/fa/news/1620820/
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 هاینسخه اغلب مانند» :دارند( اظهار می۴۲۹به قلم ابوسعد بغدادی )مای از قرآن ای دیگر درباره نسخهدر مقاله ایشان

شناسی )نسخه« است شده نوشته مختلف قراءات از مختلط و مرکب قرائتی به نیز قرآن این هجری، هفتم تا چهارم قرون

  1(18نیا؛ ص(؛ مرتضی کریمی51مصاحف قرآنی )

 همچنین:

 گاه هیچ لذا .اندنشده گذاری اعراب و نوشته مشخص و معین قرائت کی با مطابق نخست قرون در کوفی قرآنهای»

 این در. دانست شاذ قراءات از یکی هفتگانه، دهگانه، یا قراء میان از قرائت یک با مطابق کامل طور به را هانسخه این نمیتوان

امر  این. [سبع و عشر قراءاتفاوت با ای مت«اختیار القرائة»]یعنی  میشود دیده مختلف قراءات از ترکیبی همواره هانسخه

 برخی به اشاره با همراه معین قرائت یک با مطابق قرآن کتابت تدریج، به پس آن از و دارد ادامه هجری پنجم قرن تا کمابیش

 ۲(1۶نیا؛ ص(؛ مرتضی کریمی15شناسی مصاحف قرآنی ))نسخه« یابدمی تداول دیگر قراءات

 تصریح کردند که: در گفتگویی که با ایشان داشتم

 قراءات]این[  از ترکیبی بلکه نیستند امروزی شده ثبت سبعه قراءات اساس بر هیچیک هامتنتا قرن چهارم و پنجم ... »

 همین کنار در اما... .  یا ]سجستانی[ ابوحاتم اختیار یا باشد ]قاسم بن سالم[ ابوعبید اختیار زندمی حدس مثال انسان که است

                                                           
، 14۰۰چهارم(، مهر و آبان  ۀشمار سی ودو، )سال ۹۰1نیا؛ آینه پژوهش، ش(؛ مرتضی کریمی1۵شناسی مصاحف قرآنی ). نسخه 1

 . ۳۰-۵ص
، ص 14۰۰دیماه و آذر پنجم( ۀشمار سی ودو، )سال ۹11نیا؛ آینه پژوهش، ش(؛ مرتضی کریمی1۶شناسی مصاحف قرآنی ). نسخه ۲

۵-4۹) 

 تقریبا که ایگونه به است، بخشیده خاصی ویژگی نسخه این به ایران، ملی ۀموز4۲۵1 قرآنِ در قراءات نویسند: ظهورایشان در ادامه می

 گرفته صورت رنگ ییطال اطنق با نسخه اصلی این ی گذار اعراب. یافت میتوان آن در را شاذ قراءات اغلب نیز و رسمی قراءات تمام

 .است داده نشان زرین هایدایره افزودن با است( عشره یا) سبعه قراءات از یكی را قرائت مشهورترین مرحله، این در گذار اعراب. است

 با ذاربعد، عالمتگ مرحله در. نیست عاصم از حفص روایت ما کنونی قرائت با مطابق جاها، از ی بسیار در این قرائت که است روشن

 از ی بسیار هم و( دهگانه و) هفتگانه رسمی قراءاتدیگر  هم قرائتها این. است کرده اشاره دیگر قرائتهای به سبزرنگ نقاط از استفاده

 قراءات تفكیك ری،هج سوم و دوم قرن در نسخه عالمتگذاری و کتابت زمان در که بدیهی است. میشود شامل را غیررسمی شاذ قراءات

 ۀموز4۲۵1نسخة  گفتیم، آنچه بنابر .شدندمی شمرده قرآنی قرائتهای صرفا موارد این تمامی و بوده نگرفته صورت شاذ ءاتقرااز  رسمی

 .میشوند شناخته غیرمعروف یا شاذ قراءات شمار در امروزه که میدهد ما نشان به را نخست قرون در رایج قرائتهای از بسیاری ایران ملی

 قرآن از کهن هایچنین نسخه فتگ میتوان لذا اند،نشده ثبت قراءات به مربوط کتب در که مییابیم قرائتهایی نسخه، در این گاه آنكه جالبتر

 یعنی امر این میدهد ننشا کوفی خط به قرآنی کهن هایمیان نسخه در جستجو. معروفند غیر و شاذ قراءات شناخت برای موثقی منبع خود

 ۀشمار نسخه وی،رض قدس آستان۲۶ قرآن نسخه در مثال نخست، های  ًسده از دیگری در قرآنهای غیررسمی و شاذ قراءات به اشاره

 «است. بوده متداول نیز کاشان ملی ۀموز۲۰۲۶ و۲۰۲۵ هاینسخه ایران و ملی ۀموز 4۲۸۹
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 که بوده رایج خیلی پنجم و ششم نقر از اما. شده اشاره هم بوده اختیار آن خالف که را دیگری قرائت ،اشیهح در اختیارها

 «شود اشاره قراءات سایر به حاشیه در و شود ثبت متن در سبع[ قراءات]از  قرائت یک

ششم و  احف، تا قرنمصهای خطی نسخهدر میان این همه  تصریح کردند که موارد متعددیدر  تر این است کهجالب

ه تنها عمد؛ یعنی نهاندعاصم تنظیم شده باشد ندیده زاصلی آن، بر اساس قرائت حفص ا متنکه  نسخههفتم حتی یک 

 :اشته استیگر ندد قراءاتها تا قرن هفتم صرفا بر اساس این قرائت نبوده، بلکه حتی این قرائت، رواجی به اندازه نسخه

 که داشت توجه باید نخست قرون در( حفص روایت به) عاصم قرائت اساس بر قرآن تابتک نداشتن رواج به توجه با»

 قرائتی اختیارهای از یکی با مطابق ششم تا چهارم قرون فاصله در ایرانی قرآنی هاینسخه اغلب مانند نیز ابوالبرکات قرآن

 قراء از) ابوعمرو قرائت بوی و رنگ اختیارها این در. است شده گذاریاعراب و کتابت( ... و محیصن ابن ابوحاتم، ابوعبید،)

 یکی با منحصرا که یافت توانمی نیز را مواردی همه این با. میشود دیده بیشتر قراء سایر از( عشره قراء از) یعقوب و( سبعه

شناسی )نسخه« افتی تواننمی آن در را عاصم از حفص منفردات با مطابق قرائت هیچگاه اما باشد، مطابق سبعه قراء از دیگر

 1 (571نیا؛ ص(؛ مرتضی کریمی۹مصاحف قرآنی )

 اند:( بیان کرده۶ی جشمی )قرنگنسخه قرآنی ابوالحسن زن یا در ضمن بحث از

 مختلف اجزای و سنی شیعه خوانندگان از یک هیچ خوشبختانه که است آن جشمی زنگی قرآن مهم هایویژگی از یکی

 قرائت با مطابق را آن و نداده تغییر نسخه در متن را کلمه یک حتی - هجری5۹۲ سال در قیبیه ابونعیم جمله از -قرآن این

 این. نیست عاصم قرائت به قرآن متن جشمی زنگی نسخه مختلف اجزای در که است روشن. اندنکرده عاصم از حفص

(؛ مرتضی 7سی مصاحف قرآنی )شنااست. )نسخه بوده هجری هفتم قرن تا کم نویسی، دستقرآن در متداول کامال امری

 ۲ (1۶نیا؛ صکریمی

 .خواهیم دید با توجه به تحوالتی که بویژه از قرن چهارم رخ داد همه اینها امری کامال طبیعی است

 ر نگارشد ترین قرائتممهبه روایت حفص در اینجا خوب است اشاره کنیم که از نظر ایشان نه تنها قرائت عاصم 

است.  دی نداشتهرسم مصاحف عثمانی هم در بسیاری از بالد غلبه جالتزام به در قرون نخستین نبوده است؛ بلکه  مصاحف

  گویند:ایشان در جایی می

                                                           
مرداد و شهریور  سوم(، ۀشمار سی ویكم، )سال 11۸نیا؛ آینه پژوهش، ش(؛ مرتضی کریمی۹شناسی مصاحف قرآنی ). نسخه 1

 .17۰-1۲1ص1۳۹۹
یكم(، فروردین و اردیبهشت  ۀشمار سی ویكم، )سال 11۸نیا؛ آینه پژوهش، ش(؛ مرتضی کریمی7شناسی مصاحف قرآنی ). نسخه ۲

 .۲۰4-17۵ص1۳۹۹
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 به موسوم) رایج و کنونی امالی و رسم با اختیار ماست، در امروزه که نخست قرون در کهن قرآنی مصاحف از هیچیک»

 یاء و واو نگارش ۀنحو همزه، کتابت ۀشیو الف، حذف یا ثبت در ویژهبهامر  این. ندارند صد در صد مطابقت( عثمانی رسم

 1(1۳۹نیا؛ ص(؛ مرتضی کریمی1۴شناسی مصاحف قرآنی ))نسخه« است مشهود بسیار

 نویسند:می ی جشمیگی همان نسخه قرآنی ابوالحسن زنو به طور خاص، هنگام بررس

 در المصحف  ِیا رسم کلمات امالی همچنین. است زیاد بسیار قرآن کلمات و حروف رسم در ایرانی کتابت ویژگیهای

 امری این. است فاوتمت کامال «رسم عثمانی» به معروف نظام از و است امالیی رسم همان یا قیاسی رسم با مطابق قرآن، این

 ..بوده است قدیم فرهنگی ایران در ویژهبه قرون این در عادی کامال

 در متداول امور زا دو هر حفص، غیر و عاصم غیر قرائت اساس بر قرآن کتابت نیز و مالییا قیاسی و رسم با قرآن کتابت

 مذاهب و ایر فرقس و معتزله سنت، اهل شیعیان، میان امر، این در. است بوده اسالم جهان در دیگر بسیار و مناطق ایران

« نسخه هندخوان بیهقی همچون ابونعیم ای نسخه واقف یا باشند نسخه کاتب خواه نمیشود، دیده تفاوتی هیچ اسالمی

 (۲۰۳و  187نیا؛ ص(؛ مرتضی کریمی7شناسی مصاحف قرآنی ))نسخه

 در تفاسیر به عنوان مهمترین قرائت تا قرن یازدهمقرائت عاصم به روایت حفص عدم رواج . 3

بته هنوز نزد بسیاری از مفسران ادامه مختلف در هنگام تفسیر یک آیه تا قرن یازدهم بسیار رایج بوده )و ال قراءاتاشاره به 

ما تا قرن  یدرحد جستجوهاو  مختلف نظر نداشته باشد قراءاتشاید تا آن زمان نتوان تفسیری پیدا کرد که به  دارد( و

استفاده  رشیدر تفس قراءات نیحال از ا نیدر ع یسبعه را منکر است ول قراءاتشد که تواتر  افتیکه  یتنها مفسر ۲ازدهمی

بشدت از جانب بزرگان  یموضع و نیاصال با طبقات قراء آشنا نبوده و هم یاست که و نیاست که نکته ا یه، زمخشرکرد

اغلب مفسرانی که تا قرن یازدهم به تفسیر قرآن مبنای جالب اینجاست که  ۳.واقع شده است طئهمورد تخ زیاهل سنت ن

                                                           
، 14۰۰شهریور  سوم(، مرداد و ۀشمار سی ودو، )سال ۹1۸نیا؛ آینه پژوهش، ش(؛ مرتضی کریمی14شناسی مصاحف قرآنی ). نسخه 1

 .1۶۲-11۹ص

شود معنایش این نیست که از این زمان به بعد محور کند؛ یعنی اینكه بر قرن یازده تاکید می. توجه شود که اثبات شیء نفی ما عدا نمی ۲

اما ما در جستوهای خود متعدد تفسیر تا امروز هم مورد اهتمام بسیاری از مفسران است؛  قراءاتقرائتی شد؛ بلكه اتفاقا توجه به تفاسیر تك

 ایم.برای نشان دادن این تفاوت فرهنگ تا این قرن تمرکز کرده

نظر او به جهت عدم تخصص و تعلم علم  نیتوجه کرد که ا دیرا قبول ندارد اما با قراءاتاگر چه هم باید گفت  یزمخشر . در مورد ۳

کتاب خدا را  یگفته اند که زمخشرو حتی به کار برده اند،  یزمخشر هیا علر یتند ریبوده است . علماء فن قرائت از اهل سنت، تعاب قراءات

استاد  یزمخشر یدر منابع برا چرا کهبود.  دهیرا آموزش ند قراءاتاصال علم  یرا انكار کرده است . زمخشر قراءاتانكار کرده، چون تواتر 

نبوده است و اصال در علم  قراءاتاقراء و فن  یدهد که او در فضا یم امر نشان نیاست، ا امدهیو در طبقات قراء، اسمش ن هذکر نشد یاقرائ

که اگر  یدر حال ستیدرست ن قراءاتکه تواتر  دیگو یم دیآ یم یداند، به راحت یرا نم یفن كی یزمخشر یقرائت تخصص نداشته . وقت

بزرگواران در طبقات  نیکه خود ا یثان دیاول و شه دیشه برخالف .ستیقابل انكار ن قراءاتکه تواتر  دید یداشت م یاطالع و تخصص کاف
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 قراءاتام، بعد  دهیسبع را نزد استاد د قراءات: من دو بار تمام  ندیفرما یم یثان دیقراء هستند و اسمشان آمده و استادشان معلوم است . شه

ابوالمكارم ابن زهره در طبقات قراء  دی(. س1۶) میکه تمام کن نشدو  میدیکه تا سوره انفال رس دیفرما یم دیعشر را هم شروع کردم و شا

 (17ابن زهره بوده است) میاقراء من، عمو خیش دیگو یهستند و پسر برادرشان م

 اند بدین قرار است:برخی از عباراتی که علمای اهل سنت علیه زمخشری آورده

دنة األصنام ین أو من سالشیاط ال المعنى: إن شرکاءهم منتعالى )وکذلك زین لكثیر من المشرکین قتل أوالدهم شرکاؤهم اآلیة(. ق قوله -

اهلل وأبرئ حملة  ا أبرأ إلىء، وأنزینوا لهم قتل أوالدهم الخ( قال أحمد رحمه اهلل: لقد رکب المصنف فی هذا الفصل متن عمیاء وتاه فی تیها

وسماعا، فلذلك غلط  دا ال نقالاجتها ختار کل منهم حرفا قرأ بهوحفظة کالمه مما رماهم به، فإنه تخیل أن القراء أئمة الوجوه السبعة، ا هکتاب

صب أوالدهم نتعین عنده جرور وابن عامر فی قراءته هذه، وأخذ یبین أن وجه غلطه رؤیته الیاء ثابتة فی شرکائهم، فاستدل بذلك على أنه م

ل الشرکاء منه، ضافة وإبداه باإلله مندوحة عن نصبه إلى جر إذ ال یضاف المصدر إلى أمرین معا فقرأه منصوبا. قال المصنف: وکانت قیاس،بال

لمعجز، فهذا ار فضال عن ن النثعوکان ذلك أولى مما ارتكبه: یعنی ابن عامر من الفصل بین المضاف والمضاف إلیه الذی یسمج فی الشعر فضال 

ن هذه أالزمخشری  لم یعلماب خالفه والفصیح سواه، وترى ظن من الزمخشری أن ابن عامر قرأ قراءته هذه رأیا منه، وکان الصو کماکله 

ا أنزلها علیه ى جبریل کمأها علالقراءة بنصب األوالد والفصل بین المضاف والمضاف إلیه بها یعلم ضرورة أن النبی صلى اهلل علیه وسلم قر

ا عن سلف إلى أن ون بها خلفویقرأ تواتر یتناقلونهاالنبی صلى اهلل علیه وسلم على عدد التواتر من األئمة، ولم یزل عدد ال هاکذلك، ثم تال

فصح من نطق فصیال عن أملة وتجانتهت إلى ابن عامر فقرأها أیضا کما سمعها، فهذا معتقد أهل الحق فی جمیع الوجوه السبعة أنها متواترة 

ر، فإن المنكر حن ابن عامه ممن لوال بقول أمثالعلیه وسلم فإذا علمت العقیدة الصحیحة فال مباالة بعدها بقول الزمخشری  بالضاد صلى اهلل

ول وال یعد من وعلم األص لقراءةعلیه إنما أنكر ما ثبت أنه براء منه قطعا وضرورة، ولوال عذر أن المنكر لیس من أهل الشأنین أعنی علم ا

ن أن تفاصیل ى زلة من ظزید علتة وزلة منكرة لخیف علیه الخروج من ربقة الدین، وأنه على هذا العذر لفی عهدة خطر کورینذوی الفنین المذ

ظن فاتر. وأما الزمخشری ط فیه التو یشترالالوجوه السبعة فیها ما لیس متواترا، فإن هذا القائل لم یثبتها بغیر النقل، وغایته أنه ادعى أن نقلها 

قاد اطراد األقیسة الی فی اعت التعله على هذا الخیال إالبالرأی غیر موقوفة على النقل، وهذا لم یقل به أحد من المسلمین، وما حم تأنها تثب

 (۵۳الصفحة  - ۲ج  -ابن المنیر اإلسكندری  -)اإلنصاف فیما تضمنه الكشاف  النحویة فظنها قطعیة حتى یرد ما خالفها...

 : سدینو یم یکالم زمخشر نینسبت به ا انیابو ح نیهمچن -

أَعْجَُب لِسُوءِ سَانِ الْعَرَبِ فِی غَیْرِ مَا بَیْتٍ وَ نَظِیرُهَا فِی لِ مَوْجُودٍاتِرَةٍیَرُدُّ عَلَى عَرَبِیٍّ صَرِیحٍ مَْحضَ قِرَاَءةٍ مُتَوَ لِعَجَِمیٍّ ضَعِیفٍ فِی النَّحْوِ اعجبُ

ى نَقْلِهِمْ لِضَبْطِهِمْ وَمَعْرِفَتِِهمْ وَدِیَانَتِهِمْ بًا، وَقَدِ اعْتَمَدَ الْمُسِْلمُونَ َعلَهِ شَرْقًا وَغَرْ اللَّتَابِقْلِ کِهَذِهِ الْأُمَّةُ لِنَ هُمْظَنِّ هَذَا الرَّجُلِ بِالْقُرَّاءِ الْأَئِمَّةِ الَّذِینَ تَخَیَّرَتْ

 لَمْ یُجِیزُوا الْفَصْلَ بَیْنَ ی ابْنَ عَامِرٍ کَانَ أَوْلَى لِأَنَّهُمْدَلَ عَنْهَا یَعْنِوَلَوْ عَ مَالِسْتِعْوَلَا الْتِفَاتَ أَیْضًا لِقَوْلِ َأبِی َعلِیٍّ الَْفارِسِیِّ: هَذَا قَبِیحٌ قَلِیلٌ فِی الِا

 (۶۵۸،ص4ط،جیالمح بحرتَهَى )ال فِی الشِّعْرِ انْأَجَازُوهُ نََّماالْمُضَافِ َوالْمُضَافِ إِلَیْهِ بِالظَّرْفِ ِفی الْكَلَامِ مَعَ اتِّسَاعِهِمْ فِی الظَّرْفِ وَإِ

 گوید:شمرد و میکند وآن را لحنی خارج از کالم عرب برمیخشری قرائت حمزه را تضعیف مییا جای دیگری که زم -

انیة بین تین، وبتوسیطها والثینهما محققألف ب وقرئ: )أََأنْذَرْتَهُمْ( بتحقیق الهمزتین، والتخفیف أعرب وأکثر، وبتخفیف الثانیة بین بین، وبتوسیط

 لقاء حرکته على الساکن قبله، کما قرئ )قَدْ أَفْلَحَ( .بین، وبحذف حرف االستفهام، وبحذفه وإ

فإن قلت: ما تقول فیمن یقلب الثانیة ألفاً؟ قلت: هو الحن خارج عن کالم العرب خروجین: أحدهما اإلقدام على جمع الساکنین على غیر 

[ والثانی: إخطاء طریق التخفیف ألن طریق 1] وحدّه أن یكون األّول حرف لین والثانی حرفا مدغماً نحو قوله: الضالین، وخویصة -حدّه
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 قراءاتدر میان  قرائتصرفا به عنوان یک  حفص روایتبه  نبوده است؛ بلکهقرائت عاصم به روایت حفص اند پرداخته

ای انجام شده، معلوم خصوص برخی از این مفسران بررسیکه وقتی به طور خاص در این جالبتراند؛ و ارجاع داده مختلف

                                                                                                                                                                                                                 
 )تخفیف الهمزة المتحرّکة المفتوح ما قبلها أن تخرج بین بین فأما القلب ألفاً فهو تخفیف الهمزة الساکنة المفتوح ما قبلها کهمزة رأس.

 (4۸، ص1الكشاف،ج

 کند:ابوحیان چنین بر او حمله می

 : أَحَدُهُمَا:رَبِ مِنْ وَجْهَیْنِ امِ الْعَنْ کَلَمَخْشَرِیُّ، وَزَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ لَحْنٌ وَخُرُوجٌ عَ أَنْكَرَ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ الزَّ وَقَدْ

یْنَ لَا بِالْقَلْبِ أَلِفًا، لِأَنَّ ذَلِكَ لتَّسْهِیلِ بَیْنَ بَقَبْلَهَا هُوَ بِا ةِ الْمَفْتُوحِ مَاتَحَرِّکَ الْمُبَیْنَ سَاکِنِینَ عََلى غَیْرِ حَدِّهِ. الثَّانِی: إِنَّ طَرِیقَ َتخْفِیفِ الْهَمْزَةِ الْجَمْعُ

 وَقَِراءَةُ صْرِیُّونَ.ی أَجَازَهُ الْبَلسَّاکِنِینَ عََلى غَیْرِ الْحَدِّ الَّذِالْجَمْعَ بَیْنَ ا وفِیُّونَ الْكُقَالَهُ هُوَ مَذْهَبُ الْبَصْرِیِّینَ، وَقَدْ أَجَازَ مَاهُوَ طَرِیقُ الْهَمْزَةِ السَّاکِنَةِ، وَ

 7۹، ص 1ج ط،ی) البحر المح الْأَدَاِء وَنَقْلَةِ لقرآن. أَدَبِ عَلَى أَهْلِاءَةُ الْلِ إِسَوَرْشٍ صَحِیحَةُ النَّقْلِ لَا تُدْفَعُ بِاخْتِیَارِ الْمَذَاهِبِ وَلَكِنَّ عَادَةَ هَذَا الرَّجُ

) 

آورد و چنین تضعیف می «لَیْكُمْ رَقِیباً هَ کانَ عَ نَّ اللَّوا اللَّهَ الَّذِی تَساَئلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِوَاتَّقُ»  ةیآ ریتفس قرائت حمزه در یزمخشریا 

 کند:می

قولك  ، فكانا فیء واحدعلى عطف الظاهر على المضمر، ولیس بسدید ألنّ الضمیر المتصل متصل کاسمه، والجار والمجرور کشی والجرّ

ریر جز ووجب تكمة، فلم یشدیدی االتصال، فلما اشتد االتصال لتكرره أشبه العطف على بعض الكل« هذا غالمه وزید»و « مررت به وزید»

 لما لم یقو «بزید وعمرو مررت»و « رأیتك وزیدا»أال ترى إلى صحة قولك « هذا غالمه وغالم زید»و « به وبزید تمرر»العامل، کقولك: 

 (4۶۲ص ،1)الكشاف،ج لصحة هذه القراءة بأنها على تقدیر تكریر الجار ونظیرها.االتصال، ألنه لم یتكرر، وقد تمحل 

 کند:و ابوحیان این چنین بر او حمله می

اعْتِلَالِهِمْ لِذَلِكَ  ادَةِ الْجَارِّ، وَمِنِورِ إِلَّا بِإِعَلضَّمِیرِ الْمَجْرُفُ عََلى الْعَطْذَهَبَ إِلَیْهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ وَتَبِعَهُمْ فِیهِ الزمخشری وابن عطیة: من امْتِنَاعِ ا وَمَا

نَى وَجْهَانِ، َفجَسَارَةٌ عِنْدِی هَذِهِ الْقِرَاءَةَ مِنَ الْمَعْ طِیََّة: وَیَرُدُّعَلُ اْبنِ ا قَوْوَأَنَّهُ یَجُوُز...... وَأَمَّ لِكَغَیْرُ صَحِیحٍ، بَلِ الصَّحِیحُ مَذْهَبُ الْكُوفِیِّینَ فِی ذَ

هَا سَلَفُ الْأُمَّةِ، وَاتَّصََلتْ بِأَکَابِرِ لَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ بِاللَّهِ صَ  سُولِ رَتَِرةٍ عَنْتَوَاةٌ مِنْهُ لَا تَلِیقُ بِحَالِهِ وَلَا بِطَهَارَةِ لِسَانِهِ. إِذْ عَمَدَ إِلَى قِرَاءَةٍ مُقَبِیحَ

بن ثابت. وَأَقَْرأِ الصَّحَابَةِ  َوابْنُ مَسُْعودٍ وزید ثْمَانُ وََعلِیٌّغَیْرِ وَاِسطَةٍ عُسَلَّمَ بِوَیْهِ ا الْقُرْآنَ مِنْ فِی رَسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ عَلَقُرَّاءِ الصَّحَابَةِ الَّذِینَ تَلَقَّوُ 

الُْقرَّاءِ  إِنَّهُ کَثِیرًا مَا یَطَْعنُ فِی نَقْلِمعتزلة کالزمخشری، فَیق إال بالا تللَهُ هَذِهِ أُبَیِّ بْنِ َکعْبٍ عَمَدَ إِلَى رَدِّهَا بِشَیْءٍ خَطَرَ لَهُ فِی ذِهْنِهِ، وَجَسَارَتُ

حمن بن أبی لیلى، وجعفر ن، ومحمد بن عبد الردان بن أعیش، وحموحمزة رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ: أَخَذَ الْقُرْآنَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مهران األعم هِمْ،وَقِرَاَءتِ

قَةِ الثَّالِثَةِ، وُلِدَ سَنَةَ قَةً فِی الْحَدِیثِ، وَهُوَ مِنَ الطَّبَثِصَالِحًا وَرِعًا  ةُزَوََکانَ حَمْ نِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ، وَلَمْ یَقْرَأْ حَمْزَةُ حَرْفًا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ إِلَّا بِأَثَرٍ.بْ

الثَّوْرِیِّ، وَالَْحسَنِ بْنِ  : سُفْیَانُمْنُظََرائِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُ هِ الْقُرْآنَ مِنْرَضَ عَلَیْ، وَعَشْرَةَ سَنَةً، وَأَمَّ النَّاسَ سَنَةَ مِائَةٍثَمَانِینَ وَأَحْكَمَ الْقِرَاءَةَ وَلَهُ خَمَْس عَ

حْیَى ْبنُ آدَمَ: غَلَبَ حَمْزَةُ قَالَ الثَّوْرِیُّ وَأَبُو حَنِیفَةَ وَیَنِ الْكِسَائِیُّ. وَُبو الْحَسَأَةِ صَالِحٍ. وَمِنْ تَلَامِیذِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ إِمَامُ الْكُوفَةِ فِی الْقِرَاءَةِ َوالْعَرَبِیَّ

رَاءَةِ فَیُسِیءَ ظَنًّا بِهَا طِیَّةَ فِی هَذِهِ الْقِرِیِّ َواْبنِ عَکَلَامِ الزَّمَخْشَ عمر عَلَى ِلعَعَلَى الْقُرْآنِ َوالْفَرَائِِض. َوإِنَّمَا ذَکَرْتُ هَذَا وَأَطَْلتُ فِیهِ لِئَلَّا یَطَّ نَّاسَال

الْكُوفِیِّینَ حُكْمٍ ثَبَتَ بِنَقْلِ  ا غَیْرِهِمْ مِمَّنْ خَالَفَهُمْ، فَكَمْاةِ الْبَصْرَةِ وَلَوْلِ ُنحَدِینَ بِقَوَلَسْنَا مُتَعَبَّفِی ذَلَِك.  بِالطَّعْنِفَیُقَارِبَ أَنْ یَقَعَ فِی الْكُفْرِ وَبِقَارِئِهَا، 

تِبْحَارٌ فِی عِلْمِ الْعَرَبِیَّةِ، لَا ، وَِإنَّمَا َیعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ لَهُ اسْلْهُ الْكُوفِیُّونَمْ یَنْقُلَ  ینَیِّمِنْ کَلَامِ الْعََربِ لَمْ یَنْقُلْهُ الْبَصْرِیُّوَن، وَکَمْ حُكْمٍ ثَبَتَ بِنَقْلِ الْبَصْرِ

 (4۹۹، ص۳، ج طیالمح البحر) یُوخِ.نَ الشُّمُشْتَِغلُونَ ِبُضرُوبٍ مِنَ الُْعلُومِ الْآخِذُونَ عَنِ الصُّحُفِ دُوأَصْحَابُ الْكَنَانِیسِ الْ
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نبوده  اندزیستهای که میو در جامعه در ذهن آنها قراءاتجزء مهمترین قرائت عاصم به روایت حفص ده که اتفاقا گردی

 :چنانکه مثالاست؛ 

شود که در بسیاری از مواردی که ( انجام شده معلوم می5۴8مدر تحقیقی که درباره تفسیر مجمع البیان مرحوم طبرسی ) -

گذاشته است، و حتی قرائت عاصم به روایت حفص اختالف قرائت وجود دارد، وی مبنای اصلی تفسیرش را قرائتی غیر از 

ت حتی اشاره هم نکرده است و در عنای متناسب با این قرائبا اینکه قرائت حفص متفاوت بوده، به مدر موارد متعددی 

-۴7االسالم طبرسی، صاز دیدگاه امین قراءاتس قرائت ابوعمرو و ابن کثیر است )انتخاب امجموع تفسیر وی بیش از بر اس

از  شیکه تا پ یریها و تفاسترجمهنیز مصاحف و ی های خطنسخهاز  یبا ارائه شواهد سندهیکه نو نجاستیجالب ا؛ (51

 نیهفتگانه مشهور در خراسان تع قراءاتاز  کیچیه یکه تا دوره و رسدیم زین یبندجمع نینوشته شده به ا یمرحوم طبرس

 1.بوده است شتریب یبصر به قرائت ابوعمرو لینداشته است؛ هرچند تما

 قراءاته بسیاری از ب( منهج الصادقین فی إلزام المخالفین) اشاصلی تفسیردر که  -( ۹88متوفی ) یمال فتح اهلل کاشان -

بکر از  تیواربه  و از قرائت معتبره»ای که خودش از این تفسیر تنظیم کرده تصریح نموده است: در خالصه -کنداشاره می

معنى  وخالفت ص را با او طریق معاصم که در میان عجم شهرتى تمام دارد اختصار خواهد رفت و به بعضى کلمات که حف

 .(۳، ص1خالصه المنهج، ج)« یابد اشارتى با او خواهد شد.سبب آن اختالف تغییر میه کالم ب

در تفسیرش از  شده گفته ، مفسر بزرگ اهل سنت که(۳1۰)م طبق تحقیقی که چند سال قبل انجام شد معلوم شد طبری -

عاصم قرائت حفص از  روایتبا عاصم اشاره کرده،  قراءاتتعددی به برخی از و در موارد مقرائت استفاده کرده  5۶حدود 

ی دارند که هیچ قاری دیگری آن کلمه یا عبارت را همانند وی قراءاتدر برخی از آیات آشنا نبوده است! )هریک از این قراء 

فردات تکه طبری به هیچ یک از م هعلوم شداین تحقیق م در گویند. ...«فردات تم»یا « مفردات...»قرائت نکرده است که به آن 

 ۲(حفص در تفسیر خود اشاره نکرده است.

)نه فقط  قراءاتدر تفسیرش به بسیاری از او نیز که  یکی دیگر از مفسران بزرگ اهل سنت (7۴5)م اندلسیابوحیان  -

د، در مقدمه تفسیرش سند کنغیرمشهور و حتی مخالف مصحف عثمانی( اشاره می قراءاتسبع و عشر، بلکه بسیاری از 

                                                           
. پاییز و 1پژوهی، شتخصصی قرائت –باف دولتی. در دوفصلنامه علمی ی؛ کریم پارچهطبرس االسالمنیام دگاهیاز د قراءاتانتخاب  . 1

 .1۳۹۲زمستان 

در « القراءات فی الطبری مرویات من لیست عاصم عن حفص قراءة» . مقاله ۲

http://vb.tafsir.net/tafsir1071/#.WxUHLSCLlPZ 
 ه خود طبریست وگرناحفص از عاصم بلكه بحث بر سر روایت البته این به معنای آن نیست که وی با قرائت عاصم آشنا نبوده است؛ 

ین هفت ش غیر از ار کتابگوید که وی دکتابی به نام کتاب القراءات دارد که امروز موجود نیست؛ و مكی بن ابوطالب در کتاب خویش می

 رعش خمسة نحو لسبعةا ؤالءه على له القراءات کتاب فی الطبری زاد»قاری دیگر نیز اشاره کرده است:  1۵ قراءاتقاری مشهور امروزی به 

 .(۳۸القراءات، ص معانی عن )اإلبانة «رجال

http://vb.tafsir.net/tafsir1071/#.WxUHLSCLlPZ


1۹ 

کند شمرد و افتخار میخود را )که سینه به سینه در سنت اقراء فراگرفته است( تا رسول اهلل ص برمی قراءاتبسیاری از این 

خواهد سندهای متعدد خود تا قرائت ورش رسد؛ وی وقتی میواسطه به رسول اهلل می 1۳یا  1۲که در برخی از این سندها با 

ها آن را روایت ورش از نافع، قرائتی است در بالد ما )اندلس( رواج دارد و از بچگی در مکتب خانه» :گویدمی ،را ذکر کند

جالب اینجاست که وی گاه قرائت حفص را به عنوان قرائتی  و 1(۲۳-۲۲ص ،1ج التفسیر، فی المحیط )البحر. «آموزیممی

 .1(15ص ،۹جشمرد )همان، برمی ۲متمایز از قرائت جمهور

                                                           
 و الطرق، بعض من القرآن، قراءتی أسند اآلن أنا و تعالى، اللّه رحمهم المقرءین، من جماعة على تعالى اللّه کتاب قرأت أنی تقدم قد . و 1

 علیها ننشأ التی الروایة هی و ورش، بروایة القرآن قرأت: قولفأ االختصار، سبیل على تفسیره، و فضائله و القرآن فی ورد مما شیئا أذکر

 الجود أبی على قرأتها و. بمصر الملیجی، علی بن اللّه هبة بن إسماعیل طاهر أبی العدل المعمر المسند على المكتب فی أوال نتعلمها و ببالدنا

 .بمصر الزیدی، إسماعیل بن الحسن بن ناصر الفتوح أبی على قرأتها و. بمصر المنذری، مكی بن فارس بن غیاث

 قرأتها و. بمصر نفیس، بن دسعی بن أحمد الحسن أبی على قرأتها و. بمصر الخشاب، الفرج أبی بن علی بن یحیى الحسن أبی على قرأتها و

. بمصر سیف، بن مالك بن لّهال عبد بن بكر أبی على قرأتها و. بمصر اإلمام، بابن عرف محمد،[ ۲۳ص] بن علی بن العزیز عبد عدی ابن على

 .بمصر األزرق، یسار یقال و سیار، بن عمرو بن یوسف بن یعقوب أبی على قرأتها و

 ،نعیم أبی بن الرحمن عبد نب نافع الرحمن عبد أبی على قرأتها و. بمصر بورش، الملقب عدی، بن سعید بن عثمان عمرو أبی على قرأتها و

 لىع یزید قرأ و. مسلّ و علیه اللّه صلّى هاللّ رسول بمدینة القعقاع، بن یزید جعفر أبی على نافع قرأ و. لّمس و علیه اللّه صلّى اللّه رسول بمدینة

 رسول بمدینة کعب بن أبی المنذر أبی لىع اللّه عبد قرأ و سلّم، و علیه اللّه صّلى اللّه رسول بمدینة المخزومی ربیعة أبی بن عیاش بن اللّه عبد

 .مدنی و مصری ینب دائر صحیح إسناد هذا. سلم و علیه اللّه صلى اللّه رسول على أبی قرأ و. سلّم و علیه اللّه صلّى اللّه

 و یهعل اللّه صلّى اللّه رسول بین و بینی الوجود، عزیز اإلسناد هذا مثل و. مدنیون بعده من إلى نافع من و مصریون، ورش إلى شیخی فمن

 .لی وقعت التی األسانید ىأعل من هذا و رجال، عشر ثالثة سلّم

 ةالقراء هی و عاصم، قراءة فی ذلك و رجال، عشر اثنی سلّم و علیه الّله صلّى اللّه رسول بین و بینی أن القراءات بعض فی لی وقع قد و

: قال ود،الج أبی على قرأت: قال جیالملی بن الطاهر أبی على القرآن قرأت و. ألمثالنا وقع ما أعلى إسناد هو و العراق، أهل علیها ینشأ التی

 :قال. األهوازی إبراهیم نب الحسن أبی على قرأت: قال األبهری، أحمد بن علی الحسن أبی على قرأت: قال الزیدی، الفتوح أبی على قرأت

 الواسطی، هرانم بن خالد بن یعقوب بن یوسف بكر أبی على الغضائری قرأ و الغضایری، عثمان بن الحسین بن علی بن الحسن أبی على قرأت

 و عاصم، ىعل قرأت: قال عیاش، بن بكر أبی على قرأت: قال الكوفی، العلیمی األنصاری قیس بن محمد بن یحیى محمد أبی على قرأت: قال

 دعب و طالب، أبی بن علی و ن،عفا بن عثمان و کعب، بن أبی على السلمی قرأ و السلمی، حبیب بن اللّه عبد الرحمن عبد ابنی على عاصم قرأ

 سلّم و علیه اللّه صلّى اللّه رسول على الخمسة هؤالء قرأ و ثابت، بن زید و مسعود، بن اللّه

سبع و  قراءاتبلكه به معنای قرائتی است که اغلب . البته باید توجه کرد که اصطالح جمهور در این موارد به معنای عموم مردم نیست؛  ۲

سخن از این بابت بود که دیده شده برخی از افرادی که اطالع کافی ندارند گاه به این جمله که  بلكه عشر بر آن منطبق است. ولی تذکر این

اند که قرائت حفص قرائت عموم مردم بوده است. در واقع استناد کرده« سخن حفص مطابق جمهور است»آید که گاه در کتب تفسیری می

گیرد باید از این جمله ابوحیان هم نتیجه بگیرد که قرائت ای میی چنین نتیجهمطلب فوق بدان جهت اشاره شد که اگر کسی با چنان جمالت

 حفص خالف قرائت رایج در مردم است!!!



۲۰ 

ای ا در فضرقرائت عاصم به روایت حفص توان عدم محوریت مورد فوق، مواردی بود که به طور خیلی آشکار می چهار

ه کشده است  ت مواجهمأنوس باشند حتما بارها با این واقعی تا قرن یازدهمتفاسیر نشان داد؛ وگرنه کسانی که با تفاسیر 

؛ و در استت حفص قرائت عاصم به روایی غیر از دهد مطابق با قرائتشرح میآیه  در مقام تفسیرکه مفسر مربوطه  توضیحی

 د به: نگاه کنی ست؛ از جملهاحتی به آن اشاره هم نشده گاه اشاره شده؛ ویا ...« و قرئ »قرائت به عنوان  به این این موارد گاه

)راغب  القرآن ألفاظ مفردات ؛ 1۹7۳ص ،1ج ،(۳۳8نحاس، م) القرآن ؛ إعراب۳77۲ص ،۲( ج۲۰7القران )فراء، م معانی

 ،۲۹ج ،(۶۰۶رازی، م فخر کبیر )تفسیر الغیب مفاتیح ؛7۹۹7، ص۴57۶ص، ۴۲۳5ص، 1۴5۴و  1۶7ص ،(5۰۲اصفهانی، م

                                                                                                                                                                                                                 
 و حمزة، و طلحة، و وثاب، ابن و النخعی، و عكرمة، و اللّه، عبد قرأ و[ ۹/یس سَدًّا؛ خَلْفِهِمْ مِنْ وَ  سَدًّا أَیْدِیهِمْ بَینِ مِن جَعَلْنَا وَ].  1

 .الكهف فی السد شرح تقدم و بالضم،: الجمهور و فیهما السین بفتح سَدًّاصحف و کثیر، ابن و كسائی،ال

 صواب. کلّ و «َأیْدِیهِمْ عَمِلَتْهُ ما وَ» اللّه عبد قراءة فى و «أیدیهم عملت ما و ثَمَرِهِ مِنْ لِیَأْکُلُوا»: قوله . و۲

 است «أَیِْدیهِمْ عَمِلَتْهُ ما وَ» صورت همین به عاصم از حفص قرائت در نیز و سبعه، قراء زا غیرکوفیان همه قراءات در که است این جالب

 مجمع. )است( عاصم از ابوبكر و کسائی، حمزه،) کوفیان بقیه قرائت داده، قرار اصل وی که قرائت این بلكه است؛ نداده نسبت آنها به وی که

 ( ۶۵ص ،۹ج المحیط، البحر ؛ ۶۶۰ص ،۸ج البیان،

 تاءین الجتماع التاء بحذف تَسائَُلونَ الكوفة أهل قراءة و السین، فی التاء بإدغام المدینة أهل قراءة هذه «بِهِ تَسّائَُلونَ الَّذِی اللَّهَ اتَّقُوا وَ».  ۳

 ما نَفْسٍ کُلُّ تَتُْلوا هُنالِكَ) صورت به( فَأَسْلَ  ما نَْفسٍ کُلُّ تَبْلُوا هُنالِكَ) جای به که است این یونس سوره ۲۰ آیه رایج قراءات از . یكی 4

 القرآن، تفسیر فی البیان مجمع بالباء؛ «تَْبُلوا» الباقون و یعقوب عن زید و روح و عاصم غیر الكوفة أهل بالتاء تتلوا شود )قرأ قرائت( أَسْلَفَ

 وقتی «بلو» ماده ذیل در و( 1۶7ص) آوردمی عادی ورتص به «تلو» ماده ذیل در را آیه این مفردات، در اصفهانی راغب و (1۵۹ص ،۵ج

 (14۵ص. )آوردمی!( دارد وجود هم قرائتی چنین) «قُرئ» تعبیر با بیاورد، خواهد می

 رةالبص أهل و کثیر ابن قرأ: القراءة) نكد و کحسن بوصفین لیسا و مصدران، هما و ،(سِلْماً) و سَلَماً قرئ و لرجل سَالِماً رجال و: . قوله ۵

 مجمع الالم؛ سكون و السین بكسر سلما جبیر بن سعید قراءة الشواذ فی و مفتوحة الالم و ألف بغیر «سَلَماً» الباقون و باأللف سالما سهل غیر

 (774ص ،۸ج القرآن، تفسیر فی البیان

 و حمزة و عاصم و عامر ابن قراءة هی و ، )تعلیقه:شُغُلٍ: قرئ و ،[۵۵ /یس] فاکِهُونَ شُغْلٍ فِی الْیَوْمَ الَْجنَّةِ َأصْحابَ إِنَّ: جلّ و عزّ . قال ۶

 (.۳۶۵ ص اإلتحاف: انظر. خلف و یعقوب و جعفر أبی و الكسائی

[ 1۹ /الواقعة] یَنْزِفُونَ ال وَ عَنْها یُصَدَّعُونَ ال: تعالى قال. بسُكْره فَهْمُهُ نُزِفَ : نَزِیفٌ سَكْران: قیل منه و کّله، نُزِعَ: أی. دَمْعُهُ أو دَمُهُ، . نُزِفَ 7

 أَنْزَْفتُ و بئرهم، ماءُ نَزَفَ: أی. أَنْزَفُوا :قولهم من أصله و. عقولُهم نُِزعَتْ أو شرابُهم، نَزَفَ إذا: أَنْزَفُوا: قولهم من« ۲» یُنْزِفُونَ: قرئ و« 1»

 .ضَرِطاً الْمَنْزُوفِ مِنَ أَجْبَنُ هو: مَثَلٍ فی و ه،حُجَّتُ انقطعت:الخصومةِ فی الرجلُ نَزَفَ و نَزَفْتُهُ، من أبلغُ:ءَالشی

 .یعقوب و جعفر أبی و عمرو، أبی و عامر ابن و کثیر ابن و نافع قراءة هی و( 1)

 .4۰7 ص اإلتحاف: انظر. خلف و الكسائی و حمزة و عاصم قراءة هی و( ۲)



۲1 

 القرآن معانی کشف عن البیان نهج؛ 178۳ص ،5ج و۲۳۹۲ص ،۴ج (،۶۹۲التأویل )بیضاوی، م أسرار و التنزیل أنوار؛ ۳۹۲1ص

الصافی )فیض  ؛ تفسیر1۶15ص ،۶ج (،۹11)سیوطی، م بالمأثور التفسیر فی المنثور الدر؛ 1۳۶۴ص ،5ج ،(7قرن شیبانی؛)

 بحر و الدقائق کنز تفسیر؛ 1۲1۴ص ،5جو  ۲۹۳ص ،5جو ۲5۲۲ص ،۴جو  ۲۶۲1ص ،۳ج و ۲17۶ص ،۲ج (،1۰۹1کاشانی، م

 ۴۴۶5ص ،1۰ج ،(11۲5ممشهدی، ) الغرائب

                                                           
 کند قول نقل را طور سوره ۲1 آیه خواهدمی که جایی در وی زیرا باشد ابوعمرو قراءت هم رازی فخر نزد اصلی قراءت بسا . چه 1

 بقیه و است( بصره) ابوعمرو قراءت فقط این و[«  ۲1: الطور] ذریاتهم أتبعتهم و: فیهم تعالى اللّه قال الذین الْآخِرِینَ مِنَ َقلِیلٌ وَ»  گویدمی

 (1۵۵ ص ،۹ج ءات،القرا معجم) است  ذُرِّیَّتُهُمْ اتَّبَعَتْهُمْ وَ همگی قراءات

 لعنا ]کبیرا[ أی بالباء عاصم قرأ و العدد، کثیر کَثِیراً لَعْناً الْعَنْهُمْ وَ. أضلوا و ضلوا ألنهم منه آتیتنا ما مثلی الْعَذابِ مِنَ ضِعْفَیْنِ آتِهِمْ . رَبَّنا ۲

 أعظمه. و اللعن أشد هو

 الزای بكسر الكوفیون قرأ و. شرابهم ینفد ال أو عقولهم، تنزف ال و ُینْزَفُونَ ال وَ. بخمار عَنْها یُصَدَُّعونَ . ال ۳

 و( کسائی و وحمزه عاصم) کوفه اهل قرائت در. )شرابهم ینفد ال: أراد الفاء ضمّ و الیاء بفتح ینْزِفُونَ؛ ال وَ  عَنْها ُیصَدَّعُونَ ال: تعالى . قوله 4

 روایتی و عیسى و طلحه و جحدری و سلمی و مسعود ابن) غیرمشهور راءاتق برخی و( اعمش) عشر اربعه و( خلف) عشر قراءات از برخی

 قرائت یعنی سبع، قراءات سایر در اما. است شده قرائت إفعال باب از معلوم فعل یعنی «یُنزِفُون» صورت همین به( اسحاقابیابن قرائت از

 یعنی «یُنزَفُون» صورت به( ابوجعفر و یعقوب) عشر قراءات بقیه و( رعام ابن) شام و( ابوعمرو) بصره و( نافع) مدینه و( کثیرابن) مكه اهل

 و[. است شده قرائت اینان همانند کلمه این نیز صافات سوره 47آیه در عاصم قرائت در که] اندکرده قرائت إفعال باب از مجهول فعل

( مجرد ثالثی معلوم فعل) «یَنزِفون» صورت به( عاصم ائتقر از مفضل روایت نیز و اسحاقابیابن قرائت مانند) غیرمشهور قراءات دربرخی

 (۲۹۵ص ،۹ج القراءات معجم. است شده قرائت

 عن حمید بن عبد أخرج: بوده کسائی یا حمزه ظاهرا و نبوده عاصم قول مبنایش یعنی. کندمی ذکر خاص نحو به را عاصم . قول ۵

 مكه و( نافع) مدینه اهل قرائت در: آیه این قرائتهای) الجماع على النُّجُومِ بِمَواِقعِ االلف عةمرفو ممدودة أُْقسِمُ فَال قرأ انه عنه اهلل رضى عاصم

 برخی قرائت در اما است؛ شده قرائت( مواقع) جمع صورت به( عاصم) کوفه اهل از برخی و( ابوعمرو) بصره و( عامر ابن) شام و( کثیر ابن)

 و اعمش و حسن) عشر اربعه و( یعقوب از رویس روایت و خلف و ابوجعفر) عشره قراء از برخی و( کسائی و حمزه) کوفه اهل از دیگر

 اینكه باب از است؛ شده قرائت( موقع) مفرد صورت به( خطاب بن عمر و عباس ابن و مسعود ابن) غیرمشهور قراءات برخی و( محیصنابن

 (۳1۶ص ،۹ج القراءات معجم. است مصدر

 على انكم قرء و إتیانهّن، اللَّه أباح الالتی النساء إتیان تارکین النِّساءِ دُونِ مِنْ شَهْوَةً غشیها إذا المرأة أتى من الرِّجالَ لَتَأْتُونَ . إِنَّكُمْ ۶

 قراءات از) ابوجعفر قرائت و( کوفه در سبعه قراء از یكی) عاصم از حفص روایت و( نافع) مدینه اهل قرائت در )ِإنَّكُمْ المستأنف األخبار

 و( عامر ابن) شام اهل قرائت در اما .باشدمی قبل جمله مفسّر جمله این صورت این در که است شده قرائت «إِنَّكُمْ» صورت به و( عشر

 روح روایت و خلف قرائت) عشر قراءات از برخی نیز و( عاصم از شعبه روایت و حمزه، قرائت کسائی، مشهور قرائت) کوفه قراءات اغلب

 البیان، مجمع( )آورددرمی انكاری استفهام صورت به را جمله و دارد اضافه را استفهام همزه که) شده قرائت «إِنَّكُمْ أ» صورت به( یعقوب از

 دانسته است. می أإنكم را اصلی قرائت فیض مرحوم که است واضح و (1۰۰-۹۹ص ،۳ج ،قراءاتال معجم ؛ ۶۸۲ص ،4ج



۲۲ 

 «قراءاتالسبعه فی ال»عاصم در کتاب مهم و تاریخی  ه عنوان راوی مهمبحفص  . عدم ذکر۴

مختلف  قراءاتسبعه در میان  قراءاتمهمترین کسی است که در استقرار که  (۳۲۴-۲۴5) مجاهدابنکه  نجاستیجالب ا

 قراءات نیکرد که ا یرکادر اوایل قرن چهارم  یحکومت یبانیو پشت« قراءاتال یة فسبعال»با نوشتن کتاب ایفا نمود و  نقش

 کتاب نیخواهد شد( در هم انیب لی)که در ادامه به تفصعقب رانده شوند  قراءاتو بقیه کند  دایپ محوری تیهفتگانه رسم

، اما ه استبرداز حفص به عنوان یکی از راویان وی نام  بارها در آیات مختلف، مهمش، اگرچه هنگام نقل قرائت عاصم

فقط  و کندنمی به عنوان شاگرد وی ای به حفصاشاره است،شاگردانش  اساتید و و عاصم ام معرفیر مقد ظاهرا هنگامی که

ای که در کوفه وی را به عنوان راوی عاصم خیلی تنها راویرا  ویو  کندیاز عاصم اشاره م اشیابوبکر شعبه بن ع تیبه روا

پور: ابن مجاهد که قرائت عاصم را تدریس قای شهیدی]آ (؛71۶ص ،السبعة فی القراءات) کندمعرفی می گرفتندجدی می

در کتاب  (۴۴۴-۳71) دانیابوعمرو  ظاهرا این و [؛۹۴سال( به روایت شعبه بوده است؛ دومین نشست، ص 1۰کرده )می

                                                                                                                                                                                                                 
 عبارت. )جزاء الحسنى المثوبة فله ای منصوباً منوّناً جزاءً قرئ و الحُسنى فعلته جزاء الْحُسْنى جَزاءً فَلَهُ حاًصالِ عَمِلَ وَ آمَنَ مَنْ أَمَّا . وَ 1

 است شده قرائت( الیه مضاف و مضاف) «الْحُسْنی جَزاءُ» صورت به( عاصم از ابوبكر روایت در حتی) هاقرائت اغلب در «الحسنی جزاء»

 اربعه قراء از اعمش، و عشر، قراء از یعقوب، نیز و عاصم، از حفص روایت و کسائی و حمزه) کوفه اهل اغلب رائتق در اما( نیكو پاداشِ)

 اصطهبانی، عیسیابن سعدان،ابن ابوعبید، مناذر،ابن طلحه، ابوبحریة، ماند) غیرمشهور قرائتهای برخی در نیز و( اندکوفی هم دو این که عشر،

. هست هم دیگری حاالت غیرمشهور هایقرائت در البته. است شده قرائت «الْحُسْنی جَزاءً» صورت به( جریر بن دمحم و أنطاکی، جبیرابن

 (۲۲۳-۲۲۲ص ،7ج المحیط، البحر ؛ 7۵۸ص ،۶ج البیان، مجمع

 جَمِیعٌ لَمَّا کُلٌّ إِنْ وَ ثالم آورد؛می «قُرِأ و» عنوان به را حفص قرائت و دهدمی قرار دیگری قرائت را مبنا متعددی موارد در . فیض ۲

 .نافیة ان فیكون الّا بمعنى بالتشدید لمّا قرئ و للتّأکید مزیدة ما و الثّقیلة من مخفّفة ان مُحْضَرُونَ لَدَیْنا

 .المصدر على قرئ و أسْرارَهُمْ یَْعلَمُ اللَّهُ وَ الْأَمْرِ بَْعضِ فِی سَنُطِیعُكُمْ اللَّهُ نَزَّلَ ما کَرُِهوا لِلَّذِینَ قالُوا بِأَنَّهُمْ . ذلِكَ ۳

 و وحمزه عاصم) کوفه اهل قرائت )در .الزّای بكسر قرئ و. شرابهم ینفذ ال او عقولهم ینزف ال و یُْنزَفُونَ ال وَ لخمار عَنْها یُصَدَُّعونَ . ال 4

 عیسى و طلحه و جحدری و سلمی و مسعود ابن) غیرمشهور قراءات برخی و( اعمش) عشر اربعه و( خلف) عشر قراءات از برخی و( کسائی

 یعنی سبع، قراءات سایر در اما .است شده قرائت إفعال باب از معلوم فعل یعنی «یُنزِفُون» صورت همین به( اسحاقابیابن قرائت از روایتی و

 «یُنزَفُون» صورت به( ابوجعفر و یعقوب) عشر تقراءا بقیه و( عامر ابن) شام و( ابوعمرو) بصره و( نافع) مدینه و( کثیرابن) مكه اهل قرائت

 و [.است شده قرائت اینان همانند کلمه این نیز صافات سوره 47آیه در عاصم قرائت در که] اندکرده قرائت إفعال باب از مجهول فعل یعنی

 ثالثی معلوم فعل) «یَنزِفون» صورت به( عاصم قرائت از مفضل روایت نیز و اسحاقابیابن اصلی قرائت مانند) غیرمشهور قراءات دربرخی

 (۲۹۵ص ،۹ج القراءات معجم. است شده قرائت( مجرد

 أعظمه و اللّعن أشدّ هو لعنا: أی ،[کبیرا] بالباء عاصم، قرأ و. العدد کثیر:  کَثِیراً لَعْناً الْعَنْهُمْ . وَ ۵

لِأَن أضبط من أَخذ عَن عَاصِم أَُبو بكر بن عَیَّاش فِیمَا یُقَال لِأَنَّهُ تعلمهَا ؛ غالبة عَلَیْهِموَإِلَى قِرَاءَة عَاصِم صَار بعض أهل الْكُوفَة وَلَیْسَت بال.  ۶

انَ أَبُو بكر لَا وَکَش َوکَانَ أهل الْكُوفَة لَا یأتمون فِی قِرَاءَة عَاصِم بِأحد مِمَّن یثبتونه فِی الْقِرَاءَة عَلَیْهِ إِلَّا بِأبی بكر بن عَیَّا. مِنْهُ تعلما خمْسا خمْسا

ى الْیَوْم قِرَاءَة حَمْزَة بن یكَاد یُمكن من نَفسه من أرادها مِنْهُ فَقلت بِالْكُوفَةِ من أجل ذَلِك وَعز من یحسنها َوصَارَ الْغَالِب على أهل الْكُوفَة إِلَ

 .حبیب الزیات



۲۳ 

ثبیت کند، سبعه دو نفر را تای از قراء برای هر قاریآید که وقتی در این مقام برمیکه است « السبع القراءات فى التیسیر»

 فی التهانی ووجه األمانی حرز) الشاطبیة( هم در کتاب مهم 5۹۰شاطبی ) و 1کندروایت حفص از عاصم را هم اضافه می

سبع را به شعر درآورد نیز همین مبنا را ادامه داد و حفص را هم در کنار شعبه به عنوان دو  قراءات( که این السبع القراءات

ر.ک: همچنین؛) ۳دورت دو راوی برای هر قاری مشهور شدر تاریخ به این صو  ۲(۳۶و  ۳5ت راوی مهم عاصم برشمرد )ابیا

 «.قرآن ز بر بخوانی با چهارده روایت»گوید: که حافظ در شعرش می 1(۳۴۲، صسیهو میل کی. فردرقرآن قراءات

                                                           
رَحِمهم اهلل یقرب َعلَیْكُم تنَاوله را فى مَذَاهِب الْقُرَّاء السَّبْعَة باألمصار أصنف لكم کتابا مُخْتَصفَإِنَّكُم سألتمونى احسن اهلل ارشادکم ان ».  1

لمتصدرین من األیمة ویسهل َعلَیْكُم حفظه ویخف عَلَْیكُم درسه ویتضمن من الرِّوَایَات والطرق مَا اشْتهر وانتشر عِنْد التالین وَصَحَّ وَثَبت عِنْد ا

واعتمدت فى ذَلِك على االیجاز ا سألتموه واعملت نفسى فى تصنیف مَا رغبتموه على النَّحْو الذى اردتموه الْمُتَقَدِّمین فاجبتكم الى مَ

وَقربت االلفاظ وهذبت التراجم ونبهت على الشىء بِمَا ُیؤدى َعن حَقِیقَته من غیر استغراق لكى یُوصل الى واالختصار وَترك التَّطِْویل والتكرار 

فَذکرت عَن نَافِع ِروَایَة قالون وورش َوعَن ابْن کثیر رِوَایَة قنبل وَذکرت عَن کل وَاحِد من الْقُرَّاء رِوَایَتَیْنِ ى قرب ذَلِك فى یسر ویتحفظ ف

عَن اصحابهما عَنهُ  وَهِشَاموالبزى عَن اصحابهما عَنهُ وَعَن ابى عَمْرو رَِوایَة ابى عمر وابى شُعَْیب عَن الیزیدى عَنهُ وََعن اْبن عَامر رِوَایَة ذْکوَان 

وََعن حَمْزَة رِوَایَة خلف وخالد عَن سلیم عَنهُ وَعَن الكسائى رِوَاَیة ابى عمر وابى الْحَرْث فَتلك ارْبَعْ عشرَة وَعَن عَاصِم رَِوایَة ابى بكر وَحَْفص 

سمه واضربت َعن اسْم االمام واذا اتّفقت ذکرت االمام باسمه واذا رِوَاَیة عَنْهُم هى المتلو بهَا والمعول عَلَیْهَا فاذا اخْتلفت عَنْهُم ذکرت الراوى با

ى الطالبین ورغبة فى التَّیْسِیر اتّفق نَافِع َواْبن کثیر قلت قَرَأَ الحرمیان وَإِذا اتّفق عَاصِم وَحَمْزَة والكسائى قلت قَرَأَ الْكُوفِیُّونَ طلبا للتقریب عل

 (۳-۲ص ،التیسیر فی القراءات السبع. )مد وَبِه اعْتصمَ وَعَلِیهِ اتوکل وَهُوَ حسبى والیه أنیبعلى المبتدئین وَعلى اهلل عز وَجل اعْت

 است: و در بحث حفص هم تصریح می کند که اعتبار وی را از کسی غیر از ابن مجاهد گرفته

بن قعین االسدى  مهِ وَهُوَ مولى نصردلة اسْم اد وبهالنجُود عب عَاصِم الكوفى هُوَ عَاصِم بن ابى النجُود وَیُقَال لَهُ اْبن بَهْدَلَة وَقیل اسْم ابى»

 ةبع وَعشْرین وَمِائَقیل سنة سمَان وَویكنى ابا بكر وَُهوَ من التَّابِعین لحق الْحَرْث بن حسان َوافد بنى بكر وَتوفى بِالْكُوفَةِ سنة ثَ

ةِ سنة ارْبَعْ ك وَتوفى ِبالْكُوفَل غیر ذَلِته وَقیلَهُم وَقد قیل اسْمه سَالم وَقیل کنیوابو بكر هُوَ شُعْبَة بن عَیَّاش بن سَالم الكوفى االسدى مولى 

 وَتِسْعین وَمِائَة

أ من ن معِین ُهوَ أَقرَ ثِقَة وََقالَ ابْیع وَکَانََل وَکِوَحَفْص هُوَ حَفْص بن سلیمن بن الْمُغیرَة االسدى الْبَزَّاز الكوفى ویكنى ابا عمر َویعرف بحفیص قَا

 (۶ص ،التیسیر فی القراءات السبع) «ابى بكر َوتوفى قَرِیبا من سنة تسعین وَمِائَة

 أَفْضََلا المُبَرِّزُ رَاوِیهِ فَشُعْبَةُ / اْسمُهُ وَعَاصِمٌ بَكْرٍ أَُبو فَأَمَّا - ۳۵.  ۲

 مُفضَّلَا کانَ وَبِاْإلتْقَانِ وَحَفْصٌ / الرِّضَا بَكْرٍ َأبُو عَیَّاشٍ ابْنُ وَذَاكَ - ۳۶

در این  -چنانكه بعدا بیان خواهد شد –مجاهد شیعه بوده است؛ و ابن یواضح یلیحفص به طور خ انشانیسبعه و راوقراء انیدر م.  ۳

وجود حفص را به عنوان  کندیم یسعسبع به این صورت رویكرد بشدت ضدشیعی داشته و احتماال به همین جهت بوده که  قراءاتتثبیت 

. اما دانی احتماال به آن مساله که مد نظر ابن مجاهد بوده توجه نكرده است. در هر صورت، خود وجود حفص و م رنگ کندک یو یراو

های اهل سنت مطرح کرده است؛ حفص چون شیعه بوده گسترش قرائت او به عنوان مشهورترین قرائت امروزه چالشی را برای سلفی

توانند کاری کنند شمرند و چون قرائت وی چنان شهرتی دارد که نمینند و او را غیرمعتبر میعلمایشان وی را در نقل حدیث تخطئه می ک

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/909247
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 یارت آل یس و بسیاری از احادیث با قرائتی غیر از حفص از عاصم( انطباق ز۵

، و ابن المشهدی آن را با سندی کامل و ۴۹۳۲، ص۲در ابتدای زیارت آل یس )که مرحوم طبرسی آن را در االحتجاج، ج

و جالب «! یس آلِ عَلَى سَلَامٌ: الَىتَعَ اللَّهُ قَالَ کَمَا قُولُوا»شروع زیارت این گونه است:  آورد( 5۶7۳ص الکبیر، جالب در المزار

که  – ۴شود؛ در قرائت نافعتلفظ می« یاسینإِلْ عَلى سَالمٌ»سوره صافات که در قرائت حفص به صورت  1۳۰است که آیه 

شود؛ و تلفظ می« یاسینآلِ  عَلى سَالمٌ»صورت  به -های قرآنی منطبق بر آن در بالد غرب آفریقا فراوان است اینک نسخههم

اند که چون مقصود تنها در متون شیعه دهها حدیث از ائمه اطهار ع روایت شده است که توضیح دادهجالب اینجاست که نه

تا حدی که  - 5در این آیه، آل محمد ص می باشند« آل یاسین»در قرآن حضرت محمد ص است، پس مقصود از « یس»از 

                                                                                                                                                                                                                 
گویند او ضعیف است در حدیث و معتبر است در قرآن! و این از عجایب است: کسی که چگونهنه وی در نقل حدیث )که اهمیتی کمتر از می

 )که اهمیتی بسیار بیشتر دارد( معتبر و مورد وثوق است؟!!!فردی غیرمعتبر و کذاب است اما در نقل قران قرآن دارد(

 -1۳۹۰بهار و تابستان  یقرآن یپژوهشها. دوفصلنامه نوشاوند یی و راحلهآقا مژگان :انمترجم. سیهو میل كیقرآن. فردر قراءات.  1

 ( ۳۵1تا  ۳۳4ص) ۶۶و  ۶۵شماره 

 الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ الْمَسَائِلِ بَعْدَ اللَّهُ حَرَسَهَا الْمُقَدَّسَةِ النَّاحِیَةِ مِنَ التَّوْقِیعُ خَرَجَ: قَالَ أَنَّهُ الْحِمْیَرِیِّ َجعْفَرٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ . وَ ۲

 وَ اللَّهِ إِلَى بِنَا التَّوَجُّهَ أَرَدْتُمُ الصَّالِحِینَ إِذَا اللَّهِ عِبَادِ َعلَى وَ عَلَیْنَا السَّلَامُ نَُیؤْمِنُو ال قَوْمٍ عَنْ...  النُّذُرُ تُْغنِ فَما باِلغَةٌ حِكْمَةٌ تَعْقِلُونَ لِأَمْرِهِ لَا ؛الرَّحِیمِ

 ... آیَاتِه َربَّانِیَّ وَ اللَّهِ دَاعِیَ یَا عَلَْیكَ السََّلامُ یس آلِ عَلَى سََلامٌ تَعَالَى اللَّهُ قَالَ کَمَا فَقُولُوا إِلَیْنَا

 الْأَوَّلِ رَبِیعٍ شَهْرِ فِی السَّیْفِیَّةِ بِالْحِلَّةِ بِدَارِهِ عَلَیْهِ قِرَاءَةً عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الْعِبَادِیُّ مُسَافِرٍ بْنُ عَرَبِیُّ مُحَمَّدٍ أَبُو الْعَالِمُ الْفَقِیهُ الْأَجَلُّ الشَّیْخُ . حَدَّثَنَا ۳

 ِبالْحِلَّةِ أَیْضاً َعلَیْهِ قِرَاءَةً اللَّهُ رَحِمَهُ حُمُْدونٍ بْنِ عَِلیِّ ْبنِ نَمَاءِ بْنُ اللَّهِ هِبَةُ الْبَقَاءِ أَبُو الْعَفِیفُ الشَّیْخُ حَدَّثَنِی وَ مِائَةٍ،خَمْسِ وَ سَبْعِینَ وَ سَنَةَ ثَلَاثٍ

 أَمِیرِ مَوْلَانَا بِمَشْهَدِ اللَّهُ رَحِمَهُ الْمِقْدَادِیُّ طَحَّالٍ  بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ َأحْمَدَ بْنُ الْحُسَیْنُ هِاللَّ عَبْدِ أَبُو الْأَمِینُ الشَّیْخُ  حَدَّثَنَا: جَمِیعاً قَاال السَّیْفِیَّةِ،

 وَ تِسْعٍ سَنَةَ الْحِجَّةِ ذِی مِنْ الْأَوَاخِرِ الْعَشْرِ فِی السَّلَامُ عَلَیْهِ مَامِالْإِ رَأْسِ عِنْدَ الَّذِی الْكَبِیرِ الطَّرْزِ فِی َعلَیْهِ اللَّهِ صَلََواتُ طَالِبٍ أَِبی بْنِ عَِلیِّ الْمُؤْمِنِینَ

 الَْعشْرِ فِی الْمَذْکُورِ لْمَشْهَدِبِا عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الطُّوِسیُّ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحَسَنُ عَلِیٍّ  أَبُو الْمُفِیدُ السَّیِّدُ الْأَجَلُّ الشَّیْخُ حَدَّثَنَا :قَالَ  خَمْسِمِائٍَة، وَ ثَلَاثِینَ

 بْنِ مُحَمَّدِ َعنْ عَنْهُ، اللَّهُ َرضِیَ الطُّوسِیُّ اْلحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو الْوَالِدُ السَّعِیدُ السَّیِّدُ حَدَّثَنَا: َقالَ  خَمْسِمِائَةٍ، وَ تِسْعٍ سَنَةَ الْقَعْدَةِ ذِی مِنْ الْأَوَاخِرِ

 الْقُمِّیُّ، زَنَْجوَیْهِ ْبنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْقُمِّیُّ، یَحْیَى بْنِ أَحْمَدَ بْنُ مَُحمَّدُ الْحُسَیْنِ َأبُو أَخْبَرَنَا: قَالَ الْبَزَّازِ، أُشْنَاسٍ بْنِ مُحَمَّدِ َعنْ اعِیلَ،إِسْمَ

 اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ الْمُفَضَّلِ أَبُو أَخْبَرَنَا وَ  أُشْنَاٍس، بْنُ الْحَسَنُ عَلِیٍّ أَبُو َقالَ :قَالَ الْحِمْیَرِیُّ، جَعْفَرٍ بْنِ اللَّهِ َعبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ

 الْمَسَائِلِ بَعْدَ اللَّهُ، حَرَسَهَا النَّاحِیَةِ، مِنَ إِلَیْهِ خََرجَ أَنَّهُ رَوَاهُ، مَا جَمِیعَ لَهُ أَجَازَ وَ أَخْبَرَهُ یَّالْحِمْیَرِ جَعْفَرٍ بْنِ اللَّهِ َعبْدِ بْنَ مُحَمَّدَ جَعْفَرٍ أَبَا أَنَّ الشَّیْبَانِیُّ

 وَ عَلَیْنَا السََّلامُ وَ ُیؤْمِنُونَ، لَا قَوْمٍ عَنْ بالِغَةٌ حِكَْمةٌ تَقْبَُلونَ، أَوْلِیَائِهِ نْمِ لَا وَ تَعْقُِلونَ، اللَّهِ لِأَمْرِ لَا الرَّحِیمِ، الرَّحْمنِ اللَّهِ  بِسْمِ: أَوَّلُهُ التَّوَجُّهِ، وَ الصَّلَاةِ وَ

 یس آلِ عَلَى َسلَامٌ :تَعَالَى اللَّهُ َقالَ کَمَا فَقُولُوا إِلَیْنَا، وَ تَعَالَى اللَّهِ إِلَى بِنَا التَّوَجُّهَ أَرَْدتُمُ فَإِذَا .الصَّالِحِینَ اللَّهِ عِبَادِ عَلَى

 (۵7-۵۶ص ،۸ج اللطیف، عبد للدکتور  القراءات معجم) یعقوب و شامی عامر ابن همچون عشر و سبع قراء از دیگر قراءات برخی . و 4

 . از باب نمونه: ۵

  ۹4۶ص ،۲ج الهاللی، قیس بن سلیم کتاب
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 عَنْ َأبِیهِ عَنْ مُزَاحِمٍ ْبنِ صْرِنَ بْنِ حُسَیْنِ عَنْ الْحَكَمِ نِبْ حُسَیْنِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدُ دَّثَنَاحَ: قَالَ الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدُ: الثمانون و الثانی الحدیث

 قَالَ لَّذِینَا نَحْنُ  وَ ،«یَاسِینُ» اسْمُهُ آلِهِ وَ یْهَِعلَ اللَّهُ لَّىصَ  هِاللَّ رَسُولَ إِنَّ قَالَ مُ،السَّلَا َعلَیْهِ عَلِیٍّ عَنْ الْهِلَالِیِّ قَیْسٍ بْنِ سُلَیْمِ عَنْ عَیَّاشٍ أَبِی ْبنِ أَبَانِ

 َیاسِین آلِ َعلَى سَلَامٌ: اللَّهُ

  ۲۲۶ص ،۲ج القمی، تفسیر 

 رذک ثم ع ئمةاأل محمد آل و محمد یس: فقال یس آل على سالم الْآخِِرینَ فِی عَلَیْهِ تَرَکْنا وَ: فقال ع محمد آل جل و عز ذکر ثم

 ۳۵۶ص الكوفی، فرات تفسیر

 .ص مُحَمَّدٍ آلُ هُمْ قَالَ یَاسِینَ آلِ عَلَى سَلَامٌ تَعَالَى قَوْلِهِ فِی نْهُعَ اللَّهُ رَِضیَ عَبَّاسٍ اْبنِ عَنِ مُعَنْعَناً کَثِیرٍ بْنُ عُبَیْدُ حَدَّثَنِی قَالَ فُرَاتٌ -

  4۳۳ص ، العقول تحف

 أَخِْبرُونِی ع الْحَسَنِ أَبُو قَالَ قُرْآنِالْ فِی هَذَا مِنْ َأوَْضحُ ءٌیْشَ الْآلِ فِی دَكَعِنْ فَهَلْ الْإِجْمَاعُ َعلَیْهِ وَ أَصْلًا فِیهِ اخْتِلَافَ لَا مَا هَذَا ونُالْمَأْمُ فَقَالَ

 قَالَ شَكٌّ فِیهِ لَیْسَ مُحَمَّدٌ یس الْعُلََماءُ قَالَ یس هِبِقَوْلِ عَنَى فَمَنْ قِیمٍ مُسْتَ صِراطٍ َعلى الْمُرْسَلِینَ لَمِنَ إِنَّكَ. الْحَكِیمِ الْقُرْآنِ وَ یس -اللَّهِ قَْولِ عَنْ

 الْأَنْبِیَاءِ َلىعَ إِلَّا أَحَدٍ عَلَى یُسَلِّمْ لَمْ للَّهَا أَنَّ ذَلِكَ  وَ لَهُعَقَ لِمَنْ وَصْفِهِ کُنْهَ حَدٌأَ یَبْلُغْ لَمْ فَضْلًا ذَلِكَ مِنْ مُحَمَّدٍ آلَ وَ  مُحَمَّداً اللَّهُ َأعَْطى ع الْحَسَنِ أَبُو

 وحٍنُ آلِ عََلى سَلَامٌ یَقُلْ لَمْ وَ هارُونَ وَ مُوسى َعلى سَالمٌ قَالَ وَ ِإبْراهِیمَ عَلى سَالمٌ قَالَ وَ الْعالَمِینَ فِی نُوحٍ عَلى سَالمٌ َتعَالَى وَ تَبَاَركَ فَقَالَ ص

 لَقَدْ الْمَأْمُونُ فَقَالَ مُحَمَّدٍ آلَ یَعْنِی یاسِینَ آلِ عَلى سَالمٌ جَلَّ وَ عَزَّ قَالَ وَ هَارُونَ وَ مُوَسى آلِ عَلَى سَلَامٌ قَالَ لَا وَ ِإبْرَاهِیمَ آلِ عَلَى سَلَامٌ یَقُلْ لَمْ وَ

  السَّابِعَةُ فَهَذِهِ بَیَانَهُ وَ هَذَا شَرْحَ النُّبُوَّةِ مَعْدِنِ فِی أَنَّ عَلِْمتُ

  47۲ص ،( للصدوق) األمالی

 إِْسحَاقَ بْنِ یمَإِبْرَاهِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ یُّالْقُمِّ یْهِبَاَبوَ بْنِ وسَىمُ ْبنِ الْحُسَیْنِ ْبنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو الْفَقِیهُ الشَّیْخُ حَدَّثَنَا -1

 الْخَضِرُ ثَنَاحَدَّ قَالَ سَهْلٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْبَصْرِیُّ الْجَلُودِیُّ عِیسَى بْنِ مَدَأَحْ بْنِ یَحْیَى بْنُ الْعَزِیزِ عَبْدُ أَحْمَدَ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ َعلَیْهِ اللَّهِ رِضْوَانُ

 وَ عَزَّ َقوْلِهِ فِی ع عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ هَِأبِی عَنْ مُحَمَّدٍ ْبنِ عْفَرِجَ الصَّادِقِ نِعَ کَادِحٌ حَدَّثَنِی قَالَ نَافِعٍ بْنُ وُهَیْبُ حَدَّثَنَا قَالَ خِیُّالْبَلْ فَاطِمَةَ أَبِی بْنُ

 .ینَ َیاسِ آلُ نَحْنُ وَ ص مُحَمَّدٌ َیاسِینُ قَالَ یَاسِینَ آلِ عَلَى سَلَامٌ جَلَّ

 بْنُ الْحَكَمُ احَدَّثَنَ قَالَ دَاوُدَ بْنُ سُلَیْمَانُ احَدَّثَنَ قَالَ عَاذٍمُ بْنُ یْنُالْحُسَ دَّثَنِیحَ قَالَ یَحْیَى بْنُ الْعَزِیزِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ إِبْرَاهِیمَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا -۲

 .ص مُحَمَّدٌ َیاسِینُ قَالَ یَاسِینَ آلِ عَلَى سَلَامٌ جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلِهِ فِی مَالِكٍ أَبِی عَنْ السِّنْدِیِّ عَنِ ظُهَیْرٍ

 قَالَ لنَّهْدِیُّا عُمَرَ أَبِی بْنُ دُمُحَمَّ أَخْبَرَنِی قَالَ  لْأَصْبَهَاِنیِّا َعلِیٍّ نِبْ أَحْمَدَ عَنْ الْمُؤَدِّبُ الْحَسَنِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِی حَدَّثَنَا -۳

 آلِ َعَلى قَالَ یَاسِینَ آلِ عَلَى امٌسَلَ جَلَّ وَ  عَزَّ قَوْلِهِ فِی عَبَّاسٍ اْبنِ نِعَ َصالِحٍ أَبِی َعنْ السَّاِئبِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِی حَدَّثَنِی

 .ص مُحَمَّدٍ

 ۲۳7ص ،1ج السالم، علیه الرضا أخبار عیون ؛ ۵۳۰ص ،( صدوقلل) األمالی

 نَعَمْ ع الْحَسَنِ أَبُو قَالَ الْقُرْآنِ فِی هَذَا مِنْ َأوَْضحُ ءٌشَیْ الْآلِ فِی عِنْدَكَ فَهَلْ الْإِجْمَاعُ َعلَیْهِ وَ أَصْلًا فِیهِ خِلَافَ لَا مِمَّا هَذَا الْمَأْمُونُ قَالَ

 مُحَمَّدٌ یس الْعُلََماءُ قَالَتِ یس بِقَوْلِهِ عَنَى فَمَنْ مُسْتَقِیمٍ صِراطٍ عَلى. الْمُرْسَلِینَ  لَمِنَ إِنَّكَ الْحَكِیمِ الْقُرْآنِ وَ یس -جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ َعنْ أَخْبِرُونِی

 أَنَّ ذَلِكَ وَ عَقَلَهُ  مَنْ إِلَّا وَصْفِهِ کُنْهَ أَحَدٌ یَبْلُغُ لَا فَضًْلا ذَلِكَ مِنْ مُحَمَّدٍ آلَ وَ ص مُحَمَّداً أَْعطَى اللَّهَ فَإِنَّ ع اْلحَسَنِ أَبُو قَالَ أَحَدٌ فِیهِ یَشُكَّ لَمْ ص

 وَ مُوسى َعلى سَالمٌ قَالَ وَ ِإبْراهِیمَ عَلى سَالمٌ قَالَ وَ الْعالَمِینَ فِی ُنوحٍ عَلى سَالمٌ َتعَالَى وَ تَبَارَكَ فَقَالَ الْأَنْبِیَاءِ عَلَى إِلَّا أَحَدٍ عَلَى یُسَلِّمْ لَمْ اللَّهَ
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 أْمُونُالْمَ فَقَالَ ص مُحَمَّدٍ آلَ َیعْنِی یس آلِ عَلَى سَلَامٌ قَالَ وَ إِبْرَاهِیمَ آلِ لَا وَ مُوَسى آلِ عَلَى سَلَامٌ یَقُلْ لَمْ وَ نُوحٍ آلِ عَلَى سَلَامٌ یَقُلْ لَمْ وَ هارُونَ

  السَّاِبعَةُ فَهَذِهِ بَیَانُهُ وَ هَذَا شَرْحُ النُّبُوَّةِ مَعْدِنِ فِی أَنَّ عَلِمْتُ قَدْ

 1۶۵ص ،۲ج التفضیل، لقواعد التنزیل شواهد

: قَالَ بَهَانِیُّ الْأَصْ عَلِیٍّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ ُمؤَدِّبُ،الْ الْحَسَنِ بْنُ هِاللَّ بْدُ عَ حَدَّثَنَا بِیأَ حَدَّثَنَا الْقُمِّیُّ جَعْفَرٍ أَبُو حَدَّثَنَا الْمَعْمَرِیُّ بَكْرٍ أَبُو أَخْبَرَنِی -7۹1

 سَلَامٌ :قَوِْلهِ فِی عَبَّاسٍ اْبنِ نِعَ صَالِحٍ یأَبِ َعنْ  السَّائِبِ بْنِ حَمَّدِمُ عَنْ رْوَانَ،مَ بْنِ مُحَمَّدِ َعنْ أَبِی، حَدَّثَنِی: قَالَ النَّهْدِیُّ ُعمَرَ أَبِی بْنُ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا

 .مُحَمَّدٍ آلِ عََلى: قَالَ  َیاسِینَ آلِ عَلَى

 عُثْمَانَ بْنُ  مُوسَى احَدَّثَنَ یَعُْقوبَ، نُبْ عَبَّادُ ثَنَاحَدَّ الْخَثْعَمِیُّ رٍجَعْفَ بُوأَ حَدَّثَنَا رِمٍ،دَا أَبِی بْنُ بَكْرِ أَبُو حَدَّثَنَا الْحَافِظُ، اللَّهِ عَبْدِ أَبُو الْحَاکِمُ حَدَّثَنَا وَ

 نَحْنُ الْفَارِسِیُّ[ الْقَاسِمِ أَبُو: ]الَقَ وَ مُحَمَّدٍ آلُ مْهُ: قَالَ یَاسِینَ آلِ َعلَى سَلَامٌ: تَعَالَى قَوْلِهِ فِی عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ مُجَاهِدٍ عَنْ الْأَعْمَِش، عَنِ الْحَضْرَمِیُّ

 .ص مُحَمَّدٍ آلِ عََلى الْحَارِثِیُّ: قَالَ وَ حَمَّدٍمُ آلُ هُمْ

 1۶7ص ،۲ج التفضیل، لقواعد التنزیل شواهد

 عَنْ: قَیْسٍ  بْنِ سُلَیْمِ نْعَ  عَیَّاشٍ، أَبِی ْبنِ  َأبَانِ نْعَ َأبِیهِ، عَنْ مُزَاحِمٍ، نِبْ نَصْرِ  ْبنِ حُسَیْنِ عَنْ الْحَكَمِ، بْنِ حُسَیْنِ عَنْ الْقَاسِمِ، بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 (.یَاسِینَ آلِ عَلَى سَلَامٌ) [:فِینَا] قَالَ لَّذِیا نَحْنُ وَ یَاسِینُ اسْمُهُ مَسَلَّ وَ آلِهِ وَ َعلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ ِإنَّ: قَالَ  السَّلَامُ َعلَیْهِ عَلِیٍّ

 یفِ عَبَّاسٍ اْبنِ َعنِ: مُجَاهِدٍ عَنْ شِ،اْلأَعْمَ َعنِ ثْمَانَ،عُ بْنِ وسَىمُ َعنْ عُْقوبَ،یَ بْنِ عَبَّادِ َعنْ الْخَثْعَمِیُّ، الْحُسَیْنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا:[ َأیْضاً  قَالَ وَ] 

 .سَلَّمَ وَ آلِهِ وَ هِلَیْعَ اللَّهُ صَلَّى مُحَمَّدٍ آلُ نَْحنُ: قَالَ( یَاسِینَ آلِ عََلى سَلَامٌ: )جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلِهِ

 أَِبی َعنْ الْكَلْبِیِّ عَنِ ُعلَیَّةَ بْنِ دَاوُدَ نْ عَ  الْبَجَلِىِّ رْزُوقٍمَ ْبنِ یْقِزُرَ عَنْ قَفِیِّالثَّ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبَْراهِیمَ عَنْ َأسَدٍ، بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا[ وَ] 

 .سَلَّمَ وَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ هُاللَّ صَلَّى مُحَمَّدٍ آلِ لَىعَ  أَیْ: قَالَ( یَاسِینَ آلِ عََلى سَلَامٌ: )جَلَّ وَ عَزَّ َقوْلِهِ یفِ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ صَالِحٍ

 1۶۹ص ،۲ج التفضیل، لقواعد التنزیل شواهد

 بْنُ شْرُبِ حَدَّثَنَا الْعَسْكَرِیُّ مَحْمُودٍ نُبْ  حَمَّدُمُ حَدَّثَنَا اللَّهِ، دِعُبَیْ بْنُ دُمُحَمَّ حَدَّثَنَا الْحُسَیْنِ ْبنُ عَلِیُّ أَخْبَرَنَا الْحُسَیْنِ، بْنُ عَقِیلُ أَخْبَرَنَا -7۹۶

 َعلَى نِییَعْ َیاسِینَ آلِ َعلَى سَلَامٌ: تََعالَى هِاللَّ قَْولِ فِی اسٍعَبَّ بْنِ هِاللَّ عَبْدِ نْعَ مُجَاِهدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الثَّوْرِیُّ سُفْیَانُ حَدَّثَنَا نُعَیْمٍ، أَبُو حَدَّثَنَا مُوسَى

 .مُحَمَّدُ َیا إِنْسَانُ َیا: بِالسُّرْیَانِیَّةِ یَاسِینَ وَ مُحَمَّدٍ، آلِ

 بْنُ سُلَیْمَانُ یحَدَّثَنِ مُعَاذٍ بْنُ الْحُسَیْنُ دَّثَنِیحَ: قَالَ الْبَصْرِیُّ أَحْمَدَ بُوأَ حَدَّثَنَا ،الْجَرْجَرَاِئیُّ بَكْرٍ أَبُو أَخْبَرَنَا الشِّیرَازِیُّ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو أَخْبَرَنَا -7۹7

 أَهْلُ هُآلُ وَ مُحَمَّدٌ، هُوَ:[ قَالَ] نَیَاسِی آلِ َعَلى سَلَامٌ: قَوْلِهِ فِی[ یِالْكُوفِ وَانَغَزْ الْغِفَارِیِّ] مَالِكٍ أَبِی عَنْ السُّدِّیِّ عَنِ ظُهَیْرٍ، بْنُ الْحَكَمُ حَدَّثَنَا دَاوُدَ

 .بَیْتِهِ

 دُمُحَمَّ دَّثَنَاحَ: قَالَ الْجَُلودِیُّ یَحْیَى بْنُ زِیزِالْعَ بْدُعَ حَدَّثَنَا :قَالَ  یُّالطَّالَقَانِ قَإِسْحَا بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ مُحَمَّدُ َحدَّثَنَا: قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الصَّدُوقُ الشَّیْخُ

 عَنْ وَثَّابٍ، ْبنِ یَحْیَى عَنْ الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا: قَالَ بِیأَ حَدَّثَنِی :قَالَ یُّالْأَحْمَرِ اهِرٍدَ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا: قَالَ  مَعْمَرٍ، بْنُ إِبْرَاهِیمُ حَدَّثَنَا: قَالَ  سَهْلٍ، بْنُ

 اللَّهُ صَلَّى مُحَمَّدٍ آلُ یَاسِینَ آلُ: لَمِیُّ السُّ الرَّحَْمنِ عَبْدِ َأبُو قَالَ( یَاسِینَ آلِ عََلى سََلامٌ: )یَقْرَأُ کَانَ الْخَطَّابِ بْنَ عُمَرَ  أَنَّ السُّلَِمیِّ الرَّحْمَنِ عَبْدِ أَبِی

 .سَلَّمَ وَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ

 ۲۶۸ص ،۲ج ،(القدیمة - ط) المتعظین بصیرة و الواعظین روضة

 .یس آلُ نَحْنُ وَ مُحَمَّدٌ یس َقالَ یس آلِ عََلى سَلَامٌ َتعَالَى قَوْلِهِ فِی ع الْمُؤْمِنِینَ مِیرُأَ قَالَ وَ

 .مُحَمَّدٍ آلِ َعلَى یَعْنِی یس آلِ عََلى سََلامٌ عَبَّاسٍ ابْنُ قَالَ وَ
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بابی باز کرده در آنجا نه فقط از اهل بیت ع بلکه از «  یاسین آل معنى» ( برای1۲۳-1۲۲االخبار )صشیخ صدوق در معانی

؛ بلکه بقدری این -1ابن عباس و ابومالک غفاری و ابوعبدالرحمن سلمی و حتی عمر بن خطاب همین را روایت کرده است

                                                                                                                                                                                                                 
 ۲۳۳ص ،( القدیمة - ط) المرتضى لشیعة المصطفى بشارة

 َنعَمْ ع الْحَسَنِ أَُبو قَالَ لْقُرْآنِا فِی هََذا مِنْ َأوْضَحُ ءٌشَیْ الْآلِ فِی نْدَكَعِ فَهَلْ الْأُمَّةِ إِجْمَاعُ عَلَیْهِ وَ أَصْلًا فِیهِ خِلَافَ لَا مَا ذَاهَ الْمَأْمُونُ قَالَ

 مُحَمَّدٌ یس الُْعلَمَاءُ قَالَتِ یس هِبِقَوْلِ عَنَى فَمَنْ مُسْتَقِیمٍ صِراطٍ عَلى لِینَاْلمُرْسَ نَلَمِ إِنَّكَ الْحَكِیمِ الْقُرْآنِ وَ یس جَلَ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ َعنْ أَخْبِرُونِی

