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 نقه حهیث ثقهین

 *یر یمحمد کب

 **یرحامن یعل

 چکیده
از جمله روایکات متکداتر و معتبکر فکریقین اسکت هکه پیکامبر «  قلین»حدیث شریف 

ق آن بر حف  حرمت قکرآن و های م تلف آن را بیان هردند و طب در مدقعیتاهرم
هیکد نمددنکد. عبکدالعزیز  جایگاه بلند امامان و نیز ضرورت تمسک بکه آن دو تأ

حجیکت « فی شررح حردیا اللقلرین الدارین ةسعاد»دهلدی در رساله خدد با عندان 
 یرگکذاری او تأحدیث  قلین را م دوش دانسته است هه با تدجه به جایگاه علمکی و 

 .هنیم حدیث را بررسی این به نسبت وی شبهات است روریض دیدبندی، نزد جریان
عبکدالعزیز دهلکدی در ت کعیف  نادرسکت های ارزیابی شیده درصدد حاضر پژوهش

 بکا انتقادی،_  تحلیلی_  تدصیفی صدرت به تحقیق این حدیث شریف  قلین است.
 تاشک اال بنیکادین ضعف بیانگر تحقیق است. نتایج سنت اهل معتبر منابع به استناد

ان اف اتهامات وی برطکرف  رعایت و روایی م ادر در تأمل اندک با و بدده دهلدی
 شدد. می

 الدارین. ةدهلدی، سعاد،  قلین، عترت، اهل بیت واژه: کلید
  

                                                 
 طبیقی مذاهب اسالمی، هارشناسی ارشد. )ندیسنده مسئدل پژوه مرهز ت   ی مطالعات ت دانش *

Shahabmm6771@gmail.com 

 ali.rahmani54@yahoo.comمرهز ت   ی آخدند خراسانی.  اجتهاد یگروه فقه و مبانهیئت علمی ** 
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 مقدمه
 و عالمکان از تابعکان از صحابه و شمار بسکیاری نفر از سي بیش  قلین را شریف حدیث

و  قکرآن حکدیث در ایکناند. پیکامبر اهکرم ههرد روایت م تلفهای  در قرن اسالمي
و  شد ن داهند جدا از هم قیامت هند هه تا   گرانبها معرفی می میراث دو را خدیش عترت

 .خداهد بدد دو آن به تمسک در گرو هر مسلمانی نیز هدایت
مذهب هندی و تأ یرگذار در  محدث و فقیه سنی ق  ک هه1239دهلدی )م عبدالعزیز

ضکد شکیعی  مدضکعی در هنکد شیعه گسترش از جلدگیری ک برای است جریان دیدبندی
و  امامیکه مبکانی در نقکد اال نا عشریه التحفة ات اذ هرده و به همین دلیل به ندشتن هتاب

در رسکاله  وی اقکدام هکرده اسکت.  قلکین حدیث در نقد الدارین سعادة رساله همچنین
از  امامیکههای  برداشکت بکه سبتن و همچنین و محتدا سند ساحت دو در الدارین سعادة

 .است وارد هرده  را اش االتي  قلین، حدیث
مسلم و  صحیح از روایتی های دهلدی در ت عیف حدیث  قلین، ذهر از جمله روش

، انتساب قدل تحریف قکرآن استفاده شمدلیت معنای عترت بر تمام خدیشان پیامبر
  قلین و عکدم حدیث متداتر روایت با مدضدعه آحاد روایات دادن قرار به شیعه، معارض

 قداعد علمی بدده است. و مناظره آداب رعایت
به  قلین و اعتبار این حکدیث نکزد فکریقین ضکروری  نظر به اهتمام پیامبر اسالم

 است تا نقدهای دهلدی بر این حدیث بررسی شدد.
 حجکةو  المکرام یکةغا همچدن _ حدیث  قلین در ا بات شماری بیهای  گرچه هتاب

 از میرحامدحسکین ل هنکدی، االنکدار بحرانی، عبقات سلیمان بن از سیدهاشم ل  اما
 و میالنکی، اللکه سکیدعلی از االمام و االمامه معرفه فی ال الم االزهار و جداهر نفحات

 أهل م ادر من …و المسانید و السنن و ال حاح من الثقلین حدیث فیالبیت اهل
 الکدین قدام از الثقلکین حکدیث ،العلکدم بکاقر اماإلم لمدرسه التحقیق از لجنة السنه

