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عدم تحریف قرآن

بِسمِ اهللِ الرَّحمَنِ الرَّحیِمِ
ألحَمدُ هللِ ربِّ العالَمینَ وصلّی اللّه عَلَی مُحمّدٍ وَعَلَی آلهِ الطّاهِریِن

تحریفِ قرآن ،از جمله خرا فات ها و تهمت هایی استتتتت هه به قرآن ز ا ند ،و این
تهمتها از طرف گروهی از شیعیان و سنّیان است .و این چندمین تهمتی است هه به
قرآن شتتتتریف ز اند ،از جمله تهمت ظنّی الدّالله بو ن؛ هه قبالً ربار ی آن بحث
هر یم.
اصتتوالً ر لغتِ تحریف؛ ابتدا باید موار ش ر ستتلو و ایجاب؛ بحث هنیم ،بعد ببینیم
هه این تهمتِ تحریفِ قرآن ر چه بُعدی استتتتت ،و ر همان بُعد و یا ابعا ی هم هه
هستتتتت ،لیلشتتتتان چیستتتتت چه لیل خارجی (خارج از قرآن) و چه لیلِ اخلی
( اخل قرآن).

معنای تحریف
تحریف از حرف استتت ،و حرف به معنای جانو استتت «وَمِنَ النَّاسِ مَن یَعبُدُ اللَّهَ عَلَى
حَرفٍ» (حج )11،یعنی عَلَیٰ جانوٍ مِن جوانو العُبو یة .هستتتتانی هستتتتتند هه برای
عبو یت خدا اصالتی قائل نی ستند ،بلکه اصالت بر محورِ مفسد و مصلحت خو شان
استتت .منتها ...ر روی جانو حرفی و جانوِ حاشتتیهای خدا را بندگی میهنند« :وَمِنَ
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النَّاسِ مَن یَعبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرفٍ فَإن أ صَ ابَهُ خَیرٌ اطمَأنَّ بِهِ وَإن أ صَ ابَتهُ فِتنَةٌ انقَلَوَ عَلَى
وَجهِهِ» .حرف ر لغتِ عرب همانطور هه عرض هر م جانوِ هالم است ،حا شیه هالم
استتت ،استتتقالا ندار  .و حرفِ ر مقابلِ استتم و فعل هم ،چنین استتت .مًالً إلی به
خو یِ خو هیچگونه معنایی ندار  ،مگر ارتباط با اسمی یا فعلی یا هر و پیدا هند.

تحریف از حرف است ،یعنی به طور مبالغه آمیز ،جابهجا هر ن؛ سخنی را از جایی به
جای یگر بر ن؛ یا ستتخنی را حذف هر ن؛ یا ستتخنی را افزو ن .تمام اینها تحریف
است .تحریف به نقی صه ،تحریف به زیا  ،تحریف به جابه جا هر ن ،تحریفِ هلمهای
را از نظر اعراب یا نقطه عوض هر ن؛ ر مجموع هلمه را از جای خو به جای یگر
بر ن ،یا حذف هر ن ،یا هلمهای را بر اصل اضافه هر ن.

اشار قرآن به تحریف سایر هتو آسمانی و تأهید بر حفظ قرآن

ر قرآن شتتتریف راجع به تحریف هتابهای وحیانیِ گذشتتتته ،آیاتی نص استتتت هه:
َاضتتتعِهِ» (مائد  )41،ستتتخنان وحیانی را تحریف میهنند از
«یُحَرِّفُونَ الكَلِمَ مِن بَعدِ مَو ِ
جای خو شان ،از نظر لفظ یا از نظر معنا ،یا هر و .ولیکن تحریف نسبت به قرآن ،ر
هیچ بُ عدی از اب عا  :ز یا هر ن ،یا هم هر ن ،یا ترت یوِ قرآن را به هم ز ن ،ممکن
نی ست ،چون همانطوری هه آیاتِ قرآن ،نازاِ مِن عند اهلل ا ست ،ترتیوِ سُ وَر و ترتیوِ
آیات هم نازاِ مِن عند اهلل استتتت .چنانهه آیاتی از جمله آیهی ستتتور قیامت جواب
این مطلو استتتتت« :لَا تُحَرِّك بِهِ لِستتتتَانََِ لِتَعجَلَ بِهِ ن إِنَّ عَلَینَا جَمعَهُ وَقرآنهُ ن فَإِ َا
قرآنا ُ فَاتَّبِع قرآنهُ ن ثُمَّ إِنَّ عَلَینَا بَیَانَهُ» (قیامة.)19-16،

اجماع هلّ مستتتلمین حکایت از این ار هه هرگز هستتتی ا عای تحریف به زیا

ر

قرآن ندار

هستتانی هه نستتبت به قرآن ا عای تحریف ارند؛ اجماعِ استتالمی ر هل هستتت هه ر
قرآن تحریفِ به زیا نیستتت ،مگر بعضتتی هه خیاا هر اند ،ستتور ی ابولهو زیا ی
استتتتبب به نظر آنها بعضتتتی خواستتتتهاند به عموی پیامبر فحش بدهند ،لذا ستتتور ی
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ابولهو را ر قرآن جعل هر اندب ولیکن اجماعِ هلی با خالفی جزئی ر این است هه
سور ای ر قرآن اضافه نشد است.

عد ای خیاا و ا ّعا میهنند هه آیات یا هلماتی ر قرآن حذف شد است!

ولیکن از نظر نقی صه؛ گروهی از شیعهها و گروهی از سنّیها به تخیل اینهه ،نقصی
ر قرآن ایجا شد  ،آیاتی یا جمالتی یا سور ای یا سور هایی از قرآن هم شد است،
این ا عا را بر مبنای اقواا و احا یًی هر هر اند .ما اوالً به اینها میگوئیم هه شما
هر هه باشید و هر چه باشید ،هرچند اجماع اشته باشید یا شهرت اشته باشید ،این
ا عای شما علیل است و بال لیل است؛ هم از نظر برونی و هم از نظر رونی قرآن .از
نظر برونی ،هیچ لیلی بر جابه جا شتتدنِ آیات ،هم شتتدن آیه یا آیاتی ،زیا شتتدن آیه
یا آیاتی اصالً وجو ندار .