 نَّأَ ذَلِكَ وَ عَقَلَهُ مَنْ إِلَّا وَصْفَهُ وَ هَهُکُنْ أَحَدٌ لُغُیَبْ لَا ضْلًافَ ذَلِكَ مِنْ مَّدٍمُحَ آلَ وَ  مُحَمَّداً أَْعطَى اللَّهَ فَإِنَّ ع اْلحَسَنِ أَبُو قَالَ أَحَدٌ فِیهِ یَشُكَّ لَمْ ص

 وَ مُوسى َعلى سَالمٌ قَالَ وَ ِإبْراهِیمَ عَلى َسالمٌ قَالَ وَ ینَالْعالَمِ فِی نُوحٍ عَلى سَالمٌ َتعَالَى وَ تَبَارَكَ فَقَالَ ع الْأَنْبِیَاءِ عَلَى إِلَّا أَحَدٍ عَلَى یُسَلِّمْ لَمْ اللَّهَ

 شَرْحَ النُّبُوَّةِ مَعْدِنِ فِی أَنَّ عَلِمْتُ قَدْ الْمَأْمُونُ الَ فَقَ ص مُحَمَّدٍ آلَ َیعْنِی یس آلِ عَلَى سَلَامٌ َقالَ وَ هَارُونَ وَ ُموسَى آلِ عَلَى سَلَامٌ یَقُلْ لَمْ وَ هارُونَ

  السَّابِعَةُ فَهَذِهِ بَیَانَهُ وَ هَذَا

 ۲۵۳ص ،1ج ،(للطبرسی) اللجاج أهل على اإلحتجاج

 بِهِ مَّىسَ اللَّهَ لِأَنَّ یاسِینَ آلِ عَلى سَالمٌ قَوْلُهُ کَذَلِكَ وَ تَمْیِیزُهُ صَحَّ وَ ذِهْنُهُ اصَفَ وَ حِسُّهُ لَطُفَ مَنْ إِلَّا تَْأوِیلَهُ یَعْلَمُ لَا َأنَّهُ أَخْبَرْتُكَ مِمَّا هَذَا وَ

  غَیْرَهُ أَسَْقطُوا کَمَا مُحَمَّدٍ آلِ عَلَى سََلامٌ اللَّهِ لَقَوْ  طُونَیُسْقِ أَنَّهُمْبِ لِعِلْمِهِ -الْمُرْسَلِینَ لَمِنَ إِنَّكَ. الْحَكِیمِ الْقُْرآنِ وَ یس -قَالَ حَیْثُ ص النَّبِیَّ

 ۳1۳ص ،1ج ،(القدیمة - ط) األئمة معرفة فی الغمة کشف

 .ص مَُحمَّدٍ آلُ یَاسِینَ آلُ السَّاِئبِ اْبنُ قَالَ  یَاسِینَ آلِ ىَعلَ سَلَامٌ تَعَالَى قَوْلُهُ

 4۰4ص ، السالم علیه المؤمنین أمیر فضائل فی الیقین کشف

 على سالم اآلخرین فی لیهع ترکنا و: )تعالى فقال األنبیاء من مخصوصة جماعة( الصافات سورة) أی السورة هذه فی سبحانه اهلل فضّل»

 و ین،المرسل لجمیع بالتعمیم السورة ختم ثم( هرون و موسى على سالم: )سبحانه قال و( ابراهیم على سالم) تعالى قال و( المینالع فی نوح

 (.یس آل على سالم: )فقال بالسالم محمد آل ذلك أثناء فی أیضا خص

 ۲۰۵ص الصدق، کشف و الحق نهج

 .ص حَمَّدٍمُ آلُ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ یاسِینَ آلِ على سالم

 1۶۵ص السالم، علیه المؤمنین أمیر أسرار فی الیقین أنوار مشارق

 .طی بلغة دمحم اسم یاسین و یاسِینَِإلْ عَلى سَالمٌ: فقال آله، و علیه اللّه صّلى محمد آل على سالم ثم ،هاُرونَ وَ مُوسى عَلى سَالمٌ

 یاسین: آل معنى . باب 1

 ْبنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ أَبِی حَدَّثَنَا قَالَ قِیالْبَا عَبْدِ بْنِ یَىیَحْ بْنُ هِاللَّ عَبْدُ دٍمُحَمَّ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْوَهَّابِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ للَّهِا عَبْدُ حَدَّثَنَا -1

 آلِ عَلَى مٌسَلَا جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلِهِ فِی عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ صَالِحٍ بِیأَ عَنْ بِیِّالْكَلْ عَنِ دَلٍمَنْ عَنْ الرَّزَّاقِ دُعَبْ حَدَّثَنَا قَالَ الْمُغَاِنیُّ قَالَ  الْغَنِیِ عَبْدِ بْنِ الْحَسَنِ

 .ةِالْقِیَامَ یفِ تَوَلَّاهُمْ مَنْلِ  السََّلامَةُ وَ ص آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى الْعَالَمِینَ رَبِّ مِنْ السََّلامُ قَالَ  یَاسِینَ

 جَلُودِیُّالْ عِیسَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى بْنُ  الْعَزِیزِ عَبْدُ مَدَأَحْ أَبُو حَدَّثَنَا الَقَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الطَّالَقَانِیُّ ِإسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا -2

 بْنِ جَعْفَرِ الصَّاِدقِ عَنِ  کَادِحٌ حَدَّثَنِی قَالَ عٍَنافِ بْنُ وَهْبُ نَاحَدَّثَ الَقَ الْبَلْخِیُّ فَاِطمَةَ أَبِی بْنُ الْخَضِرُ حَدَّثَنَا قَالَ سَهْلٍ نُبْ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْبَصْرِیُّ

 .ینََیاسِ آلُ نَحْنُ وَ ص مُحَمَّدٌ نُیَاسِی قَالَ اسِینَیَ آلِ لَىعَ سَلَامٌ جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلِهِ فِی ع َعلِیٍّ  عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ
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 1در این آیه، آل محمد ص می باشند( آمده است.« آل یاسین»همین توضیح )مقصود از 

                                                                                                                                                                                                                 
 قَالَ ِریُّصْالْبَ الْجَلُودِیُّ عِیسَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  یَحْیَى ْبنُ یزِالْعَزِ بْدُعَ أَحْمَدَ بُوأَ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ ِإسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا -3

 آلِ لَىعَ سَلَامٌ جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلِهِ فِی الِكٍمَ أَبِی عَنْ سِّنْدِیِّال عَنِ یْرٍظُهَ بْنُ حَكَمُالْ حَدَّثَنَا قَالَ دَاوُدَ بْنُ سُلَیْمَانُ حَدَّثَنَا قَالَ مُعَاذٍ بْنُ الْحُسَیْنُ حَدَّثَنِی

 .یَاسِینَ  آلُ َنحْنُ وَ ص مُحَمَّدٌ یَاسِینُ قَالَ یَاسِینَ

 أَخَْبرَنِی الَقَ الثَّقَفِیِّ مُحَمَّدٍ بْنِ بْرَاهِیمَإِ عَنْ  لْأَصْبَهَاِنیِّا َعلِیٍّ نِبْ أَحْمَدَ عَنْ الْمُؤَدِّبُ الْحَسَنِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِی حَدَّثَنَا -4

 لَامٌسَ جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلِهِ فِی عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ صَاِلحٍ أَِبی نْعَ لسَّائِبِا بْنِ مُحَمَّدِ َعنْ مَرَْوانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِی حَدَّثَنِی قَالَ النَّهْدِیُّ َعمْرَةَ أَبِی بْنُ أَحْمَدُ

 .ع مُحَمَّدٍ آلِ َعلَى قَالَ َیاسِینَ آلِ عَلَى

 قَالَ سَهْلٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ لَْجلُودِیُّا یَحْیَى بْنُ عَزِیزِالْ عَبْدُ حَدَّثَنَا الَقَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الطَّالَقَانِیُّ ِإسْحَاقَ بْنِ اهِیمَإِبْرَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا -5

 الرَّحْمَنِ بْدِعَ أَبِی َعنْ وَثَّابٍ ْبنِ یَحْیَى عَنْ شُالْأَعْمَ حَدَّثَنَا قَالَ أَبِی حَدَّثَنِی الَقَ حْمَرِیُّالْأَ دَاهِرٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ مَعْمَرٍ بْنُ إِبْرَاهِیمُ حَدَّثَنَا

 .ع حَمَّدٍمُ آلُ سِینَ یَا آلُ لسُّلَمِیُّا الرَّحْمَنِ بْدِعَ َأُبو قَالَ یَاسِینَ آلِ عَلَى سَلَامٌ -یَقْرَأُ کَانَ الْخَطَّابِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ السُّلَمِیِ

 منبع از منابع اهل سنت به این مطلب اشاره شده است: 1۶. فقط تا پایان قرن ششم دست کم در  1

 (:۶1۸ /۳) «سلیمان بن مقاتل تفسیر» 

 آل على المس فالمعنى «یاسِینَ إِلْ َعلى سَالمٌ» قال فإذا ،-وسلم علیه اهلل صلى -النبی به یعنی «یاسین إل» الكلبی حیان عن الفراء قال

 -وسلم علیه اهلل صلى -محمد

 (:۳۹۲ /۲) «للفراء القرآن معانی»

 سَلَّمَ وَ َعلَیْهِ اهللُ صَلَّى َحمَّدمُ آل عَلَى: یاسین آل عَلَى الكلبی تفسیر فِی التفسیر جاء( یاسینَ« 4» آل عَلَى سَالمٌ) یقرءون ثُمَّ

 (:1۰۳ /۲1) «والتراث لتربیةا دار ط البیان جامع=  الطبری تفسیر»

 «محمد آل على سالم: نىبمع ذلك یتأول بعضهم فكان یاسین، من آل بقطع "َیاسِینَ آل عَلى سَالم":المدینة قّراء عامة ذلك وقرأ»

 (:۳1۸۸ /1۰) «حاتم أبی ابن تفسیر»

 أَنَّهُ یََرى کَأَنَّهُ َیاسِینَ إِلْ عَلَى سَالمٌ یَةِالْآ هَذِهِبِ نَزَعَ ثُمَّ شَاءُ،یَ بِمَا اللَّهُ سِمُیُقْ: قَالَ الْحَكِیمِ َوالْقُرْآنِ یس: اللَّه قول فِی الْحَسَن عن - 1۸۰۲۶»

 «رَسُولِهِ عَلَى سَلَّمَ

 (:۳۲۲۵ /1۰) «حاتم أبی ابن تفسیر»

 «اسِینَ یَ إِلْ حَمَّدٍ مُ آلُ نَحْنُ: قَالَ  َیاسِینَ إِلْ َعَلى سَالمٌ: قَوْلِهِ فِی عَنْهُمَا اللَّهُ، رَِضیَ عَبَّاسٍ ابْنِ َعنِ - 1۸۲۵4»

 (:۶7 /11) «للطبرانی الكبیر المعجم»

 اْبنِ َعنِ جَاهِدٍ،مُ َعنْ عَْمشِ،الْأَ عَنِ ُعمَیْرٍ، نُبْ مُوسَى ناث یَعُْقوبَ، نُبْ عَبَّادُ ثنا التُّسْتَرِیُّ، الصابونیُّ الْحُسَیْنِ بْنُ الرَّحْمَنِ عَبْدُ حَدَّثَنَا - 11۰۶4

 «وَسَلَّمَ لَیْهِعَ  اهللُ صَلَّى مُحَمَّدٍ آلَ نَْحنُ»: قَالَ [ 1۳۰: الصافات{ ]یَاسِینَ ِإلْ َعلَى سَلَامٌ} عَبَّاسٍ،

 (:۳۲۲ /۲) «لألزهری القراءات معانی»

 .مكسورة مممدودة، والال مفتوحة بهمزة( یَاسِینَ آلِ َعلَى سَلَامٌ) عامر وابن نافع قرأ»

 .الالم ساکنة الهمزة، مكسورة( یَاسِینَ إِلْ عَلَى سََلامٌ) الباقون وقرأ
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 قَرَأَ وََمنْ .أهله: آلهُ: وقیل .أتباعه: الرجل آلو .إلیه مضافا( یاسین) اسمًا، و( آلِ) جعل( یَاسِینَ آلِ َعلَى َسلَائم) قَرَأَ مَنْ: منصور أبو قال

: األصل فی وکان .وأمته محمدًا: ترید دین،المحم رأیت: کقولك وهذا .المؤمنون وأمته إلیاس: إلیاسٍ، ومعناه جمع فهو( اسِینَیَ إِلْ عَلَى سَلَامٌ)

 «األشعریین: ترید األشعرین، رأیت: یقال کما النسبة، یَاء فخففت. المحمدیین

 (:۶7 /۸) «الرجال ضعفاء فی الكامل»

 «مُحَمد آلُ هُمْ نَحْنُ قَالَ یَاسِینَ  إِلْ عََلى سَالمٌ لِهِقَوْ فِی عَبَّاسٍ وَابْنِ مُجَاهِدٍ، َعنْ األَْعمَش َعنِ مَانَ،عُثْ بْنُ مُوسَى وَحَدَّثنا قَالَ»

 (:۳77ص) «العلمیة ( ط۳۰7)ابن خالویه م وعللها السبع القراءات إعراب»

 {.یاسین إل على سالم: }تعالى قولُه

 کأنّه «یاسین آلِ َعلَى سَالمٌ» عامرٍ بنُوا نافعٌ قرأ{ یاسین إل على سالم: }تعالى وقوله. الجمیع واتفاق هناك، قطعها ىعَلَ داللة األلف بقَطع

 .حسبب أو بقرابة إِلَیْه آل من کل: مُحَمَّد وآل. رَجُل یا مُحَمَّد یا یَاسین، :فِی قِیل کما مُحَمَّد آل

 همزةً، الهاءَ افقَلبُو أهل لهأص آل أن َعلَى ویونالنُّح وأجمع «ِفرْعَوْنَ آلَ أَدْخِلُواْ»: قَالَ . دینه على کان من کلُّ مُحَمَّدٍ آلُ: آخرون وقال

 ،اللَّفظ إلى ال لِ،ألصا إلى ردُّوا أُویل، یجوز وال یْلٌأُهَ: ُقلت آل صغرت إذا أنَّك: ذَلِكَ عَلَى والدَّلیل قَاَل، کما ساکنان، یجتمع لئال مدَّةً، وجعلوها

 عوید،: ولوایق ولم عیید،: عید صغیرت فِی کقولك تُرك وربما. لفظه عَلَى یبقى وال أصله، إلى یردوه أن المصغرات بأکثر العَرَبُ تَفعل وکذلك

 حكى قد الكِسَائِیّ نأ عَلَى .اجدًّ حسنٌ نهفإ فاعرفه وجمعه، عود بتصغیر یشتبه لئال أعواد، یقولوا ولم أعیاد،: جمعه فِی قَالُوا کما الواو، وأصله

 .وأهیلًا أویلًا اللَّفظ عََلى وتارة األصل، عَلَى تارة

 – مََوسَلَّ عَلَیْهِ للَّهُا صَلَّى - بیّالنَّ إدریس وهو واحدٌ، فإنه اللَّفظ فِی جمعًا کان وإن وإلیاسَ األلف بكسر «إلْیَاسِیْن َعلَى سَلَامُ»: الباقون وقرأ

 (:1۵۲ /۳) «العلوم بحر=  ندیالسمرق تفسیر»

 علیه اهلل صلّى اًمحمد: یعنی ینَیَاسِ ِإلْ قرأ ومن. یاسِینَ إِلْ: الباقون وقرأ یَاسِینَ إِلْ على سالم عامر، وابن نافع، قرأ یاسِینَ ِإلْ عَلى سَالمٌ»

. الیاس عجم أنه أحدهما طریقان هفل الیاسین، قرأ ومن. أهله :وقیل. أتباعه الرجل وآل إلیه، مضاف واالل اسم فیاسین. محمد آل: ویقال وسلم

 «ومیكائیل یكالم مثل والیاسین الیاس لقبان یكون أن والثانی. المهلب بنی: یعنی. المهالبة رأیت: یقال کما. المؤمنین من وأمته الیاس،: ومعناه

 (:۶۰ص) «للعسكری األوائل»

 الىتع اهلل عنى إیاه: مفسرینال بعض وقال الطوفان، فى ذهابه بعد الرکن وضع من اول ؛ وهومضر بن الیاس البیت الى البدن أهدى من أول

 الیاس بعضهم وقال الیاس، منهم احدو کل کأن ،« 1»( والنون بالواو) جمیعهم دینه وأهل مضر بن الیاس یاسِینَ یعنى ِإلْ عَلى سَالمٌ: قوله فى

 -وسلم علیه اهلل صّلى -محمدا یعنى یاسین آل على وقرىء ومیكائیل، میكال تقول کما واحد، بمعنى والیاسین

 (:۶1۰ص) «القراءات حجة»

 اهلل صلى مُحَمَّد لآ على أَی{ ینیاس إل على سَالم} عَبَّاس اْبن قَالَ اللَّام وَکسر الْألف بِفَتْح{ یاسین إل على سَالم} َعامر وَابْن نَافِع قَرَأَ»

 ... بِقرَابَة أَو حَسببِ إِلَیْهِ آل من کل عَلَیْهِ اهلل صلى مُحَمَّد وَآل ُمحَمَّد یَا یاسین فِی قیل کَمَا وَآله عَلَیْهِ

 (:آلیا الشاملة بترقیم ۲4۸ /۲) «(4۰۶فورك )م ابن تفسیر»

 .إلیاس آل على وفسر محمد، آل على فسر فإنه{ یَاسِینَ  ِإلْ َعلَى سَلَامٌ} قرأ ومن»

 «{یَاسِینَ ِإلْ عَلَى سَلَامٌ } الباقون وقرأ ،{ َیاسِینَ إِلْ عَلَى سَالمٌ} عامر وابن نافع، قرأ

 (:4۲۳ /۲۲) «التفسیر دار ط القرآن تفسیر عن والبیان الكشف=  الثعلبی تفسیر»
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{ نََیاسِی إِلْ( }1) والباقون مدّالب( یاسین آل) ویعقوب ونافع ابن عامر وقرأ موصولًا،( ۵( )الیَاسین على سالم) وشیبةُ مُحَیْصِن بن قرأ»

 (.۲) والقصر بالقطع

 وهو( 4) - السالم علیه - إلیاس أراد: وقیل(. ۳) بعضهم عن ،- وسلم علیه اهلل صلى - محمد آل أراد فإنه بالمد{ یَاسِینَ إِلْ} قرأ فمن

 اآلیة بسیاق ألیق

 (:۶۵ /۵) «والعیون النكت=  الماوردی تفسیر»

 بكسر باقونال وقرأ ، الالم وکسر ومدها الهمزة بفتح یاسین آل على سالمٌ: عامر وابن نافع قرأ{ یَاسِینَ إِلْ على مٌسال: }وجل عز قوله»

 لمن ریسإد وإن قرأ ألنه ، راسیناد على سالم: مسعود ابن وقرأ ، والالم األلف بإسقاط یاسین على سالم: الحسن وقرأ ، الالم وتسكین الهمزة

 هأن: الثانی. الیاس یسمى هأهل من واحد کل أن بمعنى إلیاس آل جمیع فیه یدخل جمع أنه: أحدهما: وجهان ففیه الیاس قرأ فمن .المرسلین

 :الشاعر الق. ومیكائین ومیكاییل میكال یقولون کما بالزیادة األعجمیة األسماء تغیر العرب ألن بالزیادة فغیر إلیاس

 (إسرائینا البیت ربِّو هذا … جینا لما السوق أهل یقول)

 فی ذاه فعلى. إلیاس آل أنهم: نیالثا. عباس ابن قاله ، وسلم علیه اهلل صلى محمد آل أنهم: أحدهما: وجهان قراءته ففی یاسین آل قرأ ومن

 هذا فعلى ، نینسی طور خرآ موضع وفی ، سیناء طور موضع فی قال کما ، اآلی لتساوی زیدت أنها: أحدهما: وجهان یاسین فی الزیادة دخول

 «وعلیهم هعلی السالم ویكون ملتهمج فی داخالً  فیكون للجمع دخلت أنها: الثانی. له تشریفاً إلیه اإلضافة وتكون دونه أهله على السالم یكون

 (:۵۳۲ /۳) «للواحدی الوسیط التفسیر»

 «علیه یدل ال بعده وما مالكال من قبله ما ألن عید،ب وهذا محمد، آل على سالم: یقول یاسین آل على سالم: تفسیره فی الكلبی وذکر»

 (:41۲ /4) «(4۸۹السمعانی )م تفسیر»

 وَِإن: }الْقِرَاءَة ههَذِ وَعلى " دراسینإ على سَالم " :مَسْعُود اْبن وَقَرَأَ. " إلْیَاس آل ": نَافِع وَقَرَأَ{ یاسین إل على سَالم: }تَعَالَى وَقَوله»

 .إِدْرِیس هُوَ إلْیَاس أَن رُِویَ وَقد{ رْسلینالْمُ لمن إِدْرِیس

 وَأَتْبَاعه حَمَّدًامُ: أَی حمدین،الم رَأَْیت: لرجلا قَول مثل وَاحِد، باسم الْجَمِیع فَسُمی وذووه؛ وَأَتْبَاعه إلْیَاس: أَی{ إلیاسین: }قَوْله وَأما

 .وَأَتْبَاعه

 .ذکر لَهُم بقیسْ لم نَّهُلِأَ ضَعِیف؛ قَول وَهَذَا وَآله، الرَّسُول أَنه: أَحدهمَا: قَولَانِ هِفِی وَقیل{ یاسین إل على سَالم: }قَوْله وَأما

 «ینابَ قد الْآیَتَیْنِ ِقیوَبَا لْیَاس،إ َعن بیاسین عبرفَ إلْیَاس، آل: قَالَ کَأَنَّهُ(( إلیاسین)) قَوْله هُوَ{ یاسین إل: }قَوْله معنى إِن: وَالثَّانِی

 (:1۹4 /1) «(4۹۹للشجری )م الخمیسیة ألمالیا ترتیب»

 حَیَّانَ، نِبْ جَعْفَرِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ مُحَمَّدٍ وأَبُ  أَخْبَرَنَا: الَ قَ َعلَیْهِ، بِقِرَاَءتِی فِ،بِالْمَكْفُو الْمَعُْروفُ الْمُؤَدِّبُ مُحَمَّدٍ ْبنِ َعلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ َأخْبَرَنَا - 7۲۲»

 ،عَبَّاسٍ اْبنِ َعنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ عْمَِش،الْأَ عَنِ ضْرَِمیُّ،الْحَ ثْمَانَعُ بْنُ مُوسَى احَدَّثَنَ: قَالَ  یَعْقُوبَ، بْنُ عَبَّادُ حَدَّثَنَا: قَالَ هَارُونَ، بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا: قَالَ

 «" مُحَمَّدٍ آلِ عَلَى: قَالَ ،[ 1۳۰: الصافات{ ]یَاسِینَ ِإلْ  َعلَى سَالمٌ} ": تَعَالَى قَوْلِهِ فِی

 (:1۹۸ /1) «للشجری الخمیسیة األمالی ترتیب»

 حَیَّانَ، نِبْ رِجَعْفَ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ مُحَمَّدٍ وأَبُ  أَخْبَرَنَا: الَ قَ َعلَیْهِ، بِقِرَاَءتِی فِ،بِالْمَكْفُو الْمَعُْروفُ الْمُؤَدِّبُ مُحَمَّدٍ ْبنِ َعلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ َأخْبَرَنَا - 7۳۵»

 ،عَبَّاسٍ  ابْنِ عَنِ  مُجَاهِدٍ، عَنْ عَْمشِ،الْأَ ضْرَِمیُّ عَنِالْحَ ثْمَانَعُ بْنُ مُوسَى احَدَّثَنَ: قَالَ  یَعْقُوبَ، بْنُ عَبَّادُ حَدَّثَنَا: قَالَ هَارُونَ، بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا: قَالَ

 " مُحَمَّدٍ آلِ عَلَى: قَالَ ،[ 1۳۰: الصافات{ ]یَاسِینَ ِإلْ  َعلَى سَالمٌ} ": تَعَالَى قَوْلِهِ فِی



۳1 

قرائتی  عهاد امام ا استششود که اساسا مبنای تفسیر یاین مساله نه فقط در این زیارت، بلکه در بسیاری از احادیث دیده می

 غیر از قرائت حفص از عاصم بوده است.

 تاریخیغفلتی 

تدریج بین زمان از اموجب شد که  ،قرن یازدهم تدریجا در جوامع اسالمی رخ داد ازغفلت از این تحولی که متاسفانه 

 . متعدد از قرآن در فضای شیعه تقویت شود قراءاتاعتبار این تلقی انکار 

ران، بلکه در اقوال بسیاری از فقها نیز تنها نزد مفس، نه(عشر حتیو  ،سبع) قراءات بسیاری از متواتر بودناعتبار و بلکه 

؛ چنانکه در بحث قرائت حمد و سوره در نماز تقریبا همه فقها )جز معدودی از افراد در یکی دو قرن  1مورد تاکید بوده است

ال »یا  ۲«تواترعلی الوجه المنقول بال»اند با عباراتی شبیه سبع )یا عشر( را مجاز دانسته قراءاتقرائت بر اساس هریک از  اخیر(

؛ که از باب نمونه تصریح به این تواتر را در کلمات شیخ طوسی، انداز این مساله یاد کرده ۳«یثبت قرآنا اال بالنقل المتواتر

 ۴توان مشاهده کرد.شهید ثانی، مقدس اردبیلی، صاحب مدارک و شیخ بهایی بوفور می عالمه حلی، شهید اول، محقق کرکی،

                                                           
ها، تواتر کالسیك است، یعنی . نكته مهمی که در این زمینه نباید از آن غافل ماند این است که مقصود از تواتر، در این عرصه  1

کردند؛ و نحوه ادای آنها را به هم منتقل میتك کلمات و حروف تواتر افرادی که به نحو معلم و شاگردی، در یك آموزش کامال منضبط تك

آموختند و ها و ... میخانهوگرنه اگر توجه کنیم که عالوه بر این یك تواتر میدانی هم وجود داشت )یعنی عموم مسلمانان قرآن را در مكتب

شود قرائت از این رو، وقتی مثال گفته میکردند( که این تواتر میدانی بسیار اساسی است؛ و در عمر خود بارها و بارها قرآن را ختم می

حفص از عاصم متواتر است، معنایش این نیست که این قرائت را فقط حفص از عاصم نقل کرده، بلكه از آنجا که اینان اساتید سرشناس 

چون این افراد در تعلیم و تعلم اند؛ لیكن خواندهآموزش قرائت بودند، در همان زمان، هزاران نفر از مردم قرآن را بر اساس همین قرائت می

 در این زمینه خیلی مشهور شده بودند، این قرائت به نام آنها ثبت شده است.

رسائل  ؛۳۰4، ص۳ذکرى الشیعة فی أحكام الشریعة؛ ج؛  ۵۶األلفیة فی فقه الصالة الیومیة؛ ص. مثال شهید اول در آثاری همچون  ۲

  ؛1۶۹الشهید األول؛ ص

  ؛۲۶۲، ص۳ائل المحقق الكرکی؛ جرسیا محقق کرکی در 

 .7۰۰، ص۲الحدیثة(؛ ج -روض الجنان فی شرح إرشاد األذهان )ط یا شهید ثانی در 

 قراءاتی و اینكه حتما قرائت قرآن در نماز باید به یكی از رعربیدر قرائت قرآن به زبان غ فهیدر مقام نقد نظر ابوحن یطوس خیش.  ۳

إن القرآن ال یثبت قرآنا اال بالنقل المتواتر المستفیض، و لم ینقل ال متواترا و ال آحادا، ان معناه یكون قرآنا. و أیضا ف :دیگویم متواتر باشد

 (۳4۵، ص1)الخالف، ج

بهایی تقدیم  شیخ و مدارك صاحب اردبیلی، مقدس ثانی، شهید کرکی، محقق اول، شهید حلی، عالمه طوسی، ای از عبارات شیخ. نمونه4

 شود:می

)شیخ  الخالف) رآنا.ناه یكون ق، ان معو أیضا فإن القرآن ال یثبت قرآنا اال بالنقل المتواتر المستفیض، و لم ینقل ال متواترا و ال آحادا -

 (۳4۵، ص1ج طوسی(



۳۲ 

                                                                                                                                                                                                                 
وز أن یقرأ ال یجبع و اءات السیجوز أن یقرأ بأیّ قراءة شاء من القر. یجب أن یقرأ بالمتواتر فلو قرأ بمصحف ابن مسعود بطلت صالته -

 (۳۸ص ،1ج ؛(القدیمة - ط) اإلمامیة )عالمه حلی( مذهب على الشرعیة األحكام تحریر). بغیرها و إن اّتصلت روایة

رأ ر من اآلیات، فال یقأ بالمتواتأن یقر التاسع: یجب أن یقرأ بالمتواتر من القراءة و هی السبعة، و ال یجوز أن یقرأ بالشاذ و ال بالعشرة.و -

بإنكار ابن مسعود،  ال اعتبار هما، وبصحف ابن مسعود، اتصلت به الروایة أو ال، ألن اآلحاد لیس بقرآن.و المعوذتان من القرآن یجوز أن یقرأ بم

 به ذلتعول صالح آنالقر فإن منافاة، ال إذ السالم، علیهما الحسین و الحسن بهما یعوذ کان آله و علیهللشبهة الداخلة علیه بأن النبی صلى اهلل 

األحكام  معرفة فی اإلحكام هایة)ن .المكتوبة فی المعوذتین اقرأ: قال و فیها، فقرأهما المغرب السالم علیه الصادق صلى و برکته، و لشرفه

 (4۶۵ص ،1ج )عالمه حلی(،

اءة العشرة، و ز أحمد قررة، و جوّعشو هی السبعة، و ال یجوز أن یقرأ بالشواذ، و ال بال: یجب أن یقرأ بالمتواتر من القراءات۲۲7مسألة  -

حف علی علیه ا تضمنه مصمو هو  کره قراءة حمزة و الكسائی من السبعة، لما فیها من الكسر و اإلدغام.و یجب أن یقرأ بالمتواتر من اآلیات

، و عن أحمد ال غیرهما وبیّ، أ السالم؛ ألن أکثر الصحابة اتفقوا علیه، و حرق عثمان ما عداه، فال یجوز أن یقرأ بمصحف ابن مسعود، و ال

بن ال اعتبار بإنكار ا وقرأ بهما، ز أن یروایة بالجواز إذا اتصلت به الروایة، و هو غلط ألن غیر المتواتر لیس بقرآن.و المعوذتان من القرآن یجو

 للتعوذ الحص القرآن بل اةمناف ال إذ سالم،ال علیهما الحسین و الحسن بهما یعوّذ کان آله و علیه همسعود للشبهة الداخلة علیه بأن النبیّ صلّى اللّ

)عالمه  اءالفقه ذکرة)ت ب فقرأهما فیها.و صلّى علیه السالم المغر« ی المكتوبةف المعوذتین اقرأ»: السالم علیه الصادق قال و برکته، و لشرفه به

 (141ص ،۳ج ،(الحدیثة - ط) حلی(

القرآن ثبت  سعود، ألنّف ابن مو ال یعوّل على ما یوجد فی مصححف الّذی یقرأ به النّاس أجمعالخامس: یقرأ بما نقل متواترا فی المص -

  ال یكون مجزئا.ر القرآن فرأ بغیقبالتّواتر و مصحف ابن مسعود لم یثبت متواترا، و لو قرأ به بطلت صالته، خالفا لبعض الجمهور.لنا: أنّه 

تواترها و أحبّ  وایة، لعدمّتصلت رالتواترها أجمع، و ال یجوز أن یقرأ بالشّاذّ و إن  السّبعة السّادس: یجوز أن یقرأ بأیّ قراءة شاء من

ائیّ؛ لما فیهما من مزة و الكسراءة حقالقراءات إلیّ ما قرأه عاصم من طریق أبی بكر بن عیّاش، و قراءة أبی عمرو بن العالء، فإنّهما أولى من 

 ،۵ج المه حلی(المذهب )ع قتحقی یف المطلب )منتهى صّحت صالته بال خالف. و ذلك کلّه تكلّف، و لو قرأ به اإلدغام و اإلمالة و زیادة المدّ،

 (۶4ص

ا و ثانی: مراعاة إعرابهغیرهما.ال لیین منو واجباتها ستة عشر:األول: تالوة الحمد و السورة فی الثنائیة و فی األوالمقارنة الثالثة: القراءة -

 ومیةة فی فقه الصالة الیاأللفی) ر.لمتواتابالشواذ بطلت.الثالث: مراعاة ترتیب کلماتها و آیها على  وجه المنقول بالتواتر، فلو قرأتشدیدها على ال

 (۵۶، ص)شهید اول(

ماتها و آیها تیب بین کلجب التریالخامسة: ال یجوز اإلخالل بحرف من الفاتحة عمدا،و ال من السورة بعدها، لعدم صدق االمتثال. و کذا  -

رف. و کذا حرکات ه إخالل بحبخالل على الوجه المنقول بالتواتر، ألنّ ذلك هو القرآن الذی أمر بقراءته فی الصالة. و کذا التشدید، ألنّ اإل

لضاد و الظاء و اى لحروف حتخارج امتغیر المعنى باإلخالل بها أو ال، تأسیا بصاحب الشرع و أهل بیته.و یجب مراعاة  االعراب و البناء، سواء

 القراءة. الل بماهیةهو إخ ألنّ إخراج الحرف من غیر مخرجه إخالل بحقیقة ذلك الحرف الذی -و لیس فی الحمد ظاء -ان عسر ما لم یتعذر

األصح  ر، وکمال العش ف و هیفرع:تجوز القراءة بالمتواتر، و ال تجوز بالشواذ. و منع بعض األصحاب من قراءة أبی جعفر و یعقوب و خل

 (۳۰4، ص۳، ج)شهید اول( ذکرى الشیعة فی أحكام الشریعة) جوازها، لثبوت تواترها کثبوت قراءة القرّاء السبعة.
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دیدها بها و تشمراعاة إعرا ها.الثانی:من غیر . و واجباتها ستة عشر:األوّل: تالوة الحمد و السورة فی الثنائیّة و فی األوّلتینالثالثة: القراءة -

 (1۶۹رسائل الشهید األول، ص) وجه المنقول بالتواتر، فلو قرأ بالشواذّ بطلت.على ال

 الثالث اآلخر الّتی سّبع، و فیواتر التو یمكن أن یستفاد من قوله: )أو ترك إعرابا( وجوب القراءة بالمتواتر ال بالشواذّ، فقد اتفقوا على  -

ى بثبوت فی الذّکر د شیخناتردد، نظرا إلى االختالف فی تواترها، و قد شه -خلفقراءة أبی جعفر، و یعقوب، و  و هی -بها تكمل العشرة

ء سعود، فلو قرأ بشین، و ابن من محیصو ال یقصر عن ثبوت اإلجماع بخبر الواحد، فحینئذ تجوز القراءة بها، و ما عداها شاذ کقراءة اب ،تواترها

 (۲4۵، ص۲، ج)محقق کرکی( عدجامع المقاصد فی شرح القوا) من ذلك عمدا بطلت صالته.

تالوة  اتها ستة عشر:األول:اءة و واجبة: القرالحادی عشر: القیام بها فلو أوقعها قبل القیام بطلت. ]المقارنة الثالثة: القراءة[المقارنة الثالث -

طلت ب( 1لو قرأ بالشواذ )التواتر، فقول بوجه المنالحمد و السورة فی الثنائیة و فی األولیین من غیرهما.الثانی: مراعاة إعرابها و تشدیدها على ال

(۲.) 

جوز المصنف الى  لمشهورة، ولسبع اقوله: و الشواذ.هو جمع شاذ، و المراد به ما لم یكن متواترا، و قد حصر بعضهم المتواتر فی القراءات ا

 (۲۶۲، ص۳المحقق الكرکی، جرسائل ) العشر بإضافة قراءة أبی جعفر و یعقوب و خلف، ألنها متواترة و ال بأس به.

 و إن کانت جوز القراءة بالشواذّبعة، فال تنّة متّو المراد باإلعراب هنا ما تواتر نقله منه فی القرآن، ال ما وافق العربیّة مطلقًا، فإنّ القراءة س -

ة، و ماء على تواتر السبعأجمع العل .و قدو ابن محیصن جائزةً فی العربیّة.و المراد بالشاذّ ما زاد على قراءة العشرة المذکورة، کقراءة ابن مسعود

رحمه اللّه، و ال  به الشهید ن شهداختلفوا فی تمام العشرة، و هی قراءة أبی جعفر و یعقوب و خلف. و المشهور بین المتأخّرین تواترها، و ممّ

ماء الرجال الذین اباً فی أسفرد کتأالقرّاء من المتأخّرین  یقصر ذلك عن ثبوت اإلجماع بخبر الواحد، فتجوز القراءة بها، مع أنّ بعض محقّقی

آلیات( )مع مخالفة ترتیب ا زئ القراءةال( تج)نقلوها فی کلّ طبقة، و هُمْ یزیدون عمّا یعتبر فی التواتر، فتجوز القراءة بها إن شاء اللّه. )و( کذا 

 (7۰۰، ص۲الحدیثة(، ج -)ط  (۹۶۶؛ مشهید ثانى) روض الجنان فی شرح إرشاد األذهان) على الوجه المنقول بالتواتر

ها. فی األولتین من غیر لثنائیّة واورة فی الثالثة: القراءة، و واجباتها ستة عشر: ]األّول: تالوة الحمد و السورة[األوّل: تالوة الحمد و الس -

 . (۲) لو قرأ بالشواذّ بطلتف، (1جه المنقول بالتواتر)]الثانی: مراعاة إعرابها و تشدیدها[الثانی: مراعاة إعرابها و تشدیدها على الو

 ،تهر من قراءة السبعةیه أو ما اشاتّفق عل ال ریب فی جواز القراءة بما نقل تواترا، و المحقّق منه ما«. على الوجه المنقول بالتواتر»قوله: ( 1)

 ت متواتر، بل المرادذه القراءاهرد من خلف.و لیس المراد أنّ کّل ما و العشرة بإضافة أبی جعفر و یعقوب و و اختار المصنّف جواز القراءة بتمام

و المعتبر «۵»ن. ل هذا الشأمن أه انحصار المتواتر اآلن فیما نقل عنهم، فإنّ بعض ما نقل عن السبعة شاذّ فضال عن غیرهم، کما حقّقه جماعة

« ۶»اتٍ ٰ مکَلِ رَبِّهِ مِنْ آدَمُ ىٰ فَتَلَقّ ، کا لم یكن مترتّبا بحیث ال تجیزه العربیةالقراءة بما تواتر من هذه القراءات و إن رکّب بعضها فی بعض، م

 بالرفع فیهما أو بالنصب، أخذا رفع آدم من غیر قراءة ابن کثیر، و رفع کلمات من قراءته، و نحوه.

یأتی و إن کان ذا کلّ ما سصالة، و کبطلت( یعود إلى الالمراد بالشواذّ ما لم یكن متواترا، و ضمیر )«. فلو قرأ بالشواذّ بطلت»قوله: ( ۲)

 ذلك یتمّ مع العمد، وال دعاء،  قرآن وعوده إلى القراءة أقرب من جهة اللفظ؛ لفساد المعنى فی أکثر المواضع. و إنّما تبطل؛ لكون الشاذّ لیس ب

 (۵۲۹الحاشیة األولى على األلفیة، ص) أمّا مع النسیان فال کباقی الكالم.

 (1الثانی: مراعاة إعرابها و تشدیدها على الوجه المنقول بالتواتر، ) -

 (۵۲۹ص ى األلفیة،نیة علالحاشیة الثا) و هو قراءة السبعة، و فی جوازه بالعشرة قول قوّی.«.على الوجه المنقول بالتواتر»قوله: 



۳۴ 

الدین رضی سبع را منکر شده قراءاتای که صریحا تواتر تنها عالم شیعهپیش از قرن یازدهم، د تا در حدی که جستجو ش

است که هیچ گونه دلیلی  در کتابی نحوی )شرح کافیه( (۶88متوفی بعد از ) «االئمهنجم»و » شیخ رضی» استرآبادی معروف به

                                                                                                                                                                                                                 
ابیة و تشدیدا و ائیة و إعررکة، بنحجواز اإلخالل بها حرفا و  و معلوم من وجوب القراءة بالعربیة المنقولة تواترا، عدم االجزاء، و عدم -

تفاء أیضا إذا ع عدم االکمها، و بمدا واجبا، و کذا تبدیل الحروف و عدم إخراجها عن مخارجها لعدم صدق القرآن: فتبطل الصالة مع االکتفاء 

 إلتیان بالصحیح.کانت کذلك عمدا، و یكون مثله من الكالم األجنبی مبطال، و اال فتصح مع ا

 جوب قراءة علم کونها، للعلم بوکتفاءو کأنه ال خالف فی السبعة، و کذا فی الزیادة على العشرة، و اما الثالثة التی بینهما فالظاهر عدم اال

 قرآنا، و هی غیر معلومة: و ما نقل انها متواترة غیر ثابت.

 الواحد، و نحوه کما ن، و الخبره، الظالذی یجب ثبوته، بالعلم: و ال یكفی فی ثبوت و ال یكفی شهادة مثل الشهید: الشتراط التواتر فی القرآن

لیه و آله ذلك، لم عصلى اهلل  قل عنهنثبت فی األصول: فال یقاس بقبول اإلجماع بنقله، النه یقبل فیه قول الواحد: و کیف یقبل ذلك، مع انه لو 

ه الته و اخباره بثبوتو کاف، لعدر، و هیجزى ما فوق السبع إلى العشرة، لشهادة الشهید بالتوات انه -یثبت: فقول المحقق الثانی و الشهید الثانی

 غیر واضح. نعم یجوز له ذلك إذا کان ثابتا عنده بطریق علمی و هو واضح. -کنقل اإلجماع

ا قرآن، منفی م انه یقینبمعلو فكل ما لیسبل یفهم من بعض کتب األصول. ان تجویز قراءة ما لیس بمعلوم کونه قرآنا یقینا فسق، بل کفر: 

 کونه قرآنا یقینا، على ما قالوا.

اهر، لعلم. فعلى هذا فالظال بد من اواتر فثم الظاهر منه وجوب العلم بما یقرأ قرآنا، انه قرآن: فینبغی لمن یجزم انه یقرء قرآنا تحصیله من الت

البرهان فی  و ةمجمع الفائد) العلم بالقرائن، مثل تكرره فی األلسن بحیث یعلم. عدم جواز االکتفاء بالسماع من عدل واحد، مع عدم حصول

 (۲1۸-۲17، ص۲، ج(۹۹۳)مقدس اردبیلی م شرح إرشاد األذهان

ى و منسوب إلعه، و همو حكی عن بعض الجمهور أنه ال یقدح فی الصحة اإلخالل باإلعراب الذی ال یغیر المعنى، لصدق القراءة  -

القرآن،  هنا ما تواتر نقله فی ، و ال ریب فی ضعفه.و ال یخفى أن المراد باإلعراب[۳۸7: ۲رسائل السید المرتضى ]بعض مسائله المرتضى فی 

رى عن بعض كى فی الذکحبع. و ال ما وافق العربیة، ألن القراءة سنة متبعة. و قد نقل جمع من األصحاب اإلجماع على تواتر القراءات الس

.قال [1۸7رى: الذک]لسبع تواتر امن قراءة أبی جعفر، و یعقوب، و خلف، و هی کمال العشر. ثم رجح الجواز لثبوت تواترها کاألصحاب أنه منع 

. و [11۲: 1قاصد جامع الم] ءة بهابعد نقل ذلك: و هذا ال یقصر عن ثبوت اإلجماع بخبر الواحد، فتجوز القرا -رحمه اللّه -المحقق الشیخ علی

ل الذین سماء الرجاأابا فی عن بعض محققی القراء أنه أفرد کت -قدس سره -ذلك رجوع عن اعتبار التواتر.و قد نقل جدیهو غیر جید، ألن 

 م فی شرح عبادات شرائع اإلسالممدارك األحكا) .[۲۶4روض الجنان: ]نقلوا هذه القراءات فی کلّ طبقة، و هم یزیدون عما یعتبر فی التواتر 

 (۳۳۸، ص۳، ج(1۰۰۹م عاملی، موسوی محمد )سید

 وللروایتین سّالمال علیهم ائمّتنا نع النصوص وتظافر الجماعنا منه اجزاء محالّها، فی والبسمالت. نقله على الدواعی لتوفّر متواتر القرآن -

 کانت إن ؛متواترة والسبع. دهجریت فی السلف مبالغة مع ؛«فَبِأَیِّ» و «َویْلٌ »: ك خطّه بلون اثباتها على الكلّ والتّفاق «عبّاس ابن» عن

 )الشیخ ولاألص )زبدة .اآلحاد خبارکأ هی: قیل. بالشواذّ عمل ال و. فال االمالة، و کالمدّ ، االدائیّة امّا.  «مالك» و «ملك»: ك جوهریّة؛

 (17۶ ( ص1۰۳1البهایی، م )الشیخ األصول )زبدة 17۶ ( ص1۰۳1البهایی، م
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اعتبار مناقشاتی درباره کم در قرن یازدهم کم .1اندشری دانستهبرای این تردیدش نیاورده و این موضع وی را تحت تاثیر زمخ

تا  ۲ (۲7۳ص، ۲ذخیرة المعاد فی شرح اإلرشاد، ج ( در1۰۹۰شود )مثال محقق سبزواری )ممطرح می قراءاتاین تواتر و 

از  ظاهرا پردازند؛ ومی راءاتقتواتر اعتبار و به انکار  صریحا ((111۲)م از علما )مانند سید نعمه اهلل جزائریجایی که برخی 

این  باز شد که باب توجیهی در همین ایام شد،سبع و بلکه عشر در کلمات قدما بسیار دیده می قراءاتتاکید بر تواتر  که آنجا

 نه تا شخص پیامبر ص!مذکور بوده است؛  تواتر، تواتر تا زمان قراء

                                                           
با توجه به اینكه در هیچ یك از این فرازها توضیحی برای  دارد؛ و قراءاتدال بر انكار تواتر  یریباکتابش تع یجا نیدر چند. وی  1

دانسته چنین یا صرفا به خاطر اینكه اینها را قابل جمع نمی قراءاتدر قول به عدم تواتر  یاست که و نیا یاحتمال جد این ادعایش نداده،

إلیه بعض  بوال نسلّم تواتر القراءات السبع ، وإن ذه» ریتعب یکه و یاز موارد یكیر کرده است. د تیتبع یاز زمخشر گفته ویا صرفا

 زده است: قهیتعل نیحسن عمر( چن وسفیرا آورده مصحح کتاب )« األصولیین

ن رسم االجتهاد ملرأی والرضی فی هذا مسلك الزمخشری وأمثاله ممّن ینكرون تواتر القراءات السبع ، أو یرون أنها أخذت با یسلك

اء السبعة کابن روهما من الق حمزة ،والمصحف. وفی هذا الشرح أمثلة کثیرة لهذا االتجاه منه ، وسیأتی قریبا فی هذا البحث نقده لقراءتی نافع 

 ۲جلد ،یةعلى الكاف الرضیّ هنا قریبة من عبارة الزمخشری فی الكشاف فی نقد قراءة ابن عامر فی سورة األنعام ؛ )شرح وعبارتهعامر ؛ 

 (۲۶1صفحه 

و اعلم أن المراد باإلعراب هاهنا اإلعراب الّذی تواتر نقله فی القرآن ال ما وافق قانون العربیّة مطلقا و قد حكی عن جماعة من .  ۲

ذین نقلوا األصحاب دعوى اإلجماع على تواتر القراءات السّبع و حكى الشارح الفاضل أن بعض محققی القراء أفرد کتابا فی أسماء الرّجال ال

 هذه القراءات فی کل طبقة و هم یزیدون على ما یعتبر فی التواتر

اترها کتواتر ز لثبوت توالجوا و أمّا الثالثة الباقیة و هی تمام العشر فقد حكى الشهید فی الذکرى عن بعض األصحاب المنع منه ثم رجح

ألصول اشتراط المقرّر فی ه أن اثبوت اإلجماع بخبر الواحد و أورد علی السّبع و قال المدقق الشیخ علی بعد ما نقل ذلك و هذا ال یقصر عن

 التواتر فیما یقرأ قرآنا و مجرّد نقل واحد و لو کان عدال ال یفید حصول التواتر

ر هذه القراءات متوات ما ورد منر أن کلّحتّى قیل و لیس المراد بتواتر السّبع و العشثم ال یخفى أن تواتر القراءات السّبع ممّا قد نوقش فیه 

ال خالف فی جواز  لظاهر أنّهلكن ا بل المراد انحصار التواتر ألن فیما نقل من هذه القراءات فإن بعض ما نقل عن السّبعة شاذ فضال عن غیرهم

من  تداوله القراء بینهمیءة بما قراواز الالقراءة بها قال الشیخ أبو علی الّطبرسی فی تفسیره الكبیر الظاهر من مذهب اإلمامیة أنهم أجمعوا على ج

 القراءات إال أنهم اختاروا القراءة بما جاز بین القراء و کرهوا تجوید قراءة منفردة

ثانیهما  رف تأویالنبعة أحسو الشائع فی أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد ثم ذکر فی تأویل ما روی عن النّبی ص أنزل القرآن على 

 القراءات و ذکر أن االختالف فی القراءات على سبعة أوجه و فصل تلك الوجوهأن المراد سبعة أوجه من 

 لفاخت بما قراءةال جواز من المالسّ علیهم عنهم روی لما أصلح الوجه هذا أن روحهثم نقل عن الشیخ السّعید أبی جعفر الطّوسی قدّس اهلل 

 فیه القراء

أولى من  عالء فإنهاو بن القرأه عاصم من طریق أبی بكر بن عبّاس و طریق أبی عمرو قال المصنّف فی المنتهى أحبّ القراءات إلی ما 

 فال خالقراءة حمزة و الكسائی لما فیهما من اإلدغام و اإلمالة و زیادة المد کلّه تكلف فلو قرأ به صحت صالته ب
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روضة المتقین )شود به عنوان یک احتمال مطرح می( 1۰7۰)ماول مجلسی  امثال در سخنانابتدا  ادعااین جالب است که 

( حالت قطعیت 111۰مجلسی دوم )م امثال در سخنانکم کم؛ اما 1(۲۶۰ص، 1القدیمة(، ج -فی شرح من ال یحضره الفقیه )ط 

شد که از میان این قرائتها ابتدا این قول تقویت میدر  ؛(۲۹۹۲ص، 1مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار، ج)گیرد به خود می

األصول و -الکافی شرحدر  (1۰8۰)م یمال محمد صالح مازندرانتنها یکی )آن هم ال علی التعیین( درست است )مثال سخنان 

؛ اما با رواج صنعت چاپ و عدم آگاهی از بالد غرب اسالمی )مانند بسیاری از بالد آفریقا که در (71۳-7۰ص، 11الروضة ج

 متواتر قرائت تنهاشود که کم این ذهنیت در برخی از معاصرین پیدا میافع رواج دارد( بعد از دو سه قرن کمآنجا قرائت ن

این  طی و برای اینکه صورت مساله جالبتر شود و بدانید که در)جالب  صحیح همین قرائت حفص از عاصم بوده است!

نشیب شده است خوب است به این نکته نیز اشاره کنیم چقدر دستخوش فراز و « سبعه احرف»و « حرف واحد»قرون معنای 

کند که در مصحف آورده است تصریح می را که کسی مثل طبری که در تفسیرش دهها قرائت سازگار با مصحف عثمانی

 ۴(۲۲ص ،1ج القرآن، تفسیر فی البیان ! )جامعحفظ شده است «سبعه احرف»از « حرف واحد»عثمانی فقط 

                                                           
هة على التشدید بناء على تواتر القراءتین عن النبی و یمكن إبقاء کل قراءة على حالها بأن یكونا مرادین حرمة على التخفیف و کرا.  1

واحد، و ما روی من أن القرآن نزل على سبعة  صلى اهلل علیه و آله و سلم، و الظاهر من أخبارنا أنهما من القراء، و إنما نزل القرآن على حرف

مفتتح التفاسیر، و نقل الطبرسی رحمه اهلل طرفا منها فی  أحرف على تقدیر صحة الروایة أولها العامة و الخاصة بتأویالت کثیرة یذکرونها فی

علیها مفتتح مجمع البیان، و ذکر الرازی و النیشابوری طرفا منها أیضا و على أی حال فال ریب أن القراءة بالسبعة، بل بالعشرة جائز و معمول 

 ... طهار أو التطهر شامال لهوجوبا، و روی أخبار کثیرة قویة على جواز الوطء بعد غسل الفرج بأن یكون اال
فإنه لو سلم تواترها فإنما هی متواترة عن أصحاب القراءات  أقول: هذا مبنی على عدم تواتر القراءات عن النبی صلى اهلل علیه و آله،.  ۲

كثیرة دالة على نقص القرآن و کعاصم مثال، و هذا بین لمن تتبع کتب التفسیر و القراءة و عرف کیفیة ظهور تلك القراءات، مع أن األخبار ال

مائنا تغییره، و أن القرآن المنزل عند األئمة علیهم السالم، و یظهر عند ظهور القائم علیه السالم و قد نزل بحرف واحد، و علیه جماعة من عل

 کالسید و المفید و غیرهما.

فى تفسیرها و تعیینها حتى نقل عن ابن حبان أنه بلغ  و بالجملة اتفقت العامة على أن القرآن نزل على سبعة أحرف و ان اختلفوا . ۳

فى الرد علیهم و قال انه نزل على حرف واحد و االختالف « ع»االختالف فى معنى االحرف السبعة الى خمسة و ثالثین قوال. و بالغ الصادق 

القراءة بأحد هذه الحروف حتى یظهر االمر کما دل  انما جاء من قبل الرواة فالتبس ذلك الحرف المنزل بغیره على االمة الجل ذلك فیجوز لهم

 و دل علیه أیضا أخبار اخر.« عن تنزیل القرآن قال اقرءوا کما علمتم« ع»سألت أبا عبد الّله »علیه الحدیث اآلتی عن سفیان بن السمط قال 

تالف انما جاء من الم و االخهم الس أهل الذکر علیواحد من غیر اختالف فیه و ال یعلمه اال قوله: )اقرءوا کما علمتم( القرآن نزل على حرف

ما لى رسوله کله تعالى عفاذا خرج حمل الناس على ما أنز« ع»بقراءته على وجه علموه لنا الى أن یخرج الصاحب « ع»قبل الناس فأمر 

 ء.سیجی
 المؤمنین أمیر و المسلمین امام ان على الدالة ثاراآل و الكتاب جمیعها باستیعاب یطول التی االخبار من ذلك أشبه ما و جعفر أبو . قال 4

 الدخول و اإلسالم بعد بعضهم من الردة حذار بهم منه رأفة و علیهم منه إشفاقا و لهم منه نظرا المسلمین جمع علیه اللّه رحمة عفان بن عثمان

 رسول أصحاب سماع مع القرآن علیها نزل التی بعةالس االحرف ببعض التكذیب عصره فى و بمحضره بعضهم من ظهر إذ االیمان بعد الكفر فى
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 تبصره

شود که برخی در مقام توجیه رواج انحصاری حفص از عاصم، مکرر به رواج خود دو سه دهه اخیر( دیده میدر معاصرین )

کنند؛ که این اوج بی اطالعی ایشان از بحث عاصم )که روایت شعبه از وی در برخی مناطق رواج جدی داشته( اشاره می

 5۴۰ختالفات شعبه و حفص )دو راوی مشهور عاصم( را دهد. خوب است اشاره کنیم که ظاهرا تعداد ارا نشان می قراءات

 ؛ که از اختالف قرائت بین خود عاصم و دیگران گاه بیشتر است.1اندمورد برشمرده

 سیر بحث

 :این بحث را در دو بخش بررسی خواهیم کرد

انجام شد  قراءات این هایی که در طول تاریخ بامواجهه و از جانب خداوند متعدد قراءات نزولبخش اول به اثبات 

قبل از  متاسفانه در بسیاری از علما هم امروزه رواج یافته ناچاریم ی که بیان شداین ذهنیت چوناختصاص دارد؛ در واقع، 

 تا شخص پیامبر ص ارائه دهیم قراءاتاین  تعدادی ازبخش انتساب اطمینانپرداختن به تحوالتی که رخ داد ابتدا شواهدی بر 

به سراغ  ،تعدد قراءاتی که به پیامبر ص برسد واقعیت انکارناپذیر تاریخی است از اینکه معلوم شد ؛ و بعد)فصل اول(

؛ تا بستر صدور این روایت معلوم شود ،روایت نزول بر حرف واحد شدصدور  ای خواهیم رفت که موجبتحوالت تاریخی

رخ داده، ناشی از فهم  قراءاتبر سبعه احرف و تعدد خواهیم داد که این چالشی که بین این روایت و روایات نزول  آنگاهو 

این  ،عوض شدن بستر اجتماعی و با توجه بهبوده است که  قراءاتو فهم ناصوابی از وضعیت تعدد  تیروا نیاز انادرستی 

بر حرف آن قرنزول  با یاتمناف متعدد قراءات وجودنه فقط باشد؛ و در حقیقت کامال طبیعی می هاچنین خطاهایی در برداشت

 هم دو دسته روایات فوقبلکه  (،رخ داد قراءاتدر مواجهه با تعدد  به بعد 1۲قرن  ی که ازخطای= تصحیح ) داردواحد ن

)فصل دوم(؛  (چهارم به بعد در متعارض دیدن این دو دسته روایت رخ داد نقر ی که ازخطایتصحیح ) واقعا قابل جمع است

و  قراءاته وضوح کافی پیدا کرد، یکبار دیگر جریان تاریخ نزول قرآن و نحوه رواج و نهایتا بعد از اینکه صورت مسال

در مقطعی از  مصاحف مختلف در طول تاریخ را با شواهد کافی مرور خواهیم کرد که در این مرور نشان خواهیم داد که

 (گویی برای قرآن؛ جواز مترادفل الرواة)االختالف من قب ای که برگرفته از کالم رسول اهلل ص نباشدساختگی قراءات تاریخ،

                                                                                                                                                                                                                 
 رحمة فحملهم کفر فیها المراء أن إیاهم اخباره و منها بشئ التكذیب عن النهى سلم و علیه اللّه صلّى اللّه رسول من سلم و علیه اللّه صلى اللّه

 معه علیهم أمن بما إیاهم سلم و علیه اللّه صلّى اللّه ولرس فراق و القرآن بنزول عهدهم بحداثة و عصره فى بینهم ذلك؟؟؟ رأى إذ علیه اللّه

 جمعهم الذی المصحف عدا ما حرق و واحد حرف أو واحد مصحف على جمعهم و واحد حرف على القرآن تالوة من الدین فى البالء عظیم

 أن رأت و بالطاعة ذلك على المةا له فاستوثقت یحرقه أن علیه جمعهم الذی المصحف مخالف مصحف عنده کان من کل على عزم و علیه

 و نفسها ال منها نظرا و له منها طاعة ترکها فى العادل امامها علیها عزم التی الستة باألحرف القراءة فترکت الهدایة و الرشد ذلك من فعل فیما

 تتابع و آثارها عفو و لدثورها بها القراءة الى الیوم ألحد سبیل فال آثارها تعفت و معرفتها االمة من درست حتى ملتها أهل سائر من بعدها لمن

 الیوم قراءة فال دینها أهل لسائر و نفسها ال منها نظرا لكن و منها ءشى صحة و صحتها منها جحود غیر من بها القراءة رفض على المسلمین

 الباقیة. ستةال االحرف من عداه ما دون الناصح الشفیق امامهم لهم اختاره الذی الواحد بالحرف اال للمسلمین

1  . 
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مدیریت و عمال حذف شد؛ و از قرن چهارم به بعد نزد تمام مسلمانان تنها قرائتی معتبر  ،نیز پیدا شد، اما چگونه این جریان

 .است که واقعا از جانب شخص رسول اهلل ص ادا شده باشد )فصل سوم(

 وهستیم؛ « متعدد تقراءانزول قرآن کریم با »یخی از یک پدیده به نام بدین ترتیب، بخش اول صرفا در مقام گزارشی تار

اهلل  خص رسولمتعددی که به ش قراءاتهدف اصلی این بخش آن است که نشان داده شود که اوال به لحاظ تاریخی، وقوع 

 ست.اشته اهای مسلمانان با این پدیده چه فراز و فرودهایی دص برگردد قابل انکار نیست؛ و ثانیا مواجهه

به عنوان یک واقعیت عینی متعدد و ابالغ آن توسط خود پیامبر اکرم ص  قراءاتاصل نزول  معلوم شد که بعد از اینکه

خواهیم رفت. این فصل  چگونگی امکان و وقوع این پدیدهچرایی و تبیین  سراغ بخش دوم به در، تاریخی جای تردید ندارد

رخ داده است، ناشی از این بوده که متناسب با  قراءاتانکارهایی که نسبت به تعدد  از این جهت ضرورت دارد که بسیاری از

متعدد و رواج بیش از یک قرائت الهی در میان  قراءاتاند وقوع این واقعیت )نزول تصور و انتظاری که از نزول وحی داشته

و عمده اشکاالت مخالفان، بیش از اینکه ؛ اندهردکولذا آن را مستلزم تحریف قرآن قلمداد می ،مسلمانان( را محال و ناممکن

رسد مناسب باشد کرده است؛ از این رو به نظر میفرض ذهنی برگشت میریشه در شواهد تاریخی داشته باشد، به این پیش

ی تبیین مناسب باشد ،قابل انکار نیستواقعیتی رخ داده اینکه چنین اصل  معلوم شد که به لحاظ شواهد تاریخی پس از اینکه

یعنی  فرضی که مانع پذیرش این واقعیت عینی بود مرتفع گردد؛ای ارائه شود؛ تا پیشپذیری چنین واقعهت و امکانمعقولی از

)و به طور  ه محمل و حتی چه ضرورتی می تواند داشته باشدمتعدد در عالم ثبوت چ قراءاتاوال نزول  نشان دهیم اینکه

از  ؛ که در اینجا بحثهایی در خصوص حقیقت قرآنتواند باشد(آن بر هفت حرف چه میخاص معنای عمیق حدیث نزول قر

ی پیامبر متعدد بر سامعه قراءاتو ثانیا در عالم اثبات، نزول  مطرح خواهد شد )فصل چهارم(؛ نگاه خود قرآن و اهل بیت

؛ آیا حتما باید آیه توانسته باشدونه میمتعدد از جانب پیامبر ص به مخاطبانشان چگ قراءاتص؛ و سپس نحوه رساندن این 

الاقل در  –شده )که البته وجود شأن نزول های متعدد معتبر برای برخی از آیات شاهدی بر وقوع این مطلب چند بار نازل می

دارد که آیه  ( یا طرق دیگری هم فرضبوده است قراءاتترین روش برای تعدد ؛ و این سادهاست -خصوص برخی از آیات

کرده؛ و حتی متعدد را مطرح می قراءاتهمان ابتدا با چند عبارت بر پیامبر ص نازل شود؛ و پیامبر ص برای افراد مختلف  در

کرده در مواردی خاص )مثال برای حضرت امیر ع( خود پیامبر ص هم با یکبار القا چند قرائت را به مخاطب خود منتقل می

متعدد توانست با از بین بردن مهمترین انگیزه تحریف، عاملی  قراءاتول همین است )فصل پنجم(؛ و نهایتا چگونه خود نز

بسیار مهم و اساسی در جلوگیری از وقوع تحریف در این آخرین کتاب آسمانی باشد؛ و چگونه عدم وقوع تحریف در قرآن 

کننده کامل قرآن ادیثی که تنها جمعاند )همچون احبا احادیثی که بسیاری از بزرگان از آنها بوی تحریف قرآن استشمام کرده

در مورد امام زمان ع ویا وجود قرآنی خاص نزد اهل بیت و « یأتی بقرآن جدید»کند ویا از تعبیر را حضرت امیر ع معرفی می

شود )فصل ششم(.آورد( جمع میسخن به میان می منع کردن دیگران از قرائت آن تا پیش از ظهور
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 قراءاتعدد و تحوالت تاریخی این مت قراءاتبخش اول: نزول 

 

که وقوع  شان دهدن )بویژه در منابع شیعی( با بررسی شواهد عینی تاریخیدر گام اول مساله اصلی این بخش آن است که 

 دازد کهاله بپردر گام بعد به تفصیل به این مسمتعددی که به شخص رسول اهلل ص برگردد قابل انکار نیست؛ و  قراءات

ای وز تحلیلهوجب برم؛ که غفلت از این فراز و فرودها سلمانان با این پدیده چه فراز و فرودهایی داشته استهای ممواجهه

ر نگاه که درا ی مطالب ناصوابی در طول تاریخ گردیده است؛ به نحوی که کسی که بر این فراز و فرودها آگاه باشد بسیاری از

 بیند.براحتی با هم قابل جمع می شوداریخی قلمداد میر روایات تگویی یا تعارض داول به عنوان تناقض

 نزد عامه و خاصهمتعدد قراءات  وقوع تاریخی اول: فصل

 مقدمه

ودن رتبه بودن یا مهمتر ب)همدر میان مسلمانان  یمتعدد قراءاتدلیل بر وجود و رواج  پنجدست کم  قبلدر بحثهای 

 یقراءاتتن داش باراعتکه همگی به طور ضمنی داللت بر  اسالم بیان شد در تاریخبسیاری از آنها از روایت حفص از عاصم( 

 :دارد عالوه بر قرائت حفص از عاصم

 رواج قرائتی متفاوت از قرائت حفص از عاصم در غرب آفریقا تاکنون -

 صحفکتابت چند قرائت در یک م رواج نیزم و ششتا قرن  مبتنی بر قرائت حفص از عاصممصحف عدم رواج  -

 (در حاشیه یا با رنگ متفاوت متعدد قراءات)

عارف؛ و ک رویه متیعموم تفاسیر شیعه و سنی تا قرن یازدهم به عنوان در  قراءات تفسیر آیات بر اساس انواعی از  -

مده بایست یا عبود، می قرائتن یاگر محور هم )در حالی کهجایگاه ضعیف قرائت حفص از عاصم در این تفاسیر؛ 

 .بود(یم راءاتقتفاسیر مهمتر از سایر  اغلبشد یا الاقل جایگاه این قرائت در نوشته می تفاسیر با این قرائت

انه ه با پشتو)کتابی ک« قراءاتالسبعه فی ال»ساز عاصم در کتاب تاریخ در مقام روایت ازحفص  محوریت شخصعدم  -

 شد( قراءاتو کنار زدن بقیه  ۴سبع از قرن  قراءاتحکومتی موجب غلبه جدی 

 س.یشهاد در احادیث مختلف شیعی به قرائتی غیر از قرائت عاصم به روایت حفص؛ مانند زیارت آل است -

تنها تا زمان خود  گانه یا دهگانهمتعدد هفت قراءاتاین  اعتباراند که برخی در دوسه قرن اخیر مدعی شدهاشاره شد که  و

قبل  اما است، البطالنواضحمطالعه جدی داشته باشند  تقراءااگرچه این مساله برای کسانی که در عرصه این قراء است. 

چنین توجیهی صرفا در قرون اخیر پیدا  از نشان دادن شواهدی میدانی بر باطل بودن این مدعا، خوب است اشاره شود که

ن را تا شخص یا اندگفتهسخن می یا اعتبار این قراءات آنان که از تواتر دهد کهشده و سیاق کلمات قدما بخوبی نشان می

تا  قراءاتدر اعتقاد به تواتر این  جمالتی از علمای بزرگدفع دخل مقدر در ادامه اند؛ لیکن برای دانستهپیامبر ص می
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گیر بوده و براحتی های مورد نظر خود بسیار سختشود؛ علمایی که اتفاقا در عرصهشخص رسول اهلل ص تقدیم می

 اند.کردهادعای تواتر بر مطلبی نمی

 1 تبصره

ز جانب اقرائت  کنند، عموما گمانشان این است که تنها یکالزم به ذکر است کسانی که در تواتر این قراءات خدشه می

گرنه تفاوتند؛ ومراءات شود که این قخداوند و رسول اهلل ص به سوی مردم ارائه شده؛ و البته اشکالشان فقط در جایی پیاده می

د بیش از نیم، شایکه اگر از مواردی که اختالف در معنی تاثیری ندارد، صرف نظر ک –مشترکند  هایی که این قراءاتدر محل

قتی ما ود؛ مثال تواند منکر تواتر این قراءات تا رسول اهلل ص شوهیچکس نمی –درصدکلمات و آیات قرآن را شامل شود  ۹8

ت ر خصوص عباردو در میان این همه قراءت هیچکدام  داریم،« ملک یوم الدین»آیه  در« ملک»کلمه چندین قرائت ناظر به 

 .شودبه نحو متواتر به رسول اهلل ص ختم می «یوم الدین» قطعا عبارت ،اندهیچ اختالفی نکرده« یوم الدین»

 2تبصره

یف تحر حدی ازع وقو ،که فقط قرائت حفص از عاصم معتبر باشدادعا الزمه این  ،طبق چهار مطلبی که در باال اشاره شد

تر ه، قطعا کمرائت نبودبیش از شیوع این ق دیگر، اگر قراءاتشیوع  زیرا الاقل تا قرن یازدهم !در قرآن است)کم و زیاد شدن( 

 .نبوده است

و به انکار تواتر صریحا  در شیعه که (سید نعمت اهلل جزایری)مانند قرن یازدهم برخی اخباریون کسانی مثل از این رو، 

و اعتبار انکار تواتر  است عجیبآنچه اما ؛ اندمتمایل شدهتحریف قرآن  قبول سمت به ،1نداقدام کرد اءاتقراین اعتبار الهی 

                                                           
اند؛ اما مدعی است که علمایی که وی آنها را قائل به تواتر بوده« عموم مجتهدین از اصحابنا». خود وی بعد از اینكه تصریح دارد که  1

به علمای حدیث اند. چنانكه بعدا بیان خواهد شد انتساب تحریف بوده قراءاتداند قائل به تحریف و لذا قائل به عدم تواتر این اخباری می

ای است که در اینجا قصد داریم آن را شرح دهیم؛ و خواهیم دید که اگر بستر اجتماعی آن زمان قرون اول ناشی از تغییر بستر اجتماعی

شود به هیچ عنوان از نظر آن محدث داللت بر گذاری میفهمیده شود آوردن این روایاتی که امروزه تحت عنوان روایات تحریف برچسب

 ریف نداشته است.تح

ست و از اهل سنت امخشری وی در کلمات بزرگان پیش از خود، تنها توانسته به سه نفر قول به عدم تواتر اینها را نسبت دهد: یكی ز

ه توضیح خواهیم داد که که در ادام نجم االئمه رضی و( ۶۶4سید بن طاووس )مدیگری دو نفر از شیعه که وی مدعی این قول در آنهاست: 

 است: نیچن یسخن مرحوم جزائر د بن طاوس هم از این نسبت مبری است.سی

لقراءات دم تواتر اعیهما( قد تلخص من تضاعیف هذا الكالم أمران )أحدهما( وقوع التحریف و الزیادة و النقصان فی المصحف )و ثان و

به جبرئیل  ن الذی نزلن القراالطبرسی حیث ذهبوا الى اعمن یكون قوله حجة؛ اما األول فقد خالف فیه الصدوق و المرتضى و أمین اإلسالم 

 دفتی المصحف من غیر زیادة و ال نقصان ... ین)ع( هو ما ب

بكل واحدة منها  از القراءةو بجو اما الثانی فقد خالف فیه الجمهور و معظم المجتهدین من أصحابنا فإنهم حكموا بتواتر القراءات السبع و

 ل مما نزل به الروح األمین على قلب سید المرسلین )ص(فی الصالة و قالوا ان الك
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اقتضای کنند. به تعبیر دیگر، رد میبه طور کلی از جانب علمایی است که بشدت تحریف قرآن را  متعدد قراءات وحیانیِ این

واقعیت تاریخی که این قرائت تا قرن یازدهم صرفا یک قرائت در عرض به اضافه این  ،غیرحفص قراءات انکار اعتبارمنطقیِ 

و  ،انکار تحریف از سویی پس؛ کریم استقرآن  در تحریف وقوع حدی از ولبتر از بقیه بوده، قاهمیتبقیه، و بلکه گاه کم

واقعیت تاریخی تعدد این بزرگان از  اطالعات شاهدی است بر نقص و ضعفغیرحفص از سوی دیگر،  قراءاتانکار تواتر 

متعدد از سوی خداوند )و به تبع آن قبول تعدد قراءات وحیانی(  قراءات نزولما در اینحا درصددیم نشان دهیم که  .قراءات

 تنها هیچ تالزمی با تحریف ندارد؛ بلکه از عواملی بوده که عمال مانع وقوع تحریف شده است.نه

  تا شخص رسول اهلل ص اب قراءات متعدداعتبار انتس به علمای شیعه اتتصریح الف.

و بویژه  قراءاتبه لحاظ تاریخی برای کسانی که با مساله  تا شخص رسول اهلل ص قراءات اعتبار چنانکه بیان شد مساله

از این جهت نامشان برده شده که اینان، هم  معروف )مثل قراء سبعه( و این قاریان آشنا باشند بسیار واضح است« إقراء سنت»

این  بیشتر به آموزش قرائتی اهتمام داشتند کهاند، و هم نزد بسیاری از تابعین فراگرفته و بر آنها عرضه کردهقرائتشان را 

 :مثال؛ 1(87القراءات، ص فی ، بسیار رایج بوده است )السبعةه مردم بالد آنان و شهرهای نزدیک آنانددر میان عمقرائت 

از ابوعبدالرحمن سلمی و او از امام علی ع و ایشان از  ،که به حفص آموزش دادم گوید این قرائتی رااگر عاصم می -

به عنوان دو نفر شاخصی که قرائتی  را این دو نفر واسطه وی کنند کهعلمای این علم تصریح میرسول اهلل ص گرفته است، 

در  از این رو ، و(1۲۹۲، ص1ج، دانی، ابوعمرو بعالس القراءات فی البیان جامع) هکرداند مطرح را به افراد فراوانی تعلیم داده

                                                                                                                                                                                                                 
قد وافقنا علیها الثانیة( فاما ) الموافقون لنا على صحة هذین الدعوتین فعلى )االولى( معظم األخباریین خصوصا مشایخنا المعاصرین و اما

یَّنَ زَ کَذلِكَ عالى وَتشاف عند تفسیر قوله سیدنا األجل علی بن طاوس طاب ثراه فی مواضع من کتاب سعد السعود و غیره و صاحب الك

إذا عطف على  عند قول ابن حاجب و الة أحدهماح الرسمِنَ الْمُشْرِکِینَ قَتْلَ أَوْالدِهِمْ شُرَکاؤُهُمْ و نجم األئمة الرضی فی موضعین من شر رٍ لِكَثِی

 (71ات، صالضمیر المجرور أعید الخافض )منبع الحیاة و حجیة قول المجتهد من األمو

 هَذِه من مصر کل أهل من الْعَوام قراءتهم على وأجمعت التَّابِعین الْقِرَاَءة فِی خلفوا َوالشَّام وَالْعراق الْحجاز أهل من نفر سَبْعَة . فَهَؤُلَاءِ 1

 رویت الَّتِی الْحُرُوف من بِهِ فَیقْرَأ شاذا حرفا لنَفسِهِ رجل ستحسنی أَن إِلَّا الْأَمْصَار هَذِه من تقرب الَّتِی الْبلدَانِ من وَغَیرهَا سمیت الَّتِی الْأَمْصَار

 فِی َجائِزا یَراهُ بِوَجْه َوالسَّلَف الْأَئِمَّة عَلَیْهِ مَضَت مَا یتَجَاوَز أَن لب لذِی یَنْبَِغی الْعَوام وَلَا قِرَاءَة فِی دَاخل غیر فَذَلِك مُنْفَرِدَة الْأََوائِل بعض عَن

 عَلَیْهِ. مجمع غیر قارىء بِهِ قَرَأَ مِمَّا أَو یَّةالْعَرَب

 [المصحف تاریخ فی اعتقاده ینبغی ما]  . ۲

 إلیه ونذهب ووجوهه اءتهوقر وتأویله وجمعه وکتابته القرآن إنزال من وغیره الباب هذا من نعتقده ما وجملة: عمرو أبو قال - 1۰7

 بشیء قرءوا إذا وصوبهم اجمیعه فی القراء خیر قد تعالى اهلل وأن وصواب وحق کاف افش کلها أحرف سبعة على منزل القرآن أن: ونختاره

 وإنا فساد، الو إحالة وال للمعنى نافت وال تضاد فیها لیس المعنى اتفاق مع تارة وألفاظها تارة معانیها المختلف السبعة األحرف هذه وأن منها،

 کانت قد أحرف لسبعةا هذه جمیع وأن جمیعها، دون ببعضها کان العرض آخر أو لعرضا آخر کان األحرف السبعة هذه أی حقیقة ندری ال

 الو فیه مشكوکا منها شیء یكن ولم منه، وتلقیها عنه، اختالفها على األمة وضبطتها وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول عن واستفاضت ظهرت

 .به مرتابا
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مثال از خود ابوعبدالرحمن  ؛اندنفر گرفته ینها مطالب را از چنداند که خود این واسطهنشان داده کتب علم قراءاتبسیاری از 

نی این نبوده که صرفا افراد داد ]یعتا به آنها تعلیم میتا دهنشاند و آیات قرآن را دهافراد را می ص سلمی نقل شده که پیامبر

داد[؛ و خود ابوعبدالرحمن در هنگام شأن نزول آیات را بشنوند؛ بلکه پیامبر به طور خاص آیات را به آفراد مختلف تعلیم می

سلمی هم چهل سال در مسجد کوفه کرسی تدریس داشت و نقل شده که او هم قرائت قرآنی را که از صحابه مذکور 

 ،السبعة فی القراءاتداد ]یعنی فقط عاصم نبوده[ )ه ده آیه، یا بیست آیه بیست آیه به مخاطبان آموزش مییادگرفته بود ده آی

رساند در همین ابوحیان اندلسی نیز وقتی برخی از سلسله سندهای خود را به ابوعبدالرحمن سلمی می و (۶۹1-7۶ص

                                                                                                                                                                                                                 
 وأخبروا المصاحف فی األحرف تلك جمیع أثبتوا قد الصحابة جمیع من الحضرةب ومن عنه اهلل رضی عثمان المؤمنین أمیر وأن - 1۰۸

 وحرف کعب، بن أبی حرف رفاألح هذه من وأن وسلم، علیه اهلل صلى اهلل رسول صنع کان کما فیها الناس وخیروا بصوابها وأعلموا بصحتها

 بل تةثاب وال معروفة غیر اطلةب وقراءات حروفا طرحوا إنما جماعةوال تعالى اهلل رحمه عثمان وأن ثابت، بن زید وحرف مسعود، بن اهلل عبد

 .بها وقراءات قرآن إثبات یجوز ال التی األحادیث نقل وسلم علیه اهلل صلى الرسول عن منقولة

 له أضبط کان أنه قبل من موغیره وزید اهلل وعبد کأبی الصحابة من أضیف من إلى تعالى اهلل أنزل مما حرف کل إضافة معنى وأن - 1۰۹

 ذلك أن  هاب المراد باألمصار، اءةالقر أئمة إلى والقراءات الحروف إضافة وکذلك. ذلك غیر ال إلیه ومیال له ومالزمة به وإقراء قراءة وأکثر

 فلذلك ،عنه أخذو فیه وقصد به فوعر اشتهر حتى ولزمه علیه وداوم غیره على وآثره اللغة من الوجه بذلك القراءة اختار اإلمام وذلك القارئ

 .واجتهاد ورأی اختراع إضافة ال ولزوم ودوام اختیار إضافة اإلضافة وهذه القراء، من غیره دون إلیه أضیف
دهد اما ابوحیان توحیدی وقتی دارد سندهای خود نفر اسناد می 4. الزم به ذکر است در عبارت ابن مجاهد، شاگردی سلمی را فقط به  1

بحث  4شمرد )مطلب ابوحیان را در بند رسد نام ابن مسعود را هم جزء اساتید سلمی برمیاز عاصم که به سلمی می شمردرا برمی قراءاتدر 

 فوق آوردیم(. اما عبارات ابن مجاهد:

لمِیّ واسْمه عبد اهلل بن حبیب فَجَلَسَ رَّحْمَن السّعبد ال هَا أَبُوعَلَیْ وَأول من أَقرَأ بِالْكُوفَةِ الْقِرَاءَة الَّتِی جمع عُثْمَان رَضِی اهلل تَعَالَى َعنهُ النَّاس

ى أَن توفّی فِی ولَایَة بشر سْحَق السبیعِی إِلَإِ أَبُو  ذکر فِیمَاة أَرْبَعِینَ سنوَلم یزل یقرىء بهَا  فِی الْمَسْجِد الْأَعْظَم وَنصب نَفسه لتعلیم النَّاس الْقُرْآن

ن أبی إِسْحَق عَ الرَّحْمَن بن قیس  دثنَا عبدالَ حَقَسْحَق عَن أبی بكر بن أبی شیبَة قَالَ حَدثنَا یحیى بن آدم أَخْبرنِی بذلك مُوسَى بن إِ .بن مَرْوَان

ة بشر بن مَْروَان سنة اَنت ولَایَشر بن مَرْوَان وَکَبی ولَایَة وفّی فِإِلَى أَن تأَرْبَعِینَ سنة أَن أَبَا عبد الرَّحْمَن کَانَ یقرىء النَّاس فِی الْمَسْجِد الْأَعْظَم 

 ثَلَاث وَسبعین

 عد بن عُبَیْدَة أَن أَبَا عبد الرَّحْمَنسمَة بن مرْثَد عَن عَن عَلْقَ عْبَةشُحَدثنَا أَحْمد بن مَنْصُور الرَّمَادِی قَالَ حَدثنَا أَبُو دَاوُد الطَّیَالِسِیّ قَاَل حَدثنَا 

 اجتََعالَى عَنهُ إِلَى أَن توفّی فِی إِمَارَة الْحجَّ أَقرَأ النَّاس فِی خلَافَة عُثْمَان َرِضی اهلل

 عَالَى عَنْهُمکَعْب رَِضی اهلل تَ  د وَأبی بنسُْعووَکَانَ أَخذ الْقِرَاءَة عَن عُثْمَان وََعن عَلیّ بن أبی طَالب َوزید بن ثَابت وَعبد اهلل ابْن مَ

 عَلیّ وأقرأت الْحسن َوالْحَُسیْن هِ الُْمصحف فَقَرَأَكت عَلَیْأَمْسَی اهلل تَعَالَى عَنهُ الْقُرْآن کثیرا وَوَکَانَ یَقُول قَرَأت على أَمِیر الْمُؤمنِینَ عَلیّ رَضِ

 ى الْحَرْف بعد الْحَرْفأَخذ علرُبمَا  تَعَالَى عَنهُ فََرضِی اهلل عَلیّ رَضِی اهلل َتعَالَى عَنْهُمَا حَتَّى قَرَأَ على الْقُرْآن وَکَانَا یدرسان على أَمِیر الْمُؤمنِینَ

ثَد أَن أَبَا عبد الرَّحْمَن ن َعلْقَمَة بن مرْعَد بن أبان حَمَّمُحَدثنِی إِبْرَاهِیم بن أَحْمد بن عمر الوکیعی َعن أَبِیه عَن الْحُسَیْن بن عَلیّ الْجعْفِیّ عَن 

  عَنْهُمَاتعلم الْقُرْآن من عُثْمَان وَعرض على أَمِیر الْمُؤمنِینَ عَلیّ رَضِی اهلل
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علی ع و عثمان و زید بن ثابت و أبیّ بن کعب و  ]دست کم[ از حضرت را دهد که سلمی قرائت خودسندهایش نشان می

 (. ۲۲1ص ،1ج التفسیر، فی المحیط ابن مسعود فراگرفته و بر آنها عرضه کرده است )البحر

تن  7۰تصریح کرده که من نزد ( ؛ که امروزه قرائتش در بالد غرب اسالمی رواج دارد)قاری معروف مدینهخود نافع  یا -

ی را که قراءاتکند من همه تصریح می؛ و (۶1۲القراءات، ص فی )السبعة امگرفته و بر آنها عرضه کردهاز تابعین قرائت را یاد

                                                                                                                                                                                                                 
مَان بن عَفَّان وَعبد انُوا یقرئوننا عُثْالَّذین کَ دثنِیحَوحدثونا عَن یحیى بن أبی کثیر عَن َعطاء بن السَّائِب قَالَ أَخْبرنِی أَبُو عبد الرَّحْمَن قَالَ 

حَتَّى  جاوزونها إِلَى عشر أُْخرَىمْ الْعشْر فَلَا ینَ یُقْرِئهُکَام یْهِ وَسلاهلل بن مَسُْعود وَأبی بن َکعْب رَِضی اهلل تََعالَى عَنْهُم أَن رَسُول اهلل صلى اهلل عَلَ

 یتعلموا مَا فِیهَا من الْعَمَل فتعلمنا الْقُرْآن وَالْعَمَل جَمِیعًا

ید عَن اْبن أبی خَالِد ا إِبْرَاهِیم بن حمثنَالَ حَدباد قَعوحَدثنی أَبُو الْفضل زُرَیْق الْوراق قَالَ حَدثنَا أَبُو یُوسُف القلوسی قَالَ حَدثنَا شهَاب بن 

 ساانَ یقرئنا خمْسا خمْلْعشر َوکَخمس وَایقرىء عشْرین ِبالْغَدَاةِ وَعشْرین بالْعَشی وَیُعلمهُم أَْین الْقَالَ کَانَ َأبُو عبد الرَّحْمَن 

 .لنجُودأبی ا ه أَُبو بكر عَاصِم بنفَلَمَّا مَاتَ أَُبو عبد الرَّحْمَن رَحمَه اهلل تَعَالَى خَلفه فِی مَْوضِع
 . متن وی قبال آمد. 1
 فَقَالَ الزبیدِیّ لَهُ فَقلت بكر أَبُو قَالَ الزیدی ُیوسُف بن مُحَمَّد جمة أَبُو حَدثنَا قَالَ بِمَكَّة إِبَْراهِیم بن مُحَمَّد بن الْمفضل سعید أَبُو . وحَدثنی ۲

 .التَّابِعین من سبعین على قَرَأت یَقُول نَافِعًا سَمِعت ةقُرَّ أَبُو حَدثنَا قَالَ الزُّبْدِیُّ

 :تبصره

 این عبارت نافع در اغلب کتب دیگر هم به همین صورت آمده است؛ مثال:

 ۲۰-1۹(، ص۳۸1)ابوبكر نیشابوری م العشر القراءات فی المبسوط

 لتیا القراءة هذه أروی: راءةالق من فراغی عن قالون وسألت القراءة هذه وألفت قالون على القرآن فقرأت: یزید بن أحمد الحسن أبو قال

 غیر فما آخره على أتى حتى رأهفق ألفته، الذی نافع کتاب إلیه فدفعت بسنتین ذلك بعد قالون أتیت ثم. نعم: قال نافع عن عنك علیك قرأتها

 لىع آخره إلى أوله من لقرآنا وقرأت .سنة نافع قراءة: یقول أنس بن مالك کان: یقول منصور بن سعید وسمعت: یزید بن أحمد قال. حرفا منه

 نشیط أبی على حسان أبو وقرأ األشعث، بن أحمد بن محمد حسان أبی على قرأت: قال بویان بن جعفر ابن عثمان بن أحمد الحسین أبی

 هأن نافع عن وروی. نعیم بیأ بن الرحمن عبد بن نافع على قالون وقرأ مینا، بن عیسى قالون على نشیط أبو وقرأ. المروزی هارون بن محمد

 أجمعین علیهم اهلل رحمة. "التابعین من سبعین على قرأت": قال

  ۳۰1، ص۲( ج4۳۰)ابونعیم اصفهانی م أصبهان تاریخ

 عَلَى قَرَْأتُ»: یَُقولُ  نُعَیْمٍ، َأبِی بْنَ فِعَنَا سَِمْعتُ: قَالَ ،طَارِقٍ نُبْ مُوسَى ثنا مَةَ،حُ أَبُو ثنا الْجَنَدِیُّ، مُحَمَّدٍ بْنُ الْمُفَضَّلُ ثنا الْآجُرِّیُّ، بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا

 «التَّابِعِینَ مِنَ سَبْعِینَ

 ۲۳۰، ص1( ج444)ابوعمرو دانی م السبع القراءات فی البیان جامع

 قرّة، بوأ حدّثنا: قال یوسف، بن محمد جمّة أبو احدّثن: قال محمد، بن المفضل حدّثنا: قال مجاهد، ابن حدّثنا: قال علی، بن محمد حدّثنا

 .التابعین من سبعین على قرأت: یقول نافعا سمعت: قال

 به این صورت آمده: دیگر کتاب اما در دو

 1۶ص( العلمیة ط) (۳7۰)ابن خالویه م وعللها السبع القراءات إعراب
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 ،أَخَْذتُهُ نَانِاثْ عَلَیْهِ اتَّفَقَ فَمَا: قَالَ  وَمانَ،رُ ْبنُ َویَزِیدُ احٍ،نَصَ بْنُ ةُوَشَیْبَ قَاِع،الْقَعْ بْنُ یَزِیدُ جَعْفَرٍ أَبُو هُمْمِنْ التَّاِبعِینَ مِنَ سَبْعِینَ َعلَى نَافِعٌ وَقَرَأَ»

 «الْقِرَاءَةَ هَذِهِ أَلَّفْتُ حَتَّى تَرَکْتُهُ مِنْهُمْ وَاحِدٌ شَذَّ وَمَا

 4۹ص( 4۳7كی بن ابوطالب مم) القراءات معانی عن اإلبانة

 ه،أخذت اثنان یهعل اجتمع فما التابعین، من سبعین على قرأت :نافع قال فقد ویترك، قرأ مما یأخذ أن القراء، هؤالء من واحد کل واحتاج

 القراءة. هذه اتبعت حتى ترکته، واحد فیه شك وما

 ۸۳ص( 4۳7طالب موبمكی بن ا) القراءات معانی عن اإلبانة

 لىع به قرأ مما اختارها راءةبق انفرد قد منهم واحد وکل األئمة، هذه عن االختالف کثر أجلها من التی العلة ما :فقال ائل،س سأل فإن

 أئمته؟

 ماب الناس یقرئون أعمارهم نم برهة فی فكانا قرأ، ما على ذلك فنقل مختلفة، بقراءات جماعة على قرأ األئمة من واحد کل أن :فالجواب

 من سبعین على قرأت :قال انافع أن ترى أال .أئمتهم على به قرءوا مما ذلك کان إذا عنه، یرده لم کان حرف بأی علیهم قرأ فمن قرءوا،

 من اثنان فیه قاتف بما علیه قرأ مما نفكا .المصحف خالف مما أعلم، واهلل یرید، .ترکته واحد فیه شذ وما ،أخذته اثنان علیه اتفق فما التابعین،

 .رویت مما باختیارك كعلی نقرأ أن نرید: له یقال حتى به قرأ ما بكل الناس یقرئ کان أنه عنه روى وقد .ذلك علیه ینكر لم أئمته

 ه(عین عبارات فوق از مكی را آورد العزیز بالكتاب تتعلق علوم إلى الوجیز المرشد( هم در ۶۶۵)ابوشامه )م

 اشد.واتر بین گونه نبوده که لزوما قرائت وی تا رسول اهلل ص متدهد که ااند که این جمله نشان میبرخی اشكال کرده

ایی مثل عرضه ه)بوده  دقت شود که وی حداقل دو نفر را مطرح کرده وگرنه در عموم موارد بیش از دو نفر اوال این است که پاسخش

 نفر مشترك بوده اند(  7۰که هیچ اختالف قرائتی نیست که هر 

 (۲۲7، ص1ج؛ السبع القراءات فی البیان جامع)که بعدا دانی هم عینا آن را از ابن مجاهد نقل کرده: ( ۳۲4)مهد اگر عبارات ابن مجا ثانیا

اند دهوه همگی بعد از او بک( 4۳7( و مكی )م۳7۰در عبارات ابن خالویه )م شود کهببینیم برایمان واضح میشود که در ادامه تقدیم میرا 

 ر این تلفیقبیه نیز شاهدی بین دو عبارت نافع توسط ابن خالو «قال»)که خود آوردن کلمه  ست،رخ داده ا نافع عبارت در تلفیق و تقطیع

ه که ته که برای این اختیار القرائتابعی عرضه کردم؛ اما در جای دیگر گف 7۰یعنی اینها دو مطلب است؛ یكبار گفته که من قرائتم را بر است( 

کرده  این را قرائت یش از آن بوده(باند ولی ظاهرا نفر آنها را همه اسم برده ۵ام )که از اساتید اصلیو تا دارم معیارم این بود که دست کم د

بارت در ع« منهم»ن کلمه ؛ همچنینفر دیگر از آن تابعین هم همین قرائت را داشته باشند( ۳۰باشند )که کامال قابل جمع است که مثال 

 دعاست:آورد موید دیگری بر این مع را کامال مستقل  بدون اشاره به سبعین می( هم که این عبارت ناف4۵7آبنوسی )م

 ۶1ص، القراءات فی السبعة

 قَالَفَ الزبیدِیّ لَهُ فَقلت بكر أَبُو الَقَ الزیدی یُوسُف نب مُحَمَّد جمة أَبُو حَدثنَا قَالَ بِمَكَّة إِبَْراهِیم بن مُحَمَّد بن الْمفضل سعید أَبُو وحَدثنی

 .التَّابِعین من سبعین على قَرَأت یَقُول نَافِعًا سَمِعت قُرَّة أَبُو حَدثنَا قَالَ زُّبْدِیُّال

 فَلم سمى مِمَّن یرهموَغَ الْخَمْسَة ئِمَّةالْأَ ؤُلَاءِ هَ أدْرکْت قَالَ نهأَ نَافِع عَن َأِبیه عَن الْمسَیبِی إِسْحَق بن مُحَمَّد حَدثنَا قَالَ الْفرج بن مُحَمَّد حَدثنِی

 .الْحُرُوف هَذِه فِی رَاءَةالْقِ هَذِه ألفت تَّىحَ فترکته احِدوَ فِیهِ  شَذَّ مَاوَ فَأَخَذته مِنْهُم اثْنَان عَلَیْهِ اجْتمع مَا إِلَى فَنََظرت َنافِع قَالَ. أَسْمَاءَهُم أبی یحفظ

 1۳۵، ص۲ج (4۵7)م اآلبنوسی مشیخة
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آیند آموزش می دهم و تنها اگر کسی به طور خاص به من بگوید قرائتی که خودم اختیار ام به متعلمانی که نزدم میفراگرفته

ی که همگی قرآن است قراءاتلی ندارد که خود و دیگران را از ثواب گویم؛ وگرنه دلیام به او بگویم آن قرائت را میکرده

 القراءات فی اند )الکاملآشنایی داشته قراءاتشود که اغلب قراء مشهور با تمام ؛ که از این سخنش برداشت میمحروم کنم

 (.۴۴1، ص(۴۶5)هذلی مغربی م علیها الزائدة واألربعین العشر

                                                                                                                                                                                                                 
 بن الرحمن عبد بن محمد بن إسحاق حدثنی قال البزار خلف حدثنا قال ثعلب حدثنا قال عثمان بن أحمد حدثنا قال العالف ابن أخبرنا

 صلى هللا رسول مدینة یعنی مدینةبال أدرکت یقول المدنی نعیم أبی بن الرحمن عبد ابن نافع سمعت قال المخزومی المسیبی المسیب بن اهلل عبد

 لمومس القارئ[ 1۳۶:ص] جعفر وأبو نصاح بن وشیبة رومان بن ویزید هرمز ابن األعرج بن نالرحم عبد منهم بهم یقتدى أئمة وسلم علیه اهلل

 هذه ألفت حتى ترکهف واحد فیه شك وما فأخذته منهم اثنان علیه اجتمع ما إلى فنظرت نافع قال. إسحاق یذکرهم لم وأناس جندب بن

 .عنه وأخذ نافع على القرآن قرأ أنه أخبرنیو آخره إلى أوله من القرآن من حروفا إسحاق علی فقرأ ،القراءة

 7۰ین ازش است نه ید بارکه این اخذ الاقل از دو نفر، فقط ناظر به اسات رسد حتی در ذهن مكی نیز همین مطلب بوده استبه نظر می

خود مكی  هتوجه شود ک ضمنا«. تهمن ائماثنان »گوید بلكه می« اثنان من التابعین»گوید دهد نمی؛ زیرا وقتی دارد مراد نافع را توضیح مینفر

ثمانی باشد ه مصاحف غیرعباین احتمال که کنار گذاشتن مذکور در عبارت وی ناظر « المصحف خالف مما أعلم، واهلل یرید،»هم با عبارت 

نی )که نافع ه مصحف عثمابناظر  ؛ یعنی ظاهرا در برداشت دانی از این تعابیر نافع، اصال برایش باورکردنی نیست که قرائتیکندرا تقویت می

 اساسا هکمی دانسته  و چون در کار باشد که فقط یك نفر آن را قرائت کرده باشد؛ اختیار خود را بر اساس این گونه قراءات قرار داده(

 مستنكر مصحف فخال تقرائا نقل [بخاری زمان مثل] چهارم قرن تا و میكردند نقل را عثمان مصحف مخالف قرائات زمان آن در تابعین

احف ، ناظر به مصواندهخ نفر یك فقط که شاذیتوجیهی آورده که بگوید این کنار گذاشتن  داده، فتوی آنها طبق بر ابوحنیفه نبوده و

وانده یك نفر آن را برای نافع خ تابعی فقط 7۰شده که از غیرعثمانی بوده است؛ نه اینكه زمان نافع، قرائتی منطبق بر مصحف عثمانی پیدا می

 )البته این بازخوانی ذهنیت مكی است؛ نه لزوما تایید آن(. باشد.