 از ا ناعشکر احادیکث و الثقلین حدیث رحاب فی زاده خراسانی، محمد واع  و وشندی
مستقل  طدر به ههای  یا مقاله هتاب تاهندن ولی ندشته شده است، _میانجی  احمدی علی

 نشد. را نقد و ارزیابی هرده باشد، یافت الدارین ةرساله سعاد
های عبدالعزیز دهلدی در نقکد حکدیث  قلکین سکنجیده شکده و  این تحقیق شیدهدر 
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از قکرآن و هتکب ای  انتقادی و به شیده هتاب انکه _ تحلیلی _ مطالب به صدرت تدصیفی
 آوری شده است. سنت گرد معتبر اهل 

 بررسی ايرادات دهلوی در نقد حديث ثقلین
یکه بکر ا بکات مرجعیکت دینکی ائمکه با تدجکه بکه این که ادلکه روایکی متعکددی نکزد امام

عبدالعزیز دهلدی از بین آن روایات، حدیث  قلکین را  وجدد دارد؛ ل ن شاهمع دم
 1الکدارین فکی شکرح حکدیث الثقلکین ةانت اب نمدده و هتاب مستقلی را با عندان سعاد

نگارش هرده است و آن به جهت اهمیت و جایگاه این حدیث شریف نزد فکریقین بکدده 
 روایکت م تلکفهکای  در قرن اسالمي و عالمان از صحابه و تابعان ق بسیاریهه از طر

هکای  اسکت. لکذا دهلکدی سکعی داشکته بکا روش شده و مدرد پذیرش فریقین قرار گرفته 
را از جهکت سکندی و داللکی ت کعیف هنکد و مبنکای «  قلکین»م تلف حدیث شریف 

چار تزلزل هند. در این استدار است را داعتقادی شیعه هه بر اساس امامت اهل بیت
های م تلف دهلدی در جهت ت عیف حکدیث شکریف  قلکین  ب ش از تحقیق به شیده

 شدد: اشاره می

 . عدم ذکر روايات معتبر و اکتفا به ذکر روايتی از صحیح مسلم1

دهلدی برای ضعیف نشان دادن حدیث  قلین به ذهر دو حدیثی هکه در صکحیح مسکلم از 
 بن عبدالله ان اری آمده، بسنده هرده و ندشته است: چدن احمد طریق زید بن ارقم و جابر

ْهتَل  َوِعْتَرِتتي»با عبارت  را روایت آن حنبل و هثیری از اندیشمندان رجالی، بن
َ
 َو َلتْن  َبْيِتتي أ

َقا ى َيَتَفرَّ  تدان برای ا بکات حقانیکت شکیعه بکه نمی اند، نمدده ت عیف «اْلَحتْوَ   َعَليَّ َيِرَدا َحتَّ
 . حال آن ه حدیث  قلکین در 54و 53ق، ص1428 قلین استدالل هرد )دهلدی،  حدیث

عالمکان  و تابعان از بسیاری شمارمنابع معتبر فریقین، دست هم از طریق بیست صحابی و 
 ش،1384 )میالنکی،انکد، روایکت شکده اسکت  راویکان آن را ت کحیح نمدده ه، هاسالمی

 .است هرده دشیپ   با این حال دهلدی از ذهر آنها چشم2و1ج
                                                 

 و  شکده رشبا روی رد نقادانکه نگکا لفمل تدسط فارسی زبان به قدیمی خطی نس ه صدرت  به الدارینة سعاد هتاب اصل .1
 ویرایش و اصالحات از پس هتاب این .شده است ترجمه عربی زبان به و ت حیح، ش ری آلدسی محمدد شیخ تدسط سپس

 بکا و آلدسکی شک ری محمکدد ترجمکه و تحقیکق بکا م ر، در ب اری م تبه تدسط م2007/  ق1428 سال در گرفته صدرت
 .رسید چاپ به شافعی محمدد صالح بن عبدالعزیز تعلیقه
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در مداضع گدناگدن، از جمله در مدینه و در بازگشت از سفر طائف و پیامبر اهرم
در جحفه و روز عرفه و روز غدیر خم در حجکةالدداع و در بسکتر وفکات و... اهمیکت و 