آیاتی از قرآن لیل بر عدم تحریف قرآن است

از نظر رونی ،هم هرگز چنین مطلبی ر قرآن پیدا نی ست .بلکه آیاتی از قرآن شریف
نص استتتتت ر این هه قرآن ،ر هلِِّ ابعا لفظیاش (و نه معنایی) از جمله :ترت یوِ
سور ها ،ترتیو آیهها ،هم ن شدن ،زیا ن شدن ،ر هلِّ ابعا  ،تحت الحفظِ قطعیِ ربّانی
استتت .از جمله ر ستتور حِجر ،مالحظه میفرماید هه بحث ستترهتاب استتت (قرآن)؛
«بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَٰنِ الرَّحِیمِ ن الر ،تِلَِ آیَاتُ الكِتَابِ وَقرآن مُبِینٍ» .تلک ارای اشاراتی
چند استتتتت؛ یک :الر یعنی؛ قرآن ،از حروفِ الف ،الم ،را و ستتتتایر حروف تحکّی 28
گانهی عربی ،ترهیو و ترتیو شد ا ست .و :تلک ا شار ار به هلِّ آیاتِ مف صالتِ
ُصتلَت مِن لَدُن حَكِیمٍ
قرآن ،چون قرآن ارای و بُعد استتت« :كِتَابٌ أُحكِمَت آیَاتُهُ ثُمَّ ف ِّ
خَبِیرٍ» (هو  )1،ر بُعدِ إحکام هه قرآن ر شو قدر بر پیامبر بزرگوار نازا شد؛ آیات و
ُصتتتلَت» ر طوا  23ستتتاا ،به
الفاظ و تفصتتتیالتی هرگز وجو نداشتتتته ،ولیکن «ثُمَّ ف ِّ
گونهای تف صیلی ،آیاتِ مقد ساتِ قرآن نازا شد  ،هه تف صیلی ا ست از آنچه ر شو
قدر به صتتورت محکم بر پیامبر نازا شتتد استتت« .تِلَِ آیَاتُ الكِتَابِ وَقرآن مُبِینٍ ن
رُبَم َا یَوَ ُّ ال َّذِینَ كَفَرُوا لَو ك َانُوا مُستتتتلِمِینَ ...وَق َالُوا ی َا أیُّهَا ال َّذِي نُزِّاَ عَلَیهِ الذِّكرُ إن ََِّ
لَمَجنُونٌ» (حجر1،و .)6اینجا و جنون را میخواهند ا عا هنند :یک :خو ِ پیغمبر هه
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هر بر او نازا شتتد استتت مجنون استتت .و :ستتخنانِ قرآنی هم هه بر زبانِ حضتترتِ
رستتتوا نازا شتتتد استتتت جنون آمیز استتتت« :وَقَالُوا یَا أیُّهَا الَّذِي نُزِّاَ عَلَیهِ الذِّكرُ إنََِّ
لَمَجنُونٌ».

بنابرین بحث ربار ی قرآن استتتتت« .تِلَِ آی َاتُ الكِت َابِ – قرآن – مُبِینٍ  -نُزِّاَ عَلَیهِ
الذِّكرُ» ،یک نازا ا ست و یک مَنزِا .نازا و مُنَزَّا عبارت ا ست از الذهر ،الکتاب ،آیات
و قرآن مبین ،و مَنزِاِ هر ،رسوا قرآن(صلّی اهلل علیه وآله وسلّم) است.

حاجی نوری ر «فصل الخطاب» ،آیهی قرآن را غلط نوشته و ر نتیجه استدالا غلط
هر است!

الصتتا ِقِینَ ن مَا نُنَزِّاُ المَلَائِكَةَ إلَّا بِالحَ ِّ وَمَا كَانُوا
«لَو مَا تَأتِینَا بِالمَلَائِكَةِ إن كُنتَ مِنَ َّ
إ ًا مُنظَرِینَ ن إنَّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ وَإنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» (حجر )9-7،هر هدام استتت آیا
هر همانطور هه حاجی نوری ر فصتتتل الخطاب نوشتتتته ،فصتتتل الخطاب به خط
حاجی نوری را من ر نجف ،ر ستِ مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی صاحو الذریعة
یدم؛ گفتم :استا ِ شما به قرآن مراجعه نکر و این آیه را نقل هر و استدالا عوضی
هر گفت چطور گفتم هتاب رابیاورید .یدیم هه ر هتاب فصتتتتل الخطاب به خط
حاجی نوری نوشتتتته استتتت :انا أنزَلنَا الذِّهر و إنا لَهُ حافِظونبب به جای «إنَّا نَحنُ نَزَّلنَا
الذِّكرَ وَإنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» .این استتتتا شتتتما اگر به قرآن مراجعه میهر  ،به جای اینهه
این احا یثِ ری وری را جمع هند ،زحمت بکشتتتد ،وقت خو ش و یگران را بگیر ،
اقالً به قرآن مراجعه میهر  .ایشتتتتان مراجعه نکر به قرآن ،میگو ید هه «انا انزلنا
الذهر ،»...بعد هم میگوید هه هرِ مُنزَا فقط قرآن نیستتت ،بلکه رستتوا اهلل ِهرِ مُنزَا
استتتت« :فَاتَّقُوا اللَّهَ یَا أُولِي األلبَابِ الَّذِینَ آمَنُوا؛ قَد أنزَاَ اللَّهُ إلَیكُم ِكرًا ن رستتتوالً»..
(طالق )10،پس رسوا ،هرِ مُنزَا است ،بعد میگوید چون رسوا هر منزا است ،پس
«انا انزلنا الذهر»ب هم رسوا استب پس این آیه لیل بر این نیست هه قرآن محفوظ من
عند اهلل استتتتب این حاجی نوری به این آیه مراجعه نکر و استتتتدالا عوضتتتی هر
استتت( .نزّلنا به معنی نزوا تدریجی استتت هه نمیتواند شتتامل رستتوا هم باشتتد ،و
حاجی نوری گمان هر أنزلنا ا ست هه به معنای نزوا فعی ا ست هه ر آن صورت
شامل رسوا هم میشد).
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شتتتتدیدترین تأهیدِ خدا ر قرآن برای حفظ قرآن استتتتت« :إنَّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ وَإنَّا لَهُ
لَحَافِظُونَ»

«إنَّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ وَإنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» شتتتتما ر هلِّ قرآن بگر ید ،آیا این همه تأهید
شتتتتدید راجع به محافظتِ ربّانی نستتتتبت به چیزی پیدا میهنید ر الوهیت ،توحید،
نبوّت ،معا و احکام ،تمام احکام عقلی ،عقیدتی و عملی ،ر ستتتراستتتر قرآن ر مور
تمام اینها بگر ید ،آیا این همه تأهیدات ر هیچ یک از آیات هست نخیر .چرا

آیا اهمِّ چیزهایی هه باید ر آن تأهید بشتتتو خدا ،وجو ِ خدا ،توحید خدا ،استتتما و
صتتفات خدا ،افعاا خدا ،و بعدًا رستتالتِ انبیا و اهمِّ آن رستتالتِ خاتم األنبیا  ،و بعدًا
برزخ و معا و بعدًا احکام نیستتت چرا تأهیدی هه راجع به حفاظت از قرآن ر اینجا
شد است ر اینها نشد است

جواب این است هه؛ چون حفاظت قرآن و نگهبانی قرآن ،ر هل جهات ،نگهبانیِ هلِّ
عقائد اصلی و احکام فرعی است ،اگر قرآن محفوظ نماند بو و هم یا زیا شد بو ،
یگر حجت نبو ؛ نه بر عقائد اصلی ،نه بر احکام فرعی .بنابرین بجاست تأهیداتی هه
راجع به حفظ قرآن هه حدو ًا تاهید شتتد استتت ،ر حفظ قرآن بشتتو و ر بقیه
نشو  ،چون بقیه هالً و اصالً و فرعًا ،عقیدتًا و احکامًا مشموا هل قرآن است.

ر آیه «إنَّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ وَإنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» خداوند

تأهید به هار بر است

پنج تاهید راجع به تنزیلِ هر استتت و پنج تأهید ر مور حفظ آن استتت .تاهید اوا:
«إنّ» .وم« :نا» چون مقصتتتتو از «نا» جمعیتِ ات نیستتتتت ،بلکه جمعیتِ صتتتتفاتِ
رحیمیهی حضرتِ ح است ،هه قرآن را بر مبنای صفات علیای رحیمیهی نازا هر
است .مًل «انّا اعطیناک الکوثر» هه انّی نی ست ،ر بعضی جاها إنّی ار « :انی لغفارٌ»
(طالق« ،)20،انّی قریو» (بقر  )186،و ...ولیکن انّا یعنی خدا میفرماید هه من ،رست
است هه اتم واحد است؛ واحدِ به ح ّ معنای وحدت است ،ولیکن صفاتِ رحیمیّهی
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هًیر ی ربانی را یکجا ،ر ا ن این نعمت متوجه هر ام .این نعمت بر مبنای یک
صفت و ات نیست ،بر مبنای هل ربانیّات اهلل است.

وقتی خدای سبحان هلمه «نا» نسبت به خو ش به هار میبر منظور جمعیت صفات
است

حاال« ،ا نا اعطی ناک هوثر» یعنی من خدا ،بر مب نای هلّ صتتتت فات رحیمیِ ر بانّی
«اعطیناک» .یعنی آنچه خوبان همه ارند تو تنها اری .آنچه ممکن بو استتتتت ر
مًلثِ زمان از رحمتهای رحیمی ربانی به هسی ا شو  ،به شخص محمد بن عبد
اهلل(صلّی اهلل علیه وآله وسلّم) ا شد است.

حاال« ،انا» هه تأهید وّم بو  .تأهید ستتتتوّم« :نحن» .بعد «نزّلنا» هم و تأهید ار هه
میشو پنج تأهید« .وَإنّا» هم و تأهید ار  ،پس شد هفت تأهید« .له» هشتمین تأهید،
«لحافظون» هم و تأهید ،و جمعًا شد

تا.

تأه ید با ا اتِ تأه ید از جمله :انَّ ،له ،لحافظون ،نا ،نا ،نا،حافظون ،هه تأه ید
شتتد استتت بر این معنا هه ما این قرآن را نازا هر یم ،همین قرآن را هه ر ستتترس
مکلفان هستتتت ،نه آن قرآنهایی هه با اختالفِ قرائات و جعلیات استتتت ،بلکه همین
قرآن هه ر سترس هلّ مکلفان است ،همین را ما نازا هر یم .مفر اتش را ،ترتیباتش
را ،ترهی باتش را ،هل حروفش را ،هل إعراب هایش را ،هل لغاتش را ،قرآن را ر هل،
«الذهر» هل قرآن است «وانا له لحافظون».

ر آیه «إنَّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ وَإنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» پنج تأهید برای نزوا قرآن و پنج تأهید
برای حفظ آن است

خدا هه پنج تاه ید میهند هه ما حافظ این قرآن هستتتتتیم ،آ یا قدرتی ر برابرِ قدرت
خدا ،امکان ار ر هل زمانهای تکلیفی ،هه این قرآن را از حفاظت ربانی ور هند
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تحریف به ز یا  ،تحریف به هم هر ن ،تحریف به عوض هر ن جای آ یات ،عوض
هر ن جای ستتتتور ها ،هرگونه تغییری ،هرگونه جابه جایی ،چه جابجایی اثباتی هه
ایجا هر ن غیر قرآن استتت ،چه جابه جا هر ن ستتلبی هه هم هر ن استتت ،چه جابجا
هر ن م کانی ،ر برابر ه مهی این ها« :ا نا له ل حافظون» ،ما برای این قرآن حافظ
هستتتیم .حاال ،هستتانی آمدند گفتند هه :خدا هه حفظ قرآن را تضتتمین هر  ،تضتتمین
هر استتتتت هه ر لوف محفوظ ،محفوظ بماند و نز پیغمبر محفوظ بماند و نز ائمه
محفوظ بماند ،ر جواب میگوییم؛ این هه تاهید نمیخواهد ،آیا هیچ قدرتی هستتتتت
هه قرآن را از لوفِ محفوظِ ربانی سلو هند یا «وَإنَّهُ فِي أُمِّ الكِتَابِ لَدَینَا لَعَلِيٌّ حَكِیمٌ»
(زخرف )4،گروهی اینطور گفتند هه (معنای آیه  9ستتتور حجر این استتتت هه) «ما با
هماا تاهید قرآن را هه ر علم ربانیِ ماست ،حفظ میهنیم» .خوب این معنا هه تاهید
نمیخواهد.