تر باشد؛ زیرا هلل ص متوااه رسول تا نافع متواتر باشد و سپس از نافع ب صرفا خواهیم تواتر را این طور پیش ببریم کهاینكه ما نمی ثالثا

است و  افع یك نفرنا خود اله در همه طبقات متواتر نمی شود )زیرتواتر باید در همه طبقات باشد و در صورت بیان فوق، خروجی این مس

ر است؛ بقات متواتطر همه کند(. بلكه مقصود ما این است که دصرف اینكه قبل و بعدش تواتر باشد مشكل تواتر در همه طبقات را حل نمی

بود که من این  صود وی اینگر مقیعنی حتی ا ه تعبیر دیگر،ب د که فقط یك نفر از یك نفر گرفته.و اینها را شاهد آوردیم بر اینكه فكر نكنی

فر از تابعین نکم به دو  رائتی دستکه: بله، از خود شخص نافع، هر ق دادپاسخ توان چنین می ام بازقرائتم را فقط از دو نفر از تابعین گرفته

نه از نافع(  –ابعین ودشان از تود را خبکه نافع از تابعین فراگرفته اما همزمان با نافع هم دهها نفر دیگر بوده اند که این قرائتی  ؛برمی گردد

 فراگرفته بودند؛ و این گونه است که هر طبقه متواتر می شود.
 بجمیع الناس یقرئ فوجدته نافع إلى سعد بن اللیث خرجتبكتاب: دحیة أبو قال نافع على قرأت: مالك لی قال: أویس أبی ابن قال».  1

 من جاء إذ حتى القراءات بجمیع الناس اقرئ أنا الثواب نفسی أحرم أو: فقال القراءات؟ بجمیع الناس أتقرئ نافع یا اللَّه سبحان :فقلت القراءات

 مواضعه فی بالنبر أخذه قرأتك أرید رجل له یقول أن إال علیه قرأ لمن القراءة یسهل نافع کان: ورش قال: األعشى قال. به قرأته حرفی یطلب

 قرة أبو قال القراءات جمیع تتبع بعد إال یختر لم القراء من أحدًا أن إلى ویومئ ذلك اختیاره أن إلى یوحی وهذا الضم،: یعنی لمیمات،ا وإتمام

 التابعین. من سبعون على أخذ: یقول فسمعته نافع على قرأت لما: طارق بن موسى



۴۶ 

ه برای ک - ص تا رسول اهلل قراءاتبه اعتبار و تواتر این  فقها و بزرگان شیعه ریحبر تصی شواهدی با این حال برخ

 گردد:تقدیم می - د باشدیتواند مفمیناآشنایان با سنت اقراء 

یح پرداخته تصر اتقراءی است که صریحا به انکار تواتر این اناولین کس از که (111۲)م خود سید نعمت اهلل جزائری (1

قلب  ازل شده بررا ن متواتر قراءاتاین همه  ،لندئقا قراءاته تواتر این که ب« ظم مجتهدین من اصحابنامع»کند که می

 :)یعنی تواترش را تا پیامبر ص قائلند نه تا قراء مذکور( دانندسیدالمرسلین می

نا فإنهم أصحاب تهدین منفقد خالف فیه الجمهور و معظم المج [عدم تواتر القراءات عمن یکون قوله حجة]=  و اما الثانی

ى قلب األمین عل ه الروحبان الکل مما نزل حکموا بتواتر القراءات السبع و بجواز القراءة بکل واحدة منها فی الصالة و قالوا 

 (71، صمنبع الحیاة و حجیة قول المجتهد من األموات) )ص( سید المرسلین

ای برای نظر خودش پیدا نکرده است؛ وی عمال حامی« نامعظم مجتهدین من اصحاب»جالب اینجاست که وی در مقابل 

معظم األخباریین خصوصا مشایخنا »ابتدا برای اینکه موضع خویش را تقویت کند ابتدا ادعای تحریف قرآن را با تعبیر 

اشت از دهد )که درباره بحث بخوبی ریشه اشتباه وی و اخباریون معاصرش در بردبه عموم اخباریون نسبت می« المعاصرین

االئمه برد: زمخشری و نجماحادیث مذکور معلوم خواهد شد(، سپس درباره قول به عدم تواتر قرآن تنها از سه نفر نام می

؛ که زمخشری از (71)منبع الحیاة و حجیة قول المجتهد من األموات، ص شیخ رضی، و سید بن طاوس در کتاب سعد السعود

اند؛ و نجم الدین شیخ رضی هم هیچ دلیلی بر اطالعی وی دانستهرا ناشی از بی اهل سنت است و خود اهل سنت این موضع

هم با بررسی کل این کتاب عبارتی از وی که داللت بر انکار تواتر قراءات داشته  بن طاوس دیس مدعایش نیاورده است و

)سعد جبائی ام رد قول به سوءبرداشت از کالم آن بزرگوار در مق یو لیتحل رسدباشد یافت نشد و به نظر می

گردد و بهترین شاهد بر این مدعا آن است که وی در جای برمی 1(1۹۳-1۹۲)سعد السعود،صو بلخی  1(1۴۴السعود،ص

                                                                                                                                                                                                                 
 
بیان که اگر قول شیعه مستلزم دستكاری در قرآن باشد قول شما در  . سید در مقام رد قول جبائی و در مقام جدل با وی است، بدین 1

 هم مستلزم تحریف است. به عبارات وی دقت کنید: قراءاتاحراق مصاحف توسط عثمان و نیز قبول تعدد 

 فصل ]فی طعن الجبایى على الشیعة[

القائمة الثانیة إلى ما نذکره من کالمه فی الكراس األول  فیما نذکره من أواخر المجلد من تفسیر أبی علی محمد بن عبد الوهاب الجبائی من

ه من لفظه فقال محنة الرافضة على ضعفاء المسلمین أعظم من محنة الزنادقة ثم شرع یدعی بیان ذلك بأن الرافضة تدعی نقصان القرآن و تبدیل

تبدیل و تغییر فهو متوجه على سیدك عثمان بن عفان ألن و تغییره. فیقال له کل ما ذکرته من طعن و قدح على من یذکر أن القرآن وقع فیه 

المسلمین أطبقوا أنه جمع الناس على هذا المصحف الشریف و حرف و أحرق ما عداه من المصاحف فلوال اعتراف عثمان بأنه وقع تبدیل و 

لقراء السبعة الذین یختلفون فی حروف و تغییر من الصحابة ما کان هناك مصحف محرف و کانت تكون متساویة و یقال له أنت مقر بهؤالء ا

ال اختالفهم ما کانوا سبعة بل کانوا یكونون قارئا واحدا و هؤالء السبعة منكم و لیسوا من رجال من ذکرت  لو إعراب و غیر ذلك من القرآن

ثیرة من القرآن و کلهم عندکم على أنهم رافضة و یقال له أیضا إن القراء العشرة أیضا من رجالكم و هم قد اختلفوا فی حروف و مواضع ک
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کان اذا »کند و مثال در مقام نقد بلخی با عبارت جای کتابش از قراءات مختلف )بدون هیچ اعتراضی بر این قراءات( یاد می

کشد. نکته مهم این است که همین موضع وی را به چالش می« و النقصان کما یقتضیه العقل و الشرع مصونا من الزیادةالقرآن 

کند که که تا قبل از وی فقط یک نفر از علمای شیعه را یافته است که مخالف تواتر بوده باشد و خودش هم تصریح می

دهد که قول به تواتر قراءات سبع معصوم( نشان میمقصودش از تواتر، تواتر تا کسی است که قول او حجت باشد )یعنی تا 

 تا پیامبر ص تا آن زمان مورد اجماع عموم علمای شیعه )اعم از مجتهدان و محدثان( بوده است.

تواتر تا ماءات عشر را تنها قراءات سبع، بلکه قریکی از متقدمان سید نعمت اهلل جزائری است که نه (۹۶۶)م یثان دیشه( ۲

که  است؛ چرا ه، بودهای که از زمان ابن مجاهد به وقوع پیوستدانسته؛ و ظاهرا متوجه تغییر بستر اجتماعیمیرسول اهلل ص 

 کند که انحصار قراءات به این هفت و ده قراءت امری است که بعدها پیدا شده است:تصریح می

                                                                                                                                                                                                                 
و تغیره أنتم و سلفكم ال الرافضة و من المعلوم من مذهب الذی تسمیهم رافضة أن قولهم واحد فی  نالصواب فمن ترى ادعى اختالف القرآ

شریف و قد أثبتها عثمان فیه و هو مذهب ما هی من القرآن ال بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِن الرَّحِیمِ  القرآن و یقال له قد رأینا فی تفسیرك ادعیت أن

القرآن و هی مائة و ثالث عشرة آیة فی المصحف الشریف تزعمون أنها زائدة و لیست من القرآن فهل هذا  نلسلفكم أنهم ال یرونها آیة م

 (144سعد السعود،ص) االعتراف منك یا أبا علی بزیادتكم فی المصحف الشریف

نكار تواتر قراء سبع تا پیامبر ؛ و این به معنای ادیکنیکه چرا از خود صحابه کرام مسندا نقل نم است یعتابخرده گرفتن وی بر جبائی، 

 نیست.

 اشد:بلسعود اسعد شاید بهترین شاهد بر اینكه سید بن طاووس به هیچ وجه قائل به تحریف نبوده همین عبارات خود وی در 

سعد ) لیس فیها ن قبلها مایلزم أن یكو زیادة و النقصان کما یقتضیه العقل و الشرع کیففیا هلل و یا للعجب إذا کان القرآن مصونا من ال

 (1۹۳السعود للنفوس منضود ؛ النص ؛ ص

أقول ثم طعن البلخی فی الوجهة الثانیة من القائمة السادسة من الكراس الثانی على جماعة من القراء منهم حمزة و الكلبی و أبو صالح .  1

ى فی التفسیر ثم قال البلخی فی الوجهة من القائمة الثالثة من الثالث ما هذا لفظه و اختلف أهل العلم فی أول آیة منها فقال أهل و کثیر ما رو

لوجب أن فس السورة الكوفة و أهل مكة إنها بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ و أبى ذلك أهل المدینة و أهل البصرة و احتجوا بأنها لو کانت آیة من ن

 تكون قبلها مثلها لیكون إحداهما افتتاحا للسورة حسب الواجب فی سائر السور و األخرى أول آیة منها و ما قالوه عندنا هو الصواب و اهلل

أعلم. یقول علی بن موسى بن طاوس قد تعجبت ممن استدل على أن القرآن محفوظ من عند رسول اهلل ص و أنه هو الذی جمعه ثم ذکر 

لك اختالف أهل مكة و المدینة و أهل الكوفة و أهل البصرة و اختار أن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ لیست من السورة و أعجب من ذهاهنا 

ضیه یقتاحتجاجه بأنها لو کانت من نفس السورة کان قد ذکر قبلها افتتاح فیا هلل و یا للعجب إذا کان القرآن مصونا من الزیادة و النقصان کما 

بِسْمِ اللَّهِ  یلزم أن یكون قبلها ما لیس فیها و کیف کان یجوز ذلك أصال و لو کان هذا جائزا لكان فی سورة براءة الفتتاحها العقل و الشرع کیف

ه من تحقیق أن القرآن کما کنا ذکرناه من قبل هذا و قد ذکر من اختالف القراءات و المعانی المتضادات ما یقضی به على نفس الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

محفوظ من عند صاحب النبوة و قد کان ینبغی حیث اختار ذلك و اعتمد علیه أن یعین على ما أجمع الصحابة عن رسول اهلل ص لیتم له ما 

 استدل به و بلغ إلیه
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مناب الحرف  ا( لنیابتهتشدیده إلعراب و البناء. )و]الثانی: مراعاة إعرابها[ )الثانی: مراعاة إعرابها( و المراد به ما یشمل ا

ب و خلف عفر و یعقوجبإضافة أبی  المدغم. )على الوجه المنقول بالتواتر( و هی قراءة السبعة المشهورة، و فی تواتر تمام العشرة

 .حد...الوا خالف، أجوده ثبوته، و قد شهد المصنّف فی الذکرى بتواترها ، و هو ال یقصر عن نقل اإلجماع بخبر

ه نزل به ن عند اللّمالکلّ  فإنّ....و أما اتّباع قراءة الواحد من العشرة فی جمیع السورة فغیر واجب قطعا، بل و ال مستحبّ، 

ر حادث یما ذکر أمراءات فو انحصار القعلى أهل هذه الملّة.  هویناتخفیفا على األّمة و ت الروح األمین على قلب سیّد المرسلین

ألحرف التی لسبعة هی اراد با، بل کثیر من الفضالء أنکر ذلک خوفا من التباس األمر، و توهّم أنّ المف فی الزمن الّسابقغیر معرو

لشواذ( و هی فی ( القراءات )اب منها. )فلو قرأ واترورد فی النقل أن القرآن انزل علیها، و األمر لیس کذلک، فالواجب القراءة بما ت

 (۲۴5صة، العلیة فی شرح الرسالة األلفی المقاصد) و ما لم یکن متواترا )بطلت( الصالة. زماننا ما عدا العشر،

ای بوده که در کتب بزرگان علم قرائت اهل سنت مکرر آمده است؛ وباید اذعان کرد که این جمله شهید ثانی، جمله

انحصار در هفت قرائت  که توانست راءات؛معروفترین عالم علم ق؛ 8۳۳جزری )مچنانکه این عبارت در معروفترین کتاب ابن

 1آمده است.(1۹ص ،1ج) «النشر فی القراءات العشر»عشر را مستقر کند( یعنی  قراءاتتواتر  را در فضای کالسیک بشکند و

تابی کز قراء ایکی از متاخرین  شمرد این است کهاز شواهدی که برای تواتر عشر برمی جالب اینجاست که شهید ثانی

ای در حدی است قهرجال قراء در هر طبقه را برشمرده است و تعداد هر طب قراءاتبرای هریک از این رده است که تالیف ک

 تعداد مورد نیاز برای تواتر است: که بیش از

اذّ و القراءة بالشو تجوز تّبعة، فالمة سّنة و المراد باإلعراب هنا ما تواتر نقله منه فی القرآن، ال ما وافق العربیّة مطلقاً، فإنّ القراء

د أجمع قن محیصن.و د و ابإن کانت جائزةً فی العربیّة.و المراد بالشاذّ ما زاد على قراءة العشرة المذکورة، کقراءة ابن مسعو

ین ن المتأخّرهور بیالعلماء على تواتر السبعة، و اختلفوا فی تمام العشرة، و هی قراءة أبی جعفر و یعقوب و خلف. و المش

بعض  أنّها، مع بقراءة ، و ممّن شهد به الشهید رحمه اللّه، و ال یقصر ذلک عن ثبوت اإلجماع بخبر الواحد، فتجوز التواترها

، فتجوز ی التواترا یعتبر فدون عمّمحّققی القرّاء من المتأخّرین أفرد کتاباً فی أسماء الرجال الذین نقلوها فی کلّ طبقة، و هُمْ یزی

الجنان فی  روض) .واترل بالته. )و( کذا )ال( تجزئ القراءة )مع مخالفة ترتیب اآلیات( على الوجه المنقوالقراءة بها إن شاء اللّ 

 (7۰۰ص، ۲الحدیثة(، ج -شرح إرشاد األذهان )ط 

صاحب وسائل( در مقابل این برداشت ناصواب از تواتر )که تواتر تا زمان قراء بوده( کتابی ؛ 11۰۴م( شیخ حر عاملی )۳

، تواتر تا قراء نبوده، چرا قراءاتدارد که قطعا منظور بزرگان از تواتر و در آن با قاطعیت ابراز می ۲«تواتر القرآن»ه نام نوشت ب

                                                           
وال حظر، وإن کنا نعیبه على أئمة وإن لم یكن على سبیل النقل، بل على سبیل القراءة والتالوة، فإنه جائز صحیح مقبول ال منع منه .  1

ح القراءات العارفین باختالف الروایات من وجه تساوی العلماء بالعوام ال من وجه أن ذلك مكروه أو حرام، إذ کل من عند اهلل نزل به الرو

 .األمین على قلب سید المرسلین تخفیفا عن األمة، وتهوینا على أهل هذه الملة

« اثبات تواتر القرآن یف»با عنوان  ی( در پاسخ به شبهات مخالفان رساله ا11۰4ی)متوف عهیاب وسائل الشصاحب کت ،یحر عامل خیش.  ۲

است که آن را دارالكتب  یگرام یهادمحمد یآقا حیدوبار چاپ شده است، چاپ نخست به تصح ریاخ یهامتن در سال نینگاشته است. ا



۴۹ 

 تا شخص رسول اهلل اند منظورشان تواترآوردهمی تواتر هروقت سخن از ؛ بلکهمترتب نیست یین تواترچنای بر هیچ فایدهکه 

 بوده است: ص

اترة أو قراءات متویع تلک الما أورده من العبارات متعارضة، فیفهم من بعضها بل من أکثرها أنّ جم: [العباراتالثّالث ]تعارض 

سّبعة فضال عن لقراءات الاتر عن أکثرها أو اّلذی بقی منها و أنّ اّلذی ترک منها هو الّشاذّ فکیف یجعل کّلها دلیال على نفی التّوا

فائدته و  احبها لعدمات عن صو ال یظنّ أّن مرادهم تواتر القراءلیل على إثباته بطریق األولویّة نفی تواتر القرآن؟! مع أنّها د

طها ت لزم تساقتعارض و إذا کانت العبارات قد انتفاء وجوب العمل بقوله بل مرادهم تواترها عن الرّسول علیه السّالم قطعا

آن، تواتر القر) دالل.بل ]ال[ معارض له عند الّتحقیق فسقط االست على تقدیر تساویها، و معلوم أّن طرف التّواتر هنا راجح

 (1۰۴ص

ر تا ر به تواتشود ناظرسد این حجتی قاطع باشد برای اینکه هرجا قول به تواتر قرآن در میان قدما مطرح میو به نظر می

 .دوی آورنربه انکار تواتر شده امثال سید نعمت اهلل جزائری هم پیامبر ص باشد؛ که این مطلب بوده که منجر می

یخ رضی سبع شده نجم االئمه ش قراءاتمنکر تواتر  قرن یازدهمتنها کسی که قبل از ظاهرا ( اشاره شد که در شیعه ۴

، قراءاتآید بوضوح معلوم است که وی از تواتر برمی قراءاتدر تمامی مواردی که وی در مقام انکار تواتر . 1( است۶88)م

فهمیده است؛ و به همین جهت وقتی به لحاظ تجریه و تحلیلهای صرفی و نحوی اشکال اهلل ص را می تواتر آن تا رسول

رسد لذا اشکال کردن من بر آن، اشکال بر قرائت کرده منظورش این بوده که این قرائت چون متواترا به رسول اهلل ص نمیمی

 مثال: رسول اهلل و اشکال بر وحی نیست.

ال یکون  قسم السؤالوون به( واو للقسم ألنه یکون، إذن، قسم السؤال، ألن قبله: )واتقوا اهلل الذی تساءلوال یجوز أن تکون ال

، وذهب اتتر القراءوال نسلم توابناء على مذهب الکوفیین ألنه کوفی، أن حمزة جوز ذلک إال مع الباء کما یجئ ، والظاهر 

ک حو: مررت بنلمرفوع بال إدعادة الجار، بعد تأکیده بالضمیر المنفصل االجرمی وحده، إلى جواز العطف على المجرور المتصل 

 ،۲ج ،کافیةلى الشرح الرضی ع... )أنت وزید، قیاسا على العطف على الضمیر المتصل المرفوع، ولیس بشئ ألنه لم یسمع ذلک

 (۳۳۶ص

                                                                                                                                                                                                                 
دکتر فتح اهلل  یآقا حیدارد؛ به تصح حیترج یاضافات لیبه دل یآن که بر اول گرید ( و چاپ1۳۸4ه منتشر ساخته است )تهران، یاالسالم

 حی( تصح7بر اساس چهار نسخه ) ری( منتشر شده است. چاپ اخ1۳۸7)قم،  یالقرآن عةینجارزادگان است که در ضمن جلد چهارم تراث الش

 ته شده است.در نجف آباد اصفهان گذاش یمسجد حُجَج هشده و اصل بر نسخه کتابخان

. کسی مثل سید نعمة اهلل جزائری که از افرادی است که خیلی بر انكار تواتر قراءات اصرار ورزیده در عین تصریح به اینكه معظم  1

تا حدی که سعی کرد سید بن طاوس را  -مجتهدان اصحاب مخالف موضع وی هستند، نتوانست در میان گذشتگان، غیر از او کسی را بیاید

 بهترین شاهد است که بعید است کس دیگری بافت شود -ق خود معرفی کندهم مواف



5۰ 

 در ادامه لیدانند ومی کنند و ثابتمی قبول)تواتر تا حمزه( را اسناد قرائت به حمزه  ایشان در اینجا واضح است که

 .1میرا قبول ندار« قراءاتتواتر » ندیفرمامی

، راءاتقواتر . این شاهد خوبی است که این توجیه )که منظور از تعین همین مساله در مورد زمخشری نیز جاری است

نکر این سانی که مکتلقی  است که حتی با تواتر تا زمان قراء است(، توجیهی کامال متاخر و ناسازگار با رای قائالن به تواتر

 اند نیز سازگار نیست.تواتر بوده

چون -عشر را  قراءاتکه مناقشاتش در اجماعات مشهور است با اینکه تواتر  (۹۹۳)م ( جالب اینجاست مقدس اردبیلی5

 بعس قراءاتر توات چ اشکالی برپذیرد، در عین حال جای هینمی -دانداین ادعای تواتر را فقط مستند به قول شهید ثانی می

نی قعیت میدان یک واداند، بلکه به عنواسبع را صرفا مستند به قول شهید نمی قراءاتدهد تواتر )که این نشان می یابدنمی

واضح است که  باشد،« نقرآ»و تاکیداتش بر اینکه باید ؛ و با توجه به مقام بحث وی )که قرائت در نماز است( پذیرفته است(

 انب وی همجبع از سای که وی در مقام انکارش برآمده تواتر تا پیامبر ص است؛ و لذا قبول تواتر قرائت اضافه اتر سهتو

 باشد. عبارت وی چنین است:قبول تواتر تا پیامبر ص می

إعرابیة و  ، بنائیة وةو حرک معلوم من وجوب القراءة بالعربیة المنقولة تواترا، عدم االجزاء، و عدم جواز اإلخالل بها حرفا و

، و لسبعةاالف فی خال کأنه  و...  تشدیدا و مدا واجبا، و کذا تبدیل الحروف و عدم إخراجها عن مخارجها لعدم صدق القرآن

هی غیر  ، وا قرآنالم کونهعللعلم بوجوب قراءة کذا فی الزیادة على العشرة، و اما الثالثة التی بینهما فالظاهر عدم االکتفاء، 

 ومة: و ما نقل انها متواترة غیر ثابت.معل

ر بالظن، و الخ ثبوته، : و ال یکفی فیال یکفی شهادة مثل الشهید: الشتراط التواتر فی القرآن الذی یجب ثبوته، بالعلم و

نه لو نقل اع ل ذلک، میف یقبالواحد، و نحوه کما ثبت فی األصول: فال یقاس بقبول اإلجماع بنقله، النه یقبل فیه قول الواحد: و ک

ادة الشهید لعشرة، لشهابع إلى انه یجزى ما فوق الس -لم یثبت: فقول المحقق الثانی و الشهید الثانی ذلک،عنه صلى اهلل علیه و آله 

لمی و هو عنده بطریق ابتا عغیر واضح. نعم یجوز له ذلک إذا کان ث -بالتواتر، و هو کاف، لعدالته و اخباره بثبوته کنقل اإلجماع

 ضح.وا

قینا یمعلوم انه ا لیس بمیفهم من بعض کتب األصول. ان تجویز قراءة ما لیس بمعلوم کونه قرآنا یقینا فسق، بل کفر: فکل  بل

 قرآن، منفی کونه قرآنا یقینا، على ما قالوا.

ن العلم. فعلى فال بد مر واتن التفینبغی لمن یجزم انه یقرء قرآنا تحصیله مالظاهر منه وجوب العلم بما یقرأ قرآنا، انه قرآن:  ثم

 حیث یعلم.بأللسن اهذا فالظاهر، عدم جواز االکتفاء بالسماع من عدل واحد، مع عدم حصول العلم بالقرائن، مثل تکرره فی 

 (۲18-۲17ص، ۲مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهان، ج)

                                                           
از خود حمزه در کتاب النشر نقل کرده است  یکنند و حال آن که ابن جزر یاشكال م نطورینسبت به قرائت حمزه ا نجایدر ا شانیا.  1

 (1۶۶ /1لعشر ))النشر فی القراءات ا« وقال حمزة: ما قرأت حرفا من کتاب اهلل إال بأثر.»که : 
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 سیرشان بهقدمه تفمی تردید ندارد، با اینکه هر دو در شیخ طوسی و مرحوم طبرسی که در جایگاه و اعتبار ایشان کس( ۶

سبعة  زول برنخاطر تغییر فضایی که بعد از ابن مجاهد حاصل شده بود، درباره جمع بین حدیث نزول بر حرف واحد با 

« کَثیراً خْتِالفاًا فیهِ لَوَجَدُوا هِاللَّ غَیْرِ نْدِعِ  مِنْ کانَ لَوْ وَ الْقُرْآنَ یَتَدَبَّرُونَ فَال أَ»اند، اما وقتی به تفسیر آیه احرف دچار چالش شده

ن اختالف اند )کله صواب و کله حق(؛ و ایصحیح و حق قراءاتکنند که همه این وجوه رسند تصریح می( می8۲)نساء/

 مصداق اختالفی که از قرآن نفی شده نیست: قراءات

 ال و تناقض، تالفاخ القرآن فی لیس و. تالوة اختالف و فاوت،ت اختالف و تناقض، اختالف: اضرب ثالثة على االختالف و

 یصرف أو الحکمة یهإل تدعوا مما ذلک نحو و الصواب، و الخطأ و القبح، و الحسن فی هو التفاوت اختالف ألن تفاوت، اختالف

 مقادیر اختالف و اتالقراء وجوه اختالف هو و. حق کله و صواب، فکله الحسن، فی تالءم ما فهو التالوة، اختالف أما و. عنه

 (۲71ص ،۳ج القرآن، تفسیر فی . )التبیانالمنسوخ و الناسخ فی األحکام اختالف و السور و اآلیات

 یکون التفاوت فاختال و تالوة اختالف و تفاوت اختالف و تناقض اختالف أضرب ثالثة على یکون الکالم فی االختالف و

 یوجد ال ختالفاال من الجنس هذا و عنه تصرف و الحکمة إلیه تدعو مما ذلک نحو و الصواب و الخطإ و القبح و الحسن فی

 اختالف و القرآن وجوه کاختالف الجنس فی یتالوم ما فهو التالوة اختالف أما و التناقض اختالف یوجد ال کما البتة القرآن فی

 . )مجمعصواب کله و حق کله و القرآن فی جودمو فذلک المنسوخ و الناسخ فی األحکام اختالف و السور و اآلیات مقادیر

 (1۲۶ص ،۳ج القرآن، تفسیر فی البیان

 راجع قراءات کنند اختالفابتدا تصریح می تابان مهر درشناس مفسر بزرگ عالمه طباطبایی به عنوان یک قرآنمرحوم ( 7

 سنوات در جبرائیل قرائت اختالف اصل به مستند قراءات اختالف شود و علّتمى اهلل رسول خود قرائت کیفیّت اختالف به

 وجه در شد، عرضه بار دو قرآن وآله، علیه اهلل صلی رسول حضرت عمر آخر سال که این بیان از بعدایشان .شودمى عدیده

.  دشو عرضه بار دو نبود نیاز که نبود گونه دو اگر و بود گونه دو چون شد عرضه بار دو که فرمایند می عرضه، مرتبه دو این

 .1(۴۰۳-۴۰۲ص تابان، مهر) هست وحی ملک به مستند قراءات تعدد اینکه از کردند دفاع مفصل ایشان تابان مهر در

                                                           
آید اینطور نیست که بارى، آنچه بدست مى .در تاریخ قرآن، خود یك مسأله ایست؛ خود یك مرحله ایست قراءاتقضیّه اختالف  . 1

ه اینطور بلك .آیدآید، یعنى اینطور بدست نمىکنند؛ اینطور بنظر نمىکنند، و قرائت مىشنوند، عین آنرا روایت مىقرّاء از خود رسول اهلل که مى

شود که در زمان رسول اکرم عدّه بسیارى، در حدود هفتاد هشتاد نفر یا بیشتر بودند که اینها حاملین قرآن بودند، و قرآن را دستگیر مى

 .دادندگرفتند و سپس آنرا در میان مردم إشاعه مىکردند و یاد مىتالوت مى

 .آیددادند. اینطور بدست مىکردند و ایشان جواب مىىو اگر در یك جا اشكالى داشتند، از پیغمبر اکرم سؤال م

توسّط قّراء طورى نیست که خود نفس قرائت را از رسول خدا بشنوند و آنرا قرائت کنند؛ و نیز از نزد خودشان این  قراءاتخالصه: این 

خوانند، و آنان هم از رسول اکرم اخذ مىبلكه چون مسلمین دیدند که حامالن قرآن در قرائت هایشان اینجور  .ابداع نشده است قراءات

که از فالن قارى یا از فالن صحابى بدست آمده است این قرائتى است مستند به پیغمبر  قراءاتآید که این اند، در نتیجه این بدست مىکرده

راجع به اختالف کیفیّت  قراءات، پس اختالف کردندخود رسول اکرم دو قسم یا بیشتر قرآن را قرائت مىو بقول اهل تاریخ چون  .اکرم



5۲ 

« عند قاطبة اهل االسالم»کند به اینکه تصریح می (ق1۳1۳-1۲۲۶)صاحب روضات  خوانساری محمدباقر سید( مرحوم 8

ئیل است و مجتهدین ما هم به همین قائلند و احادیث نبوی فراوانی سبع تا پیامبر ص و نازل شده از سوی جبر قراءاتتواتر 

 1(۶۲5-۲5۳، ص۳روضات الجنات فی أحوال العلماء و السادات، جنیز موید این است )

                                                                                                                                                                                                                 
 .شودقرائت خود رسول اهلل مى

خواند، و وحیش را آمد و آنچه از قرآن، از اوّل وحى تا آنوقت نازل شده بود به پیغمبر دوباره مىجبرائیل سالى یكبار خدمت رسول اهلل مى

اند؛ و از آنها بهمین گونه خواندهوحى مى[ 4۰۳]ص  کُتّاب کرد؛ و پیغمبر هم به همان طریقى که أخیراً جبرائیل خوانده است بهتجدید مى

مستند به اصل اختالف  قراءاتعلّت اختالف کرد. و بنابراین، یافت؛ و در نتیجه این وحى با وحى سابق اختالف پیدا مىبمردم انتشار مى

 .شودمى قرائت جبرائیل در سنوات عدیده

کرد، رسول اهلل در یك سال همه قرآن را براى أمیر شد و همه قرآن را براى رسول اهلل تالوت مىتلمیذ: آیا هر سالى که جبرائیل نازل مى

ز المؤمنین علیه السّالم، و در سال دیگر فقط براى اَبىّ، و در سال دیگر فقط براى زید بن ثابت، و همچنین هر سالى فقط براى یكى دیگر ا

آورده است، حضرت این کاتبین در قرائت با هم اختالف دارند، و اگر آنچه جبرائیل در هر سال مىبینیم خواندند؟ زیرا ما مىکاتبین قرآن مى

، بلكه باید در هر سال همه کاتبین یك قسم بخوانند؛ و خود کُتّاب دیگر نباید با هم اختالف داشته باشنداند، خواندهرسول اهلل براى همه مى

 .ات قبل تفاوت کندوحى قرائتشان در هر سال با قرائت سَنَو

فقط در سال رحلت رسول اکرم دارند که رسول اکرم فرمود: من عمرم  .علّامه: باالخره این همه روایاتشان متعدّد است و همه جور دارند

اّول تمام شده است، و شاهدش اینست که در امسال دوبار جبرائیل بر من نازل شده است و قرآن را براى من دوبار تالوت کرده است؛ از 

ها کتاب در این قسمت .دو مرتبه تالوت کرده است، یعنى به دو کیفیّتقرآن تا آخر، و این دلیل بر رحلت من است؛ و البتّه معلومست که 

شود. سیوطى إنصافاً ملّاى زبردستى بوده؛ در تتبّع و نقل اقوال و روایات سیوطى بد نیست؛ در آن این مطالب تا حدّى کشف مى« إتقان»

 .ر تسلّط دارد، و در این امور خیلى مسلّط بوده و صاحب نظر هم نبوده است، بلكه مسلّط در نقل بوده استبسیا
المعروف بالزّیات مولى آل عكرمة بن ربعى التّمیمى، کان « الشیخ الكامل المجرد ابو عمارة حمزة بن حبیب بن عمارة الكوفى -۲۸۰.  1

 .... سن الكسائى القراءة، و اخذ هو عن األعمش، وأحد القرّاء السبعة، و عنه أخذ أبو الح

 ۲۵4ص، ۳روضات الجنات فی أحوال العلماء و السادات، ج

یم کالم اللّه و و أقول مرادهم بالقرّاء السّبعة فى کلّ موضع یذکرونه هو أئمّة القراءات السّبع المشهورة الّذى ینتهى إلى مذاهبهم المتفرّدة فى تنظ

و تجوید القراءة من جهة اإلعراب و مبانی البناء و مالحظة المدود و اإلدغامات و الوقف و الوصل و أمثال ذلك من امر تنقیط المصاحف، 

و تواترها بوجوهها السّبعة عن رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و  بل نزول روح األمین بجملتهاالقراءة المعتبرة المتّفق على إجزائها و کفایتها 

 .کما صرّح بذلك جماعة من الفقهاء األعالم، معتضدا بغیر واحد من النبوى الوارد فى هذا المعنى قاطبة أهل االسالمعند سلّم 

 ۲۵۵ص، ۳روضات الجنات فی أحوال العلماء و السادات، ج

و یعقوب البصرى، و خلف، و قد اختلف و امّا القراءات العشر فهى هذه السّبع المشهور مع زیادة قراءة أبى جعفر المعروف بالمدنى األّول، ...

على ذلك الجواز الّذى هو من الحكم الشّرعى،  فان ثبت اإلجماع أو التّواتر الّذى ادّعاه الشّهید األوّلاألصحاب فى جواز قراءة هذه الثّالثة، 

إن قلنا بانحصار الطّریق فى الّظنون کما ثبت على جواز السبع المشهورة، و إن نوقش فى تواترها عن صاحب الوحی فیتبعان ال محالة، و 

یعة، و المخصوصة الّتى قام على حجیّة کلّ منها بالخصوص دلیل، لما قرّرناه فى االصول من قیام الدّلیل القاطع على حجیّة امثال ذلك فى الشّر
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دهی ی که تو به عاصم و حمزه و نافع و ... نسبت میقراءاتشود همه این که در آن تصریح می خضراء جزیره حدیث( ۹

نوشت؛ و این مطلبی است که خود صاحب خواند را میلمومنین ع است که آنچه جبرئیل بر پیامبر ص میامیرا قراءاتهمه 

 1 (17۰-1۶۹ص ،5۲ج األنوار، بحاراالمر به من فرمود )

                                                                                                                                                                                                                 
مها ال یفیدان إلّا ظنّا بموضوع الحكم الشّرعى إلّا فانت تعلم ان محض تحقّق الشّهرة على الجواز او التّواتر المنقول على محض القراءة دون حك

السّالم دون نفسه، و هو غیر معتبر یقینا حتّى عند من یقول باصالة حجیة الظّنون، و کون التّعبد بالظّن المطلق فى زمن غیبة امام العصر علیه 

 .فلیتأمل

 ۲۵۶ص، ۳روضات الجنات فی أحوال العلماء و السادات، ج

عد السّبع المذکورة، الشّواذ، و قد یقال: انّ المراد بالشّواذ المطروحة هى قراءة المطوعى، و الشنبوذى، و ابن المحیصن  و قد یطلق على ما

الكوفى، و سلیمان االعمش و الحسن البصرى، فانّ عدد قراءة األصل بمالحظة هؤالء یكون خمسة عشر ال خالف فى حجیّة سبعة منهم مطلقا 

فدون إثبات المشار إلیهم و کذا قراءة ابن مسعود المخالفة للجمهور  الخمسة الباقیةكمّلة للعشر فى الجملة و امّا قراءة و ال فى الثّالثة الم

، لعدم دلیل صالح على ذلك أصال مضافا إلى انّ االشتغال الیقینى بالقراءة اشكال عظیمفضال عن االجتراء بها فى مقام القراءة  القرآنیة بها

الیقینیّة و هى ال تحصل إلّا بما تحقّق القاطع على کفایته، فاذن األحوط االقتصار على القراءات السّبع المشهورة، بل على قراءة  مستدع للبراءة

 عاصم بروایة البكر کما نقل عن العلّامة، أو بروایة حفص کما هی المتداولة فى هذه االعصار، فانّ سواد المصاحف یكتب علیها، و ال یكتب

راءات إلّا بالحمرة، و امّا رموز القراءات السّبعة و رواتهم األربعة عشر من طریق المصاحف الشّاطبیة و القابهم المعینة مخصوصة بهم سائر الق

 .فهى بهذه الصورة

العالم  قال الشیخ الصالح زین الدین علی بن فاضل المازندرانی المجاور بالغری على مشرفه السالم و استأذنت السید شمس الدین   . 1

رها فأجاب أطال اهلل بقاءه فی نقل بعض المسائل التی یحتاج إلیها عنه و قراءة القرآن المجید و مقابلة المواضع المشكلة من العلوم الدینیة و غی

ل له قرأ حمزة کذا و فكان کلما قرأت شیئا فیه خالف بین القراء أقو إلى ذلك و قال إذا کان و ال بد من ذلك فابدأ أوال بقراءة القرآن العظیم.

فقال السید سلمه اهلل نحن ال نعرف هؤالء و إنما القرآن نزل على سبعة أحرف قبل ، قرأ الكسائی کذا و قرأ عاصم کذا و أبو عمرو بن کثیر کذا

مد اتل علیَّ القرآن حتى لما حج رسول اهلل ص حجة الوداع نزل علیه الروح األمین جبرئیل ع فقال یا مح؛ الهجرة من مكة إلى المدینة و بعدها

ود أعرّفك أوائل السور و أواخرها و شأن نزولها فاجتمع إلیه علی بن أبی طالب و ولداه الحسن و الحسین ع و أبی بن کعب و عبد اهلل بن مسع

 عن المنتجبین منهم و حذیفة بن الیمان و جابر بن عبد اهلل األنصاری و أبو سعید الخدری و حسان بن ثابت و جماعة من الصحابة رضی اهلل

فكان کلما مر بموضع فیه اختالف بیَّنه له جبرئیل ع و أمیر المؤمنین ع یكتب ذاك فی درج من أدم  فقرأ النبی ص القرآن من أوله إلى آخره

 فالجمیع قراءة أمیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین..

 [17۰]ص ة ذلك.ما بعدها کأن فهمی القاصر لم یصر إلى غوریفقلت له یا سیدی أرى بعض اآلیات غیر مرتبطة بما قبلها و ب

من  فقال نعم األمر کما رأیته و ذلك أنه لما انتقل سید البشر محمد بن عبد اهلل من دار الفناء إلى دار البقاء و فعل صنما قریش ما فعاله

فقال لهم هذا کتاب اهلل سبحانه  به إلیهم و هم فی المسجد.غصب الخالفة الظاهریة جمع أمیر المؤمنین ع القرآن کله و وضعه فی إزار و أتى 

ن أمرنی رسول اهلل ص أن أعرضه إلیكم لقیام الحجة علیكم یوم العرض بین یدی اهلل تعالى فقال له فرعون هذه األمة و نمرودها لسنا محتاجی

فرجع أمیر المؤمنین ع به إلى منزله و  الحجة علیكم.إلى قرآنك فقال ع لقد أخبرنی حبیبی محمد ص بقولك هذا و إنما أردت بذلك إلقاء 

هُ حِكْمَتُكَ فَكُنْ أَنْتَ الشَّاهِدَ لِی عَلَیْهِمْ یَوْمَ الْعَرْضِ هو یقول لَا إِلَهَ إِلَّا أَْنتَ وَحْدَكَ لَا شَرِیكَ لَكَ لَا رَادَّ لِمَا سَبَقَ فِی عِلْمِكَ وَ لَا مَانِعَ لِمَا اقْتَضَتْ
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 قراءات( جمله جالبی دارد. وی پس از اینکه نقل بسیاری از علمای شیعه درباره تواتر 1۲۲۶صاحب مفتاح الکرامه )م( 1۰

برای ما حاصل نشود با نقل اجماع بر تواتر آنها قطع به این تواتر  قراءاتگوید حتی اگر تواتر خود این آورد میمی سبع را

 فیحصل تواترها على اإلجماع نقل إلینا تواتر قد لکن ظنّ کما إلینا متواترة تکن لم إن السبع هذه أنّ لیعلم و»شود حاصل می

ءات تا شخص رسول اهلل ص متواتر است یا تا اقام دوم این است که آیا قرمکند که می سپس ده مقام باز« .القطع بذلک لنا

المقام الثانی فالظاهر من کالم أکثر علمائنا و إجماعاتهم » کندمی؛ و شروع این مقام را با این جمله آغاز قراءاتصاحبان این 

 مفتاحوی بسیار مهم است )کند؛ اما همین تعبیر می ندر ای هرچند مناقشاتی «أنّها متواترة إلیه صلى اهلل علیه و آله و سلم

 .1(۲15-۲۰۹ص ،7ج العالمة؛ قواعد شرح فی الکرامة

                                                                                                                                                                                                                 
فنادى ابن أبی قحافة بالمسلمین و قال لهم کل من عنده قرآن من آیة أو سورة فلیأت بها فجاءه أبو عبیدة بن الجراح و عثمان و سعد  عَلَیَْك.

بن أبی وقاص و معاویة بن أبی سفیان و عبد الرحمن بن عوف و طلحة بن عبید اهلل و أبو سعید الخدری و حسان بن ثابت و جماعات 

فلهذا ترى اآلیات غیر مرتبطة  ا القرآن و أسقطوا ما کان فیه من المثالب التی صدرت منهم بعد وفاة سید المرسلین ص.المسلمین و جمعوا هذ

و أما هذا القرآن فال شك و ال  ء حتى أرش الخدشو القرآن الذی جمعه أمیر المؤمنین ع بخطه محفوظ عند صاحب األمر ع فیه کل شی

 .سبحانه هكذا صدر عن صاحب األمر عشبهة فی صحته و إنما کالم اهلل 
 ر[وظیفة المكلّف فی القراءات السبع و العش. ] 1

و فی الروض إجماع «. الغریة»و کذا  .اإلجماع على تواترها فرع: قال أکثر علمائنا: یجب أن یقرأ بالمتواتر و هی السبع. و فی جامع المقاصد

د نعتت بالتواتر فی الكتب االصولیة و الفقهیة کالمنتهى  و التحریر  و التذکرة  و الذکرى العلماء و فی مجمع البرهان نفی الخالف فی ذلك. و ق

من  حكایة اإلجماع على تواترها الحاوی  و کشف االلتباس و المقاصد العلیة  و المدارك و غیرها ، و قد نقل جماعة [ ۲1۰]ص و الموجز

تب لها حتى أنّها معدودة حرفاً فحرفاً و حرکةً فحرکة ممّا یدلّ على أنّ تواترها )عن خ ل( جماعة. و فی رسم المصاحف بها و تدوین الك

و العادة تقضی بالتواتر فی تفاصیل القرآن من أجزائه و ألفاظه و حرکاته و سكناته و وضعه  :مقطوع به کما أشار إلى ذلك فی مجمع البرهان

ا لجمیع األحكام و المنكر إلبطال کونه معجزًا، فال یعبأ بخالف من خالف أو شكّ فی فی محلّه لتوفّر الدواعی على نقله من المقرّ لكونه أصلً

 .المقام

و «« 1۳»و المدارك « 1۲»و مجمع البرهان « 11»و کشف االلتباس « 1۰»و الموجز الحاوی « ۹»و نهایة اإلحكام « ۸»التذکرة »و فی 

[ ۲11]صالدروس »و فی  .ال تكفی شهادة الشهید فی الذکرى بتواترهاأنّه « 1۵»ها و فی جملة من .ال یجوز أن یقرأ بالعشرأنّه « 14»غیرها 

أنّ «« ۵»و الروض « 4»و المقاصد العلیة « ۳»جامع المقاصد »انّه قوی. و فی «« ۲»و شرحیها « 1»الجعفریة »یجوز بالسبع و العشر. و فی 

و  .تواترها مشهور بین المتأخّرینانّ «« ۶»الروض »تجوز القراءة بها. بل فی  عن ثبوت اإلجماع بخبر الواحد. فحینئذٍ شهادة الشهید ال تقصر

بأنّ شهادة الشهید غیر کافیة، الشتراط التواتر فی القرآن الذی یجب ثبوته « ۸»و کذا تلمیذه السیّد المقدّس « 7»اعترضهما المولى األردبیلی 

 .، انتهىیجوز ذلك للشهید ألن کان ثابتاً عنده بطریق علمیالواحد، نعم بالعلم و ال یكفی الظنّ فال یقاس بقبول اإلجماع بخبر 

، لكن و الحاصل: أنّ أصحابنا متفقون على عدم جواز العمل بغیر السبع و العشر، إلّا شاذّ منهم کما یأتی و األکثر على عدم العمل بغیر السبع

 اختاره و هأنّ القراءات السبع غیر متواترة، حكاه عنه السیّد نعمة اللّ« عودسعد الس» فی مواضع من کتابه المسمّى ب« ۹»حكی عن ابن طاووس 

 .و الشیخ الرضی موافقان لنا على ذلك. و ستسمع الحال فی کالم الزمخشری و الرضی الزمخشری إنّ: قال و
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 کندرا اثبات می معصومتا  قراءاتبه تواتر  ایشان که التزام فتواهای فقهاب. 

)وبه  صول اهلل که به شخص رسی قراءات، که جز با قبول تواتر قراءاتهایی از جانب معصومین و علما با تعدد مواجهه

 .ختم شود قابل توجیه نیستطور کلی به شخص معصوم( 

                                                                                                                                                                                                                 
المشهورة و تبعهم من تكلّم فی هذا المقام من  اتفق قدماء العامّة على عدم جواز العمل بقراءة غیر السبع أو العشر«« 1۰»وافیة االصول »و فی 

 [ ...۲1۲.... ]صالشیعة و لكن لم ینقل دلیل یعتدّ به، انتهى. و ظاهره جواز التعدّی عنها و یأتی الدلیل المعتدّ به

 :الكالم یقع فی مقامات عشرة إذا عرفت هذا فاعلم أنّ

 .فی سبب اشتهار السبعة مع أنّ الرواة کثیرون :األّول

 هل المراد بتواترها تواترها إلى أربابها أم إلى الشارع؟ :ثانیال

 هل هی متواترة بمعنى أّن کلّ حرف منها متواتر أم بمعنى حصر المتواتر فیها؟ :الثالث

 [۲1۳]ص على القول بعدم تواترها إلى الشارع هل یقدح ذلك فی االعتماد علیها أم ال؟ :الرابع

 قتصار علیها؟ما الدلیل على وجوب اال :الخامس

 هل هذه القراءات هی األحرف السبعة التی ورد بها خبر حمّاد بن عثمان أم ال؟ :السادس

هل یشترط فیها موافقة أهل النحو أو األقیس عندهم أو األشهر و األفشى فی اللغة أم ال؟ بل العمل على األثبت فی األثر و األصحّ فی  :السابع

 النقل؟

مادّة الجوهریة فقط و هی التی تختلف خطوط القرآن و معناه بها؟ أم هی و الهیئة المخصوصة سواء کانت ال تختلف هل یشترط تواتر ال :الثامن

مبنیاً للمفعول « 1»بصیغة الماضی مثلًا و یعبد « ملك یوم الدین» الخطوط و المعنى بها کالمدّ و اإلمالة أو یختلف المعنى و ال یختلف الخطّ ک

أم ال یشترط تواتر الهیئة المخصوصة بأقسامها أم یشترط تواتر بعض األقسام « یخدعون و یخادعون» یختلف المعنى ک أو یختلف الخطّ و ال

 دون بعض؟

 ما حال القراءتین المختلفتین اللتین یقضى اختالفهما إلى االختالف فی الحكم؟ :التاسع

 ؟هل الشاذّ منها کأخبار األحاد )کخبر الواحد خ ل( أم ال :العاشر

صنّف و بعض هذه المقامات محلّها کتب القراءات و کثیر منها محلّها کتب االصول. و السبب الباعث على التعرّض لهذا الفرع الذی لم یذکره الم

ى تأییده سأل عن بعض ذلك و رأیته یحبّ کشف الحال تعال ه[ فضالء إخوانی و صفوة خالصة خلّانی أدام الل1ّو بسط الكالم فیه أنّ بعض ]

 [ ۲1۵ن ]صفی الروایة عن کلّ واحد اثنا خلقٌ کثیر لكن اشتهرو قد روى عن کلّ واحد من السبعة  [ ...۲14]ص .عمّا هنالك

ازی و نقل اإلمام الر لمو آله و س هلل علیهاأنّها متواترة إلیه صلى فالظاهر من کالم أکثر علمائنا و إجماعاتهم  المقام الثانیأمّا ما وقع فی  و

 هٰ ا من القراءات السبع من عند اللّإنّ کلًّ««: 1»المقاصد العلیة »ثر أصحابه على ذلك کما یأتی نقل کالمه. و قال الشهید الثانی فی اتفاق أک

یناً على أهل هذه مّة و تهوعلى اال صلى اهلل علیه و آله و سلم و علّم الطاهرین تخفیفاً نزل به الروح األمین على قلب سیّد المرسلینى تعال

 ...الملّة
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 رائت ملک و مالک و عدم تقیه و عدم سوال از ائمه ع ق (1

اول قرائت متد دوهرنان مسلما نیخوانده اند، هم اکنون ب نیالد ومیچهارنفر، ملک سه نفر مالک یوم الدین و از قراء سبعه 

ا در ست؛ اما نیالد ومیرا جا انداخت که مالک  از عاصم بود( قرائت حفص های)که با غلبه حنف یحکومت عثمان :است

 نیلدا ومی قرائت نافع را آورده اند که ملک شانبود( در مصحف خود هایو مراکش )که تحت حکومت مالک قایغرب آفر

 است.

در نماز  ژهیبو د،یرت که در دست مردم است بخوانصو نیدارد که قرآن را به هم دیکه تاک متعددی در شیعه است اتیروا

 در روایات شیعه،و جالب اینجاست که اند( را موجب بطالن نماز دانسته یکه هر گونه کالم اضاف می)مخصوصا اگر دقت کن

شده  تیروا ،هیتق طیشرا ریمتعدد و در غ ،مازدر ن «نیالد ومیمالک »و هم قرائت  «نیالد ومیمَلِک »هم قرائت  ع نیاز معصوم

 یهم به مجز عهیش یدرست است؛ و همه علما نهایکه کدام از ا دهیاز امام ع نپرس یاعهیش چیجا ه چیه جالبتر اینکه و 1است

 1اند.دو قرائت فتوا داده نیاز ا کیبودن نماز به هر

                                                           
 . عیاشی در تفسیرش چنین آورده است: 1

 عن محمد بن علی الحلبی عن أبی عبد اهلل ع أنه کان یقرأ مالك یوم الدین. -۲1

 یوم الدین. عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد اهلل ع یقرأ ما ال أحصی ملك -۲۲

رأ ق، کان إذا آن معیلما استوحشت بعد أن یكون القر -لمغربعن الزهری قال: قال علی بن الحسین ع لو مات بین المشرق و ا -۲۳

 (۲۲، ص1تفسیر العیاشی، ج) مالك یوم الدین یكررها و یكاد أن یموت

 در تفسیر منسوب به امام حسن عسكری هم هر دو آمده است:

د وقته، و هو تأخیره بع وقته، دیمه على وقال اإلمام ع )مالك یوم الدین(أی قادر على إقامة یوم الدین، و هو یوم الحساب، قادر على تق

 لك األحكام.دنیا من یمفی ال المالك أیضا فی یوم الدین، فهو یقضی بالحق، ال یملك الحكم و القضاء فی ذلك الیوم من یظلم و یجور، کما

 (۳۸صالتفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكری علیه السالم ؛ )

یه حسابه، و الحساب عل هلن یوم[ یوم الدین، ألسأشهدکم کما اعترف بأنی أنا المالك ]لیوم  تعالى:فإذا قال: مالك یوم الدین قال اهلل

 (۵۸التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكری علیه السالم، ص) ألتقبلن حسناته و ألتجاوزن عن سیئاته.

 مرحوم طبرسی هم به قرائت ملك اشاره کرده است:

 (1۰۹، ص1جتفسیر مجمع البیان ) أبی عبد اهلل )علیه السالم( أنه کان یقرأ ملك یوم الدینو روى محمد الحلبی عن 

 کند:آورد بر اینكه هردو در روایات شیعه بسیار نقل شده تاکید میمرحوم مجلسی هم وقتی سخن عیاشی را می

منه عن داود  و لمستقیم.لصراط االدین و یقرأ اهدنا االعیاشی، عن محمد بن علی الحلبی عن أبی عبد اهلل ع أنه کان یقرأ مالك یوم  -11

 بن فرقد قال: سمعت أبا عبد اهلل ع یقرأ ما ال أحصی ملك یوم الدین.

بیان: قرأ عاصم و الكسائی مالك و الباقون ملك و قد یؤید األولى بموافقة قوله تعالى یوم ال تملك نفس لنفس شیئا و األمر یومئذ هلل 

ه خمسة األول أنها أدخل فی التعظیم الثانی أنها أنسب باإلضافة إلى یوم الدین کما یقال ملك العصر الثالث أنها أوفق بقوله و الثانیة بوجو« 4»

تتاح االختتام تعالى لمن الملك الیوم هلل الواحد القهار الرابع أنها أشبه بما فی خاتمة الكتاب من وصفه سبحانه بالملكیة بعد الربوبیة فیناسب االف
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 شود:در اینجا چند مساله مهم مطرح می

 کاری برای تعیین قرائت صحیح در نماز نکردند؟الف. اگر فقط یک قرائت صحیح است، چرا ائمه ع هیچ 

 فرق این آیا شد،می یعهش شعار این و ملک، نه کنید قرائت مالک، نماز، در مثال که فرمودندمی شیعه به ع بیت اهل اگر آیا

 دست ارسال و وضو، در باال از دست شستن و پا مسح مثال است؟ شده شیعه شعار که مستحبات و واجبات بعض با کردمی

 است؛ سنت اهل روش صریح مخالف و هستند، شیعه شعار اینها، نظایر و اذان، در العمل خیر علی حی و نماز، در قنوت و

 گفتار اینکه از وردهآ وحی ملک آنچه حفظ آیا کنند.می قرائت آن به و دانندمی جایز سنت اهل را ملک و مالک از یک هر اما

اب جهر )مثل استحب عهیچگونه ش است؟ مستحب امر یک که قنوت شدن شعار یا تاس مهمتر شود آن جایگزین راوی یک

 مالک از یکی اگر یاآ ند؟کرد هیبه بسمله( بطالن صالة را به ترک بسم اهلل اعالن کردند اما در بطالن صالة به ملک و مالک تق

 حرف نیست، یهتق که هنگامی و خودشان هایخانه در که کنندمی مجاز را شیعه ع البیت اهل است، راوی یک سخن ملک، یا

  !کنند؟ تکرار روزه هر خودشان واجب نماز در و دهند قرار خالق سخن جای به را خالق غیر

                                                                                                                                                                                                                 
لخامس أنها غنیة عن توجیه وصف المعرفة بما ظاهره التنكیر و إضافة اسم الفاعل إلى الظرف إلجرائه مجرى المفعول به توسعا و المراد ا

وتی و مالك األمور کلها فی ذلك الیوم و سوغ وصف المعرفة به إرادة معنى المضی تنزیال للمحقق الوقوع منزلة ما وقع أو إرادة االستمرار الثب

و فی أخبارنا وردت القراءتان و إن کان مالك أکثر و هذا مما یرجحه و هذا الخبر  ا قراءة ملك فغنیة عن التوجیه ألنها من قبیل کریم البلد.أم

 ظاهره أنه سمعه ع یقرأ فی الصلوات الكثیرة و فی غیرها ملك دون مالك و یحتمل أن یكون المراد تكرار اآلیة فی الصالة الواحدة على وفق

 الروایة اآلتیة فیدل على جواز تكرار بعض اآلیات و عدم کونه من القران المنهی عنه.

بیروت(،  -ألنوار )ط ابحار ) العیاشی، عن الزهری قال: کان علی بن الحسین ع إذا قرأ مالك یوم الدین یكررها حتى یكاد أن یموت -1۲

 (۲۲، ص۸۲ج

 :تبصره.  1

 اجماع یك فقط ولا چون است، «مالك و ملك بودن واحد حرف» بر اجماع از غیر ،«مالك و ملك از یك هر قرائت جواز» بر اجماع

 دلیلی چه به اما ست،ا سنت اهل بین در رایج احرف سبعة به ناظر که است اجماعی دوم اما ندارد، تنافی هم مماشاة با که است عملی

 ؟است واحد حرف عنوان به معنون شیعه، اجماع که بگوییم میتوانیم

 اهل ی نادرستی که دربه معنا بودن حرف هفت قبال در کریم قرآن بودن واحد حرف بر اجماع به شیعه اجماع بودن معنون واضح دلیل

 و تبیان سی دریعنی شیخ طوسی و مرحوم طبر) بزرگ مفسر دو این که است این ،-که بعدا توضیحش خواهد آمد –سنت رواج یافت 

 روایات دیگری و ایج،ر قراءات خواندن بر اجماع یكی است، بوده شایع و معروف شیعه بین در چیز دو نهمزما که کردند اعتراف( مجمع

 ذهن با هم در تواندنمی مر،ا دو این و اگر حرف واحد بودن به معنای نفی قراءات متعدد باشد، کریم، قرآن بودن واحد حرف بر ع بیت اهل

 یاآ! ملك؟ یا است مالك که دندان را وحی کالم آیا خواند؛می نمازها در را حمد سوره بارها وزرشبانه در شیعه هر بگیرد. شكل مردم عموم

راءات ی این باشد که اختالف قو این به معنا« الرواة قبل من یجیء االختالف لكن و»: که بفرمایند کافی روایت در ع باقر امام است ممكن

 روز ره کرده، الهی وحی لمهک جایگزین اشتباه یا عمد به راوی یك که را ایکلمه که کنند اجماع شیعه صرفا منسوب به راویان است، آنگاه

 !کنند؟ قرائت خودشان، واجب نماز در
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خود بسم اهلل جزیی  ثانیاو  که امر مستحبی است را تثبیت کردند؛« جهر به بسم اهلل» اوال دقت شود: در همین سوره حمد

عامه عدم  قراءاتسبع و عشر اختالف جدی دارند و برخی از  قراءات)با اینکه در همان از هر سوره است را تثبیت کردند 

قرائت بسم اهلل در هر سوره بوده و بقدری مهم است که صاحب مفتاح الکرامه در رد اینکه تواتر تا پیامبر ص نبوده و ائمه 

ی که در آنها متواتر قراءاتبرخی از همین گوید پس چرا همان طور که برخالف فقط جوازی برای قرائت صادر کردند می

، 7مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العالمه، ج ؛است بر بسم اهلل اصرار کردند اینجا هم می توانستند اصرار کنند و استتثناء کنند

 نماز دایرمدار آن است هیچ سخنی برای تعیین نگفتند؟ هچرا در این مساله ک 1(۲۲۰ص

 اشکال و پاسخ

 اتقراء آن در هاسوره رایب اهلل بسم نخواندن باید پس بوده متواتر پیامبر تا مذکور متعدد قراءات واقعا اگرشود شاید اشکال 

 ادعای موردش در نچهآ از بخشی حال عین در کردند مجاز ما برای را این قراءات همه بیت اهل که همین برگردد؛ پیامبر به نیز

از این  هریک تواتر اگریگر، است؛ به تعبیر د نبوده متواتر کل آن که دهد می نشان کردند در را )نیاوردن بسم اهلل( شود می تواتر

بقیه  نوان یک قرائت در کنارع، و به بوده اهلل رسول تا متواترا هم قرائتهااین  برخی در اهلل بسم عدم ،بوده اهلل رسول تا قراءات

 ؟دارد توجیهی چه اهلل بسم نیاوردن با بیت اهل شدید مخالفت وقت آن قراءات باید مجاز باشد؛

 دو نکته توجه کرد: در پاسخ این مساله باید به

اند؛ برخالف داشته« اختیار القرائة»شدند . این افرادی که به اسم قاری و مقری معروف میاست اختیار القراءة اول مساله

آید شخصی نیست؛ و اگر گاه تعبیر اجتهاد قاری به میان می اند اختیار القرائه به معنای اعمال نظرآنچه برخی معاصرین پینداشته

غیر از اجتهاد در فتوی است؛ در اجتهاد در فتوی، وقتی دو قول رقیب داریم، تنها یکی  در قرائت اند که اجتهادتصریح کرده

این قرائت را در قرائت  متواتر اجتهاد به این معناست که قاری مذکور به خاطر مالحظات مختلف، قراءاتدرست است؛ اما در 

= الطبری )تفسیر ولی تصریح می کردند که همگی صحیح و همگی از جانب خداوند است روزانه و رایجش ترجیح می داده

 فی النشر ؛۴۶1، ص1القرآن )تفسیر قرطبی( ج ألحکام الجامع ؛و ... ۳۴۳، ص1۹و ج 11۰۲ص ،1۲ج شاکر( )ت البیان جامع

                                                           
 کما اقرأوا: فقالوا بذلك أمروا السالم علیهم اللّه آل إنّ یقول الشارع دون أربابها إلى بتواترها فالقائل» الرابع المقام فی وقع ما أمّا . و 1

 عنهم مقبول ذلك أنّ ال لو و سبیلهم یسلكون و السبعة هؤالء مثال یحتذون إلیهم یتردّد من سائر و أصحابهم یرون کانوا قد و الناس أیقر

 کذا و الناس طریقة استمرّت قد و علیهم، هٰ اللّ صلّى أصحابهم وجوه من هو و تغلب بن کأبان القراءة وجوه من فیهم أنّ مع علیهم ألنكروا

 أنّهم متواترا منهم کثیر عن نقل قد أنّه ذلك یؤیّد و. مخالفتهم عن نهیهم إلى مضافاً بالغ، أکمل بذلك أمرهم فی أنّ على ذلك، على ءالعلما

 أن لهم صحّ ما سلم و آله و علیه اهلل صلى النبی إلى متواترة کانت فلو بترکها، الصالة بطالن على مجمعون األصحاب أنّ مع البسملة ترکوا

 .هذا فلیلحظ ذلك، استثنوا علیهم اللّه صلّى بأنّهم یقال أن صحّ ذلك جوّزوا سبحانه اللّه آل بأنّ القول على أمّا و. حینئذٍ الصالة ببطالن كموایح

 ،( یصعد کأنما: )قرأه من بقراءة ذلك فی القراءة أختار أنی غیر مصیب، فهو القارئ قرأ وبأیها المعانى، متقاربات القراءات هذه وکل . ۲

 .بها القرأة لكثرة ،"یتصعد":بمعنى ألف، بغیر الصاد بتشدید

 وکان. بالتنوین( تترا) البصرة أهل وبعض المدینة، أهل وبعض مكة، أهل قراء بعض ذلك فقرأ ذلك، قراءة فی األمصار قراء . واختلفت ۳

 قراءتان أنهما ذلك فی والقول ،( فعلى) مثال على الیاء لبإرسا( تترى: )یقرءونه الكوفة قراء وعامة المدینة، أهل وبعض مكة، أهل بعض
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بر این  ۳را بلد بوده اما غالبا نمازهایش را به این قرائت می خوانده. قراءاتمثال با اینکه اغلب  ۲ (51ص ،1ج ،العشر القراءات

گویند که مثال حفص در همه کردند و همین معناست که میمی رسید ترکیبی می متواتری که به دستشان قراءاتآنان از  اساس،

ین طور نبوده که از خودش ساخته باشد زیرا آنان اصرار داشتند که جا به قرائت عاصم خواند غیر از یک مورد. این یک مورد ا

؛ بلکه آن قرائت را نزد کس دیگری فراگرفته و به نظرش رسیده که این ترکیب بهتر است )چنانکه مثال هیچ «القرائه سنة متبعة»

 آلِ عََلى سََلامٌ ن را به قرائت ورش )سوره صافات رسیدیم آ 1۳۰خوانیم وقتی به آیه اشکالی ندارد که ما که به قرائت حفص می

 (.یاسینِإلْ َعلى سَالمٌ) ( بخوانیم؛ نه به قرائت حفصیَاسِین

امیه کردند در مخالفت با قرائت بسم اهلل. در خود اهل سنت هم معروف بوده است که حضرت علی دوم مساله کاری که بنی

شود از آن سو ما در منابع اهل سنت احادیث متعددی می بینیم که ادعا میکردند. ع در نمازهایش بسم اهلل را به جهر قرائت می

خواندند و با الحمدهلل رب العالمین نماز را شروع می کردند که رسول اهلل ص و ابوبکر و عمر و عثمان اصال بسم اهلل را نمی

گوید که این مساله در مدینه متواتر نقل ی میبند( تعداد زیادی از این نقلها را آورده و در جمع۴۳7)مثال مکی بن ابوطالب )م

                                                                                                                                                                                                                 
 أفصح ألنه تنوین؛ بغیر القراءة أختار ذلك مع أنی غیر فمصیب، القارئ قرأ فبأیتهما واحد، بمعنى العرب، کالم فی معروفتان ولغتان مشهورتان،

 .وأشهرهما اللغتین

 السَّبْعَةَ الْأَحْرُفَ هِیَ لَیْسَتْ السَّبْعَةِ، الْقُرَّاءِ لِهَؤُلَاءِ تُنْسَبُ الَّتِی السَّبْعُ الْقِرَاءَاتُ هَذِهِ: وَغَیْرِهِمَا صُفْرَةَ أَبِی اْبنِوَ کَالدَّاوُدِیِّ عَُلمَائِنَا مِنْ کَثِیرٌ . قَالَ 1

 ابْنُ ذَکَرَهُ  الُْمصْحَفَ، عُثْمَانُ عَلَیْهِ جَمَعَ الَّذِی وَهُوَ السَّبْعَِة، تِلْكَ مِنْ احِدٍوَ حَرْفٍ إِلَى رَاجِعَةٌ هِیَ وَإِنَّمَا ِبهَا، الْقِرَاءَةِ فِی الصَّحَابَةُ اتَّسََعتِ الَّتِی

 مِنَ وَجْهَهُ وَعَلِمَ رَوَى فِیمَا اخْتَارَ مِنْهُمُ َواحِدٍ کُلَّ أَنَّ وَذَلِكَ الْقُرَّاءِ، الْأَِئمَّةِ أُولَئِكَ اخْتِیَارَاتُ هِیَ الَْمشْهُورَةُ الْقِرَاَءاتُ وَهَذِهِ. وَغَیْرُهُ النَّحَّاسِ

 لَمْوَ کَثِیرٍ، ابْنِ  وَحَرْفُ نَافِعٍ، حَرْفُ: فَقِیلَ ِإلَیْهِ، َونُسِبَ بِهِ وَعُرِفَ عَنْهُ، وَاشْتُهِرَ ِبهِ َوأَقْرَأَ وَرَوَاهُ طَرِیقَةً فَالْتَزَمَهُ وَالَْأوْلَى، عِنْدَهُ الْأَحْسَنُ هُوَ مَا الْقِرَاءَاتِ

 أَجْمَعَ وََقدْ. صَحِیحٌ وَکُلٌّ أَکْثَرُ، أَوْ ان اختار عنه روى السبعة هؤالء من واحد وَکُلُّ وَجَوَّزَُه، سَوَّغَهُ بَلْ أَنْكَرَهُ وَلَا الْآخَرِ اختار منهم وَاحِدٌ یَمْنَعْ

 «وکتبوا القراءات من وراؤه رووه مما األئمة هؤالء عن صح مَا عَلَى الِاعْتِمَادِ عَلَى الْأَعْصَارِ هَذِهِ فِی الْمُسْلِمُونَ

وبهذا افترق اختالف القراء من اختالف الفقهاء، فإن اختالف القراء کل حق وصواب نزل من عند اهلل وهو کالمه ال شك فیه واختالف  . ۲

یحتمل الخطأ، وکل قراءة بالنسبة إلى الفقهاء اختالف اجتهادی والحق فی نفس األمر فیه واحد، فكل مذهب بالنسبة إلى اآلخر صواب 

من حروف االختالف إلى من أضیف إلیه من  معنى إضافة کل حرفاألخرى حق وصواب فی نفس األمر نقطع بذلك ونؤمن به، نعتقد أن 

 .الصحابة وغیرهم، إنما هو من حیث إنه کان أضبط له وأکثر قراءة وإقراء به، ومالزمة له، ومیال إلیه، ال غیر ذلك

بذلك الوجه من اللغة حسبما  اختار القراءةذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم المراد بها أن ذلك القارئ وذلك اإلمام وک

فلذلك أضیف إلیه دون غیره من القراء، وهذه  ;قرأ به، فآثره على غیره، وداوم علیه ولزمه حتى اشتهر وعرف به، وقصد فیه، وأخذ عنه 

 .فة إضافة اختیار ودوام ولزوم ال إضافة اختراع ورأی واجتهاداإلضا

 برنگردانید رحمت به را عذاب که مادامی فرمودمی او که دهندمی نسبت پیامبر به احرف، سبعه نزول تعبیر از بعد که فرازی آن بسا. چه ۳

اینها را با  که مجازید شما رسید شما به من از قرائت ده مثال راگ یعنی باشد؛ بوده القرائة اختیار برای ایضابطه توضیح حضرت منظور ؛... و

بخوانید یا مثال دیگری که در متن آمده  دیگر قرائت از دیگری کلمه اعراب با را قرائت یك کلمات از برخی اعراب هم تكریب کنید مثال

 است.
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بعد از اینکه روایات متعددی  ( در تفسیرش5۴۴-۶۰۶.چنانکه فخر رازی )1(87-8۳، ص1، جالنهایة بلوغ الى الهدایة؛ شده است

را  ( ۴۰۶-۳۲۴ابوحامد اسفراینی ) آورد خودش قولدر همین مضمون از مهمترین کتب اهل سنت )صحیح بخاری و مسلم( می

: حضرت علی ع بر جهر بسم اهلل در نماز اصرار داشت؛ اما وقتی بنی امیه روی کار آمدند سعی کردند تمام ترجیح می دهد که

 .۲(181-17۹، ص1ج ،الکبیر التفسیر أو الغیب مفاتیحو این روایات در چنین فضایی جعل شدند ) آثار ایشان را محو کنند

                                                           
 .العراق هلوأ المدینة، أهل عند الحمد من بآیة "الرحیم الرحمن اهلل بسم" ولیست».  1

 قال أنساً أن فیه ألحد مدفع ال الذی الثابت الخبر من ذلك على ویدل

 (:۸4 /1) «النهایة بلوغ الى الهدایة»

 ."العالمین بر هلل بالحمد الصالة یستفتحون فكلهم عمر، وخلف بكر أبی وخلف - وسلم علیه اهلل صلى - النبی خلف صلیت»

 ."العالمین رب هلل الحمدب الصالة یفتتح[ - السالم علیه -] النبی کان": قاال وأنساً نهاع اهلل رضی عائشة أن الصحیح الخبر ومن

 .خالفتهم فی یعنی ،"وعثمان وعمر بكر وأبو" -: أنس فیه وزاد

 فما وعثمان، وعمر بكر وأبی - وسلم علیه اهلل صلى - النبی خلف صلیت: أنس عن جبیر وقال

 (:۸۵ /1) «النهایة بلوغ الى الهدایة»

 ."( الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ) صالته فی یقرأ منهم أحداً سمعت

 فِی وال وْرَاةِالتَّ فِی[ أُنْزِلَ ما] سُورَةً ألعلِمَنَّك": کعب بن ألیی قال - وسلم علیه اهلل صلى - النبی أن الصحیح الثابت الخبر من وجاء

 التی( ۳[ )السُّورَةُ] اهلل رَسُولَ یَا: أبَیٌّ لَهُ الَق: المَسْجِدِ مِنَ الخْروجِ مِنَ - وسلم علیه اهلل صلى - النَبِیُّ دَنَا افلمَّ. مثْلُهَا الزَبُورِ وَلَافی اإلنْجِیلِ

 المَثَانی السَّبع وَهیَ هَذه، هیَ: - وسلم علیه اهلل ىصل - قَالَفَ خَتَمْتُها، ىحَتِّ( الْعَالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ: )قلتُ  الكتابِ؟ أمَّ تَقْرأ کَیْفَ: قالَ. تُعَِلمُنِی؟

 ."أوتیتُ  الَّذِی الْعَظیمُ وَالْقرْآنُ

 ةالصال استفتاح المرضیین بةالصحا عن التابعین آبائهم عن نقلوا /بأسرهم المدینة أهل أن فیه حد فی مدفع ال ما أیضاً ذلك على ویدل

 .واستعملوه رووه فیما بالكذ على التواطؤ وال نقلوه فیما الخطأ علیهم یجوز ال کافة عن کافة نقل تسمیة؛ دون العالمین رب بالحمد

 – وسلم علیه اهلل صلى - النبی أن هریرة أبو روى ما الصحیح الخبر من أیضاً ذلك على ویدل

 (:۸۶ /1) «النهایة بلوغ الى الهدایة»

 ."أَلسَ مَا ولعَْبدِی شَطرَیْنِ عَبْدِی وَبَینَ بیْنِی الصَّالةَ قَسَْمتُ: َتعَالَى اهللُ یَقُولُ": قال

 "قَسَْمتُ": قوله وفی. ابه البتدأ الحمد من یةآ( لرَّحِیمِا الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِْسمِ) کانت فلو "الحدیث( .. الْعَالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ) الْعَبْدُ قالَ فَإذا

 .منها لیست( الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ) أن على واضح دلیل یذکرها ولم آلیاتها وعَدُّه

 ىعل یقطع ربما أو اإلجماع،ب یثبت إنما اآلحاد، بخبر یثبت ال القرآن أن فیه ألحد مدفع ال الذی النظر طریق من أیضاً ذلك على ویدل

 .التواتر أخبار من مغیبه

 اللَّهِ بِسْمِ) أن فی تواتر بتث وال إجماع /یصح لم وإذا الحمد، من آیة( الرَّحِیمِ لرَّحْمَنِا اللَّهِ بِسْمِ) أن فی نعقله تواتر وال نعلمه إجماع وال

 .أنصف لمن کفایة ذکرناه فیما إذ ذلك، لم الحمد من آیة( الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ

 أَمَّا: لَا أَمْ السُّوَرِ سَائِرِ أَوَائِلِ مِنْ آیَةٌ هِیَ هَلْ الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ أَنَّ فِی لِلشَّافِعِیِّ قَوْلَیْنِ أَصَْحابِنَا بَْعضُ ذَکَرَ: الثَّامِنَةُ الْمَسْأَلَةُ . ۲

 سُورَةٍ ُکلِّ أَوَّلِ مِنْ وَحْدَهَا تَامَّةٌ آیَةٌ هِیَ هَلْ هَاأَنَّ فِی الْقَوْلَیْنِ وَجََعلُوا السُّوَرِ، سَائِرِ  مِنْ قُرْآنٌ اللَّهِ بِسْمِ َأنَّ عَلَى اتَّفَقُوا فَقَدِ الْأَصْحَابِ مِنَ الْمُحَقِّقُونَ
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 أَوَائِلِ مِنْ آیَةٌ هِاللَّ بِسْمِ إِنَّ یَقُلْ لَمْ قَبْلَهُ مِمَّنْ أَحَدًا لِأَنَّ الْمَسْأَلَةِ هَذِهِ فِی الْإِجْمَاعَ خَالَفَ الشَّافِعِیَّ إِنَّ الْحَنَفِیَّةِ بَْعضُ  وَقَالَ آیَةٌ، بَعْدَهَا وَمَا هِیَ أَوْ

 صَلَّى النَّبِیَّ أَنَّ هُرَیْرَةَ أَُبو بِمَا رَوَى الُْمخَالِفُ وَاحْتَجَّ قُرْآنًا، کَوْنُهُ فَوَجَبَ الْقُْرآنِ ِبخَطِّ السُّوَرِ أَوَائِلِ فِی َمكْتُوبٌ اللَّهِ بِسْمِ أَنَّ وَدَلِیلُنَا السُّوَرِ، سَائِرِ

 التَّسْمِیَةِ، بِدُونِ حَاصِلٌ الْعَدَدَ هَذَا أَنَّ َعلَى أَجْمَُعوا آیَاٍت، ثُمَّ ثَلَاثُ إِنَّهَا: الْكَوْثَرِ ُسورَةِ وَفِی آیَةً، ثَلَاثُونَ إِنَّهَا: الْمُْلكِ ُسورَةِ فِی قَالَ سَلَّمَوَ عَلَیْهِ اللَّهُ

 فَإِنْ زَاِئلٌ، الْإِشْكَالُ فَهَذَا وَاحِدَةٌ آیَةٌ بَعْدَهُ مَا مَعَ الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ ُقْلنَا إِذَا َأنَّا َوالْجَوَابُ رِ،السُّوَ هَذِهِ ِمنْ آیَةً التَّسْمِیَةُ تَكُونَ لَا أَنْ فَوَجَبَ

 قوله أَنَّ تََرى أَلَا بَعِیدٍ، غَیْرُ هَذَا: قُلْنَا السُّوَرِ؟ سَائِرِ مِنْ آیَةٍ بَْعضُ ِإنَّهَا تَقُولُوا أَنْ یُمْكِنُكُمْ فَكَیْفَ الْفَاتِحَةِ أَوَّلِ مِنْ تَامَّةٌ آیَةٌ بِأَنَّهَا اعْتَرَفْتُمْ لَمَّا: قَالُوا

 وَأَیًْضا هَاهُنَا فَكَذَا: وَاحِدَةً آیَةً[ 1۰: یُونُسَ] الْعالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ أَنِ دَعْواهُمْ وَآخِرُ: قَوْلِهِ مَجْمُوعُ صَارَ ُثمَّ تامة، آیة العالمین رب هلل الحمد

 فَسَقَطَ السُّورِ، جَمِیعِ بَیْنَ فِیهِ الْمُشْتَرَكِ کَالشَّیْءِ فَهِیَ التَّسْمِیَةُ وَأَمَّا آیَاتٍ، ثَلَاثُ السُّورَةِ هَذِهِ خَاصِّیَّةُ هُوَ مَا یَْعنِی آیَاتٍ ثَلَاثُ الْكَوْثَرِ سُورَةُ فَقَوْلُهُ

 .الُالسُّؤَ هَذَا

 :الصالة فی بالبسملة الجهر

 اوَأَمَّ رَکْعٍَة، کُلِّ فِی بِهَا یُسَرُّ هُأَنَّ إِلَّا فَاتِحَةِالْ مِنَ ةٌآیَ لتَّسْمِیَةُا: قَالَ أَنَّهُ حَنْبَلٍ ْبنِ أَحْمَدَ عَنْ یُْروَى[ : الصالة فی بالبسملة الجهر] التاسعة المسألة

 الْجَهْرُ: فَنَقُولُ َأیًْضا، بِهَا رُیُجْهَ وَلَا رَکْعَةٍ کُلِّ ِفی بِهَا سَرُّیُ أَنََّها إِلَّا ةِالْفَاتِحَ نَمِ آیَةً یْسَتْلَ: حَنِیفَةَ أَُبو وَقَالَ بِهَا، وَیَجْهَرُ مِنْهَا آَیةٌ نَّهَاإِ: قَالَ  فَإِنَّهُ الشَّافِعِیُّ

 .وَحَُججٌ وُجُوهٌ َعلَیْهِ وَیَدُلُّ سُنَّةٌ، بِهَا

 بِتَمَامِهَا تَكُونَ نْأَ إِمَّا الْوَاحِدَةَ السُّورَةَ َأنَّ ىعَلَ دَلَّ سْتِقْرَاءُالِا: قُولُفَنَ هَذَا بَتَثَ َوإِذَا الْفَاتِحَةِ، مِنَ آیَةٌ التَّسْمِیَةَ أَنَّ عَلَى دَلَلْنَا قَدْ: الْأُولَى ةُالْحُجَّ

 الْقِرَاءَةِ فِی شْرُوعًامَ بِالتَّسْمِیَةِ الْجَهْرُ کَانَ هَذَا تَثَبَ وَإِذَا لسُّوَرِ،ا جَمِیعِ یفِ َمفْقُودٌ ذَافَهَ جَهْرِیًّا وََبعْضُهَا /سِرِّیًّا ْعضُهَابَ  یَكُونَ أَنْ فَأَمَّا جَهْرِیَّةً، أَوْ سِرِّیَّةً

 .الْجَهْرِیَّةِ

: تَعَالَى لِقَوْلِهِ شْرُوعًامَ بِهِ الْإِْعلَانُ یَكُونَ أَنْ فَوَجَبَ مِبِالتَّعْظِی لَهُ رٌوَذِکْ لَّهِال عَلَى نَاءٌثَ أَنَّهُ شَكَّ لَا مِالرَّحِی الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ قَوْلَهُ أَنَّ: الثَّانِیَةُ الْحُجَّةُ