 ،3ج م،1998 انکد. )ترمکذی، شرافت دو یادگار خدد را به همکه مسکلمانان گدشکزد هرده
  ؛168ص ق،1405 ؛ )سکککککمهددی، 65ص ،3ج ،ق1404 ؛ )طبرانکککککی، 227ص

  .118ص ،3ج ق،1411)نیشابدري، 
ق ، فقیه م کری، پکس از نقکل حکدیث  قلکین بکا روایکت 974هیتمي)م ابن حجر

ندیسد: این حدیث طرق زیادی دارد و آن را بیش از بیست نفر صحابی نقکل  صحیح می
الدداع در سکرزمین  ةحجکدر پیامبر اهرم»اند. در برخی از آن طرق آمده است:  هرده

ای دیگر در مسیر بازگشت از طائف این حدیث را بیان  عرفه و برخی در غدیر خم و دسته
 1 .653، ص2م، ج1997)هیتمی، « است نمدده

 ذهکر سکندی دهلدی در ت عیف حدیث  قلین با استناد بکه احمکد بکن حنبکل هکیچ
 نکدارد و اولکین وجکدد ظکراظهار ن این ابن حنبل تألیفات از یک هیچ هند؛ چراهه در نمی

اسکت  ب کاریبکن اسکماعیل محمکد  انتسکاب داده، ابکن حنبکل به را هالم این هه نفری
 احمد بن حنبل حدیث  قلکین را از دو طریکق هه   درحالی267ص ق،1397)ب اری، 

 دلیکل سلیمان العزرمی نقل هرده و این خدد بهترین رهین بن الربیع و عبدالملک ابن ابی
 2ساب قدل ت عیف به احمد بن حنبل است.انت نادرستی بر

 . تحريف روايت2

 مطلق و خاص عترت( معنای میان تفکیک الف( تحريف معنوی )عدم

و « عتکرت»دانکان عکرب، م کداق معکانی  پژوهان و لثت هارگیری نظر واژه دهلدی با به
تنهکا در   قلکین حکدیث داللت دانسته تا را شامل مطلق نزدی ان پیامبر« اهل بیت»
اصکل ایکن ادعکا ا بکات  و نباشکد بقیکه عتکرت طکاهره و منینالملامیر نح ارا

  حکال آن که 61 و 60ص ق،1428ال رود )دهلکدی، سل زیر خالفت امیرالملمنین
                                                 

 «.و... صحابیا وعشرین نیف عن وردت هثیرة طرقا بذلك التمسك لحدیث أن اعلم  م». 1
ه رسدل قال: »قال  ابت بن زید عن حسان بن القاسم عن الرهین عن شریك  نا عامر بن األسدد حد نا. 2  تکارك انکي: الل 

ه هتاب خلیفتین فی م  میگدیکد: خکدد مسند هتاب درباره لحنب بن ؛ احمد181ص ،5ج ق،1419 شیبانی،. «ممدود حبل الل 
 .14ق، ص1410 مدینی، ".إلیه رجع الله رسدل سنة فی الناس اختلف إذا إماما ال تاب هذا عملت"



 

 

رز
ا

 یابی
ش

رو
 

 یها
عز

دال
عب

 زی
لو 

ده
 ی

حد
د 

 نق
در

ی
 ث

  نیثقل

37 

دهلدی معنای عترت را تحریف معندی هرده و میان معنای مطلق عترت و معنای خاص 
 مطلکق «عتکرت» از ید مرادآ آن خلط هرده است. با واهاوی و بررسی لثدی به دست می

بل ه مق دد فرزندان صلبی و نزدی ان خیلی خاص است  نیست، خدیشاوندان و اقارب
 و جای تردید و اضطراب در هالم لثدیدن نیست.

ث مشکهدر ا یکر لثکت شناسکی، معکروف بکه ابکن مبارک بن محمد ک  شکافعی محکدِّ
 ا یکر، )ابکن «ل: أفّص أقاربهِعْتَرة الرج»ندیسد:   می  قلین حدیث نقل از پس ـ ق  606)م

 «.ترین خدیشاوندان او است از عترْت نزدیک مراد» ؛ 177ص ،3ج ق،1367
 پکس  ق711م) م کری قاضی و لثدي ادیب منظدر، معروف به ابن م رم بن محمد

ِتته و َعِقُبته متن  :ندیسد می َ َقلین حدیث نقل از يَّ و قال ابن اَلعرابي: الِ ْتترة ولتُد الرجتل و ُذرِّ
 . 538ص ،4 ج ق،1414منظکدر،  ابکن) ، ولُد فاطمة الَبُتولْلبه، قال: فِ ْترُة النبيُص 