اگر منظور خدا از «إنّا له لحافظون» ،حفظ قرآنی هه ر علم خداستتت میبو ؛ هه نیاز
به تأهید نداشت

آیا احتماا این هست و تحمل این معنا هست هه؛ شیطان و شیطانها قرآن را هه ر
علم الهی استتتتت حذف هنند ،یا هم هنند یا زیا هنند ،تبدیل هنندب یا قرآن را هه ر
شو قدر بر پیغمبر نازا شد ،قرآن را از قلو پیامبر بربایند یا هم هنند یا اضافه هنندب
مفصتتل را هه بر پیغمبر نازا شتتد از یا پیغمبر ببرند «ستتنقرئک فال تنستتی»
ّ
یا قرآن
(اعلی )6،و از این قبیل آیات.

وانگهی؛ این تاهیدات برای چیستتتت تاهیدات به معنای امتنان استتتت یا نه حقیقتی
استتت هه بر مبنای این حقیقت خدا منت گذاشتتت بر چه هس تی بر پیامبر بر ائمه بر
خو ش بلکه منت بر مکلفان گذاشتتتته استتتت ،چون بحث این استتتت هه؛ «تِلکَ آیَا ُ
ت
الکِتَابِ وَقرآن مُبِینٍ» آیا قرآن مبینِ برای هل مکلفان ،همهاش نز خداستتتت یا همان
قرآنی استتت هه بر پیامبر نازا شتتد استتت یا فرض هنیم آیات مُفصتتالت قرآن هه بر
پیغمبر نازا شتتد  ،فقط برای پیغمبر مبین استتت یا برای هل مکلفان «رُبَمَا یَوَ ُّ الَّذِینَ
كَفَرُوا لَو كَانُوا مُس تلِمِینَ» بس تیاری از هفار وستتت اشتتتند هه مستتلم بشتتوند هه چه
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م سلم بو ن ،ت سلیم ر برابر قرآن مبین بو ن ،ت سلیم ر برابر قرآن مبین ،ر صورتی
ا ست هه قرآن ،مبین با شد .اگر این قرآن عو ضی با شد یا زیا ی با شد یا هم با شد هه
مبین نیست« .وقالوا یا ایها الذین »..هسانی هه به پیغمبر بزرگوار افترا ز ند هه مجنون
استتت و قرآن مجید هتاب جنون آمیزی استتت ،ر مقابل این ستتخنان ،تاهید ر این
آیه ا ست هه« :نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ وَإنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»؛ یعنی ما برغم هفار و به رغم همهی
هستانی هه پیغمبر را مجنون می انند ،و جمالت وحیانی قرآن را جمالتی جنون آمیز
می انند ،میگوییم؛ نخیر ما قرآن را نازا هر یم ،جنون نیستتت ،از خرافات نیستتت ،از
جعلیات نی ست ،هالً وحی ا ست ،ر همهی ابعا وحی ا ست ،و و بُعد ار ؛ یک بُعد
آن تنزیلِ قرآن به طور هلی بر مبنای وحی ا ست ،و بُعد یگر آن حفظ قرآن ا ست .ر
پنج تاهید ،تنزیلِ قرآن استتتت به وستتتیله وحی و ر پنج تاهید خدا هم با قدرتِ هام ِ
ل
ربانیِ ر بُعدِ هلِّ صتتتفات ،این قرآن را حافظ استتتت .بنابرین این آیه از هلِّ آیاتی هه
استدالا میشو بر عدم تحریف قرآن اصرف است و اظهر است.

ما ر تف سیر (الفرقان) ،مُف صل بحث هر یم ولیکن اینجا بطور اجماا عرض میهنیم.
اینجا نوشتهایم لفظ هر ر قرآن شریف بیشترین استعمالش راجع به قرآن است مًال:
«إن هُوَ إلَّا ِكرٌ لِلعَالَمِینَ» (یوستتف« ، )104،إن هُوَ إلَّا ِكرٌ وَقرآن مُبِینٌ» (یس« ،)69،وَمَا
هُوَ إلَّا ِكرٌ لِلعَالَمِینَ» (قلم« ،)52،وَإنَّهُ لَذِكرٌ لََِ وَلِقَومَِِ وَ سَوفَ تُسألُونَ» (زخرف،)44،
« َٰل َِِ نَتلُو ُ عَلَ یَِ مِنَ اآلی َاتِ وَا لذِّكرِ الحَكِیمِ» (آاعمران« ،)58،وَأنزَلن َا إلَ یَِ ا لذِّك َر
لِتُبَیِّنَ لِلن َّاسِ م َا نُزِّاَ إلَیهِم وَلَعَلَّهُم یَتَفَكَّرُونَ» (ن حل« ،)44،وَهَ ٰذَا ِكرٌ مُب َارَكٌ أنزَلن َا ُ،
أفَأنتُم لَهُ مُنكِرُونَ» (انبیا « ،)50،أأُنزِاَ عَلَیهِ الذِّكرُ مِن بَینِنَا ،بَل هُم فِي َش تِم مِن ِكرِي،
بَل لَمَّا یَذُوقُوا عَذَابِ» (ص )8،و همچنین آیاتِ «هَٰذَا ِكرٌ وَإِنَّ لِلمُتَّقِینَ لَحُستتتنَ مَ بٍ»
(ص )49،و «إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا بِالذِّكرِ لَمَّا جَا َهُم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ ن لَا یَأتِیهِ البَاطِلُ مِن
بَینِ یَدَیهِ وَلَا مِن خَلفِهِ ،تَنزِیلٌ مِن حَكِیمٍ حَمِیدٍ» (فصتتلت41،و ،)42و « َأُلقِيَ الذِّكرُ عَلَیهِ
مِن بَینِنَا بَل هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ» (قمر.)25،

حاال ،آن قدر این حرفِ تحریف بدون لیل استت و ا عای توخالی استت ،هه ما بحث
مفصتتتل ر این عدمِ تحریف نکر یم... ،ر ولیکن ر جلد اواِ هتابِ (تفستتتیر الفرقان)،
بحث صیانت قرآن از تحریف ،یک بحث ا ست و اینجا هم سور ی حجر و همینطور
ستتور ی فصتتلت آیه  41و 42هه ر باال آور یم ،خوب «إنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا بِالذِّكرِ» خوب
منظور از هر قرآن است.
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اگر قرآن تحریف شد بو ؛ آیه «وَإنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ» روغ میشد

«وَإنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ» (ف صلت :)41،قرآن هتاب عزیزی ا ست ،عزیز یعنی غالو؛ غالوٌ غیر
مغلوب ،اگر قرآن تحریف شد بو هم خدا عزیز نبو هم قرآن عزیز نبو .