 فِی وَیَُبالِغُ ذِکِْرهِبِ یُعْلِنُ فَإِنَّهُ مِنْهُ سْتَنْكِفٍمُ غَیْرَ بِأَبِیهِ مُفْتَخِرًا کَانَ إِذَا الْإِنْسَانَ أَنَّ وَمَعُْلومٌ[ ۲۰۰: الْبَقَرَةِ] ذِکْراً أَشَدَّ َأوْ آباءَکُمْ کَذِکْرِکُمْ اللَّهَ فَاذْکُرُوا

 إِْعلَانُ یَكُونَ أَنْ بَوَجَ وَالْإِظْهَارِ الْإِعْلَانِ فِی الِغُبَیُ بِأَبِیهِ فْتَخِرُالْمُ کَانَ فَإِذَا مِنْهُ، امُسْتَنْكِفً کَوْنِهِ عَلَى ذَلِكَ دَلَّ أَسَرَّهُ َأوْ ذِکْرَهُ أَخْفَى إَِذا أَمَّا إِظْهَارِهِ

 .ذِکْراً  أَشَدَّ أَوْ آباءَکُمْ کَذِکْرِکُمْ اللَّهَ فَاذْکُُروا: بِقَوْلِهِ عََملًا أَوْلَى اللَّهِ ذِکْرِ

 اْلعَقْلِ، فِی تَحْسَنٌمُسْ هَذَا أَنَّ شَكَّ وَلَا یُنْكِرُهُ، نْمَ بِإِنْكَارِ مبالٍ غَیْرَ کْرِالذِّ بِذَلِكَ امُفْتَخِرً ْونِهِکَ َعلَى یَدُلُّ اللَّهِ بِذِکْرِ الْجَهْرَ أَنَّ هِیَ: الثَّالِثَةُ الْحُجَّةُ

 لَا وَالسِّرَّ ءَالْإِخْفَا أَنَّ أَْیضًا الْكَلَامَ هَذَا ییَُقوِّ وَمِمَّا «سَنٌحَ اللَّهِ عِنْدَ فَهُوَ اَحسَنً الْمُْسلِمُونَ رَآهُ مَا»: السَّلَامُ عَلَیْهِ کَذَلِكَ، لِقَوْلِهِ الشَّرْعِ فِی فَیَكُونُ

 فَكَیْفَ َوالْمَنْقَبَةِ ةَِوالْفَضِیلَ فَخْرِالْ أَنَْواعِ أَعْظَمَ یدُیُفِ الَّذِی أَمَّا. الْعَیْبُ ذَلِكَ نْكَشِفَیَ لِئَلَّا وَیُسِرُّهُ، الرَّجُلُ فَیُخْفِیهِ وَنُْقَصانٌ عَیْبٌ فِیهِ یَكُونُ بِمَا إِلَّا یَلِیقُ

 [ مَات1۸۰َلِمَنْ ]ص طُوبَى»: سَّلَامُال َعَلیْهِ ذَا قَالَوَلِهَ یمِ،ِبالتَّعْظِ اهلل ذاکراً کونه من وَأَکْمَلُ أَعْلَى لِلْعَبْدِ مَنْقَبَةَ َلا أَنَّهُ وَمَْعلُومٌ إخفائه؟ بالعقل یلیق

 فِی َیسْعَى أَنْ بِالْعَاقِلِ یَلِیقُ کَیْفَ هَذَا ثْلُوَمِ .لِلذَّاکِرِینَ شَرَفٌ کْرُهُذِ مَنْ یَا: ولُیَقُ  السَّلَامُ َعلَیْهِ طَالِبٍ أَبِی ْبنُ عَلِیُّ َوکَانَ «اللَّهِ ذِکْرِ مِنْ رَطْبٌ وَلِسَانُهُ

 الصَّلََواتِ، جَمِیعِ یفِ الرَّحِیمِ حْمَنِالرَّ للَّهِا بِبِسْمِ هْرُالْجَ مَذْهَبُهُ کَانَ هُعَنْ اللَّهُ رَضِیَ عَلِیًّا أَنَّ السَّبَبِ نُقِلَ وَلِهَذَا إِخْفَائِهِ؟

 .خَالِفِینَالْمُ مَاتِکَلِ بِسَبَبِ ةَالْبَتَّ تَزُولُ لَا عَقِْلی فِی رَاسِخَةٌ نَْفسِی فِی قَِویَّةٌ الْحُجَّةَ هَذِهِ إِنَّ وَأَقُولُ
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 إِلَى الْخَفْضِ عِنْدَ  كَبِّرْیُ وَلَمْ الرَّحِیمِ، الرَّحَْمنِ اللَّهِ بِسْمِ یَقْرَأْ لَمْوَ بِهِمْ، ىفََصلَّ دِینَةَالْمَ قَدِمَ مُعَاِویَةَ أَنَّ بِِإسْنَادِهِ، الشَّافِِعیُّ رََواهُ مَا: الرَّابِعَةُ  الْحُجَّةُ

 الرُّکُوعِ عِنْدَ  كْبِیرُالتَّ وَأَیْنَ الرَّحِیمِ؟ الرَّحْمَنِ لَّهِال بِسْمِ أَْینَ اةَ،الصَّلَ نَّامِ َسرَقْتَ ،مُعَاِویَةُ َیا. وَالْأَنَْصارُ ونَالْمُهَاجِرُ نَادَاهُ َسلَّمَ فَلَمَّا َوالسُّجُودِ، الرُّکُوعِ

 کَانَ بِالتَّسْمِیَةِ الْجَهْرَ نَّأَ فَلَوْلَا الشَّوْکَةِ شَدِیدَ الْقُوَّةِ عَظِیمَ سُْلطَاًنا نَکَا اِویَةَمُعَ نَّإِ : یُّالشَّافِعِ قَالَ وَالتَّكْبِیرِ، التَّسْمِیَةِ مَعَ الصَّلَاةَ أََعادَ إِنَّهُ ثُمَّ وَالسُّجُودِ؟

 .التَّسْمِیَةِ تَرْكِ بِسَبَبِ یْهَِعلَ كَارِالْإِنْ هَارِإِظْ عََلى َقدَرُوا مَالَ وَإِلَّا وَالْأَنَْصارِ الْمُهَاجِرِینَ مِنَ الصَّحَابَةِ کُلِّ عِنْدَ الْمُتَقَرِّرِ کَالْأَمْرِ

 اللَّهِ سْمِبِبِ الصَّلَاةِ فِی یَجْهَرُ وَسَلَّمَ ْیهِعَلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ سُولُرَ َکانَ: الَقَ هُرَیْرَةَ أَبِی عَنْ «الْكَبِیرِ السُّنَنِ» فِی الْبَیْهَقِیُّ رَوَى :الْخَامِسَةُ الْحُجَّةُ

 رَضِیَ طَالِبٍ َأبِی بْنَ عَِلیَّ َأنَّ وَأَمَّا الزُّبَیْرِ، ْبنِوَا عُمََر، وَاْبنِ ،عَبَّاسٍ نِوَابْ  خَطَّابِ،الْ  ْبنِ عُمَرَ /عَنْ الْجَهْرَ رَوَى الْبَیْهَقِیَّ الشَّیْخَ إِنَّ الرَّحِیمِ، ثُمَّ الرَّحْمَنِ

 أَدِرِ اللَّهُمَّ: لسَّلَامُا عَلَیْهِ عَلَیْهِ قَوْلُهُ وَالدَّلِیلُ ،اهْتَدَى فَقَدِ الِبٍطَ أَبِی نِبْ  بِعَلِیِّ ینِهِدِ فِی اقْتَدَى وَمَنِ بِالتَّوَاتُرِ، بَتَثَ فَقَدْ بِالتَّسْمِیَةِ یَجْهَرُ کَانَ عَنْهُ اللَّهُ

 .دَارَ حَیْثُ عَلِیٍّ مَعَ الْحَقَّ

 َیجْرِی مَا َأوْ اعَاتِ،الطَّ فِی اشْرَعُوا اللَّهِ اسْمِ  إِعَانَةِبِ َوالتَّقْدِیرُ هِ،إِضْمَارِ  نْمِ بُدَّ لَا لٍبِفِعْ یَتَعَلَّقُ الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ  بِسْمِ قَوْلَهُ أَنَّ: السَّادِسَةُ الْحُجَّةُ

 إِلَّا اللَّهِ اعَةِطَ عََلى قُوَّةَ وَلَا اللَّهِ، بِعِصْمَةِ اإِلَّ اللَّهِ ْعصِیَةِمَ عَنْ وْلَحَ لَا أَنَّهُ ىعَلَ  الْعَقْلَ یُنَبِّهُ الْكَلِمَةِ هَذِهِ اسْتِمَاعَ َأنَّ شَكَّ وَلَا الْمُضْمَرِ، هَذَا مَجْرَى

 جَمِیعِ مِنْ الْمَقْصُودَ أَنَّ الْمَْعلُومِ وَمِنَ اللَّهِ، بِذِکْرِ فِیهِ الِابْتِدَاءُ عَوَقَ إِذَا اإِلَّ بَرَکَاتِوَالْ الْخَیْرَاتِ مِنَ شَیْءٌ یَتِمُّ لَا أَنَّهُ عََلى الْعَقْلَ وَیُنَبِّهُ اللَّهِ، بِتَوْفِیقِ

 الْقَائِلُ هَذَا دَخَلَ یَةَالْعَالِ وَالْبَرَکَاتِ فِیعَةَالرَّ الْخَیْرَاتِ ذِهِهَ یُفِیدُ الْكَلِمَةِ ذِهِهَ اسْتِمَاعُ کَانَ فَإِذَا الْعُقُوِل، فِی الْمَعَانِی هَذِهِ حُصُولُ َوالطَّاعَاتِ الْعِبَادَاتِ

 أَمَرَ الْكَلِمَةِ هَذِهِ إِظْهَارِ بِسَبَبِ الْقَائِلَ ذَاهَ لِأَنَّ[ 11۰: مرانع آل] نْكَرِ،الْمُ عَنِ نََوتَنْهَوْ بِالَْمعْرُوفِ تَأْمُرُونَ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خَیْرَ کُنْتُمْ: قَوْلِهِ تَحْتَ

 بِالْعَاقِلِ یَلِیقُ  كَیْفَفَ کَذَلِكَ الْأَمْرُ َکانَ وَإِذَا خَیْرَاتِ،الْ کُلِّ فِی اللَّهِبِ عَانَةِوَالِاسْتِ یَّةِبِالْكُلِّ اللَّهِ إِلَى الرُّجُوعُ وَهُوَ بِالْمَعْرُوفِ، الْأَمْرِ أَْنوَاعِ أَحْسَنُ هُوَ بِمَا

 .بِدْعَةٌ  إِنَّهُ یَقُولَ أَنْ

 وََسلَّمَ، َعلَیْهِ اللَّهُ َصلَّى للَّهِا رَسُولِ فَخَلْ  صَلَّْیتُ الَقَ أَنَّهُ أََنسٍ عَنْ بِإِسْنَادِهِ الْبُخَارِیُّ َروَى :األولى الحجة: وحجج بوجوه المخالف واحتج

 یَذْکُرُونَ لَا هُمْأَنَّ وَفِیهِ ، «صَحِیحِهِ» فِی الْخَبَرَ اهَذَ مُسْلِمٌ رَوَىوَ الَمِینَ،عَالْ رَبِّ هِلِلَّ بِالْحَمْدُ الْقِرَاءَةَ یَسْتَفْتِحُونَ َوکَانُوا وَعُثْمَاَن، وَعُمَرَ بَكْرٍ َأبِی وَخَلْفَ

 مِنْهُمْ دٌأَحَ یَجْهَرْ فَلَمْ» ابِعَةٍرَ رِوَایَةٍ یوَفِ «الرَّحِیمِ مَنِالرَّحْ هِاللَّ بِسْمِ الَقَ مِنْهُمْ أَحَدًا أَسْمَعْ وَلَمْ» أُخْرَى رِوَاَیةٍ وَفِی «الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 . «الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِبِسْمِ

 الْإِسْلَامِ، فِی حَدَثََوالْ إِیَّاكَ بُنَیَّ َیا :فَقَالَ حِیمِالرَّ الرَّحْمَنِ للَّهِا بِسْمِ ولُأَقُ وََأَنا یَأبِ سَمِعَنِی: قَالَ  أَنَّهُ الْمُغَفَّلِ ْبنُ اللَّهِ عَبْدُ مَا رَوَى: الثَّانِیَةُ الْحُجَّةُ

 صَلَّیْتَ ذَافَإِ الْعَالَمِینَ، رَبِّ لِلَّهِ بالحمد ةالقراء افَابْتَدَءُو عُثْمَانَ،وَ  عُمَرَ، خَلْفَوَ بَْكرٍ، َأبِی وََخلْفَ وَسَلَّمَ، عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ خَلْفَ صَلَّیْتُ فَقَدْ

 الْعَالَمِینَ، رَبِّ لِلَّهِ حَمْدُالْ: فَقُلِ

 عَلَى الْكُلِّ طْبَاقِإِ عَلَى یَدُلُّ وَذَلِكَ َعلِیًّا، ذْکُرَایَ وَلَمْ لثَّلَاثَةِ،ا خُلَفَاءِبِالْ لرَّحِیمِا الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ ذِکْرِ عَدَمَ خَصَّصَا الْمُغَفَّلِ وَاْبنَ أَنَسًا ِإنَّ: وَأَقُولُ

 فِی رَبَّكَ کُرَْواذْ[ ۵۵: لْأَعْرَافِ ا] وَخُفْیَةً، تَضَرُّعاً رَبَّكُمْ اْدعُوا: تَعَالَى قَوْلُهُ: ةُالثَّالِثَ [ الْحُجَّة1۸1ُالرَّحِیمِ ]ص الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِبِسْمِ یَجْهَرُ کَانَ یًّاعَلِ أَنَّ

 عَلَى وَاعْتِمَادُُهمْ /الْفُقَهَاءُ بَطَهَااسْتَنْ حُجَّةُالْ  وَهَذِهِ إِخْفَاؤُهُ، فَوَجَبَ هِ،اللَّ ذِکْرُ الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ وبسم[ ۲۰۵: الْأَعْرَافِ ] وَخِیفَةً َتضَرُّعاً نَفْسِكَ

 الْأَوَّلَیْنِ. الْكَلَامَیْنِ



۶۳ 

ر ر ابتدای هاهلل د رسد که با اینکه در مصحف عثمانی که در همه بالد پخش بود بسمتوان گفت به نظر میبا این مقدمه می

ست بقدری قرآن نی جزء« بسم اهلل الرحمن الرحیم»ری درباره اینکه امیه در همان قرن اول بقدای موجود بود، اما بنیسوره

یامبر پهلل را به ای بسم روایت جعل کردند که کاری کردند که در قرن دوم فضای بسیاری از قراء این بود که با اخبار متواتر نف

اه قرائت همر زنند هماختیار القرائه بخواهند دست به نسبت می دادند؛ و طبیعی است که در چنین فضایی، برخی از قراء که می

ین را اختیار ؛ و برخی ام اهللبا بسم اهلل را از اساتید خود دارند و هم این نقِل از نظر آنها متواتر قرائت رسول اهلل ص بدون بس

 ص مستقر اهللسول بینند چیزی با یک هزینه هنگفت حکومتی دارد به اسم قرائت رکردند؛ و اینجاست که ائمه اطهار وقتی می

یچ عنوان هار به کنند؛ از این رو خود همین واقعه نیز دلیل مهمی است که ائمه اطهشود بشدت با این واقعه مخالفت میمی

 نگذاشتند چیزی که قرائت رسول اهلل ص نیست به اسم قرائت ایشان مستقر شود.

این  بساو چه وید،که بسم اهلل بین دو سوره نمیگحمزه که شاگرد قرائت امام صادق ع است از کسانی است تکمله: البته 

شود این طور ف میهرچند از آن طر .اجماع در زمان شیخ الطائفه قده پر رنگ شده، ابن جنید که از قدیمین است قائل نیست

 هاب زهری وابن ش شود چنانکه امثال ابوحنیفه وپاسخ داد که صرف روایت حمزه از امام صادق ع دلیل بر شیعه بودن وی نمی

 لذا باید تامل بیشتری شود. اند؛... هم مدتی شاگردی حضرت را کرده

                                                                                                                                                                                                                 
 فَقَدْ حَنَفِیَّةُالْ أَمَّا وَایَاتٍ،رِ سِتُّ بَابِالْ هَذَا فِی َنسٍأَ عَنْ رُوِیَ: اإلسفراینی حامد أبو الشیخ قال: األول: وُجُوهٍ مِنْ أََنسٍ خَبَرِ عَنْ وَالْجَوَابُ

 :رِوَایَاتٍ  ثَلَاثَ عَنْهُ رَوَوْا

 رَبِّ هِلِلَّ بِالْحَمْدِ الصَّلَاةَ سْتَفْتِحُونَیَ فَكَانُوا عُثْمَانَ،وَ وَُعمَرَ بَكْرٍ أَبِی وََخْلفَ وَسَلَّمَ، عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ  خَلْفَ صَلَّْیتُ قَوْلُهُ :إِحْدَاهَا

 .الْعَالَمِینَ

 .الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ یَذْکُُرونَ کَانُوا مَا ِإنَّهُمْ: قَوْلُهُ :وَثَانِیَتُهَا

 یمِ،الرَّحِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ قَالَ مِنْهُمْ  أَحَدًا أَسْمَعْ لَمْ: قَوْلُهُ :وَثَالِثَتُهَا

 الرَّحْمَنِ اللَّهِ سْمِبِ تَرَكَ لَمَّا مُعَاِویَةَ أَنَّ رََوى سًاأَنَ َأنَّ ذَکَرْنَا مَا: دَاهَاإِحْ: وَْلهُمْقَ تُنَاقِضُ أُخْرَى وَثَلَاثٌ الْحَنَفِیَّةِ، قَوْلَ تَُقوِّی الثَّلَاثُ الرِّوَایَاتُ فَهَذِهِ

 .بَیْنَهُمْ فِیمَا الْمُتَوَاتِرِ کَالْأَمْرِ كَلِمَاتِ الْ بِهَذِهِ الْجَهْرَ أَنَّ عََلى یَدُلُّ هَذَا أَنَّ بَیَّنَّا وَقَدْ وَالْأَْنصَارُ، الْمُهَاجِرُونَ عَلَیْهِ رَأَنْكَ الصَّلَاةِ فِی الرَّحِیمِ

 .مِالرَّحِی الرَّحْمَنِ اللَّهِ ِببِسْمِ ونَیَجْهَرُ کَاُنوا عُمَرَوَ  بَكْرٍ اوَأَبَ َسلَّمَوَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ َأنَسٍ عَنْ قِلَابَةَ أَُبو رَوَى :وَثَانِیَتُهَا

 قَدْ الْمَْسأَلَةِ هَذِهِ فِی سٍأَنَ  َعنْ الرِّوَایَةَ أَنَّ ثَبَتَفَ لَةَالْمَسْأَ هَذِهِ رِیأَدْ لَا :الَفَقَ بِهِ ارِوَالْإِسْرَ الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِبِسْمِ الْجَهْرِ عَنِ سُئِلَ أَنَّهُ: وَثَالِثَتُهَا

 یُبَالِغُ کَانَ امُالسَّلَ عَلَیْهِ َعلِیًّا أَنْ وَهِیَ خْرَى،أُ  تُهْمَةٌ فَفِیهَا وَأَیًْضا ،الدَّلَائِلِ سَائِرِ إِلَى الرُّجُوعُ فَوَجَبَ مُتَعَارِضَةً فَبَقِیَتْ وَالِاْضطِرَاُب، الْخَبْطُ فِیهَا عَظُمَ

 مِنْهُمْ خَافَ نَسًاأَ فََلعَلَّ السَّلَامُ، َعلَیْهِ عَلِیٍّ ارِ آثَ إِبَْطالِ فِی عْیًاسَ الْجَهْرِ، مِنَ الْمَنْعِ فِی بَالَغُوا أُمَیَّةَ بَنِی إِلَى الدَّوْلَةُ وََصلَتِ فَلَمَّا بِالتَّسْمِیَةِ، الْجَهْرِ فِی

 َعلِیِّ َقوْلِ یْنَوَبَ الْمُغَفَّلِ َوابْنِ أََنسٍ قَوْلِ نََبیْ التَّعَاُرضُ قَعَوَ مَهْمَا هُأَنَّ نَشُكُّ الَ فَإِنَّا شَیْءٍ فِی شَكَكْنَا َوإِنْ وَنَحْنُ فِیهِ، أَقَْوالُهُ اْضطَرََبتْ بِالسَّبَ فَلِهَذَا

 «الْمَسْأَلَةِ یفِ قَاطِعٌ جََوابٌ افَهَذَ وْلَى،أَ َعلِیٍّ قَوْلِبِ الْأَخْذَ فَإِنَّ عُمِْرهِ طُولَ عَلَیْهِ بَِقیَ الَّذِی السَّلَامُ َعلَیْهِ طَالِبٍ أَبِی بْنِ



۶۴ 

 جیما را انیکه االن در م ییهاقرائت نینفر هم از امامان سوال نکرد که کدام ا کی یع حت تیدر زمان اهل ب انیعیشب. 

و  نبوده یاعهیرشیکه غ ییجاها در حتی – شانیخود ائمه ع هم در نمازها نکهیاست، همان حرف واحد است؛ و جالب ا

افع( و )قرائت ن «نیلدا ومیملک »و گاه  اندخواندهی)قرائت عاصم( م «نیالد ومی مالک» گاه نماز، در –نبوده است  هیمحل تق

نکه حدیث با ای ؟!درست است ائتدو قر نیباشد کدام از ا دیبا یاگر قرائت واحد دینپرس شانیاز ا کباری یهم حت چکسیه

 یث ضعیفواحد در دستشان بوده چرا در ذهن هیچیک سوالش مطرح نشد؛ و به تعبیر آیت اهلل خویی حتی یک حدحرف 

 هم نداریم که چنین سوالی در آن مطرح شده باشد.

 کار رفته قرآن به سه بار دیگر در« مالک»ج. اگر مساله اختالف ملک و مالک به خاطر خط بوده جالب است بدانیم کلمه 

 إِنَّکَ الْخَیْرُ بِیَدِکَ تَشاءُ مَنْ تُذِلُّ وَ شاءُتَ مَنْ عِزُّتُ وَ تَشاءُ نْمِمَّ اْلمُلْکَ تَنْزِعُ وَ تَشاءُ مَنْ الْمُلْکَ تُؤْتِی الْمُلْکِ مالِکَ اللَّهُمَّ قُلِ)قل 

 عَمِلَتْ مِمَّا لَهُمْ خَلَقْنا اأَنَّ یَرَوْا لَمْ وَ أَ (؛77/زخرف) رَبُّکَ عَلَیْنا لِیَقْضِ مالِکُ یا نادَوْا وَ(؛ ۲۶آل عمران/) قَدیرٌ ءٍشَیْ کُلِّ عَلى

انجام نشده « ملک»ر هیچیک قرائت اما دهمه آنها در رسم عثمانی بدون الف است و (؛ 71یس) مالِکُونَ لَها فَهُمْ أَنْعاماً أَیْدینا

ای آیه لی است تایار اوف باشد، اشتباه در این آیات بساگر قرار به اشتباه کردن بر اساس قرائت از روی مصح )با اینکه است

 ینکه مضاف آن به، ا«المُلک»به خاطر مضاف الیه  بویژه در اولی خوانند؛ وبار می 1۰که همه مسلمانان هر روز حداقل 

 (؛ چنینی نداریمشود خیلی مناسبت دارد؛ اما حتی یک قرائت این قرائت«  مَلِک»صورت 

 مَلِکِالْالْأَرْضِ  فِی ما وَ لسَّماواتِا فِی ما لِلَّهِ یُسَبِّحُ)به کار رفته درباره خداوند  بار دیگر 5هم  «مَلِک»و از آن سو کلمه 

 رْشِالْعَ رَبُّ وَهُ إِالَّ إِلهَ ال الْحَقُّ الْمَلِکُ اللَّهُ عالَى؛ فَتَ(11۴طه/) الْحَقُّ  الْمَلِکُ اللَّهُ فَتَعالَى؛ (1جمعه/) الْحَکیمِ الْعَزیزِ الْقُدُّوسِ

 قراءاتدر  وباز هیچیک (۲ملک الناس )ناس/ ؛(۲۳/الْقُدُّوس )حشر الْمَلِکُ هُوَ إِالَّ إِلهَ ال الَّذی اللَّهُ ؛ )هُوَ(11۶مومنون/) الْکَریمِ

و -ذ ر شواد «ملک الناس» اند کهاشاره کرده )فقط قرائت مالک ندارد ،ی که قاریش مشخص استمعتبر وحتی غیرمشهور

 (۶5۲، ص1۰؛ معجم القراءات، جیک قرائت مالک دارد -قاری بدون ذکر اسم

 اند:ای که فقها هر دو قرائت را به عنوان قرائت صحیح قلمداد کردهفتاوی (2

 و فتاوی فقهای شیعه با در نظر گرفتن هردو« یطْهرن»و « رنهّطّی»قرائت  وجود دو (2-1

بحثهای فقها مطرح بوده این است که آیا جماع که در زمان حیض حرام است، آیا با یکی از فروعات فقهی که از ابتدا در 

 فِی النِّساءَ فَاعْتَزِلُوا أَذىً هُوَ قُلْ الْمَحیضِ عَنِ یَسْئَلُونَکَ وَشود یا باید حتما غسل انجام شود. آیه مربوطه )پایان حیض جایز می

بر اساس  به دو قرائت آمده که (۲۲۲؛ بقره/اللَّهُ أَمَرَکُمُ حَیْثُ مِنْ فَأْتُوهُنَّ تَطَهَّرْنَ فَإِذا نَرْ یَطه حَتَّى تَقْرَبُوهُنَّ ال وَ الْمَحیضِ

هم  غسل ، برای مقاربت،«نرْهَّطَّ یَ»بر اساس قرائت  برای مقاربت، فقط پاک شدن از حیض کافی است؛ اما ،«یَطْهُرْن»قرائت 

)برای  کندرا بیان می وجوبحد « یَطْهُرْن»اند که قرائت دو این گونه جمع کرده؛ و فقهای شیعه عموما بین این الزم است

بعد از پاک شدن از حیض مستحب ) حد مستحب را« یَطَّهَّرْن»و قرائت  مقاربت واجب است که از حیض پاک شده باشد(

شود جدی آیه قرآن که مستند فتوا می همچون دو؛ یعنی هر دو قرائت را شود(ن مقاربت که تا غسل انجام نشدهاست 
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 و عالمه حلی )منتهى 1(55ص ،1القرآن ج فقه) یقطب راوند اند؛ و شاید از همه زیباتر در این میان تعبیر مرحومگرفته

« مذهبنا»این را به عنوان  قطب راوندی د که ما )ونکنباشد که تصریح می ۲(۳۹7ص ،۲ج المذهب، تحقیق فی المطلب

یعنی هردو معتبرند، نه اینکه یکی  کنیم؛گوید نه فتوای شخص خودش( با این دو قرائت به منزله دو آیه برخورد میمی

  درست و دیگری غلط باشد.

 محرِکفاره صید برای شخص مُ( 2-2

 لَقَتَ مَا مِثْلُ فَجَزَاءٌ مُتَعَمِّدًا مِنْکُمْ قَتَلَهُ نْوَمَرُمٌ حُأَنْتُمْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ»فرماید: می سوره مائده ۹5در آیه 

لَّهُ عَمَّا عَفَا ال أَمْرِهِ وَبَالَ لِیَذُوقَ اصِیَامً لِکَ دْلُ ذَعَ أَوْ  کِینَمَسَا طَعَامُ ةٌکَفَّارَ  أَوْ الْکَعْبَةِ بَالِغَ هَدْیًا مِنْکُمْ عَدْلٍ ذَوَا بِهِ یَحْکُمُ النَّعَمِ مِنَ

 «انْتِقَامٍ  ذُو عَزِیزٌ وَاللَّهُ مِنْهُ  اللَّهُ فَیَنْتَقِمُ عَادَ وَمَنْسَلَفَ 

به نحو  نیز« مِثْلُ »کوفی )عاصم و حمزه و کسائی( با تنوین رفع و کلمه  قراءات در« جزاء»کلمه  «فجزاء مثل»درعبارت 

نیز « مِثْل»ه ا ضمه و کلمب« جزاء»لمه کدیگر  قراءات(؛ اما در چهار النَّعَمِ مِنَ قَتَلَ مَا مِثْلُ فَجَزَاءٌمرفوع خوانده شده است )

 (النَّعَمِ نَمِ قَتَلَ مَا مِثْلِ فَجَزَاءُمکسور خوانده شده است )

                                                           
قوله حتى یطهرن بالتخفیف معناه حتى ینقطع الدم عنهن و بالتشدید معناه حتى یغتسلن و قال مجاهد و طاوس معنى یطهرن بتشدید  و.  1

فأدغم التاء فی الطاء. و عندنا یجوز وطء المرأة إذا انقطع دمها و طهرت و إن لم تغتسل إذا غسلت  یتوضأن و هو مذهبنا و أصله یتطهرن

. فمن قال ال یجوز وطؤها إال بعد الطهر من الدم و االغتسال تعلق بالقراءة بالتشدید و إنها تفید االغتسال. و من جوز ففرجها و فیه خال

تعلق بالقراءة بالتخفیف و هو الصحیح ألنه یمكن فی قراءة التشدید أن یحمل على أن المراد به وطأها بعد الطهر من الدم قبل االغتسال 

یتوضأن على ما حكیناه عن طاوس و غیره و من عمل بالقراءة بالتشدید یحتاج أن یحذف القراءة بالتخفیف أو یقدر محذوفا بأن یقول تقدیره 

ذلك ألنا نعمل بالقراءتین فإنا نقول یجوز وطء الرجل زوجته إذا طهرت من دم الحیض و ى على مذهبنا ال یحتاج إلحتى یطهرن و یتطهرن. و 

و المستحب أن ال یقربها إال بعد التطهیر و االغتسال. و القراءتان إذا صحتا کانتا کآیتین یجب العمل  اجةإن لم تغتسل متى مست به الح

 بموجبهما إذا لم یكن نسخ.

 انقطع لو کما وطؤها یبح فلم الحیض بحدث الصّالة من ممنوعة ألنّها و یغتسلن،: أی بالتّشدید، یَطَّهَّرْنَ حَتّى: تعالى بقوله المانعون احتجّ . ۲

 زوجها علیها یقع أ الطّهر، فرأت طامثا کانت امرأة عن سألته: قال السّالم، علیه اللّه عبد أبی عن بصیر، أبی عن الشّیخ، رواه بما و.الحیض ألقلّ

 قبل یجامعها أن لزوجها یحلّ أ اثنین، و یوما ماء تجد فلم طهرت ثمَّ السّفر، فی حاضت امرأة عن و «تغتسل حتّى ال،»: قال تغتسل؟ نأ قبل

 الصّالة، علیها تحرم المرأة: له قلت: قال السّالم، علیه اللّه عبد أبی عن یسار، بن سعید عن روى، و.«تغتسل حتّى یصلح ال»: قال تغتسل؟ أن

 التّخفیف انّ قدّمنا أنّا: األوّل عن الجواب و.«تغتسل حتّى ال،»: قال تغتسل؟ أن قبل یأتیها أن فلزوجها أ تغتسل، أن غیر من فتتوضّأ تطهر ثمَّ

 و باب،االستح على التّشدید قراءة یحمل: نقول أو االنقطاع، عند و االغتسال عند فتحمل بهما، العمل فیجب ،کآیتین القراءتان فصارت قراءة،

 .التّنافی عن للقراءتین صونا الجواز، على األولى
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ای آن از ند )جزکشود جزای صید کردن آن است که شبیه آن صید را از میان چارپایان ذبح در حالت اول معنایش این می

زاء که موخر برای ج مبتدای« مثل»شود و می« جزاء»وصف برای « من النعم»چارپایان، شبیه آنچه که کشته شد؛ در این حالت 

 خبر قرار گرفته است(

باشد،  ان کشتهاگر کسی عمدا صیدی را بکشد پس جزای مثل آنچه که از چارپایر حالت دوم معنایش این است که اما د

 باشد.برای او می

در واقع، حالت اول ناظر است به جایی که آن صید، مثلی از چارپایان اهلی دارد و به عنوان کفاره باید آن مثل را ذبح کند 

آیه را عمل کند(؛ و حالت دوم ناظر است به جایی که آن صید، مثل و مانندی از چارپایان اهلی های دیگر مذکور در )یا گزینه

ای که برای کشتن ای شبیه کفارهندارد، و لذا بیان شده که کشتن یک صید، مثل کشتن یک چارپای اهلی است )یعنی کفاره

نکته مهم این است که فقها از این آیه هر دو حکم  یک چارپای اهلی باید داده شود برای چنین صیدی هم باید داده شود(.

الدین اند و برخی مثل قطب)هم حکم برای صیدی که شبیه دارد و هم حکم برای صیدی که شبیه ندارد( را استنباط کرده

هریک اند که علت چنین استنباطی این است که این دو قرائت همانند دو آیه مستقل است که راوندی در اینجا تصریح کرده

 ؛ ۳1۰1، ص1فقه القرآن جباشد )االتباع میبتنهایی مستندی کافی برای صدور یک حکم فقهی و الزم

                                                           
 و قوله تعالى من النعم فی هذه القراءة صفة للنكرة التی هی جزاء و فیه ذکر له و ال ینبغی إضافة جزاء إلى مثل ألن علیه جزاء المقتول.  1

القراءة أن یكون قوله من النعم متعلقا بالمصدر کما جاز أن یكون  ال جزاء مثله و ال جزاء علیه لمثل المقتول الذی لم یقتله و ال یجوز على هذه

الجار متعلقا به فی قوله جزاء سیئة بمثلها ألنك قد وصفت الموصول و إذا وصفته لم یجز أن تعلق به بعد الوصف شیئا کما أنك إذا عطفت 

و أما من قرأ ة أو الخلقة على اختالف الفقهاء فی ذلك. فماثلة فی القیاعلیه أو أکدته لم یجز أن تعلق به شیئا بعد العطف علیه و التأکید له و الم

ما قتل فأضاف الجزاء إلى المثل فقوله من النعم یكون صفة للجزاء کما کان فی قول من نون و لم یضف صفة له و یجوز فیه وجه  مثلِ فجزاءُ

لى مثل فهو کقولهم أنا أکرم مثلك أی أنا أکرمك فالمراد فجزاء ما قتل آخر مما یجوز فی قول من نون فیمتنع تعلقه به ألن من أضاف الجزاء إ

مثل ما و لو قدرت الجزاء تقدیر المصدر المضاف إلى المفعول به فالواجب علیه فی الحقیقة جزاء المقتول ال جزاء مثل المقتول ألن معناه مجازا 

لذی له مثل فهو مخیر بین أن یخرج مثله من النعم و هو أن یقوم مثله دراهم و فإن المحرم إذا قتل الصید انحن نعمل بظاهر القراءتین و  .قتل

یشتری به طعاما و یتصدق به أو یصوم عن کل مد یوما و ال یجوز إخراج القیمة جملة و إن کان الصید ال مثل له کان مخیرا بین أن یقوم 

و القراءتان إذا کانتا مجمعا على صحتهما کانتا کاآلیتین یجب العمل  .الصید و یشتری به طعاما و یتصدق به و بین أن یصوم عن کل مد یوما

 .و قد تخلصنا أن یتعسف فی النحو و اإلعراببهما 
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 ( کفاره سوگند دروغ2-3

سه گونه قرائت  (85)مائده/« الْأَیْمَانَ عَقَّدْتُمُ بِمَا یُؤَاخِذُکُمْ کِنْلَا یُؤَاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمَانِکُمْ وَلَ»در آیه « عقدتم»کلمه 

 ؛«کند بر اساس آنچه قلب بر آن عقد بست و نیت قطعی کردمی شما را مواخذه»شده است. یکی همین حالت مشدد؛ یعنی 

 (۲۲51، ص۲جفقه القرآن ) ...

 ( عدم ضرورت تعیین قرائت در مهریه و ...2-۴

رآن بوده است؛ از همان قرنهای نخستین شده آموزش قرائت قیکی از اموری که در سنت به عنوان مهریه زنان تعیین می

کنند آیا باید شرط کنند که بر اساس کدام قرائت باشد یا بحثی بوده که آیا وقتی آموزش قرآن را به عنوان مهریه تعیین می

 المبسوط فی فقهگردد یا مخیر است هر قرائتی را خواست تعلیم دهد. )مثال: خیر؛ و اگر شرط نکردند به مهرالمثل برمی

مسالک ؛ ۳۴۴۴ص، 1۳جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج؛ 1۹۹۳ص، ۲المهذب )البن البراج(، ج؛ ۲7۳۲، ص۴اإلمامیة، ج

 (18۰1ص، 8األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم، ج

                                                           
 باب فی أقسام األیمان و أحكامها.  1

لیه قلبه و نوى. و قرئ لما بین سبحانه أنه ال یؤاخذ على لغو الیمین بین بعده بقوله و لكن یؤاخذکم بما عقدتم األیمان أنه یؤاخذ بما عقد ع

 ....عاقدتم و عقدتم بال ألف مع تخفیف القاف و تشدیدها. و منع الطبری من القراءة بالتشدید قال

لراجع قریبا من عاهد عداه بعلى کما یعدى بها عاهد قال تعالى و من أوفى بما عاهد علیه اهلل و التقدیر یؤاخذکم بالذی عاقدتم علیه ثم حذف ا

ألیمان. و یجوز أن تكون ما مصدریة فیمن قرأ عقدتم بالتخفیف و التشدید فال یقتضی راجعا کما ال یقتضیه فی قوله تعالى بما فقال عاقدتم ا

و  و القراءات الثالث یجب العمل بها على الوجوه الثالثة ألن القراءتین فصاعدا إذا صحت فالعمل بها واجب ألنها بمنزلة اآلیتینکانوا یكذبون 

 .ى ما ذکرنا فی قوله تعالى یطهرن و یطهرناآلیات عل
 و تعلیم القرآن یجوز أن یكون صداقا فالكالم فی التفریع علیه: و جملته أنه إذا أصدقها تعلیم قرآن فال یجوز حتى یكون القرآن معلوما:.  ۲

ین القراءة و هی الحرف الذی یعلمها إیاه إن أصدقها تعلیم سورة عین علیها، و إن کان تعلیم آیات عینها، ألن ذلك یختلف، و هل یجب تعی

ن على وجهین، أحدهما ال یجب، و هو األقوى، ألن النبی صلى اهلل علیه و آله لم یعین على الرجل و الوجه اآلخر ال بد من تعیین الحروف أل

إن شاء »بشرط لقنها أی حرف شاء بعضها أصعب من بعض.فمن قال إنه شرط فان ذکره، و إال کان فاسدا و لها مهر مثلها، و من قال لیس 

بعینها بالجائز و هو الصحیح عندنا، ألن التعیین یحتاج إلى دلیل فإذا ثبت أنه یصح کان لها المطالبة بأی موضع شاءت، فإن أصدقها تعلیم سورة 

 و هو ال یحفظها، بأن قال على أن أحصل ذلك لك، صح ألنه أوجبها على نفسه فی ذمته.
رجل المرأة شیئا من تعلیم القرآن فیجب ان یكون ذلك معینا، و إذ أصدقها تعلیم سورة عین علیها و کذلك: ان کان و إذا أصدق ال.  ۳

هو ال تعلیم آیات منها، الن ذلك یختلف، فاما التعلیم بالحرف الفالنی أو قراءة فالن فغیر معتبر به عندنا.فإن أصدقها تعلیم سورة بعینها و 

أحصل لك ذلك کان صحیحا، ألنه أوجبه على نفسه فی ذمته، و ان قال على ان القنك انا إیاها صح ذلك ألنه وجب  یحفظها فان قال على ان

 فی ذمته، فلیس یلزمه، ان یكون مالكا و ذکر انه ال یصح و هو األحوط.

 القراءة المراد بالحروف هنا« و طلبت.و لو أصدقها تعلیم سورة لم یجب تعیین الحرف، و لقنها الجائز على رأی، و ال یلزمه غیرها ل. » 4

کقراءة حمزة و غیره من السبعة أو العشرة على أقرب القولین، و الرأی الذی ذکره المصنف للشیخ فی المبسوط و النهایة ، و غیره من 
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دی هل ساعسمهمترین مستند فقها برای عدم ضرورت چنین شرطی، حدیثی از پیامبر است که برای ازدواج خانمی با 

زمان  اتقراءتعدد  کنند که چون اینای را قرار دادند و قرائت خاصی را تعیین نکردند، و فقها در اینجا تاکید مین مهریهچنی

ن تصریح بر ای خود پیامبر ص بود و ایشان چنین شرطی را الزم ندانست، پس چنین شرطی ضرورت ندارد. در واقع، عالوه

 کند و به رآن صدققمتعدد که بر همگی آنها واقعا  قراءاتدهد رواج ت نشان میفقها، خود این بحث و اقوالی که در آن اس

 پیامبر ختم شود به عنوان یک واقعیت میدانی در فقه شیعه رایج بوده است.

 ذکر دو قرائت مختلف در احادیث و هردو را از قرآن دانستن( 3

د که قرآن را همان طور که رایج است و مردم انصرف نظر از روایات متعددی ذکر شده است که به ما دستور داده

و اشاره شد که خود اهل بیت هم در موارد متعددی قرائتی غیر از قرائت عاصم به  ۲اند بخوانیدخوانند و به شما یاد دادهمی

قرائت نقل بیش از یک برای یک آیه در موارد متعددی از اهل بیت ع  اند،روایت حفص را مورد تفسیر یا استشهاد قرار داده

 که اینها بر دو قسم است:رائت صحیح است؛ هر دو ق اند کهبه صورت صریح یا ضمنی نشان دادهشده و 

                                                                                                                                                                                                                 
و کان شرطا امتنع اإلخالل به، فعلى ء من القرآن، و لاألصحاب.و وجهه ان النبی صلّى اللّه علیه و آله لم یعیّن على من عقد له على تعلیم شی

و ال  -ء بتعلیمها الجائز من القراءات دون ما کان شاذا، و فی قول نقله جمع من األصحابهذا إذا أطلق العقد على تعلیم سورة صح و بری

و لم یعین لزم الغرر، و ضعفه ظاهر، و انه یشترط تعیین قراءة من القراءات الجائزة، ألنها متفاوتة فی السهولة و الصعوبة، فل -نعرف القائل به

 المذهب األول.و على هذا فلو طلبت غیر الجائز على إطالقه الصادق على مطلق القراءات.

المراد بالحرف القراءة المخصوصة، کقراءة عاصم و غیره. و وجه وجوب التعیین اختالف «. و هل یجب تعیین الحرف؟. إلخ»قوله: .  1

الصعوبة على اللسان و الذهن.و األقوى ما اختاره المصنف من عدم وجوب التعیین، و یجتزئ بتلقینها الجائز منها، سواء القراءات فی السهولة و 

لیه و آله و سلّم کان إحدى القراءات المتواترة أم الملفّق منها، ألن ذلك کلّه جائز أنزله اللّه تعالى، و التفاوت بینها مغتفر. و النبی صلّى اللّه ع

زوّج المرأة من سهل الساعدی على ما یحسن من القرآن لم یعیّن له الحرف، مع أن التعدّد کان موجودا من یومئذ. و اختالف القراءات على لمّا 

ن نزل القرآ»ألسنة العرب أصعب منه على ألسنة المولّدین.و وجه تسمیة القراءة بالحرف ما روی من أن النبی صلّى اللّه علیه و آله و سلّم قال: 

و فسّرها بعضهم بالقراءات .و لیس بجیّد، ألن القراءات المتواترة ال تنحصر فی السبعة، بل و ال فی العشرة، کما حقّق فی « على سبعة أحرف

بل  ،محلّه. و إنما اقتصروا على السبعة تبعا البن مجاهد حیث اقتصر علیها تبرّکا بالحدیث. و فی أخبارنا أن السبعة أحرف لیست هی القراءات

 .أنواع الترکیب من األمر و النهی و القصص و غیرها
عَنْ  -نَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ععِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا َعنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ َعنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ َعبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْیَا -.  ۲

 (۶۳1ص، ۲اإلسالمیة(، ج -الْقُرْآنِ قَالَ اقَْرءُوا کَمَا ُعلِّمُْتمْ. )الكافی )ط تَنْزِیلِ 

هِ ع وَ أَنَا أَسْتَمِعُ َل: قَرَأَ رَجُلٌ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّ بْنِ سَلَمَةَ قَانْ سَالِمِشِمٍ عَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى َعنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ْبنِ أَبِی هَا -

لْقَائِمُ ع فَإِذَا قَامَ الْقَائِمُ ع کَمَا یَقَْرأُ النَّاسُ حَتَّى یَقُومَ ا لْقِرَاءَةِ اقَْرأْ هَذِهِ ا عَنْحُرُوفاً مِنَ الْقُرْآنِ لَیْسَ عَلَى مَا یَْقرَأُهَا النَّاسُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ُکفَّ

بَهُ فَقَالَ لَهُمْ هَذَا لَى النَّاسِ حِینَ فَرَغَ مِنْهُ وَ کَتَإِخْرَجَهُ َعلِیٌّ ع  قَالَ أَوَیٌّ ع هِ عَزَّ وَ جَلَّ عََلى حَدِّهِ وَ أَخْرَجَ الْمُصْحَفَ الَّذِی کَتَبَهُ عَلِقَرَأَ کِتَابَ اللَّ

لَا حَاجَةَ لَنَا فِیهِ فَقَالَ  نْدَنَا مُْصحَفٌ جَامِعٌ فِیهِ الْقُرْآنُقَالُوا هُوَ َذا عِحَیْنِ فَاللَّوْ وَ قَدْ جَمَعْتُهُ مِنَکِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَمَا َأنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص 

 (۶۳۳ص، ۲اإلسالمیة(، ج -هُ. )الكافی )ط تَقْرَءُومَعْتُهُ لِ حِینَ جَرَکُمْأَمَا وَ اللَّهِ مَا تَرَْونَهُ بَعْدَ یَوْمِكُمْ هَذَا أَبَداً ِإنَّمَا کَانَ عََلیَّ أَنْ أُخْبِ



۶۹ 

 مختلف قراءاتتصریح به تایید  الف.

در  دو قرائت« لوبنا غلفق»( ذیل تعبیر 88)بقره/« وَ قالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِکُفْرِهِمْ فَقَلیالً ما یُؤْمِنُونَ »در آیه ( 1

 در پوشش بودن استبه معنای  جمع أغلَف )شبیه أحمَر و حُمْر( اولی به معنایکه  1(فٌلُغُ /لْفٌ)غُ احادیث ما آمده است

ظرف و جایگاه مناسب به معنای  جمع غالف ؛ و دومیشود()یعنی دل ما در پوششی است که اصال سخن تو بدان وارد نمی

مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ) ؟!(فهمیمظرف علوم و معارف بوده است پس چرا مقصود تو را نمی دلهای ما )یعنیاست 

؛ چرا که یهودیان در دو موقعیت مختلف هردو را گفتند صحیح استقرائت امام ع تصریح دارد که هر دو ؛ و ۲(۳۰8، ص1ج

 ۳(۳۹۰صالتفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسکری علیه السالم، )

۲ ) 

 متعدد در بیانات اهل بیت ع قراءاتش عملی پذیرب. 

در  یکافکتاب در همان مختلفی از آیات استفاده شده است. مثال  قراءاتشود که در احادیث ما موارد فراوانی یافت می

 .ندکیرا مطرح م یگریقرائت دع امام  گرید یثیو در حد آوردیفص از عاصم محقرائت  نیرا بر اساس هم هیآ ثیحد کی

سوره حمد بود که در بحث قبل اشاره  ۴در آیه« مالک»و « ملک»شاید واضحترین و معروفترین مصداق آن، همان دو قرائت 

                                                           
و اعمش( و  صنیو ابن مح یاربعه عشر )حسن بصر قراءاتالزم به ذکر است در قراء سبعه و عشره فقط قرائت اول آمده؛ اما در .  1

 زی( و ناسحاقیو ابن اب یفضل رقاش و یو کلب دیو عمرو بن عب ریبن جب دی)ابن عباس و ابن هرمز و سع رمشهوریغ قراءاتاز  گرید یبرخ

آمده است؛ ر.ك:  -بدان اشاره شده زیما ن ثاحادی در که – یدوم نی( از قرائت ابوعمرو )قرائت اهل بصره( ایلؤ)لؤ رمشهوریغ یتیدر روا

 17۶، ص1معجم القراءات، للدکتور عبداللطیف، ج
 ذ عن أبی عمرو غلف بضم الالم.بسكون الالم و روی فی الشوا« غُلْفٌ»القراءة المشهورة .  ۲

ال  معها غلف وجفاء و الحجة: من قرأ بالتسكین فهو جمع األغلف مثل أحمر و حمر و یقال للسیف إذا کان فی غالف أغلف و قوس غل

من قرأ غلف عر فرة الشکت لضروفحر« أیها الفتیان فی مجلسنا / جردوا منها ورادا و شقر» یجوز تثقیله إال فی ضرورة الشعر نحو قول طرفة:

التسكین عن  وز أن یكونم و یجمثقال فهو جمع غالف نحو مثال و مثل و حمار و حمر فیكون معناه أن قلوبنا أوعیة للعلم فما بالها ال تفه

 التثقیل مثل رسل و رسل.

عند قوله: فهی کالحجارة  -المذکورات قال اإلمام ع قال اهلل عز و جل: و قالوا یعنی هؤالء الیهود الذین أراهم رسول اهلل ص المعجزات.  ۳

ء مذکورا فی شی -قلوبنا غلف أوعیة للخیر، و العلوم قد أحاطت بها و اشتملت علیها، ثم هی مع ذلك ال تعرف لك یا محمد فضال» -اآلیة

العلوم و لكن قد لعنهم اهلل أبعدهم من فقال اهلل تعالى ردا علیهم: بل لیس کما یقولون أوعیة  من کتب اهلل، و ال على لسان أحد من أنبیاء اهلل.

ر ما الخیر فقلیال ما یؤمنون قلیل إیمانهم، یؤمنون ببعض ما أنزل اهلل تعالى و یكفرون ببعض، فإذا کذبوا محمدا ص فی سائر ما یقول، فقد صا

 کذبوا به أکثر، و ما صدقوا به أقل.

ی أکنة مما تدعونا فنا بو قالوا قلو فهم کالمك و حدیثك. نحو ما قال اهلل تعالى:[ فی غطاء، فال نو إذا قرئ غلف فإنهم قالوا: قلوبنا ]غلف

 و کال القراءتین حق، و قد قالوا بهذا و بهذا جمیعاو فی آذاننا وقر و من بیننا و بینك حجاب  -إلیه



7۰ 

 است که دو نفر از قراء ۲سوره حجرات ۶و آیه  1سوره نساء ۹۴در آیه « واتُ ثَبَّفَتَ»یا « فَتَبَیَّنُوا»کلمه  ،دیگر واضحنمونه یا شد؛ 

، ۳مجمع البیان فی تفسیر القرآن، جاند )قرائت کرده« فَتَبَیَّنُوا»و بقیه به صورت « واتُثَبَّفَتَ»( به صورت )حمزه و کسائی هسبع

« واتُثَبَّفَتَ»قرائت شده است اما از امام باقر ع قرائت « فَتَبَیَّنُوا»این به صورت  ۴؛ و در اغلب احادیث معصومین ظاهرا۳(1۴۴ص

                                                           
إِلَیْكُمُ السَّالمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عََرضَ الْحَیاةِ الدُّنْیا فَعِنْدَ اللَّهِ  ال تَقُولُوا لَِمنْ أَلْقى یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَتَبَیَّنُوا وَ.  1

 إِنَّ اللَّهَ کانَ بِما تَْعمَلُونَ خَبیراً  مَغانِمُ کَثِیرَةٌ کَذلِكَ کُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ َعلَیْكُمْ فَتَبَیَّنُوا

 ما فََعلْتُمْ نادِمین یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ِإنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصیبُوا قَوْماً ِبجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى.  ۲

بالتاء و النون فی الجمیع ... . « نُوافَتَبَیَّ»قرأ أهل الكوفة غیر عاصم فتثبتوا هنا فی الموضعین بالثاء و التاء و فی الحجرات و قرأ الباقون .  ۳

وَ »ه الحجة: قال أبو علی من قرأ فتثبتوا فحجته أن التثبت خالف اإلقدام و المراد به التأنی و هو أشد اختصاصا بهذا الموضع و یبین ذلك قول

فحجته أن التبین قد یكون أشد من التثبت و قد جاء التبین من « فَتَبَیَّنُوا»أی أشد وقفا لهم عما وعظوا بأن ال یقدموا علیه و من قرأ « أَشَدَّ تَثْبِیتاً

أ زید مناة توعد یا »اهلل و العجلة من الشیطان فمقابلة التبین بالعجلة داللة على تقارب التثبت و التبین قال الشاعر فی موضع التوقف و الزجر: 

 «ابن تیم / تبین أین تاه بك الوعید

افزارهای جامع االحادیث و جامع التفاسیر نور جستجو کردم و جهت است که اینها را از طریق نرم بدین« ظاهرا». اینكه نوشتم  4

دهد؛ در حالی که همه آیات را کامال یكسان و بر اساس نسخه حفص از عاصم قرار می بسا به تبع ناشران()چه افزارهامتاسفانه این نرم

کدام قراست بوده اما در روایتی که در تفسیر قمی آمده با توجه به عبارت روایت احتمال  اگرچه در بسیاری از نقلها معلوم نیست که واقعا

 دقت کنید:« بِتَثَبُّتِ عَلِیٍّ ع»و « هفَكَیْفَ تَأْمُرُنِی أَثْبُتُ فِی »بوده باشد بسیار زیاد است؛ به دو عبارت « فتثبتوا»اینكه 

فإنها نزلت فی ماریة  ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ ا عَلىفَتُصْبِحُو -هالَةٍوْماً بِجَوا قَأَنْ تُِصیبُ -اءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُواإِنْ ج -و قوله: یا َأیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا

 القبطیة أم إبراهیم ع

یْهَا فِی کُلِّ یَوْمٍ، یحٍ الْقِبْطِیِّ فَإِنَّهُ یَدْخُلُ إِلَمَا هُوَ مِنْ جَرِكَ وَ ِإنَّ مِنْوَوَ کَانَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ َعائِشَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ ِإبْرَاهِیمَ لَیْسَ هُ

نْتَ وَ أُمِّی یَا قَالَ: بِأَبِی أَ نِینَ ع السَّیْفَ ثُمَّ ذَ أَمِیرُ الْمُؤْمِیحٍ فَأَخَ جَرِفَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع: خُذِ السَّیْفَ وَ أْتِنِی بِرَأْسِ

بَلْ صرَسُولُ اللَّهِ  قَالَ لَهُثْبُتُ فِیهِ أَوْ أَمْضِی َعلَى ذَلِكَ فَیْفَ تَأْمُرُنِی أَفَكَ -بَرِی الْوَرَسُولَ اللَّهِ ِإنَّكَ إِذَا َبعَثْتَنِی فِی أَمْرٍ أَکُونُ فِیهِ کَالسَّفُّودِ  الْمُحْمَاةِ فِ

دَنَا مِنْهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ فَ -یحٌ هَرَبَ مِنْهُ وَ صَعِدَ النَّخْلَةَرَ إِلَیْهِ جَرِظَفَلَمَّا نَ -یْهَافَجَاءَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَى مَشْرَبَةِ  أُمِّ إِبْرَاهِیمَ فَتَسَلَّقَ عَلَ تَثَبَّتْ،

سُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ ذَا هُوَ مَجْبُوبٌ، فَأَتَى بِهِ إِلَى رَنْ عَوَْرتِهِ، فَإِعَ کَشَفَ بٌ ثُمَّقِ اللَّهَ مَا هَاهُنَا أُنَاسٌ، إِنِّی مَجْبُوقَالَ لَهُ انْزِلْ، فَقَالَ لَهُ یَا عَلِیُّ! اتَّ

سُونَ إِلَّا ِبالْقِبْطِیِّینَ وَ الْقِبْطِیُّونَ لَا یَأْنَ -هْلِیهِمْأَوَ مَنْ یَدْخُلُ إِلَى   هُمْحَشَمَ َما شَأْنُكَ یَا جَرِیحُ! فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْقِبْطَ یَجُبُّونَصرَسُولُ اللَّهِ 

 الْآیَةَ« مْ فاسِقٌ بِنَبَإٍوا إِنْ جاَءکُهَا الَّذِینَ آمَنُیا أَیُّ»  َجلَّوَفَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ  -فَبَعَثَنِی أَبُوهَا لِأَدْخُلَ إِلَیْهَا وَ أَخْدُمَهَا وَ أُونِسَهَا

قُلْتُ لِأَبِی عَْبدِ اللَّهِ ع:  نْ عَْبدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ قَالَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَ نْ مَرْوَعَشِدٍ[ [ ْبنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ ْبنِ رُشَیْدٍ ]رَاوَ فِی رِوَایَةِ عَبْدِ اللَّهِ ]عُبَیْدِ اللَّهِ

قِبْطِیِّ الْقَتْلَ بِتَثَبُّتِ عَلِیٍّ ع عْلَمْ وَ ِإنَّمَا دَفَعَ اللَّهُ عَنِ الْیْهِ، َأوْ لَمْ یَذَبَتْ عَلَدْ کَوَ قَدْ عَلِمَ َأنَّهَا قَ -نَ رَُسولُ اللَّهِ ص أَمَرَ بِقَتْلِ الْقِبْطِیِّکَا -جُعِلْتُ فِدَاكَ 

سُولُ اللَّهِ ص لِتَرْجِعَ ى یَقْتُلَهُ، وَ لَكِنْ إِنََّما فَعَلَ رَعَ عَلِیٌّ ع حَتَّمَا رَجَ -قَتْلُعَزِیمَةً ِمنْ رَسُولِ اللَّهِ ص الْ وَ اللَّهِ َأعْلَمَ وَ َلوْ کَانَتْ -فَقَالَ بَلَى قَدْ کَانَ

 (۳1۹-۳1۸، ص۲می، جر القتفسی. )عَنْ ذَنْبِهَا، فَمَا رَجََعتْ وَ لَا اشْتَدَّ عَلَیْهَا قَتْلُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِكَذِبِهَا
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و البته منحصر به اینها نیست و با اندکی تتبع در  1(1۹۹-1۹8ص، ۹بیان فی تفسیر القرآن، جمجمع النیز روایت شده است )

 توان یافت.احادیث ناظر به آیات مصادیق فراوانی از این جنس می

هل ا نوان قرائتعبه ایی آیاتی که ناظر به آنها قرائته در خصوص بسیاری ازاساسا  افزاییم این است کهمی ای که اینجانکته

که  بینیممی – اندو برخی از متاخران از آنها برداشت تحریف کرده -بیت ع مطرح شده که با مصحف عثمانی متفاوت است 

بسیار  این موارداند؛ تفسیر کردهقرائت ویا با همین قرائت منطبق بر مصحف عثمانی را همان آیه در جای دیگر اهل بیت ع 

 شود.از باب نمونه تقدیم می و در اینجا تنها چند مورد. زیاد است

( را به این صورت حِساب بِغَیْرِ أَمْسِکْ أَوْ فَامْنُنْ عَطاؤُنا هذاسوره ص ) ۳۹در کتاب کافی در حدیثی امام صادق ع آیه  (1

« ع عَلِیٍّ قِرَاءَةِ فِی هِیَ هَکَذَا وَ» و بالفاصله توضیح می دهند که« حِسابٍ  بِغَیْرِ أَعْطِ أَوْ فَامْنُنْ عَطاؤُنا هذا»کنند قرائت می

 ،1ج الکافی،از امام صادق ع ) دیگر ؛ اما در همین کتاب کافی با سندهای مختلف سه حدیث۲(8۴۳ص ،1ج )الکافی،

روایت کرده که ایشان در  1(۰۲1ص ،1ج الکافی،) و یک حدیث از امام رضا ع ۳(1۰و  ۶و  ۲؛ احادیث ۲۶8-5۲۶ص

 کنند.قرائت می (أَمْسِکْ أَوْ)ه، آیه را به همین صورت استشهاد به مدعای مطرح شد

                                                           
« فَتَبَیَّنُوا»و قد ذکرنا فی سورة النساء اختالفهم فی قوله فتبینوا و الوجه فی القراءتین و المروی عن الباقر )ع( فتثبتوا بالثاء و التاء... .  1

 .صدقه من کذبه و ال تبادروا إلى العمل بخبره و من قال فتثبتوا فمعناه توقفوا فیه و تأنوا حتى یثبت عندکم حقیقته
: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی َعنْ سُلَیْمَانَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ هِشَامٍ ْبنِ عُبَیْسِ عَنْ الْكُوفِیِّ  عَِلیٍّ ْبنِ الْحَسَنِ عَنِ َیحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ وَ إِدْرِیسَ بْنُ أَحْمَدُ . ۲

 ِتلْكَ عَنْ آخَرُ  سَأَلَهُ وَ فِیهَا فَأَجَابَهُ مَسْأَلَةٍ عَنْ سَأَلَهُ رَجًُلا أَنَّ ذَلِكَ وَ نَعَمْ فََقالَ َداوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ إِلَى ضَفَوَّ کَمَا إِلَیْهِ اللَّهُ فَوَّضَ الْإِمَامِ عَنِ سَأَلْتُهُ

 فِی هِیَ هَكَذَا وَ «حِسابٍ بِغَیْرِ أَْعطِ أَوْ فَامْنُنْ عَطاُؤنا هذا» قَالَ ثُمَّ وَّلَیْنِالْأَ جَوَابِ بِغَیْرِ فَأَجَابَهُ آخَرُ سَأَلَهُ ثُمَّ الْأَوَّلِ  جَوَابِ بِغَیْرِ فَأَجَابَهُ الْمَسْأَلَةِ

 لَآیاتٍ ذلِكَ فِی إِنَّ» یَقُولُ هَاللَّ تَسْمَعُ مَا أَ اللَّهِ سُبْحَانَ قَالَ الْإِمَامُ َیْعرِفُهُمُ الْجَوَابِ بِهَذَا أَجَابَهُمْ فَحِینَ اللَّهُ أَْصلَحَكَ قُْلتُ قَالَ ع عَلِیٍّ قِرَاءَةِ

 سَمِعَ ِإنْ وَ لَوْنَهُ عَرَفَ وَ عَرَفَهُ الرَّجُلِ إِلَى أَْبصَرَ إِذَا الْإِمَامَ إِنَّ نَعَمْ لِی قَالَ ثُمَّ أَبَداً مِنْهَا یَخْرُجُ لَا «مُقِیمٍ لَبِسَبِیلٍ  ِإنَّها وَ» الْأَئِمَّةُ هُمُ وَ «لِلْمُتَوَسِّمِینَ

 ذلِكَ فِی إِنَّ أَلْوانِكُمْ وَ أَلْسِنَتِكُمْ اخْتِالفُ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ خَلْقُ آیاتِهِ مِنْ وَ» یَقُولُ اللَّهَ إِنَّ هُوَ مَا عََرفَ وَ عَرَفَهُ حَائِطٍ خَْلفِ مِنْ امَهُکَلَ

 .یُجِیبُهُمْ بِالَّذِی ُیجِیبُهُمْ فَلِذَلِكَ هَالِكٌ أَوْ نَاجٍ عَرَفَهُ إِلَّا بِهِ  یَنْطِقُ الْأَمْرِ مِنَ شَیْئاً یَسْمَعُ فَلَْیسَ الْعُلَمَاءُ هُمُ وَ «لِلْعالِمِینَ لَآیاتٍ
 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عِنْدَ کُنْتُ: الَقَ أَشْیَمَ ْبنِ ُموسَى عَنْ بَكْرٍ ْبنِ بَكَّارِ عَنْ یُوُنسَ َعنْ عِمَْرانَ َأبِی بْنِ یَحْیَى َعنْ َأبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ َعلِیُّ -۲ . ۳

 َفدَخَلَنِی الْأَوَّلَ بِهِ أَخْبَرَ مَا بِخِلَافِ فَأَخْبَرَهُ الْآیَةِ تِْلكَ عَنْ فَسَأَلَهُ دَاخِلٌ عَلَیْهِ دَخَلَ ثُمَّ بِهَا فَأَخْبَرَهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ کِتَابِ مِنْ آیَةٍ عَنْ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ

 هَذَا إِلَى جِئْتُ وَ شِبْهِهِ وَ الْوَاوِ فِی یُخْطِئُ لَا بِالشَّامِ قَتَادَةَ َأبَا تَرَکْتُ َنفْسِی فِی فَقُْلتُ  بِالسَّكَاکِینِ یُشْرَحُ قَْلبِی کَأَنَّ حَتَّى اللَّهُ شَاءَ مَا ذَلِكَ مِنْ

 نَفْسِی فَسَكَنَتْ صَاحِبَیَّ أَخْبَرَ وَ أَخَْبرَنِی مَا بِِخلَافِ فَأَخْبَرَهُ الْآیَةِ تِلْكَ عَنْ فَسَأَلَهُ آخَرُ عَلَیْهِ دَخَلَ إِذْ کَذَلِكَ أَنَا فَبَیْنَا ُکلَّهُ الْخَطَأَ هَذَا یُخْطِئُ

 أَوْ فَامُْننْ عَطاؤُنا هذا فَقَالَ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ إِلَى فَوَّضَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ  أَشْیَمَ ابْنَ یَا لِی فَقَالَ إِلَیَّ الْتَفَتَ ثُمَّ قَالَ تَقِیَّةٌ مِنْهُ ذَلِكَ َأنَّ فَعَلِمْتُ

 .إِلَیْنَا َفوَّضَهُ فَقَدْ ص اللَّهِ رَسُولِ إِلَى فَوَّضَ فََما فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهاکُمْ ما وَ فَخُذُوهُ الرَّسُولُ  آتاکُمُ ما -فَقَالَ ص نَبِیِّهِ إِلَى فَوَّضَ وَ حِسابٍ بِغَیْرِ أَمْسِكْ

 أَدَّبَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ ِإنَّ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ َأبِی عَنْ عَمَّارٍ بْنِ إِسْحَاقَ َعنْ  سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَْحمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ -6

 ِإنَّ وَ فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهاکُمْ ما وَ فَخُذُوهُ الرَّسُولُ آتاکُمُ ما وَ فَقَالَ دِینَهُ إِلَیْهِ فَفَوَّضَ  َعظِیمٍ خُلُقٍ لَعَلى إِنَّكَ لَهُ قَالَ أََرادَ مَا لَىإِ بِهِ انْتَهَى فَلَمَّا ص نَبِیَّهُ
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هکذا »اند اند و فرمودهسوره نساء آورده ۶۶در آیه « یوعظون به»را بعد از کلمه « فِی عَلِیٍّ»در برخی از احادیث عبارت ( ۲

عَلُوا ما یُوعَظُونَ بِهِ لَکانَ وَ لَوْ أَنَّهُمْ فَ( اما خود ایشان در موارد متعددی همین عبارت از آیه )۴۲۴۲، ص1الکافی، ج)« نزلت

 (18۴۳، ص8الکافی، جاند )را بدون این جمله قرائت کرده (خَیْراً لَهُم

وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُکَ )سوره نساء  ۶۴ هیرا در آ« یَا عَلِیُّ »عبارت از امام باقر ع  ثیاز احاد یدر برخ( ۳

« هکذا نزلت»اند اند و فرمودهآورده« جاؤوک»( بعد از کلمه  وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِیماًفَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ

و حتی در روایتی مرسل از امام صادق ع دلیلی برای اینکه این گونه باید باشد ارائه شده است  5(1۴۲۴ص، 1تفسیر القمی، ج)

                                                                                                                                                                                                                 
 وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ لَهُ ذِکْرُهُ جَلَّ اللَّهُ  فَأَجَازَ السُّدُسَ أَطْعَمَهُ ص اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ وَ شَیْئاً لِلْجَدِّ یَقْسِمْ َلمْ وَ الْفَرَاِئضَ فَرَضَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ

 . حِسابٍ بِغَیْرِ أَمِْسكْ أَوْ فَامْنُنْ عَطاُؤنا هذا -جَلَّ

 فِی ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ الشَّحَّامِ یْدٍزَ عَنْ اطِالْخَیَّ صَنْدَلٍ عَنْ الرَّْحمَنِ عَبْدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ َأصْحَابِنَا َبعْضِ عَنْ مُحَمَّدٍ ْبنُ عَلِیُّ -10

 یُعِْطیَ أَنْ لَهُ فَكَانَ ص اللَّهِ سُولِرَ فِی آیَةُالْ هَذِهِ جَرَتْ مَّثُ َعظِیماً لْكاًمُ سُلَیْمَانَ أَْعطَى قَالَ حِسابٍ بِغَیْرِ أَمْسِكْ أَوْ  فَامْنُنْ َعطاُؤنا هذا -تَعَالَى قَوْلِهِ

 .فَانْتَهُوا عَنْهُ هاکُمْنَ ما وَ فَخُذُوهُ سُولُالرَّ آتاکُمُ ما لِقَوْلِهِ نَُسلَیْمَا َأعْطَى مِمَّا أَفْضَلَ اللَّهُ أَعْطَاهُ وَ  شَاءَ مَنْ یَمْنَعَ وَ شَاءَ مَنْ شَاءَ مَا

 فَقَالَ تَْعلَمُونَ ال کُنْتُمْ إِنْ الذِّکْرِ أَهْلَ فَسْئَُلوا فِدَاكَ جُعِلْتُ لَهُ فَقُلْتُ ع الرِّضَا سَأَلْتُ: قَالَ  الْوَشَّاءِ عَنِ مُحَمَّدٍ ْبنِ  ُمعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ . الْحُسَیْنُ 1

 أَنْ عَلَْیكُمْ حَقّاً قُلْتُ نَعَمْ قَالَ نَسْأَلَكُمْ َأنْ عَلَیْنَا حَقّاً قُلْتُ َنعَمْ قَالَ السَّائِلُونَ نَْحنُ وَ ولُونَالْمَسْئُ فَأَنْتُمُ قُلْتُ الْمَسْئُولُونَ نَحْنُ وَ الذِّکْرِ أَهْلُ نَحْنُ

 «حِساب ِبغَیْرِ أَمْسِكْ أَوْ فَامْنُنْ عَطاؤُنا هذا» َتعَالَى وَ اَركَتَبَ اللَّهِ قَوْلَ تَسَْمعُ مَا أَ نَفْعَلْ لَمْ شِئْنَا إِنْ وَ فَعَلْنَا شِئْنَا إِنْ إِلَیْنَا ذَاكَ لَا قَالَ تُجِیبُونَا
وا ما یُوَعظُونَ ا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ: وَ لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُأَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ َعْن عَبْدِ الْعَظِیمِ عَنْ بَكَّارٍ عَنْ جَابِرٍ َعنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: هَكَذَ.  ۲

 .بِهِ فِی عَلِیٍّ لَكانَ خَیْراً لَهُم
ع وَ لَوْ أَنَّا کَتَبْنا عَلَیْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَ  عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ َعنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَِبی حَمْزَةَ عَنْ أَِبی بَصِیرٍ عَنْ َأبِی عَبْدِ اللَّهِ.  ۳

دَّ ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِیلٌ مِنْهُمْ وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْخِلَافِ فَعَلُوا ما یُوعَُظونَ بِهِ لَكانَ خَیْراً لَهُمْ وَ أَشَ -َأوِ اخْرُجُوا مِنْ دِیارِکُمْ رِضًا لَهُ -سَلِّمُوا لِلْإِمَامِ تَسْلِیماً

 .تَثْبِیتا
وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَُموا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ یَا َعلِیُّ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ »عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ َعنْ زُرَارَةَ َعنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنِ اْبنِ أَبِی .  4

 هَكَذَا نَزَلَت« وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللََّه تَوَّاباً رَحِیماً
ع  نیرالمومنیخطاب به ام نیکرده اند که ا دیتاک و فقط اورندیکلمه را ب نیا نكهای کافی ظاهرا همین حدیث را آورده ولی بدوندر .  ۵

 :است

هُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رٍ ع قَالَ قَالَ: لَقَدْ خَاطَبَ اللَّفَیْدٍ عَنْ أَِبی جَعْأَوْ بُرَ اَرةَلِیُّ ْبنُ إِبَْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ َعنِ اْبنِ أُذَیْنَةَ َعنْ زُرَعَ

هَ تَوَّاباً َرحِیماً. فَال جَدُوا اللَّهَ وَ اسْتَغَْفرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَاسْتَغْفَرُوا اللَّفَمْ جاؤُكَ فَُسهُکِتَابِهِ قَالَ قُْلتُ فِی أَیِّ مَوْضِعٍ قَاَل فِی قَوْلِهِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْ

ثُمَّ ال یَجِدُوا فِی  -هَاشِمٍ لَّا یَرُدُّوا هَذَا الْأَمْرَ فِی بَنِیللَّهُ مُحَمَّداً أَا أَمَاتَ لَئِنْ وَ رَبِّكَ ال یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكُِّموكَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ فِیمَا تَعَاقَدُوا عَلَیْهِ

 (۳۹1، ص1ج اإلسالمیة(، -الكافی )ط ). لِیمامِمَّا قَضَیْتَ عَلَیْهِمْ مِنَ الْقَتْلِ أَوِ الْعَفْوِ وَ یَُسلِّمُوا تَسْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً 
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از خود ایشان این آیه بدون این افزوده و کامال ناظر در حالی که ؛ 1(1۳8صالظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة، تأویل اآلیات )

 نیز در جای دیگریو  ۲(۴۰۰ص، ۳مناقب آل أبی طالب علیهم السالم )البن شهرآشوب(، جشده ) روایتبه رسول اهلل ص 

 اندکرده در خطاب به پیامبر ص )و در مقام زیارت ایشان( قرائت امام صادق ع این آیه به همین صورت رایج و آن هم کامال

 (۶ص، ۶، جتهذیب األحکام ؛1۶صکامل الزیارات، ؛ 551۳ص، ۴الکافی، ج)

 «ولهرس»بعد از کلمه  سوره احزاب 71آیه را در « فِی وَلَایَةِ عَلِیٍّ وَ وَلَایَةِ الْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ»در برخی از احادیث عبارت  (۴

خود ایشان در موارد  در حالی که( ۴1۴5ص، 1الکافی، ج؛ 1۹8۴ص، ۲تفسیر القمی، ج)« هکذا نزلت»اند اند و فرمودهآورده

                                                           
هُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ َیا عَلِیُّ [ فِی أَمِیرِ اْلمُؤْمِنِینَ ع وَ أَعْدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ وَ لَوْ أَن۶1َّ-۶۰قَالَ الصَّادِقُ ع نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَاتُ ]= نساء/.  1

مُ الرَّسُولُ رِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَوْلُهُ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُهَكَذَا نَزَلَتْ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَْغفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَ الدَّلِیلُ عَلَى أَنَّهَا الْمُخَاطَبَةُ لِأَمِی

جاً مِمَّا َقضَیْتَ عَلَیْهِمْ عَلَى لِسَاِنكَ مِنْ وَلَایَةِ عَلِیٍّ وَ ثُمَّ قَالَ فَال وَ رَبِّكَ ال ُیؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ ال یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَ

 .ی طَالِبٍ عیُسَلُِّموا تَْسلِیماً لِعَلِیِّ بْنِ أَبِ 

ولِ اللَّهِ فَتَغَیَّبَ حَتَّى وَجَدَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ فِی إِسْمَاعِیلُ ْبنُ یَزِیدَ بِإِسْنَادِهِ َعنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع َأنَّهُ قَاَل: أَذْنَبَ َرجُلٌ ذَنْباً فِی حَیَاةِ رَسُ.  ۲

ولُ اللَّهِ حَتَّى رَدَّ یَدَهُ إِلَى لَى َعاتِقَیْهِ وَ أََتى بِهِمَا النَّبِیَّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی مُسْتَجِیرٌ بِاللَّهِ وَ بِهِمَا فَضَِحكَ رَسُطَرِیقٍ خَالٍ فَأَخَذَهُمَا فَاحْتَمَلَهُمَا عَ

دْ شَفَّعْتُكُمَا فِیهِ أَیْ فَتَیَانِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَُموا َأنْفَُسهُمْ جاؤُكَ فَمِهِ ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ اذْهَبْ وَ أَنْتَ طَلِیقٌ وَ قَالَ لِلْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ قَ

 فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِیماً.
رٍ َعنْ مُعَاِویَةَ بِْن عَمَّارٍ هِ َعنِ اْبنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدُ ْبنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاَذانَ َعنْ صَفَْوانَ وَ ابْنِ أَِبی عُمَیْعَلِیُّ ْبنُ إِبَْراهِیمَ عَنْ أَبِی.  ۳

ا أَوْ حِینَ تَدْخُلُهَا ثُمَّ تَأْتِی قَبْرَ النَّبِیِّ ص ثُمَّ تَقُومُ فَتُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَْلتَ الْمَدِینَةَ فَاغْتَسِلْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَ

تَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَ مَنْكِبُكَ الْأَیْسَرُ إِلَى جَانِبِ الْقَبْرِ وَ ةِ الْقَبْرِ  وَ أَنْثُمَّ تَقُومُ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الْمُقَدَّمَةِ مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ الْأَیْمَنِ عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ عِنْدَ زَاوِیَ

هَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ هَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَشْمَنْكِبُكَ الْأَیْمَنُ مِمَّا َیلِی الْمِنْبَرَ فَإِنَّهُ مَوْضِعُ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ َتقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَ

َو أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّْغتَ رِسَاالتِ رَبِّكَ وَ َنصَحْتَ لِأُمَّتِكَ وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِیلِ   رَسُولُهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ َو أَشْهَدُ أَنَّكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

ینَ وَ غَلُظْتَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوِْعظَةِ الَْحسَنَةِ  وَ أَدَّیْتَ الَّذِی عَلَیْكَ ِمنَ اْلحَقِّ وَ أَنَّكَ قَدْ رَؤُْفتَ بِالْمُؤْمِنِ للَّهَ مُخِْلصاً حَتَّى أَتَاكَ الْیَقِینُاللَّهِ وَ عَبَدْتَ ا

لََواتِ كْرَمِینَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی اسْتَنْقَذَنَا بِكَ مِنَ الشِّرْكِ وَ الضَّلَالَةِ اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ َصلََواِتكَ وَ صَعَلَى الْكَافِرِینَ فَبَلَغَ اللَّهُ ِبكَ أَفَْضلَ شَرَفِ مَحَلِّ الْمُ

ضِینَ وَ َمنْ سَبَّحَ لَكَ یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِینَ وَ عِبَادِكَ الصَّالِحِینَ وَ أَنْبِیَائِكَ الْمُرْسَلِینَ وَ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَ

َأعْطِهِ الدَّرَجَةَ ِتكَ وَ خِیَرَِتكَ مِنْ خَلِْقكَ اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ َنبِیِّكَ وَ أَمِینِكَ وَ نَجِیِّكَ وَ حَبِیبِكَ وَ صَفِیِّكَ وَ خَاصَِّتكَ وَ صَفْوَ 

وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِْذ ظَلَمُوا َأنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ  -كَ قُْلتَوَ الْوَسِیلَةَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ ابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً یَغِْبطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخُِرونَ اللَّهُمَّ إِنَّ 

رَبِّی وَ َربِّكَ لِیَغْفَِر لِی ذُنُوبِی   َأتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى اللَّهِالرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ َتوَّاباً رَحِیماً وَ إِنِّی َأتَیْتُ نَبِیَّكَ مُْستَغْفِراً تَائِباً مِنْ ذُنُوبِی وَ إِنِّی اسْتَغْفَرَ لَهُمُ 

 وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ ارْفَعْ یَدَْیكَ وَ اسَْألْ حَاجَتَكَ فَإِنَّكَ أَحْرَى أَنْ تُقْضَى ِإنْ شَاءَ اللَّهُ.  ص خَلْفَ کَتِفَیْكَ وَ إِنْ کَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَاجْعَلْ قَبَْر النَّبِیِّ

 بْنِ أَِبی حَمْزَةَ عَنْ أَِبی بَصِیرٍ عَنْ َأبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ وَ أَخْبَرَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ َعنِ اْلمُعَلَّى ْبنِ مُحَمَّدٍ عَنْ َعلِیِّ ْبنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ.  4

 زَلَتْ وَ اللَِّه.مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فِی وَلَایَةِ َعلِیٍّ وَ الْأَئِمَّةِ ع مِنْ بَعْدِهِ فَقَدْ فازَ فَوْزاً َعظِیماً هَكَذَا نَ
عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَْولِ اللَّهِ َعزَّ وَ دٍ عَنْ ُمعَلَّى ْبِن مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ ْبنِ أَسْبَاطٍ عَنْ َعلِیِّ بْنِ َأبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ َعنْ أَبِی الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ.  ۵

 هَكَذَا نَزَلَتْ.« ةِ مِنْ بَعِْدهِ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِیماً وَ مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فِی وَلَایَةِ عَلِیٍّ وَ وَلَایَةِ الْأَئِمَّ»جَلَّ 
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الفقه اند )مثال: را بدون این جمله قرائت کرده («مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِیماً)آیه عبارت از متعددی همین 

من ال یحضره   ؛۹۳صالجعفریات )األشعثیات(،   ؛1۴۲ص، 1الکافی، ج؛ ۳۳۹صوب إلى اإلمام الرضا علیه السالم، المنس

 (۳۳صالتوحید )للصدوق(،  ؛518ص، 1الفقیه، ج

هَلْ یَنْظُرُونَ سوره بقره ) ۲1۰در آیه  «فِی ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَ الْمَالئِکَةُ»که عبارت  دشویم تیع روا رضااز امام  ییدر جا( 5

هکذا »اند و فرمودهبوده است « بِالْمَلَائِکَةِ فِی ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ»به صورت  (ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَ الْمَالئِکَةُ إِالَّ أَنْ یَأْتِیَهُمُ اللَّهُ فی

اإلحتجاج على ؛ 1۶۳1صوق(، التوحید )للصد؛ 1۳صمعانی األخبار، ؛ 1۲۶ص، 1عیون أخبار الرضا علیه السالم، ج)« نزلت

از امیرالمومنین، امام اما در موارد متعدد )دهها مورد( این آیه به همین صورت رایج  ؛(۴11۲ص، ۲أهل اللجاج )للطبرسی(، ج

التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن ؛ ۲۶۶صالتوحید )للصدوق(، ) شودت و شرح داده میع، امام حسن عسکری، قرائ باقر

 (1۰۳ص، 1تفسیر العیاشی، ج؛ ۶7صتفسیر فرات الکوفی، ؛ ۶۳۰-۶۲۹صه السالم، العسکری علی

و »را در جایی با قاطعیت به صورت « وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُون» هیآدر « و المؤمنون»کلمه ( ۶

اما در احادیث متعددی آن را با همین  ۳(۴۲۴ص، 1الکافی، ج) اندکردهو قرائت رایج را طرد  اندکرده قرائت« المأمونون

الکافی، اند )قرائت کرده و البته در مقام تفسیر بر مطلق ائمه ع یا خصوص امیرالمومنین ع تطبیق کرده« والمومنون»عبارت 

 .۴(۲۲۰-۲1۹ص، 1ج

                                                           
 ْبنُ اْلحَسَنِ سَعِیدٍ الْكُوفِیُّ الْهَمْدَانِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یُوُنسَ الُْمعَاذِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ.  1

هَلْ یَْنظُرُونَ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَهُمُ اللَّهُ فِی ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ  -لَّبْنِ عَِلیِّ بْنِ فَضَّالٍ َعنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَلِیِّ بْنِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَ

 لْ یَنْظُُروَن إِلَّا أَنْ یَأْتِیَهُمُ اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ فِی ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَ هَكَذَا نَزَلَْت.وَ الْمَالئِكَةُ قَالَ یَقُولُ هَ
َینْظُرُونَ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَهُمُ اللَّهُ بِالْمَلَائَِكةِ فِی  ؟ قَالَ مَعْنَاهُ هَلْ«هَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَهُمُ اللَّهُ فِی ظُلَلٍ مِنَ الَْغمامِ وَ الْمَالئِكَةُ»وَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ .  ۲

 ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَ هَكَذَا نَزَلَْت.
مَلُوا فَسَیَرَى اللَّهُ عََملَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ قُلِ اعْ»لَّهِ ع أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَیَّاحٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ: قَرََأ رَجُلٌ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ ال.  ۳

 .فَقَالَ لَیْسَ هَكَذَا هِیَ إِنَّمَا هِیَ وَ الْمَأْمُونُونَ فَنَحْنُ الْمَأْمُوُنون« الْمُؤْمِنُونَ

ضْرِ بْنِ سَُویْدٍ عَنْ یَحْیَى الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ َعنْ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَْمدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّ -۲.  4

 قَالَ هُمُ الْأَئِمَُّة.اعَْملُوا فَسَیَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ َو رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ  -یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَْولِ اللَّهِ عَزَّ وَ َجلَّ

رِّضَا ع ادْعُ اللَّهَ لِی وَ یناً عِنْدَ الرِّضَا ع قَالَ: ُقلْتُ لِلاتِ وَ َکانَ مَكِانٍ الزَّیَّ أَبَعَِلیٌّ عَنْ َأبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الزَّیَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ْبنِ -4

قْرَأُ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ اسْتَْعظَمْتُ ذَلِكَ فَقَالَ لِی أَ مَا تَ لَیْلَةٍ قَالَ فَ یَوْمٍ وَی کُلِّفِلَسْتُ أَفْعَلُ وَ اللَّهِ إِنَّ َأعْمَالَكُمْ لَتُعْرَضُ عَلَیَّ لِأَهْلِ بَیْتِی فَقَالَ أَ وَ 

  ع. بْنُ َأبِی طَالِبٍهِ َعلِیُّ اللَّنُونَ قَالَ هُوَ وَوَ قُلِ اعَْملُوا فَسَیَرَى اللَّهُ َعمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِ -جَلَّ

فَسَیَرَى اللَّهُ  -ةَجَْعفَرٍ ع أَنَّهُ ذَکَرَ هَذِهِ الْآیَ سَاوِرٍ َعنْ أَبِییَى ْبنِ مُ یَحْأَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ ْبنِ عَلِیٍّ عَنْ أَِبی عَبْدِ اللَّهِ الصَّامِِت عَنْ -۵

 كُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ َقالَ هُوَ وَ اللَّهِ عَِلیُّ بْنُ َأبِی طَالِبٍ ع.عَمَلَ
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إِذا نُودِیَ لِلصَّالةِ مِنْ سوره جمعه ) ۹در آیه « فاسعوا»آورند که عبارت در جایی جابر جعفی از امام باقر ع روایت می( 7

برای  و دویدن دهند که اصال عجله کردنبوده است و توضیحی می« فامضوا»به صورت  (،ذِکْرِ اللَّهِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى

نزد « فاسعوا»ه را به همین صورت ؛ و در جای دیگر همین جابر جعفی آی1(1۲۹صاإلختصاص، ندارد ) نماز جمعه مزیتی

)به معنای رها کردن بقیه کارها کنند بلکه دقیقا معنای عجله کردن را انکار نمی« سعی»تنها کلمه کنند و امام ع نهامام مطرح می

و ( ۲۳۶ص، ۳تهذیب األحکام، ج؛ ۴15۲، ص۳الکافی، جدهند )می توضیح در وجه درستشرا و فرصت را غنیمت شمردن( 

در « سعی»(و در جایی دیگر امام حسن عسکری دقیقا همین کلمه ۳58۳ص، ۲علل الشرائع، ججایی دیگر امام صادق ع ) در

تنها در کتب تفسیری نه «فامضوا». )جالب است که نقل این آیه به صورت ۴(۳۴8صالهدایة الکبرى، دهند )می آیه را شرح

در معتبرترین کتاب حدیثی اهل  ؛بلکه5(۶5۹مجاهد، ص مسعود )تفسیر قدیمی اهل سنت به عنوان قرائت ابی بن کعب و ابن

                                                           
إِذا ُنودِیَ لِلصَّالةِ مِنْ یَوْمِ  فَقَرَأْتُ هَذِهِ الْآیَةَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا وَ رُوِیَ َعنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ: کُنْتُ لَیْلَةً مِنْ بَعْضِ اللَّیَالِی عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع.  1

ذِکْرِ  مِ الْجُمُعَةِ فَاْسعَْوا إِلىقَاَل فَقَالَ ع مَهْ یَا جَابِرُ کَیْفَ قَرَأْتَ َقالَ قُلْتُ یا أَیَُّها الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّالةِ مِنْ یَوْ« ذِکْرِ اللَّهِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَْوا إِلى

 آمَنُوا ِإذَا نُودِیَ لِلصََّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمَُعةِ فَامْضُوا إِلَى الَ هَذَا تَحِْریفٌ یَا جَابِرُ قَالَ قُلْتُ فَكَیْفَ أَقْرَأُ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ فَقَالَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَاللَّهِ قَ

 .سَعْیاً لَكَانَ عَدْواً لِمَا کَرِهَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لَقَدْ کَانَ یَكْرَهُ َأنْ یَعْدَُو الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِذِکْرِ اللَّهِ هَكَذَا نَزَلَتْ یَا جَابِرُ لَوْ کَانَ 
لِحٍ عَنْ جَابِرِ ْبنِ یَزِیدَ َعنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نِ صَاعَلِیُّ ْبنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الَْحسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ ِزیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْ .  ۲

یهِ قَالَ اعَْملُوا وَ عَجُِّلوا فَإِنَّهُ یَوْمٌ مُضَیَّقٌ عََلى اْلمُسْلِمِینَ فِیهِ وَ ثَوَابُ َأعْمَالِ الْمُسِْلمِینَ فِ« ذِکْرِ اللَّهِ فَاسْعَوْا إِلى»قَالَ: ُقلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ 

لَقَدْ بَلَغَنِی أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِیِّ ص کَاُنوا یَتَجَهَّزُونَ لِلْجُمُعَةِ  عَلَى قَدْرِ مَا ضُیِّقَ عَلَیْهِمْ وَ الْحَسَنَةُ وَ السَّیِّئَةُ تُضَاعَفُ فِیهِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ اللَّهِ

  عَلَى الْمُسْلِمِینَ.یَوْمَ الْخَمِیسِ لِأَنَّهُ َیوْمٌ مُضَیَّقٌ

نْ عَبْدِ اللَّهِ ْبنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ ْبنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَ .  ۳

ینَةُ وَ الْوَقَارُ فَمَا أَدْرَکْتَ فَصَلِّ وَ مَا أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إَِذا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأْتِهَا سَعْیاً وَ لْیَكُنْ عَلَْیكَ السَّكِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ َعنْ

ذِکْرِ اللَّهِ وَ مَعْنَى قَوْلِهِ فَاسْعَْوا هُوَ  لَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّالةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاْسعَْوا إِلىسُبِقْتَ بِهِ فَأَتِمَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ َجلَّ یَقُولُ یا أَیُّهَا ا

 الِانْكِفَاءُ.