 پیکامبر عتکرت پس ...هستند انسان نسل و عترْت فرزندان از منظدر: گدید اعرابی ابن
آن است هه عتکرت  : مشهدرندشته استزبیدی است. همچنین بتدل فاطمه فرزندان

اسکت و آناننکد بر آنان زهات و صدقه واجْب حکرام  بیت او هستند و  اهل خدا رسدل
ن گردیده است مراد از ذوی انفکال ) خمسی هه در سدره  ؛القربی هه بر ایشان خمس معی 

  .186ص ،7 ق، ج1414   آمده است )زبیدی،41آیه
معینی،  افراد برای خدیش را عترت و بیت تعبیر اهل  پیامبر اهرم حدیثی، نگاه در

 قرارباشکند، حسکین امکام و حسن امام ،فاطمه ح رت ،منینالملامیر هه
بکا ت کییق  البته این معنا با معنای لثدیدن منافاتی نکدارد؛ زیکرا پیکامبر اهکرم .دادند

معنای اهل بیت، زنان خدد را از آیه تطهیر خارج نمددند. روایات بسیار قکدی از فکریقین 
 هنیم: ت اشاره میهند، برای نمدنه به چند روای این ادعا را  ابت می

 به سند خدد از عایشکه نقکل هکرده اسکت: پیکامبرمسلم بن حجاج نیشابدري  -
هه بر دوششان پارچه پشمی، هه دوخته نشده بدد،  حالی صبحی از منزل خارج شدند، در

 گاه حسین بر ح رت وارد شد و او را داخل هسا قرار داد. آن قرار داشت. حسن
وارد شد، او را نیز داخل آن هکرد. بعکد  شد. سپس فاطمهوارد شد و او نیز داخل آن 

 نیشابدری،) گاه آیه تطهیر را تالوت هرد وارد شد، او را نیز در آن داخل نمدد. آن علی
  .1883ص ،4ج تا ، )بی



 

 

دوفصلنامه 
ب کالم

مذاه
ی، 

سال
 

دو 
، م

ش
امره 

2 ،
پاییز و زمستان 

1400
 

ذ38

روی حسکن، حسکین،  سلمه نقل هرده است: پیامبر  ترمذی به سند خدد از ام -
بیکت مکن و از   بار خکدایا! اینکان اهکل»عرض هرد: گاه  آن ای هشید. علی و فاطمه پارچه

 «ترین افراد به من هستند؛ رجس و پلیکدی را از آنکان دور هکن و پاهشکان گکردان نزدیک
  .204ص ،5جم، 1998 ترمذی،)

ندیسکد: پکس از آن که  مي ق  به سند صکحیح از امکام صکادق 329هلینی )م -
فاطمکه علید و خدد روی بر بدد، هنشست آن بر هه را،  هسا) های خیبری پارچهپیامبر

 پکاک پلیکدی هکر از را بیت من هسکتند؛ اینکان اینان اهل »و فرمدد  هشید حسنین و
 پیکامبر ؟«نکدارم قکرار بیت اهل  شمار در نیز من آیا»سلمه پرسید:  ، ام «گردان

 ،1ج ق،1407 هلینککی،) «خیککری راه تککد و خککدایی  رسککدل همسککران از تککد» داد: پاسککخ
  .287ص

 از مراد شناسان و قرائن و شداهد حدیث  قلین بیان شد، آنچه از هالم لثت با تدجه به
نیست، بل ه منح کراط خانکدان ع کمت و  خدیشاوندان و اقارب مطلق «عترت»معنای 

 شدد. را شامل می طهارت

 ب( استناد به روايت محرف صحیح مسلم
 از طریکق مسلم صحیح در حدیثی ذهر به  قلین حدیث دادن نشان ضعیف برای دهلدی

را محدود به محبت و دوست داشتن  هرده و مفاد هالم پیامبر اهرم اهتفا ارقم بن زید
وی  .بینکدازد حجیت از را  قلین حدیث بتداند تر راحت تا دانسته عام معنای اهل بیت به
تُر »سه مرتبه فرمدد: هه  اهرم عبارت پیامبربا استناد به  َذكِّ