عزت یعنی غلبه مطل

معنای عزّت مطل  ،غلبهی مطل است .خدا غلبهی مطل  ،بر هلِّ ارا ات ار  ،بنابرین
اگر هلِّ جهان هم جمع شتتتتوند هه قرآن را تحریف هنند ولو یک نقطه را هم و ز یا
هنند؛ قدرت ندارند .بنابرین قرآن هتابِ عزیز استتتتت« .لَا یَأتِیهِ البَاطِلُ مِن بَینِ یَدَیهِ وَلَا
مِن خَلفِهِ» ،برایش اصالً مبطل نیستب مبطل ،نسبت به قرآن آمد است ،حتی از طرف
خو ِ مستتتتل مانان؛ اب طااِ اللتِ قطعی قرآن و اب طااِ عدم تحریفِ قرآن؛ ولیکن این
مبطالت ایجا باطل نکر  .مًل هسی هه میخواهد هسی را بکشد سعی میهند هه
او را بکشد ولی او هشته نمی شو  .هسی هه ارا ی صد رصدِ هشتن هسی را ار
ولی او هشتتتته نمیشتتتو  .مبطل نستتتبت به قرآن ،حتی از نظر بعضتتتی از مستتتلمانها
میآید ،ولی ایجا باطل نمیهند .تمام قدرتهای مبطل هه جدیت ارند ،قت ارند،
با ا لهی به خ یاا خو شتتتتان ،هه از نظر وح یانی ابطاا هنند ،این ابطاا؛ اثرِ باطل
شدن ،ائل شدن و لغو شدن و انحراف قرآن از را ربانی برایشان حاصل نمیشو .

«مِن بَینِ یَدَیهِ وَلَا مِن خَلفِهِ» .ر مًلث زمان هیچ مبطلی نستتتتبت به قرآن نیامد هه؛
باطلی حتی ر یک نقطه ز یا و هم ،ر قرآن تحریف ای جا هر باشتتتتد« .مِن بَی ِ
ن
یَدَیه» یعنی قبل؛ هتابهای گذشتتتته آستتتمانی نه تنها هتاب آیند ای را هه قرآن استتتت
ابطاا نکر اند ،بلکه تأیید هر اند .ر هتاب اشتتعیای نبی ،آیاتی استتت هه اشتتار و
ب شارت به قرآن شریف ا ست .یا ابطاا نکر اند یا سخنی ر نفی و اثبات نگفتهاند.
این بیّنهی اوا .بیّنهی وم :ر زمان نزوا قرآن هیچ قدرتی از فص تیحترین و بلیغترین
عربها نیامد هه یک باطلی ر قرآن ایجا هند ،یک لغتی را و حتی یک هلمهای را،
از جمله از لحاظ فصاحت ،بالغت ،ا بیات ،معنا و لفظ ،هیچ هس نتوانسته است.

9

«وَلَا مِن خَلفِهِ» ا عایش این استتتتت هه؛ تا انقراض عالم تکلیف هیچ مُبطلی قرآن را
نمیتواند باطل هند .نه از نظر لفظ نه از نظر معنا« .ل َا یَأتِ یهِ الب َاط ِلُ مِن بَینِ یَدَ یهِ وَلَا
مِن خَلفِهِ ،تَنزِیلٌ مِن حَکِیمٍ حَمِیدٍ».

پاسخ به ا عای هسانی هه میگویند آیهای از قرآن حذف شد است!

خوب ،بعضتی از آقایان به خیاا خو شتتان آیاتی را آور اند هه ر جلد اوا (تفستیر
الفرقان) مفصتتتل بحث هر ایم ،هه این آیات ر قرآن چنین بو و بعد چنان شتتتد ،
مًالً سنّیها از جهتِ تسنن ،شیعیان از جهت تشیع ،مًالً میگویند؛ ر بعضی روایت
هستتت هه لفظِ علی ر قرآن بو و بعد حذف شتتد ب ستتنیها لفظ عمر را نیاور اند
ولیکن الفاظی یگر را آور اند مًل؛ «ال شیخ و ال شیخة ا ا زنیا فارجموهما البتةً»...بب
هه این لغت اصالً نه فصیح است نه بلیغ است ..ر حقیقت منحرفینی ،جاهلهایی ،یا
یشتتان ،نستتبتِ ظنّی الداللة بو ن به قرآن ا اند و نستتبت
متجاهلهایی از روی نا ان ِ
تحریف هم ا اند .ر صورتی هه حتی تحریف جابه جا شدن آیات یا سور ها و یا
حتی یک آیه ر قرآن هم رخ ندا است.

بهترین مکان برای آیهی تطهیر ،همینجاستتت هه هستتت ،و هرگز تحریف به جابجایی
ر قرآن نشد است

مًالً عالمه بزرگوار طباطبایی(ر ضوان اهلل علیه) با اینکه مُ صِ ر ه ستند ر اینهه قرآن
تحریف نشتتتد ولی میگویند :اگر تحریفی هستتتت ،نستتتبت به آیهی تطهیر استتتت ،آیه
تطهیر ر ضمنِ آیه  33سور احزاب است« :إنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذهِوَ عَنكُمُ الرِّجسَ أهلَ
البَیتِ وَیُطَهِّرَكُم تَطهِیرًا» ایشتتتان میگویند هه اگر تحریفی باشتتتد ،تحریفِ جابه جای ِ
ی
این آ یه استتتتتب یعنی إ هابِ رجس از اهل ب یت ،با جر یانِ زنان پیغمبر ارتباط ندار ،
چون زنان پیغمبر معصتتتتوم نبو ند ولیکن مأثوم بو ند ،و آ یاتِ قبلی هالً خطاب به
زنان پیغمبر استتتتت ،بعد آیه « :33وَقَرنَ فِي بُیُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِیَّةِ األُولَىٰ،
الص تلَا َ وَآتِینَ الزَّكَا َ وَأطِعنَ اللَّهَ وَر َُس تولَهُ ،إنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ .»...میگویند :این إنَّمَا
وَأقِمنَ َّ
ارتباطی با خطابات سی و چندگانهای هه به زنان پیغمبر است ندار !
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جواب این ا ست هه؛ اوال چه ه سی توان سته این هار را بکند خدا هه میفرمایند« :انا
ل هر استتتتت و پنج تأهید
له لحافظون» ما با تاهیدات گانه ،هه پنج تأهید برای تنزی ِ
برای حفظ است ،چه هسی قدرت ار جای آیه را عوض هندب

ثانیا؛ بهترین جایِ آیهی تطهیر همینجاستتت هه خدا ،میخواهد جمع هند بین تطهی ِر
خانهی پیغمبر از نظر زنانه و خانهی رستتتتالت .خانه محمدی(صتتتتلّی اهلل عل یه وآله
وسلّم) خانهی زنان پیغمبر است هه اگر شما گنا هنید ،عذاب و برابر است ،اگر ثواب
هنید ،پا اش و برابر است .و برابر ثواب اثباتی ،و برابر گنا نفی!