عِنْدَ أَهْلِ  ( إِلَّا مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ فَقَالَ: أَمَّا صَلََواتُ الْخَْمسِ فَهِیَفَقَالَ قَائِلٌ مِنَّا: رَحِمَكَ اللَّهُ مَا اسْتَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ )َصلَّى اللَّهُ َعلَیْهِ وَ آلِهِ.  4

 اللَّهِ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ وَ هُوَ قَاتٍ ُأبَیِّنُهَا لَكُمْ مِنْ کِتَابِالْبَیْتِ کَمَا فَرَضَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ تََعالَى عَلَى رَسُولِهِ وَ هِیَ إِحْدَى وَ خَمْسِینَ رَکْعَةً فِی سِتَّةِ أَوْ

ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ السَّعَْی صَلَاةُ  قَوْلُهُ فِی وَقْتِ الظُّهْرِ: یا أَیَُّها الَّذِیَن آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّالةِ مِنْ یَوْمِ اْلجُمُعَةِ فَاسْعَْوا إِلى

 .هْرِ وَ أَبَانَ وَ أَْوضَحَ فِی حَقِّهَا فِی کِتَابِ اللَّهِ کَثِیراالظُّ

 اللَّهِ َوعَبْدُ َکعْبٍ بْنُ ُأبَیُّ کَانَ»: قَالَ الْعَالَِیةِ، َأبِی عَنْ الرَّبِیعِ، عَنِ الرَّازِیُّ، جَعْفَرٍ  َأبُو نا: قَالَ آدَمُ، ثنا: قَالَ إِبَْراهِیمُ، نا: قَالَ  الرَّحْمَنِ، عَبْدُ . أنبأ ۵

 (اللَّهِ ذِکْرِ إِلَى فَاْمضُوا) یَقْرَآنِهَا مَسْعُودٍ بْنُ
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 )ت 1۴7، ص۲مالک، ج و پیش از آن در موطأ 1(البغا )ت 1858ص ،۴البخاری،  صحیح)مانند و به عنوان قرائت عمر  سنت

 ( هم آمده است.۲(األعظمی

 11 هیدر آ« انْفَضُّوا إِلَیْها»که عبارت  آورندیم تیاروابن بی یعفور از امام صادق  نیز واز امام باقر ع  یجابر جعف همین( 8

در باب  یحیبوده است و توض« انْصَرَفُوا إِلَیْهَا»سوره جمعه )وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَیْها وَ تَرَکُوکَ قائِما(، به صورت 

 ؛۳۰1۳ص)اإلختصاص،  رفتن سراغ اولی و دومی بوده رت و لهو،مقصود از رفتن سراغ تجاکه  دهندیممعنای تاویلی این آیه 

 قرائت« انْفَضُّوا إِلَیْها»صورت  نیبه هماز سوی امام صادق ع  قرائت این آیه گرید یدر جا اما(؛ ۳۶7۴ص، ۲تفسیر القمی، ج

بود پیامبر را رها کردند( معرفی شود، و امام ع آن را ناظر به همان شأن نزول معروفش )که مردم به خاطر کاروانی که آمده می

 (۶۶8۶صتأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة، ؛ ۴۳5صالجعفریات )األشعثیات(، کنند )می

                                                           
 اهلل ذکر إلى فامضوا: عمر وقرأ{ بهم یلحقوا لما منهم وآخرین: }قوله: باب - ۳7۳.  1

{ اهللِ  ذِکْرِ إِلَى فَاِسْعَْوا الجُُمعَةِ یَوْمِ مِن لِلصَّالةِ نُودِیَ إِذا آمَنُوا الَّذِینَ هاأَیُّ َیا} َوتَعَالَى تَبَارَكَ اهللِ قَوْلِ َعنْ شِهَابٍ ابْنَ سَأَلَ أَنَّهُ ؛ مَالِكٌ . ۲

 .اهللِ ذِکْرِ إِلَى فَاْمضُوا الْجُمُعَةِ َیوْمِ مِنْ لِلصَّلَاةِ ُنوَدِی إِذَا یَقَْرؤُهَا الْخَطَّابِ ْبنُ عُمَرُ کَانَ: شِهَابٍ  ابْنُ فَقَالَ[ ۹: ۶۲ الجمعة]

جَاحُِدونَ تِجارَةً َیعْنِی الْأَوَّلَ َأوْ لَهْواً  یَعِْنی ثُمَّ خَاطَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی ذَلِكَ الْمَوِْقفِ مُحَمَّداً ص فَقَالَ یَا ُمحَمَّدُ إِذا رَأَْوا الشُّكَّاكُ وَ الْ.  ۳

عَلِیٍّ وَ الْأَوْصِیَاءِ یْها قَالَ تَحْرِیفٌ هَكَذَا نَزَلَتْ وَ تَرَُکوكَ مَعَ َعلِیٍّ قائِماً قُلْ َیا مُحَمَّدُ ما عِنْدَ اللَّهِ مِنْ وَلَایَةِ الثَّانِیَ اْنصَرَفُوا إِلَیْهَا قَالَ قُلْتُ انَْفضُّوا إِلَ

الَ قُلْتُ لَیْسَ فِیهَا لِلَّذِینَ اتَّقَْوا قَاَل فَقَالَ بَلَى هَكَذَا نَزَلَتِ الْآیَةُ وَ أَنْتُْم هُمُ الَّذِینَ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ یَعْنِی بِیعَةَ الْأَوَّلِ وَ الثَّانِی لِلَّذِینَ اتَّقَْوا قَ

 .اتَّقَْوا وَ اللَّهُ خَیْرُ الرَّازِقِینَ
 اْبنِ أَبِی َیعْفُورٍ َعنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَزَلَتْ وَ إِذا رََأوْا تِجارَةً َأوْ لَهْواً  وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ َعْن عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِی َأیُّوبَ َعنِ.  4

 .انْصَرَُفوا إِلَیْهَا وَ تََرکُوكَ قَائِما
مُحَمَّدٍ عَنْ َأبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَیْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَائِماً یَْخطُبُ  أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِی مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ َجعْفَرِ بْنِ.  ۵

رُ إَِذا تََزوَّجُوا ضَرَبُوا بِاْلكَبَرِ وَ خَیْلَ وَ الْغَنَمَ وَ کَانَتِ الْأَنْصَایَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ کَاَنتْ سُوقاً یُقَالُ لَهَا الْبَطْحَاءُ وَ کَاَنتْ بَنُو سُلَیْمٍ تَجِْلُب إِلَیْهَا السَّبْیَ وَ الْ

 عَزَّ وَ جَلَّ ِبذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تََعالَى وَ إِذا رََأوْا تِجارَةً أَوْ الْمِزْمَارِ وَ إِذَا سَمَّعُوا ذَلِكَ خَرَجَ النَّاسُ إِلَیْهِمْ وَ تَرَکُوا رَسُولَ اللَّهِ ص قَائِماً فَعَیَّرَهُمُ اللَّهُ

 یْرُ الرَّازِقِینَ.هْواً انْفَضُّوا إِلَیْها وَ تَرَکُوكَ قائِماً ُقلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللَّهُ خَلَ
عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ قَیْسِ ْبنِ الرَّبِیعِ عَنْ حُصَیْنٍ َعنْ  قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ یَحْیَى عَنِ الْمُغِیرَةِ بِْن مُحَمَّدٍ.  ۶

وَ فَرِحُوا وَ ضَجُّوا وَ دَخَلْتُ  فَضَرَبَ أَهْلُ اْلمَدِینَةِ بِالدُّفُوفِ سَالِمِ بْنِ أَبِی الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ ْبنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: وَرَدَ الْمَدِینَةَ عَیْرٌ فِیَها تِجَارَةٌ مِنَ الشَّامِ

ص قَائِماً َو لَمْ یَبْقَ مَعَهُ فِی الْمَسْجِدِ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا وَ النَّبِیُّ ص عَلَى الْمِنْبَرِ یَخْطُبُ َیْومَ الْجُمُعَةِ فَخَرَجَ النَّاسُ مِنَ الْمَسِْجدِ وَ تَرَکُوا رَُسولَ اللَّهِ 

 طَالِبٍ ع مِنْهُمْ. عَلِیُّ ْبنُ أَبِی

 سَیْفِ بْنِ عَِمیرَةَ حَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِنِ سَیَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْمَُعنْ  وَ قَالَ َأیْضاً حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَیَّارٍ

ضُّوا إِلَیْها وَ تََرکُوكَ  إِذا رََأوْا تِجارَةً َأوْ لَهْواً انْفَ وَهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی قَوْلِ هِ عجَْعفَرٍ الْأَحْمَرِ بْنِ سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِیمِ بْنِ عَمٍْرو َعنْ

 هُ خَیْرُ الرَّازِقِینَ.نَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللَّدَ اللَّهِ خَیْرٌ مِلْ ما عِنْلَّ قُوَ جَقائِماً قَالَ انْفَضُّوا عَنْهُ إِلَّا َعلِیَّ ْبنَ أَبِی طَالِبٍ ع فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ 
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 متعدد قراءاتتبصره: اقسام احادیث ناظر به 

که عموما برخی ) شود.کند این است که قرائت رایج تخطئه میظاهر بسیاری از این احادیثی که قرائت دیگری را مطرح می

ین ای که قطعا در حال اند که این روایات داللت بر تحریف قرآن دارد؛اند( گمان کردهدرست آشنا نبوده قراءاتبا مساله تعدد 

یگر ددر جای  ای از آیات قرآنبه عنوان آیههمان قرائت رایج را  بوضوح خود ایشان برداشت نادرست است چرا که دیدیم

 اند:د دستهاینها چن. اندبرخورد کرده اند و با آن کامال به عنوان متن قرآنمورد استشهاد قرار دادهمورد استفاده وحتی 

 یا« هکذا فی قراءة علی» بیرامورد اول( و تع 5صرفا بیان قرائت دیگری است، نه نفی قرائت موجود )مانند عمده اینها  الف.

ر و توضیح رفا تفسیدهند که اینها صمی یعنی امام ع دارند توضیح ؛عدیهم در مقام اثبات شیء است، نه رد ما « هکذا نزلت»

ضیح که بعدا تو)ی شما من نبوده، بلکه اینها متن وحی نازل شده از جانب خداوند است؛ منتها قرائتی غیر از قرائت مانوس برا

ارز بز مصادیق یکی ا« و النقصاناختالف بالزیاده »خواهیم داد که اختالف قرائت منحصر در نقطه و اعراب نیست؛ بلکه 

 .اختالف قرائت نزد شیعه و سنی بوده است(

رایج، بلکه تخطئه  قرائتنه تخطئه آن مساله اصلی،  اما ،آمده موجود قراءاتنسبت به  آمیزیتخطئه تعبیر ب. در مواردی که

اند را نادرست ه اهل بیت از آیه ارائه کردهدانند و این قرائتی کاین دیدگاه است که آن قرائت رایج را تنها قرائت معتبر می

شود دید که عبارتی دارند که مایه مسعود میشبیه این را به طور خاص در مورد قرائت ابن .(۶)مانند شماره  شمرندمی

نقل  قراءاتمسعود را منکرند؛ در حالی که بسیاری از همین اند اهل بیت ع قرائت ابنسوءتفاهم برخی شده است که پنداشته

 «إِنْ کَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا یَقَْرأُ َعلَى ِقرَاَءتِنَا فَهَُو ضَالٌّ»شده از وی کامال منطبق بر قرائت اهل بیت ع است. آن جمله این است: 

خواهد بگوید قرائت ابن مسعود با ما مخالف است و لذا او ضال است؛ بلکه . در این حدیث نمی1(۴۶۳ص، ۲الکافی، ج)

ی بود که خودش نشنیده بود؛ از جمله منکر این قراءاتمسعود منکر برخی از ابن معروف شده بود ز این قرار است کهداستان ا

ی است قراءاتمقصود او انکار واقعا فرمایند اگر ؛ و امام ع می۲(۴5۰ص ،۲ج القمی، تفسیر) بود که دو سوره معوذتین قرآن باشد

به همین ترتیب وقتی در این گونه  ۳و هم قرائت ما.کنیم، او گمراه است؛ یعنی هم قرائت او درست است که ما قرائت می

 1کند.اثبات شیء، نفی ما عدا نمی« هکذا نزلت»فرمایند احادیث می

                                                           
اال کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَنَا ى ْبنِ خُنَیْسٍ قَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَْبدِ اللَّهِ بْنِ فَرْقَدٍ وَ الْمُعَلَّ.  1

 قَالَ ى قِرَاَءتِنَا فَهُوَ َضالٌّ فَقَالَ رَبِیعَةُ ضَالٌّ فَقَالَ نَعَمْ ضَالٌّ ثُمَّرَبِیعَةُ الرَّأْیِ فَذَکَرْنَا فَضْلَ الْقُرْآنِ َفقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ اْبنُ مَسْعُودٍ لَا یَقْرَأُ عَلَ 

 .أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا نَحْنُ فَنَقْرَأُ َعَلى قِرَاءَةِ أُبَیٍّ

 جَعْفَرٍ لِأَبِی قُْلتُ قَالَ الْحَضْرَمِیِّ بَكْرٍ أَِبی عَنْ عَمِیرَةَ بْنِ سَیْفِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِیِّ َعنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی بْنِ أَحْمَدَ َعنْ الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا . ۲

 .الْقُرْآنِ مِنَ هُمَا وَ -یِهِ بِرَأْ مَْسعُودٍ اْبنُ ذَلِكَ فَعَلَ إِنَّمَا یَقُولُ أَبِی کَانَ : ع فَقَالَ الُْمصْحَفِ مِنَ الْمَُعوِّذَتَیْنِ یَمْحُو کَانَ مَْسعُودٍ ابْنَ إِنَّ: ع

 بیت اهل از( الْفَلَقِ بِرَبِّ أَعُوذُ قُلْ سوره و النَّاسِ بِرَبِّ أَعُوذُ قُلْ سوره) نبود مسعود ابن مصحف در مَُعوَّذََتیْن سوره دو که معروفست. » ۳

 چون که هستند عَوذَه تا دو اینها نیستند؛ قرآن از اینها که بود معتقد مسعود ابن یعنى .نبود او مصحف در که است رسیده چنین السّالم علیهم

 آنها به را هاعوذه آن یعنى کنند، تعویذ عوذه این با را آنها تا آورده را هاعوذه این آسمان از جبرائیل بودند، مریض السّالم علیهما حَسَنین
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؛ کننده میج را تخطئو ظاهرا قرائت رای آورندمی« هکذا نزلت». مواردی هست که امام ع عالوه بر اینکه تعابیری همچون ج

در این گونه  (8و  7 ردا؛ و آن قرائت رایج نادرست است؛ )مثال مورستدقرائت  آورند که چرا ایندلیل و توجیهی هم می

 قابل ذکر است: نکته دورسد ، به نظر میموارد

ر مقام در حقیقت گاه بر اساس یک قرائت رایج، معنای ناصوابی در ذهن مخاطبان جامعه شکل گرفته است؛ و امام د .1ج.

سعی به سوی »از  ؛ که یک معنای نادرست7شماره  تخطئه آن معنای ناصوابند )شبیه تخطئه آن قرائت نیستند؛ بلکه در مقام

خالفت م ید کهدشود( و در صفحات بعد خواهیم شود؛ اما در احادیث دیگر معنای درست این تعبیر بیان میتخطئه می« نماز

 نیز از همین قسم است.امام با نزول بر سبعة احرف 

شود؛ لذا ابتدا که اینجا هم شبیه آن مشاهده می مطرح است ۲«معنا چندلفظ در  یک استعمال انامک»قاعده در  اینکته. ۲ج.

آن از جایی که در استعمال لفظ فقط یک معنا مد نظر بوده معنا هستند؛ هایی برای دانیم الفاظ نشانهمی آن نکته را شرح دهیم:

از در بخشندگی »مصرع دوم شعر سعدی )شبیه  اشدمعنا مد نظر ب ؛ و جایی که چندشده است استفاده منظورهتکبه نحو نشانه 

به  اند( الفاظ آن عبارتتوان برداشت کرد که همه صحیحکه از آن سه معنا می« هوا را نصیب و ماهی دریا نوازی / مرغ و بنده

از معنا در قرآن کریم و احادیث با توجه به رواج استعمال لفظ در بیش . به کار گرفته شده استهای چندمنظوره نشانهعنوان 

؛ بصائر الدرجات، إِنِّی لَأَتََکلَّمُ بِالْکَلِمَةِ الْوَاِحدَةِ لَهَا سَبْعُونَ وَجْها؛ إِنِّی لَأَتََکلَّمُ بِالَْحْرفِ الْوَاِحدِ لِی ِفیهِ سَبْعُونَ وَجْهامعصومان ع )

که حتی با اثبات معنای قطعی )نص( برای یک آیه یا  توجه به این قاعده ثمره مهمی دارد و آن این است(، ۳۲۹، ص1ج

انس  هامنظوره از نشانهکاربردهای تکبا چون اغلب اذهان عادی،  اما .حدیث، منطقا وجود معانی دیگر برای آن قابل رد نیست

 کامال به طوربتوان بویژه اگر آن معنا را  –کنند شنوند و یک معنا از آن برداشت میای را میوقتی یک جملهدارند؛ یعنی 

کنند. در چنین فضایی، هرگونه معنای دومی برای آن عبارت را پیشاپیش انکار می –د ابه آن عبارت نسبت د بخشاطمینان

گاه ناچار  ،استفاده از یک نشانه چندمنظوره، معنای دوم را در ذهن مخاطب پررنگ کندبا متکلم حکیم وقتی بخواهد هنگام 

                                                                                                                                                                                                                 
 جدید: طبع ؛۲۸4تابان، طبع قدیم: ص )مهر« .شد خوب حالشان و بستند آنها بر و شود؛ خوب حالشان تا بخوانند آنها رب و کنند آویزان

 (4۰۸-4۰7ص

. این سخنان ابن جزری موید خوبی برای این مطلب است که واقعا مقصود امام ع همین بود که عرض شد و این ظاهرا تهمتی به ابن  1

 )شبیه اینكه در مورد هشام با آن جاللتش فرمود: لو کان ...(:« لو کان»مام فرمود مسعود بوده است چنانكه ا

، َوإِنَّ ُکلَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ انُ بِهِنَ الْأُمَّةِ رَدُّهُ وَلَزِمَ الْإِیمَمْ یَسَعْ أَحَدًا مِلُهُ، وَلَبَ قَبُومِنْ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -وَکُلُّ مَا صَحَّ َعنِ النَّبِیِّ 

ى عِْلمًا َوعَمَلًا، وَلَا یَجُوُز تَرْكُ تِّبَاعُ مَا َتضَمَّنَتْهُ مِنَ الْمَعْنَبِهَا کُلَِّها وَا لْإِیمَانُاجِبُ یَعِنْدِ اللَّهِ، إِذْ کُلُّ قِرَاءَةٍ مِنْهَا مَعَ الْأُخْرَى بِمَنْزِلَةِ الْآیَةِ مَعَ الْآیَةِ 

لِفُوا فِی الْقُرْآنِ لَا تَخْتَ "بِقَوْلِهِ:  -اللَّهُ عَنْهُ  رَضِیَ - مَسْعُودٍ للَّهِ بْنُبْدُ ابِ إِحْدَاهُمَا لِأَجْلِ الْأُخْرَى ظَنًّا أَنَّ ذَلِكَ تَعَاُرضٌ، َوإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ عَمُوجِ

فِیهَا َواحِدٌ، وَلَوْ کَانَ مِنَ  دُودُهَا وَقِرَاءَتُهَا وَأَمْرُ اللَّهِحُ فِیهِ وَاحِدَةٌ، ْلإِسْلَامِیعَةَ ااقَطُ، أَلَا تَرَْونَ أَنَّ شَرِفَإِنَّهُ لَا یَخْتَلِفُ وَلَا یَتَسَ ;وَلَا تَتَنَازَعُوا فِیهِ 

غْبَةً عَنْهَا، فَإِنَّهُ مَنْ کَفَرَ قَرَأَ عََلى قِرَاءَةٍ فَلَا یَدَعْهَا رَ كَ کُلَّهُ، وَمَنْذَلِ امِعٌجَنَّهُ الْحَرْفَیْنِ حَرْفٌ یَأْمُرُ بِشَیْءٍ یَنْهَى عَنْهُ الْآخَرُ کَانَ ذَلِكَ الِاخْتِلَاَف، وَلَكِ

 (۵1، ص1ج ،النشر فی القراءات العشر. )بِحَرْفٍ مِنْهُ کَفَرَ بِهِ کُلَّهُ
اثبات کرده و عمده  االذهانةیدر کتاب وقا یبخوب یق( شاگرد آخوند خراسان 1۳۶۲-1۲۸7) یمحمدرضا اصفهان خیمرحوم ش.  ۲

 .دهنده قوت متكلم استبلكه نشان تنها محال نیست؛نهمعنا  كیاز  شیلفظ در ب كی استعمال ،اندرفتهیمبنا را پذ نیهم شانیبعد از ا یعلما
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دانیم که سیره پیامبران )و به تبع آنها اهل بیت ع( انکار کند تا ذهن وی آماده قبول معنای دوم شود؛ و می شود معنای اول رامی

نَّاسَ إِنَّا َمعَاشِرَ الْأَنْبِیَاءِ أُِمرَْنا أَنْ نَُکلِّمَ ال »این بوده که قدر عقل مردم با آنها سخن بگویند؛ چنانکه خود پیامبر ص صریحا فرمود: 

کردند تا ذهن مخاطب معنای رایج را انکار میگاه یک . از این رو، 1 (۲۶8، ص8و ج۲۳، ص1)کافی، ج« رِ عُقُوِلهِمْعَلَى َقدْ

 بپذیرد.دیگری را که در همان لفظ نهفته تر بتواند معنای راحت

رسد ظر مینیعنی به  توان دید.شود میشبیه همین مطلب را در هنگامی که قرائتی متفاوت از آیه مطرح می گوییماکنون می

و چون دآورند، ل میکنند و برای رد آن و قبول  قرائتی متفاوت دلیمی عمده مواردی که اهل بیت ع یک قرائت رایج را انکار

هترین شاهد ب خواهند ذهن مخاطب را متمرکز روی این قرائت جدید کنند؛ ومی( 8فضای مختلف در کار است )شبیه شماره 

 آن قرائتان هماز  رشان به معنای انکار صحت آن قرائت اول نیست همین است که خود آنها در موارد دیگربر اینکه این انکا

 اند.دیگر استفاده یا بدان استشهاد کرده

 رواج عادی ختم قرآن( ۴

و آن ختلف قرم قراءاتکه مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب تواتر القرآن به عنوان دلیل واضحی بر اعتبار از مواردی 

که  است؛ -اناز جمله شیعی –آورد وجود سنت ختم قرآن در میان عموم مسلمانان اسنادشان به خود پیامبر اکرم ص می

واج شیعیان ر ولمانان تا قبل از قرن یازدهم این گونه نبود که فقط قرائت حفص از عاصم در میان مس چنانکه قبال اشاره شد

وایت بی که به رخوانند نه مطالمی کنند در باورشان این است که خود کالم وحی راداشته باشد. تمام کسانی که ختم قرآن می

زدنی این ختم قرآن ی مثالافرادی و با تصرفات آنها آمده است را بخوانند؛ بویژه که اگر توجه کنیم عموم این افراد با وسواس

گذاری شده را بکه برایشان در متن قرآن اعرادهند؛ یعنی کامال دقت دارند که عین همان حروف و حرکاتی می را انجام

لمه کوباره آن گردد و ددهند و برمیمی قرائت کنند؛ و اگر یک حرف ویا حتی یک اعراب را اشتباه ادا کنند به همدیگر تذکر

ی قراءات وصا در خصکنند. در واقع، این سنت یک تواتر میدانی بسیار واضح و غیرقابل انکاری رصحیح ادا می قرائترا با 

ع در این ر واقد گذارد که به هیچ عنوان قابل انکار نیست.که در جوامع اسالمی معروف بوده پیش روی هر پژوهشگری می

ین قرآنی اگیرد که اگر زمینه دست کم چند دسته روایت هست که به طور ضمنی اعتبار قرآن و قرآن بودن آن را مفروض می

 شد:ل شده بر پیامبر نبود همه اینها لغو میکه به دست ما رسیده همان قرآن ناز

م با ه انیعیش عموم مسلمانان و نکهیثواب ختم قرآن را برشمرده است؛ و ا ایسوره  کیکه ثواب ختم  یاتیرواالف. 

 اند.که ختم قرآن کرده کردندیقرآن اعالم م نیخواندن هم

دم هم ت و مرمختلف وارد شده اس طیدر شرا ایلف ومخت یها در نمازهاکه در مورد خواندن تک تک سوره یاتی. رواب

 .دندید یم اتیروا نیو سور خود را مصداق عامل به ا اتیآ نیبا خواندن هم

 فرماید احادیث ما را بر قرآن عرضه کنید و آنچه مخالف قرآن بود کنار بگذارید.ج. روایاتی که می

                                                           
 ْبنِ فَضَّالٍ َعنْ بَْعضِ أَصَْحابِنَا عَنْ أَِبی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا َکلَّمَ جَمَاعَةٌ مِنْ َأصْحَابِنَا َعنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى َعنِ الْحَسَنِ ْبنِ عَلِیِّ.  1

 ولِهِمْ.ا أَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُرَسُولُ اللَّهِ ص الْعِبَادَ بِكُنْهِ عَقْلِهِ قَطُّ وَ قَالَ قَالَ رَُسولُ اللَّهِ ص إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِیَاءِ أُمِرْنَ
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 با نزول بر سبعة احرف و عدم تنافی آن حرف واحد بر قرآن لونز معنایدوم:  فصل

غ د، به سراید ندارقرآن تا زمان رسول اهلل ص به هیچ عنوان جای ترد قراءاتاکنون که معلوم شد که تواتر تعدادی از 

ی گرچه علما، اازدهمیچه بوده است؛ و چگونه بوده که تا قبل از قرن « حرف واحد»مساله اصلی برگردیم و ببینیم مقصود از 

ین این بنافاتی مقاطبه علمای شیعه  خورند، امامی این روایت با روایت نزول بر سبعه احرف به چالششیعه در جمع بین 

 دیده اند.دد نمیمتع قراءاتروایت صحیح السندی که در معتبرترین کتابهای شیعی )کافی( آمده با واقعیت میدانی تواتر 

 ر دهیم:را با دقت بیشتری مورد بررسی قرا روایت دو اینیکبار دیگر 

قُرْآنَ إِنَّ الْ»است:  کنند به اختالفی که از جانب راویاندر روایت اول بحثی از سبعه احرف نیست؛ فقط امام ع اشاره می

 .«ءُ مِنْ قِبَلِ الرُّوَاةِوَاحِدٌ نَزَلَ مِنْ عِنْدِ وَاحِدٍ وَ لَکِنَّ الِاخْتِلَافَ یَجِی

 وشده است؛  که قرآن بر سبعة احرف نازل ندیگویم «مردم»که  کندیمبه امام صادق ع عرض  یشخصدر روایت دوم هم 

بِی لْتُ لِأَه است: )قُواحد نازل شد ییواحد از نزد خدا یبر حرفبلکه  ند،یگویدروغ م« دشمنان خدا»که  دهدیامام ع پاسخ م

مِنْ عِنْدِ  احِدٍ وَ لَکِنَّهُ نَزَلَ عَلَى حَرْفٍ وَا أَعْدَاءُ اللَّهِ کَذَبُوقَالَفَ .عَةِ أَحْرُفٍعَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْ

 الْوَاحِد(. 

ی حدیث نبو ه عنوانحدیث نزول بر سبعه احرف، اگرچه در میان شیعه با سند صحیح آمده، اما میزان نقل آن ب: دیکن دقت

را به مردم نسبت « أَحْرُفٍ سَبْعَةِ إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى»جمله  نیسوال کننده، گفتن او در کتب اهل سنت در حد متواتر است؛ 

 دروغ دشمنان خدا نیا دیفرمایاست؛ بلکه م یجعل ثیحد نیکه ا ندیفرمایو حضرت نم ؛ینبو ثینه به حد دهد،یم

 .ندیگویم

که درباره نزول قرآن به  یاینبو ثیو احاد ثیحد نیا نید، بباش آشنازمان امام صادق ع  یبا تحوالت اجتماع یاگر کس

توان نشان داد که تا نیمه قرن دوم وبا مهجوریت اهل در واقع با شواهد متعدد می. ندیبینم یشده، منافات تیسبعه احرف روا

)حتی در  قرآن قرائت در مقامتوانند شد که افراد میکه گمان می بیت ع، فرهنگ ناصوابی در جامعه اسالمی شکل گرفت

و  دادندمی نسبتنزول قرآن بر هفت حرف  ینبو ثیحد را به غلط یتلق نیا د. آناننکلمات مترادفش را به کار ببر نماز(

شما دشوار بود،  یاز عبارات قرآن برا یعبارت انیاست که هرجا ب نیانزول بر سبعه احرف  ثیمقصود از حد مدعی بودند

این حدیث در سفر  -که در شیعه هم مطرح شده –)بویژه که در بسیاری از نقلها  دییآن را بگو بهو مشا مترادف دیتوانیم

مانند  صحابه برخی از معراج بیان شده و در آنجا گفته شده که خداوند با این کار خواست کار را بر امت تسهیل نماید(.

 علیما سمیعا: قلت إن»که  گفتندمینبوی سبعة احرف روایت  بعد از نقل ( 1(1۲۰ /1۴) الرسالة ط أحمد مسندابوهریره )

                                                           
 ": وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال هریرة، أبی عن سلمة، أبو حدثنا عمرو، بن محمد حدثنا بشر، بن محمد حدثنا - 8390.  1

 (۳) " رحیما غفورا، حكیما، علیما، أحرف، سبعة على القرآن أنزل
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حکیم، ]چندان فرقی اگر گفتی سمیع یا علیم یا عزیز یا : بعذاب رحمة آیة أو برحمة، عذاب آیة تختم لم ما حکیما، عزیزا

ن گونه ایدر منابع اهل سنت و حتی «! کند[ مادامی که آیه عذاب را به رحمت یا آیه رحمت را به عذاب ختم نکنینمی

 (1۴۶ /۳۴) (الرسالة ط) أحمد مسندو  1(1۳8 /۶) شیبة أبی ابن مصنف) ابوبکره ثقفی مانند برخی از صحابه جمالت از قول
به پیامبر ص  5(7۶ /۲) داود أبی سنن ۴(8۴ /۳5) الرسالة ط أحمد مسندو أبیّ بن کعب ) ۳(۴۳ /1) شاکر( )ت یالطبر تفسیر ۲

                                                                                                                                                                                                                 
 محمد طریق من( ۳1۰1) "اآلثار مشكل شرح" فی والطحاوی ،۸/۲۸۸ "التمهید" فی البر عبد وابن ،1/1۹ الطبری تعلیقه: ... وأخرجه

 قرؤوافا أحرف، سبعة على أنزل نالقرآ هذا إن": البر عبد وابن الطبری عند ولفظه. هریرة أبی عن المقبری، سعید أبی بن سعید عن عجالن، بن

 بین اتجمعو ال أن غیر حرج، وال فاقرؤوا...  ": اویالطح عند ولفظه ،"برحمة عذاب== ذکر وال بعذاب، رحمة ذکر تختموا ال ولكن حرج، وال

 ."برحمة عذاب ذکر وال بعذاب، رحمة ذکر

 أن ": أبیه عن بكرة، أبی بن الرحمن عبد عن جدعان، بن زید بن علی عن سلمة، بن حماد عن حباب، بن زید حدثنا - 30122.  1

 أحرف سبعة بلغ حتى استزده،: قال ثم حرفین،: فقال استزده،: میكائیل له فقال حرف، على القرآن اقرأ: وسلم علیه اهلل صلى للنبی قال جبریل

  " برحمة عذاب آیة أو عذاب، بآیة رحمة آیة یختم لم ما وتعال، هلم: کقولك کاف شاف کلها

 علیه جبریل أن " ،بكرة أبی عن بكرة، أبی بن الرحمن عبد عن زید، بن علی أخبرنا سلمة، بن حماد حدثنا عفان، حدثنا - ۲۰۵14.  ۲

 استزده،: میكائیل قال حرفین، على فاقرأ: قال فاستزاده، استزده،: السالم علیه میكائیل قال حرف، على القرآن اقرأ محمد یا: قال السالم

 واذهب، هلمو وأقبل، تعال قولك نحو بعذاب رحمة آیة أو برحمة، عذاب آیة تختم لم ما کاف شاف کل: قال أحرف، سبعة بلغ حتى فاستزاده

 وأعجل وأسرع
: قال أبیه، عن بكرة، أبی بن الرحمن عبد عن زید، بن علی عن سلمة، بن حماد عن الحباب، بن زید حدثنا: قال کریب، أبو حدثنا -4۰.  ۳

 سبعة أو ستة بلغ حتى. حرفین على: فقال. استزده: میكائیل فقال. حرف على القرآن اقرأوا: جبریل قال: وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول قال

 وتعال. هلم: کقولك. بعذاب رحمة آیة أو برحمة، عذاب آیة یختم لم ما کاف، شاف کلها: فقال أحرف،
 کعب: بن أبی عن صرد، بن سلیمان . حدیث4

 قرأت: قال کعب، بن أبی عن صرد، بن سلیمان عن یعمر، بن یحیى عن قتادة، عن همام، حدثنا مهدی، بن الرحمن عبد حدثنا - 21149

 کذا تقرئنیها ألم: مسعود ابن فقال " ىبل": قال وکذا؟ کذا آیة تقرئنی ألم: فقلت وسلم علیه اهلل صلى النبی فأتیت خالفها، مسعود ابن وقرأ آیة،

: لفقا ن،حرفی على: فقلت آن،القر أقرئت إنی کعب، بن أبی یا": فقال صدری، فضرب: له فقلت: قال " مجمل محسن کالکما بلى،": فقال وکذا؟

 راغفو: قلت إن کاف، شاف الإ منها لیس أحرف، سبعة بلغ حتى ثالثة، على: فقلت ثالثة، على: معی الذی الملك فقال ثالثة؟ أو حرفین، على

 " ببعذا رحمة آیة أو برحمة، عذاب آیة تختم لم ما کذلك، فاهلل سمیعا علیما أو علیما، سمیعا: قلت أو رحیما،

 آیة، قرأت: قال عب،ک بن أبی عن الخزاعی، صرد بن سلیمان عن یعمر، بن یحیى عن قتادة، حدثنا همام، دثناح بهز، حدثنا - 21150

 .الحدیث فذکر وسلم، علیه اهلل صلى النبی فأتیت خالفها، مسعود ابن وقرأ

 بن أبی عن الخزاعی، صرد بن مانسلی عن یعمر، بن یحیى عن قتادة، عن یحیى، بن همام حدثنا الطیالسی، الولید أبو حدثنا - 1477.  ۵

 على: قل: معی الذی الملك فقال حرفین؟ أو حرف، على: لی فقیل القرآن أقرئت إنی أبی، یا ": وسلم علیه اهلل صلى النبی قال: قال کعب،

 أحرف سبعة بلغ حتى ة،ثالث على: قلت ثالثة، على: قل: معی الذی الملك فقال ثالثة؟ أو حرفین، على: لی فقیل حرفین، على: قلت حرفین،

 " بعذاب رحمة آیة أو برحمة، عذاب آیة تختم لم ما حكیما، عزیزا علیما سمیعا: قلت إن کاف، شاف إال منها لیس ": قال ثم ،"

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
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الرویانی  و مسند (1(۲85 /۲۶) الرسالة ط أحمد مسند) ابوطلحه انصاری  ! و از برخی از صحابه مانندسبت داده شده استن

ویا همچون یا ابن مسعود ه شده ف جواز این کار به پیامبر نسبت دادبدون اشاره به حدیث سبعة احر نیز ۲(۴71 /۲) (۳۰7)م

بر اساس  ۴(1۰۹ /۲) للطبرانی األوسط و عبداهلل بن عمر )المعجم ۳(15۹ /۳) «الهندیة ط - )قاسم بن سالم( الحدیث )غریب

 احادیث دیگری از پیامبر ص، چنین کاری را مجاز دانسته اند.

آن گونه که و  ،)ترادف تسهیلی( دادندیص نسبت م اکرم امبریرا به پ مقام قرائت قرآن گویی دردر واقع، جواز مترادف

 چنانکه !و در میان برخی از تابعین هم عادی شده بود درآمدهصحابه  در میان برخی ازروال  نقل شده این کار به صورت یک

ادا کنند براحتی به آنها کلمه جایگزین پیشنهاد می شد که وقتی افراد نمی توانستند لفظی از قرآن را درست مشاهده می مثال

                                                           
 عن أبیه، عن طلحة، أبی بن اهلل عبد بن إسحاق حدثنا: قال سلیم، بنی یسكن کان ثابت بن حرب حدثنا الصمد، عبد حدثنا - 16366.  1

 علیه اهلل صلى النبی عند فاجتمعنا: قال علی، یغیر فلم وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول على قرأت: فقال علیه فغیر عمر عند رجل قرأ: قال جده

 علیه اهلل صلى النبی فقال ذلك، من وجد عمر فكأن: قال ،" أحسنت قد ": له فقال وسلم علیه اهلل صلى النبی على الرجل فقرأ: قال وسلم

 (4) کتابه من ثابت أبو أخرى مرة الصمد عبد وقال ،" عذابا مغفرة أو مغفرة عذاب یجعل لم ما صواب کله القرآن إن عمر، یا ": سلمو

 أو( الجنة أصحاب أولئك( : )رواکف الذین إن: )بعد یقرأ بأن: "مغفرة عذاب یجعل لم ما": ... قوله: السندی .. قال حسن، تعلیقه: إسناده

 .له ظهر ثم مر،ع على ذلك وخفی جائزة، المنزلة السبعة الوجوه على المعنى ألصل المغیرة غیر القراءة أن لحاصلوا بالعكس،

 خاص وقت فی ذلك کان إنما: قال فقد بالمعنى، القراءة موضوع حول 1۳4-۸/1۰۸ "اآلثار مشكل شرح" فی جاء ما لزاما وانظر: قلنا

 .واحد حرف ىإل القرآن به یقرأ ما وعاد األحرف، السبعة هذه حكم فارتفع رورة،الض تلك ارتفعت ثم ذلك، إلى دعت لضرورة

 له جده وکان جده، عن أبیه عن طلحة، أبی بن اهلل عبد بن إسحاق نا ثابت، بن حرب نا هانئ، بن معاذ نا علی، بن عمرو نا - 14۹۲ . ۲

 فقضى علی، غیر فما وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول عند قرأت لقد واهلل[: 47۲:ص] الرجل فقال عمر، علیه فأخذ عمر، یدی بین قرأ أنه صحبة

 اهلل نبی وعرف: قال نفسه، فی وجد عمر وکان ، «أحسنت قد»: اهلل نبی فقال الرجل، فقرأ وسلم، علیه اهلل صلى اهلل رسول عند اجتمعوا أنهم لهم

 والمغفرة مغفرة، العذاب یجعل لم ما صواب، کله القرآن إن عمر، یا مرات ثالث الشیطان، لیقر»: فقال عمر صدر إلى بیده فأهوى منه؛ ذاك

 «عذابا
 بِهِ یسمع لم هَذَا أوجه سَبْعَة الْوَاحِد الَْحرْف فِی یكون أَن مَعْنَاهُ وَلَیْسَ الْعََرب لُغَات من لُغَات سبع یَعْنِی أحرف سَبْعَة: قَوْله: عبید أَُبو . قَالَ ۳

 الْیمن أهل بلغَة َوبَعضه هَوازن بلغَة وَبَعضه هُذَیْل بلغَة وَبَعضه قُرَیْش بلغَة نزل فبعضه الْقُرْآن فِی مُتَفَرِّقَة السَّبع اللُّغَات هَذِه: یَقُول وَلَكِن قطّ

 کَمَا فأقرأوا متقاربین فوجدتهم الْقِرَاءَة سَمِعت[ - قد] إِنِّی: مَسْعُود اْبن قَول ذَلِك یبین وَمِمَّا وَاحِد کُله هَذَا مَعَ ومعانیها اللُّغَات سَائِر وَکَذَلِكَ

 اْبن قِرَاءَة فِی فَقَالَ[ - سِیرِین ابْن فسره ثمَّ َوأَقْبل وتعال هلّم: کََقوْلِك هُوَ إِنَّمَا: ]سِیرِین ابْن قَالَ وَکَذَلِكَ وتعال هلّم: أحدکُم کَقَوْل هُوَ إِنَّمَا علمْتُم

 اللُّغَات سَائِر هَذَا وعَلى وَاحِد فیهمَا وَالْمعْنَى{ وَّاحِدَةً صَْیحَةً إلَاّ کَانَتْ اِنْ} قراءتنا وَفِی/.  واحِدَةً زَقْیَةً لَاّإ کَاَنتْ اِنْ/  مَسْعُود

 الْأَعَْمِش، َعنِ الزَّیَّاتُ، وحَمْزَةُ الثَّوْرِیُّ، سُفْیَانُ نا: قَالَ الْأَزْرَقُ إِسْحَاقُ نا: قَالَ  الْوَاسِِطیُّ الْوَزِیرِ بْنُ مُحَمَّدُ نا: قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا - 14۰۹ . 4

: أَحَدِکُمْ کَقَْولِ هُوَ إِنَّمَافَ وَالِاخْتِلَافَ، وَالتَّنَطُّعَ َوإِیَّاکُمْ  عُلِّمْتُمْ، کََما فَاقْرَءُوا مُتَقَارِبِینَ، فَوَجَدْتُهُمْ الْقِرَاءَةَ، سَمِعْتُ قَدْ»: قَالَ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ وَائٍِل، أَبِی عَنْ

 وَتَعالَ  هَلُمَّ،
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( و به طور 1(۲7 /۹) حجر البن الباری فتحدر بسیاری از صحابه رایج شده بود ) این رویه ابن حجر نقل می کند که دادند و

بن مالک و انس  1(۳۲ابوالدرداء )م و ۳(۳۲)م ابن مسعود، ۲(۲1از افرادی همچون أبیّ بن کعب )م خاص در میان صحابه

                                                           
 له. مسموعا یكن لم ولو بالمرادف یقرأ کان أنه الصحابة من واحد غیر عن ثبت . لكن 1
 (۲۹1 /۸) واألسانید المعانی من الموطأ فی لما . التمهید ۲

 للذین أمهلونا آمنوا لذینل انظرونا آمنوا للذین یقرأ نکا أنه کعب بن أبی عن عباس ابن عن مجاهد عن نجیح أبی ابن عن ورقاء وروى

 األحرف ذهه کل فیه سعوا فیه مروا (فیه) مشوا لهم أضاء کلما یقرأ کان أنه کعب بن أبی عن اإلسناد وبهذا ارقبونا آمنوا للذین أخرونا آمنوا

 احدو حرف منها هو الیوم لناسا بأیدی الذی عثمان مصحف أن إال أعلم واهلل الحدیث بهذا المراد الحروف معنى فهذا کعب بن أبی یقرؤها کان

 ...فاعلم العلم أهل هذا وعلى

 (44ص) یوسف ألبی . اآلثار ۳

 (هـ1۸۲: المتوفى) األنصاری حبتة بن سعد بن حبیب بن إبراهیم بن یعقوب یوسف أبو: المؤلف

 أعجمیا، وکان مسعود، ابن یقرئه کان رجال أن عنه اهلل رضی مسعود ابن عن إبراهیم، عن حماد، عن حنیفة، أبی عن أبیه عن - 223

 ابن فقال الیتیم طعام: یقول لكذ کل علیه، فرد الیتیم، طعام: یقول الرجل فجعل[ 44: الدخان{ ]األثیم طعام الزقوم، شجرة إن: }یقول فجعل

 آیة تقرأ أن الخطأ إنما الحكیم، یزالعز الرحیم، الغفور: تقول أن لیس القرآن فی الخطأ إن ": مسعود ابن قال ثم ، «الفاجر طعام»: قل: مسعود

 " فیه لیس ما اهلل کتاب فی یزاد وأن الرحمة، آیة العذاب وآیة العذاب، آیة الرحمة

 (۵4 /۳) وهب البن الجامع من القرآن تفسیر

 (هـ1۹7: المتوفى) القرشی المصری مسلم بن وهب بن اهلل عبد محمد أبو

 رجال یقرئ کان أنه سعودم بن اهلل عبد إلى الحدیث یرفع اهلل عبد بن عون عن عجالن بن محمد عن سعد بن اللیث حدثنیو: قال - 117

 لفاجر،ا طعام قولت أن أتستطیع :مسعود ابن فقال الیتیم؛ طعام: األعجمی فیقول ،{األثیم طعام الزقوم شجرة إن: }اآلیة هذه أعجمیا[ ۵۵:ص]

 .کذلك فاقرأ: قال نعم،: قال

 قالف الیتیم، طعام: یقول علفج ،{األثیم طعام الزقوم شجرة إن: }رجال مسعود بن اهلل عبد أقرأ: قال أنس بن مالك وحدثنی: قال - 118

 .واسعا ذلك أرى نعم،: قال کذلك، تقرأ أن أترى: لمالك قلت: قال الفاجر؛ طعام: اهلل عبد له

 (۳11ص) سالم بن للقاسم القرآن فضائل

 رجال أقرأ مسعود، ابن أن [۳1۲:ص] عتبة، بن اهلل عبد بن عون عن عجالن، بن محمد عن محمد، بن العزیز عبد عن حماد، بن نعیم احدثن

 امطع) تقول أن أتستطیع»: فقال. هلسان به یستقم فلم علیه، فرددها( الیتیم طعام: )الرجل فقال[ 44: الدخان{ ]األثیم طعام الزقوم شجرة إن}

 «فافعل»: قال. نعم: قال «؟( الفاجر

 (14۹ /1۶) القرطبی تفسیر

 الزقوم شجرة إن "رجال یقرئ الدرداء أبو کان: الحارث بن همام وقال. مسعود وابن هو قرأ وکذلك. الدرداء أبو قاله الفاجر، "األثیم "و

 أبو حدثنا قال نصر حدثنا قال أبی حدثنی: األنباری بكر أبو قال. "الفاجر طعام ":له قال یفهم لم فلما الیتیم، طعام: یقول والرجل "األثیم طعام

 مسعود بن اهلل عبد علم: قال مسعود بن عتبة بن اهلل عبد بن عون عن عجالن ابن عن محمد بن العزیز عبد عن حماد بن نعیم حدثنا قال عبید

 لسان أن اهلل عبد رأى فلما الخطأ، الرجل وأعاد الصواب اهلل عبد علیه فأعاد الیتیم، طعام: الرجل فقال "األثیم طعام. الزقوم شجرة إن "رجال
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 أنه الزیغ، أهل من للجهال هذا فی حجة وال. فافعل قال بلى، قال الفاجر؟ طعام تقول أن تحسن أما: له قال الصواب على یستقیم ال الرجل

 الحق واستعمال الصواب، إلى للرجوع له منه وتوطئة م،للمتعل تقریبا اهلل عبد من کان إنما ذلك ألن بغیره، القرآن من الحرف إبدال یجوز

 جائز کلمة مكان کلمة إبدال أن على یستدل وبهذا ":الزمخشری وقال. وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول وحكایة اهلل إنزال على بالحرف والتكلم

 منها یخرم أن غیر من کمالها على المعانی القارئ یؤدی أن وهی شریطة، على بالفارسیة القراءة حنیفة أبو أجاز ومنه. معناها مؤدیة کانت إذا

 وأسالیبه، نظمه وغرابة بفصاحته معجز هو الذی القرآن فی خصوصا العرب کالم فی ألن إجازة، کال إجازة أنها تشهد الشریطة وهذه: قالوا. شیئا

 منه ذلك یكن فلم الفارسیة، یحسن اهلل رحمه حنیفة أبو نکا وما وغیرها، فارسیة من لسان بأدائه یستقل ال ما واألغراض المعانی لطائف من

 ."بالفارسیة القراءة إنكار فی صاحبیه قول مثل حنیفة أبی عن یوسف أبی عن الجعد بن علی وروى. وتبصر تحقق عن

 (41۸ /7) بالمأثور التفسیر فی المنثور الدر

 فقال{ ماألثی طعام الزقوم شجرة إن} رجال أقرأ مسعود ابن أن اهلل عبد نب عون عن المنذر وابن األنباری وابن فضائله فی عبید أبو وأخرج

 فافعل: قال نعم: قال الفاجر طعام: تقول أن أتستطیع: فقال لسانه بها یستقم فلم علیه فرددها الیتیم طعام: الرجل

 رجال یقرىء الدرداء بوأ کان: قال حارثال بن همام عن وصححه والحاکم المنذر وابن جریر وابن حمید بن وعبد منصور بن سعید وأخرج

 رالفاج طعام الزقوم شجرة إن: قال یفهم ال أنه الدرداء أبو رأى فلما الیتیم طعام: یقول الرجل فجعل{ األثیم طعام الزقوم شجرة إن}

 (۲7 /۹) حجر البن الباری فتح

 حین حتى قراءته مسعود بن على عمر أنكر ثم ومن له عامسمو یكن لم ولو بالمرادف یقرأ کان أنه الصحابة من واحد غیر عن ثبت لكن

 سالنا عثمان یجمع أن قبل لكذ وکان هذیل بلغة تقرئهم وال قریش بلغة الناس فأقرئ هذیل بلغة ینزل لم القرآن إن إلیه وکتب حین حتى أی

 قرأ الذی أن ال االختیار بیلس على عمر من هذا یكون أن یحتمل بسنده داود أبی طریق من أخرجه أن بعد البر عبد بن قال واحدة قراءة على

 یجوز ال مسعود بن به

 (۲۲ص) للقرآن السبعة األحرف

 (هـ444: المتوفى) الدانی عمرو أبو عمر بن عثمان بن سعید بن عثمان: المؤلف

 عن أبی حدثنا قال سالم بن یىیح بن محمد حدثنا قال یحیى بن محمد حدثنا قال الرحمن عبد بن زیاد نا قال أحمد بن خلف حدثنا - 9

 عالت أقبل هلم کقولك أحرف سبعة على القرآن نزل قال مسعود بن اهلل عبد أن سیرین بن محمد عن إبراهیم بن یزید

 الرزاق، عبد---(۳۶4 /۳) الصنعانی الرزاق عبد . مصنف 1

{ األثیم طعام لزقوما شجرة} رجال أقرأ أنه ء،الدردا أبی عن الحارث، بن همام عن إبراهیم، عن األعمش، عن الثوری، عن - 5986

 «الفاجر»: الدرداء أبو فقال: قال الیتیم طعام: الرجل فقال: قال[ 44: الدخان]

 (4۸۹ /۲) للحاکم الصحیحین على المستدرك

 امهم عن إبراهیم، عن ش،ألعما ثنا عبید، بن یعلى ثنا الوهاب، عبد بن محمد ثنا الشیبانی، یعقوب بن محمد اهلل عبد أبو حدثنا - 3684

 طعام قل»: الدرداء أبو فقال[ 44: الدخان{ ]األثیم طعام الزقوم شجرة إن} عنده رجل قرأ: قال عنه، اهلل رضی الدرداء أبی عن الحارث، بن

 اهیخرج لمو الشیخین شرط على صحیح حدیث هذا «الفاجر طعام»: قل الدرداء أبو فقال. الیثیم طعام: الرجل فقال «األثیم
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رئیس )( 8۰-15۰ابوحنیفه )و  ۲(8۰-1۳1و واصل بن عطاء ) 1(58-1۲۴های بعد از ابن شهاب زهری )و در نسل 1(۹۳)م

 1شافعی( )رئیس فرقه (15۰-۲۰۴محمد بن ادریس شافعی ) و 1)رئیس فرقه مالکی( (۹۳-17۹بن انس ) مالکو  ۳(فرقه حنفی

                                                           
 (:۵1 /۳) «وهب البن الجامع من القرآن تفسیر».  1

 ؛{قیالً} وأصوب{ وَطْأً أَشَدُّ یَهِ اللَّیْلِ اشِئَةَ نَ إِنَّ: }رَأَ قَ مَالِكٍ ْبنَ سَأَنَ َأنَّ عَیَّاشٍ أَبِی ْبنِ َأبَانِ عَنْ نَبْهَانَ بْنُ الْحَارِثُ وَحَدَّثَنِی: قَالَ - 1۰۵»

 «واحدٌ َوأَقْوَمُ َأصْوَبُ: فََقالَ ،{قیالً أقوم} أو: له فقلت: قال

 (۸۸ /7) الموصلی یعلى أبی مسند

 (هـ۳۰7: المتوفى) الموصلی التمیمی، هالل بن عیسى بن یحیى بن المثُنى بن علی بن أحمد یعلى أبو: المؤلف

 ،(القی وأصوب وطأ أشد هی یلالل ناشئة إن: )اآلیة هذه قرأ مالك بن أنس أن األعمش، حدثنا أسامة، أبو حدثنا إبراهیم، حدثنا - 4۰۲۲

 «واحد هذا وأشباه وأهیأ، وأصوب، أقوم، إن»: فقال ،[۶: المزمل{ ]قیال وأقوم} نقرؤها إنما: رجل له فقال

 (1۵۶ /7) الفوائد ومنبع الزوائد مجمع

: تقرأ إنها: له یلفق. وأصدق: الق "قیال وأقوم" - وجل عز - اهلل قول فی یقول مالك بن أنس سمعت: قال األعمش وعن - 11۶1۳

 .واحد وأصدق أقوم: فقال وأقوم،

 أنسا، تسمع األعمش یقل ولم حد،وا هذا وأشباه وأهیأ، وأصوب، أقوم إن: وقال قیال، وأصوب: قال أنه إال بنحوه، یعلى وأبو البزار، رواه

 .سورها فی النوع هذا من أحادیث تقدمت وقد: قلت. ثقات البزار ورجال الصحیح، رجال یعلى أبی ورجال

 (۲۵۲ /۸) سالمة ت کثیر ابن تفسیر

 هذه قرأ مالك بن أنس أن عمش،األ حدثنا أسامة، أبو حدثنا الجوهری، سعید بن إبراهیم حدثنا: الموصلی یعلى أبو الحافظ قال( ۲[ )وقد]

 ذاه وأشباه وأهیأ وأقوم صوبأ إن: له فقال{ قیال موأقو} نقرؤها إنما: رجل له فقال "قیال وأصوب وطئا أشد هی اللیل ناشئة إن": اآلیة

 (۳. )واحد

 (۵1 /۳) وهب البن الجامع من القرآن تفسیر

 (هـ1۹7: المتوفى) القرشی المصری مسلم بن وهب بن اهلل عبد محمد أبو: المؤلف

 ؛{قیال} وأصوب{ وطأ أشد هی لیلال ناشئة إن: }قرأ مالك بن أنس أن عیاش أبی بن أبان عن نبهان بن الحارث وحدثنی: قال - 1۰۵

 .واحد وأقوم أصوب: فقال ،{قیال أقوم} أو: له فقلت: قال

 (41 /1۹) القرطبی تفسیر

. سواء: وأهیأ وأصوب أقوم: فقال قیال وأقوم: له فقیل قیال وأصوب وطئا أشد هی اللیل ناشئة إن مالك بن أنس قرأ: قال األعمش وعن

 یخالف لم إذا مصیب، فهو القرآن من حرف معنى یوافق بحرف قرأ من: قال أن إلى الزائغین هؤالء ببعض ىترام وقد: األنباری بكر أبو قال

 تخالف بألفاظ قرأ لو ألنه قائله، إلى یلتفت وال علیه یعرج ال قول وهو. هذا أنس بقول واحتجوا له، وقصد اهلل أراد ما بغیر یأت ولم معنى

 ملك للباری الشكر[: ۲: الفاتحة] العالمین رب هلل الحمد موضع فی یقرأ أن لجاز عامتها، على شتملتوا معانیها قاربت إذا القرآن ألفاظ

 علیه اهلل صلى رسوله على کاذبا وجل، عز اهلل على مفتریا له التالی ویكون القرآن، جمیع لفظ یبطل حتى هذا فی األمر ویتسع المخلوقین،

 أن یوجب الحدیث هذا ألن وأقبل، وتعال هلم: أحدکم کقول هو إنما أحرف، سبعة على القرآن نزل: مسعود ابن قول فی لهم حجة وال وسلم

 الخالف بمنزلة فیها ذلك کان معانیها، واتفقت ألفاظها، اختلفت إذا وسلم علیه اهلل صلى النبی عن الصحاح باألسانید المنقولة المأثورة القراءات
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 بهت القرآن فی منه حرفا أورد من فإنه عنهم، اهلل رضی وتابعوهم وأصحابه وسلم علیه اهلل صلى النبی به یقرأ لم ما فأما وأقبل، وتعال، هلم، فی

 ألنه العلم، أهل من أحد عن یصح ال حدیث الضاللة هذه فی قاعدتهم جعلوه الذی والحدیث: بكر أبو قال. الصواب مذهب من وخرج ومال

 .منه یسمع ولم أنسا رأى األعمش أن قبل من به، فیؤخذ بمتصل یسل مقطوع فهو أنس، عن األعمش روایة على مبنی
 (۳47 /۵) الرسالة ط النبالء أعالم . سیر 1

 فی به فكیف ،( 1) قرآنال فی یجوز هذا إن: فقال الحدیث، فی والتأخیر التقدیم عن الزهری سألت :أویس أبو حدثنا: محمد بن یونس

 الحدیث؟

 .معناه أصیب إذا وذلك بأس، فال حالال، به یحرم ولم حراما، به یحل ولم الحدیث، معنى أصیب إذا

 (۲41 /۸) تدمری ت اإلسالم تاریخ

 فی به فكیف القرآن یف یجوز هذا: فقال الحدیث فی والتأخیر التقدیم عن الزهری سألت أویس أبو ثنا: المؤدب محمد بن یونس وقال

 .بأس فال الحدیث معنى أصیب إذا الحدیث

 (1۸ /۵) یاتبالوف الوافی

 فی فكیف القرآن فی وزیج ال هذا فقال الحدیث فی والتأخیر التقدیم عن الزهری سألت أویس أبو حدثنا المؤدب محمد بن یونس وقال

 بأس فال الحدیث معنى أصبت إذا الحدیث

 (۰ص) التفسیر أهل ملتقى أرشیف

 الصحابة فإن وإال اهلل، رحمه منه اداجته فهذا النبوی، الحدیث عن فضالً نىبالمع القرآن قراءة یجوز أنه اهلل رحمه الزهری اإلمام قول وأما

 عن حدث إذا کان عنه هللا رضی مالك بن أنس إن حتى بالمعنى روایته یجیزون وال بلفظه الحدیث یرووا أن یحرصون کانوا عنهم اهلل رضی

 الشریف بویالن الحدیث من موقفهم ذاه کان فإذا لفظه، غیر على أدائه من خوفاً. بذلك محترزاً(. قال کما أو: )یقول وسلم علیه اهلل صلى النبی

 . الكریم القرآن أولى باب فمن

 (4۶4 /۵) الرسالة ط النبالء أعالم . سیر ۲

 .جهل وهذا بالمعنى، التالوة یجیز کان: ... وقیل  موالهم المخزومی حذیفة أبو عطاء بن واصل - ۲1۰

 (7۵۰ /۳) بشار ت اإلسالم تاریخ

 .العزیز اهلل کتاب على جراءة وهذه بالمعنی، القراءة یجیز وکان
 (۶۶4 /۲7) الكبیر التفسیر أو الغیب مفاتیح=  الرازی . تفسیر ۳

 (هـ۶۰۶: متوفىال) الری خطیب الرازی الدین بفخر الملقب الرازی التیمی الحسین بن الحسن بن عمر بن محمد اهلل عبد أبو

 فكان اآلیة هذه رجال یقرئ انک مسعود ابن أن نقل بأنه علیه واحتج جائز، بالمعنى القرآن قراءة أن حنیفة أبی مذهب: الرابعة المسألة

 .الفقه أصول فی بیناه ما على الضعف غایة فی الدلیل وهذا الفاجر، طعام قل فقال اللئیم، طعام: یقول

 (۵۵ /۳۳) الكویتیة الفقهیة الموسوعة

 فیها یكن ولم ،( ۳{ )األولین زبر لفی وإنه: }تعالى اهلل لقول آخر، لسان وبأی بالفارسیة الصالة فی القرآن قراءة جواز إلى حنیفة أبو وذهب

 موسى وصحف بالسریانیة، کانت إبراهیم فصحف ،( 1{ )وموسى إبراهیم صحف األولى الصحف لفی هذا إن: }تعالى وقوله النظم، بهذا

 حق فی الزما رکنا النظم یجعل لم أنه إال بهما، اإلعجاز وقع حیث جمیعا والمعنى النظم هو القرآن ألن قرآنا؛ ذلك کون على فدل بالعبرانیة
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 أنزل القرآن هذا إن: وسلم علیه اهلل صلى النبی لقول التالوة حق فی التخفیف جاء وقد اإلعجاز، بحالة لیست ألنها رخصة؛ خاصة الصالة جواز

 .هنا فكذا أحرف سبعة على

 منظومل اسم القرآن ألن لعربیة؛ا یحسن کان إذا العربیة بغیر القراءة تجوز ال أنه إلى حنیفة أبی صاحبا الحسن بن ومحمد یوسف أبو وذهب

 ن،القرآ قراءة به المأمور وألن نظمه، المرادو ،( ۳{ )عربیا قرآنا أنزلناه إنا: }تعالى وقال ،( ۲{ )عربیا قرآنا جعلناه إنا: }تعالى اهلل لقول عربی

 مجازا قرآنا یسمى إنما واألعجمی ،متواترا نقال إلینا المنقول المصاحف فی المكتوب الخاص النظم هذا المنظوم العربی باللفظ للمنزل اسم وهو

 .عنه القرآن اسم نفی یصح ولذا

 .قولهما إلى حنیفة أبی رجوع ویروى الصاحبین، قول على الحنفیة عند والفتوى

 .قولهما إلى حنیفة أبی رجوع صح: ینیالع عن نقال الشلبی قال

 (1) بالعربیة ءةالقرا عن العجز عند الصالة وصحة بالفارسیة القراءة جواز على - وصاحباه حنیفة أبو - الثالثة اتفق وقد

 (14۹ /1۶) القرطبی تفسیر

 لزقوما شجرة إن "رجال یقرئ اءالدرد أبو نکا: الحارث بن همام وقال. مسعود وابن هو قرأ وکذلك. الدرداء أبو قاله الفاجر، "األثیم "و

 أبو حدثنا قال نصر حدثنا قال أبی دثنیح: األنباری بكر أبو قال. "الفاجر طعام ":له قال یفهم لم فلما الیتیم، طعام: یقول والرجل "األثیم طعام

 مسعود بن اهلل عبد علم: قال مسعود بن عتبة بن اهلل عبد بن عون عن عجالن ابن عن محمد بن العزیز عبد عن حماد بن نعیم حدثنا قال عبید

 لسان أن هللا عبد رأى فلما الخطأ، الرجل وأعاد الصواب اهلل عبد علیه فأعاد الیتیم، طعام: الرجل فقال "األثیم طعام. الزقوم شجرة إن "رجال

 هأن الزیغ، أهل من للجهال اهذ فی حجة وال. افعلف قال بلى، قال الفاجر؟ طعام تقول أن تحسن أما: له قال الصواب على یستقیم ال الرجل

 لحقا واستعمال الصواب، إلى عللرجو له منه وتوطئة للمتعلم، تقریبا اهلل عبد من کان إنما ذلك ألن بغیره، القرآن من الحرف إبدال یجوز

 جائز لمةک مكان کلمة إبدال أن على یستدل بهذاو ":الزمخشری وقال. وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول وحكایة اهلل إنزال على بالحرف والتكلم

 منها یخرم أن غیر من کمالها على المعانی القارئ یؤدی أن وهی شریطة، على بالفارسیة القراءة حنیفة أبو أجاز ومنه. معناها مؤدیة کانت إذا

 أسالیبه،و نظمه وغرابة بفصاحته زمعج هو الذی قرآنال فی خصوصا العرب کالم فی ألن إجازة، کال إجازة أنها تشهد الشریطة وهذه: قالوا. شیئا

 منه كذل یكن فلم الفارسیة، سنیح اهلل رحمه حنیفة أبو کان وما وغیرها، فارسیة من لسان بأدائه یستقل ال ما واألغراض المعانی لطائف من

 ."ةبالفارسی القراءة إنكار فی صاحبیه قول مثل حنیفة أبی عن یوسف أبی عن الجعد بن علی وروى. وتبصر تحقق عن

 (۳۸۰ /۳) المهذب شرح المجموع

 (هـ۶7۶: المتوفى) النووی شرف بن یحیى الدین محیی زکریا أبو: المؤلف

 اهلل قل) تعالى بقوله نیفةح ألبی واحتج القادر دون للعاجز یجوز ومحمد یوسف أبو وقال مطلقا الصالة به وتصح تجوز حنیفة أبو وقال

 علیه هللا صلى النبی إن لصحیحینا وفی بترجمته إال اإلنذار یعقلون ال والعجم قالوا( به ألنذرکم القرآن هذا إلی حیوأو وبینكم بینی شهی؟

 القرآن من شیئا لهم تبیك أن سألوه الفرس من قوما أن عنه اهلل رضی الفارسی سلمان وعن " أحرف سبعة على القرآن أنزل " قال وسلم

 اهلل ىصل النبی حدیث ترجمة جواز على وقیاسا اإلسالم فی کالشهادتین مقامه ترجمته فقامت ذکر وألنه رسیةبالفا الكتاب فاتحة لهم فكتب

 نذاراإل أن فهو الكریمة یةاآل عن الجواب وأما... الخطاب بن عمر بحدیث أصحابنا واحتج بالعجمیة التسبیح جواز على وقیاسا وسلم علیه

 جوزی یقولون وهم السبعة هذه یتجاوز ال أنه على یدل وألنه للعزب لغاب فسبع الحدیث عن الجواب أماو معناه إلیهم نقل وإن به لیتم یحصل

 .... اإلسالم وعن الفاتحة حقیقة ال تفسیرها کتب أنه سلمان فعل وعن سبعة على تزید أنها ومعلوم لسان بكل
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 (۲۶7 /۵) داود أبی سنن شرح المورود العذب المنهل

 (م 1۹۳۳ - 1۸۵7=  هـ 1۳۵۲ - 1۲74) كیالسُّبْ خطاب محمود

 داودو وأحمد مالك منهم علماءال جماهیر( قال وبه) ال أم القراءة أحسن سواء صالته تصح لم القراءة عن بدال صالة فی بترجمته أتی فإن

 اهلل قل" عالىت اهلل بقول حنیفة بىأل( واحتج) القادر دون للعاجز یجوز ومحمد یوسف أبو( وقال) مطلقا الصالة به وتصح تجوز( حنیفة أبو وقال)

 تعالى اهلل صلى النبی أن( لصحیحینا وفی) بترجمته إال اإلنذار یعقلون ال والعجم قال "به ألنذرکم القرآن هذا إلیّ وأوحی وبینكم بینى شهید

 مله یكتب أن ألوهس الفرس من قوما أن عَْنهُ لَىتَعَا اللَّهُ رَضِیَ الفارسى سلمان( وعن) أحرف سبعة على القرآن أنزل قال وسلم آله وعلى علیه

 ترجمة جواز على( وقیاسا) ماإلسال فی کالشهادتین مقامه ترجمته فقامت( ذکر وألنه) بالفارسیة الكتاب فاتحة لهم فكتب القرآن من شیئا

 عن( لجوابا وأما.... ) عمر دیثبح أصحابنا( واحتج) بالعجمیة التسبیح جواز على( وقیاسا) وسلم آله وعلى علیه تعالى اهلل صلى النبی حدیث

 ابوالجو) سبعة على تزید هاأن ومعلوم. لسان بكل یجوز یقولون وهم السبعة هذه یتجاوز ال أنه على یدل وألنه. للعرب لغات فسبع الحدیث

 ... الفاتحة حقیقة ال تفسیرها کتب أنه سلمان فعل( عن

، فَقَالَ لَهُ رَجُل إِنَّمَا «إِنَّ نَاشِئَة اللَّیْل هِیَ أَشَدّ وَطْئًا وََأصْوَب قِیلًا»س ْبن مَالِك قَرَأَ هَذِهِ الْآیَة کند که أَنَ یدر تفسیر ابن کثیر نقل م.  1

لكن ثبت عن »( آمده است: ۲7 /۹جر )در فتح الباری البن ح ای« . وَاحِد افَقَالَ لَهُ إِنَّ َأصْوَب وََأقْوَم وَأَهْیَأ وَأَشْبَاه هَذَ« وَأَْقوَم قِیلًا»نَقْرَؤُهَا 

فی غیر واحد من الصحابة أنه کان یقرأ بالمرادف ولو لم یكن مسموعا له ومن ثم أنكر عمر على بن مسعود قراءته .... وقد أخرج بن أبی داود 

األحرف السبعة قال ال وإنما قراءة المدنیین والعراقیین هل هی  الفالمصاحف عن أبی الطاهر بن أبی السرح قال سألت بن عیینة عن اخت

 «.األحرف السبعة مثل هلم وتعال وأقبل أی ذلك قلت أجزأك قال وقال لی بن وهب مثله

 (۶۰ /۳) وهب البن الجامع من القرآن تفسیر

 (هـ1۹7: المتوفى) القرشی المصری مسلم بن وهب بن اهلل عبد محمد أبو: المؤلف

 أنزل: اهلل رسول وقال جائز؛ لكذ: فقال اهلل، ذکر إلى فامضوا: الخطاب[ ۶1:ص] بن عمر قرأ[ ما] بمثل یقرأ أن أفترى: لمالك فقیل - 1۳۹

 .ویعلمون تعلمون، مثل منه، تیسر ما منه فاقرؤوا أحرف، سبعة على[ القرآن]

 مله کانت الخطاب بن رعم مإلیه أوصى الذین وألسنة مصاحف لهم الناس کان وقد: قال بأسا؛ هذا مثل فی باختالفهم أرى وال: مالك قال

 .مصاحف

 (۵4 /۳) وهب البن الجامع من القرآن تفسیر

 رجال یقرئ کان أنه سعودم بن اهلل عبد إلى الحدیث یرفع اهلل عبد بن عون عن عجالن بن محمد عن سعد بن اللیث وحدثنی: قال - 117

 لفاجر،ا طعام قولت أن أتستطیع :مسعود ابن فقال الیتیم؛ طعام :األعجمی فیقول ،{األثیم طعام الزقوم شجرة إن: }اآلیة هذه أعجمیا[ ۵۵:ص]

 .کذلك فاقرأ: قال نعم،: قال

 له قالف الیتیم، طعام: یقول علفج ،{األثیم طعام الزقوم شجرة إن: }رجال مسعود بن اهلل عبد أقرأ: قال أنس بن مالك وحدثنی: قال - 11۸

 .واسعا ذلك أرى نعم،: قال کذلك، تقرأ أن أترى: لمالك قلت: قال الفاجر؛ طعام: اهلل عبد

 (171 /4) حزم البن األحكام أصول فی اإلحكام

 مناس ابن قال التمیمی األسدی صفرة أبی بن المهلب ناه ما صاحبهم عن صح قد المالكیون وهم لنا المعارضین من جمهرة أن العجب ومن

 طعام*  لزقوم شجرة إن} رجال مسعود بن اهلل عبد أقرأ قال أنس ابن دثنیح وهب ابن نا األعلى عبد بن یونس نا یحیى نا مسرور ابن نا



8۹ 

                                                                                                                                                                                                                 
 ذلك أرى نعم قال کذلك یقرأ أن أترى لمالك قلت وهب ابن قال الفاجر طعام مسعود ابن له فقال الیتیم طعام یقول الرجل فجعل{ ألثیم

 وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول قال جائز ذلك قال مالك اهلل ذکر إلى فامضوا الخطاب بن عمر قرأ ما بمثل یقرأ أن أفترى لمالك فقیل واسعا

 ولهم الناس کان ولقد بأسا هذا مثل فی اختالفهم فی أرى ال مالك قال یعلمون تعلمون مثل تیسر ما منه فاقرؤوا أحرف سبعة على القرآن أنزل

 لقد فلعمری هكذا القراءة أیجیزون هذا مثل یقولون فكیف دمحم أبو قال مصاحف لهم کانت الخطاب بن عمر لهم أوصى الذین والستة مصاحف

 مما وهو الصحة غایة فی عنه إسناد وهذا األشیاء أعظم فی صاحبهم فیخالفون هذا من یمنعون أو القرآن فی بائقة کل وأطلقوا وأهلكوا هلكوا

 فی علیه تعالى اهلل حجة وقیام فیه ما على له التنبیه بعد زهوجا هذا على ثبت أمرا أن ولو الخیر إلى قاصدا لكن یتدبره لم مما مالك فیه أخطأ

 العالمین رب هلل والحمد بیان بأوضع اإلجماع فی قالوه ما فبطل محمد أبو قال الضالل من باهلل ونعوذ کافرا لكان هذا بخالف القرآن ورود

 النمری عاصم بن البر عبد نب محمد بن اهلل عبد بن وسفی عمر أبو: المؤلف---(۲۹۲ /۸) واألسانید المعانی من الموطأ فی لما التمهید

 (هـ4۶۳: المتوفى) القرطبی

 ذلك فقال اهلل ذکر إلى افامضو الخطاب بن عمر قرأ ما بمثل یقرأ أن أترى لمالك قیل قال جامعه من الترغیب کتاب فی وهب ابن وذکر

 ىأر ال مالك وقال ویعلمون تعلمون ما ومثل تیسر ما منه فاقرأوا حرفأ سبعة على القرآن أنزل وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول قال جائز

 مصاحف لهم کانت عنهم هللا رضی الخطاب بن عمر إلیهم أوصى الذین والستة مصاحف ولهم الناس کان وقد قال بأسا هذا مثل فی باختالفهم

 إن رجال مسعود بن اهلل عبد أقرأ قال أنس بن الكم وأخبرنی قال ذهب لی قال عفان بن عثمان مصحف عن مالكا وسألت وهب ابن قال

 ذلك ىأر نعم قال کذلك یقرأ نأ أترى لمالك فقلت الفاجر طعام مسعود ابن له فقال الیتیم طعام یقول الرجل فجعل األثیم طعام الزقوم شجرة

 فی به القراءة تجز لم وإنما ثالحدی لمعنى یراتفس مالك عن ذلك ذکرنا وإنما الصالة غیر فی به یقرأ أن عندی معناه عمر أبو قال - واسعا

 ىرو وقد رده فی القطع على أحد یقدم ال لكن اآلحاد نقلها التی السنن مجرى یجری وإنما علیه یقطع فال عثمان مصحف عدا ما ألن الصالة

 قرأ من مالك قال وقد ذلك عویمن به رأق من ویضرب بیعه من اإلمام یمنع أن أرى قال مسعود ابن بقراءة المصاحف فی القاسم ابن عن عیسى

 ال شذوا قوم إال ذلك لىع مجمعون المسلمین وعلماء وراءه یصل لم المصحف یخالف مما الصحابة من غیره أو مسعود ابن بقراءة صالته فی

 الإ منها الناس بأیدی لیس ثالحدی فی إلیها أشیر التی األحرف السبعة أن على یدلك کله وهذا مهران بن سلیمان األعمش منهم علیهم یعرج

 المصحف عثمان علیه جمع الذی ثابت بن زید حرف
 (۲7۳ /1) للشافعی . الرسالة 1

 للفظا اختلف وإن قراءته لهم للیح یزل، قد الحفظ بأن منه معرفة أحرف، سبعة على کتابه أنزل بخلقه لرأفته اهلل کان فإذ: قال[ ۲74:ص]

 .معناه لیح لم ما اللفظ اختالف فیه یجوز أن أولى اهلل کتاب سوى ما کان: معنى إحالة اختالفهم فی یكن لم ما فیه،

 .معناه یحیل ال فیه اللفظ فاختالف حكم، فیه یكن لم ما وکل

 ،ذلك لبعضهم فقلت للفظ،ا فی علی واختلفوا المعنى فی فاجتمعوا اهلل، رسول أصحاب من أناسا لقیت: التابعین بعض قال وقد[ ۲7۵:ص]

 .المعنى یحیل لم ما بأس ال :فقال

 

 (للشافعی باألم ملحقا مطبوع) الحدیث اختالف: الكتاب--(۶۰۰ /۸)للشافعی الحدیث اختالف

 التشهد فی باب



۹۰ 

گویی از زبان عربی به سایر زبانها هم سرایت کرد و مترادفبود که ه شداین وضع بقدری عادی . 1صریحا نقل شده است

و  ۲تواند در نماز ترجمه فارسی حمد و سوره را بخواندداد که شخص بدون هیچ گونه عذری میمی( فتوا 8۰-15۰ابوحنیفه )

این ضرورت تسهیل دیگر اش این بود که هرچند که ظاهرا نظر نهایی ۳( نیز از این رأی دفاع می کرد۲۲۹-۳۲1طحاوی )

                                                                                                                                                                                                                 
 النبی کان ": قال عباس ابن نع وطاوس، سعید، عن الزبیر، أبی عن سعد، بن اللیث عن الثقة، أخبرنا الشافعی، أخبرنا: قال الربیع حدثنا

 النبی أیها لیكع سالم هلل، الطیبات الصلوات المبارکات التحیات: یقول فكان القرآن، من السورة یعلمنا کما التشهد یعلمنا وسلم علیه اهلل صلى

 بن ىیحی به ثناحد هذا: الربیع قال " اهلل رسول محمدا وأن اهلل، إال إله ال أن أشهد الصالحین، اهلل عباد وعلى علینا سالم وبرکاته، اهلل ورحمة

 ونالبصری وروى. حروفه بعض یف هذا یخالف تشهدا السالم علیه النبی عن جابر، عن له، بإسناد نابل بن أیمن روى وقد: الشافعی قال. حسان

 یف کلها یخالفها حدیثا هدالتش فی مسعود ابن عن الكوفیون وروى. حروفهما بعض فی یخالفهما حدیثا السالم علیه النبی عن موسى أبی عن

 على همأحد فیحفظ التشهد، دینوالمنفر الجماعة یعلم اهلل رسول یكون وأن ثابتة، کلها تكون أن واحتمل متقاربة، مشتبهة فهی حروفها، بعض

 النبی فیقر النبی، على والصالة لتشهدوا وذکره، ثناؤه جل اهلل تعظیم به یرید إنما أنه معنى فی یختلفان ال یخالفه، لفظ على اآلخر ویحفظ لفظ،

 رسول عند القرآن لفظ عضب فی النبی أصحاب بعض اختلف وقد. ذکر ألنه لفظه؛ بغیر لفظها أو بعض، على بعضهم زاد وإن حفظ، ما على کال

 الذکر من رآنالق سوى فما ، «منه یسرت ما فاقرءوا أحرف، سبعة على أنزل القرآن هذا إن أنزل، هكذا»: وقال. فأقرهم معناه فی یختلفوا ولم اهلل،

 فیو التشهد فی وهذا بنسیان، إال القرآن من حرف قراءة عن یكف أن یعمد أن ألحد ولیس: قال. المعنى یختلف لم إذا فیه، هذا یتسع أن أولى

 ارکات.المب بعضها؛ على زیادة فیه وأن أتمها، ألنه عباس؛ ابن عن روی الذی بالتشهد قلنا وإنما أخف، الذکر جمیع
-11۸) واضح بن مبارك بن عبداهلل مانند اندبوده هم دیگرانی وگرنه اند؛زمان آن مشاهیر اینها بلكه نیست؛ افراد نای به منحصر البته.  . 1

1۸1): 

 سعید بن عثمان سمعت: قولی العنزی محمد بن أحمد الحسن أبا سمعت: قال,  الضبی نعیم بن محمد أنا یعقوب، بن أحمد بن محمد أخبرنا

 حرفا حدأ على یرد ال,  وکان,  سعأو أخبرنا یرى کأنه,  حدثنا: قط یقول المبارك ابن رأیت ما " یقول,  حماد بن یمنع سمعت: یقول,  الدارمی

 (۲۸۵ص) البغدادی للخطیب الروایة علم فی )الكفایة " قرأ إذا

 .سبعه احرف یلت القرآن نزل عل یلقول النبلسان آخر لقول اهلل ... و  أیو ب هیالصاله بالفارس یجواز قرائه القرآن ف یال فهیذهب ابوحن.  ۲

 (۵۵ص ۳۳ج الكویتیه الفقهیه موسوعه)
 من مختلفة بلغات شیء غیر القرآن فی ذکر قد ألنه ; لغات سبع أحرف سبعة معنى أن إلى عمران أبی ابن لنا ذکر فیما آخرون وذهب  . ۳

 األحرف تلك على القرآن فأنزل ،[ ۲: التین{ ]سینین طور} مثل لغتهم، فی فدخل عرب أنه غیر لغاتهم من لیس بما ذکر ما ومنه,  العرب لغات

. األحرف السبعة تلك على کله القرآن أنزل أی أحرف، سبعة على القرآن أنزل: فقیل اآلخر، الحرف على وبعضه الحرف، هذا على بعضه کلها،

 أرسلنا وما: }کتابه فی قال قد وجل عز اهلل فوجدنا اهلل، شاء إن فیه[ 117:ص] األمر حقیقة على لنقف الباب هذا نحن فتأملنا: جعفر أبو قال

 اللسان أن بذلك وعقلنا سواها، بألسن ال قومها، بألسن تبعث إنما الرسل أن اهلل فأعلمنا[ . 4: إبراهیم{ ]لهم لیبین قومه بلسان إال رسول من

 علیه ینزل ما یقرأ وسلم علیه اهلل صلى وکان سواهم، من دون قریش هم سانهمبل وجل عز اهلل بعثه الذین قومه أن بذلك فعقلنا....  بعث الذی

 من وعلى اللسان ذلك تخالف التی العربیة األلسن أهل من الناس من سواهم من وعلى اللسان ذلك أهل على ذکرنا الذی باللسان القرآن من

 یكتبون ال أمیین لسانه أهل وکان وصدقه، به وآمن صحبه ممن هسوا وکمن الفارسی، کسلمان دینه فی دخل ممن العرب من لیس ممن سواهم

 ذلك کتاب لهم یتهیأ وال علیهم، بها یقرؤه التی بحروفه علیهم یقرؤه ما حفظ علیهم یشق وکان,  ضعیفا کتابا منهم[ 11۸:ص] القلیل إال



۹1 

؛ گزارش شده استم هم اواخر قرن سوتا به صورت خیلی محدود معتقدان به این قول وجود  ظاهرا ؛ و1منتفی شده است

 .۲(۲۲۳-۳11) خزیمة بن إسحاق بن محمد بکر أبومانند 

بن  انیاز سف آن است کهدهد را نشان می در قرن دوم )معاصر امام صادق ع( این تلقیرواج شاید واضحترین مصداقی که 

از سبعة  ،نییو عراق نییاختالف قرائت مدن آیا د:نپرسمی ق(1۹8 -1۰7: در قرن دوم از محدثان بزرگ اهل سنت) نةییع

                                                                                                                                                                                                                 
 عنه ذلك أخذ بعد من لسانه أهل من لیس من کان رناذک کما ذلك فی لسانه أهل کان وإذا. المشقة من ذلك فی علیهم لما ; إیاه وتحفظهم

 له ذلك یتهیأ لم اللغات من غیرها إلى عنها یتحول أن أراد ثم اللغات من لغة على کان من ألن ; أبسط ذلك فی عذرهم وکان,  أوکد بحروفه

 القرآن من علیه وجل عز اهلل أنزله مما وسلم علیه هللا صلى علیهم تاله قد ما حفظ إلى یحتاجون وکانوا الغلیظة، والمشقة الشدیدة بالریاضة إال

 صلى نبیهم ألفاظ بها یتلونه التی ألفاظهم خالفت وإن,  بمعانیه یتلوه أن ذلك فی علیهم فوسع دینهم، شرائع به ولیعلموا صالتهم، فی لیقرءوه ;

 بن حكیم بن وهشام الخطاب بن عمر أن ذلك من وصفنا ما لىع والدلیل ذکرنا، بما ذلك فی لهم فوسع علیهم، بها قرأه التی وسلم علیه اهلل

 سورة به قرأ فیما اختلفا کانا قد علیه، القرآن نزل به الذی وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول لسان لسانهما قرشیان، وهما عنهما، اهلل رضی حزام

. عنه اهلل رضی الخطاب بن عمر إلى یعود حدیث فی روی قد ما لهما قوله من فكان وسلم، علیه اهلل النبی رسول على قرآها حتى الفرقان

 (117-11۶ /۸) اآلثار مشكل شرح)
 وإن,  معانیها یختلف ال مما وأنها,  ذکرنا التی السبعة هی األحرف السبعة أن على دل قد ما الحدیث هذا فی فكان: جعفر أبو . قال 1

 النبی على نزل الذی کان وإن,  إلیه وحاجتهم ذلك إلى لضرورتهم علیهم وجل عز اهلل من توسعة کان ذلك وأن بها یتلفظ التی األلفاظ اختلفت

 الذی المعنى على شهاب ابن حمله قد مما عنهما، اهلل رضی عباس ابن عن روی قد ما ذلك ومن. واحدة بألفاظ نزل إنما وسلم علیه اهلل صلى

 (1۲4 /۸) اآلثار مشكل شرح)علیه.  نحن حملناه

 سعبا ابن أن اهلل، عبد بن اهلل عبید حدثنی: قال شهاب ابن عن یزید، بن یونس أخبرنی: قال وهب ابن أنبأنا: قال یونس احدثن - 3116

 أزل فلم فراجعته، واحد، فحر على وسلم علیه اهلل صلى جبریل أقرأنی ": قال وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول أن حدثه، عنهما اهلل رضی

 ." أحرف سبعة إلى تهىان حتى فیزیدنی أستزیده

 أبو قال. حرام وال اللح فی یختلف ال واحدا یكون الذی األمر[ 1۲۵:ص] فی تكون إنما األحرف السبعة تلك أن بلغنی: شهاب ابن قال

 اهذ فی له ذکرنا تقدم قد الم علیه، یقدرون ال مما غیرها على القرآن أخذ عن عجزهم فی الحروف هذه فی للناس السبعة هذه وکانت: جعفر

 تحفظ على بذلك فقرءوا م،وسل علیه اهلل صلى اهلل رسول لسان إلى لغاتهم عادت وحتى,  منهم یكتب من کثر حتى ذلك على وکانوا الباب،

 ةلضرور خاص وقت فی کانت إنما فاألحر السبعة تلك أن ذکرنا بما وبان بخالفها، یقرأوه أن حینئذ یسعهم فلم بها، نزل التی بألفاظه القرآن

 حدیث من روی وقد. احدو حرف إلى القرآن به یقرأ ما وعاد األحرف، السبعة هذه حكم فارتفع الضرورة، تلك ارتفعت ثم ذلك، إلى دعت

 هذا قبل رویناه الذی حدیثه على زیادة فیه ما ذکرنا الذی المعنى فی أبی

 بَكْرِ أَُبو ثنا یَعِیشَ، عُبَیْدُ ثنا إِسْحَاقَ، ْبنِ مُوسَى بْنُ أَحْمَدُ ثنا بِالْكُوفَةِ، دَاِرمٍ، بْنُ بَكْرِ أَُبو نا إِسْحَاَق، أَبِی ْبنُ َزکَرِیَّا أَبُو وَأَخْبَرَنَا - 1006.  ۲

 سُفْیَانُ، وَرَوَاهُ ،" أَسْرِعْ َأعْجِلْ: کَقَوْلِكِ فَهُوَ أَحُْرفٍ سَبْعَةِ عَلَى الْقُرْآنُ نََزلَ ": قَالَ اهللِ، عَبْدِ عَنْ عُبَیْدَةَ، َعنْ سِیرِینَ، اْبنِ َعنِ هِشَامٍ، عَنْ عَیَّاشٍ، بْنُ