ُ
ْهُل َبْيِتى أ

َ
ْهتِل َوأ

َ
تَه ِفتى أ ُكُم اللَّ

است تا دیگر نتدان از حکدیث  قلکین   گرفته مقام سفارش اخالقیبرای قرینه  آن را «َبْيِتى
ق  در  728تیمیه حرانی)م ابنهه  چنان ؛را به دست آورد بیت اهلاز وجدب تبعیت 

 در حدیث  قلین امت خدیش را صرفاط بکه پیامبر اهرم» ندیسد: تبیین این اش ال مي
هه برای اهل بیت به رعایت حقدق و پرهیز از ستم   حالی پیروی از قرآن رهنمدد فرمدد؛ در

 1 . 318، ص7ق، ج1406 ه،یمیابن ت« )هردن به آنان تدصیه نمددند
بکرد  روایْت تحریکف و دسکت  متن ورزی در دهلدی از این مطلب هه مسلم با غرض

                                                 
 «.الله... هتاب باتباع الدصیة إال فیه فلیس قاله قد النبي هان إذا مسلم في الذي والحدیث. »1
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ث  قلین در منابع معتبر و متقدم داشته سدد جسته است. از دالئل ت رف وی، نقل حدی
ق، 1419 حنبکل، بکن ق  )احمکد241احمد بن حنبکل )مای دیگر است.  روایی به گدنه

 2 227، ص3م، ج1998 ق  )ترمذی،279و ابدعیسی محمد ترمذی )م 1 14، ص3ج
ْهَل  ِعْتَرِتى َو »حدیث  قلین را به گدنه دیگری روایْت و عبارت 

َ
 را بالفاصله پکس از« َبْيِتى أ

ِه  ِكَتاَب » نکاظر بکه پیکروی تدأمکان از  اند هه در این صدرت هالم پیامبر نقل هرده« اللَّ
 شدد. قرآن و عترت خدیش می

و نقکل  ی ی دیگر از دالئل تحریف روایت، عدم بیان اصل خطبکه پیکامبر اهکرم
هه  حالی در ؛روایت به صدرت م ت ر و ناقص )بدون عبارات صدر و ذیل خطبه  است

اسکت.  های آغازین و پایانی آن اشاره شکده  ع روایی دیگر به محتدای خطبه و فرازدر مناب
بدون هاستی روایت شکدد؟ آیکا حکذف ب شکی از روایکت  آیا الزم نبدد هالم پیامبر

های علمی نیسکت؟  خالف بایسته و گزینشی و هدفمند عمل نمددن، بر پیامبر اهرم
 آید؟ لیس به شمار نمیآیا ت رف در متن روایت نبدی از م ادیق تد

 ثقلین روايت متواتر حديث با موضوعه آحاد روايات دادن قرار . معارض3
و مدضکدعه،  جعلکی احادیکث برخکی و  قلکین حکدیث میکان تعارض ترسیم با دهلدی،

اِشدين اْلُخَلَفاء َوسنة ِبسنتي َعَلْيُكم»همچدن  ُجوٌِ  اصحابى» و «ب ِدي من الرَّ ِهْم  َكالنُّ  َدْيُتْم اْقَتت ِبَايِّ
َذْيِن  اْقَتُدوا» و «اْهَتَدْيُتْم  ِبي َبْ ِدي ِمْن  ِباللَّ

َ
 و بکر خالفکت  قلکین حکدیث داللکت ،«َوُعَمَر  َبْكٍر  أ

 جکایگزین را دیگری روایات و بیندازد  حجیت از را آن تا است نمدده م دوش را امامت
 نکاقضبکر ت عکالوه معکارض   و حال آن ه احادیکث66ص ق،1428 سازد )دهلدی، آن

 ترین ابتکدایی و دارنکد ضکعیفی بسیار سندهای متن و ایراد های بنیادی محتدایی، درونی
 ش .1396ندارد )ر.ک: طبسی، آنها وجدد در نیز تعارض شرز

                                                 
 قکد : انکياللکه رسکدل قکال: قکال ال دري، سعید ابی عطیة عن عن نسلیما ابی ابن یعنی  نا عبدالملك، نمیر ابن  نا» .1

ه هتاب اآلخر من أهبر أحدهما الثقلین فی م ترهت  أال بیتکي، أهل عترتي و األرض الی السماء من ممدود حبل جل و عز الل 
 .  «الحدض علي یردا حتی یفترقا لن انهما