بنابرین ر بُعد جستتتتمانی هه خانه پیغمبر باید طاهر باشتتتتد و از خانههای یگر باید
طاهرتر باشد ،برای اینهه گنا آنها اهانت به مقام پیغمبر است ،و ثواب آنها به بیت
پیغمبر آبرو ا است .اضافه بر این مطلو ،بیت ر سالتِ محمدی است هه «إنَّمَا یُرِی ُد
اللَّتهُ لِیُذهِتوَ عَنکُمُ الرِّجسَ أهتلَ البَیتتِ وَیُطَهِّرَهُم تَطهِیرًا» این وتتتا «هُم» لیتل بر
ایناستتتتت هه مخاطو فرق هر  ،قبال مخاطو زنان پیغمبر بو ند ،حاال «انما یرید اهلل
لیذهو عنکم الرجس اهل البیت» اینجا وتا «هُم» استتتتت هه لیل بر ایناستتتتت هه
مخاطو ،مر انِ اهل بیتِ رستتتالت هستتتتند .نه اهلِ بیتِ محمد(صتتتلّی اهلل علیه وآله
وستتتلّم) ،نه اهلِ بیت رستتتوا ،بلکه اهل بیتِ رستتتالتِ محمدی(صتتتلّی اهلل علیه وآله
وستتتلّم) ،هه نقطهی اُوالی آن خو رستتتوا اهرم استتتت و  13معصتتتومِ یگر اهلِ بیتِ
ر سالتاند ،بنابرین اهل بیت ر سالت محمدی ،یعنی اهلِ جَوِّ ر سالتِ ختمیِ محمدی،
 14نفر هستند هه فر اوّا رسوا خداست و بقیه هم همینطور.

امروز حالم خیلی مساعد نبو  ،اگر سؤالی هست بفرمایید.

«[الیَومَ أهمَلتُ» چطور آن هم به ظاهر به قبلش مربوط نیستب ]

«الیَومَ أهمَلتُ» هم همینطوراستتت ،برای اینکه ر اوا ستتور میفرمایند هه« :یَا أیُّهَا
ال َّذِینَ آمَنُوا أوفُوا ب ِالعُقُو ِ» (مائد  )1،عقو چه عقو ی استتتتت عقو ِ عق یدتی ،عقو ِ
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احکامی ،عقو ِ اخالقی ،عقو ِ عملی .ق سمتی از این عقو هه عقو ِ عملی أهل و غیر
است هر شد .ولیکن عقو ِ عقیدتی هه ر طوا رسالت هر شد  ،ر عهد مکی و عهد
مدنی ،هه توحید ا ست و نبوت ا ست و معا اینها هر شد ا ست .فقط آن عقدی هه
تاهنون هر نشتتد استتت عقدِ استتتمرارِ رستتالت محمدی(ص تلّی اهلل علیه وآله وس تلّم)
َضتتتیتُ لَكُمُ اَستتتلَامَ ِینًا»
استتتت« .الیَومَ أكمَلتُ لَكُم ِینَكُم وَأتمَمتُ عَلَیكُم نِعمَتِي وَر ِ
(مائد  .)5،اهماا ین و اتمام نعمت ر بُعد عقو ِ ستتتتهگانه؛ عقد توحید ،عقد نبوت و
عقد معا  ،ا ست و ا ستمرارِ عقدِ نبوتِ ر سوا ،والیت ا ست« :الیَومَ أكمَلتُ لَكُم ِینَكُم
َضتیتُ لَكُمُ اَستلَامَ ِینًا» .رضتتایت از ین یعنی استتالم ،این
وَأتمَمتُ عَلَیكُم نِعمَتِي وَر ِ
اسالمی هه استمرار ار  .اگر عقدِ خالفتِ معصومِ معصومین نبو  ،این اسالم استمرار
ندا شت ،برای اینهه این ا سالم ر بُعد اوا هر شد  ،ولیکن ر بُعد وم هه ا ستمرارِ
استتتالم ر هل جهاتش میباشتتتد ،ر هل استتتتمرار عوتِ توحیدی ،استتتتمرار معا ،
استمرار رسالت است؛ ...ر یعنی امیرالمومنین(علیه السالم) و ائمه(علیهم السالم) هه
جان شینان پیامبرند ،جان شیناند ر ا ستمرارِ ر سالت هلّی ،ر بُعد عقاید و بُعد احکام،
بنابرین جای آیه همینجاست.

[آخر ار احکام را هر میهند ،بعد وستتتتط آن این را میگوید ،بعد از آن هم بگوید
«فمن اضطر» ...ظاهرًا هیچ ربطی ندار ]

چرا ،ربط ار « .فَمَن إضتتتطُرَ» و ربط ار  ،یک ربط اضتتتطرارِ ر خور نِ حرام .اگر
ه سی م ضطر شد و ر حاا مر ن ا ست ،و ر جایی ا ست هه ب سیار گر سنه ا ست و
گوشتتت خوک استتت یا گوشتتت میت استتت ،و به غذای یگری ستتترستتی ندار  ،آیا
خور ن آن گوشت به مقداری هه به او ا امه زندگی بدهد حالا است