 الْمُرَادَ َأنَّ إِلَى خَُزیْمَةَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنُ ُمحَمَّدُ بَكْرٍ أَبُو الْمُتَأَخِّرِینَ مِنَ مِنْهُمْ الِْعْلمِ أَهْلِ مِنْ جَمَاعَةٌ وَذَهَبَ َوأَقْبِلْ،: فِیهِ وََزادَ الْأَعَْمشِ، عَنِ وَشُعْبَةُ،

 لَمْ مَا اْلآخَرِ بَدَلَ أَحَدُهُمَا یَقُولَ أَنْ بَأْسَ فَلَا وَجَلَّ  عَزَّ الرَّبِّ أَسَامِی مِنْ هُوَ مَا «بَصِیًرا سَمِیعًا» ،«رَحِیمًا غَفُورًا» ،«حَكِیمًا عَلِیمًا»: یَقُولَ أَنْ بِذَلِكَ

 (۳۵۵ /1) للبیهقی الصغیر رَحْمَةَ. )السنن بِآیَةِ عَذَابٍ ةَآیَ  َأوْ عََذابٍ، بِآیَةِ رَحْمَةٍ آیَةَ یَخْتِمْ
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؛ و ابن اشته یکلمه قرآن، مترادف قرائت کن یبرااست که خودت  نیسبعة أحرف ا ر،ی: خدهدوی پاسخ میأحرف است؟ 

 اب یو ...، که همگ یو بصر یو کوف یمدن قراءاتمشهور به  قراءات که کامال قبول داردعنی ی دهد که ( هم شرح می۳۶۰م)

 1:حرف واحد است یص نقل شده، همگ امبریسند متصل از پ

 رناأخب: قال رئُ،المق األصبهانیُّ اهلل عبدِ  بنُ محمدُ  أخبرنا: قاال سهلٍ، بنِ القاسم بنُ وخلفُ أسدٍ بنِ محمدِ بنُ اهلل عبدُ حدَّثنا

 اختالفِ عن یینةَعُ بنَ فیانَس سألتُ: قال طَّاهرِ،ال أبو حدَّثنا: قال حدَّثهم، سلیمانَ بنَ اهلل عبدَ أنَّ الصَّفَّارُ، صافی بنُ الحسنُ علیٍّ أبو

 ذلک أیَّ. عالَت أقبلْ، ،هلمَّ: قولهمک حرفِاأل السبعةُ وإنَّما ال،: فقال األحرفِ؟ السبعةِ فی تدخُلُ هل والعِرَاقیِّینَ، المدَنیِّین قراءةِ

 .وَهْب ابنُ وقاله: الطَّاهرِ أبو قال. أجْزَاکَ قُلْتَ

 حرفٍ  إلى راجع والمدَنِیِّینَ العراقیِّینَ  اختالفَ أنَّ هذا سفیانَ قولِ ومعنَى: المقرئُ األصبهانیُّ اهلل عبدِ بنُ محمدُ بکرٍ أبو قال

 ۲ (۲۹۳، ص8ج ،)ابن عبدالبر( التمهیدالطَّبریُّ. ) جریرٍ بنُ محمدُ  قال وبه. السبعةِ األحرفِ من واحدٍ

                                                           
 (1۰۵ /1) العزیز بالكتاب تتعلق علوم إلى الوجیز . المرشد 1

 (هـ۶۶۵:  المتوفى) ةشام بأبی المعروف الدمشقی المقدسی إبراهیم بن إسماعیل بن الرحمن عبد الدین شهاب القاسم أبو:  المؤلف

 حدثنا: قال حدثهم سلیمان بن هللا عبد أن الصفار صافی بن الحسن علی أبو أخبرنا: المقرئ( ۳) األصبهانی اهلل بدع بن محمد بكر أبو قال"

 األحرف عةالسب وإنما ال،: فقال األحرف؟ السبعة فی تدخل هل والعراقیین، المدنیین قراءة اختالف عن عیینة بن سفیان سألت: قال الطاهر أبو

 تالفاخ أن هذا سفیان قول عنىوم: األصبهانی بكر أبو قال. وهب ابن وقاله: الطاهر أبو قال. أجزاك قلت ذلك أی ،تعال أقبل، هلم، کقولهم

 . "الطبری جریر بن محمد قال وبه السبعة، األحرف من واحد حرف إلى راجع والمدنیین العراقیین

 هـ۳۶۰ سنة توفی القراءات، شواذ فی "المفید" منها مؤلفات، له عربیة،وال بالقراءات وعالم کبیر أستاذ أشتة، بابن المعروف هو( ۳)تعلیقه:  

 ."1۸4 /۲ النهایة غایة"

 (۲۹۳ /۸) واألسانید المعانی من الموطأ فی لما . التمهید ۲

 (هـ4۶۳: المتوفى) القرطبی النمری عاصم بن البر عبد بن محمد بن اهلل عبد بن یوسف عمر أبو: المؤلف

 نعثما علیه جمع الذی ثابت بن زید حرف إال منها الناس بأیدی لیس الحدیث فی إلیها أشیر التی األحرف السبعة نأ على یدلك کله وهذا

 علی أبو حدثنا قال لمقرىءا األصبهانی اهلل عبد بن محمد أنبأنا قال سهل بن القاسم بن وخلف أسد بن محمد بن اهلل عبد حدثنا المصحف

 بن سفیان سألت قال الطاهر وأب حدثنا قال حدثهم سلیمان بن اهلل عبد أن الصفار صافی بن الحسین علی وأب حدثنا قال المقرىء األصبهانی

 قلت ذلك أی تعالى أقبل هلم لهمکقو األحرف السبعة وإنما ال فقال األحرف السبعة فی تدخل هل والعراقیین المدنیین قراءة اختالف عن عیینة

 العراقیین اختالف أن ذاه سفیان قول ومعنى المقرىء األصبهانی اهلل عبد بن محمد بكر أبو قال بوه ابن وقاله الطاهر أبو قال أجزاك

 الطبری جریر بن محمد قال وبه السبعة األحرف من واحد حرف إلى راجع والمدنیین

 

 (هـ4۶۳: لمتوفىا) القرطبی النمری عاصم بن البر عبد بن محمد بن اهلل عبد بن یوسف عمر أبو: المؤلف(4۸۳ /۲) االستذکار

 هو الناس بأیدی الذی( نهع اهلل رضی) عثمان ومصحف والحدیث الفقه أهل جمهور عند األحادیث فی المذکورة األحرف السبعة معنى فهذا

 واحد حرف منها
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 حرفاأل فی تدخل هل الیوم نوالعراقیی المدنیین قراءات اختالف عن عیینة بن سفیان سألت قال الطاهر أبو حدثنا قال داود أبی بن ذکر

 أجزأك قلت ذلك أی تعالى هلم أقبل کقولك األحرف السبعة إنما ال فقال السبعة

 الطبری جریر بن محمد قال وبه وهب بن وقاله الطاهر أبو قال

 

 (1۰۵ /1) العزیز بالكتاب تتعلق علوم إلى الوجیز المرشد

 (هـ۶۶۵:  المتوفى) ةشام بأبی المعروف الدمشقی المقدسی إبراهیم بن إسماعیل بن الرحمن عبد الدین شهاب القاسم أبو:  المؤلف

 األحرف السبعة أن على یدلك کله وهذا": قال. "األعمش منهم علیهم، یعرج ال شذوا، قوما إال ذلك، على مجمعون المسلمین وعلماء"

 ."المصاحف نهع اهلل رضی عثمان لیهع جمع الذی ثابت بن زید حرف إال منها، الناس بأیدی لیس الحدیث فی إلیها أشیر التی

 حدثنا: قال حدثهم سلیمان بن هللا عبد أن الصفار صافی بن الحسن علی أبو أخبرنا: المقرئ( ۳) األصبهانی اهلل عبد بن محمد بكر أبو قال"

 وإنما ال،: فقال األحرف؟ بعةلسا فی تدخل هل والعراقیین، المدنیین قراءة اختالف عن( 4) عیینة بن سفیان سألت: قال الطاهر[ و 4۰] أبو

 فیانس قول ومعنى: األصبهانی بكر أبو قال. وهب ابن وقاله: الطاهر أبو قال. أجزاك قلت ذلك أی تعال، أقبل، هلم، کقولهم األحرف السبعة

 ( .1) "الطبری جریر بن محمد قال وبه السبعة، األحرف من واحد حرف إلى راجع والمدنیین العراقیین اختالف أن هذا
__________ 

 .7۸ص ۳ رقم الحاشیة فی الحدیث هذا تخریج مر( 1)

 .ظ۶۵ /4 التمیهد( ۲)

 غایة" هـ۳۶۰ سنة توفی لقراءات،ا شواذ فی "المفید" منها مؤلفات، له والعربیة، بالقراءات وعالم کبیر أستاذ أشتة، بابن المعروف هو( ۳)

 ."1۸4 /۲ النهایة

 بغداد تاریخ" هـ1۹۸ نةس توفی وروایته، حدیثه صحة على مجمع محدث الكوفی، محمد أبو الهاللی، میمون بن عیینة بن سفیان هو( 4)

 ."117 /4 التهذیب تهذیب ،۳۰۸ /1 النهایة غایة ،174 /۹

 

 (۲7۰ /4) األسماع إمتاع

 (ـه۸4۵: المتوفى) المقریزی الدین تقی العبیدی، الحسینی العباس أبو القادر، عبد بن علی بن أحمد: المؤلف

 علیه جمع الّذی ثابت ناب زید حرف إال منها الناس بأیدی لیس الحدیث فی إلیها أشیر التی األحرف السبعة أن على یدلك کله وهذا

 .المصاحف عثمان

 أبو ثناحد :قال سلیمان بن للَّها عبد أن الصفّار، صافی ابن الحسن علی أبو حدثنا المقرئ، األصبهانی اللَّه عبد بن محمد حدیث من وذکر

: األحرف عةالسب وإنما ال،: فقال األحرف السبعة فی تدخل هل والعراقیین، المدنیین قراءة فی االختالف عن عیینة بن سفیان سألت: قال الظاهر

 .وهب ابن وقاله: الطاهر أبو قال أجزأك، قلت ذلك أی تعال، أقبل،: کقولهم

 السبعة، فاألحر من واحد حرف لىإ راجع والمدنیین العراقیین اختالف إن: هذا سفیان عنىوم: المقرئ األصبهانی اللَّه عبد بن بكر أبو قال

 .الطبری جریر بن محمد قال وبه

 

 (هـ۸۵۲: متوفىال) العسقالنی حجر بن أحمد بن محمد بن علی بن أحمد الفضل أبو: المؤلف---(۳۰ /۹) حجر البن الباری فتح
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 هی هل والعراقیین دنیینالم قراءة اختالف عن عیینة بن سألت قال السرح أبی بن الطاهر أبی عن المصاحف فی داود أبی بن أخرج وقد

 فی جمع الذی أن والحق ثلهم وهب بن لی وقال قال أجزأك قلت ذلك أی وأقبل وتعال هلم مثل السبعة األحرف وإنما ال قال السبعة األحرف

 کما اجمیعه ال السبعة األحرف فیه اختلف ما بعض وفیه وسلم علیه اهلل صلى النبی مربأ المكتوب به المقطوع إنزاله على المتفق هو المصحف

 عدة من األمصار فمصاح اختالف من وقع ما وکذا من بحذف غیره وفی براءة آخر فی األنهار تحتها من تجری المكی المصحف فی وقع

 علیه اهلل صلى النبی مروأ معا باألمرین نزل أنه على محمول ووه ذلك ونحو مات ال وعدة آت ها وعدة بعض دون بعضها فی ثابتة واوات

 مام فهو الرسم یوافق ال امم القراءات من ذلك عدا وما الوجهین على بإثباتهما وأمره واحدا شخصا بذلك أعلم أو لشخصین بكتابته وسلم

 اختاروا بعضا بعضهم روکف عثمان زمن فی ختالفاال من وقع ما إلى الحال آل فلما وتسهیال الناس على توسعة به جوزت القراءة کانت

 على یهف خیر مما اقتصر کمن االقتصار من الصحابة علیه اتفق ما وصار الطبری قال الباقی وترکوا کتابته فی المأذون علىاللفظ االقتصار

 اهلل صلى قوله علیه یدلو قلت لرخصةا سبیل على بل اإلیجاب سبیل على یكن لم المذکورة األوجه على بالقراءة أمرهم ألن واحدة خصلة

 منهم جماعة ذلك على وافقهو بخالفه قال من ووهى فیه أطنب تقریرا ذلك الطبری قرر وقد منه تیسر ما فاقرءوا الباب حدیث فی وسلم علیه

 ضابطهو کلها ال قراءتها فی ذونالمأ السبعة الحروف بعض اآلن یقرأ الذی أن الحذاق علیه ما أصح وقال الهدایة شرح فی عمار بن العباس أبو

 لتیا القراءات تلك من فهو لنصروا اهلل فتح جاء إذا ومثل الحج مواسم فی ربكم من فضال تبتغوا أن مثل خالفه ما فأما المصحف رسم وافق ما

 ىإل قرن الذی التأویل من ونیك أن یحتمل مما منها والكثیر سیما وال قرآنا کونها إثبات فی سندها صحة یكفی وال بها السند صح إن ترکت

 منه أنه یظن فصار التنزیل

لْ هِیَ ةِ الْمَدَنِیِّینَ وَالْعِرَاقِیِّینَ هَاخْتِلَافِ قِرَاءَ نَةَ عَنِعُیَیْ قد أخرج بن أَبِی دَاوُدَ فِی الَْمصَاحِفِ عَنْ أَبِی الطَّاهِرِ بن أبی السَّْرح قَالَ سَأَلت بن

 حجر البن اریالب فتح وَقَاَل لی بن وَهْبٍ مِثْلَهُ(. )لِكَ قلت أجزأك قَالَ أَیَّ ذَقْبِلْالَ لَا وَإِنَّمَا الْأَحْرُفُ السَّبْعَةُ مِثْلُ هَلُمَّ وَتَعَالَ َوأَالْأَحْرُفُ السَّبْعَةُ قَ

 (۳۰ص ،۹ج

 

 ۶۲ص ،(للعسقالنی)القرآن فضائل

 لیس أو الیوم الناس أیدیب الذی المصحف فی مجموعة هی هل القرآن بها زلن التی السبعة األحرف فی السلف اختلف قد و: شامة أبو قال

 فی داود أبی ابن أخرج دق و. المعتمد هو و بالثانی جماعة و الطبری صرح و األول، الى الباقالنی ابن مال منها؟ واحد حرف إال فیه

 و ،ال: قال السبعة؟ األحرف یه هل العراقیین و المدنیین راءةق اختالف عن عیینة ابن سألت: قال السرح أبی بن الطاهر أبی عن «المصاحف»

 هو المصحف فی جمع لذیا أن الحق و. مثله وهب ابن لی قال و قال. أجزأك قلت ذلك أی أقبل، و تعال و هلم مثل السبعة األحرف انما

 جمیعه ال السبعة حرفاأل فیه اختلف ما عضب فیه و سلّم، و علیه اللّه صلّى النبی بأمر المكتوب به المقطوع إنزاله على المتفق

 

 الغنیمان محمد بن اهلل عبد: المؤلف---(۶1۸ /۲) البخاری صحیح من التوحید کتاب شرح

 له: والعراقیین المدنیین، ةقراء اختالف عن عیینة ابن سألت: قال السرح، أبی بن الطاهر أبی عن المصاحف، فی داود أبی ابن أخرج وقد

 .مثله وهب ابن لی لوقا: قال(( أجزاك قلت ذلك أی وأقبل، وتعال، هلم،: مثل السبعة األحرف وإنما ال،: قال ة؟السبع األحرف هی

 

 (۳۰ /1) شاکر ت البیان جامع=  الطبری تفسیر
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 رهأخب اهلل، عبید عن یینة،ع بن سفیان حدثنا قاال الصدفی، األعلى عبد بن ویونس الواسطی، مخلد أبی بن اهلل عبد بن محمد حدثنی -۲۰

 ( .1) أصبت قرأت أیها أحرف، سبعة على القرآن أنزل: قال وسلم علیه اهلل صلى النبی أن أخبرته أیوب أم أن: أبوه
__________ 

 فی کثیر ابن ونقله. سناداإل بهذا عیینة، بن سفیان عن ،( الحلبی طبعة من 4۶۳-4۶۲ ،4۳۳: ۶) المسند فی أحمد رواه -۲۰ الحدیث( 1)

: 7 الزوائد مجمع فی یثمیاله ونقله. "الستة الكتب أصحاب من أحد یخرجه ولم صحیح، إسناد وهذا": وقال المسند، عن ۶4: لقرآنا فضائل

 للفظ فقموا الطبرانی ولفظ. "كأجزأ قرأت أیها" المسند ولفظ. أوال للمسند ینسبه لم إذ فقصر. "ثقات ورجاله الطبرانی، رواه": وقال ،1۵4

 .هنا الطبری

 .الثقات فی نحبا ابن ذکره :"المكی یزید أبو" وأبوه. معروف ثقة وهو المكی، یزید أبی بن اهلل عبید هو: اإلسناد فی ،"اهلل عبید"و

 .۲4 ،۲۳: برقمی مكررا، الحدیث وسیأتی

 

 (۸۰ /۶) البخاری صحیح

 فیان،س حدثنا اهلل، عبد بن لیع حدثنا..... به لغیب هریرة، أبی عن عكرمة، عن عمرو، عن سفیان، حدثنا اهلل، عبد بن علی حدثنا - 47۰1

: مروع قال: فقال سفیان، دثناح اهلل، عبد بن علی وحدثنا ،«والكاهن» وزاد ،«األمر اهلل قضى إذا»: هریرة أبی عن عكرمة، عن عمرو، حدثنا

 ة،عكرم سمعت: قال عمرا؟ تسمع أأنت: لسفیان قلت «الساحر فم على»: وقال ،«األمر اهلل قضى إذا»: قال هریرة، أبو حدثنا عكرمة، سمعت

 قال ،«فرغ»: قرأ أنه عهویرف هریرة أبی عن عكرمة، عن عمرو، عن عنك، روى إنسانا إن: لسفیان قلت نعم،: قال هریرة؟ أبا سمعت: قال

 " قراءتنا وهی: سفیان قال ال، أم هكذا سمعه أدری فال عمرو، قرأ هكذا: سفیان
__________ 

 [البغا فىمصط تعلیق]

 الحجر على ةالسلس کصوت صوت لها( صفوان على کالسلسة. )وانقیادا طاعة أی خضع من مصدر( خضعانا) ش] -( 4/17۳۶) 44۲4

 قضاه الذی األمر المالئكة إلى اهلل ینفذ( ذلك ینفذهم. )علی عنه روى الذی سفیان غیر أی( غیره. )البخاری شیخ اهلل عبد بن( علی. )األملس

 کجبریل خاصةال أی( قالوا. )اصتهمخ المالئكة عامة سأل أی( قالوا. )والفزع الخوف عنها زال( قلوبهم عن فزع. )سفیان غیر زیادة لةالجم وهذه

( الساحر) .الشیاطین مردة وهم (السمع مسترقو. )سأل للذی قالوا أو وقاله تعالى اهلل قضاه ما ألجل( قال للذی. )السالم علیهما ومیكائیل

 .اهلل عبد بن علی هو القائل( سفیانل قلت(. )والكاهن الساحر فم على) فقال الساحر على الكاهن لفظ الروایة هذه فی زاد أی. .( وزاد). المنجم

 جازت کیف الكرمانی قال العینی الق( قراءتنا وهی/. ) ۲۳ سبأ{ / فزع} المتواترة المشهورة والقراءة دینار بن( عمرو. )عیینة ابن هو( سفیان)

 [صحیحا المعنى کان إذا السماع بدون القراءة جواز مذهبه لعل قلت مسموعة؟ تكن لم إذا لقراءةا

[4۵۲۲ - 7۰4۳] 

 

 (141 /۹) البخاری صحیح

 لتق نعم،: قال هریرة؟ أبا سمعت: قال عكرمة، سمعت قال: لسفیان قلت: علی قال هریرة، أبو حدثنا: عكرمة سمعت: عمرو قال: سفیان قال

 أم اهكذ سمعه أدری فال مرو،ع قرأ هكذا: سفیان قال ،(فرغ: )قرأ أنه: یرفعه هریرة، أبی عن عكرمة، عن عمرو، عن روى إنسانا إن: لسفیان

 قراءتنا وهی: سفیان قال ال؟
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__________ 

 [البغا مصطفى تعلیق]

 منه قیب لم إذا الزاد فرغ همقول من( فرغ. )المالئكة إلى القول أو األمر ذلك تعالى اهلل ینفذ أی( ذلك ینفذهم) ش] -( ۶/۲7۲۰) 7۰4۳

 [شاذة قراءة وهی( قراءتنا. )شیء

 

 (۵۳۹ /۸) حجر البن الباری فتح

 (.م144۸ - م1۳7۲ هـ،۸۵۲ - هـ77۳) العَسْقالنی حَجَر ابن

 عن عكرمة عن عمرو نع عنك روى إنسانا إن لسفیان قلت اهلل عبد بن علی عن الحدیث هذا آخر فی الحجر سورة تفسیر فی وقع تنبیه

 ال أم هكذا معهس أدری فال دینار بن عنیی عمرو قرأ هكذا سفیان فقال المعجمة وبالغین الثقیلة المهملة وبالراء الفاء بضم فرغ قرأ أنه هریرة أبی

 بالزای اهومعن للفاعل نیامب مرعا بن وقرأها المهملة والعین بالزای المشهورة والقراءة ومجاهد وقتادة الحسن عن أیضا رویت القراءة وهذه

 ال أم هسمع أدری فال عمرو قرأ هكذا سفیان فقال فیها حل ما قلوبهم عن ذهب المعجمة والغین بالراء التی ومعنى عنهم الفزع أدهش والمهملة

 کان ذاإ السماع بدون قراءةال ازجو مذهبه لعل فالجواب مسموعة تكن لم إذا القراءة جازت کیف قیل فإن الكرمانی قال قراءتنا وهی سفیان قال

 مراده أن على ال أم معهس أدری ال سفیان قول محمل وذلك أولى فهو غیره احتمال وجد إذا لكن محتمال کان وإن هذا قلت صحیحا المعنى

 بغیر لصحفا من األخذب القرآن نقل فی یكتفی ال أن به فالظن مطلقا سمعه هل أنه فی شك أنه ال بالحدیث حدثه الذی عكرمة من سمعه

 لغیره نسب اکم إلیه ینسب أن فیجوز به القراءة من یختار کان ما وافقت أنها فمعناه قراءتنا وهی سفیان قول وأما سماع

 

 (11 /1۹) البخاری صحیح شرح القاری عمدة

 (هـ۸۵۵: المتوفى) العینى الدین بدر الحنفى الغیتابى حسین بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو

 قرأ: )قوله. وسلم علیه اهلل صلى یالنب إلى الحدیث هریرة أبو ویرفع: أی( ویرفعه: )قوله. اهلل عبد بن علی هو القائل( لسفیان قلت: )قوله

 عن أیضا رویت القراءة وهذه ینار،د بن عمرو قرأ وهكذا عیینة، ابن هو: سفیان قال المعجمة، وبالغین مكسورة الراء وتشدید الفاء بضم ،( فرغ

 لم ذاإ الزاد فرغ: مقوله من المعجمة غینوبال والراء الفاء بفتح عامر ابن وقرأ المهملة، والعین بالزای المشهورة والقراءة ومجاهد، وقتادة الحسن

 .یحاصح نىالمع کان إذا لسماعا بدون القراءة جواز مذهبه لعل: قلت مسموعة؟ تكن لم إذا القراءة جازت کیف: الكرمانی وقال شیء، منه یبق

 

 (1۵۳ /۲۵) البخاری صحیح شرح القاری عمدة

 إلى: أی یرفعه هریرة أبی نع عكرمة عن دینار بن عمرو عن روى إنسانا إن عیینة بن لسفیان قلت: أیضا علی قال: أی لسفیان قلت: قوله

 المعجمة، ینوالغ بالراء عمرو قرأ كذاه: سفیان قال. شیء منه یبق لم إذا الزاد فرغ: قولهم من المعجمة والغین بالراء فرغ،: قرأ أنه اهلل رسول

 أدری الف: قوله. صحیحا المعنى نکا إذا السماع بدون القراءة جواز مذهبه لعل بأنه وأجیب قطعا؟ مسموعة تكن لم إذا القراءة جازت کیف: قیل

 اءتناقر وهی عیینة ابن: أی فیانس قال: قوله. قراءته هاأن على بناء نفسه قبل من کذلك قرأها أو عكرمة عن عمرو أسمعه: أی ال أم هكذا سمعه

 .فیه تبعه من وقراءة نفسه قراءة أنها سفیان یرید المعجمة، والغین بالراء یعنی

 

 (17۲ /17) البخاری صحیح شرح فی الدراری الكواکب
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 (هـ7۸۶: المتوفى) الكرمانی الدین شمس سعید، بن علی بن یوسف بن محمد: المؤلف

 جاز یفک قلت فإن. شیء منه یبق لم إذا الزاد فرغ قولهم من والمعجمة بالراء "فزع" قرأ أنه وسلم علیه اهلل صلى النبی إلى أی (رفعه) و

 فی فالكشا فی قال. صحیحا معنىال کان إذا السماع بدون القراءة جواز مذهبه لعل قلت مسموعة تكن لم إذا القراءة جاز تكن لم إذا القراءة

 ائزج کلمة مكان کلمة إبدال نأ على یستدل وبهذا الفاجر طعام قل فقیل األثیم طعام ویقول رجال یقرئ کان أنه الدرداء أبی عنو الدخان حم

 .معناها مؤدیة کانت إذا

 

 (4۶ /1) القرطبی تفسیر

 (هـ۶71: المتوفى) القرطبی الدین شمس الخزرجی األنصاری فرح بن بكر أبی بن أحمد بن محمد اهلل عبد أبو

 [عةالسب األحرف هی لیست السبعة، القراء لهؤالء تنسب التی السبع القراءات أن العلماء من کثیر قول( ]فصل)

 السبعة األحرف هی لیست لسبعة،ا القراء لهؤالء تنسب التی السبع القراءات هذه: وغیرهما صفرة أبی وابن کالداودی علمائنا من کثیر قال

 ابن ذکره المصحف، مانعث علیه جمع الذی وهو السبعة، تلك من واحد حرف إلى راجعة هی وإنما بها، القراءة فی الصحابة اتسعت التی

 من وجهه وعلم روى یماف اختار منهم واحد کل أن وذلك القراء، األئمة أولئك اختیارات هی المشهورة القراءات وهذه. وغیره النحاس

 کثیر، ابن وحرف نافع، حرف: یلفق إلیه، ونسب به وعرف عنه، واشتهر به وأقرأ ورواه قةطری فالتزمه واألولى، عنده األحسن هو ما القراءات

 وقد. صحیح وکل أکثر، وأ ان اختار عنه روى السبعة هؤالء من واحد وکل وجوزه، سوغه بل أنكره وال اآلخر اختار منهم واحد یمنع ولم

 مرفاست مصنفات، ذلك فی بواوکت القراءات من وراؤه رووه مما األئمة هؤالء عن صح ما على االعتماد على األعصار هذه فی المسلمون أجمع

 لطیبا بن بكر أبی کالقاضی المحققون والفضالء المتقدمون األئمة هذا وعلى الكتاب، حفظ من به اهلل وعد ما وحصل الصواب، على اإلجماع

 یصلى فال القراءات شاذ وأما ع،باإلجما ثبتت ألنها یصلى وبها السبعة قراءة على واألمصار األعصار ومضت: عطیة ابن قال. وغیرهما والطبری

 عن یؤثر ما اوأم رووه، أنهم إال فیه دیعتق فال التابعین علماء وعن عنهم اهلل رضی الصحابة عن منه المروی أن أما علیه، الناس یجمع لم ألنه له

 نه،م أنها على بها یعمل وال آن،بقر فلیست المتواترة المصاحف عن القراءة شاذ أما: غیره قال. به یوثق ال فإنه قارنه ومن« 1» السمال أبی

 من هابسماع الراوی صرح لو مافأ. متتابعات أیام ثالثة فصیام: مسعود ابن کقراءة إلیه نسبت من مذهب تأویل بیان تكون أن محاملها وأحسن

 بل لخبرا معرض فی یروه لم لراویا أن النفی وجه واإلثبات، النفی: قولین على بذلك العمل فی العلماء فاختلف وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول

 .آلحادا اخبار کسائر العمل یوجب وذلك سنة، کونه ثبت فقد قرآنا کونه یثبت لم وإن أنه الثانی والوجه. یثبت فال یثبت ولم القرآن، معرض فی
__________ 

 وقد. عامةال عن شاذ القراءات یف اختیار له البصری، العدوى قعنب أبی بن قعنب هو(: بالالمو المیم وتشدید السین بفتح) السمال أبو(. 1)

 .القراء طبقات عن والتصویب محرفا، ۳۶۸ ص وفی الموضع هذا فی االولى الطبعة فی ذکر

 

 ۳۹۳ص ؛ ۵ج ؛ الساجدین سید صحیفة شرح فی السالكین ریاض

 ظنی إنما و قاطبة، العلم هلأ إجماع خالف هو و. الحدیث فی أریدت التی هی اآلن الموجودة عالسب القراءات أن قوم ظن: شامة أبو قال و

 «.۵» الجهل أهل بعض ذلك

 «.۶» ةالسبع األحرف تلك من واحد حرف هو إنما الناس، یقرأها التی السبع القراءات: الصفرة أبی بن محمد قال و
______________________________ 



۹8 

( این را به ۶71گیرد؛ مثال قرطبی )مو این مطلبی است که بعدها نیز مورد تاکید بسیاری از علمای اهل سنت هم قرار می 

ای است که از آن توسعهو غیر  ،از آن حروف سبعه سبع همگی حرف واحد قراءاتدهد که این عمده علمایشان نسبت می

 1(۴۶، ص1القرآن )تفسیر قرطبی( ج ألحکام داند )الجامعصحابه می

که  یقراءات بودن قرآن )یعنی تمام« حرف واحد»شود؛ در روایت اول حضرت بر اکنون معنای دو روایت فوق واضح می

ا بایت دوم کند؛ و در روباشد را مذمت میکند و اختالفی که از جانب خود افراد مستند به خود پیامبر ص باشد( تاکید می

ت که اس یحدن حرف واهماکه قرآن فقط  کنندیم حیو تصر شوند،یم ریدرگ ی سبعه احرفنبو تیغلط از آن روا یتلق نیا

 .خوانندو قاریان مختلف با سند متصل به پیامبر ص همان را می از جانب خداوند نازل شده است

د و در ن هم بودنائت قرآکه عمال معلمان قر السالم که با این رویه مخالفت کردند، طبقه قراءعالوه بر ائمه اطهار علیهم 

 رگرداندندبرق را وشهرها بسیار مشهور شدند با این رویه بشدت مخالفت کردند به طوری که از نیمه دوم قرن دوم بتدریج 

وحنیفه صلی ابقرآن بنامد تا جایی که دو شاگرد ا گویی راکرد این گونه مترادفبه طوری که دیگر کمتر کسی جرات می

ای فیچ عالم حنهم هی اند صریحا از این قول استادشان برگشتند و امروز)ابویوسف و شیبانی( که مکتب حنفی را امتداد داده

 به این فتوای ابوحنیفه قائل نیست.

امام صادق ع را به  ثیحرف واحد در حد چگاهیفضا آشنا بودند، ه نیع با ا تیکه در زمان اهل ب یانیعیرو، ش نیاز ا

رفت ترین مسائلی که احتمال صدور ناشی از تقیه میبا اینکه در خصوص جزییو لذا  کردند؛یقرائت واحد قلمداد نم یمعنا

                                                                                                                                                                                                                 
 أمیر ط. ۲74 ص 1 ج: االتقان فی السیوطی عنه نقله( ۵)

 .4۶ ص 1 ج: القرآن ألحكام الجامع( ۶)

 

 :کتابه لیعةط فی یقول ، 44۹ المتوفی بطال ابن البخاری صحیح شارح شیخ 4۳۵ المتوفی صفرة أبى بن المهلب القاسم أبو

 (۳1 /1) بطال البن البخارى صحیح شرح

 ..... اآلیة هذه معنى: اهلل رحمه صفرة، أبى بن المهلب القاسم أبو لى قال: المؤلف قال

 

 (۸۲ص) األندلس أهل رجال تاریخ فی الملتمس بغیة

 اهلل عبد أبو صفرة أبی بن محمد -14۹

 .الحفصونی محمد أبو قاله وأربعمائة العشرین قبل توفى مذکور بالفضل وکالهما مشهور فقیه المهلب أخو وهو

 

 السَّبْعَةَ الْأَحْرُفَ هِیَ لَیْسَتْ السَّبْعَةِ، الْقُرَّاءِ لِهَؤُلَاءِ تُنْسَبُ الَّتِی السَّبْعُ الْقِرَاءَاتُ هَذِهِ: وَغَیْرِهِمَا صُفْرَةَ أَبِی وَاْبنِ کَالدَّاوُدِیِّ ائِنَاعَُلمَ مِنْ کَثِیرٌ . قَالَ 1

 ابْنُ ذَکَرَهُ  الُْمصْحَفَ، عُثْمَانُ عَلَیْهِ جَمَعَ الَّذِی وَهُوَ السَّبْعَِة، تِلْكَ مِنْ وَاحِدٍ حَرْفٍ إِلَى رَاجِعَةٌ هِیَ وَإِنَّمَا ِبهَا، الْقِرَاءَةِ فِی الصَّحَابَةُ اتَّسََعتِ الَّتِی

 .وَغَیْرُهُ النَّحَّاسِ
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یعیان رغم اصرار بر تقیه، جزییاتی همچون جهر بسم اهلل در نماز را برای شاز اهل بیت سوال کردند و حتی اهل بیت ع علی

 نیکه کدام ا ه باشدسوال کرد ع از امامان شود که یکی از شیعیانحدیث ضعیف یافت نمی کی یحتتثبیت کردند، اما 

 که بر پیامبر نازل شده؟! ن حرف واحد استآاست،  جیما را انیکه االن در م ییهاقرائت

فرق  نیا ایآ شد،یم عهیش شعار نینه ملک، و ا دیکنکه مثال در نماز، مالک، قرائت  فرمودندیم عهیع به ش تیاگر اهل الب ایآ

دست  ارسال وشده است؟ مثال مسح پا و شستن دست از باال در وضو،  عهیبا بعض واجبات و مستحبات که شعار ش کردیم

؛ نت استساهل  روش حیهستند، و مخالف صر عهیشعار ش نها،یا ریالعمل در اذان، و نظا ریخ یعل یو قنوت در نماز، و ح

فتار گ نکهیز اورده اآ یحفظ آنچه ملک وح ای. آکنندیو به آن قرائت م دانندیم زیاز مالک و ملک را اهل سنت جا کیاما هر 

 ملک، سخن ایاز مالک  یکی اگر ایامر مستحب است؟ آ کیشعار شدن قنوت که  ایآن شود مهمتر است  نیگزیجا یراو کی

الق را خ ریغ حرف ست،ین هیکه تق یخودشان و هنگام یهاکه در خانه کنندیرا مجاز م عهیع ش تیاست، اهل الب یراو کی

 سخن خالق قرار دهند و در نماز واجب خودشان هر روزه تکرار کنند؟! یبه جا

نت ن اهل سو هم جزء بزرگا عهی)که هم جزء بزرگان ش قراءاتاز اهل  یبرخ یدر واقع، با تالش ائمه ع و همراه

فهم  نیاد به اکه با استن دادهیبه خود اجازه نم یکس گریو د شودیم حفضا اصال نیکم اوم و چهارم کماند(، در قرون سبوده

ه خودش در ( ک۳۲۹-۲58از این روست که مرحوم کلینی ) .انجام دهد یسبعة احرف، چنان اقدام ناصواب تیغلط از روا

در همان  -یدیمدچنانکه  -آورد؛ و از سوی دیگررا می زیسته از سویی این روایت نزول بر حرف واحدبحبوحه این زمان می

 نیبر اساس هم را هیآ ثیحد کیدر  یعنی کند؛یرا نقل م یمختلف قراءات یبراحتاحادیث متعددی از اهل بیت ع در کافی 

 .ستام معصو از امام زیهر دو ن که کندیرا مطرح م یگریامام قرائت د گرید یثیو در حد آوردیفص از عاصم محقرائت 

 : خلط بین سبعه احرف و قراءات سبع تکمله

کند که این چه اشتباه بزرگی است که افراد گالیه می؛ از ائمه قراءات( ۴5۹-۳7۰یک قرن بعد ابوالفضل رازی )کمتر از 

و یک  1(۴۳ص ،1ج ،العشر القراءات فی النشرگیرد )سبعه ابن مجاهد را منطبق بر نزل القرآن علی سبعه احرف می قراءات

ای شده که اگر کسی به غیر شود که وضعیت به گونه( فریادش بلند می۴۳۰)م مهدوی عمار بن أحمد العباس أبوقرن بعد 

                                                           
 أن فی األغبیاء وامالع بعض وقع أجلها من التی الشبهة ذکر أن بعد الرازی أحمد بن الرحمن عبد الفضل أبو اإلسالم شیخ اإلمام وقال  .1

 القراءات ثمنوا إنما الناس وأن أحرف، سبعة على القرآن أنزل: - وسلم علیه اهلل صلى -: بقوله إلیها المشار هی السبعة األئمة هؤالء أحرف

 أو التصنیف، فی تثمینا أثرهم أقتف لم وإنی: قال ثم الشبهة، هذه ألجل مجاهد ابن علیهم اقتصر الذین السبعة عدد على وزادوا وعشروها

 األزمنة وال آخرین دون الرجال من عددا المنزلة السبعة األحرف فی المراعى لیس أن ولیعلم الشبهة، من ذکرته ما إلزالة إال تفریدا أو تعشیرا،

 أی فی حدة على القراءة فی طریقا وجرد صاحبه بخالف حروفا منهم واحد کل فاختار األمة من یحصى ال عدد اجتمع لو وأنه األمكنة، وال

 بذلك کان لما االختیار، بشرط الحروف من اختاره بما المختار ذلك کان أن بعد ذلك فی الماضین األئمة بعد أراد أوان أی وفی کان مكان

 .القیامة یوم إلى متسع فیها بل المنزلة، السبعة األحرف عن خارجا
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 الدین موفق؛ و بعدا 1(۳۶ص ،1ج ،العشر القراءات فی النشرکنند )قراءات سبعه ابن مجاهد قرائت کند عامه وی را تکفیر می

متصور ولو  قراءات( هم تصریح می کند که سبعه احرف تمام ۶8۰-5۹1) الموصلی الکواشی یوسف بن احمد ابوالعباس

واقع این ترفندی بود از جانب ابن مجاهد، در  ۲.(۴۴ص ،1ج ،العشر القراءات فی النشرشود )هفتاد هزارتا باشد را شامل می

گویی( با کوسس اهل بیت ع و قاریان بالد )یعنی جواز مترادف حدیث سبعه احرف -البته نادرستو  – که وقتی محمل رایج

سبعة احرف است( و با این ترفند، از بین رفت؛ محمل جدیدی برای این حدیث درست کند )که گویی قراءات سبع همان 

حف لف مصءات مخاسازی مصاحف و حذف قرانه زندگی مسلمانان بیرون کند؛ و فرایند یکسانتمام قراءات دیگر را از صح

که برای قراءات غیرمطابق با « قراءات شاذ»کلمه طوری شد که ظرف یک قرن، عثمانی را به کرسی بنشاند به نحوی که 

غیرهفتگانه مذکور به کار رفت؛ و قراءات غیرمنطبق بر مصحف عثمانی با  ، دیگر برای قراءاترفتمصحف عثمانی به کار می

جزری توانست فقط تعدادی از قراءات منطبق با بدر شد؛ و تالشهای امثال ابن کامال از میدان« نسخ التالوة«یا « غلط»تعابیر 

د؛ و لذا تا امروز هم قراءات امثال اعمش و یزیدی و مصحف عثمانی را به مجموع قراءات رایج در بستر جامعه برگردان

 اند( جزء قراءات شاذهمحیصن )که در کنار قراءات عشر معروف به عنوان قراءات اربعة عشر مشهور شدحسن و ابن

 !شوندمیمحسوب 

 قرآن قراءاتمصاحف و  تاریخ مروری بر: فصل سوم

ا شاذ یمتواتر  وزهد که بستر اجتماعی چه تغییراتی کرده است و آنچه امربه طور اجمال معلوم شاز اینکه پس اکنون 

شمرند همگی برمی شرطی برای اعتبار داشتن قرائتصحف عثمانی را به عنوان یا اینکه مثال مطابقت با م ،ندنکقلمداد می

ه نحو باست  اکنون مناسب وقایعی است که در طول تاریخ و بتدریج ساخته شد تا برخی از قراءات از میدان بدر شود،

ق در ز مطلب فوطالع اابه تطوراتی که در این چند قرن رخ داد بپردازیم که بسیاری از ابهاماتی که با  گام به گام تفصیلی

ی برخ ت در میانقراءا کند رفع شود؛ و نیز بسیاری از تحلیلهای ناصوابی که از بسیاری از تعابیر علمای علمان خطور میاذه

 رایج گردیده اصالح شود.از بزرگان متاخرین 

... 

                                                           
 عامر وابن عمرو وأبی کثیر وابن نافع على األغلب فی األمصار أهل اقتصار فأما( : المهدوی عمار بن أحمد العباس أبو اإلمام قال . 1

 خطأ، یخالفها ما سمع إذا حتى المحتوم کالفرض الناس عامة فجعله واختبارا، اختصارا المتأخرین بعض إلیه فذهب والكسائی، وحمزة وعاصم

 وربما أبطلها غیرهما عنه راو قراءة سمع إذا فصار منهم، إمام لكل راویین على عنایته قلت من اقتصر ثم وأشهر، أظهر کانت وربما کفر أو

 نظره قل من کل وأوهم جهله یسعهم لم ما جهلوا حتى العامة على وأشكل یفعله، أن له ینبغی ال ما السبعة هؤالء مسبع فعل ولقد أشهر، کانت

 .الشبهة هذه لیزیل زاد أو السبعة، عن نقص اقتصر إذ لیته،و السابق، الالحق وهم وأکد غیر ال النبوی الخبر فی المذکورة هی هذه أن

 نَدُهُسَ َصحَّ مَا وَکُلُّ: التَّبْصِرَةِ تَفْسِیرِهِ َأوَّلِ فِی الْمَْوصِلِیُّ الْكََواشِیُّ یُوسُفَ بْنُ أَحْمَدُ الْعَبَّاسِ أَُبو الدِّینِ مُوَفَّقُ الْوَلِیُّ الْعَالِمُ الْإِمَامُ الشَّیْخُ . وَقَالَ ۲

 فَعَلَى مُتَفَرِّقِینَ أَوْ مُجْتَمِعِینَ، أَلْفًا سَبْعُونَ رََواهُ  وَلَوْ عَلَیْهَا الْمَنْصُوصِ السَّبْعَةِ مِنَ فَهُوَ الْإِمَامِ الْمُصْحَفِ خَطَّ لَفْظُهُ َووَافَقَ الْعَرَبِیَّةِ فِی وَجْهُهُ وَاسْتَقَامَ

 انْتَهَى. شَاذَّةٌ  بِأَنَّهَا فَاحْكُمْ الْقِرَاءَةِ فِی الْمَذْکُورَةِ الثَّلَاثَةِ هَذِهِ مِنْ وَاحِدٌ فُقِدَ وَمََتى آلَافٍ، سَبْعَةِ أَوْ کَانُوا سَبْعَةٍ َعنْ رَاَءاتِالْقِ قَبُولُ بُنِیَ الْأَصْلِ هَذَا
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 سال 23تاریخ ظهور قرآن در جریان نزول این حقیقت در ظرف الف. 

 مقدمه

 تفاوت آیات. شواهد نزول م1

شده های مختلف اوال همگی توسط جبرئیل امین نازل، و توسط خود حضرت محمد ص مستقالً بر مردم قرائت میقرائت

 قرائت اختالف -سازی مصاحف توسط عثمان پدید آمدکه بتدریج و به تَبَع یکسان ایابتدایی تصور برخالف -است؛ و ثانیا 

 مختلف صورتهای به گاه آیه یک بویژه که 1است. بوده عبارات و کلمات در گاه کهبل است، نبوده اعراب و حروف در تنها

 نازل مختلف موقعیت چند در آیات از برخی که شودمی ذکر فراوان سنی، و شیعه روایی منابع در و است شدهمی نازل

 حدیثی اهل سنت منابع در. است شتهدا کمتر یا بیشتر کلماتی هانزول از برخی در گاه که است این توجه جالب و ؛۲اندشده

 کندمی قرائت شنیده خود آنچه با متفاوت را ایآیه شخصی که دیدندمی صحابه بزرگان از برخی که هست متعددی روایات

                                                           
 مورد که( عباسابن ویا مسعودابن حفمص ویا ُابَیّ مصحف با مطابق ولی) عثمان مصحف با غیرمطابق قراءات از برخی .  مثال در 1

 صحیح) است شده قرائت «غَصْباً صالِحَةٍ سَفینَةٍ کُلَّ» صورت ( به1۸/7۹)کهف «غَصْباً سَفینَةٍ کُلَّ» عبارت است، بوده مسلمانان اهتمام

 این و ،(۲1۳ص ،7ج المحیط، البحر ؛1۵۹ص ،1۰ج نسائی، سنن ؛1747ص ،4ج مسلم، صحیح ؛۹1و  ۸۸ص ،۶و ج 1۵4، ص4ج بخاری،

 ،۲ج العیاشی، تفسیر ؛744ص ،۶ج البیان، مجمع) است شده نقل هم ع اطهار ائمه از مصحف، دو این بر عالوه هم شیعه روایات در مطلب

 (.۳۹ص ،۲ج القمی، تفسیر ؛۳۳۵ص

 فَتُصْبُِحوا بِجَهالَةٍ قَوْماً ُتصیبُوا أَنْ فَتَبَینُوا بِنَبَإٍ فاسِقٌ مْجاَءکُ إِنْ آمَنُوا الَّذینَ َأیهَا یا»توان به شأن نزول و احادیث ناظر به آیه . مثال می ۲

است )در منابع اهل سنت غالبا آن را  شده نزول روایت شأن دو کم دست آیه این ( اشاره کرد. درباره۶)حجرات/« نادِمینَ فََعلْتُمْ ما عَلی

 زراره حدیثی در و ؛ وه بر ولید بن عقبه آن را در مورد عایشه هم معرفی کرده است(دانند؛ و در منابع شیعی عالدرباره ولید بن عقبه می

 کنند:می تأیید را هردو ع امام است؛ درست نزول شأن دو این از کدام که میپرسد ع باقر امام از وقتی

 یَْأتِیهَا رِیَةَمَا ِإنَّ ص اللَّهِ لِرَسُولِ قَالَتْ شَةَعَائِ ِإنَّ فَقَالَ ةِالْآیَ ذِهِهَ عَنْ َألْتُهُسَ: قَالَ هُلَفْظُ صُورَةً تَفْسِیرِهِ فِی اللَّهُ رَحِمَهُ ِإبْرَاهِیمَ ْبنُ عَلِیُّ ذَکَرَهُ مَا

 هَاعَمِّ ابْنُ عَلَیْهَا دَخَلَ فَلَمَّا دْتُهَافَرَصَ إِلَْیهَا خَلَدَ إِذَا نِیفَأَعْلِمِی ادِقَةًصَ ُکنْتِ إِنْ قَالَ وَ ص اللَّهِ رَسُولُ فَغَضِبَ  بِالْفَاحِشَةِ لَطَخَتْهَا وَ لَهَا عَمٍّ ابْنُ

 خَذَفَأَ قَالَ عُنُقَهُ فَاضْرِبْ نْدَهَاعِ وَجَدْتَهُ َفإِنْ فَالسَّیْ خُذِ عَلِیُّ َیا قَالَفَ ع عَلِیّاً ص اللَّهِ رَسُولُ فَدَعَا عِنْدَهَا الْآنَ هُوَ  فَقَالَتْ ص اللَّهِ رَسُولَ أَخْبَرْتُ

 السَّیْفُ مََعهُ وَ ع فَانَْطلَقَ قَالَ تَثَّبَّتُ بَلْ لَا الَفَقَ أَثَّبَّتُ َأوْ رِالْوَبَ فِی الْمَحْمِیِّ  ودِکَالسَّفُّ  أَکُونُ الْأَمْرِ فِی بَعَثْتَنِی إِذَا اللَّهِ رَسُولَ یَا قَالَ وَ السَّیْفَ ع عَلِیٌّ

 وَ نَخْلَةً دَ فَصَعِ الْآخَرِ الْبَابِ مِنَ خَرَجَ وَ زِعَفَ الْبَابِ فِی ع لِیٍّعَ  عَیْنَ الْقِبْطِیُّ أَىرَ فَلَمَّا الْبَابِ نَقْبَ عَیْنَهُ فَأَلْزَمَ مُغْلَقاً  دَهُوَجَ الْبَابِ إِلَى انْتَهَى فَلَمَّا

 ثُمَّ عَنْهُ بِوَجْهِهِ  ع مُؤْمِنِینَالْ أَمِیرُ فَصَدَّ وبٌمَجْبُ هُوَ افَإِذَ عَوَْرتِهِ عَنْ حَسَرَ لسَّیْفُا مَعَهُ وَ ع عَلِیّاً الْقِبْطِیُّ رَأَى َفلَمَّا الْحَائِطَ[ ۵۸۵ص] َعلَى تَسَوَّرَ

 فَأَنْزَلَ بِهِ یُلَطِّخُونَّا مَا سُوءِ مِنْ لْبَیْتِا أَهْلَ یُعَافِینَا لْیَزَ لَمْ یالَّذِ لِلَّهِ مْدُالْحَ قَالَ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ وَجْهُ فَتَهَلَّلَ َرأَى بِمَا ص اللَّهِ رَسُولَ فَأَخْبَرَ رَجَعَ

 َیقُولُونَ الْعَامَّةَ إِنَ زُرَارَةُ فَقَالَ  نادِمِینَ  فَعَْلتُمْ ما عَلى تُصْبِحُوافَ جَهالَةٍبِ قَوْماً صِیبُواتُ أَنْ فَتَبَیَّنُوا بِنَبَإٍ فاسِقٌ جاءَکُمْ إِنْ آمَنُوا الَّذِینَ َأیُّهَا یا عَلَیْهِ اللَّهُ

 یَا ع ْعفَرٍجَ أَبُو فَقَالَ إِْسلَامِهِمْ بَعْدَ فَرُواکَ أَنَُّهمْ خُزَْیمَةَ بَنِی عَنْ فَأَخْبَرَهُ ص یِّالنَّبِ إِلَى جَاءَ حِینَ مُعَیْطٍ أَبِی بْنِ عُقَْبةَ بْنِ الْوَلِیدِ فِی الْآیَةُ هَذِهِ نَزَلَتْ

 تاآلیا تأویل. )بَطْنُهَا بِهِ حَدَّثْتُكَ ذِیالَّ وَ ظَهْرُهَا اسِالنَّ أَیْدِی فِی الَّذِی فَهَذَا بَطْنٌ وَ ظَهْرٌ لَهَا وَ إِلَّا آیَةٌ الْقُرْآنِ مِنَ لَیْسَ أَنَّهُ عَلِْمتَ مَا وَ أَ زُرَارَةُ

 (.۵۸۵ص الطاهرة، العترة فضائل فی الظاهرة
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و البته خود پیامبر  1«امگفته وحی فرشته جانب از من را دو هر» فرمودمی ایشان و رفتندمی ص پیامبر خدمت همدیگر با و

 صورت یک به را آیه یعنی) گفتندمی «القراءة إفراد» عمل این به که کند قرائت نحوه یک فقط هرکس که ید می کردندص تاک

 (.نشود خلط همدیگر با مطالب مخاطب، برای که نحوی به کردن قرائت

... 

 . مباحث مربوط به عرضه اخیره2

 ۳،اندرا پذیرفتههم آن  (ن شیعه )مانند شیخ طوسیاز بزرگا قلیلی، و ۲تفاسیر اهل سنت بسیار رایج است توجیهی که در

 «مالتالوة دون الحک نسخ» و« نسخ التالوة و الحکم»بوده که دو قسم دارد:  «التالوةنسخ»مساله 

ولی این کلمه که . معنای ا(1۰۶یک واقعیت مسلمی است که قرآن کریم هم بر آن تاکید فرموده است )بقره/« نسخ»مساله 

در  نسخ شود است؛ یعنی حکمی در قرآن بیاید و بعداً حکمش« نسخ الحکم دون التالوة»مفسران است  مورد اتفاق همه

زول آیه بعد، نکه پس از چند روز، با  (1۲شود، مانند آیه نجوی )مجادله/اش هنوز باقی است و تالوت میحالی که آیه

 حکمش نسخ شد. 

اند ممکن است گاه تالوت آیه هم نسخ شود، خواه حکمش باقی بماند مفسران مذکور، این معنا را بسط داده و گفتهاما 

یا حکمش هم نسخ شود ( ۴؛ مانند چیزی که اهل سنت درباره آیه موسوم به آیه رجم مطرح می کنند)نسخ التالوة دون الحکم

 .(و چیزی از آن نماند )نسخ التالوة و الحکم

                                                           
( دو حدیث مفصل در این زمینه را از ۲۰۹-۲۰۸ص ،۳1)ج األنوار حوم مجلسی در بحار. مر1۸4ص ،۶ج البخاری، . مثال صحیح 1

آن را از صحاح معروف اهل سنت  ،(۹۳۹ حدیث 47۸ -477ص ،۲ج)حدیثی که کتاب جامع االصول  یكیکند. کتب اهل سنت نقل می

کند که حكایت نزاع عمر با هشام بن حكیم است که و ابوداود و نسائی، با سندهای مورد اعتماد آنان( نقل می )بخاری و مسلم و مالك

که خود مستقیما از صحاح مسلم  حدیثی دیگریکند؛ و بیند او سوره فرقان را به نحوی متفاوت با آنچه خودش از پیامبر شنیده قرائت میمی

 کند.بیند او آیاتی را متفاوت با وی قرائت میکند که حكایت نزاع ابی بن کعب  با رفیقش است که میو ترمذی و ابوداود و نسائی نقل می

 ۵۹۲ و 1۵4ص ،1ج ،(بغوی) التنزیل معالم ؛1۰۰ص ،1ج ،(بیضاوی) التنزیل أنوار ؛74ص ،1ج ،(جصاص) القرآن احكام: . مثال ۲

 ۳۹4ص ،1ج القرآن، تفسیر فى . التبیان ۳
 فَارْجُمُوهُمَا وَالشَّیْخَةُ الشَّیْخُ زَنَى إِذَا» . در کتب اهل سنت روایات متعددی از عمر نقل می کنند که مدعی است که آیه ای بدین صورت  4

وجود داشته که بر حكم رجم )سنگسار( پیرمرد و پیرزنی که زنا کنند، تصریح نموده، ولی در  در قرآن« حَكِیمٌ عَِزیزٌ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنَ نَكَاال الْبَتَّةَ

، ۲؛ تفسیر االمام الشافعی، ج۵۵۸، ص۶ج المأثور، تفسیر فى المنثور فتاوی اهل سنت مورد اتفاق است اما اکنون در قرآن نیست! )مثال الدر

هـ(، تحقیق: أحمد بن مصطفى الفرَّان، المملكة العربیة السعودیة: دار ۲۰4)المتوفى یافعتفسیر اإلمام الشافعی؛ محمد بن إدریس الش) ۵۵۵ص

 (۲۹۰، ص۶(؛ تفسیر الطبری، ج.14۲7التدمریة، 
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1۰۳ 

ی چهارم حت تا قرن و( لغو و کامال غیرحکیمانه است، وة دون الحکمنسخ التالاما صرف نظر از اینکه چنین کاری )بویژه 

رخی ی توجیه بها بعد براای بوده که قرنسازیکند که تئورییک نفر نیز چنین دیدگاهی نداشته )که این احتمال را تقویت می

 مطالب پدید آمده(، شواهد نقض فراوانی نیز دارد:

 خرین عرضهرآن )آنین دیدگاهی دارند، برای توجیه این ادعا، به عرضه اخیره قالف. مهمتر از همه اینکه کسانی که چ

ضه بود که اند که در این عرکنند و مدعیقرآن از جانب فرشته وحی بر پیامبر اکرم ص در سال آخر عمر ایشان( تمسک می

حف نی )مصمخالف مصحف عثما کوشند شواهد فراوانی که بر وجود قراءاتالتالوة بسیاری از آیات رخ داد؛ و مینسخ

ر داد کنند؛ ه قلمداطالعی صحابی مذکور از این عرضه اخیرکنونی( در کتب معتبر خود اهل سنت وجود دارد، همگی را بر بی

داهلل ابی و عب هلل بنمسعود و عبدا حالی که از کسانی که با سندهای مختلف حضورش در عرضه اخیره اثبات شده، عبداهلل ابن

زید بن  ینکه خودغیرمنطبق بر مصحف عثمانی از آنها نقل شده؛ و آن سو، هیچ سندی بر ا قراءاتهستند که این بن عباس 

 ثابت )که مصحف عثمانی را تنظیم کرده( در عرضه اخیره حضور داشته باشد، وجود ندارد.

... 

 تکمله: اختالف بالزیاده و النقصان

دتا ها شده عمف از آنبوده است و روایاتی که در متاخرین برداشت تحریدامنه تعدد قراءات بسیار بیش از اعراب و نقطه  

 از باب تعدد قراءات است. 

 ..یات؛ و .آروایات تفسیری؛ تاویل وحی بیانی؛ اشاره ای به اقوال مختلف در باب قراءات اهل بیت: تحریف؛  -

ختالف ا راءاتقتعدد  یکی از اقسام به تصریحات بزرگانی همچون شیخ طوسی و مرحوم طبرسی و ... به اینکه اشاره -

 به زیادت و نقصان بوده؛ آن هم در حد کلمات و عبارات و جمالت و ....

- ... 

... 

 28تا سال  قراءات. ظهور قرآن در مصاحف و رواج ب

... 

 المومنین ع )مصحف امیرالمومنین ع(. گردآوری توسط امیر1

 و نشست خانه در ایشان، از مردم اعراض و ص اکرم پیامبر شهادت از بعد ع علی حضرت ،1سنی و 1شیعه روایات طبق

  .ننهاد دوش بر ردا نشد، تمام قرآن آوریجمع کار تا

                                                           
 آمده است: 4۰ص ،۲ج ،(شهرآشوب البن) السالم علیهم طالب أبی آل مناقب: . مثال 1



1۰۴ 

 و نکردند؛ قبول را قرآن آن ودند،ب گرفته دست به را خالفت که کسانی اما آوردند مسجد به را قرآن آن ایشان سپس

 همواره ع اطهار ائمه و ؛۲دید نخواهد را آن کسی( عج) ما قائم ظهور تا دیگر: فرمود و برگرداند منزل به را آن ع حضرت

 ۳.است موجود ایشان نزد قرآن آن که اندداشته تاکید

 ص اکرم پیامبر که بود یقراءات تمام واجد تنهانه کرد، آوریگرد ع علی حضرت که قرآنی آن مختلف، احادیث طبق بر

 ۴است؛ بوده … و آنها باطن و ظاهر تفسیر آیات، نزول شأن حاوی بلکه بود، کرده قرائت مردم بر وحی فرشته توسط

... 

                                                                                                                                                                                                                 
 نْدَعِ شَفَتَیْهِ یُحَرِّكُ النَّبِیُّ کَانَ «لِسانَكَ ِبهِ حَرِّكْتُ ال» وْلِهِقَ  فِی عَبَّاسٍ نِابْ عَنِ  تَفْسِیرِهِ فِی یَعُْقوبُ وسُفَیُ  أَبُو وَ الْقُرْآنِ نُزُولِ فِی الشِّیرَازِیُّ ذَکَرَ

 قَالَ «آنَهُقُرْ وَ جَمْعَهُ َعلَیْنا إِنَّ» َعلَیْكَ هِقِرَاءَتِ مِنْ بِهِ غَیُفْرَ أَنْ لِقَبْ مِنْ «بِهِ لِتَعْجَلَ» بِالْقُرْآنِ یَعْنِی «لِسانَكَ بِهِ تُحَرِّكْ ال» لَهُ قِیلَ وَ لِیَحْفَظَهُ الْوَحْیِ

 مَوْتِ ْعدَبَ َعلِیٌّ جَمَعَهُ وَ یٍّعَلِ  قَلْبِ فِی نَالْقُْرآ اللَّهُ مَعَفَجَ بَّاسٍعَ ابْنُ بٍ. قَالَطَالِ أَبِی بْنُ َعلِیُّ اللَّهِ رَسُولِ بَعْدَ الْقُرْآنَ یَجْمَعَ أَنْ مُحَمَّداً اللَّهُ ضَمِنَ

 .أَشْهُرٍ بِسِتَّةِ اللَّهِ رَسُولِ

 آمده است: ۳۹۹-۳۹۸ص الكوفی، فرات یا در تفسیر

 ثِیرٍکَ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ َعمِّهِ عَنْ انَحَسَّ بْنُ عَلِیُّ نِیحَدَّثَ الَقَ الْحَنَّاطُ جَبُُزرْ ْبنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ یُوُسفَ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا قَالَ فُرَاتٌ

 نَوْبََتكَ تَیْ قَضَ قَدْ إِنَّكَ مُحَمَّدُ یَا فَقَالَ أَتَاهُ ع جَبْرَئِیلَ نَّإِ ثُمَّ. «ىالْقُرْب فِی ةَالْمََودَّ إِلَّا أَجْراً عَلَیْهِ أَسْئَلُكُمْ ال قُلْ» تَعَالَى قَوْلِهِ فِی ع َجعْفَرٍ أَبِی عَنْ

 بِهِ یُعَْرفُ الِمٌعَ فِیهَا وَ إِلَّا الْأَْرضَ أَتْرُكُ لَا یإِنِّ وَ عَلِیٍّ نْدَعِ بُوَّةِالنُّ عِلْمِ ثَارَآ وَ الْعِلْمِ مِیرَاثَ وَ الْأَکْبَرَ الِاسْمَ فَاجَْعلِ أَیَّامُكَ أَْسلَبَتْكَ وَ[ نُبُوََّتكَ]

 آثَارُ وَ لْعِلْمِا مِیرَاثُ هُوَ وَ الْأَکْبَرِ بِاالسْمِ هِإِلَیْ فَأَوَْصى آخَرِالْ لنَّبِیِّا خُرُوجِ إِلَى النَّبِیَّ یَتَرَبَّصُ فِیمَا وُلِدَ لِمَنْ حُجَّةً یَكُونُ وَ ایَتِیوَلَ بِهِ یُعْرَفُ وَ طَاعَتِی

 حَتَّى َأیَّامٍ ثَلَاثَةَ تَخْرُجْ لَا عَلِیُّ یَا قَالَ وَ یْنِالْإِثْنَ یَوْمَ رِضَمَ وَ ِلمَةٍکَ أَلْفُ کَلِمَةٍ کُلِّ وَ بَابٍ أَلْفُ ابٍبَ لِكُلِّ یُفْتَحُ بَابٍ بِأَلْفِ إِلَیْهِ أَوْصَى وَ النُّبُوَّةِ عِلْمِ

 ظَهْرِهِ ىَعلَ رِدَاءَهُ عَلِیٌّ یَضَعْ فَلَمْ ع مَانَسُلَیْ وَصِیِّ سُنَّةِ ضِدِّ فِی كَنَّفَإِ شَیْئاً مِنْهُ یَنْقُصَ لَا وَ شَیْئاً الشَّیْطَانُ فِیهِ یَِزیدَ لَا کَیْ اللَّهِ کِتَابَ[ یؤلف] تُؤَلِّفَ

 .شَیْئاً مِنْهُ یَنْقُصْ لَمْ وَ شَیْئاً الشَّیْطَانُ فِیهِ یَزِدْ فَلَمْ الْقُرْآنَ جَمَعَ حَتَّى

 آمده است: 4۵۰ص ،۵ج صنعانی، عبدالرزاق . مثال در مصنف 1

 تُآلَیْ ِإنِّی» :فَقَالَ بَكْرٍ؟ َأبِی بَیْعَةِ عَنْ فْتَتََخلَّ: فَقَالَ مَرُعُ فَلَقِیَهُ بَیْتِهِ فِی یٌّعَلِ  تَخَلَّفَ بَكْرٍ لِأَبِی بُویِعَ لَمَّا: قَالَ عِكْرِمَةَ عَنْ َأیُّوَب، عَنْ مَرٍ،مَعْ عَنْ

 یَتَفَلَّتَ نْأَ خَشِیتُ فَإِنِّی الْقُرْآنَ أَجْمَعَ تَّىحَ الْمَكْتُوبَةِ  لَاةِالصَّ إِلَى إِلَّا بِرِدَاءٍ أَرَْتدِیَ أَلَّا سَلَّمَ،[ و آله] وَ عَلَیْهِ اهللُ َصلَّى اللَّهِ رَسُولُ قُبِضَ حِینَ بِیَمِینٍ

 «الْقُرْآنُ

۲  . 

۳  . 

 .   سند .. 4

از ما  دیخواهیرچه مو ه میارعالم علم د قیآن به همه حقااند ما با مراجعه به قرکرده دیتاک یمتعدد اتیچنانكه ائمه اطهار در روا   

 ت.نگرفته اس قرار گرانید اریکه در اخت دانندیبه قرآن م یاز علم خاص یرا ناش نیو ا م؛ییتا با قرآن به شما پاسخ گو دیبپرس



1۰5 

 . گردآوری توسط ابوبکر و عمر )مصحف عمر( و سایر صحابه2

 –؛ و البته  بسیاری از صحابه 1کندآوری قرآن میبه جمع اقدام ثابت بن و به پیشنهاد عمر، زید ابوبکر در زمان یکبار بعدا

مسعود، اُبَیّ بن کعب، انس بن مالک، جابر بن عبداهلل، عبداهلل بن عمر، و ... نیز جداگانه اقدام به تهیه مصحفی برای مانند ابن

تقیما یا باواسطه از پیامبر های مختلفی بود که مسو این مصاحف گوناگون، که هریک حاوی برخی از قرائت ۲خویش نمودند

 1گرفت.برداری و استفاده عمومی قرار میص شنیده بودند، در بالد اسالمی مورد نسخه

                                                           
اد می دهد و او بشدت مخالفت می کند تا با . و جالب این است که در تاریخ آمده که ابتدا عمر اصل انجام این کار را به ابوبكر پیشنه 1

اصرارهای عمر کم کم راضی می شود. وقتی هم که ابوبكر و عمر به زید بن ثابت پیشنهاد این کار را می دهند او هم بشدت خودداری می 

است که آنها این چنین واهمه داشته کند. آیا واقعا جمع کردن قرآن کار بدی کند و بعد از اصرارهای فراوان آنها انجام این کار را قبول می

. اند؟ اهل سنت در توجیه این مطلب می گویند چون به هر حال کار دشواری بوده، آنها واهمه داشته اند که نتوانند کار را درست انجام دهند

و اینكه « ن زمینه متهم نمی دانیمتو جوان عاقلی هستی و ما تو را در ای»جواب فراوانی باقی است. جمالت ابوبكر به زید که اما سواالت بی

ند و چرا قرآنی که امیرالمومنین ع جمع کرده و آماده بود را قبول نكردند و الاقل چرا در این جمع یكبار هم به امیرالمومنین ع مراجعه نكرد

ن کار واهمه داشت، و چرا در دور دارتر او را انتخاب کردند و چكاری می خواستند بكنند که او بشدت از ایدر میان این همه اصحاب سابقه

بعد در زمان عثمان باز وی را مامور این کار کردند و باز نه تنها سراغ کسانی همچون امیرالمومنین ع نرفتند، بلكه به صحابی مهمی مثل 

در پاورقیهای بعدی( مسعود را در این کار اجازه همكاری ندادند تا حدی که او بشدت از این اقدام گالیه می کرد  )آدرس مطلب ابن

 سواالتی است که در تاریخ بدون پاسخ رها شده است.

 نِبْ زَیْدِ نْعَ السَّبَّاقِ، ابْنُ أَخْبَرَنِی: قَالَ یِّالزُّهْرِ  َعنِ وُنسُ،یُ دَّثَنَاحَ: قَالَ ُعمَرَ بْنُ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا: قَالَ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنا

[ ثْمَانَعُ حَدِیثُ وَهَذَا] حَدَّثَهُ ثَابِتٍ بْنَ زَیْدَ أَنَّ سَّبَّاقِ،ال بْنِ یْدِعُبَ عَنْ هَابٍ،شِ اْبنِ عَنِ أَبِی، حَدَّثَنَا: قَالَ إِبَْراهِیمَ ْبنُ یَعْقُوبُ وَحَدَّثَنَا[ ح: ]قَالَ  ثَابِتٍ

 بِأَهْلِ اسْتَحَرَّ دِقَ الْقَتْلَ ِإنَّ: فَقَالَ أَتَانِی عُمَرَ  إِنَّ: بَكْرٍ  أَبُو فَقَالَ نْهُعَ اللَّهُ رَضِیَ عُمَرُ وَعِنْدَهُ فَأَتَیْتُهُ الْیَمَامَةِ أَهْلِ قْتَلَمَ بَكْرٍ َأبُو إِلَیَّ أَرْسَلَ ": قَالَ

 فَقُلْتُ الْقُرْآنِ جَمْعِبِ تَأْمُرَ أَنْ أَرَى وَإِنِّی یُوعَى، لَا الْقُرْآنِ مِنَ ثِیرٌکَ فَیَذْهَبُ الَْموَاطِنِ یفِ بِالْقُرَّاءِ الْقَتْلُ یَسْتَحِرَّ أَنْ أَخَْشى وََأنَا الْقُرْآنِ، قُرَّاءِ مِنْ الْیَمَامَةِ

 لِذَلِكَ اللَّهُ شَرَحَ حَتَّى ذَلِكَ فِی یُرَاِجعُنِی َزلْیَ فَلَمْ خَیْرٌ، للَّهِوَا وَهُ: فَقَالَ سَلَّمَ؟ وَ ]آله و[ عَلَیْهِ اهللُ َصلَّى اللَّهِ رَسُولُ یَفْعَلْهُ لَمْ شَیْئًا أَفْعَلُ کَیْفَ: لِعُمَرَ

 اللَّهِ لِرَسُولِ الْوَحْیَ تَكْتُبُ وَکُنْتَ هِمُكَنَتَّ لَا عَاِقلٌ ابٌّشَ إِنَّكَ: عُمَرُ فَقَالَ مُیَتَكَلَّ لَا عِنْدَهُ جَالِسٌ َوعُمَرُ: زَیْدٌ قَالَ عَُمرُ رَأَى الَّذِی فِیهِ وَرَأَیْتُ صَدْرِی

 جَمْعِ مِنْ بِهِ ونِیأَمَرُ کَانَ مِمَّا عَلَیَّ بِأَثْقَلَ کَانَ مَا الْجِبَالِ مِنَ جَبَلٍ قْلَنَ َکلَّفُونِی لَوْ فَوَاللَّهِ فَاجْمَعْهُ، الْقُرْآنَ هَذَا فَتَتَبَّعْ وَ ]آله و[ سَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى

 صَدْرِی اللَّهُ شَرَحَ حَتَّى یَُراجِعُنِی بَكْرٍ وأَبُ یََزلْ[ ۵۶:ص] مْوَلَ لَّمَ؟وَ ]آله و[ سَ هِ عَلَیْ اهللُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ یَفْعَلْهُ لَمْ شَیْئًا تَفَْعلُونَ وَکَیْفَ: قُلْتُ آنِالْقُرْ

 زَیْمَةَخُ مَعَ التَّوْبَةِ سُورَةِ آخِرَ وَجَدْتُ حَتَّى الرِّجَاِل، رَِوصُدُو بِوَالْعُسُ قْتَابَِوالْأَ الْأَکْتَافِ مِنَ قُرْآنَالْ فَجَمَعْتُ وَعُمَرَ بَكْرٍ أَبِی صَدْرَ لَهُ شَرَحَ بِالَّذِی

 عِنْدَ الصُّحُفُ فَكَانَتِ: حَدِیثِهِ فِی یَعُْقوبُ قَالَ. الْآیَةَ  [1۲۸: توبةال{ ]نْفُسِكُمْأَ مِنْ رَسُولٌ جَاءَکُمْ لَقَدْ: }غَیْرِهِ أَحَدٍ مَعَ أَجِدْهَا لَمْ الْأَنْصَارِیِّ ثَابِتٍ بْنِ

؛ وی ۵۵ص) داود أبی بنال المصاحف " عَنْهَا هُاللَّ رَضِیَ عُمَرَ بِنْتِ صَةَحَفْ عِنْدَ ثُمَّ مَاتَ، حَتَّى حَیَاتَهُ عُمَرَ عِنْدَ ثُمَّ مَاتَ، حَتَّى حَیَاتَهُ بَكْرٍ أَبِی

 (۵7تا  ۵۲چندین سند مختلف آورده است در صفحات مطلب را با
)تحقیق: « المصاحف»در کتاب  (هـ۳1۶: المتوفى السجستانی، األزدی األشعث بن سلیمان بن اهلل عبد داود، أبی بن بكر . ابن داود )أبو ۲

شد به مصحف زید هم معروف است( ( غیر از مصحف عثمانی )که چون توسط زید بن ثابت جمع 14۲۳محمد عبده؛ قاهره: فاروق الحدیثه، 

شمرد که در آنها عبارات برخی از آیات با عبارات مصحف عثمان متفاوت است تن از صحابه و همسران پیامبر ص مصاحفی برمی 1۰برای 



1۰۶ 

... 

 اولو احراق مصاحف(؛ )گام  یبن ثابت )مصحف عثمان دیتوسط ز یگردآورای به سایر مصاحف؛ اشاره. 3

 (یسازکسانی

 مسلمانان از برخی بین در هاییدرگیری موجب قرائتها اختالف ینا عثمان، زمان در که است امروزه این گونه مشهور شده

 را مصاحف سازییکسان و آوریجمع کار صحابه از ایعده همراه به ثابت بن زید خلیفه، دستور به عثمان، زمان در و ۲شد

ور بودند )مانند ای از مهمترین افرادی که از زمان قرآن به کتابت وحی مشهگرفتند؛ و  عجیب است که عده برعهده

 .۳مسعود( را عمدا کنار گذاشتندابن

... 

شده بر پیامبر ص را اذعان دارند، براین باورند که آنچه در نازل قراءاتدر واقع، اکثریت قریب به اتفاق مفسرانی که تعدد 

طبق توجیه  آوری قرآن در زمان عثمان،شود؛ و بویژه در جمعنمی قراءاتمصحف عثمانی جمع شده است، شامل تمام 

متعدد را حذف کنند تا مانع اختالف در امت شوند! و تصمیم  قراءاتبنا را بر این گذاشتند که بسیاری از این  خودشان،

گذاری و برخی از حروف است باقی متعددی را که در حد اعراب و نقطه قراءاتگرفتند یک قرائت را اصل قرار دهند و تنها 

به  –اگرچه نه در متن قرآن چاپ شده  – قراءاتو همین است که امروزه بسیاری از این ؛ که البته موفق نشدند بگذارند

متعدد، از طرفی کاری کرد که کسی خودش در قرآن کریم دست نبرد؛  قراءات. در واقع خداوند با نزول دست ما رسیده است

جسته و گریخته در روایات شیعه  قراءاتن از ای سیاریرا مهجور گذاشتند؛ و از طرف دیگر ب قراءاتو حداکثر اینکه برخی 

باقی ماند و تمام آنها نزد اهل بیت ع محفوظ است و این همان قرآنی است که امیرالمومنین  (شاذه قراءاتو سنی )به عنوان 

                                                                                                                                                                                                                 
بن زبیر، عبداهلل بن عمر، طالب، ابی بن کعب، عبداهلل بن مسعود، عبداهلل بن عباس، عبداهلل )به ترتیبی که ذکر کرده: عمر بن خطاب، علی بن ابی

دهد )عطاء، عكرمه، مجاهد، سعید بن جبیر، اسود، محمد بن نفر از تابعین انجام می 1۰سلمه( و همین کار را در مورد عایشه، حفصه و ام

 اببوموسی شامی، حطان، صالح بن کیسان، طلحه و سلیمان( )المصاحف، ص
1  . 

۲  . 

 عَنِ سَعْدٍ، بْنُ إِبْرَاهِیمُ حَدَّثَنَا: قَالَ  الرَّحْمَنِ عَبْدُ حَدَّثَنَا: قَالَ  بَشَّارٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنا (۸۰ص) داود أبی البن . المصاحف ۳

 الْمُْسلِمِینَ، مَعْشَرَ یَا ": فَقَالَ  الْمَصَاحِفِ نَْسخَ  ثَابِتٍ بْنِ لِزَیْدِ کَرِهَ مَسْعُودٍ ْبنَ هِاللَّ عَبْدَ أَنَّ عُتْبَةَ، بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ اللَّهِ عُبَیْدُ وَأَخْبَرَِنی: قَالَ الزُّهْرِیِّ

 عَبْدُ قَالَ َوکَذَلِكَ[ . ثَاِبتٍ بْنَ[ ۸1:ص] زَیْدَ یُِریدُ] کَافِرًا أَبِیهِ صُْلبِ لَفِی وَإِنَّهُ أَسْلَمْتُ لَقَدْ وَاللَّهِ رَجُلٌ، وَتَوَلَّاهَا الْمَصَاحِفِ [ کِتَابِ] نَسْخِ َعنْ أُعْزَلُ

[ 1۶1: رقم آیة عمران، آل: سورة{ ]یَْغلُلْ وَمَنْ: }یَقُولُ  اللَّهَ فَإِنَّ وَغُلُّوهَا عِنْدَکُمْ، الَّتِی الْمََصاحِفَ اکْتُمُوا الِْعرَاقِ أَهْلَ یَا أَوْ الْكُوفَةِ أَهْلَ یَا: اللَّهِ

 صَلَّى النَّبِیِّ أَصْحَابِ مِنْ أَفَاضِلُ رِجَالٌ مَْسعُودٍ ابْنِ مَقَالَةِ مِنْ کَِرهَ: ذَلِكَ أَنَّ فَبَلَغَنِی: الزُّهْرِیُّ قَالَ بِالْمَصَاحِفِ اللَّهَ فَالْقُوا الْقِیَامَةِ وْمَیَ غَلَّ بِمَا یَأْتِ

وَ  عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى اللَّهِ رَُسولِ کَاتِبُ لِأَنَّهُ وَلَّوْهُ وَإِنَّمَا بِبَدْرِیٍّ، هُوَ لَیْسَ وَذَاكَ بَدِْریٌّ مَسْعُودٍ بْنُ للَّهِا عَبْدُ: دَاوُدَ َأبِی اْبنُ قَالَ] وَ ]آله و[ سَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ

 []آله و[ سَلَّمَ
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در ، و وقتی هم که امام زمان ع ظهور کند آنها را 1آوری کرد و از او قبول نکردندع بعد از شهادت پیامبر اکرم ص جمع

 .دهداختیار همگان قرار می

تالش  و قرائتها سازییکسان واقع در است، معروف تاریخ در عثمان توسط قرآن «آوریجمع» عنوان به آنچه در واقع،

عثمان )خلیفه سوم(، از مصحفی که در زمان خودش  است؛ آیات بوده دیگر بسیاری از قراءات گذاشتن برای کنار

ه چهار شهر اصلی آن زمان برای رونویسی همگان در مسجدالنبی در مدینه قرار داد و چهارتا را بسازی کرد، یکی را یکسان

هر مصحفی را با استادی که قرائت قرآن را مستقیما از صحابه یاد گرفته بود راهی آن شهرها کرد تا قرآن را صرفا و  ۲فرستاد

عثمان دستور داد سایر مصاحف را جمع کنند و  ۴و سنی ۳عهبر اساس این مصحف به مردم آموزش دهند؛ و به نقل متواتر شی

                                                           
 اب است.. در روایات متعددی آمده است که هرکس غیر از حضرت علی ع مدعی شود که کل قرآن را جمع کرده است کذ 1
 امام مصاحف به تاریخ در اینها که شد استاندارد مصحف پنج صاحب شام، و بصره، کوفه، مكه، مدینه، اصلی شهر پنج جمعا یعنی. . ۲

 و مكه هاینسخه است. اصطالحا گردیده متنوع قراءات از برخی برای ظرفیتی که دارد وجود آنها بین ایجزیی اختالفات البته و معروفند

 این در آیات گذاریشماره نحوه. گویندمی شامی نسخه را شام نسخه و عراقی نسخه را بصره و کوفه هاینسخه و حجازی، نسخه ار مدینه

 .شود برشمرده قراءات اختالف وجوه از یكی عنوان به بساچه که است داشته تفاوتی اندك هانسخه

 تایچهار و( اخیر مدنی و اول، مدنی) مدینه روایت عنوان به آنها وتاید که دارد وجود «روایت شش قرآن، آیات تعداد درباره» اما

 یك را آیه دو گاه وایتر یك در که است بوده این اساس بر هاروایت این. است مطرح شام و بصره مكه، کوفه، اهل روایت عنوان به دیگر

 دهبو نافع مدینه اهل قاری که دانیممی هم مدینه به مربوط عدد ود مورد در است؛ آیه دو این اندبوده معتقد یا اندآوردهمی حساب به آیه

 مدنی» عدد و کنندمی متنظی آن اساس بر را قالون قرائت که است همان «اول مدنی» عدد. قالون و ورش: است داشته راوی دو وی و است

 این بر. است معلوم اههادیدگ این تفاوت محل دقیقا امروزه حال، هر به .کنندمی تنظیم آن اساس بر را «ورش» قرائت که است آن «اخیر

 :است شده مطرح نظرات این قرآن آیات تعداد درباره اساس

 آیه ۶۲۳۶: کوفی مكتب

 ۶۲1۹: مكی مكتب

 آیه ۶۲14 و ۶۰۰۰( دارد عدد دو: )مدنی مكتب

 آیه ۶۲۰4: بصری مكتب

 .آیه ۶۲۲۵: شامی مكتب

 .است بوده کوفی عدد اساس بر (است مصحف رینترایج اکنون که) عثمانی مصحف گذاریشماره

 .کنید مطالعه توانیدمی زیر لینك در عربی را زبان به بحث این توضیح

21609http://www.nquran.com/index.php?group=view&rid=  
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 که برخی بر این باورند که هدف این بوده تا نوشتند اعراب و نقطه بدون را قرآن سازی،یکسان این در البته و 1آتش بزنند

 ۲ بماند. محفوظ وحی کالم در قرائتها از برخی ظرفیت

؛ و البته مخالفت آنان، به معنای مخالفت ۳کردند مخالفت عثمان، بشدت وردر مقابل دست مسعود،برخی از صحابه مانند ابن

 قرائت و ختم عثمان مصحف همین متناسب با را آیات قرآن خود وی بسیاری از اوقات با مصحف عثمان نبود، چرا که

                                                           
درباره چرایی و چگونگی این یكسان سازی سوال ایجاد می کند این است که تصریح کرده اند که مصحفی که خود  . یكی از مطالبی که 1

بود و هنگام جمع آوری زمان عثمان زید بن ثابت زمان ابوبكر جمع کرده بود نزد ابوبكر و سپس عمر و سپس حفصه )دختر عمر( موجود 

 س دادند، اما بعد از مرگ حفصه در زمان مروان بالفاصله آن را آوردند و آن را هم سوزاندند. آن نسخه را از وی امانت گرفتند و به او پ

 (۵7ص) داود أبی البن المصاحف

 دِّیقَالصِّ بَكْرٍ أَبَا أَنَّ» وَخَارِجَةَ، الِمٍ،سَ َعنْ شِهَاٍب، بْنِا عَنِ الِكٌ،مَ َأخْبَرَنِی: قَالَ  وَهْبٍ ابْنُ أَخْبَرَنَا: قَالَ الطَّاهِرِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنا

 كْرٍبَ یأَبِ عِنْدَ الْكُتُبُ ِتلْكَ وَکَاَنتْ لَ،فَفَعَ بُِعمَرَ لَیْهِعَ سْتَعَانَا حَتَّى فَأَبَى ،ذَلِكَ فِی النَّظَرَ ثَابِتٍ بْنَ زَیْدَ سَأَلَ قَدْ َوکَانَ قَرَاطِیسَ فِی الْقُرْآنَ جَمَعَ کَانَ

 إِلَیْهِ دْفََعهَاتَ أَنْ فَأَبَتْ عُثْمَانُ إِلَیْهَا رْسَلَفَأَ  ]آله و[ سَلَّمَوَ َعلَیْهِ اهللُ صَلَّى بِیِّالنَّ زَوْجِ حَفْصَةَ عِنْدَ کَانَتْ ثُمَّ تُوُفِّیَ، حَتَّى عُمَرَ عِنْدَ ثُمَّ تُوُفِّیَ، حَتَّى

 فَأَخَذَهَا وَانُمَرْ أَرْسَلَ حَتَّى عِنْدَهَا تَزَلْ لَمْفَ إِلَیْهَا رَدَّهَا ثُمَّ صَاحِفِالْمَ هَذِهِ [فِی] عُثْمَانُ فَنَسَخَهَا إِلَیْهِ بِهَا فَبَعَثَتْ هَا،إِلَیْ  لَیَرُدَّنَّهَا عَاهَدَهَا حَتَّى

 «فَحَرَّقَهَا
 برخی و آمده؛ عثمانی مصحف در احرف سبعة نآ از حرف یك فقط که معتقدند( القران تفسیر فی البیانجامع) طبری مانند . برخی ۲

 که شد کاری دیگر، اقداماتی و اعراب و نقطه نگذاشتن با مصحف، آن نگارش در که باورند این بر( العشر قراءاتال فی النشر) جزریابن مانند

 به ربطی و شده مشهور چهارم قرن زا است، مشهور امروزه که ایسبعه قراءات که است ذکر به الزم و. شود حفظ احرف سبعة آن از برخی

 .ندارد «احرف سبعة» بر قرآن نزول

 (7۶ص) داود أبی البن . المصاحف ۳

 َمصَاحِفِالْ بِتَمْزِیقِ أُمِرَ لَمَّا ،بْرَاهِیمَإِ  عَنْ مُهَاجِرٍ، نِبْ بَْراهِیمَإِ عَنْ شَرِیٍك، َعنْ وَکِیعٌ، حَدَّثَنَا: قَالَ  إِسْحَاقَ بْنُ هَارُونُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنا

 «امَةِالْقِیَ یَوْمَ بِهِ أَحَدُکُمْ یَأْتِی َحفُالْمُصْ الْغُلُّ عْمَنِ یَامَةِ،الْقِ یَوْمَ لَّغَ بَِما یَأْتِ غَلَّ مَنْ فَإِنَّهُ اْلمَصَاحِفَ، غُلُّوا النَّاسُ، َأیُّهَا»: اللَّهِ عَبْدُ قَالَ

 گر در همین باب در همان کتاب می اورد که سه موردش در ادامه تقدیم می شود:روایاتی دی ۸1تا ص

 (7۵ص) داود أبی البن المصاحف 

 ": قَالَ هِاللَّ عَبْدِ عَنْ مَالٍِك، بْنِ رِخُمَیْ نْعَ إِسْحَاقَ، أَبِی َعنْ ائِیلُ،إِسْرَ خْبَرَنَاأَ : قَالَ  رَجَاءٍ َأبِی ابْنُ حَدَّثَنَا: قَالَ عَمِّی حَدَّثَنَا: قَالَ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنا

 مَّثُ الْقِیَامَةِ، مَیَوْ غَلَّ بِمَا جَاءَ شَیْئًا غَلَّ مَنْ َفإِنَّهُ لْیَغْلُلْ،فَ مُصْحَفًا یَغُلَّ أَنْ كُمْمِنْ اسَْتطَاعَ مَنِ: قَالَ  مَسْعُودٍ بْنَ اللَّهِ عَْبدَ ذَلِكَ سَاءَ بِالْمَصَاحِفِ أُمِرَ لَمَّا

 مِنْ أَخَذْتُ مَا أَفَأَتُْركُ صَبِیُّ، وَزَیْدٌ ُسورَةً عِینَسَبْ[ 7۶:ص] ]آله و[ سَلَّمَ وَ عَلَیْهِ اهللُ َصلَّى اللَّهِ رَسُولِ فِی مِنْ الْقُرْآنَ قَرَأْتُ لَقَدْ: اللَّهِ عَبْدُ قَالَ

 " وَ ]آله و[ سَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ َصلَّى اللَّهِ رَسُولِ

 (7۶ص) داود أبی البن صاحفالم

: َقالَ مَالِكٍ بْنِ ُخمَیْرِ عَنْ إِسْحَاقَ، أَِبی عَنْ ثَابِتٍ، ْبنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا: َقالَ دَاوُدَ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ حَبِیبٍ بْنُ یُونُسُ  حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنا

 آل{ ]الْقِیَامَةِ یَوْمَ غَلَّ ِبمَا یَأْتِ یَْغلُلْ وَمَنْ: }یَقُولُ  اللَّهَ فَإِنَّ فَلْیَغْلُلْ، مُصْحَفًا یَغُلَّ  أَنْ اسْتَطَاعَ فََمنِ مُصْحَفِی، غَالٌّ نِّیإِ  ": یَقُولُ مَسُْعودٍ ابْنَ سَمِعْتُ



1۰۹ 

 خود و ۲شود ، نابود1اشتهایی که مصحف عثمان تحمل آن را ندقرائت بقیه این بود که نگذارند بلکه مخالفت وی با کرد،می

 در حجاج حکومت زمان تا کند؛ به طوری که اعمش نقل می1کرد و در ترویج آن بسیار کوشید حفظ را خویش مصحف وی

                                                                                                                                                                                                                 
 مَا أَدَعُ أَفَأَنَا الصِّبْیَانِ، مِنَ لَصَبِیُّ ثَابِتٍ بْنَ َزیْدَ وَإِنَّ سُورَةً، سَبْعِینَ سَلَّمَوَ ]آله و[  عَلَیْهِ اهللُ َصلَّى اللَّهِ رَسُولِ فِیِّ مِنْ أَخَذْتُ وَلَقَدْ ،[ 1۶1: عمران

 " وَ ]آله و[ سَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ َصلَّى اللَّهِ رَسُولِ فِیِّ مِنْ أَخَذْتُ

 (7۶ص) داود أبی البن المصاحف

 بِیأَ [ 77:ص] عَنْ الْأَْعمَشِ، عَنِ شِهَابٍ، وأَبُ حَدَّثَنَا مََة،مَسْلَ ْبنُ أَیُّوبُ ثَنَاحَدَّ الدَّعْلَِجیُّ، الْوَهَّابِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنا

 زَیْدٍ، رَاءَةَقِ  أَقْرَأَ أَنْ تَأْمُرُونِی فَكَیْفَ مََصاحِفَكُمْ، غُلُّوا ،[ 1۶1: عمران آل{ ]ةِالْقِیَامَ یَوْمَ غَلَّ ِبمَا یَأْتِ یَْغلُلْ وَمَنْ: }قَرَأَ  ": قَالَ  اللَّهِ عَبْدِ عَنْ وَائِلٍ،

 " نِالصِّبْیَا بَیْنَ َیلَْعبُ ؤَابَتَانِذُ وَلِزَیْدٍ سُورَةً، بْعِینََوسَ بِْضعًا وَ ]آله و[ سَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ َصلَّى اللَّهِ رَسُولِ فِیِّ مِنْ قَرَأْتُ وَلَقَدْ

 (77ص) داود أبی البن المصاحف

 وَائِلٍ َأبِی عَنْ الْأَعْمَِش، عَنِ شِهَابٍ، أَبُو نَاحَدَّثَ: قَالَ  یْمَانَسُلَ بْنُ عِیدُسَ حَدَّثَنَا :قَالَ النُّعْمَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنا

 أَقْرَأَ أَنْ تَأْمُرُوِنی وَکَیْفَ احِفَكُمْ،مَصَ غُلُّوا[ 1۶1: انعمر آل{ ]ةِالْقِیَامَ وْمَیَ َغلَّ بِمَا یَأْتِ یَْغلُلْ وَمَنْ} ": فَقَالَ الْمِنْبَرِ عَلَى مَسُْعودٍ بْنُا َخطَبَنَا: قَالَ

 لَهُ لْغِلْمَانِا َمعَ لَیَأْتِی ثَابِتٍ ْبنَ زَیْدَ أَنَّوَ سُورَةً، سَبْعِینَوَ بِضْعًا مَوَ ]آله و[ سَلَّ َعلَیْهِ اهللُ لَّىصَ  اللَّهِ رَسُولِ فِی مِنْ قَرَْأتُ وَقَدْ ثَابٍِت، بْنِ زَیْدِ قِرَاءَةِ عَلَى

 أَعْلَمَ الْإِبِلُ تَبُْلغُهُ انًامَكَ َأعْلَمُ وَلَوْ بِخَیْرِکُمْ، أَنَا مَاوَ مِنِّی، اللَّهِ ابِبِكِتَ عْلَمُأَ أَحَدٌ َما لَ،نَزَ  شَیْءٍ أَیِّ فِی َأعْلَمُ وَأَنَا إِلَّا الْقُرْآنِ مِنَ أُنِْزلَ مَا وَاللَّهِ ذُؤَابَتَانِ،

 یَحْیَى بْنُ مَّدُمُحَ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ عَبْدُ ثَنادَّحَ قَالَ مَا یُنْكِرُ دٌأَحَ فَمَا الْحِلَقِ فِی سْتُ جَلَ الْمِنْبَرِ عَنِ نََزلَ فَلَمَّا: وَائِلٍ  أَبُو قَالَ " لَأَتَیْتُهُ مِنِّی اللَّهِ بِكِتَابِ

 حَدَّثَنَا: الَ قَ سَیَّارٍ بْنِ مَنْصُورِ بْنُ أَحْمَدُ احَدَّثَنَ قَالَ للَّهِا عَبْدُ ثَناحَدَّ بِهَذَا بٍشِهَا أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَا سُلَیْمَانَ بْنُ وَسَِعیدُ یُونُسَ، بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا: قَالَ

 بِهَذَا شِهَابٍ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ  ُیوُنسَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ أَحْمَدُ
 دو برای «ملك» مثل کلمات برخی ویا) شد، نوشته اعراب و نقطه بدون چون عثمانی مصحف که است این داشتن، تحمل از . منظور 1

 به قرائتی «فاسعوا» مثال) کند تغییر کلمات برخی پایه حروف وقتی اما بود، دارا را قرائتها از برخی امكان( «مالِك» و «َملِك» قرائت

 کم یا اضافه ایکلمه یا و( خواندمی قرائت بدین همواره اشنمازجمعه در عمر اندکرده روایت سنت اهل خود که دارد «فامضوا» صورت

 .ندارد وجود قرائت این امكان عثمان، مصحف[ «رسم»: اصطالحا] نوشتار نحوه با شود،
. یكی از عللی که کسانی که علیه عثمان شوریدند نیز همین بود که چرا بقیه مصاحف را نابود کرده، و او گفت من قصد بدی نداشتم و  ۲

 شما هرکدام را خواستید بخوانید!