 بکن حبیکب عکن األعمکش و سکعید، ابی عکن عطیة، عن األعمش،: نا. ف یل بن محمد: نا. ال دفي منذر بن علي حد نا. »2
ه رسدل قال: قال أرقم، بن زید عن  ابت، ابی  مکن أعظکم أحکدهما بعدي، ت لدا لن به تمس تم ان ما فی م  تارك اني :الل 

ه هتاب: اآلخر  هیکف فکانظروا ضالحد علي یردا حتی یتفرقا لن و بیتي، اهل عترتي و األرض الی السماء من ممدود حبل الل 
 .«فیهما ت لفدني
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 . افترا زدن به شیعه در تحريف قرآن4

ناپذیری قرآن است هه بر اساس آن، قرآنکی هکه نکزد  ی ی از اعتقادات مسلمانان تحریف
تکاهندن همکان بکدده  ست بدون هیچ نقص و زیادی از زمان پیامبر اهکرممسلمانان ا

 زیکرا دسکت دش نکدارد، اعتبکاری شکیعیان است. ولی دهلدی بر این باور است هه قرآن
 و تکدرات هماننکد بنکابراین شده است. منسدخ آن اح ام از بسیاری و  گرفته قرار تحریف

  78ص ق،1428 )ر.ک: دهلدی، .جست تدان بدان تمسک نمی انجیل
دهلدی اولین نفری نیست هه این اتهکام را بکه شکیعه نسکبت داده اسکت. پکیش از او 

  و بعکد از او در 119ص ،9ج ق،1419 )ر.ک: اشکعری، ق 330ابدالحسن اشعری )م.
  و ابن حکزم 315 ص م،1977 )بثدادی، ق 429آ ار عبدالقاهر بن طاهر البثدادی )م.

 بکه را قکرآن نقکص بددنکد هکه   افرادی221ص ،ق1422)ابن حزم، ق 456اندلسی )م.
اند. اما در ع ر حاضر ندیسندگان وهکابی گکدی سکبقت را از دیگکران  نسبت داده شیعه
اما شیعه به این قرآنی هه از سدی »ندیسد:  اند؛ در حالی هه احسان الهی ظهیر می ربدده

وایاتی هکه در مکدرد سنت م الفند و ر شدد، اعتقاد ندارند و با اعتقاد اهل خدا م دن می
  .61ص تا ، )بی )ظهیر، «.هنند قرآن و حدیث وارد شده را ان ار می

سیدمحمدد آلدسی اولین فردی است هکه اعتقکاد شکیعه بکه  القفاری ناصر گفته طبق
 تحریف قرآن را در هتاب تفسیری خدد جای داد و قرائن و شکداهدی بکر آن ارائکه نمکدد.

 فیتحر شبهه هه یلیدل نیبارزتر ه طبق باور شیعه   حال آن23ص ،1ج تا، بی )آلدسی،
کا»:اسکت داده وعکده را آن متعال خداوند هه است یضمانت هند، می ینف را قرآن  َنْحکُن  ِإنَّ
ْلَنا ْهَر  َنزَّ ا َلُه َلحاِفُظدن الذِّ  قطکع طکدره بک ما و هردیم نازل را قرآن ما» ؛ 9)حجر، آیه«َو ِإنَّ

گذارد هه هتکاب  بر این مطلب صحه می« قاعده لطف». از طرفی مقت ای «آنیم نگهدار
و دستدر اح ام شریعت است و باید  قرآن سند حیات اسالم و دلیل حقانیت پیامبر

 از آفات محفدظ بماند.
در همه مسائل، اصدل و فروع دین اسکالم را از  بیت از طرفی پیروان م تب اهل

و مسککلم اسککت هککه ائمککه  گرفتنککد می و آنهککا از پیککامبر اهککرم امامککان مع ککدم
های قرآن بددند و بکه قکرآن مدجکدد اسکتناد  خدد پیشگامان در عمل به آمدزه اطهار

طدرهلی احتمکال  هردنکد و بکه هردند و مسلمانان را به همین قرآن رهنمدن و ارشاد می می
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 سازند. تحریف را در قرآن هریم منتفی می
ق، 1413)معرفکت، 1و محکد ین آرای بزرگکان امامیکه، اعکم از محققکین با رجدع بکه 