ر آیه اهماا ین« ،فمن اضطر» یعنی اگر هسی ر بیان وصایت رسوا به خطر بیفتد
تقیه جایز است
یا اگر هسی برای بیانِ استمرارِ رسالت رسوا ،راجع به خالفت حضرت امیر(صلوات
اهلل علیه) صحبت هند او را میه شند ،آیا باید بگوید نخیرب پس «فَمَن إ ضطُرَ» ر بُعد
عقیدتی ،ر بُعد احکامی ،ر بُعد اصلی ،ر بُعد فرعی« ،إضطُرَ» شامل تمام اضطرارها
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استتت :اضتتطرارها ر بیان عقید ح  ،اضتتطرارها ر بیان احکام ،وچه احکام فرعیب
بنابرین جای آیه همین جاست.
مخم صهٍ ،مخم صه یا گر سنگی شکمی ا ست یا گر سنگی روحی ا ست .این گر سنگی
روحی است ،مگر مخمصه فقط شکم است مخمصه یعنی گرفتاری ،هسی هه اضطرار
پیدا هر ر گرفتاریِ شدید؛ گرفتاری شدیدِ ه شند ای به او رو آور ا ست و ر این
جا إضطُرَ.
مًالً فرض هن ید «إل َّا أن تَتَّقُوا مِنهُم تُق َا ً» (آاعمران )28،اگر برای حفظ جان انستتتتان
هفری بگوید حالا استتتت ،اگر برای حفظ جان ،انکار خالفت هند حالا استتتت ،هفر
بگویدب انکار توحیدب انکار نبوت و ...برای حفظ جان حالا استتتت ،تقیه استتتت ،اینجا
هم تقیه استتت .اگر به شتدّت رستید و به حد خطر جانی رستید ،ر خطر جانی ،حفظِ
جان اوجو است از حفظ عقاید اصلی ر لفظ ،و حفظ احکام اصلی ر لفظ.
ر هرجایی از قرآن ن سبت به تمام م سائل صحبت شد ا ست تا ه سی هه مقداری از
قرآن را میخواند از هلّ آن اطالع نسبی پیدا هند
][..این از اخت صا صاتِ قرآن ا ست هه ر همه جای قرآن ر هلّ بحثها خدا بحث
میهند ،شما هر صفحه را باز هنی تمام احکام به طور مختلف جمع است ،مًل برخی
هتابها نیستتت هه فصتتل اوا و وم اشتتته باشتتد ،شتتاید یک نفر اصتالً یک فصتتل را
مطالعه نکند ،اما قرآن هستتتتی چند صتتتتفحه بخواند با تمام احکام به طور مختصتتتتر
برخور میهند :توحید ا ست ،نبوت ا ست ،معا ا ست ،برزخ ا سالم ،اخالق ،معامالت
است ،احکم فرعی و احکام اصلی است.

[حرف شتتما صتتحیحب ولی بعد از اتمام هر مستتهله ،ولی اینهه بین آنها هه ما بدون
پشتتتوانه هنی از روایات نمیتوانیم بفهمیم ،ر آیه تطهیر یک قرینهای هستتت اما ر
اینجا هیچ قرینهای نیست].

ما ربار ی این آیه بحث مفصتتتتلی اریم هه باید ر جای خو ش عرض هنیم ،چون
هم به شتتما ظلم میشتتو و هم ظلم به بحث میشتتو  .این آیه بحث بس تیار میطلبد،
هم آیه تبلیغ هم آیه اهماا ین.
[اگر اینجا بگوئیم اهماا به چه معناست رست میشو ]
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ببینید آیا ر عهد مدنی ر ستتتاا آخر مدنی هه آیه ستتتور مائد نازا شتتتد  ،احکامِ
اصلی هر شد یا نشد احکامِ توحید ،نبوت و معا قبال هر شد بو یا نشد بو
احکام فرعی هر شد بو یا نشد بو بنابرین هل احکام هل احکام هر شد است.
مًالً همین میته و م و ...ر ستتور ی انعام هم هر شتتد  ،ر ستتور های یگر هم هر
شتتد مًل ستتور ی بقر  .بنابرین هل احکام ،بایدها و نبایدها ،از نظر عقیدتیِ اصتتلی،
همه موار هر شتتد  ،پس چی ماند هیچی نماند جز استتتمرارب اصتتل ین ر بُعدِ
عقاید و اصتتل ین ر بُعد احکام هالً هر شتتد ولیکن این اولین بار استتت هه برای
استتتتتمرارِ استتتتالم میگوید« :الیوم اهملتم» .آیا قبالً هامل نبو البته عرض هر م این
بحث ،بحث قی و مف صلی ا ست هه طلبتان باید با شد برای فر ا ان شا اهللب هم آیه
تبلیغ استتتت ،هم آیه تکمیل استتتت ،هم آیه فاطر استتتت هه« :ثُمَّ أورَثنَا الكِتَابَ الَّذِینَ
اص تطَفَینَا مِن عِبَا ِنَا» (فاطر )32،این آیات ،آیاتی هستتتند هه قیقًا اللتِ قطعی ارند
براینهه استمرارِ خالفتِ معصومان(صلوات اهلل علیهم) ،از جمله مرا اتِ قطعیِ قرآنی
است.

[آیه تطهیر ،شتتتتما فرمو ید هه جمع بین تطهیر خانهی جستتتتمانی و خانهی روحانی
است .خوب آنجا هه خانهی جسمانی تطهیر نشد]