 (1۳7ص) داود أبی البن المصاحف

 لَمَّا: الَقَ خَالِدٍ َأبِی بْنِ إِسَْماعِیلَ عَنْ رٍ،مُسْهِ ْبنِ َعلِیِّ عَنْ خَلِیلِ،الْ بْنُ اعِیلُإِسْمَ حَدَّثَنَا دَلْهَمٍ، بْنِ هِشَامِ نُبْ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنا

 وَکَتَمْتُمُ یِّئَةَ،السَّ أَذَعْتُمُ شَرًّا عَنِّی مُحَمَّدٍ ابَأَصْحَ  َیا اللَّهُ مُجَزَاکُ ": قَالَفَ مِنْبَرَالْ عُثْمَانُ صَعِدَ عَنْهُ، اللَّهُ رَضِیَ عُثْمَانَ یَُعاتِبُونَ الْجُحْفَةَ مِصْرَ أَهْلُ نَزَلَ

 اللَّهُ رَضِیَ یُّعَلِ فَقَامَ أَحَدٌ، یُجِیبُهُ لَا تٍمَرَّا ثَلَاثَ یُرِیدُونَ؟ یالَّذِ مَاوَ نَقَمُوا، ذِیالَّ مَا الْقَوْمَ، هَؤُلَاءِ یَأْتِی أَیُّكُمْ النَّاسِ، سُفَهَاءَ بِی وَأَغْرَیْتُمْ الْحَسَنَةَ،

 نَقَمْتُمْ؟ الَّذِی مَا: قَالَفَ مِنْكَ، إِلَیْنَا أَحَبُّ أَحَدٌ أْتِینَایَ کَانَ مَا: قَالُواوَ بِهِ بُوافَرَحَّ تَاهُمْفَأَ بِذَلِكَ، وَأَحَقُّهُمْ رَحِمًا َأقْرَبُهُمْ َأنْتَ: عُثْمَانُ فَقَالَ أَنَا،: فَقَالَ عَنْهُ

وَ ]آله  َعلَیْهِ هللُا صَلَّى النَّبِیِّ أَصْحَابَ وَتَنَاَولَ ،أَلْفٍ مِائَتَیْ َوانَمَرْ ْعطَىوَأَ ْقرِبَاءَهُ،أَ وَاسْتَعْمَلَ الْحِمَى، وَحَمَى وَجَلَّ، عَزَّ اللَّهِ کِتَابَ مَحَا َأنَّهُ نَقَمْنَا: قَالُوا

 وَأَمَّا شِئْتُمْ، حَرْفٍ أَیِّ عََلى فَاقْرَءُوا الِاخْتِلَافَ، كُمُعَلَیْ خِفْتُ أَنِّیلَ هَیْتُكُمْنَ إِنَّمَا هِ،اللَّ عِنْدِ فَمِنْ الْقُرْآنُ أَمَّا: عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ عُثْمَانُ یْهِمْعَلَ فَرَدَّ و[ سَلَّمَ

 الْحِمَى...



11۰ 

 زور با زمان حجاج بود که و ؛۲است بوده عثمان مصحف قرائت از تر رایج مسعودابن مصحف قرائت قرآن بر اساس کوفه،

 حدی تا 1کند محو کامال را آن نتوانست هم حجاج اقدامات ؛ اما۳برگردد در کوفه نیز ضعیتو این تالش شد اعدام، و شالق

                                                                                                                                                                                                                 
مواضع قابل دفاعی باشد. دست کم دو مشكل مهم  قراءاتاین مسعود در خصوص  . البته این سخنان بدان معنا نیست که تمامی مواضع 1

 در وی وجود داشته است. 

عنای محرف را به اسبعه  یكی اینكه طبق نقلی که در بحثهای بعد خواهیم آورد او ظاهرا جزء کسانی بوده که روایت نزل القرآن علی

 و واحد نزلهرمودند )همان مطلبی که اهل بیت ع بشدت با آن مخالفت کردند و فپنداشته گویی در خصوص کلمات قرآن میجواز مترادف

 من عند واحد( 

کرده است )البته در یانكار م قرآن بوده )بویژه قرائت اهل مدینه( را تحاشی و قراءاتقرآن که قطعا جزء  قراءاتو دوم اینكه برخی از 

رمودند فیت که باند نه خود وی( که ظاهرا این حدیث اهل داشتهنكاری میخصوص این دومی این احتمال هست که شاگردانش چنین ا

مََعنَا رَبِیعَةُ  دِ اللَّهِ ع وَنِ خُنَیٍْس قَاال کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْ وَ الْمُعَلَّى بْنِ فَرْقَدٍهِ بْمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ ُمحَمَّدٍ عَنْ عَِلیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبِْد اللَّ»

الَ نَعَمْ ضَالٌّ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ هُوَ ضَالٌّ فَقَاَل رَبِیعَةُ ضَالٌّ فَقََلى قِرَاَءتِنَا فَقْرَأُ عَلَا یَ الرَّأْیِ فَذَکَرْنَا فَضْلَ الْقُرْآنِ فَقَالَ أَُبو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ اْبنُ مَسْعُودٍ

ما اهل مدینه « نحن»و « قرائتنا»عنی مقصود امام از یناظر به همین است؛ «  ۶۳4، ص۲الكافی، ج ؛نُ فَنَقْرَأُ عََلى قِرَاءَةِ أَُبیٍّاللَّهِ ع أَمَّا نَحْ

ی بوده است(. یعن اهل مدینه یجی درکنیم )قرائت أبیّ بن کعب قرائت رااست؛ وگرنه معنایی نداشت که امام بفرماید ما به قرائت أبیّ قرائت می

رخی با اهل بیت ر بارهاین حدیث که معرکه آرای محدثان متاخر شده است در مقام رد قراءت ابن مسعود نیست )چنانكه در احادیث دیگ

ین را انكار قرائت مدنی مسعود است کهاند( بلكه در مقام رد این نظر غلط اصحاب ابنابن مسعود را قبول کرده و بر آن تاکید کرده قراءات

 کردند.می
 الرجالن او الرجل اال بها یقرء ما الیوم فیكم عبداهلل کقرائه اال فیهم زید قرائه ما و الكوفه اهل . ادرکت ۲

 من ألحكها و عنقه ضربت اال{ مسعود ابن}= عبد ام ابن قرائه علی یقرء احدا اجد ال و»: 14۸ ص ۹ج النهایه و البدایه در کثیر . ابن ۳

 الحجاج جرئه من هذا گوید می اینجا کثیر ابن که «عنقه الضربت هذیل ]= ابن مسعود[ عبد ادرکت لو واهلل ... الخنزیر بضلع ولو المصحف

 الناس جمع الذی االمام مصحف علی قرائه خالف لكونه مسعود ابن قرائه علی نقم انما و. الحرام الدماء و السیء الكالم علی اقدامه و اهلل قبحه

 عثمان. علیه

 .عنقه ضربتُ اال با ام ابن قرائت علی یقرأ احدا اجد ال: کندنقل می از حجاج 1۶۰ ص 1۲ ج دمشق ر در تاریخهمچنین ابن عساک

است که شدت  کرده عود( نقلمس ابن )پسر مسعود بن عبداهلل بن عبیداهلل مطلبی را از ۳11 ص نیز در کتاب المحن (۳۳۶ )م مغربی تمیمی

 یوقت ولی است، آمده اخد ناحیه از قرائتش که کند می خیالش ببینید، را مسعود ابن این: ویدگ دهدحجاج میمقابله حجاج را نشان می

 در که آنچه به آیا :گفت او به عجیب عبارتی و خواست را مسعود ابن پسر بعد .است شبیه رجزخوانی یك به کنید، می نگاه را مصحفش

 داری؟  ایمان آمده پدرت مصحف

 .کتابه فی اهلل انزل ما بكل اومن: گفت

 داد؟ را جواب همین باز پرسید؟ را سوال دوم بار برای

 .داد را جواب همین او و کرد تكرار بار سه

 .زدم می را گردنت ابی، کتاب فی اهلل انزل بما اومن بودی گفته اگر: گفت حجاج
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که این  کرده صادر ایآیه عبارات اساس بر صریحا را «کفاره» درباره فتاویش از یکی( سنت اهل معروف عالم) ابوحنیفه که

 فتوا همان به هاحنفی هنوز و نیست، ه، موجودعثمانی آمد مصحف ای که درولی در آیه بود موجود مصحف این در عبارت

  ۲.کنندمی عمل

... 

 قرائت ابن مسعود: وضعیت مکه تا قبل از حجاج( گسترده )فرصتی برای رواج تا حجاج 28دوره بعد از ج. 

... 

ئت ابن مسعود )دوگانه افراط ]برداشت غلط از سبعه احرف[ و تفریط به قرا مالک از اقتدا یدوره حجاج تا نه .د

 قرائت غیر مصحف عثمانی[ برایگیری ت]سخ

... 

                                                                                                                                                                                                                 
 علی ختما و مسعود ابن مصحف علی تماخ یقرا االعمش کان حتی حنیفه، ابی زمن فی مشهورة کانت فقد مسعود ابن قرائت اما . و 1

 )پاورقی بعد( .ثابت بن زید مصحف
در کتاب فقهی خود، المبسوط، )محمد بن احمد بن ابی سهل سرخسی، بیروت: دارالمعرفة،  – 4۸۳فقیه حنفی متوفی  –. سرخسی  ۲

 مُتَتَابِعًا الْمَذُْکورُ أَمَّا یُفَرِّقَهُ أَنْ لَهُ فَلَیْسَ ُمتَتَابِعًا ذَکَرَ وَمَا یُفَرِّقَهُ أَنْ فَلَهُ مُتَتَابِعًا اللَّهُ یَذْکُرْهُ لَمْ الْقُرْآنِ فِی صَوْمٍ گوید: وَکُلُّمی 7۵ص ،۳( در ج1414

 فَأَمَّا الْمَنُْصوصِ بِالَْوصْفِ فَكَذَا الْمَنْصُوصِ بِالْقَدْرِ الْإِخْلَالُ یَجُوزُ لَا فَكَمَا بِوَصْفٍ مُقَیَّدٍ مَعْلُومٍ بِقَدْرٍ وَرَدَ النَّصَّ َفإِنَّ الظِّهَارِ وَکَفَّارَةُ الْقَتْلِ کَفَّارَةِ فَصَوْمُ

 .... الْوَصْفِ  عَنْ مُطْلَقٌ لِأَنَّهُ قًا؛وَمُتَفَرِّ مُتَتَابِعًا الْقَضَاءُ وَیَجُوزُ[ 1۸4: ]البقرة «ُأخَرَ أَیَّامٍ مِنْ فَعِدَّةٌ»: تََعالَى اللَّهُ قَالَ. الْقَضَاءِ  فَصَوْمُ مُتَتَابِعًا یَذْکُرْهُ لَمْ مَا

 أَیَّامٍ لَاثَةُفَثَ الْیَمِینِ کَفَّارَةِ صَوْمُ فَأَمَّا النَّصِّ عََلى الزِّیَادَةُ تَثْبُتُ لَا وَبِمِثْلِهِ مَشْهُورٍ غَیْرُ شَاذٌّ مُتَتَابِعَةٍ أُخَرَ أَیَّامٍ مِنْ فَعِدَّةٌ کَْعبٍ ْبنِ أُبَیِّ قِرَاءَةِ فِی وَاَلَّذِی

 کَانَ حَتَّى حَنِیفَةَ أَبِی زَمَنِ إلَى مَشْهُورَةً کَاَنتْ  فَإِنَّهَا مَسْعُودٍ اْبنِ بِقِرَاَءةِ التََّتابُعَ أَثَْبتْنَا وَنَْحنُ الْقُرْآنِ فِی مُطْلَقٌ إنَّهُ  ؛ لِلشَّافِعِیِّ خِلَافًا عِنْدَنَا مُتَتَابِعَةٍ

 الْمَشْهُورِ ِبالْخَبَرِ تَثْبُتُ عِنْدَنَا َوالزِّیَادَةُ عُثْمَانَ مُْصحَفِ مِنْ وَخَتْمًا مَسْعُودٍ ابْنِ حَرْفِ َعلَى خَتْمًا یَقْرَأُ الْأَعَْمشُ سُلَیْمَانُ

دا در بع هـ( نیز7۹4: توفىالم) الزرکشی بهادر بن اهلل عبد بن محمد الدین بدر اهلل عبد شود زرکشی )أبوکم عوض میاما وقتی فضا کم

وبعد از « بَرًاخَ یَثْبُتْ لَمْ رْآنًاقُ یَثْبُتْ لَمْ وَإِذَا وَاتُِر،بِالتَّ إلَّا یَثْبُتُ لَا وَالْقُرْآنُ» دهد که  ابتدا توضیح می ۲۲1، ص۲الفقه، ج أصول فی المحیط البحر

مسعود بنساس مصحف اا بر امل بر اینكه اگر امروزه کند که یك دلیکند، تصریح میها مخالفت میاینكه با دالیل دیگر با این فتوای حنفی

 :توان فتوا دادمیدهیم به خاطر اینكه قرائت او دیگر رایج نیست و با قرائتی که نتوان اثبات مطمئن کرد، نفتوای دیگری نمی

 الْآنَ إَلیْنَا نُقَِلتْ مَاإنَّ  کَاَن، وَِإنْ الْعَصِْر، ذَلِكَ فِی عِنْدَهُمْ شُهْرَتِهَاوَ اضَتِهَالِاسْتِفَ ُعودٍمَسْ ابْنِ بِقِرَاءَةِ عَِملُوا إنَّمَا أَنَُّهمْ کِتَابِهِ فِی الرَّازِیَّ بَكْرٍ أَبُو وَذَکَرَ

 َوصَاحِبُ " الْأَسْرَارِ فِی َزیْدٍ أَبُو وَذَکَرَ. اهـ .الْقَوْمِ لُِأصُو یفِ هُوَ مَاإنَّ کَلَامُنَاوَ غَیْرِهَا، عََلى َواقْتَصَرُوا بِهَا، اْلقِرَاءَةَ تَرَکُوا النَّاسَ لِأَنَّ الْآحَادِ، بِطَرِیقِ

 قِرَاءَةٌ لِأَنَّهَا " ابِعَةٍتَتَمُ أُخَرَ أَیَّامِ مِنْ فَعِدَّةٌ " عْبٍ،کَ  بْنِ أُبَیِّ اءَةِبِقِرَ لُوایَعْمَ لَمْ ذَاوَلِهَ السَّلَفِ، عِنْدَ الْقِرَاءَةِ فِی الشُّهْرَةِ اشْتِرَاطَ الْحَنَفِیَّةِ مِنْ " الْمَبْسُوطِ

 یَقْرَأُ أَعْمَشُالْ کَانَ حَتَّى حَنِیفَةَ أَبِی زَمَنِ فِی مَشْهُورَةً کَانَتْ فَقَدْ ُعودٍمَسْ ابْنِ اءَةُ قِرَ فَأَمَّا النَّصِّ، عَلَى الزِّیَادَةُ یَثْبُتُ لَا وَبِمِثْلِهَا مَشْهُورَةٍ، غَیْرُ شَاذَّةٌ

 (۲۲۲)همان، ص .هُورِالْمَشْ بَرِبِالْخَ ثْبُتُتَ عِنْدَنَا وَالزَِّیادَةُ عُثْمَاَن، مُصْحَفِ مِنْ وََختْمًا مَسْعُودٍ، اْبنِ حَرْفِ ىعَلَ خَتْمًا
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و خالف مصحف عثمان اما بدون مستنکر بودن تا زمان  یینهضت قراء سبعه و تجرد للقراءة و زوال مرادف گو .ه

 ابن شنبوذ

ای تمام وقت خود ها، قرائت قرآن نیز به صورت یک تخصص درآمد و همان گونه که عدهکم با تخصصی شدن رشتهکم

های ای نیز تمام وقت خود را صرف تعلم قرائتهای علوم اسالمی آن روز نمودند، عدها کالم یا سایر رشتهرا صرف فقه ی

« مُقری»یا « قاری»شویم که به عنوان کم با افرادی مواجه میمختلف و تعلیم آنان به دیگران کردند که از این تاریخ کم

ن قرائت قرآن و ختم قرآن، بویژه در ماه رمضان، یک امر رایج بود، اما در واقع، در میان اقشار مختلف مسلمانا 1اند.معروف

 قرائت که را هم( تجویدی قواعد) حروف ادای نحوه حتی و اعراب و حروف تکتک داشتند اینان کسانی بودند که اصرار

 این و شود ختم ص پیامبر به ات استادش، از مستقیما هم او و باشند کرده ثبت و حفظ و شنیده خود استاد از مستقیما کنندمی

 آموزش مساله به دیگران از بیش خود شهر در که بودند کسانی واقع در است، مشهور آنها اسم به هاقرائت امروزه که افرادی

 آنها به آموزش برای بالد سایر مردم و بود گذشته هم خود دیار و شهر از شهرتشان و داشتند اشتغال تخصصی طور به قرائت

 برجسته شاگرد ۳۰ حدود )که امروزه قرائت رایج در ما قرائت حفص از عاصم است( کردند؛ چنانکه مثال عاصم می مراجعه

 ابوعبدالرحمن طریق از که حرف به حرف را قرائتی عاصم است:( عیاش بن ابوبکر) شعبه و حفص آنها مشهورترین که ۲دارد

 طریق حرف به حرف از که را قرائتی و داد؛ آموزش حفص به بود، راگرفتهف پیامبر از ع امیرالمومنین طریق از نیز او و سلمی

 .۳شعبه به بود، گرفته پیامبر از مسعودابن از حبیش بن زر

                                                           
 العشر، ص قراءاتجزری، النشر قی ال. ابن 1

۲  . 

 (۳47 /1) القراء طبقات فی النهایة . غایة ۳

 س"و تغلب بن أبان نهع القراءة روى ،۲والشبانی عمر وأبی السلمی الرحمن عبد أبی "ع"و یشحب بن زر "ع" عن عرضًا القراءة أخذ 

 "ع"و صالح بن والحسن خالدم بن وإسماعیل العطار یزید بن أبان "ف س"و تغلب بن أبان عنه القراءة روى والشبانی، عمر یزید بن أبان "ف

 األعمش مهران بن یمانوسل عمرو بن وحماد زیاد أبی بن وحماد زید بن وحماد قول فی سلمة بن وحماد ظهیر بن والحكم سلیمان بن حفص

 وعمرو عروة بن وعصمة نمیمو بن والضحاك معاویة بن وشیبان عیاش بن شعبة بكر أبو "ع"و شعیب بن وسهل المنذر أبو سلیمان بن وسالم

 بن ۲نعیم "ك"و ةمیسر بن ونعیم رزیق بن ومحمد وازیاأله ذکره فیما صدقة بن والمفضل 1محمد بن المفضل "ك غا ف س"و خالد بن

 والحمادان الریات حمزةو نبهان بن والحارث أحمد بن والخلیل العالء بن عمرو أبو القرآن من حروفًا عنه وروى یحصون ال وخلق یحیى

 موسى بن وهارون ۳العزرمی اهلل عبد بن ومحمد الضبی والمغیرة

 1۰۲آیه  در کردند، مثالریح میخوایتند حتی یك کلمه را بر اساس قرائت دیگری بخوانند بدان تصاگر می ای بودند کهو اینها نیز به گونه

 مورد ینا در خودش ود،ب شنیده ع لمومنینامیرا از دیگر هایواسطه با را «فحسْبُ  أ» قرائت کَفَُروا ...(  شعبه که الَّذینَ سوره کهف )أَفَحَِسبَ

 مومنینامیرال روایت به که را یقرائت و خوانمنمی را( کرده روایت مسعودابن که قرائتی واقع در و) عاصم قرائت جااین در من که کرده تصریح

 (7۶۵ص ،۶ج البیان، مجمع. )خوانممی امکرده دریافت ع
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تدریجا یک « سبعه احرف»عمال انجام دادند این بود که در خصوص روایت نبوی  یکی از مهمترین اقداماتی که این قراء

توان نشان داد که تا نیمه قرن دوم وبا مهجوریت اهل برگرداند. در واقع با شواهد متعدد میانحراف را زایل کردند و ورق را 

توانند به عنوان خواندن قرآن شد که اگر افراد میبیت ع، فرهنگ ناصوابی در جامعه اسالمی شکل گرفته بود که گمان می

این  1مالک )رئیس فرقه مالکی( صریحا نقل شده است.کلمات مترادفش را به کار ببرد چنانکه این دیدگاه از ابن مسعود و 

تواند در نماز ترجمه فارسی حمد ( فتوا داد که شخص بدون هیچ گونه عذری می15۰وضع بقدری عادی بود که ابوحنیفه )م

نوان در این زمان اوضاع به نحوی بود که قرائتهای مختلفی که از پیامبر ص روایت شده بود را به ع ۲و سوره را بخواند

نزل »کرد مصداق دانستند و زمانی که شخص خودش کلمات مشابهی به جای کلمات قرآنی استفاده میمی« حرف واحد»

اما عالوه بر ائمه اطهار علیهم السالم که با روایاتی شبیه دو روایتی که در کافی آمده با  ۳کردند.معرفی می« علی سبعه احرف

که عمال معلمان قرائت قرآن هم بودند و در شهرها بسیار مشهور شدند با این رویه  اءاین طبقه قر،۴این رویه مخالفت کردند

                                                           
،  فَقَالَ لَهُ رَجُل إِنَّمَا «ل هِیَ أَشَدّ وَطْئًا وََأصْوَب قِیلًاإِنَّ نَاشِئَة اللَّیْ»کند که أَنَس ْبن مَالِك قَرَأَ هَذِهِ الْآیَة  یدر تفسیر ابن کثیر نقل م.  1

لكن ثبت عن »( آمده است: ۲7 /۹در فتح الباری البن حجر ) ای« . وَاحِد افَقَالَ لَهُ إِنَّ َأصْوَب وََأقْوَم وَأَهْیَأ وَأَشْبَاه هَذَ« وَأَْقوَم قِیلًا»نَقْرَؤُهَا 

کان یقرأ بالمرادف ولو لم یكن مسموعا له ومن ثم أنكر عمر على بن مسعود قراءته .... وقد أخرج بن أبی داود فی غیر واحد من الصحابة أنه 

قراءة المدنیین والعراقیین هل هی األحرف السبعة قال ال وإنما  الفالمصاحف عن أبی الطاهر بن أبی السرح قال سألت بن عیینة عن اخت

 «.قبل أی ذلك قلت أجزأك قال وقال لی بن وهب مثلهاألحرف السبعة مثل هلم وتعال وأ

لسان آخر لقول اهلل ... و لقول  أیو ب هیالصاله بالفارس یجواز قرائه القرآن ف یال فهی: ذهب ابوحن۵۵ص ۳۳ج هیتیالكو هیموسوعه الفقه.  ۲

 .سبعه احرف یلت القرآن نزل عل یالنب
 سبعة خیر،: گوید می است؟ أحرف سبعة از آیا عراقیین و مدنیین قرائت اختالف: سدپر می( دوم قرن در)  عیینة بن سفیان . مثال از ۳

 الْمَصَاحِفِ فِی دَاوُدَ أَبِی بن أخرج : َوقد۳۰ص ،۹ج حجر البن الباری کنی )فتح قرائت مترادف قرآن، کلمه برای خودت که است این أحرف

 السَّبْعَةُ الْأَحْرُفُ وَإِنَّمَا لَا قَالَ السَّبْعَةُ الْأَحْرُفُ هِیَ هَلْ وَالْعَِراقِیِّینَ الْمَدَنِیِّینَ قَِراءَةِ اخْتِلَافِ عَنِ عُیَیْنَةَ بن سَأَلت قَالَ السَّْرح أبی بن الطَّاهِرِ أَبِی عَنْ

 .مِثْلَهُ( وَْهبٍ بن لی وَقَالَ قَالَ أجزأك قلت ذَلِكَ أَیَّ َوأَقْبِلْ وَتَعَالَ هَلُمَّ مِثْلُ

شود که قرآن واحد است و از جانب واحد نازل ( دو حدیث است که در یكی از امام صادق ع نقل می۶۳۰، ص۲کتاب کافی )ج. در  4

گویند که قرآن بر سبعة احرف نازل مردم می»کند که شده و اختالف از جانب راویان است و در دیگری شخصی به امام صادق ع عرض می

 گویند، بر حرفی واحد از نزد خدایی واحد نازل شده است: دروغ می دهد کهشده است؛ و امام ع پاسخ می

: إِنَّ الْقُْرآنَ نْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَ نْ مُحَمَّاجٍ عَالْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ ْبِن مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ َعنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّ -

 ءُ مِنْ قِبَلِ الرَُّواةِ.حِدٌ نَزَلَ مِنْ عِنْدِ َواحِدٍ وَ لَكِنَّ الِاخْتِلَافَ یَجِیوَا

اسَ یَقُولُونَ ِإنَّ الْقُرْآنَ نَّ النَّلْتُ لِأَِبی عَبْدِ اللَّهِ ع إِقُ نِ یَسَارٍ قَالَ: بْفُضَیْلِ نِ الْعَ عَلِیُّ ْبنُ إِبَْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ َعنِ اْبنِ أَبِی عُمَیْرٍ َعنْ عُمَرَ ْبنِ أُذَیْنَةَ  -

 نْدِ الْوَاحِدِ دٍ مِنْ عِ وَاحِنَزَلَ عََلى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَقَالَ کَذَبُوا أَعْدَاءُ اللَّهِ وَ لَكِنَّهُ نَزَلَ عََلى حَرْفٍ

دهد، نه به حدیث نبوی؛ و حضرت را به مردم نسبت می« أَحْرُفٍ سَبْعَةِ  عَلَى نَزَلَ الْقُرْآنَ إِنَّ»دقت کنید: سوال کننده، گفتن این جمله 

گویند. اگر کسی با تحوالت اجتماعی زمان امام صادق ع فرماید این دشمنان خدا دروغ میفرمایند که این حدیث جعلی است؛ بلكه مینمی

ای نا باشد، بین این حدیث و احادیث نبویاش در سخنان سفیان بن عیینه که معاصر امام صادق ع است در پاورقی قبل گذشت( آش)که نمونه
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بشدت مخالفت کردند به طوری که از نیمه دوم قرن دوم بتدریج ورق را برگرداندند به طوری که دیگر کمتر کسی جرات 

فه )ابویوسف و شیبانی( که مکتب حنفی را گویی را قرآن بنامد تا جایی که دو شاگرد اصلی ابوحنیکرد این گونه مترادفمی

 ای به این فتوای ابوحنیفه قائل نیست.اند صریحا از این قول استادشان برگشتند و امروز هم هیچ عالم حنفیامتداد داده

مر سازی را به ثدر این دوره چنانکه اشاره شد اگرچه امثال حجاج و دیگران تالشهای فراوانی کردند که آن فرایند یکسان

برسانند و هیچ مصحف دیگری باقی نماند اما خداوند که حافظ این کتاب است تالش آنان را ابتر گذاشت و بسیاری از 

مصاحف دیگر هنوز در دست مردم بود اما در فرهنگ آن زمان به خاطر جو حکومتی ای که راه افتاده بود اینها به عنوان 

نیز  قراءاتمعروف عالوه بر قرائت بر اساس مصحف عثمانی به برخی از این شد. بسیاری از قاریان معرفی می« قرائت شاذ»

احاطه داشتند اما آنچه در فضای تعلیم قرائت بسیار شایع بود تعلیم قرائت مصحف عثمانی بود و قرائت بر اساس سایر 

 از بسیاری چهارم، قرن ای از متخصصان قرائت رواج داشت؛ اما رواجش مخفیانه نبود و تامصاحف بیشتر در میان عده

 انجام نماز در حتی را آن قرائت بود، رسیده بدانها معتبر نحو به سینه به سینه مصحف آن عبارات چون سنت، اهل بزرگان

 مصحف اساس گاهی حمد و سوره را بر نمازش در بوده معروف سنت، اهل بزرگ قراء از شنبوذ،ابن چنانکه دادند،می

 جماعتش نماز در نیست، اما تردیدی هیچ سنت اهل نزد او بودن سنی در اینکه مثال با و ،1است کردهمی قرائت مسعودابن

 ۳«مُسْتَقِیمٌ عَلِیٍّ صِرَاطُ هَذَا» یا و( 1۲۳/عمرانآل) ۲«أَذِلَّةٌ أَنْتُمْ وَ ”عَلِیٍ  بِسَیفِ“ بِبَدْرٍ اللَّهُ نَصَرَکُمُ لَقَدْ وَ» است کرده می قرائت

 !۴(۴1/حجر)

                                                                                                                                                                                                                 
بیند. در قرون اول و دوم هجری، این تلقی غلط از حدیث نبوی نزول قرآن بر که درباره نزول قرآن به سبعه احرف روایت شده، منافاتی نمی

ارتی از عبارات قرآن برای شما هفت حرف در میان بسیاری از مسلمانان رایج شده بود که مقصود از این حدیث این است که هرجا بیان عب

دادند، و روال برخی از صحابه هم همین بوده است! در چنین توانید مترادف آن را بگویید؛ و این را به پیامبر ص نسبت میدشوار بود، می

حدی است که از جانب کنند که قرآن فقط آن حرف واشوند، و تصریح میفضایی ائمه اطهار با این تلقی غلط از آن روایت نبوی درگیر می

خداوند نازل شده است. به همین جهت است که خود مرحوم کلینی که در کافی این حدیث را آورد در همان کافی در احادیث دیگری 

آورد و در حدیثی دیگر امام کند؛ یعنی در یك حدیث آیه را بر اساس همین قرائت خفص از عاصم میمختلفی را نقل می قراءاتبراحتی 

که به صورت « و المؤمنون و رسوله عملكم اهلل اعملوا فسیرى قل»کند و هر دو نیز از امام معصوم است )مثال آیه دیگری را مطرح می قرائت

 (.4۲4و  ۲۲۰ص 1هم قرائت شده: کافی ج« والمأمونون»

 1۹4 و ۲۲۰ص 11ج النهایه، و البدایه ؛1۰۳ص ،۲ج بغداد، . تاریخ 1
 «أَذِلَّةٌ أَنْتُمْ وَ بِبَدْرٍ اللَّهُ نَصَرَکُمُ لَقَدْ وَ»رسد بدین صورت است سبعه که متواترا به پیامبر ص می قراءات. در مصحف عثمانی و  ۲
عشر )قرائت ابوجعفر( به صورت  قراءاتقرائت شده است و در یكی از « مُسْتَقیمٌ َعلَیَّ صِراطٌ هذا»سبع به صورت  قراءات. این آیه در  ۳

 نیز قرائت شده است.« مُسْتَقیمٌ َعلِیٌّ صِراطٌ هذا»

 نقل االنباریابن کتاب از را مطلب این اما آورد؛نمی را شنبوذابن اسم . البته وی۸۲ص ،1ج ،(القرآن الحكام الجامع) القرطبی . تفسیر 4

 االنباریابن که اند کرده تصریح گراندی و. است کرده تالیف «کرده می قرائت عثمان مصحف برخالف که کسی رد» برای را کتابش که کندمی

 (1۹4 و ۲۲۰ص 11ج النهایه، و البدایه ؛1۰۳ص ،۲ج بغداد، تاریخ) است نوشته شنبوذابن رد در را کتابش این
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به طور کامل ( … و اُبَیّ مصحف مانند) صحابه مصاحف سایر ویا مسعودابن اصل مصحف امروزه ترتیب، اگرچه بدین

 عثمانی مصحف و سبعه قراءات با که مصاحفی و قراءات آن از عباراتی سنی، و شیعه کتب از بسیاری در اما نمانده؛ باقی

به نظر می  اند،کرده قلمداد قرآن تحریف عنوان به متاخرین زا برخی که عباراتی از بسیاری و است؛ موجود است متفاوت

 که اتهامی برخالف و ندارد؛ را قرائت آن تحمل عثمانی، مصحف که( احرف بر اساس سبعة) بوده آیه از دیگری قرائت رسد،

 نیز سنت اهل نزد معتبر بسیار تفسیری و حدیثی معتبر کتب در قراءات این از بسیاری کنند،می مطرح شیعه علیه امروزه

 یا»  سلّم و[ آله و] علیه اللّه صلّى اللّه رسول عهد على نقرأ کنا»: که اندکرده روایت مسعودابن از اینکه مانند است، موجود

 «النَّاس مِنَ یَعْصِمُکَ اللَّهُ وَ رِسالَتَهُ بَلَّغْتَ فَما تَفْعَلْ لَمْ إِنْ وَ الْمُؤْمِنینَ مَولَى عَلِیّاً إنَّ رَبِّکَ مِنْ إِلَیْکَ  أُنْزِلَ ما بَلِّغْ الرَّسُولُ أَیُّهَا

 نازل پروردگارت جانب از آنچه! پیامبر ای: کردیم می قرائت چنین را( ۶7/مائده) آیه این ما ص اهلل رسول زمان در: ترجمه)

 خداوند و اینرسانده انجام به را تترسال نکنی را کار این اگر که کن، ابالغ را است مومنان موالی ع علی همانا که است شده

 سبعه» تمامی ۲اندداشته اذعان همواره تاریخ طول در نیز سنت اهل بزرگان و بسیاری از 1(.کندمی حفظ مردم از را تو

 ۳.ندارد وجود کرد، سازییکسان عثمان که مصحفی در شد، نازل اساس آن بر قرآن که ی«احرف

... 

 (یسازکسانیسبع )گام دوم  قراءات یریگشکل: و پیروانش مجاهد. اقدام ابنو

ا ده بود امستنکر شمغلبه نداشت؛ اما مستنکر نبود. قرن سوم این تقریبا دیدیم تا دو قرن قرائت به معنا وجود داشت؛ 

را  راءاتقاین  غیر مطابق مصحف غیرعثمانی مستنکر نبود )بهترین شاهدش اینکه بخاری در صحیح خود بسیاری از قراءات

 کردندخواندند به همان سبعه احرف تمسک میرا می قراءاتآورد(. کسانی که این 

                                                           
 در وی و بوده موجود سیوطی جمله از قدما از بسیاری نزد که است مردویه ابن معروف تفسیر در سنت اهل در روایت، این . سند 1

 که اینجاست جالب ولی است، کرده حذف را سندش است آن خالصه که( 117ص ،۳ج) المنثور الدر در سپس و آورده القرآن ترجمان

 نقد هیچ بدون و نقل، را این( ۶۹ص ،۲ج القدیر،فتح) خود تفسیر کتاب در ،(1۲۵۰م) شوکانی همچون معروفی ضدشیعیِ سلفیِ شناسِحدیث

 فضائل فی الیقین کشف و ۳1۹ص ،1ج ،(۶۹۲م اربلی) األئمة معرفة فی الغمة کشف در هم شیعه کتب رد! است کرده عبور آن از توضیحی و

 أَیُّهَا یا ص اللَّهِ رَسُولِ عَهْدِ عَلَى نَقْرَأُ کُنَّا: قَالَ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ زِرٌّ َعنْ” :است آمده چنین ۳77ص( حلی عالمه) السالم، علیه المؤمنین أمیر

 .النَّاسِ ِمنَ یَْعصِمُكَ اللَّهُ وَ رِسالَتَهُ بَلَّْغتَ فَما تَفْعَلْ لَمْ ِإنْ وَ الْمُؤْمِنِینَ مَوْلَى َعلِیّاً أَنَّ رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ أُنْزِلَ ما بَلِّغْ الرَّسُولُ
اند که همه اند، ادعا کردهی نداشته. البته دو قول دیگر هم وجود دارد: برخی که بیشتر موضع کالمی داشته و در تاریخ و حدیث تسلط ۲

اند که تنها یكی از آن سبعه احرف در سبعه احرف در مصحف عثمانی موجود است. برخی مانند طبری )مفسر معروف اهل سنت( ادعا کرده

 اند که در متن اشاره شد.مصحف عثمانی موجود است و شش تای دیگر از دست ما رفته است؛ اما اغلب بر همین باوری

 داده رخ کنونی قرآن متن در( ایبشری کردن زیاد و کم) تحریفی اندك که نیست معنا بدان آیه، یك قراءات از برخی گذاشتن . کنار ۳

 .بیابد را هدایت مسیر تواندمی ماست، دست در که قرآنی همین با شود، هدایت بخواهد کسی اگر اندکرده تاکید السالمعلیه ائمه خود و باشد؛
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ابن مجاهد برای اینکه فضا را به نحوی برگرداند که هم معنای جدیدی برای سبعه احرف درست شود و هم فضای 

دار شد. فضا بقدری مخالف مصحف عثمانی کنار گذاشته شود با پشتوانه حکومتی کار ترویج هفت قرائت را عهده قراءات

این چه اشتباه بزرگی است که افراد  کند کهگالیه می (قراءاتاز ائمه ؛ ۴5۹-۳7۰عوض شد که یک قرن بعد ابوالفضل رازی )

تا حدی  1(۴۳ص ،1ج ،العشر القراءات فی النشرگیرد )علی سبعه احرف می ابن مجاهد را منطبق بر نزل القرآنسبعه  قراءات

 شود.قرائتی غیر از این سبعه بخواند تکفیر و تفسیق می امروز اگر کسیکه 

بویه  که بزودی حکومت آل دیدمجاهد مییک علتش این بود که فضای شیعه در حکومت در حال گسترش بود و ابن

رسند؛ فت( میترش است و بزودی به بغداد )مرکز خالس( در حال گ5۶7-۲۹7( از این سو و فاطمیون از آن سو )۳۲۰-۴۴۰)

سیف ب ببدر لقد نصرکم اهلل»خواند ابن شنبوذ )شخصی صددر صد سنی؛ که در نماز جماعتش می قرائتقرائتی مثل  اگر و

در ود عسن مول اباز قه یا قرائتی که ابن مردوی شیعی یافت نشده است( تی در هیچیک از منابععلی و انتم اذله؛ و چنین قرائ

]آله  و علیه اهلل لىص اهلل رسول عهد على نقرأ کنا :نقل کرده که (۲۹8ص ،۲ج ،)و سیوطی در الدر المنثور )تفسیرش آورده 

 مِنَ یَعْصِمُکَ اللَّهُ وَ رِسالَتَهُ لَّغْتَبَ فَما فْعَلْ تَ لَمْ إِنْ وَ نینالمؤم مولى علیا ان رَبِّکَ مِنْ إِلَیْکَ أُنْزِلَ ما بَلِّغْ الرَّسُولُ أَیُّهَا یا» :سلمو[ 

شنبوذ نکومتی ابح؛ و لذا با شدت و حدت و پشتوانه شودنده اهل سنت جمع میوجود داشته باشد، پروعه در جام( «سالنَّا

ود اش درست بود؛ زیرا حدبینییشنامه کرد و جلوی این قراءات را هم گرفت؛ و البته پرا مجازات و مجبور به نوشتن توبه

اشورا را عروز  وسال بعد از مرگ وی دولت آل بویه بغداد را گرفت و روز عیدغدیر را جشن عمومی برگزار کردند  ۲۰-۳۰

شد ا می، واقعدر آن جامعه حضور داشت توسط کسانی که خودشان سنی بودند تعطیل کردند؛ و اگر این گونه قراءات شاذ

 گرداند.رمیبحتی در میان اهل سنت شد و ورق را بینی کرد که چگونه ترویج میپیش

... 

گیری دیدگاههای کالسیک شیعه و شکل مفهوم شاذ( ریی)تغ قراءات هیسبع ، و شاذ قلمداد شدن بق قراءاتاستقرار . 1

 و سنی از قراءات غیر مطابق با مصحف عثمانی: تحریف یا نسخ التالوة؛ و اشکاالت هر دو.

بود و هریک از این قاریان خودشان به چندین و با اینکه در قرون دوم و سوم تعداد قاریان مشهور دهها و بلکه صدها تن 

 –مختلف  قراءاتشد براحتی به چند قرائت مسلط بودند و چنانکه دیدیم در مصاحف و تفسیرهایی که آن زمان نوشته می

                                                           
 أن فی األغبیاء العوام بعض وقع أجلها من التی الشبهة ذکر أن بعد الرازی أحمد بن الرحمن عبد الفضل أبو اإلسالم شیخ اإلمام الوق  .1

 القراءات ثمنوا إنما الناس وأن أحرف، سبعة على القرآن أنزل: - وسلم علیه اهلل صلى -: بقوله إلیها المشار هی السبعة األئمة هؤالء أحرف

 أو التصنیف، فی تثمینا أثرهم أقتف لم وإنی: قال ثم الشبهة، هذه ألجل مجاهد ابن علیهم اقتصر الذین السبعة عدد على وزادوا وعشروها

 األزمنة وال آخرین دون الرجال من عددا المنزلة السبعة األحرف فی المراعى لیس أن ولیعلم الشبهة، من ذکرته ما إلزالة إال تفریدا أو تعشیرا،

 أی فی حدة على القراءة فی طریقا وجرد صاحبه بخالف حروفا منهم واحد کل فاختار األمة من یحصى ال عدد اجتمع لو وأنه مكنة،األ وال

 بذلك کان لما االختیار، بشرط الحروف من اختاره بما المختار ذلك کان أن بعد ذلك فی الماضین األئمة بعد أراد أوان أی وفی کان مكان

 .القیامة یوم إلى متسع فیها بل المنزلة، السبعة األحرف عن خارجا
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قرن  در -یکی از علمای مورد حمایت دربار عباسی -مجاهدابندادند، اما ارجاع می -که حتی مخالف با مصحف عثمانی بود

 ،شامو در ؛ بن العالء ابوعمرو ،بصرهدر کثیر؛ ابن ،مکهدر ؛ 1نافع ،مدینههفت نفر از این افراد مشهور )در ، م هجریچهار

را به عنوان  ناو آن ۲شهرها مورد تاکید کردآن  قراءاترا به عنوان شاخص ( حمزه و کسائی عاصم و؛ و در کوفه، عامرابن

ادامه دادن آن  و -که از پشتوانه حمایت حکومتی برخوردار بود  –مجاهد های ابنشو با تال مشهور ساخت؛« قراء سبعه»

ای درآمد که کاری کرد وضعیت به گونه ،... و عبدالبر ابن دانی، ابوعمرو ابوطالب، بن مکی نظیر همفکرانش از برخیتوسط 

بر مصحف عثمانی به عنوان قرائت متواتر در  مبتنی قراءاتکه معنای متواتر و شاذ عوض شود؛ یعنی تا آن زمان بسیاری از 

شده که برخالف مصحف عثمانی بوده است؛ نظیر بسیاری از هایی اطالق میبه قرائت« قراة شاذة»جامعه رایج بود و اصطالح 

ه به اسم ی هم که در شیعقراءاتعباس، و ... )که ابن قرائت ابوالدرداء،قرائت اُبَی بن کعب، قرائت  مسعود،ابن هایقرائت

گرفت(، اما با این اقدام حکومتی بتدریج تا یک قرن بعد وضعیت به اهل بیت ع معروف شده در همین دسته قرار می قراءات

مبتنی بر مصحف عثمانی که متفاوت با  قراءاتگفتند و صرفا صورتی درآمد که دیگر به این هفت قرائت، قرائت متواتر می

 نامیدند.یها بود را قرائت شاذ ماین قرائت

کار ناتمام عثمان در احراق مصاحف  ،(عباسی خلیفه وزیر مقله،ابن بویژه) حکومتی قدرت کمک با در واقع، ابن مجاهد

 مانند شد( را تکمیل کرد و کسانیانجام می قراءاتسازی مصاحف و حذف و به فراموشی سپردن بقیه )که با هدف یکسان

 آن از و ۳نمود نامهتوبه نوشتن به مجبور و مجازات، بشدت و دستگیر، داشتند اصرار دیگر قراءات حفظ بر که را شنبوذابن

                                                           
داده است، مسلط بوده و اتفاقا در مقام معلمی لزوما قرائت مختار خویش را آموزش نمی قراءاتبر طبق روایت ... خود نافع به تمام  1

داده کرده، آن را به وی آموزش مییرا آموزش می داده، و تنها اگر کسی به طور خاص، قرائت مختار خود وی را طلب م قراءاتبلكه همه 

 است:

 
 .باشندمی بزّی و قنبل راویانش: مالكی کثیر . ابن ۲

 .باشندمی ورش و قالون راویانش: مدنی نافع

 .باشندمی حفص و عیاش بن شعبة ابوبكر راویانش: کوفی عاصم

 .هستند خالد و خلف راویانش: کوفی حمزه

 .هستند ارثابوالح و دوری راویانش: کوفی کسایی

 .باشندمی السّوسی و دوری روایانش: بصری عالء بن ابوعمرو

 .هستند ذکوان ابن و هشام روایانش: عامر ابن

”  کتاب فی الخطبی علی بن إسماعیل أخبرنا: قَالَ عنه، أرویه أن أذن فیما مخلد بن إبراهیم : أَْخبَرَنِی1۰۳ص ،۲ج بغداد، . تاریخ ۳

 عبد عن یروى، مما المصحف، فیها یخالف بحروف المحراب فی ویقرأ الناس یقرئ شنبوذ، بابن یعرف رجل أمر ببغداد اشتهر: قَالَ  ،“ التاریخ

 أبو فصنف … بها، فیقرأ الشواذ ویتبع عفان، بن عثمان جمعه الذی المصحف جمع قبل به یقرأ کان مما وغیرهما کعب، بن وأبی مسعود، بن اهلل

 لست السبت یوم علیه فقبض السلطان فوجه. الناس وأنكره وفحش، أمره عظم حتى ویجادل،. علیه الرد فی کتبا وغیره األنباری ابن بكر
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 در تنها عثمان مصحف با غیرمطابق قراءات این امروزه و افتاد رونق از مصاحف حتی در میان طبقه قراء هم سایر قرائت زمان

 شود.می یافت تفسیر و روایات کتب

... 

 عشر قراءات نیو تدو مجاهدنبها با امخالفت .2

شد اقدامات متعددی برای توجیه حذف آن و از آن زمان به بعد، فضای حکومتی که توسط علمای اهل سنت پشتیبانی می

را در « نسخ التالوة»در کتب معتبر اهل سنت بود تعبیر  قراءاتمتفاوت آغاز کردند؛ اگر این  قراءاتاز سویی آن  قراءات

کردند. البته ما وانمود می« قول به تحریف قرآن»کتب و احادیث شیعه بود شیعه را متهم به بردند؛ و اگر در موردش به کار می

برای قرائتهای « نسخ التالوة»شاهدیم که در همان قرون اول بعد از این کار، گاه برخی از علمای شیعه در از همین تعبیر 

اما متاسفانه برخی از اخباریون در  1(۳۹۴ص، 1القرآن، ج التبیان فی تفسیرچنینی استفاده می کردند )مثال شیخ طوسی در این

ای شد از اینکه اینها به عنوان تحریف قلمداد شود استقبال کردند؛ و همین حربه –طبق توضیحاتی که گذشت  –قرن یازدهم 

 که با احادیثی که شیعه و سنی در آن مشترکند شیعه را مورد هجوم قرار دهند.

بر او و )از بزرگان اهل سنت( و شهید اول )از بزرگان شیعه( جزری ابن بزرگانی مانند بعد هاتا قرنالبته از همان زمان 

قعقاع مخزومی )مدینه( و ابن ، پیروانش خرده گرفتند که اهمیت قرائت کسانی مانند یعقوب بن اسحاق حضرمی )بصره(

 جزری هم که بعدهاابن ولی امثال 1ند.را رایج ساختن« ء عشرقرا»تعبیر باالخره  و ۲کمتر نیستها خلف بن هشام )کوفه( از این

                                                                                                                                                                                                                 
 والقراء والفقهاء القضاة وأحضر مقلة، ابن: یعنی علی، بن محمد الوزیر دار إلى وحمل مائة، وثالث وعشرین ثالث سنة اآلخر ربیع من خلون

 هذه من به یقرأ عما یرجع أو عنه، ینزل أن فأبى ذلك عن الوزیر واستنزله ونصره، عنه ذکر ما على فأقام بحضرتهم، الوزیر،: یعنی وناظره،

. الرجوع إلى یضطره بما ومعاملته بعقوبته وأشاروا المجلس، حضر من جمیع ذلك فأنكر وتخالفه، المصحف على تزید التی المنكرة الشواذ

 والتوبة بالرجوع وأذعن واستغاث یصبر، فلم شدیدا ضربا العشرة نحو فضرب قفاه، على درةبال وضربه الهنبازین بین وإقامته بتجریده فأمر

 .بالتوبة خطه فیه وأخذ بتوبته، کتاب علیه وکتب واستتیب، ثیابه، علیه وأعیدت عنه، فَخُلِّیَ

 و اختلفوا فی کیفیة النسخ على أربعة أوجه: . 1

 افراد واحد منهما عن اآلخر. قال قوم: یجوز نسخ الحكم و التالوة من غیر -

 و قال آخرون: یجوز نسخ الحكم دون التالوة. -

 و قال آخرون: یجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ، کما ینسخ الكتاب من کتاب قبله. -

فسدنا سائر ، و أى ذلكنا علو قد دلّل -و هو الصحیح -و قالت فرقة رابعة: یجوز نسخ التالوة وحدها، و الحكم وحده، و نسخهما معاً  -

 األقسام فی العدة فی اصول الفقه.

 پنج سبعه قّراء میان از پدیا آمده است:در دایر[ المعارف ویكی. )اندشیعه زیاد احتمال هم دیگر نفر سه و اندشیعه قطعا نفرشان دو . که ۲

 مذهب از( ابوعمرو و کسائی حمزه، نافع، عاصم،) سبعه ءقرا بزرگان از نفر پنج همچنین و اندبوده عرب نفر دو و هستند ایرانی اصالتاً نفر

 نظر به و است نداشته تمایل شیعه به وجه هیچ به مجاهدابن البته( باشندمی تسنن اهل از( کثیر ابن و عامر ابن» بقیّه نفر دو و اندبوده تشیع
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 با مطابق قرائت که اندکرده تصریح خود آثار در اینکه با گرفتند، مجاهد خردهبه هفت نفر بر ابن قراءاتدر منحصر کردن 

 مخالفت عثمانی مصحف ئتقرا از غیر قرائتی هر خودشان هم با اما بوده، رایج کامال تابعین و صحابه میان در مصاحف سایر

ولی با  ،اندازه اینها متواتر نبودهاما به غیر از این ده قرائت است  قراءاتشاذه به  قراءاتو تدریجا این مساله که  ۲نمودند

محیصن، حسن ابن قراءات« شاذة قراءات» مصحف عثمانی مطابق است تقریبا استوار شد به طوری که امروزه معروفترین این

گانه[ ]چهارده« اربعة عشر قراءات» ده قرائت قبلی، به ه انضمامب بعدها ی )یحیی بن مبارک( و اعمش است )کهبصری، یزید

باشند؛ و همچنان . همه این چهارده قرائت، ویژگی مشترکشان این است که بر اساس مصحف عثمانی می(اندمشهور شده

کنند توجیهی که نسخ التالوه دون الحکم و امثالهم توجیه می قرائتهایی که مخالف مصحف عثمانی باشد را با تعابیری مثل

 چنانکه اشاره کردیم از قرن چهارم پیدا شد.

... 

 (یسازکسانیسوم . صنعت چاپ )گامز

انجام  ق(1۳۴۰-۶۹8امپراطوری عثمانی )مختلف، اقدامی بود که در زمان  قراءاترونق شدن شاید آخرین گام مهم در کم

 اشاره شد. شد که در مقدمه بدان

معدودی از علمای اخباری شیعه )اول از همه: سید  بعد از رواج صنعت چاپ و در اثر وقایعی که از قرن یازدهم رخ داد،

متکثر را دلیلی بر تحریف قرآن قلمداد  قراءاتچنینی و نعمت اهلل جزائری( پیدا شدند که وجود این حجم از روایات این

 قراءاتدر فصول مختلف آن، نوری کتابی در این زمینه تالیف کرد و روایات متعددی که کردند؛ تا جایی که مرحوم محدث 

اند، روایات و احادیثی که در متون معتبر خود اهل سنت آمده، و سپس روایات متعددی متعددی که خود اهل سنت نقل کرده

را گردآوری نمود؛ و اینها را شاهدی بر هایی دارد( که در متون شیعه آمده )و همگی آنها با متن مصحف کنونی تفاوت

ای از علمای اهل سنت علیه شیعه شده تحریف قرآن قلمداد کرد؛ و متاسفانه این مساله تبدیل به شمشیری از جانب پاره

 ، اما شیعیان را به تحریف قرآن متهم کنند؛ در۳و احادیث قراءاتاست که با اینکه متون خود آنها نیز پر است از این گونه 

                                                                                                                                                                                                                 
 فراموشی به عثمانی مصحف غیر هایمصحف اساس بر قراءات واقع، در و شیعه خاص قراءات که بوده این مجاهد ابن اصلی هدف رسدمی

 .شود سپرده
 .مسلم بن سلیمان ابوالربیع و وردان بن عیسی: از بودند عبارت راویانش. ق. ه 1۳۲ سال به درگذشته مدنی، قیقاع . یزیدبن 1

 بدالمؤمنع بن روح و (متوکل محمد) رویس: از بودند عبارت راویانش. ق. ه 1۸۵ سال به متوفی حضرمی، اسحاق بن یعقوب

 (.عبدالمنعم)

 .حداد ادریس و وراق اسحاق: از بودند عبارت راویانش. ق. ه ۲۲۹ سال به درگذشته هشام، بن خلف
 1۵ص ،1ج العشر، قراءاتال فی . النشر ۲
 سنت اهل علمای ترفند اب اما است، شیعه منابع از فراتر بسی کریم قران به تحریف اسناد تمهید در سنت اهل اصیل جالب آنكه منابع ۳

 آن، واضح شاهد یك و! هستند قرآن تحریف به قائل اینها که شیعه سر بر است شده برّانی شمشیر مشترك، منابع همین قرون، طول در
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 است قرآنی همان است، موجود الدفتین بین ما که قرآنی» از همان ابتدای اسالم بر این جمله که 1حالی که قاطبه علمای شیعه

 ۲.اندبارها و بارها مورد تاکید قرار داده را «بوده است تحریفیمصون از  و شده نازل آله و علیه اهلل صلی خدا رسول بر که

... 

                                                                                                                                                                                                                 
 بعد های قرن با سوم و دوم قرن در سنت اهل ذهنی فضای باشیم، داشته توجه که است مهم نكته این است ... البته مسعود ابن سخن تحریف

با کارهای کالسیك علمای اهل سنت طروی شده که بر اساس  که است شده طی ای دوره واقع در است، بوده متفاوت کامالً امروز و

 تحریف به متهم شود که گویی اینها فقط در شیعه است و شیعهاحادیثی که هم در کتب شیعه هست و هم در کتب اهل سنت چنان وانمود می

 قبل تا و بوده مطرح مصاحف اختالف مسأله ،قراءات اختالف واضح قضیه از پیش سنت، اهل نزد کتب و روایات رینتصحیح در .گرددمی

 در حكومتی قدرت به شیعه یابیدست از بعد حساسیت و نبوده، موجود مصاحف اختالف به راجع سنت اهل از حساسیتی چهارم قرن از

 .میشود شروع کم کم چهارم قرن
ثانی در  ، شهید(۳۲۲ ص) الصول مجاهد در مفاتیح سید وافیه، صدر در شرح سید ،( ۶4ص الحیات، منبع)اهلل نعمت دشهید اول، سی 1

 نزل کلٌ قالوا و السبع قراءات بالتواتر حكموا اصحابنا من المجتهدین معظم و ... تصریح کرده اند که  1۸۰ص ۸ج مسالك ،(۲۵4ص) مقاصد

 سلین.سیدالمر قلب علی األمین الروح به

بر آن  االعتقاد تصحیح در هم( 41۳ متوفای) قده مفید شیخ که است االمامیة اعتقادات در( ۳۸1 متوفی) قده صدوق شیخ گفته این ۲

 صحه گذاشته است.
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 متعدد قراءات نزول و ابالغبخش دوم: چرایی و چگونگی 

 مقدمه

... 

 فصل چهارم: جوهره قرآن )یکی از ثقلین( از منظر قرآن و اهل بیت ع )ثقل دیگر(

.... 

 کثیرة الحروف فرش ساز زمینه کریم، قرآن احرف )یادداشت استاد( سبعة

 علی األشیاء یفأجر": فرمودند قدر شب توضیح در السالم علیه المؤمنین امیر و است، شده نازل قدر شب در کریم قرآن

 شده جاری هفت بر تکوین کتاب اشیاء جمیع دارد، فرق اشیاء مجموع با اشیاء جمیع و ،1(۶ ص ،۹7 ج األنوار بحار) "سبعة

 کرد ذکر توان می السالم علیه سجاد امام الحقوق اینکه همه چیز بر مدار سبع است را در رسالة از( مصداقی نه)مثالی  است،

 و قدر شب در پس است تکوین تدوین کریم، قرآن چون و۳ ،۲(۲ ص ،7۴ ج األنوار بحار)"السبع جوارحال فهذا ":فرمودند که

 حرف هفت این برای و باشد، برقرار واقعی موازنه تکوین و تدوین بین اینکه جهت به است شده نازل حرف هفت بر

 اما دارد، آیه هفت که است حمد مبارکه سوره رب الکتاب امّ و مثانی سبع تطبیق همان که( مصداق نه)است مثالی هم تدوینی

 هم آیه هر کلمات صرفی هیئات و حرکات و اعراب کذا و نیستند، کلمه هفت الزاما دهند می تشکیل را آیه هر که کلماتی

 زیاد بسیار وجوه آمدن پدید ساز زمینه هفت، مبنای تواند می چگونه که دهد می توضیح مثال دو این.نیستند وجه هفت الزاما

                                                           
 وَ سَماواتٍ سَبْعَ خَلَقَ: جَلَّ وَ عَزَّ فَقَالَ سَبْعَةٍ عَلَى أَشْیَاءِالْ جَمِیعَ َفأَجْرَى  الْوَتْرَ اصْطَفَى فَرْدٌ وَ الْوَتْرَ یُحِبُّ فَرْدٌ اللَّهَ إِنَّ»: ع عَلِیٌّ لَهُ . قَالَ 1

 سَبْعَ: قَالَ وَ  یابِساتٍ أُخَرَ وَ خُضْرٍ سُنْباُلتٍ سَبْعَ: قَالَ  وَ  أَبْوابٍ سَبْعَةُ لَها جَهَنَّمُ قَالَ وَ  طِباقاً سَماواتٍ سَبْعَ َخلَقَ: قَالَ وَ  مِثْلَهُنَ الْأَرْضِ مِنَ

 اللَّهَ لَعَلَّ أَصْحَاَبكَ حَدِیثِی فَأَبْلِغْ  الَْعظِیمَ الْقُرْآنَ وَ الْمَثانِی مِنَ سَبْعاً قَالَ وَ  سَنابِلَ سَبْعَ أَنْبَتَتْ حَبَّةٍ: قَالَ وَ  عِجافٌ سَبْعٌ یَأْکُلُُهنَّ سِمانٍ بَقَراتٍ

بِفَْضلِنَا  الَْعالِمُونَ إِلَّا یَعْلَمُهَا لَا الَّتِی الْأَمْثَالِ مِنَ َنضْرِبُ  مَا وَ عِلْمِنَا فَضْلَ یَْعلَمُ وَ مَوَدَّتِنَا إِلَى قَلْبُهُ  نَفَرَ حَدِیثَنَا سَمِعَ وَهُ إِذَا نَجِیباً فِیهِمْ جَعَلَ قَدْ یَكُونُ

 (1۰۹ص ،1ج ،(القدیمة - ط) ... )الغارات

لَةٍ نَزَلْتَهَا أَوْ جَارِحَةٍ قَلَبْتَهَا عَلَیْكَ حُقُوقاً مُحِیطَةً بِكَ فِی کُلِّ حَرَکَةٍ تَحَرَّکْتَهَا أَوْ سَكِنَةٍ سَكَنْتَهَا أَوْ حَالٍ حُلْتَهَا أَوْ مَنْزِ اْعلَمْ أَنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.  ۲

 مَا َأوَْجبَ عَلَیْكَ لِنَفْسِهِ مِنْ حَقِّهِ الَّذِی هُوَ أَصْلُ الْحُقُوقِ ثُمَّ مَا أَوْجَبَ اللَُّه عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ آلَةٍ تَصَرَّفْتَ فِیهَا فَأَکْبَرُ حُقُوقِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تََعالَى عَلَیْكَ

سَمْعِكَ َعلَیْكَ حَقّاً وَ لِبَصَرَِك عَلَیْكَ قًّا وَ لِعَلَیْكَ لِنَفْسِكَ مِنْ قَرِْنكَ إِلَى قََدمِكَ عََلى اخْتِلَافِ جََوارِحِكَ فَجََعلَ عَزَّ وَ جَلَّ لِلِسَانِكَ َعلَیْكَ حَ

 فَهَذِهِ اْلجَوَاِرحُ السَّبْعُ الَّتِی بِهَا تَكُونُ الْأَفَْعالحَقّاً وَ لِیَدِكَ عَلَیْكَ حَقّاً وَ لِرِجْلِكَ عَلَْیكَ حَقّاً وَ لِبَطْنِكَ َعلَیْكَ حَقّاً وَ لِفَرْجِكَ عَلَیْكَ حَقّاً 

 (۵۶۵، ص۲)الخصال، ج

 گوش، زبان،: است شده بنا عضو هفت بر( او وجود مجموع نه)انسان  بدن همین گفت توان می . ]وجه مثال قرار گرفتن این است که[ ۳

 زمینه رئیسی، بخش هفت این و. است شده بنا الكتاب، امّ هفت بر که است تكوینی کتاب یك انسان بدن که فرج، و بطن پا، دست، چشم،

 .آید پدید انگشت هفت الزاما اینكه نه یعنی آید، پدید دست انگشت ده مثال او برای که است این ساز
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 علیهم معصومین مقدسه ذوات و است، متعال خداوند مختص آن علم پس تدوینی، و تکوینی هفت تطابق واقعیت اما شود.

 مقطعه، حروف ،"القرآن یستخرج منها" فاخته، ابو نقل طبق که باشد این بحث کلی شاید و. است آموخته آنها به او که السالم

 می بسط هفت، بر تکوینی، بسائط اگر و گیرند، می قرار تکوینی بسائط ازاء به که ستنده تدوینی بسائط و هستند، الکتاب امّ

 روش هفت بر خواه ،"فصلت ثم آیاته احکمت کتاب " یایند، می تفصیل و بسط هفت، بر هم تدوینی بسائط پس یایند،

 . مهه یا و اینها غیر یا و چیز هر در عرضی و طولی شأن هفت یا بسط، حوزه هفت یا بسط،

 از هک،  1خصال روایت در "أدنی" کلمه باشد، کثیرة قراءات برای احرف سبعة سازی زمینه و مبدئیت این به اشاره شاید و

 کمترین پس است شده نازل حرف هفت بر قرآن چون فرماید می حضرت و کند، می سؤال فتاوی و احادیث اختالف رمز

 واهلل. است وجه هفت بر فتوا السالم علیه امام برای پس نفرمودند و است وجه هفت بر فتوای السالم علیه امام برای چیز

  .العالم

ارد را برخی مو الفع حقیر ؛نیاز به شرح و بسط دارد که است ...توسط آقای مباحث استاد تدوین شده سه شماره بعدی ) 

 (که مطمئن بود برداشت اشتباه رخ داده اصالح کرد؛ و مطالب داخل کروشه را بدان افزود

 با حروف سبعه آنقرساختار احکام و تفصیل . 1

قرآن کریم، به مثابه یک کل مرکب است که هر جزئی از آن ولو یک حرف، مانند قدرت برآمدن درخت از یک بذر، قوّه 

 هرچه برای را قرآن از بخش هر شِئْتَ؛ لِما شِئْتَ ما اْلقُرْآنِ مِنَ خُذْ»: است روایت آمده و ظرفیت کل را دارد، همچنانکه در

 الشرق من القرآن من بآیة استکفی من» آمده است: السّالم علیه کاظم امام و یا در روایتی از ۲«شو مندبهره و برگیر خواستی،

 همراه اگر را او کند می کفایت آیه این عالم غرب تا شرق از کند اکتفا قرآن آیه یک به که هر ؛«بیقینٍ  کان اذا کفی الغرب الی

 ۴و ۳.دباش یقین با

                                                           
نْ مُحَمَّدِ بْنِ سَنِ الصَّفَّارُ َعنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعُْروفٍ عَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَ.  1

وَ أَدْنَى مَا كُمْ قَالَ فَقَاَل إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ َعلَى سَبْعَةِ أَحْرٍُف یَحْیَى الصَّیْرَفِیِّ عَنْ حَمَّادِ ْبنِ عُثَْمانَ قَالَ قُْلتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْأَحَادِیثَ تَخْتَلِفُ عَنْ

 (۳۵۸، ص۲)الخصال، ج ى سَبْعَةِ وُجُوهٍ ُثمَّ قَالَ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمِْسكْ بِغَیْرِ حِسابأَنْ یُفْتِیَ عَلَ لِلْإِمَامِ

 نتنوی «قرآناً» کلمه که فرمایید دقت «الْأَرْضُ  بِهِ قُطِّعَتْ أَوْ الْجِبالُ بِهِ سُیِّرَتْ قُرْآناً أَنَّ لَوْ»: میفرماید ۳1در سوره رعد آیه  همچنین قرآن ۲

 .«لِلْمُؤْمِنِینَ وَرَحْمَةٌ شِفَاءٌ هُوَ مَا الْقُرْآنِ ِمنَ وَنُنَزِّلُ»: آیه این در «من» کلمه یا باشد، قرآن جزء کوچكترین معنای به میتواند و دارد
 «۶۲۳ ص ،۲ ج الكافی،» ۳

 کجا هر که است محور انتقال نظیر جائب،ع بر مشتمل و است کل نماینده شود که پیاده درهرسطری ، «عجائبه تفنى ال»کریم که  قرآن 4

 بین اعداد در ۶۰ تا ۵۰ بین اعداد ضرب به مربوط فقط که دهیم تشكیل ضربی جدول اگر مثال یا کرد، کشف آن از را مبدء میتوان اما برود

 ابوفاخته مقصود این شاید و را نشان می دهد، جدول تمام جدول، قطعه این که میفهمد بداند را ضرب جدول نظام کس هر باشد، 4۵ تا ۳۵

 ...را دارد خود خاص بحث که است شیء کل فی شیء کل قضیه غیراز این تازه و باشد، استخراج از
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 او خود اما باشند مظهر را آن میتوانند مختلف مصاحف بلکه نیست، تحریف قابل است، تکوین تمام تدوین قرآن اگر

زئش، نمایاننده جدارد، یا مانند هولوگرام هر  را تمامش جزئش هر در( فراکتال) کسری هندسی ساختار یک بالتشبیه مثل

لسالم لیهم اعو اهل بیت  محال استتحصال از هر جزئش می باشد، تحریفش کلش می باشد. چنین قرآنی که کل آن قابل اس

 ایاهمهو هیچ است مکشوف آنها برای واقعیت چون جوهره آنرا می دانستند، دغدغه تحریف آن را نداشتند و از آنجا که این

 مصحف این: فرمودند لحةط به حضرت آمده سلیم کتاب در اینکه کما ندارند، عثمانی مصحف به اهلل عباد ارجاع برای

امکان تحریف  باش. بنابراین نه تنها در جوهره قرآن نداشته من مصحف با کار و است کافی را تو و است قرآن تمامش

ه دیگر بمید و نیست بلکه در لفظ و کتابت هم امکان تحریف نیست چون با علم به بخشی از قرآن می توان تحریف را فه

 .باشند چ کس جزء اهل بیت علیهم السالم به علم کافی به آن بخش از قرآن نداشتهبخشها علم پیدا کرد ولو هی

ینکه ، چه اشاید یکی از مظاهر این ویژگی قرآن، فرایند احکام و تفصیل در قرآن کریم بواسطه حروف مقطعه است

 مٍحَکِی لَّدُنْ مِن تْفُصِّلَ ثُمَّ اتُهُآیَ کِمَتْأُحْ الر، کِتَابٌ» خداوند قرآن را اینگونه معرفی می کند که محکمی است به تفصیل آمده 

بلکه  دو چیز نیست ( ؛ قرآن دو مرحله مترتّب بر هم دارد، احکام و به تفصیل آمدن و این محکم و مفصل1هود/«)خَبِیرٍ 

ز حروف نی بهاترسد تفسیر راقی از محکمات و متشاهمان آیات کتاب، محکمند و سپس به تفصیل در می آیند. به نظر می

 مقطعة (؛ حروف۳ابِهَاتٌ)آل عمران/مُتَشَ رُوَأُخَ لْکِتَابِا أُمُّ هُنَّ مُحْکَمَاتٌ آیَاتٌ مِنْهُ الْکِتَابَ عَلَیْکَ أَنْزَلَ الَّذِی مقطعه است، هُوَ

 ورداربرخ إحکامی نانچ از پیامبر صل اهلل علیه و آله داده بودند، آخرین کتاب بشارت آنرا در خصوص سابق انبیاء که قرآن

 مییابد. را خود جایگاه قرآن تمام آن به رسیدن با که است

 آیات را مقطعة وفحر آشکارا کریم این سیر از احکام به تفصیل را می توان در آیاتی دیگر مشاهده کرد، آنجا که قرآن

 آیَاتُ تِلْکَ  م،طس» ، (۲)یوسف/« ینِالْمُبِ تَابِالْکِ آیَاتُ تِلْکَ الر،» :میداند چیز همه بیانگر را مبین کتاب و میداند مبین کتاب

 اوَمَ»  ، (57)انعام/ «مُبِینٍ تَابٍکِ فِی إِلَّا یَابِسٍ وَلَا رَطْبٍ وَلَا الْأَرْضِ ظُلُمَاتِ فِی حَبَّةٍ وَلَا» ، .... و ، (۲)قصص/« الْمُبِینِ الْکِتَابِ

 ..... و  (۶1)یونس/« ینمُّبِ کِتَابٍ فِی إاِلَّ  کْبَرَأَ وَال ذَلِکَ مِن أَصْغَرَ َوالَ السَّمَاء فِی وَالَ األَرْضِ فِی ذَرَّةٍ مِّثْقَالِ مِن رَّبِّکَ عَن یَعْزُبُ

 إِالَّ ءٍشَیْ  مِنْ إِنْ وَ»شاید بتوان گفت، اساساً سیر تنزیل قرآن کریم نیز، سیر احکام به تفصیل است چه اینکه می فرماید 

و کالم وحی از این قاعده مستثنی نیست بلکه از مهمترین مصادیق آن است، و نیز « مَعْلُومٍ بِقَدَرٍ إِالَّ نُنَزِّلُهُ ما وَ خَزائِنُهُ عِنْدَنا

و با توجه به آیات  . 1«فیها ما تنظر ان لک ینبغى خزانة فتحت فکلما خزائن القرآن آیات»:  فرموده اند السالم سجاد علیه امام

( ۳-1)شوری/« الْحَکِیمُ الْعَزِیزُ اللَّهُ قَْبلِکَ مِن الَّذِینَ وَإِلَى إِلَیْکَ یُوحِی کَذَلِکَ عسق، حم،» ی فرماید : مبارکه سوره شوری که م

اشاره به روش و کیفیت وحی یعنی خروج بعضی حروف از بعض دیگر )حروف مقطعه( و نظم و « کذلک»، می توان گفت، 

ی توانند مدخل و مفتاح برای آیات بعدی باشند و معنای احکام آن است که ابتداء در نتیجه برخی آیات م ۲ترتیب آن دارد.

                                                           
 44۶ ص ۲ ج معرب کافى اصول 1
فرق می کند، کذلك کیفیت، نحوه و روش را بیان می کند نه محتوا را، پس اصل روش وحی را توضیح می دهد.  « هذه»با « کذلك» ۲

 تفصیل برای لذا و تفصیل نیامده است، قول و بیان به است و هنوز الكتاب ام وحی و مقطعه( وحی )حروف تقطیع مرحله عسق واقع، حمدر 
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. قرائن و شواهد گوناگونی در تأیید این نظر وجود دارد، از 1ابندیحروف بصورت بسیط و مقطعه می آیند و سپس تفصیل می

 الر، کِتَابٌ» ]که این را با آیه  (۴-1)الرحمن/ الْبَیَانَ عَلَّمَهُ ، نَالْإِنسَا الْقُرْآنَ، خَلَقَ عَلَّمَ ، ، الرَّحْمَنُ«الرحمن»جمله در سوره 

است، « احکام»به معنی قرن و جمع به منزله « قرآن» می توان تطبیق داد:[ «خَبِیرٍ  حَکِیمٍ لَّدُنْ مِن فُصِّلَتْ ثُمَّ آیَاتُهُ أُحْکِمَتْ

اصل تعلیم قرآن، اولین مرحله چه بسا دو تعلیم قرار گرفته است،  ، انسان بینآیاتاست. در این « فصّلت»به منزله « بیان»

به پیامبر صل اهلل علیه و آله است، در مراحل بعدی، خلق االنسان و علمه « ونن ا میمح لف الم رااالرحمن: »بصورت مقطعه 

طبق کل نظام تکوین واقع بسط قرآن بر  بدین ترتیب می باشد.« علم کل شیء»طبق روایات « بیان»البیان واقع میشود و 

میشود چرا که قرآن برخالف دیگر کتب، جامع بین اتقان و تفصیل و تفسیر کل عالم است.  در روایتی دیگر آمده است که 

 ۲«.واآلخرین األولین خیر فیه فإن القرآن، فلیثوِّر واآلخرین األولین علم أراد من»

 ، از اصحاب خاص امیرالمؤمنین علیه السالم است که۳فاخته ابو قةعال بن ، سخن سعیددر این زمینه یکی از نکات کلیدی

وَ لَقَدْ »] ،یسبع المثان ریام الکتاب را در تفسقبال اگر  ۴«منها یستخرج القرآن. السور، فواتح الکتاب أمّ»: از ایشان نقل کرده

با روایت ابوفاخته وجه جدیدی  اکنون ،گرفتیممیتحه در نظر سوره فا [87حجر/ «وَ الْقُرْآنَ الْعَظیم آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانی

، حروف مقطعه چند منظوره است و هر حرف چند وجه و 5الکتاب استام« حروف مقطعه»که  برای سبع مثانی ایجاد میشود

                                                                                                                                                                                                                 
 )وَ .است الجمع بعد فرق مرحله فواد، تثبت فوادك، به نثبت است، کذلك نشده «جمعه علینا ان» نحو به اما الیك یوحی کذلك فرماید می

 نَهُ(فَرَقْ قُرْءَاناً
 یعنی ،(کاردینال از پس اردینال سورتهای انواع)میرویم  پیش سور، فواتح از( زبر هر برای بیّناتی چه و) بسطی نوع چه طبق دید باید 1

 نقش در تكوینی عناصر که تكوین مثل و ،(تكوین مطابق) است، وجهی چند تشابه، به إحكام از عبور یا تفصیل به إحكام از عبور کیفیت

 عمل وجهی چند باید تكوین، مطابق بسطهای در تدوینی عناصر همینطور( کوواالنسی ترکیب مثل) میكنند عمل وجهی چند عالم، رد خود

 .غرائبه تنقضی ال و عجائبه تفنی ال: آمده شریف نهج در نیست بیجا ،(مورفیسمپلی)کنند

 است. ختنیمنتشر کردن و بازکردن و برانگ یأثاره به معنا.  ۲

است، مثالً  فاخته ابو عالقة بن سعید عظیم کالم شده، واقع مظلوم تفسیر، تاریخ طول در میرسد نظر به که نظریاتی مهمترین از یكی ۳

آورد یا دیگران  نمی است ابوفاخته حرف که وجه مهمترین اما آورد، وجه و نظر را می ۲۲ مقطعه حروف برای کبیر درتفسیر رازی فخر

 و محكم آیه ذیل در را او حرف بلكه مطرح نمی کنند! قول یك عنوان به را او حرف اما میكنند ذکر مقطعه فحرو در قول بیست از بیش

 قرآن گوهر شناسائی در را النظر دقیق باحثین و یابد، باز تفسیر کتب در را خود شایسته جایگاه بتواند نظریه این است امید میآورند... متشابه

 کند. کمك کریم

 ذلِكَ الم القرآن یستخرج منها السور، فواتح: الكتاب أم: قال الْكِتابِ ُأمُّ هُنَّ مُحْكَماتٌ آیاتٌ مِنْهُ: اآلیة هذه فی قال أنه فاختة أبی ... عن 4

 ابو ؛ طبرى 117ص ،۳ج القرآن، تفسیر فی البیان عمران)جامع آل استخرجت منها هُوَ إِلَّا إِلهَ ال اللَّهُ الم و البقرة، استخرجت منها الْكِتابُ

 جریر( بن محمد جعفر

عالمه طباطبایی با نظر ابوفاخته مخالفت می کند که در جای خود به آن پرداخته ایم، لكن با وجود مخالفت، در جای دیگر به یكی از  ۵

 ارتباطا بها المفتتحة السور مضامین بین و المقطعة الحروف هذا بین أن ذلك من یحدس أن یمكن لوازم قول او اشاره می کند و می گوید : و
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و چندمنظوره است، اجزاء و مؤلفه های تکوین ذووجوه  1کارآیی دارد، کما اینکه اشیاء در عالم دو حیثیات و ذو ابعاد هستند

، و این ظرفیت عظیم قرآن کریم است که خداوند به آن تحدی می کند. سبعه احرف، ۲نشانه های آن هم چند منظوره میشود

در رأس )نفس األمر( به وحدت می رسد و هیچگاه با هم تناقض ندارند چرا « نزل علی قدر معلوم»تکثری است که به قرینه 

لکن اختالف آنها در  ۳«اللَّهِ  عَنِ بِصَاحِبِهِ یُخَالِفُ لَا وَ اللَّهِ فِی یَخْتَلِفُ لَا وَ بَعْضٍ عَلَى بَعْضُهُ یَشْهَدُ وَ بَعْضٍبِ بَعْضُهُ یَنْطِقُ» که 

 متناسب با اقتضائات گوناگون است.فضاهای گوناگون 

 بنای نظام اکوان و عوالم خلقت بر هفت و هماهنگی و تطابق قرآن با آن،. 2

لزومات مآینه خلقت اعم از وجود، بلکه نفس االمر است، تدوین تکوین و جلوه نمای خلقت است. یکی از قرآن 

 لَئِنِ قلْ»ید : بفرما شناخت قرآن توجه به این نکته است که چه ویژگیهای باعث شده خداوند اینگونه آنرا به تحدی بطلبد و

، آیا صرفاً فصاحت و «هِیرًاظَ لِبَعْضٍ عْضُهُمْبَ کَانَ وْوَلَ بِمِثْلِهِ یَأْتُونَ لَا الْقُرْآنِ هَذَا بِمِثْلِ وایَأْتُ أَنْ عَلَى وَالْجِنُّ الْإِنْسُ اجْتَمَعَتِ

دارد، کوین نتبالغت آن مد نظر است یا اینکه چون جن و انس خالق تکوین نیستند و جز خالق تکوین قدرتی بر تدوین 

 ت .آن عظیم هم فقط اوست و رمز تحدی آن است که تدوین تکوین اسچون مکون خدای متعال است، مدون این قر

 شما از قبل که کسانی خبر و هست شما خبر قرآن در»: صادق علیه السالم فرمودند امام که ۴نقل شده  کافی شریف در

 نزد کند خبردار بمطال آن از را شما که کسی اگر و زمین؛ و آسمان خبر و بود خواهند شما از بعد که کسانی خبر و بودند

 شیء کل علم: آمده قمی تفسیر در ، 5میداند قرآن از میداند چه هر امام: فرمودند نیز و «.کرد خواهید تعجب قطعا بیاید شما

 ۲.میکنم پیدا خدا کتاب در را آن کنم گم را شتر عقال اگر که شده نقل عباس ابن از سنت اهل کتب هاده در و 1!عسق فی

                                                                                                                                                                                                                 
 الرعد سورة کذا و ص، و المیمات مضامین بین جامعة کأنها مضمونها فی بالمص المصدرة األعراف سورة أن نجد ما ذلك یؤید و خاصا،

 (.۸ص ،1۸ج القرآن، تفسیر فی ) المیزان.الراءات و المیمات مضامین بین جامعة کأنها مضمونها فی بالمر المصدرة
د گفته شود نقطه ذو ابعاد و حیثیات نیست، اما می توان گفت بی نهایت حیث می تواند داشته باشد، مثال مرکز دایره قرار گیرد، شای 1

 دایره بی نهایت قطر دارد و هر قطر نسبتش با قطر دیگر تا نقطه متفاوت است.

قتل االنسان ما »لفظ در بیش از یك معناست. مثال  کند استعمال یكهای چند منظوره را خیلی واضح می. موردی که این نشانه ۲

کند و ما را مای نافیه؛ در حالی که این معنای رایجی هم که ما از که در روایتی این را بر به شهادت رساندن امیرالمومنین ع تطبیق می« أکفره

 فهمیم )که مذمت کفران ورزی انسانهاست( در فضای خودش درست است!این آیه می
 1۳۳البالغه / خطبه نهج  ۳

 الْبَارُّ الصَّادِقُ هُوَ وَ کِتَابَهُ َعلَیْكُمْ أَنْزَلَ الْجَبَّارَ الْعَِزیزَ ِإنَّ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ مِهْرَانَ ْبنِ سَمَاعَةَ عَنْ الُْمغِیرَةِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ أَبِیهِ َعنْ عَلِیٌّ 4

 (۵۹۹ص ،۲ج کافی، )ا صول.لَتَعَجَّبْتُمْ ذَلِكَ َعنْ یُخْبِرُکُمْ مَنْ أَتَاکُمْ لَوْ وَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ خَبَرُ وَ بَعْدَکُمْ مَنْ خَبَرُ وَ قَبْلَكُمْ مَنْ رُخَبَ وَ خَبَرُکُمْ فِیهِ

 ، إلیه أنظر فبُهِتّ ، ذلك بین وما ، النار فی وما الجنّة فی وما ، األرض فی وما السماوات فی ما نعلم واهلل نحن: علیه السالم الصادق قال ۵

 شهیداً أمّة کلّ من نبعث ویوم »:  اآلیة هذه تال ثمّ ، اهلل کتاب من ذلك إنّ ، اهلل کتاب من ذلك إنّ ، اهلل کتاب من ذلك إنّ!..  حمّاد یا : فقال
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 هکو هماهنطور  کوین نمود و کل نفس االمر و نه تنها تکوین را در کتاب قرآن منعکس نموده است،خداوند عالم را ت

 نیز نمایان کننده سبعه تکوین است.]که مشتمل بر سبعه احرف است[ بنای عالم بر عدد هفت است، قرآن 

 القدر و بلکه جمیع أشیاء از عالم خلقت را لیله القدر سئوال می کنند، ایشان اساس لیله درباره السالم علیه امیرالمومنین از

 لَهُ میشود! قَالَ انتخاب هفت عدد اعداد، همه بین دارد و دوست را وتر پس است، فرد خداوند :دانند می هفت بر پایه عدد

 وَ سَماواتٍ سَبْعَ خَلَقَ: جَلَّ وَ عَزَّ فَقَالَ سَبْعَةٍ عَلَى أَشْیَاءِالْ جَمِیعَ فَأَجْرَى ، الْوَتْرَ اصْطَفَى فَرْدٌ وَ الْوَتْرَ یُحِبُ فَرْدٌ اللَّهَ  إِنَ »: ع عَلِیٌّ

بر این اساس، قرآن نیز که نزولش در لیله . ۳أَبْوابٍ  سَبْعَةُ لَها جَهَنَّمُ قَالَ  وَ  طِباقاً سَماواتٍ سَبْعَ خَلَقَ: قَالَ وَ  مِثْلَهُنَ  الْأَرْضِ مِنَ

  ۴پایه تکثرات و تفاصیلش در عدد هفت استالقدر و تدوین تکوین است، 

می شود که اختصاصات  ۴۹یعنی  تا هفت هفت ،« المثانی من سبعا آتیناک لقد و»مثانی در تفسیر  سبعمعنای  ترین طبیعی

 را ۴۹ که است عددی هفت و است کرده درست را او هفت که است عددی تنها ۴۹ گویند می اعداد علم ، در5خاصی دارد

                                                                                                                                                                                                                 
 کلّ تبیان فیه اهلل کتاب من إنّه ، «للمسلمین وبشرى وهدى ءشی لكلّ تبیاناً الكتاب علیك ونزّلنا هؤالء على شهیداً بك وجئنا أنفسهم من

 (1۲۸شیء )بصائر الدرجات، ص کلّ تبیان فیه ، شیء
 و الجبل ذلك من السماء فخضرة خضراء زمردة من بالدنیا محیط جبل وقاف القائم سنی عدد عسق: السالم علیه الباقر عن القمی عن و 1

 (۲۶۸ ص ۲ ج قمی تفسیر. )عسق فی ء شی کل علم

 (۳۰ /4) القرآن علوم فی . اإلتقانوابن عباس حتى قال: لو ضاع لی عقال بعیر لوجدته فی کتاب اهلل تعالى ۲
( مراجعه شود، نكته جالب آنكه در ادامه روایت، 1۰۹ص ؛ 1ج ؛( القدیمة - ط) روایت طوالنی است، برای مطالعه بیشتر به منبع )الغارات ۳

در ادامه می فرماید به اصحابت این  است، آمده «هفت» آیات هم همه در میخوانم، آیه هفت که بگوید آنكه بدون تاس خوانده آیه هفت امام

 سَمِعَ فَأَبْلِغْ حَدِیثِی أَصْحَاَبكَ لَعَلَّ اللَّهَ َیكُونُ قَدْ جَعَلَ فِیهِمْ نَجِیباً إِذَا هُوَ» روایت را بگو شاید نجیبی بین آنها باشد که فضل ما را بفهمد! 