گاه علمای شیعه از دوران رئکیس المحکد ین ابکدجعفر  شدد هه هیچ   روشن می380ص
ق  و نیکز محکدث 1104  تا زمان خکاتم المحکد ین شکیخ حرعکاملی )م381صدوق )م
شکدد  اند و آنچه به آنکان نسکبت داده می ق ، قائل به تحریف قرآن نبدده1090هاشانی )م

 است. هذب و افترای محض
رغم احترام به مقام محدث ندری هیچ هس از علمای پژوهشگر شکیعه نکه  البته علی

 نجفکی، )بالغکی اند. تنها اخبار هتکاب او را تأییکد ن کرده هکه از جهکاتی مکردود شکمرده
 ص ش،1382 )محمدی، ؛ 209 ص ق،1413  ؛ )معرفت،63و62ص ،1ج ق،1428

ای از بزرگکان شکیعه را  تکراض عکده  از طرف دیگر انتشار ف ل ال طکاب اع125 تا119
برانگی ت و هتاب هایی همچدن الحجه علی ف ل ال طاب، عبد الرحمن المحمکدی 

  .232ص ،16ج تا ، )بی )طهرانی، در رد آن، تدوین و ارائه شد
انکد و بکه احادیکث  رو افرادی هه در زمره شاخ ین از علمای شیعه قرار نگرفته از این

 اند را نباید به حساب اعتقاد عمدم شیعه گذاشت. هردهاعتبار استناد  ضعیف و بی

 . سوء برداشت از محتوای روايات کافی5
دهلدی در بیانی دیگر برای ا بات قائل بددن امامیه به تحریف قرآن، به روایاتی از هتکاب 
شریف اصدل هافی استناد هرده و از آنها برداشت تحریف لفظی هرده و بر همین اسکاس 

  78ص ق،1428)دهلدی،  رآن را به قاطبه امامیه انتساب داده است.نظریه تحریف ق
با رجدع به مجمدعه روایکاتی هکه دهلکدی و گروهکی از ندیسکندگان وهکابی مکدعی 

 ق،1414)شککعث،   ؛308ص ق،1427خلککدی، ؛ ) 1تککا، ج )قفککاری، بی اند شککده
دسکت    صریح در تحریف قرآن است، این مطلکب به136ص تا،  ؛ )ظهیر، بی183ص
تداند دلیل بر تحریف قرآن  اند و نمی آید هه آنان از مدلدل روایات سدء برداشت نمدده می

 باشد.
                                                 

دارنکد و اندیشکه عقلکی را در شکناخت  . فرق میان محقق و محدث در آن است هه محقق در اح ام شرع اجتهکاد را روا می1
داند، ولی محدث، صرفاط پیرو احادیث وارده از مع دمین اسکت و تمکامی اصکدل و فکروع را طبکق آن  معارف دین دخیل می

 هند. بررسی می
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 )هلینکی، 1دهلدی در ب شی از ادعای خدد به حدیث هفده هزار آیه از هتکاب هکافی
هند هه قرآن هریم شش    استناد نمدده و از آن چنین برداشت می634، ص2 ق، ج1407

سدم از آیات قرآن شیعه  ر ندارد و بر اساس این روایت نزدیک دوهزار و چند صد آیه بیشت
 است. حذف شده 

 سکالم بکن هشکام سکند براسکاس و ،مد کق مسکلم هارون قیطر بر بنا مذهدر ثیحد
 ظککاهر در یداللکک جهککت از  و 525ص ،12ج ش،1379 )مجلسککی، اسککت حیصککح

روایت نیز به دالیل  . ولی همیناست  قرآناز  اتیآ سدم دوبیانگر حذف  ؛استنامعقدلی 
 تداند سندی بر تحریف قرآن باشد: زیر نمی

 «ألفعشر » جمله اثبات عدمالف( 

 ؛باشکد  ابکت ینکینقکل هل به« الف عشر سبعة»وارد است هه جمله  ینقد در صدرت نیا
، 4ق، ج1407 ،ینکیهل) 2چکاپیهای  بکر شکداهد و نسک ه بنکا ،تیکروا متنهه  یحال در

روات  یاز سکد ثیدر حکد« عشکر»  هلمکهبکدده و  «هیکآالکف  سبعة» مدجدد  674ص
 ،9ق، ج1412هاشکانی،  )فکیض یهاشکان ضیف هه چنان ؛است  شده اضافه سهداط  ثیحد
را بکدون  تیکروا نیا  525ص ،7ج ش،1379 )مجلسی، یمجلس عالمه و  1780ص