ببینید ،و بُعد است .یکی خانهی جسمانیِ پیغمبر به قدری الزم است تطهیر گر  ،هه
واجبش و بُعدی استتتت ،حرامش و بُعدی استتتت .ر بُعد تکلیف؛ زنان پیغمبر مکلف
هستتتند ،چون ر خانهی پیغمبر ،ر جوِّ وحی زندگی میهنند ،مراعاتِ واجبات را و
برابر هنند .مکلّف هستتتتتند مراعاتِ امر واجبات و ترک محرمات را و برابر هنند ،پس
این تطهیر تکلیفی استتت .اما تطهیر واقعی« :انما یرید اهلل لیذهو عنکم الرجس »...هه
تکوینًا و تشریعًا ،اهل بیت رسالت منحصرأ ر میان هل معصومین ر سلو و ایجاب،
منحصر به فر است« :لیذهو عنکم الرجس» هه ا هابِ هل نُقصانهاست ،نقصانهای
قصتوری و نقصتانهای نقصتیری ،هالً حستاب میشتو «ویطهرهم تطهیرا» تطهیر ،ر
هلِّ جهاتِ هماالت و فضائلی هه امکان ار ر آن جا باشد هم ر بعد تشریعی ،هم
ر بعد تکوینی .بنابرین خدا خواستتته استت تکلیفِ خانهی پیغمبر را از بُعد جستتمانی
باال ببر  .و خانه پیغمبر ر بُعد روحانی و وحیانی هم باالترین خانه است .پس ر و
بُعد ر باالترین مراحل ا ست .پس آیه تطهیر هجا با شد بهتر از اینجا ر هلّ قرآن هه
ستوراتِ سلبی و ایجابی به زنان پیغمبر ا شد است ر هل همینجاست .بنابرین
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جای منحصتتتتر به فر ِ آیه تطهیر هه باالترین مراتو طهارت وحیانی را ثابت میهند،
باالترین تکالیفِ طهارت جستتتتمانیِ خانهی پیغمبر را هم ثابت میهند .پس بهترین
جاش اینجاست!
[آیه تطهیر ،توجیه شد است به خاطر هم سیاق ...ولی این آیه اهماا]...
این بحث باشد برای جلسه بعد چون مفصل است و ظلم به مطلو میشو .
قرائات مختلف قرآن باطل ا ست و تنها همین قرائت موجو بین م سلمین ا ست هه با
حفظ ربانی باقی بدست ما رسید است
[ باالخر این اختالف تاریخی هه نقطه ،اعراب یا یک اختالف تاریخی هه به عنوان
یک امر خارجی میبینیم ،و میگوییم خدا قرآن را حفظ هر بفرمایید تا چه حد
حفظ هر  ،و حفظی هه خدا میگوید مرا چه نوع حفظی استتتت آیا صتتترف الفاظ
استتت اگر ما بخواهیم قرینههای خارجی را لحاظ هنیم و یدگا هایی هه ارائه شتتد
مًل اختالف ر قرائات را لطفا توضیح هید ]
قرائاتب این هم بحًی استتت هه بایدعرض هنیم هه؛ قرائاتِ مختلف ،تواتر ندارند و اگر
هم تواتر اشتند ر مقابلِ تواترِ قرآن ناچیز هستند.
[یعنی قرائت حفص تواتر ار ]
هاری به حفص نداریم ،قرا ئت موجو ِ قرآن ،فوق حدّ تواتر استتتتت .این قرا ئت ر
قرآنهای خطی ،قرآنهای چاپی و تفاسیر ،این قرائتِ متداوا بین هل مسلمانان و هل
مکلفها از هنگام نزوا تاهنون ،این قرائت قطعیترین قرائت ا ست .بنابرین اگر قرائتی
«یَطهُرنَ» را «یطهَرنَ» بخواند ،قبوا نمیهنیم .چرا برای اینهه اگر تواتر هم می اشت
ر برابر این تواتر ناچیز استتتت .مًالً صتتتد میلیار نفر مطلبی را بگویند ،پنج هزار نفر
هم مطلبی را بگویند ،پنج هزار نفر به تنهایی تواتر است ولیکن ر مقابل صد میلیار
هیچ است و قدری ندار .
بنابرین «انا له لحافظون» و یا «إنَّ عَلَینَا جَمعَهُ وَقرآنهُ» نشتتان می هد هه این قرآن ر
هلِّ جهاتِ وحیانی محفوظ استتتتت ،حتی ر نقطهها .مًالً« :إنَّ عَلَینَا جَمعَهُ وَقرآنهُ ن
فَإ َا قرآنا ُ فَاتَّبِع قرآنهُ» (قیامت17،و )18ر آیه «قرائاته» هه نیستتت؛ بکله «قرآنَهُ» ،قرآن
یعنی خواندن ،و خواندن یعنی یک خواندن .ر یک خواندنِ واحد قرآن ،این خواندنِ
وُحدانیِ قرآن مربوط به وحی استتت .بنابرین آیا این خواندن وحدانی همین استتت هه
تواتر هلی ار یا قرائاتی هه احیانًا چند نفرند یا بیشتتتترند و تواتر ندار بنابرین هل
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این قرائات مرا نی ست .آن قرائتی هه متواترِ قطعیِ فوق هل تواترات ا ست همین قرآن
است .چون ر آیه «قرائنه» هه نیست.
[این قرآنی هه ر ستتت ماستتت ،طب تعریفی هه اصتتولیین از تواتر ارند هه ر تمام
طبقات تواتر ا شته با شد ،متواتر نی ست ،و این قرآنی هه ر ست ما ست از قرنی هه
حکومتها از باال شروع به اعماا هر ند وحدت پیدا هر است]،
این قرآن از زمان رسوا همین قرآن است.
[این از لحاظ تاریخی ثابت نمی شو  ،زمانی بو هه اختالف وجو ا شته ا ست ،اگر
اشتتتبا نکنم قرآنی هه ر آندلس استتت آن از نظر ستتندی از حفص همه قویتر استتت.
مقالهای هم ر مجله بینات چاپ شد بو هه استفا هر بو هه چون خدا خو ش
قرآن را حفظ هر استتتتت ،هاری هر هه با اینکه روایت حفص قویترین روایت هم
نبو اما با این حاا این رواج پیدا هر  ،و این را خدا خواسته است].
ببینید ،اصوال ر قرائتها ،آیا قرائت متواترتر و قطعیتر ،همین است یا نه
[این و سه قرن است هه این قرآن حفص ست ما آمد ]
ما به حفص هاری نداریم .این قرآن با این آ یات ،با این ُستتتتوَر ،با این قرائت ،با این
الفاظ ،این قرآن ر طوا تاریخ استتتتالم بو و اصتتتتالً قرآن یگری نبو ب قرآن های
یگری وجو ندار  .بلهب قرائتهای یگری بو ولی قرآنهای یگری نبو استتتتت.
قرآن همین قرآن استتت ،همین قرآن موجو ر طواِ تاریخِ استتالم همین قرآن استتت،
همین قرآن خطی و چاپی و حفظی هه ر حفظِ حفّاظ و ر تفاستتتتیر استتتتت ،همین
قرآن استتتت .بله قرائتِ فالن اینطور استتتت را این قراتِ یگر را ضتتتمنًا و احیانًا نقل
میهنند ولی قرائتِ اصتتلی هه مور اتفاق هل مستتلمانهاستتت ،و ر طوا تاریخ فوق
حدّ تواتر استتت همین استتت .آیا این هه فوقِ حدّ تواتر استتت ،این قرائت اصتتلی قرآن
است یا قرائتی هه تواتر ندار  .یا تواتر ار ولی ر مقابل این تواتر هیچ است .این هم
باید بحث هنیم برای فر ا ،یا پس فر ا بحث ما همین خواهد بو  .ان شا اهلل.
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