 عَرَفْتَ لَئِنْ اللَّهِ وَ»و نیز می فرماید: « َعالِمُونَ بَِفضْلِنَاقَلْبُهُ إِلَى مَوَدَّتِنَا وَ یَعَْلمُ فَضْلَ عِلْمِنَا وَ مَا نَضْرِبُ ِمنَ الْأَمْثَالِ الَّتِی لَا یَعْلَمُهَا إِلَّا الْ ۳حَدِیثَنَا نَفَرَ

، هر کس این «  ُکلَّهُ الدِّینَ کَمَّلَ بِالسَّبْعَةِ فَازَ مَنْ فَإِنَّ مَعْرِفَةُ السَّبْعَةِ وَ ...الْقَدْر لَیْلَةَ أَصَبْتَ لَقَدْ َأوَّلَهُنَّ عَرَفْتَ لَئِنْ وَ أَوَّلَهُنَّ عَرَفْتَ لَقَدْ السَّبْعَةِ آخِرَ

 هفت گانه ها را فهمید کأنه همه دین را فهمیده است!

که درکشف اسرار قرآن می تواند راهگشا باشد هرچند فعالً توصیه ای نسبت به روش های «! مسامیر القرآن العدد»روایتی می فرماید :  4

 بررسی اعجازهای عددی قرآن و امثال آن نداریم.
 بر پایه این محاسبات، سبع اول، سبع طول )سوره های طوالنی( است، بعدش سبع مئین )سوره های صدآیه ای( است، بعد از آن مثانی ۵

 تورات که روایاتی این سوره ها را با با سوره شود 4۹ تا آید جلو می تا هفت تا هفت )سوره هایی که پشت سر مئین می آیند( میشود، یعنی

 ابتدای پنجاهمین سوره و قاف می شود، سوره )قصیر، متوسط و طویل( شروع سوره های مفصل آن از زبور تطبیق داده اند، بعد و انجیل و

 بوده قرآنی فرهنگ اله، و علیه اهلل صلی اهلل رسول خود زمان در الطول، السبع و مفصل آنچه مهم است اینكه کلمه. گیرد می قرار مفصل سور

 خودش تنهایی به حمد مبارکه سوره .بالمفصل فُضّلتُ یعنی العظیم القرآن و مثانی از بخشی یعنی العظیم، القرآن و المثانی من است... )سبعاً

 ( ...الفاتحه سورة کل فی مقطع االعظم اهلل اسم و. است المثانی من سبعا
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 در 1.شوند می خودشان فقط که است اینگونه بشوند خودشان وقتی ضربدر ۴۹از جمله  اول اعداد تمام. است هکرد درست

 بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ کرد : درست جزء ۴۹ خلقت اول در خدا که هست روایت شریف کافی

 لَمْ الْخَلْقَ هَذَا تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهُ خَلَقَ کَیْفَ النَّاسُ عَلِمَ  لَوْ یَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ شِهَابٍ عَنْ أَبَانٍ بْنِ یَحْیَى عَنْ عُمَرَ

 جُزْءاً أَرْبَعِینَ وَ تِسْعَةً بِهَا بَلَغَ أَجْزَاءً خَلَقَ الَىتَعَ وَ تَبَارَکَ اللَّهَ إِنَّ فَقَالَ ؟ ذَاکَ فَکَیْفَ اللَّهُ أَصْلَحَکَ فَقُلْتُ ، أَحَداً أَحَدٌ یَلُمْ

نیز که  قرآن ، بناء۲است هفت بر عالم تکوین متعدد، بناء بنابراین، مطابق با روایات( ۴۴؛ ص ۲اإلسالمیة( ؛ ج -الکافی )ط )

 تواند می خودش با را عالم کل هک است هم عددی ۴۹و  ۳وجه است هفت بر دهد می نشان را تدوین تکوین است و عالم

 5می شود. ۴۹۰ که کرده ده بر تقسیم را اینها شد، ساخته اصلی جزء ۴۹ اینکه از ، بعد أَعْشَاراً الْأَجْزَاءَ جَعَلَ ثُمَّ ۴.دهد نشان

 رفیت زبان قرآن در انتقال معانی،. ظ3

و زبان عربی « مَعْلُومٍ بِقَدَرٍ إِالَّ نُنَزِّلُهُ ما وَ خَزائِنُهُ عِنْدَنا إِالَّ ءٍشَیْ مِنْ إِنْ وَ»قرآن نازل، تنزلی از آن حقیتی است که می فرماید 

مُبِینٍ( طبعاً زبان عربی می بایست  عَرَبِیٍّ که خاستگاه و منشاء آن نیز خدای متعال است، محمل آن معنای عظیم است. )لِسَانٍ

 ظرفیت انعکاس آن عظمت را داشته باشد. 

                                                           
 عدد بر مگر نیست تقسیم قابل چیزی هیچ بر. است بررسی قابل نه و تقسیم قانون نه حساب، علم اساسی قانون طبق هفت، تا هفت 1

 است عددی تنها و تنها و است ر تكآید به عبارت دیگ می دست به 4۹ عدد که شود می خودش ضربدر فقط و است اول عدد هفت. هفت

 هست،( چهارهفتا) ۲۸ بر مبتنی السالم، علیهم ائمه توضیحات اساس بر نیز جفر علم ... همچنین جدول.4۹ به رسد می طریق یك با که

 تا هفت ی،ظلمان حروف چهارده از است، حمد سوره در مقطعه حروف چهارده تمام است، مقطعه است، حروف )چهارده( هفتا دو که نصفش

 سوره در مقطع بصورت را خود اعظم اسم اند فرموده حضرت نیست، ظلمانی مثل ف حروف از است و برخی حروف موجود حمد سوره در

 است .... آورده حمد

نگ، شاید شئونات اشیاء مانند اجزاء بدن مورد نظر است که هفت جور تشأن وجود دارد، تشأنات طولی، عرضی، تقابلی، تقارنی، هماه ۲

 ضد و ...

شاید بطون هفتگانه قرآن مد نظر باشد و هر بطن خودش هفت حرف داشته باشد ...، بطون طولی که طباق هستند )لترکبن طبقاً عن  ۳

 طبق( الی سبعه یا سبعین ابطن و بطون عرضی که شئونات عرضی است و ربطی به طباق ندارد، سبع طرائق، سبع سماوات طباقاً ...
 .کند می قسمتش 4۹ فرماید می بعد االجزاء، خلق اول بود، بلكه جزء 4۹ ابتداءا که فرماید مین اول اینجا 4

 جُزْءاً آخَرَ فِی وَ تَامّاً جُزْءاً بِهِ بَلَغَ حَتَّى جُزْءٍ عُشْرَیْ آخَرَ فِی وَ جُزْءٍ عُشْرَ رَجُلٍ فِی فَجَعَلَ الْخَلْقِ بَیْنَ قَسَمَهُ ثُمَّ أَعْشَارٍ عَشْرَةَ الْجُزْءَ فَجَعَلَ ۵

 تِسْعَةً بِأَْرفَعِهِمْ بَلَغَ حَتَّى ذَلِكَ بِحِسَابِ ثُمَّ َتامَّیْنِ جُزْءَیْنِ بِهِ بَلَغَ حَتَّى جُزْءٍ أَعَْشارِ ثَلَاثَةَ وَ جُزْءاً آخَرَ وَ جُزْءٍ عُشَْریْ وَ جُزْءاً آخَرَ وَ جُزْءٍ عُشْرَ وَ

 صَاحِبِ مِْثلَ یَكُونُ لَا الْعُشَْریْنِ صَاحِبُ کََذلِكَ وَ الْعُشَْریْنِ صَاحِبِ مِثْلَ یَكُونَ أَنْ عَلَى یَقْدِرْ لَمْ -جُزْءٍ عُشْرَ إِلَّا فِیهِ یَجْعَلْ لَمْ فَمَنْ جُزْءاً أَرْبَعِینَ وَ

 عَلَى الْخَْلقَ هَذَا خَلَقَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ أَنَّ النَّاسُ َعلِمَ لَوْ وَ الْجُزْءَْینِ صَاحِبِ ثْلَمِ یَكُونَ أَنْ عَلَى یَقْدِرُ لَا جُزْءٌ لَهُ تَمَّ مَنْ کَذَلِكَ وَ الْأَعْشَارِ الثَّلَاثَةِ

 چهارم،: چاپ تهران، - اإلسالمیة الكتب دار جلد،۸ ،(اإلسالمیة - ط) الكافی اسحاق، بن یعقوب بن محمد )کلینى، .أَحَداً أَحَدٌ یَلُمْ لَمْ هَذَا

 (.ق 14۰7
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 کند؛می بیان را هازبان[ یعنی»] :فرمایندمی. شودمی سوال «مُبِینٍ عَرَبِیٍّ  بِلِسانٍ» آیه درباره علیهماالسالم صادق ر یاباق امام از

 فُصِّلَتْ لَوْلَا لَقَالُوا أَعْجَمِیًّا قُرْآنًا جَعَلْنَاهُ وَلَوْ»و یا قرآن کریم می فرماید:  1«.کنند بیان را آن توانندنمی زبانها اما

( در روایات آمده است که وحی به زبان عربی است، حتی برای پیامبران قبلی که به زبان عبری و سریانی ۴۴فصلت/«)آیَاتُهُ 

 بیان می کردند.

خوان( مت )هماز ویژگیهای زبان عربی، چندمنظوره بودن و انعطاف معنایی است، کلمات و پایه سازه آنها حروف صا

 فزوده استااف آن عراب گوناگون، صور مختلفی پیدا می کنند و نیز نقطه گذاری، بر انعطهستند که با ضرب در حرکات و ا

 مورد توجه قرار می گیرد. قراءاتکه این مسئله در اختالف 

« سبعه احرف بودن نزول قرآن»این ظرفیت باالی لسان عربیِ مبینِ قرآنی و چندمنظوره بودن و انعطاف آن که مؤیدی بر 

 من نزل واحد هو انما کذبوا »دخالت های بیجا و سوء استفاده قرار گرفته است و بسیاری روایات مبنی بر  است، طبعاً مورد

هستند، ناظر به دخالتهای اجتهادی یا تفسیر به رأی هایی بوده که بدنبال  قراءاتکه در مقام نهی و نفی تعدد « واحد عند

نفی برخی روایات از سبعه احرف، ناظر به فهم اشتباه از و  ۲ه اندی بر اساس ترادف معنایی بودقراءاترسمیت بخشیدن به 

سبعه احرف و نقل به معنا و مقصود و لفظ المرادف )تأدیه المعنا بلفظ المرادف( است ولو اینکه از پیامبر نشنیده باشند )ولو 

الفاظ مرادف است. شواهد لم یکن مسموع له( کما اینکه اهل سنت در روایاتی، تصریح می کنند که سبعه احرف همین 

روشنی از علمای معاصر معصومین علیهم السالم وجود دارد که سبعه احرف مذموم، آنجایی است که مرادی را به تشخیص 

، فراوان گفته اند که می شود نقل به معنا کرد، هر چند از ۳چنانکه دیدیم علمای اهل سنت تا قرن خود بکار ببریم چرا که 

و مثالً حرف  ۳ویند نمی شود! چنانکه ابن حزم حکم تکفیر کسی را می دهد که اینکار را انجام دهد!به بعد می گ ۴قرن 

 طبری را که گفته شش حرف بدست امت نرسیده است، نمی پسندند.

 مانطورهپس نمی توان گفت که ملک وحی، یک حرف بیشتر نداشته است بلکه سبعه احرف من عندالواحد بوده است 

حرف، فی سبعه ای و ناز امیر المؤمنین آمده است ، نزل علی سبعه احرف، شهید ثانی نیز با وجود روایات ناهکه در روایت ا

 «کلٌ نزل به الروح األمین علی قلب سیدالمرسلین»در کتاب فقهی خود تصریح دارند که 

                                                           
 ُمبِینٍ عََربِیٍّ ِبلِسانٍ -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَْولِ عَنْ سَأَلْتُهُ: قَالَ ع أَحَدِهِمَا َعنْ ذَکَرَهُ َعمَّنْ الْحَجَّالِ عَنِ حَمَّادٍ أَبِی ْبنِ صَالِحِ َعنْ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِیُّ 1

 (۶۳۲ص ،۲ج )ا لكافی،.الْأَلْسُنُ تُبِینُهُ لَا وَ الْأَلْسُنَ یُبِینُ قَالَ

 ه شدداد حیتوض« طبقه قراء شیدایپ»عنوان  لیدر ذ قباللب امط نیا.  ۲
( در پاسخ به این سئوال که أفتری أن یقرأ بمثل ما یقرأ عمربن خطاب ... فأمضوا )بجای فأسعوا الی الذکراهلل( می 17۹مالك ابن انس)م  ۳

آن نزل علی سبعه أحرف، فأقرؤا ما تیسّر منه ! و ابن حزم در مورد مالك گفته که اگر معنا و الزمه حرفش را که گفته گوید: وهو جائز، قر

 ....، می دانسته کافر است!
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مودند برای هدایت کافی آنچه روشن است و اهل سنت نیز بدان اعتراف دارند، اینکه مصحف عثمان که در مورد آن فر

 ۲و طبق گفته طبری، تنها یک قرائت نیست بلکه برخی احرف سبعه را دارد. 1می باشد قراءات ی ازاست، دربردارنده تکثر

به بعد( به  11ولی معدودی از متاخران )از قرن  ۳ندستمی دان وحی فرشته ناحیه را از متداول قراءات فقهای شیعه نیز همه

در خصوص  اند تا جایی که امروزهتردید کرده قراءاتی که تفصیلش ذکر خواهد شد در اعتبار این خاطر برخی مشکالت

. باید توجه داشت در موارد بسیاری نیز توجیهاتی )به جای اجماع( شده است شهرت قائل به صدر سیدسبعه  قراءاتتواتر 

نیست و راه  قراءاتیا قرائت شاذه پاسخگوی اختالف   5و یا نسخ التالوه ۴همچون نظریه اقراء )تفسیر معنا(، یا وحی بیانی

هردو به تواتر « مالک یوم الدین»و « ملک یوم الدین»قرائت دیدیم که حل آن نظریه سبعه احرف می باشد. به عنوان مثال، 

                                                           
 مال و نیست وحی ملك مال که داریم قطع اما است اداء نحوه به مربوط و است متعدد قرائت -1: دارد متفاوت حوزه سه قراءات تعدد 1

 مربوط که ایحوزه-۲. ندارد آیات معنای در اثری سوزنی سر و است الفاظ اداء و است قاری لهجه به مربوط و است او از بعد یقار

. است قاری ذوق و استحسانات و اجتهادات آن منشأ ولی شده خوانده هم جور دو و بیاورد جور دو توانستهمی وحی ملك اینكه به شودمی

 روایت که محط بحث سبعه احرف می باشد. به متكی و وایتر به مربوط اختالفات-۳

 و. نه گویدمی ایشان اند؟کرده ضایع را دیگر حرف شش آیا اما. است سبعه حروف از حرف یك فقط عثمان مصحف گویدمی طبری ۲

 ابن و اند؟کرده خالفی کار آیا کردند اجماع تا سه این از یكی بر امت و کرد تشریع مخیراً را چیز سه کفاره برای خدا اگر که زندمی مثال

 به نسبت مالطفت روی از هم عثمان و است بوده مجاز کاری چنین که آوردمی شاهد او برای القرآن من تیسر ما فاقرؤو با النشر در جزری

 دادهمی اجازه الخط رسم که جایی تا را سبعه حروف از برخی عثمان مصحف که گویندمی برخی البته. است گذاشته کنار را تا شش آن امت

 گوناگون قراءات با زمان آن فضای چون فرستاد، مختلف مناطق به استاد ۵ با همراه مصحف ۵ علی ایحال عثمان. است کرده منعكس است

 .کردند نابود را عقایدشان مخالف قراءات البته و کند، نابود را همه نمیتوانست و داشتند انس
کرده  ذکر سبعة، قراء به را خودشان متصل با دقت بسیار، سند( خود جای به سنی علمای و) شیعه علمای بسیاری از و بحار صاحب ۳

 جزری ابن مثل خالف به در نماز نمیكنند، متواتر غیر قرائت به اکتفای شیعه مجتهدین دارند. البته مقدس شارع تا متصل سند هم آنها و اند،

 .نیست آن تواتر به نیاز و است کافی بود صحیح سند اگر میگویند که
 ؛«قرآنی وحی» نه است، بوده «بیانی وحی» اینها: که است این بوده رایج( صدوق شیخ مانند) شیعه قدمای از برخی در که . توجیهی 4

 است آیات تفسیر و شرح که «بیانی وحی» دیگری و است؛ کریم قرآن متن که ،«قرآنی وحی» یكی: انددانستهمی قسم دو بر را وحی یعنی

 این که باورند این بر و(  قدسی احادیث شبیه) نیست قرآن متن جزء اما فروآمده وحی فرشته توسط و خداوند جانب از هم آن که

 .است باب این از شودمی دیده روایات از برخی در که هاییزیادت

 و صحابه سخن در بارها و بارها رفتمی انتظار ود،ب کار در چیزی چنین اگر و) ندارد روایی شاهد هیچ بیان، این اینكه از نظر صرف

 کنونی مصحف بر هاافزوده سجن از که را هاییتفاوت حداکثر که است آن دیدگاه این اصلی مشكل ،(شود اشاره بدان ع اطهار ائمه و تابعین

 ویا شده عوض کلمه ودخ گاه عثمانی، فمصح با مقایسه در قراءات و روایات این از بسیاری در که حالی در کند؛ توجیه تواندمی است

 .است شده کم کلماتی

 . قبال اشاره شد. ۵



1۳۰ 

گر قرار گرفته اثبات شده است نظریه اقراء و وحی بیانی و ... نمی تواند آنرا توجیه کند چون یک کلمه است که بدل همدی

 1اند و معنای متفاوتی دارند.

ر موقعیتهای دهم  حضرت و باشد کرده قرائت حضرت برای را وجه چندین وحی ملک که بنابراین کامالً موجه می نماید

ف و جمع شوند و همزمان تألی قرائت چندین واحد آن باشند، و اینکه در کرده نقل ما برای را قرائتهای مختلفی ،مختلف

 ما برای عالم این یقض بر اکرم صلی اهلل علیه و آله آنها را همزمان درک نمایند، امری محال نیست و ممکن است بخاطرپیام

 دارند. بر در را وجوه همه آیات باطن ولی کنیم، درک را همه نباشد ممکن

ا می توان در این وجوه ، اختالف و تکثر در کالم وحی ر«سبعه أحرف»با استفاده از مجموع کلمات علما در تفسیر  

 مختلف هایمقطع میتواند آیة )یک «مقاطع تعدد»)قرائت یک کلمه بر وجوه مختلف(،  «قراءات تعدد»تقسیم بندی نمود: 

باشد(،  آمده عرب قبائل همه مختلف )لغات «لغات تعدد»باشد(،  داشته مستقل و خود خاص معنای کدام هر و باشد داشته

 تعدد»( .دادند ترجیح را این التبیان مقدمه در قده طوسی شیخ که آید پدید اختالف آن در ستا ممکن )که «صوری تعدد»

آیة(، و اما به نظر می رسد  هر برای طولیه معانی و )تاویالت «بطون تعدد»واحد(،  معنای از اکثر در لفظ )استعمال «معانی

 و کالمی عنصر یک برای نقش ایفای تعدد»ت مذکور باشد، بهترین تفسیر از سبعه أحرف که می تواند توجیه گر همه اختالفا

 هماهنگی و تطابق تدوین، اقتضای عالم در تکوین نگاشت چون است،« تکوینی عنصر یک نقش ایفای تعدد ازای به صوتی

براین باید بنا«. سبعه علی القرآن أنزل ایضاً» گفت بتوان شاید پس «سبعة علی األشیاء جمیع فأجری» در عالم تکوین میکند،

که  شود فراهم وجه بینهایت است ممکن قراءات ترکیب است بلکه از« سبع قراءات»غیر از « سبعه أحرف»توجه داشت که 

                                                           
 داریم روایت هزار سه دو باالی مجلسی، مرحوم فرمایش به میخورد، بدرد جاها برخی چون شویم، منصرف نباید بیانی وحی البته از 1

 .شود توجیه باید بیانی وحی با و نشود تحلیل و توجیه تنزیلی تباین احرف سبعه با مواردی است ممكن که
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می تواند تا حدودی « الْعَظِیمَ  وَالْقُرْآنَ الْمَثَانِی مِنَ سَبْعًا آتَیْنَاکَ وَلَقَدْ»این مسئله با توجه به آیه   1است. بر هفت آن بنیان

 ۲شای این نظر باشد.راهگ

 و چون میشود، سور )حروف مقطعه( استخراج فواتح از أحرف سبعة تمام باشد، أحرف سبعة علی نزل قرآن بنابراین اگر 

 بر هم تکوین تدوین نظام محالة ال است، سبعة بر تکوین نظام (سبعة علی االشیاء جمیع فاجری) القدر لیلة روایت بر اساس

بارت دیگر همانطور که عالم نفس االمری بی نهایت حیث و وجه دارد، نشانه های آن نیز بینهایت به ع ۳بود. خواهد سبعة

به معنای سبعه ابواب و االقسام است ) و نه سبعه « سبعه أحرفش»وجوه دارند که بر پایه عدد هفت تفصیل یافته اند، بنابراین 

 و ...(  قراءاتمعانی، یا 

... 

 متعدد قراءاتغ فصل پنجم: چگونگی نزول و ابال

ه یامبر ص بجانب پ متعدد از قراءاتی پیامبر ص؛ و سپس نحوه رساندن این متعدد بر سامعه قراءاتدر عالم اثبات، نزول 

 توانسته باشد:مخاطبانشان چند گونه می

 ل چند باره. نزو1

 –مطلب  وع اینشاهدی بر وق شده که وجود شأن نزول های متعدد معتبر برای برخی از آیاتگاه آیه چند بار نازل می

 .بوده است قراءاتترین روش برای تعدد است؛ و این ساده -الاقل در خصوص برخی از آیات

                                                           
سبع است و در بحث  قراءاتسبعه أحرف غیر از  داده توضیح خوبی به بوده ثانی شهید از قبل و است فن این عالمه که جزری ابن 1

 اسناد و اتقراء تجویز در شیعه فقهای بزرگان اینكه نمود توجه باید که مهمی نكته و ظهور قرآن در مصاحف این را توضیح خواهیم داد،

 عالمه کلمات به اگر میكردند، استناد تواتر به بلكه ،(است سنت اهل نزد مرسوم که) نمیكردند استناد أحرف سبعة حدیث به شارع، به همگی

 شیخ که یكنند،م استناد متواتر غیر در اشتغال قاعده به و میدانند صحیح متواتر قرائت با را نماز تنها و تنها میبینید کنید مراجعه اول شهید و

 همه اول شهید نزد و بوده، واضح سبع تواتر عالمه نزد و کردند، تصریح متواتر غیر دون متواتر بودن قطعی به سابقه کلمات در هم مفید

 و ،نمیشود حاصل ذمه برائت به یقین و است اشتغال قاعده مشمول متواتر غیر و است، صحیح آنها با نماز لذا و است، متواتر عشر قراءات

ندارد، در این تفسیر از سبعه احرف، کالم وحی وجوهی بینهایت می تواند داشته باشد که  أحرف سبعة حدیث در هفت عدد به ربطی اینها

 است.« سبعه أحرف»اساس تكثر آن بر پایه 

 ؛ مثانی به معنای الیه الیه بودن، تكرار و مكرر می باشد.۸7حجر/ ۲

 یحبونه و یحبهم مثالً میشود، مقطعه حروف قرآن کل برود جلوتر چه انسان در فهم قرآن هر وید:می گ مالصدرا الغیب، مفاتیح در ۳

شود و تفصیل و توسعه یابد. روایتی در  باز برایشان قرآن هستند که امكان دارد کل اولیا و انبیاء از غیر ای عده ؛... م ه ب ح ی میشود

 کُلُّ یَفْتَحُ الَّتِی الْأَحْرُفُ هِیَ قَالَ...  علیاً( می فرماید: اهلل رسول علم التی الحروف فیه اب)ب ، حدیث اول،17 ، باب۳۰7صفحه بصائرالدرجات،

 .السَّاعَةِ إِلَى حَرْفَانِ إِلَّا مِنْهَا خَرَجَ فَمَا اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ بَصِیرٍ أَبُو قَالَ حَرْفٍ أَلْفَ حَرْفٍ
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... 

 . نزول جمعی بر رسول اهلل و ابالغ جداگانه2

 می گوناگون جوهو در را الفاظ همه ملک بشنود، دفعتاً را اصوات همه حضرت جان است ممکن ثبوتاً که شده بحث قبالً

 گرنهو ماست ملکی جهات مراد البته که جهت شش از لفظ هفت آید، می صوت جهت شش از که هست روایت در و دآور

 و باشد ردهک قرائت حضرت برای را وجه چندین وحی ملک که کامالً موجه می نمایدلذا ...است تصور قابل دیگری جهات

ن همزما قرائت دینچن واحد آن باشند، و اینکه در کرده لنق ما برای را قرائتهای مختلفی ،هم در موقعیتهای مختلف حضرت

 اطرکن است بخت و ممتألیف و جمع شوند و پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله آنها را همزمان درک نمایند، امری محال نیس

 دارند. بر در را وجوه همه آیات باطن ولی کنیم، درک را همه نباشد ممکن ما برای عالم این ضیق

... 

 ل جمعی و ابالغ جمعی. نزو3

آمده « السبع قراءاتال فی الواقع اختالف حقیقة فی بشارة و إشارة»این دو گونه توضیح دارد. یکی توضیحی که در رساله 

 است ...

لی ع )یا عحضرت  رسد تکلف آمیز باشد؛ اما همان را می توان در نسبت بین پیامبر اکرم ص واما آن توضیح به نظر می

یر هزار ضرت امحبر در گوش در نظر گرفت؛ شاهد آن هم روایتی است که پیام سایر اهل بیت یا برخی از مقربان اهل بیت(

لقا ا یکبار ابر ص هم برای حضرت امیر ع( خود پیامب باب و از هر باب هزار باب دیگر باز کرد؛ یعنی کامال محتمل است که 

 .کرده استبه مخاطب خود منتقل می که به نحو جمعی از فرشته وحی دریافت کرده را یقراءات همه

... 

 رای ممانعت از تحریفمتعدد ب قراءاتششم: نقش وجود فصل 

 مقدمه

 از قراءاتی که است این حکایتگر که دارد وجود سنت، اهل کتب در هم و دارد وجود شیعه کتب در هم متعددی، روایاتی

 جهان در تواترم قرائت هفت با و ماست، دست در اکنون که مصحفی با که داشته وجود اسالم صدر در قرآن آیات از برخی

 کالم، یک در و لمانمتک فقها، محدثان، آرای معرکه تاریخ طول در روایات گونه این و دارد؛ هاییاوتتف ، است شایع اسالم

 .است بوده مسلمان شناسانقرآن

 به اسالم صدر نهما از متعددی قراءات کنیم،می تالوت روزه هر که هم موجود آیات همین در که کنیم توجه اگر بویژه

 .شودمی ترپیچیده مساله است، رسیده زامرو به تا متواتر کامال صورت

 کرد؟ باید پدیده این از توجیهی چه
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 و جعلی و دروغ را کنونی مصحف بر غیرمنطبق هایقرائت همه بلکه و روایات؛ این همه که است این راه ترینساده

 اگرچه. نماییم ننفری و لعن اند،شده قراءات و روایات این شیوع موجب که را کسانی و بشمریم؛ مغرضان از ایعده ساخته

 تاکنون اسالم رصد از واقعیت این وجود بر تردیدی اینها وجود تواتر اما اند،گرفته پیش در برخی که است ایرویه این

 .کند حل را مشکل تواندنمی هیچگاه واقعیت، روی بر بستن چشم و گذاردنمی

ای از متاسفانه این مساله تبدیل به شمشیری از جانب پارهکنیم.  راه دوم این است که اینها را دال بر تحریف قرآن قلمداد

، اما شیعیان را 1و احادیث قراءاتعلمای اهل سنت علیه شیعه شده است که با اینکه متون خود آنها نیز پر است از این گونه 

 الدفتین بین ما که قرآنی» مله کهبه تحریف قرآن متهم کنند؛ در حالی که قاطبه علمای شیعه از همان ابتدای اسالم بر این ج

بارها و  را «بوده است تحریفیمصون از  و شده نازل آله و علیه اهلل صلی خدا رسول بر که است قرآنی همان است، موجود

 ۲.اندبارها مورد تاکید قرار داده

لیه وانی هم عهد فراسو، شوا توان انکار کرد، اما از اینمذکور را نمی قراءاتحقیقت این است که اگرچه کثرت روایات و 

 امکان تحریف قرآن وجود دارد؛ از جمله:

إِنَّا نَحْنُ  مثال:د؛ ید دارو بر مصونیت قرآن تاک ندارند یتردید این آیات ن افراد هم در قرآن بودنیآیاتی که هم الف. کثرت

نْ حَکیمٍ حَمید، لْفِهِ تَنْزیلٌ مِال مِنْ خَ هِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَبٌ عَزیزٌ ال یَأْتی؛ وَ إِنَّهُ لَکِتا۹، حجر/نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُون

  (5، زخرف/؛ أَ فَنَضْرِبُ عَنْکُمُ الذِّکْرَ صَفْحاً أَنْ کُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفین۴۲-۴1فصلت/

حریف قرآن تغیرمستقیم،  به طور مستقیم یا که( اهل بیت ع، بلکه از اغلب ص اکرم از پیامبر  )نه تنهاروایات فراوانی ب. 

 کند؛ مثال:را انکار می

                                                           
 سنت اهل علمای ترفند با اما است، شیعه منابع از فراتر بسی کریم قران به تحریف اسناد تمهید در سنت اهل اصیل جالب آنكه منابع 1

 آن، واضح شاهد یك و! هستند قرآن تحریف به قائل اینها که شیعه سر بر است شده برّانی شمشیر مشترك، منابع همین قرون، طول در

 بعد های قرن با سوم و دوم قرن در سنت اهل ذهنی فضای باشیم، داشته توجه که تاس مهم نكته این است ... البته مسعود ابن سخن تحریف

با کارهای کالسیك علمای اهل سنت طروی شده که بر اساس  که است شده طی ای دوره واقع در است، بوده متفاوت کامالً امروز و

 تحریف به متهم ه گویی اینها فقط در شیعه است و شیعهشود کاحادیثی که هم در کتب شیعه هست و هم در کتب اهل سنت چنان وانمود می

 قبل تا و بوده مطرح مصاحف اختالف مسأله ،قراءات اختالف واضح قضیه از پیش سنت، اهل نزد کتب و روایات ترینصحیح در .گرددمی

 در حكومتی قدرت به شیعه بییادست از بعد حساسیت و نبوده، موجود مصاحف اختالف به راجع سنت اهل از حساسیتی چهارم قرن از

 .میشود شروع کم کم چهارم قرن
بر آن  االعتقاد تصحیح در هم( 41۳ متوفای) قده مفید شیخ که است االمامیة اعتقادات در( ۳۸1 متوفی) قده صدوق شیخ گفته این ۲

 صحه گذاشته است.
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هم با  شیعیان است؛ و اینکه عموم مسلمانان و روایاتی که ثواب ختم یک سوره یا ثواب ختم قرآن را برشمرده. 1ب.

 اند.کردند که ختم قرآن کردهخواندن همین قرآن اعالم می

دم ست و مرا وارد شدهویا در شرایط مختلف ها در نمازهای مختلف خواندن تک تک سوره روایاتی که در مورد .۲ب.

 هم با خواندن همین آیات و سور خود را مصداق عامل به این روایات می دیدند.

)مخصوصا اگر  مردم است بخوانید، بویژه در نمازروایاتی که تاکید دارد که قرآن را به همین صورت که در دست  .۳ب.

( که مهمترینش همین است که از معصومین هم قرائت انددانسته نماز بطالن موجب را اضافی کالم گونه هر کهت کنیم دق

در نماز متعدد و در غیر شرایط تقیه روایت شده است و هیچ جا هیچ « مالک یوم الدین»و هم قرائت « مَلِک یوم الدین»

ست است؛ و همه علمای شیعه هم به مجزی بودن نماز به هریک از این دو ای از امام ع نپرسیده که کدام از اینها درشیعه

 اند.قرائت فتوا داده

 . ...۴ب.

خواند و هم در کاریها هم استاد برایشان میج. سنت مستمره اقراء )که حرف و به حرف قرآن را با رعایت تمام ریزه

کرم ص امبر این تواتری که سینه به سینه تا شخص پیخواندند( و وجود طبقه قاریان در هر نسل که چنمحضر استاد می

 شود.رسد در هیچ موضوع دیگری در جهان یافت نمیمی

د که وجه شوهای توصیه شده، مخصوصا اگر تد. سیره مستمره مسلمانان در حفظ و ختم قرآن و خواندن آیات و سوره

دقیق  ادی به حفظه مردم بوده است و همواره عده زیاز همان روز اول در دست هم –برخالف تورات و انجیل  –قرآن کریم 

 خوانند کهغلط ب اند و آنهایی هم که حفظ نبودند اصرار داشتند که حرف به حرف آن را با دقت و بدونآن اهتمام داشته

 کند.امکان هر اقدامی برای تحریف را به لحاط میدانی منتفی می

... 

ایات این رو وخودش مانع تحریف گردید  قراءاتشان داد که چگونه تعدد اکنون با توجه به توضیحات فوق می توان ن

 چه محملی دارند

 الف. از بین بردن انگیزه تحریف

 تحریف عدم نهات نه ها، اختالف پذیرش ضمن تا گیرد قرار تحلیل و بررسی مورد بخوبی مسئله این است الزم اکنون و

 طول در نیز مسلمین یعجم اتفاق. نماییم تلقی قرآن برای الزم کمال نوعی را کریم قرآن قراءات تعدد بلکه بپذیریم را قرآن

 است. بینم کتاب عظیم شأن مطابق و صحیح امری( آن ترویج بلکه منع عدم تنها نه)  قراءات تعدد ترویج بر تاریخ

 به و کنند حفظ هشیع برای خود تدابیر با را واحدی مصحف توانستند می راحتی به السالم علیهم معصومین حضرات

 تنها نه لکن. است شده حفظ تقیه، دوران از عبور با شیعه خاص معارف و احکام از بسیاری اینکه کما برسانند ایشان دست
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 مصونیت برای راهکار بهترین بلکه است، تکوین با تدوین تناسب الزمه و دارد قرآنی عظیم ظرفیت با تناسبی ،قراءات تعدد

 مقاصدش بودنش سبعه با هم و است محفوظ او قرآن هم که است کرده کاری متعال خداوند واقع در است، تحریف از قرآن

 از اختالف، و خالفت بخاطر ای برهه در أمت چند هر بنابراین. است کرده خنثی داشتند کتابش علیه که کیدهایی و دنبال را

 است. باقی أمت برای ظرفیت این لکن شدند، محروم وجوهی

جلوگیری  ساسی درامتعدد توانست با از بین بردن مهمترین انگیزه تحریف، عاملی بسیار مهم و  قراءاتین خود نزول هم

و  اند سودجویانقرائتی بودهدر این آخرین کتاب آسمانی باشد. در واقع، در تمام کتب آسمانی قبلی که تک از وقوع تحریف

قدام اتحریف  دانسته اند با دستکاری در متن الهی بهخود میطلبانی که آیات وحی را خالف جریانهای مورد نظر قدرت

سازی کسانا پروژه یتند؛ برا نداش قراءاتکردند. اما وقتی خود قرآن با چند قرائت نازل شد؛ و علی القاعده اکثر افراد همه می

رسیدند. می -ودخبه خیال  – طلبان به ضرر آنها نبود، عمال به مقصود خودشانی که از نظر قدرتقراءاتبر اساس  قراءات

ا مصداق رم آنها شود و برخی از بزرگان شیعیان هی که کنار گذاشته شد مشاهده میقراءاتای که شاید در مهمترین مساله

ه چنین کواردی تحریف قلمداد کرده اند ناظر به تصریح به امامت حضرت علی ع است. جالب این است که تقریبا تمامی م

اطر ا به خرتوان حدس زد اینکه شامیان و عراقیان همدیگر مواردی است که چند قرائتی است و می تصریحی آمده است

بطی رمالک چه  ویا ملک  است وگرنه اختالفاتی مانند فتبینوا و فتثبتوا قراءاتاند ناظر به همین کردهتکفیر می قراءاتبرخی 

یر نداشت ی فراز اخقرائتی ا و در« انزل الیک فی ان علیا امیرالمومنینبلغ ما »به تکفیر دارد. اما وقتی در قرائتی خوانده شد 

 مثال حجاجاشدید  باب درگیریهای شدید سیاسی باز می شود؛ و وقتی ساحبان قدرت این قرائت اخیر را عمال با پیگیریهای

رده کلی ع جمع مام عاد قرآنی که . از این روست که وقتی طلحه وقتی از اینکه بتواناندو ... حذف کنند به مراد خود رسیده

ین برای هند همدبود به سدت آورد ناامید می شود از امام می پرسد این قرآنی که دست ماست چطور است ایشان پاسخ می 

یت جدی اهل ب شود و البته اگر امامتیعنی مساله امامت ما اهل بیت با همین به طور قطعی حاصل میهدایت کافی است؛

نیست؛ و  عهل بیت ی که به دست ما نرسیده اصال قابل مقایسه با محرومیت از حضور خود اقراءاتومیتی از گرفته شود محر

ف کرد. ا تحریین محرومیت اصال به معنای تحریف نیست چنانکه اگر کسی قرآن یک جزءی به ما بدهد نمی گوییم قرآن ر

ینکه اشاید  وقرآن است )باز نه تحریف خود قرآن(  بله؛ اگر گفت که قرآن جز این نیست این سخن وی تحریفی درباره

 اشد.مین باب بهرا عین ضاللت خواندند از  -را انکار می کرد قراءاتکه برخی از  –امامان موضع کسی مثل ابن مسعود 

... 

 

د که آنچه در شده بر پیامبر ص را اذعان دارند، براین باورننازل قراءاتدر واقع، اکثریت قریب به اتفاق مفسرانی که تعدد 

طبق توجیه  آوری قرآن در زمان عثمان،شود؛ و بویژه در جمعنمی قراءاتمصحف عثمانی جمع شده است، شامل تمام 

متعدد را حذف کنند تا مانع اختالف در امت شوند! و تصمیم  قراءاتبنا را بر این گذاشتند که بسیاری از این  خودشان،

گذاری و برخی از حروف است باقی متعددی را که در حد اعراب و نقطه قراءاتتنها  گرفتند یک قرائت را اصل قرار دهند و
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به  –اگرچه نه در متن قرآن چاپ شده  – قراءات؛ که البته موفق نشدند و همین است که امروزه بسیاری از این بگذارند

کسی خودش در قرآن کریم دست نبرد؛  متعدد، از طرفی کاری کرد که قراءات. در واقع خداوند با نزول دست ما رسیده است

جسته و گریخته در روایات شیعه  قراءاتاز این  سیاریرا مهجور گذاشتند؛ و از طرف دیگر ب قراءاتو حداکثر اینکه برخی 

باقی ماند و تمام آنها نزد اهل بیت ع محفوظ است و این همان قرآنی است که امیرالمومنین  (شاذه قراءاتو سنی )به عنوان 

، و وقتی هم که امام زمان ع ظهور کند آنها را در 1آوری کرد و از او قبول نکردندبعد از شهادت پیامبر اکرم ص جمعع 

 .دهداختیار همگان قرار می

.... 

 اندای از آن برداشت تحریف کردهب. تبیین روایاتی که عده

و  درا شرح دااند ردهوی تحریف قرآن استشمام کاحادیثی که بسیاری از بزرگان از آنها ببا این توضیحات بخوبی می توان 

 :نشان داد که آنها 

  ۲کندکننده کامل قرآن را حضرت امیر ع معرفی میاحادیثی که تنها جمع (1

                                                           
 ل قرآن را جمع کرده است کذاب است.. در روایات متعددی آمده است که هرکس غیر از حضرت علی ع مدعی شود که ک 1

 ۲۲۸: ص ،1ج ،(اإلسالمیة - ط) الكافی.  ۲

 کُلَّهُ ْلمَهُعِ یَْعلَمُونَ أَنَّهُمْ وَ ع اْلأَئِمَّةُ إِلَّا کُلَّهُ الْقُرْآنَ یَجْمَعِ لَمْ أَنَّهُ بَابُ

 أَحَدٌ ادَّعَى مَا یَقُولُ ع عْفَرٍجَ  أَبَا سَمِعْتُ الَقَ جَابِرٍ نْعَ الْمِقْدَامِ ِبیأَ بْنِ عَْمرِو َعنْ مَحْبُوبٍ اْبنِ عَنِ مُحَمَّدٍ ْبنِ أَحْمَدَ َعنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ -1

 .ع بَعْدِهِ نْمِ الْأَئِمَّةُ وَ ع طَالِبٍ أَبِی ْبنُ یُّعَلِ إِلَّا تََعالَى اللَّهُ لَهُنَزَّ کَمَا ِفظَهُحَ وَ جَمَعَهُ مَا وَ کَذَّابٌ إِلَّا أُنْزِلَ کََما کُلَّهُ الْقُرْآنَ جَمَعَ أَنَّهُ النَّاسِ مِنَ

 ۶۹۶: ص ،۲ج الهاللی، قیس بن سلیم کتاب

 إِلَى َلا وَ الْحَقِّ إِلَى وانِیبُیُ لَنْ الْقَوْمَ لَاءِهَؤُ ِإنَّ نَصِفِّی وَقْعَةِ لَقَبْ یَقُولُ ع طَالِبٍ أَبِی بْنَ َعلِیَّ سَمِعْتُ قَالَ سُلَیْمٍ َعنْ َأبَانٌ: عشر الخامس الحدیث

 تَتْبَعُهَا الْخَمِیسُ ادِهِمُبِبِلَ  یُجَرَّ حَتَّى وَ  الْكَتَاِئبُ اتَتْبَعُهَ لْكَتَائِبِبِا رْدَفُوایُ َحتَّى وَ[  الْعَسَاکِرُ تَتْبَعُهَا] بِالْعَسَاکِرِ یُرْمَوْا حَتَّى بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَنَا سََواءٍ کَلِمَةٍ

 ... مَسَالِحِهِمْ عََلى تَنْزِلَ وَ أَرْضِهِمْ بَِنوَاحِی الْخُیُولُ  تَرْعَى حَتَّى وَ الْخَمِیسُ

 ۶۹۹: ص ،۲ج الهاللی، قیس بن سلیم کتاب

 وَلَّتْ مَا ءاًبَدْ وَ عَوْداً یَقُولُ ص اللَّهِ رَسُولَ سَمِعُوا قَدْ نَّهُمْلِأَ لنَّارِا إِلَى اقَتِهَاسَ وَ قَادَتِهَا وَ ضُلَّالِهَا وَ الْأُمَّةِ هَذِهِ جُهَّالِ مِنْ الْعَجَبِ کُلَّ الْعََجبَ إِنَّ

 جَمَعَ رَجُلٌ مِنْهُمْ  امَ رَهْطٍ ثَلَاثَةَ قَبْلِی أَمْرَهُمْ وْافَوَلَّ تََرکُوا مَا ىإِلَ رْجِعُوایَ حَتَّى فَالًاسَ یَذْهَبُ أَمْرُهُمْ یَزَلْ لَمْ  إِلَّا مِنْهُ أَعْلَمُ فِیهِمْ وَ أَمْرَهَا قَطُّ رَجُلًا أُمَّةٌ

 نَبِیِّهِ  سُنَّةِ وَ لَّهِال بِكِتَابِ ْعلَمُهُمْأَ أَنِّی  [یَقِیناً] عَلِمُوا قَدْ وَ ص نَبِیِّهِ سُنَّةِ لَا وَ اللَّهِ بِكِتَابِ عِلْماً لَهُ أَنَّ یَدَّعِی لَا وَ الْقُرْآنَ

 7۰۰: ص ،۲ج الهاللی، قیس بن سلیم کتاب

 عناءَ ال وَ هِآلِ وَ َعلَیهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ سُولِرَ مَعَ سَابِقَةٌ هُلَ لثَّلَاثَةِا مِنَ رَجُلٌ یْسَلَ إِنَّهُ وَ اللَّهِ بِحُكْمِ أَقْضَاهُمْ وَ  اللَّهِ لِكِتَابِ أَقْرَؤُهُمْ وَ أَفْقَهُهُمْ وَ

  بَقَاءالْ  فِی غْبَةًرَ وَ لُؤْماً وَ جُبْناً  بِسَیْفٍ ضَرَبَ لَا وَ بِرُمْحٍ طَعَنَ لَا وَ بِسَهْمٍ رَمى فَال مشاهِدِهِ، جَمِیعِ فی مَعَهُ

 ۳۳۵: ص ،(الحدیث دار - ط) عشر الستة األصول
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 ُصحْبَتُكَ مَا وَ كَإِیَّا صُحْبَتُنَا مَا نَدْرِی لَا إِنَّا اللَّهُ أَْصلَحَكَ: لَهُ قُلْنَافَ السَّلَامُ، هِعَلَیْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی َعلَى دَخَلْنَا: قَالَ الْهَمْدَانِیِّ، یَحْیَى أَبِی عَنْ سَلَّامٌ،

 مَا رِیَندْ مَا اللَّهُ رَحِمَكَ: فَقُلْتُ الِثَةِ،الثَّ السََّنةِ فِی یْهِعَلَ دَخَلْتُ ثُمَّ:  قَالَ الْقُرْآنَ جَمَعَ قَدْ فُلَاناً إِنَّ: فَقَالَ مَنْ؟ فَإِلَى حَدَثَ، بِكَ حَدَثَ فَإِنْ إِیَّاَنا،

 .كَ سَرَّ کَمَا هُوَ وَ مْصَاحِبُكُ هُوَ وَ الْقُرْآنَ جَمَعَ قَدْ  ُفلَاناً إِنَّ: فَقَالَ مَنْ؟ فَإِلَى َحدَثَ، بِكَ حَدَثَ فَإِنْ إِیَّانَا، صُحْبَتُكَ

 4۵1: ص ،۲ج القمی، تفسیر

 ص اللَّهِ رَسُولَ ِإنَّ قَالَ ع اللَّهِ بْدِعَ أَبِی عَنْ  رَِمیِّالْحَضْ كْرٍبَ أَبِی عَنْ مِیرَةَعَ بْنِ سَیْفِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ َعلِیِّ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ َأبِی بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَنْهُ وَ

 لَقَفَانْطَ التَّوْرَاةَ الْیَهُودُ ضَیَّعَتِ مَاکَ تُضَیِّعُوهُ لَا وَ -جْمَعُوهُا وَ فَخُذُوهُ یسِالْقَرَاطِ وَ الْحَرِیرِ وَ -الصُّحُفِ  فِی ِفرَاشِی خَلْفَ الْقُرْآنُ َعلِیُّ یَا: لِعَلِیٍّ  قَالَ

 جَمَعَهُ، حَتَّى رِدَاءٍ بِغَیْرِ إِلَیْهِ فَیَخْرُجُ أْتِیهِلَیَ الرَّجُلُ کَانَ فَإِنَّهُ -أَجْمَعَهُ حَتَّى یأَرَْتدِ لَا: قَالَ وَ بَیْتِهِ فِی عَلَیْهِ خَتَمَ ُثمَّ -أَصْفَرَ ثَوْبٍ فِی فَجََمعَهُ ع عَلِیٌّ

 اثْنَانِ اخْتَلَفَ مَا اللَّهُ أَنْزَلَ کَمَا الْقُرْآنَ قَرَءُوا النَّاسَ أَنَّ لَوْ: اللَّهِ  رَسُولُ قَالَ وَ قَالَ

 َحمْزَةَ بِیأَ َعنْ الْفُضَیْلِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْقُرَشِیُّ عَلِیٍّ نُبْ حَمَّدُمُ حَدَّثَنَا: الَقَ الرَّحِیمِ  عَبْدِ بْنُ الْكَرِیمِ بْدُعَ حَدَّثَنَا: قَالَ أَحْمَدَ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا ،

 ص دٍمُحَمَّ وَصِیُّ إِلَّا الْقُرْآنَ جَمَعَ  الْأُمَّةِ هَذِهِ مِنْ َأحَدٌ مَا قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ الثُّمَالِیِّ

 1۹۳: ص ،1ج علیهم، اهلل صلى محمد آل فضائل فی الدرجات بصائر

 ص اهلل رسول على أنزل الذی القرآن بجمیع عندهم أن األئمة فی باب ۶

 نْأَ َأحَدٌ یَسْتَطِیعُ مَا: قَالَ أَنَّهُ ع جَعْفَرٍ َأِبی عَنْ رٍجَابِ َعنْ لِالْمُنَخَّ َعنِ مَْروَانَ بْنِ عَمَّارِ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ  الْحُسَیْنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا -1

 .الْأَوْصِیَاءِ غَیْرُ بَاطِنَهُ وَ ظَاهِرَهُ  کُلَّهُ الْقُرْآنَ جَمَعَ أَنَّهُ یَدَّعِیَ

 النَّاسِ مِنَ أَحَدٍ مِنْ مَا یَقُولُ ع جَعْفَرٍ َأبَا مِْعتُسَ قَالَ رٍجَابِ عَنْ قْدَامِالْمِ َأبِی بْنِ عَمِْرو َعنْ مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا -۲

 .دِهِ بَعْ مِنْ الْأَئِمَّةُ وَ طَالِبٍ َأِبی نُبْ َعلِیُّ إِلَّا للَّهُا أَنَْزلَ اکَمَ حَفِظَهُ مَا وَ جَمَعَهُ مَا وَ کَذَّابٌ إِلَّا اللَّهُ أَنَْزلَ َکمَا کُلَّهُ الْقُرْآنَ جَمَعَ إِنَّهُ یَقُولُ

 ع اللَّهِ عَبْدِ َأبِی عَلَى رَجُلٌ رَأَقَ: قَالَ [ سََلمَةَ] ةسمل أَبِی نِبْ سَالِمِ عَنْ مٍهَاشِ َعنْ نَجَْرانَ أَبِی بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ  الْحُسَیْنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا -۳

 الْقَائِمُ ومََیقُ حَتَّى النَّاسُ یَقْرَأُ کََما اقْرَأْ الْقِرَاءَةِ هَذِهِ نْعَ کُفَّ مَهْ مَهْ ع اللَّهِ دِعَبْ َأُبو فَقَالَ النَّاسُ یَقْرَؤُهَا مَا عََلى لَیْسَ الْقُرْآنِ مِنَ حُرُوفاً أَسْمَعُ أَنَا وَ

 هَذَا لَهُمْ فَقَالَ کَتَبَهُ وَ مِنْهُ فَرَغَ یْثُحَ النَّاسِ إِلَى ع َعلِیٌّ خْرَجَهُأَ قَالَ وَ ع یٌّعَلِ  کَتَبَهُ الَّذِی الْمُصْحَفَ أَخْرَجَ وَ حَدِّهِ  عَلَى اللَّهِ کِتَابَ فَقَرَأَ قَامَ فَإِذَا

 تَرَوْنَهُ لَا اللَّهِ وَ أَمَا قَالَ فِیهِ لَنَا حَاجَةَ لَا رْآنُالْقُ فِیهِ جَامِعٌ فٌمُصْحَ دَنَاعِنْ ذَا هُوَ لُواقَا اللَّوْحَیْنِ بَیْنَ جَمَعْتُهُ قَدْ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ َأنْزَلَ کَمَا اللَّهِ کِتَابُ

 .قْرَءُوهُلِتَ جَمَعْتُهُ حِینَ بِهِ أُخْبِرَکُمْ أَنْ عَلَیَّ  کَانَ إِنَّمَا أَبَداً هَذَا یَوْمِكُمْ بَعْدَ

 َجمَعَ یَقُولَ أَحَدٌ یَسْتَطِیعُ مَا عْفَرٍجَ َأبُو فَقَالَ ع فَرٍجَعْ أَبَا رَجُلٌ سَأَلَ: الَقَ الْغَفَّارِ عَبْدِ َعنْ شُعَیْبٍ بْنِ النَّضْرِ عَنِ  الْحُسَیْنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا -4

 .الْأَوْصِیَاءِ غَیْرُ کُلَّهُ الْقُرْآنَ

 1۹4: ص ،1ج علیهم، اهلل صلى محمد آل فضائل فی الدرجات بصائر

 قَالَ ع رٍَجعْفَ أَبِی عَنْ الثُّمَالِیِّ حَمْزَةَ یأَبِ َعنْ فُضَیْلٍ نِبْ مُحَمَّدِ َعنْ عُثْمَانَ نِبْ  الْحََسنِ عَنِ الْبَرْقِیِّ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ عَامِرٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا -۵

 اءُالْأَوْصِیَ إِلَّا الْقُرْآنَ جَمَعَ مَنْ الْأُمَّةِ هَذِهِ مِنْ أَجِدُ مَا ع َجعْفَرٍ أَبُو قَالَ

 ۳۹۸: ص الكوفی، فرات تفسیر

 کَثِیرٍ ْبنِ  الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَمِّهِ عَنْ حَسَّانَ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنِی قَالَ الْحَنَّاطُ ُبزُرْجَ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ یُوسُفَ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا قَالَ[ فُرَاتٌ] 

 نَوْبََتكَ َقضَیْتَ قَدْ ِإنَّكَ مُحَمَّدُ یَا فَقَالَ أَتَاهُ[ ع] جَبْرَئِیلَ إِنَّ ثُمَّ الْقُرْبى فِی الْمَوَدَّةَ إِلَّا أَجْراً عَلَیْهِ أَسْئَلُكُمْ ال قُلْ[  َتعَالَى] قَوْلِهِ[ فِی] ع َجعْفَرٍ أَبِی عَنْ

 بِهِ یُعَْرفُ عَالِمٌ فِیهَا وَ إِلَّا الْأَرْضَ أَتْرُكُ لَا إِنِّی وَ عَلِیٍّ عِنْدَ النُّبُوَّةِ عِلْمِ آثَارَ وَ الْعِلْمِ مِیرَاثَ وَ الْأَکْبَرَ  الِاسْمَ فَاجَْعلِ أَیَّامُكَ أَْسلَبَتْكَ وَ[ نُبُوََّتكَ]
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 وَ الْعِلْمِ مِیرَاثُ[ هُوَ] وَ[ الْأَکْبَرِ] بِاالسْمِ إِلَیْهِ فَأَوَْصى الْآخَرِ النَّبِیِّ خُرُوجِ إِلَى النَّبِیَّ یَتَرَبَّصُ فِیمَا وُلِدَ لِمَنْ حُجَّةً یَكُونُ وَ وَلَایَتِی بِهِ یُعْرَفُ وَ طَاعَتِی

 [تَخْرُجْ لَا َعلِیُّ یَا قَالَ وَ] الْإِثْنَیْنِ َیْومَ مَِرضَ وَ کَلِمَةٍ أَلْفُ کَلِمَةٍ کُلِّ وَ بَابٍ لْفُأَ بَابٍ لِكُلِّ یُفْتَحُ بَابٍ بِأَلْفِ إِلَیْهِ أَوْصَى وَ النُّبُوَّةِ عِلْمِ آثَارُ

 ۳۹۹: ص الكوفی، فرات تفسیر

 َیضَعْ فَلَمْ ع سُلَیْمَانَ وَصِیِّ سُنَّةِ ضِدِّ یفِ فَإِنَّكَ شَیْئاً مِنْهُ نْقُصَیَ لَا وَ یْئاًشَ الشَّیْطَانُ فِیهِ یَزِیدَ لَا کَیْ اللَّهِ کِتَابَ[ یؤلف] تُؤَلِّفَ حَتَّى أَیَّامٍ ثَلَاثَةَ

 .یْئاًشَ  مِنْهُ قُصْیَنْ لَمْ وَ ئاًشَیْ  الشَّیْطَانُ فِیهِ یَزِدْ فَلَمْ[  الْقُرْآنَ جَمَعَ] حَتَّى ظَهْرِهِ َعلَى رِدَاَءهُ عَلِیٌّ

 ۳۲۰: ص النص، ،(للصدوق) األمالی

 حَدَّثَنَا الَقَ مَعْنٍ ْبنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ ثَنَاحَدَّ قَالَ یَعْقُوبَ بْنُ حَمَّدُمُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْكُلَیْنِیُّ[ عَاصِمٍ] عِصَامٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 مُحَمَّدِ رٍجَْعفَ أَبِی َعنْ الْجُعْفِیِّ یَِزیدَ بْنِ جَابِرِ عَنْ شِمْرٍ نِبْ  عَمْرِو عَنْ أَوْزَاِعیِّالْ عَمْرٍو عَنْ الْفِهْرِیِّ النَّضْرِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ عَاتِكَةَ ْبنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ

 الْقُرْآنِ جَمْعِ مِنْ فَرَغَ حِینَ ذَلِكَ وَ یَّامٍأَ بِِتسْعَةِ ص نَّبِیِّال مَوْتِ دَبَعْ خَطَبَهَا بَةٍُخطْ فِی ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ: قَالَ جَدِّهِ عَنْ َأبِیهِ عَنْ ع الْبَاقِرِ عَِلیٍّ بْنِ

 ... فَقَالَ

 ۳۲: ص ،1ج التفضیل، لقواعد التنزیل شواهد

 القرآن بحفظ تفرده و بالتالوة تقدمه فی الثانی الفصل

 بْنُ حْیَىیَ حَدَّثَنَا: قَالَ  عَفَّانَ ْبنِ عَلِیِّ بْنُ الْحَسَنُ ثَنَاحَدَّ: قَالَ  الْمَعْقِِلیُّ یَعُْقوبَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ  الَْحرَشِیُّ، الْحَسَنِ ْبنُ أَحْمَدُ أَخْبَرَنَا -1۵

 .عَلِیٍّ  مِنْ لِْلقُرْآنِ أَقْرَأَ نَکَا أَحَداً رََأیْتُ مَا: الَقَ السَُّلِمیِّ الرَّحْمَنِ عَبْدِ َأبِی عَنْ: عَاصِمٍ عَنْ بَكْرٍ، أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ آدَمَ،

 .ع َعلِیٍّ عَلَى قَرَأَ قَدْ الرَّحْمَنِ عَبْدِ أَبُو کَانَ وَ: عَاصِمٌ قَالَ

 ۳۳: ص ،1ج التفضیل، لقواعد التنزیل شواهد

 َقطَنٍ بْنِ حُرَْیثٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ ثُحُرَیْ حَدَّثَنَا: الَ قَ قْدَةَ،عُ بْنُ ْلعَبَّاسِا أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ َأبِی أَخْبَرَنَا: قَالَ الْفَارِسِیُّ الْقَاسِمِ أَبُو حَدَّثَنِی -1۶

 عَوْفٍ نُبْ  الرَّحْمَنِ عَبْدُ دَعَا: قَالَ  عَبَّاسٍ اْبنِ عَنِ مَالِكٍ بِیأَ َعنْ یِّ،السُّدِّ عَنِ ،أَبِی حَدَّثَنَا: قَالَ ظُهَیْرٍ بْنِ الْحَكَمِ بْنُ إِبْرَاهِیمُ حَدَّثَنَا: قَالَ  الْحَارِثِیُّ،

 .مْأَقْرَأَهُ نَکَا لِأَنَّهُ بٍطَالِ أَِبی ْبنَ عَلِیَّ فَقَدَّمُوا الصََّلاةُ َفحَضَرَتِ ص اللَّهِ رَسُولِ أَصَْحابِ مِنْ نَفَراً

 َحدَّثَنَا: قَالَ الْحَضْرَمِیُّ جَعْفَرٍ أَبُو بَرَنَاَأخْ: قَالَ  ثَمَانِینَ وَ ثَلَاثٍ سَنَةَ ْلكُوفَةِبِا الْكُهَیْلِیُّ الْحُسَیْنِ َأبُو بَرَنَاأَخْ: قَالَ  الْحَافِظُ سَعْدٍ َأبُو أَخْبَرَنَا -17

 .ع عَلِیٍّ ِمنْ أَقْرَأَ أَحَداً یْتُرَأَ مَا: قَالَ [ مِیِالسُّلَ] نِالرَّحْمَ عَبْدِ ِبیأَ َعنْ َعطَاءٍ عَنْ فُضَیْلٍ ابْنُ حَدَّثَنَا: قَالَ   نُمَیْرٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ

 ۳4: ص ،1ج التفضیل، لقواعد التنزیل شواهد

 حَدَّثَنَا: الَ قَ الْكُوفِیُّ الْمُقْرِی أَحْمَدَ بْنِ یَِّعلِ  بْنُ زَیْدُ اسِمِالْقَ أَبُو حَدَّثَنَا: الَقَ  أَِبی أَخْبَرَنَا: قَالَ الْمُقْرِی الْحُسَیْنِ َأبِی بْنُ اللَّهِ عَبْدِ َأبُو أَخْبَرَنَا -1۸

: یَّاشٍعَ بْنِ بَكْرِ لِأَبِی قُْلتُ: قَالَ آدَمَ بْنُ یَحْیَى دَّثَنَاحَ: قَالَ مَرَ،عُ بْنُ حَفْصُ احَدَّثَنَ: قَالَ  الْعَبَّاسِ بْنُ الْحَسَنُ َحدَّثَنَا: قَالَ سَعِیدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ

 .هَذَا قَالَ مَنْ َأبْطَلَ: َقالَ!! الْقُرْآنَ یَقْرَأِ لَمْ عَلِیّاً ِإنَّ یَقُولُونَ

 .طَالِبٍ  أَبِی ْبنِ یِّعَلِ ِمنْ أَقْرَأَ اًأَحَد أَْیتُرَ مَا: قَالَ  یِّالسُّلَمِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ أَبِی عَنْ النَّجُودِ أَِبی بْنُ عَاصِمُ حَدَّثَنَا[ وَ: ]قَالَ -1۹

 ْبنُ اقُإِسْحَ حَدَّثَنَا: قَالَ دَاوُدَ أَبِی بْنُا حَدَّثَنَا: قَالَ  ،مُحَمَّدٍ نُبْ الْحُسَیْنُ احَدَّثَنَ: قَالَ  مُحَمَّدٍ ْبنُ عَلِیُّ أَخْبَرَنَا: قَالَ عَلِیٍّ ْبنُ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا -۲۰

 أَفَْرضُ: الَقَ مَسْعُودٍ ْبنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ: وَصِ الْأَحْ أَِبی عَنْ قَ،إِسْحَا بِیأَ  عَنْ دَانِیُّالْهَمْ الْجَبَّارِ عَبْدُ حَدَّثَنَا: قَالَ  الصَّْلتِ، بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا: قَالَ  إِبْرَاهِیمَ

 . ع طَالِبٍ َأِبی بْنُ َعلِیُّ أَقْرَؤُهَا وَ الْمَدِینَةِ أَهْلِ

 ۳۵: ص ،1ج التفضیل، لقواعد التنزیل شواهد
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 مُوسَى نُبْ إِبْرَاهِیمُ حَدَّثَنَا: قَالَ  حَرْبِیُّالْ مُحَمَّدٍ بْنُ دُأَحْمَ ثَنَاحَدَّ: قَالَ یٍّ،َعدِ بْنُ أَحْمَدَ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ  عَلِیٌّ حَدَّثَنَا: قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرََنا وَ -۲1

 قْرَؤُنَاأَ وَ بِالْقَضَاءِ َأعْلَمُنَا:  الْخَطَّابِ نُبْ ُعمَرُ قَالَ: قَالَ[  عَبَّاسٍ بْنِ اللَّهِ بْدِعَ] عَنْ: جُبَیْرٍ بْنِ سَعِیدِ عَنْ  بِشْرٍ، َأِبی عَنْ هُشَیْمٌ، أَخْبَرَنَا: قَالَ الْفَرَّاءُ،

 .طَالِبٍ َأبِی بْنُ عَلِیُّ لِلْقُرْآنِ

 اللَّهِ َعبْدِ نِبْ  عِیسَى بْنُ إِبْرَاهِیمُ حَدَّثَنَا: الَقَ الْحَضْرَِمیُّ فَرٍجَعْ َأبُو نَاأَخْبَرَ: َقالَ  الْكُهَیْلِیُ الْحُسَیْنِ َأبُو أَخْبَرَنَا: قَالَ الْمُعَاذِیُّ سَعْدٍ َأبُو أَخْبَرَنَا -۲۲

 ص اللَّهِ رَسُولِ عَهْدِ عََلى الْقُرْآنَ جَمَعَ: قَالَ رََباحٍ بْنِ ُعلَیِّ َعنْ: هَانِئٍ نِبْ حُمَْیدِ عَنْ  یْحٍشُرَ بْنِ حَیْوَةَ عَنْ َیعَْلى، بْنُ یَحْیَى حَدَّثَنَا: قَالَ التَّنُّوخِیُّ

 .ُأبَیٌّ وَ عَلِیٌّ

 ۳۶: ص ،1ج التفضیل، لقواعد التنزیل شواهد

 القرآن جمع إلى األقران سبقه فی الثالث الفصل

 عَنِ ِریرُ،الضَّ مُعَاِویَةَ أَبُو حَدَّثَنِی: قَالَ  سَیُونُ  بْنُ هِشَامُ نَاحَدَّثَ: الَقَ الْقَاسِمِ بْنُ  مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا َأبِی أَخْبَرَنَا: قَالَ الْفَارِسِیُّ الْقَاسِمِ أَبُو حَدَّثَنِی -۲۲

 کَرِهْتَنِی أَ: فَقَالَ إِلَیْهِ فَأَرْسَلَ. کَرِهَكَ دْقَ عَلِّیاً ِإنَّ: الَفَقَ رَجُلٌ فَأَتَاهُ -یْتِهِبَ ِفی عَلِیٌّ جَلَسَ بُویِعَ لَمَّا بَكْرٍ أَبَا أَنَّ سِیرِینَ ابْنِ عَنِ: دِینَارٍ  بْنِ الْحَسَنِ

 ىحَتَّ الصََّلاةِ إِلَى إِلَّا رُجَأَخْ لَا أَنْ -بِیَمِینٍ فَآلَیْتُ فِیهِ زَادَیُ أَنْ فَكَرِهْتُ آنَالْقُرْ یَجْمَعِ لَمْ وَ قُِبضَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ غَیْرَ  کَرِهْتُكَ مَا اللَّهِ وَ: فَقَالَ

 .رََأیْتَ  مَا نِعْمَ: فَقَالَ . أَجْمَعَهُ

 أَبِی َعنْ یْثٌحُرَ حَدَّثَنَا: قَالَ الْمُقْرِئُ لَْقاسِمِا أَبُو حَدَّثَنَا: لَقَا لْمُقْرِیا عَلِیٍّ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ َأبِی، أَخْبَرَنَا: قَالَ الطَّبَرِیُّ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو أَخْبَرََنا وَ -۲۳

 ص اللَّهِ رَسُولِ وَفَاةِ عِنْدَ طِیَرَةً النَّاسِ مِنَ رَأَى َأنَّهُ ع لِیٍّعَ عَنْ خَیْرٍ، دِعَبْ عَنْ: السُّدِّیِّ عَنِ ظُهَیْرٍ، بْنِ الْحَكَمِ َعنِ  حَمَّادٍ، أَبِی بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ

 وَ بِهِ،قَلْ مِنْ جَمَعَهُ الْقُرْآنُ، فِیهِ جُمِعَ مُصْحَفٍ أَوَّلُ هُوَفَ لْقُرْآنَ،ا جَمَعَ حَتَّى بَْیتِهِ فِی فَجَلَسَ الْقُرْآنَ، یَجْمَعَ حَتَّى رِدَاءً  ظَهْرِهِ عَلَى یَضَعَ لَا أَنْ فَأَقْسَمَ

 . جَعْفَرٍ آلِ عِنْدَ کَانَ

 ۳7: ص ،1ج التفضیل، لقواعد تنزیلال شواهد

 حَدَّثَنَا: قَالَ  الرَّزَّاقِ، عَبْدُ ثَنَاحَدَّ: قَالَ عُمَرَ نُبْ حَفْصُ احَدَّثَنَ: قَالَ َعبَّاسٍ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا: قَالَ عُقْدَةَ ْبنِ الْعَبَّاسِ أَِبی عَنْ حَدَّثُونَا وَ -۲4

 یَمِیناً آلَیْتُ یإِنِّ : فَقَالَ ! بَكْرٍ َأبِی بَیْعَةِ عَنْ تََخلَّفْتَ: فَقَالَ عُمَرُ قِیَهُفَلَ بَیْتِهِ یفِ عَلِیٌّ تَخَلَّفَ بَكْرٍ، لِأَبِی بُویِعَ لَمَّا: قَالَ  عِكْرِمَةَ َعنْ: أَیُّوبَ عَنْ مُعَمَّرٌ،

 . الْقُرْآنُ یَنْقَِلبَ أَنْ خَشِیتُ فَإِنِّی الْقُرْآنَ أَجْمَعَ حَتَّى -ةِالْمَكْتُوبَ الصَّلَاةِ إِلَى إِلَّا بِرِدَاءٍ أَرْتَدِیَ لَا َأنْ ص اللَّهِ رَسُولُ قُبِضَ حِینَ

 الْكُوفِیُّ، مَنْصُورٍ بْنُ مُحَمَّدُ دَّثَنَاحَ: قَالَ الْمَعْقِلِیُّ قُوبَیَعْ بْنُ دُ مُحَمَّ دَّثَنَاحَ: قَالَ أُْصغِی َأنَا وَ أَرْبَعِمِائَةٍ سَنَةَ اللَّهِ عَبْدِ أَِبی الْحَاکِمِ َعلَى قُرِئَ -۲۵

 أَوْ عَلِیٌّ َسمَأَقْ ص النَّبِیُّ قُبِضَ لَمَّا: قَالَ  انٍَیمَ عَنْ:خَیْرٍ بْدِعَ عَنْ دِّیِّالسُّ عَنِ یْرٍ،ظُهَ بْنُ الْحَكَمُ حَدَّثَنَا: قَالَ مَیْمُونٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ إِبْرَاهِیمُ حَدَّثَنَا: قَالَ

 . الْقُرْآنَ عَجَمَ حَتَّى ظَهْرِهِ ىَعلَ دَاَءهُرِ یَضَعْ فَلَمْ ،اللَّوْحَیْنِ بَیْنَ الْقُرْآنَ یَجْمَعَ حَتَّى -ظَْهرِهِ عَلَى رِدَاءَهُ َیضَعَ لَا أَنْ -حَلَفَ

 مَحْمُودٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ أَخْبَرَنَا: لَقَا یَعْقُوَب، بْنِ أَحْمَدَ نُبْ مُحَمَّدُ حْمَدَأَ  أَُبو أَخْبَرَنَا: قَالَ   الْعَزِیزِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ عَمٍْرو أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ -۲۶

 بْنُ إِسْمَاعِیلُ حَدَّثَنَا: قَالَ حَجَرٍ ْبنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا: قَالَ السَّعْدِیُّ

 ۳۸: ص ،1ج التفضیل، لقواعد التنزیل شواهد

 لَیْتُآ لَكِنْ وَ -لَا: قَالَ إِمَارَتِی َکرِهْتَ أَ: فَقَالَ -عَنْهُ اللَّهُ ضِیَرَ عَلِیّاً لَقِیَ بَكْرٍ أََبا أَنَّ نُبِّئْتُ: قَالَ  سِیرِینَ ْبنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَْونٍ اْبنِ َعنِ إِبْرَاهِیمَ،

 قَالَ .کَثِیرٌ عِلْمٌ فِیهِ کَانَ الْكِتَابَ لِكَذَ أَصَْبتَ فَلَوْ هِ،تَنْزِیلِ لَىعَ فَكَتَبَهُ: قَالَ  الْقُرْآنَ أَجْمَعَ حَتَّى -الصَّلَاةِ إِلَى إِلَّا رِدَایَ أَرْتَدِیَ لَا أَنْ َیمِینٍ عَلَى

 .یَعْرِفْهُ فَلَمْ عِكْرِمَةَ  فَسَأَلْتُ: سِیرِینَ بْنُ مُحَمَّدُ
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 أَبُو ثَنِیحَدَّ: َقالَ  إِسْحَاقَ، بْنُ الْحُسَیْنُ یحَدَّثَنِ: قَالَ صْرٍ،نَ بْنُ مَّدُمُحَ بَهْرٍ ُبوأَ حَدَّثَنِی: قَالَ حَاتِمٍ، بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْعَیَّاشِیُّ النَّضْرِ أَُبو -۲7

 أَبِیلِ فَقِیلَ -یَخْرُجْ فَلَمْ بَیْتِهِ فِی یٌَّعلِ جَلَسَ ص نَّبِیُّال مَاتَ الَمَّ: قَالَ  رِینَسِی ْبنِ مُحَمَّدِ عَنْ: أَیُّوبُ  حَدَّثَنِی: قَالَ الْوَارِثِ، عَبْدُ حَدَّثَنِی: قَالَ  مَعْمَرٍ،

 یُزَادُ رْآنَالْقُ أَرَى لَكِنِّی وَ -إِمَارََتكَ رِهْتُکَ  مَا: فَقَالَ  ارَِتیإِمَ رِْهتَکَ أَ: فَقَالَ هِإِلَیْ فَأَرْسَلَ. إِمَارََتكَ کَرِهَ کَأَنَّهُ -الْبَیْتِ مِنَ یَخْرُجُ لَا َعلِیّاً إِنَّ: بَكْرٍ

 . أَجْمَعَهُ حَتَّى لِلْجُمُعَةِ ِإلَّا بِرِدَاءٍ أَرْتَدِیَ لَا أَنْ فَحَلَفْتُ -فِیهِ

 . أَثَرِهِ فِی النَّاسِخَ کَتَبَ وَ الْمَنْسُوخَ کَتَبَ أَنَّهُ فَنُبِّئْتُ: سِیرِینَ  اْبنُ قَالَ

 1۹4: ص النص، للنعمانی، الغیبة . 1

 بْنُ إِسْمَاعِیلُ حَدَّثَنَا قَالَ الْحَسَنِ بُوأَ الْجُعِْفیُّ ُقوبَیَعْ ْبنِ فَیُوسُ بْنُ مَدُحْأَ حَدَّثَنَا قَالَ الْكُوفِیُّ عُقْدَةَ ابْنُ سَعِیدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا -1

 لِنَارٍ بُدَّ لَا ع أَبِی لِی قَالَ إِنَّهُ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی َعنْ بَصِیرٍ یأَبِ  عَنْ حَفْصٍ ْبنِ وُهَیْبِ وَ َأبِیهِ عَنْ حَمْزَةَ أَبِی بْنِ َعلِیِّ  بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ مِهْرَانَ

 اللَّهِ وَ  واًحَبْ لَوْ وَ إِلَیْهِ فَاسْعَوْا حَرِّکُنَامُتَ تَحَرَّكَ إِذَافَ  أَلْبَدْنَا امَ أَلْبِدُوا وَ  بُیُوِتكُمْ  أَحْلَاسَ فَكُونُوا ذَلِكَ کَانَ إِذَا وَ ءٌشَیْ لَهَا یَقُومُ لَا آذَرْبِیجَانَ مِنْ

 .اقْتَرَبَ قَدِ شَرٍّ مِنْ الْعَرَبِ ةِلِطَُغا َویْلٌ قَالَ وَ شَدِیدٌ بِالْعَرَ  عَلَى جَدِیدٍ کِتَابٍ عَلَى النَّاسَ یُبَایِعُ الْمَقَامِ وَ الرُّکْنِ بَیْنَ إِلَیْهِ أَنْظُرُ لَكَأَنِّی

 ۲۳۳: ص النص، للنعمانی، الغیبة

 ع جَعَْفرٍ َأبُو قَالَ قَالَ َبصِیرٍ أَبِی عَنْ الْحَنَّاطِ یْدٍحُمَ ْبنِ صِمِعَا عَنْ نَصْرٍ یأَبِ  بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ ِبإِسْنَادِهِ الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِیُّ أَخْبَرََنا وَ -1۹

 .لَائِمٍ لَوْمَةُ اللَّهِ فِی یَأْخُذُهُ لَا وَ حَداًأَ یَسْتَتِیبُ لَا فَالسَّیْ لَّاإِ شَأْنُهُ لَیْسَ شَدِیدٌ الْعََربِ عَلَى  جَدِیدٍ قَضَاءٍ وَ جَدِیدٍ کِتَابٍ وَ جَدِیدٍ بِأَمْرٍ الْقَائِمُ یَقُومُ

 ۲۵۳: ص النص، للنعمانی، الغیبة

 عِیلُإِسَْما حَدَّثَنَا قَالَ کِتَابِهِ مِنْ یُّالْجُعْفِ الْحَسَنِ  وَأبُ عْقُوبَیَ  بْنِ یُوسُفَ نُبْ أَحْمَدُ حَدَّثَنِی قَالَ عُقْدَةَ ابْنُ سَعِیدٍ بْنِ مُحَمَّدِ ْبنُ أَحْمَدُ أَخْبَرَنَا -1۳

 إَِذا: قَالَ أَنَّهُ ع عَِلیٍّ بْنِ حَمَّدِمُ جَعْفَرٍ َأبِی عَنْ َبصِیرٍ أَبِی َعنْ حَفْصٍ بْنِ وُهَْیبِ وَ أَبِیهِ عَنْ حَمْزَةَ َأبِی بْنِ َعلِیِّ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ مِهْرَانَ بْنُ

 اللَّهُ شَاءَ ِإنْ  ع دٍمُحَمَّ آلِ فَرَجَ وافَتَوَقَّعُ سَبْعَةً أَوْ امٍَأیَّ ثَلَاثَةَ تَطْلُعُ  الْعَظِیمِ الْهُرْدِیِّ شِبْهَ الْمَشْرِقِ قِبَلِ مِنْ نَاراً رَأَیْتُمْ

 ۲۵4: ص النص، للنعمانی، الغیبة

 ع ئِیلَجَبْرَ صَیْحَةُ هِیَ فِیهِ الصَّیْحَةُ وَ اللَّهِ شَهْرُ مَضَانَرَ شَهْرَ لِأَنَّ رَمَضَانَ رِشَهْ فِی إِلَّا تَكُونُ لَا الصَّیْحَةُ قَالَ ثُمَّ حَكِیمٌ عَزِیزٌ اللَّهَ إِنَّ -جَلَّ وَ عَزَّ

 لَا وَ قَعَدَ إِلَّا قَائِمٌ لَا وَ اسْتَیْقَظَ إِلَّا رَاقِدٌ ىیَبْقَ لَا الْمَغْرِبِبِ مَنْ وَ قِبِالْمَشْرِ مَنْ فَیَسْمَعُ ع الْقَائِمِ بِاسْمِ السَّمَاءِ مِنَ مُنَادٍ یُنَادِی قَالَ ثُمَّ الْخَلْقِ هَذَا إِلَى

 لْأَمِینِا الرُّوحِ جَبْرَئِیلَ صَوْتُ هُوَ لْأَوَّلَا الصَّوْتَ فَإِنَّ فَأَجَابَ تِالصَّوْ بِذَلِكَ رَاعْتَبَ  مَنِ اللَّهُ فَرَحِمَ الصَّوْتِ ذَلِكَ ِمنْ  فَزِعاً رِجْلَیْهِ عَلَى قَامَ إِلَّا قَاعِدٌ

 صَوْتُ النَّهَارِ آخِرِ فِی وَ طِیعُواأَ وَ اسْمَعُوا وَ كَ ذَلِ فِی واتَشُكُّ َفلَا شْرِینَعِ وَ ثَلَاثٍ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ لَیْلَةِ فِی رَمَضَانَ شَهْرِ فِی الصَّوْتُ یَكُونُ ع قَالَ ثُمَّ ع

 سَمِعْتُمُ فَإِذَا النَّارِ فِی هَوَى قَدْ  مُتَحَیِّرٍ شَاكٍّ مِنْ الْیَوْمِ ذَلِكَ فِی فَكَمْ تِنَهُمْیَفْ وَ النَّاسَ لِیُشَكِّكَ مَظْلُوماً قُتِلَ فُلَاناً  ِإنَّ أَلَا یُنَادِی إِْبلِیسَ الْمَلْعُونِ

 هَاِخدْرِ فِی الْعَذْرَاءُ تَسْمَعَهُ حَتَّى یهِأَبِ اسْمِ وَ قَائِمِالْ بِاسْمِ ییُنَادِ أَنَّهُ ذَلِكَ عَلَامَةُ  وَ جَبْرَئِیلَ صَوْتُ أَنَّهُ فِیهِ تَشُكُّوا َفلَا رَمَضَانَ شَهْرِ فِی الصَّوْتَ

 صَاحِبِ بِاسْمِ جَبْرَئِیلَ صَْوتُ هُوَ وَ السَّمَاءِ مِنَ  تٍصَوْ ع ائِمِالْقَ خُرُوجِ بْلَقَ الصَّوْتَْینِ هَذَیْنِ نْمِ بُدَّ لَا قَالَ وَ الْخُرُوجِ عَلَى أَخَاهَا وَ أَبَاهَا فَتُحَرِّضُ

 الصَّوْتَ عُوافَاتَّبِ الْفِتْنَةَ بِذَلِكَ یُِریدُ لُوماًمَظْ ُقتِلَ نَّهُأَ نٍفُلَا اسْمِبِ یُنَادِی للَّعِینِا إِبْلِیسَ صَوْتُ هُوَ وَ  الْأَرْضِ مِنَ الثَّانِی الصَّوْتِ وَ أَبِیهِ اسْمِ وَ الْأَمْرِ هَذَا

 وَ اسَالنَّ یُصِیبُ اءٍبَلَ وَ فِتْنَةٍ وَ لَازِلَزَ وَ النَّاسِ مِنَ[ شَدِیدٍ] دِیدٍسَ خَوْفٍ َعَلى لَّاإِ ع الْقَائِمُ یَقُومُ لَا ع قَالَ وَ ِبهِ تُفْتَنُوا أَنْ الْأَخِیرَ وَ إِیَّاکُمْ وَ الْأَوَّلَ

 حاًصَبَا الْمَوْتَ الْمُتَمَنِّی یَتَمَنَّى ىحَتَّ حَالِهِمْ مِنْ  رٍتَغَیُّ وَ مْدِینِهِ فِی شَتُّتٍتَ وَ النَّاسِ فِی شَدِیدٍ اخْتِلَافٍ وَ الْعَرَبِ بَیْنَ قَاطِعٍ سَیْفٍ وَ ذَلِكَ قَبْلَ طَاعُونٍ

 فَُخرُوجُهُ بَعْضاً بَْعضِهِمْ أَکْلِ وَ  النَّاسِ کََلبِ مِنْ یَرَى مَا ِعظَمِ مِنْ مَسَاءً وَ
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یان مخن به س ا پیش از ظهوروجود قرآنی خاص نزد اهل بیت و منع کردن دیگران از قرائت آن ت ( احادیثی که به۳

 .آوردمی

 

                                                                                                                                                                                                                 
 ۲۵۵: ص النص، للنعمانی، الغیبة

 أَمْرَهُ فَخَالَ  وَ خَالَفَهُ وَ نَاَواهُ لِمَنْ وَیْلِالْ ُکلُّ الَْویْلُ وَ َأنْصَاِرهِ مِنْ کَانَ وَ کَهُأَْدرَ لِمَنْ طُوبَى فَیَا فَرَجاً یََروْا أَنْ مِنْ الْقُنُوطِ وَ الْیَأْسِ عِنْدَ خَرَجَ إِذَا

 ... یدشَدِ الْعَرَبِ عَلَى جَدِیدٍ ضَاءٍقَ وَ جَدِیدَةٍ  نَّةٍسُ وَ جَدِیدٍ کِتَابٍ وَ جَدِیدٍ بِأَمْرٍ یَقُومُ خََرجَ إِذَا ع قَالَ وَ َأعْدَائِهِ مِنْ کَانَ وَ

 ۲۶۲: ص النص، للنعمانی، الغیبة

 قَالَ مِهْرَانَ بْنُ إِسْمَاعِیلُ نِیحَدَّثَ قَالَ عْفِیُّ الْجُ حَسَنِالْ أَُبو عْقُوبَیَ  بْنِ یُوسُفَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنِی قَالَ سَعِیدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا -۲۲

 ثٍثَلَا َواحِدَةٍ تِسْعٍ السِّنِینَ مِنَ تْرٍوَ فِی ع الْقَائِمُ ُقومُیَ: قَالَ  ع جَعْفَرٍ أَبِی نْعَ َبِصیرٍ أَبِی َعنْ وُهَیْبٍ وَ أَبِیهِ عَنْ َحمْزَةَ أَبِی ْبنِ عَلِیِّ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا

 لِفُواَیخْتَ حَتَّى الْعَیْشِ مِنَ غََضارَةٍ وَ الُْملْكِ مِنَ فُوَانٍعُنْ فِی ونَیَزَالُ فَلَا اسِالْعَبَّ  بَنُو یَمْلِكُ ثُمَّ مُلْكُهُمْ ذَهَبَ وَ أُمَیَّةَ  بَنُو اخْتَلَفَتْ إِذَا قَالَ وَ خَمْسٍ

 الْخَوْفِ مِنَ مْ بِهِ یَمُرُّ مِمَّا شَدِیدٌ جُهْدٌ النَّاسَ ىَیلْقَ  وَ  الْقِبْلَةِ أَهْلُ وَ نَعَمْ لْمَغْرِبِا أَهْلُ وَ الْمَشْرِقِ أَهْلُ اخْتَلَفَ وَ مُلْكُهُمْ ذَهَبَ اخْتَلَفُوا فَإِذَا بَیْنَهُمْ فِیمَا

 جَدِیدٍ بِأَمْرٍ النَّاسَ بَایِعُیُ الْمَقَامِ وَ الرُّکْنِ بَیْنَ إِلَیْهِ أَنْظُرُ لَكَأَنِّی هِاللَّ فَوَ  النَّفِیرَ فِیرَفَالنَّ نَادَى فَإِذَا السَّمَاءِ مِنَ مُنَادٍ یُنَاِدیَ حَتَّى الْحَالِ بِتِْلكَ یَزَالُونَ فَلَا

 .تَیَمُو حَتَّى َأَبداً رَایَةٌ لَهُ  یُرَدُّ لَا ِإنَّهُ أَمَا  السَّمَاءِ مِنَ جَدِیدٍ سُلْطَانٍ وَ جَدِیدٍ کِتَابٍ وَ

 ۲۶۳: ص النص، للنعمانی، الغیبة

 بْنُ نُالْحَسَ حَدَّثَنَا قَالَ مِهْرَانَ بْنُ یلُإِسْمَاعِ حَدَّثَنَا قَالَ فِیُّالْجُعْ یَعُْقوبَ بْنِ یُوسُفَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ سَعِیدٍ بْنِ مُحَمَّدِ ْبنُ أَحْمَدُ أَخْبَرَنَا -۲4

 قَالَ ع قَالَ وَ الْعَبَّاسِ بَنِی مُْلكُ جَأُدْرِ رْوَانَمَ مِنْبَرِ َأعَْوادَ عَبَّاسِیُّالْ صَعِدَ إِذَا: الَقَ  أَنَّهُ ع اللَّهِ عَبْدِ َأبِی عَنْ بَصِیرٍ أَِبی عَنْ َأبِیهِ عَنْ حَمْزَةَ أَبِی ْبنِ عَلِیِّ

 تَحَرِّکُنَامُ تَحَرَّكَ فَإِذَا أَلْبَدْنَا مَا لْبِدُواأَ وَ بُیُوتُِكمْ اسَأَحْلَ  كُوُنوافَ ذَلِكَ کَانَ فَإِذَا ءٌشَیْ لَهَا یَقُومُ لَا آذَرْبِیجَانَ مِنْ لِنَارٍ بُدَّ لَا ع الْبَاقِرَ یَعْنِی أَبِی لِی

 قَدِ شَرٍّ مِنْ عَرَبِلِلْ َویْلٌ وَ قَالَ شَدِیدٌ الْعَرَبِ عَلَى جَدِیدٍ کِتَابٍ لَىعَ النَّاسَ یَُبایِعُ مَقَامِالْ وَ الرُّْکنِ بَیْنَ إِلَیْهِ أَنْظُرُ لَكَأَنِّی اللَّهِ وَ حَبْواً لَوْ وَ إِلَیْهِ فَاسْعَوْا

 .اقْتَرَبَ