 حینس ه ت ح ای یمطلب است هه آن دو نس ه اصل نیا یایاند و گد آورده «عشر»ذهر 
 اند. داشته اریرا در اخت یفشده ها

اضکافه شکده ناسک ان و روات دانسکته  را ثیحد متن در «عشر» واژه یشعران محقق
شدد شانزده هزار حدیث، منظدر بیان هثکرت تقریبکی اسکت نکه  هه گفته می است و چنان

  87، ص11ق، ج1382 ،یمازندران) تعیین اعداد واقعی.

 یانیوح مجموعه هزار هفدهب( 

از هفده هکزار آیکه، صحیح باشد، منظدر امام« عشر الف سبعة»جمله اگر بر فرض 
زیرا غیر از قرآن،  ؛هایی از امدر وحیانی و غیره، اعم از آیات قرآن و غیر آن است مجمدعه

                                                 
هِ  َعْبِد  َأِبي َعْن   َساِلم   ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  اْلَحَ ِم  ْبُن  َعِلي  »  .1 ِذي اْلُقْرآَن  قال: ِإنَّ اللَّ د   ِإَلی َجْبَرِئیُل  ِبهِ  َجاءَ  الَّ  َعَشکَر  َسْبَعةَ ُمَحمَّ

 «.آَیة    َأْلَف 

 ها نس ه یبرخ هه شده داده حیتدض یپاورق در و است «هیآ آالف سبعه»عبارت یهاف هتاب نس هآخرین  چاپ اساس بر. 2
 .  است «آالف عشر سبعة»
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هکه  وحکی شکد درحالیسدره النجم، امدر دیگری بر رسدل اهرم 5و4بر اساس آیات
وحی لذا هر آنچه بر پیامبر  266ص ق،1413 )معرفت، شد. شامل آیات قرآن نمی

 تدان صرفاط آیه قرآن دانست. شده است را نمی

 آداب مناظره و قواعد بحث علمی رعايت . عدم6
خ کم  نزد مقبدل و متقدم منابع از ناقد هه است آن علمی نقد و مناظره از جمله ضدابط

  قلکین، حدیث نقد بیان در دهلدی ندارد. قبدل را آنها خ م هه منابعی نه استشهاد هند،
 بکه اسکت، امامیکه نزد مرجعیت دینی ع مت اهل بیت بر نقلی دلیل ترین مهم هه

 تن زدن از ادب منکاظره اسکت. )میالنکی، این عمل هه درحالی هرده استناد سنن ترمذی
  .160ص ،1ج ش،1384
 بحکث هکه چیزی درباره آن را خدد خ م هالم ناقد هه است آن بحث قداعد دیگر از

 نمدد، تقریر را م الف هالم هه زمانی و هند نقل هاستی و زیادی گدنه هیچ ونبد هند می
 .بپردازد آن بررسی و نقد به سپس

 ش  کی اجتهکاد و اسکتظهار با شیعه هالم صحیح تقریر جای به دهلدی هه درحالی
 از یک هیچ در ؛ استدالل هایی ههاست هرده نقد سپس و نقل را شیعه استدالل خدیش

  .161 ،1ج است )همد، نشده آن اشاره به یعهش روایی هتب

 نتیجه
در   بندی رسید هه عبدالعزیز دهلدی تدان به این جمع الدارین می ةبا بررسی هتاب سعاد

های غیکر صکحیح و بکه دور از ادب  هدشیده است بکا شکیده « قلین» شریف حدیث نقد
دی در بیکان منکاظره های نادرست دهل اعتبار سازد. برخی از روش  بحث علمی، آن را بی

اهتفا به ذهر حدیثی از سنن ترمذی، ادعکای بکدون   عبارتند از: عدم بیان روایات معتبر و
دلیل عدم تداتر حدیث و انتساب ت عیف آن به جمع هثیری از بزرگان رجالی، استناد به 
حدیث تحریف شده مسلم، خلط معنایی و عدم تف یک میکان معنکای مطلکق و خکاص 

 قلین، افترا  حدیث متداتر روایت با مدضدعه آحاد روایات دادن بین قرار عترت، معارضه
 هافی و... . روایات محتدای از برداشت و هذب تحریف قرآن بر شیعه، سدء
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