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  مقدمه
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وعلى آله ن يوالمرسلالحمد هللا والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
أن محمد  ک له وأشهدإله إال اهللا وحده ال شري وأشهدأن الحابه ومن وااله وأص

 االلهم ي دنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم،اللهم صل علی سي عبده ورسوله
  !نيا أرحم الراحمين برحمتک حافظ المحفوظ احفظنا من کل شر وهواء آمي

ي است بر كتاب فصل مختصر كتابي كه در پيش رو داريد نقد

] واليت سايه[نرا آمن  »واليت سوره« عنوانبا )نوري طبرسي(اب الخط

 از سايت و انترنتدر چندي پيش از كتابي كه  ناميدم

www.aqeedeh.com از مطالعه آن كنترل خود  سدانلود كردم پ

 ن وتباهي دشمنان دي آشكار كردن فساد و آن و بر صدد رد نتوانسته و

آن كتاب  براي اطالع خوانندگان محترم ،عناد آنها با اسالم راستين برآمدم

و سوره قالبي  باشد بصورت الكترونيكي مي »نگاهي به عقايد شيعه«

  (سايه واليت): دشمنان دين اين است
  

 ويحذرانكم آياتي عليكم يتلوان أنزلناهما بالنورين آمنوا آمنوا الذين يأيها«

 يوفون الذبن إن العليم. السميع وأنا بعض من بعضهما ورانن عظيم. يوم عذاب

 آمنوا ما بعد من كفروا  والذين (كذا) النعيم جنات لهم آيات في ورسوله

 أنفسهم ظلموا الجحيم. في يقذفون عليه الرسول عاهدهم وما ميثاقهم بنقضهم

 السموات نور الذي اهللا إن حميم. من يسقون أولئك الرسول الوصي وعصوا

 خلقه في أولئك المؤمنين من وجعل المالئكة من واصطفى شاء بما رضاأل

 قبلهم من الذين مكر قد الرحيم. الرحمن هو إال إله ال يشاء ما اهللا يفعل

 وثموداً  عاداً  أهلك قد اهللا إن أليم. شديد أخذي إن بمكرهم فأخذهم برسلهم

 وأخيه موسى ىعل طغى بما وفرعون تتقون. فال تذكرة لكم وجعلهم كسبوا  بما

 اهللا إن فاسقون. أكثركم وإن آية لكم ليكون أجمعين. تبعه ومن أغرقته هارون

 الجحيم إن يسألون. حين الجواب يستطيعون فال الحشر يوم في يجمعهم

 مثل معرضون. وحكمي آياتي عن كانوا  الذين يأيها حكيم. عليم اهللا وأن مأواهم

 عظيم. وأجر مغفرة لذو اهللا إن يم.النع جنات جزيتهم أني بعهدك يوفون الذين

 بغافلين. ظلمه عن نحن ما الدين. يوم حقه لنوفينه وإنا المتقين. من علياً  وإن

 المجرمين إمام عدوهم وإن لصابرون. وذريته فإنه أجمعين. أهلك على وكرمناه
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 ما ونسيتم بها واستعجلتم الدنيا الحياة زينة طلبتم آمنوا بعدما كفروا  للذين قل

 األمثال لكم ضربنا وقد توكيدها بعد من العهود ونقضتم ورسوله اهللا كموعد 

 مؤمناً  يتوفاه من فيها بينات آيات إليك أنزلنا قد الرسول يأيها تهتدون. لعلكم

 محضرون. لهم إنا معرضون. إنهم عنهم فأعرض يظهرون. بعد من يتوليه ومن

 يعدلون. ال عنه مقاماً  مجهن لهم إن يرحمون. هم وال شيء عنهم يغني ال يوم في

 استخلف بما وهارون موسى أرسلنا ولقد الساجدين. من وكن ربك باسم فسبح

 يوم إلى ولعناهم والخنازير القردة منهم فجعلنا جميل فصبر هارون. فبغوا

 من قبلك من كالذين  الحكم بك آتيناك ولقد يبصرون. فسوف فاصبر يبعثون.

 فإني أمري عن يتولى ومن يرجعون. علهمل وصياً  منهم لك وجعلنا المرسلين.

 جعلنا قد الرسول يأيها الناكثين. عن تسأل فال قليالً  بكفرهم فليتمتعوا مرجعه

 بالليل قانتاً  علياً  إن الشاكرين. من وكن فخذه عهدا آمنوا الذين أعناق في لك

 بعذابي وهم ظلموا الذين يستوي هل قل ربه ثواب ويرجوا اآلخرة يحذر ساجداً 

 بشرناك إنا يندمون. أعمالهم على وهم أعناقهم في األغالل سنجعل لمون.يع

 أحياء ورحمة صلوات مني فعليهم يخلفون. ال ألمرنا وإنهم الصالحين. بذريته

 سوء قوم إنهم غضبي بعدك من عليهم يبغون الذين على يبعثون يوم وأمواتا

 آمنون. اتالغرف في وهم رحمة مني مسلكهم سلكوا الذين وعلى خاسرين.

  العالمين رب هللا والحمد

براي  شود بدون تعصب و از شما خواهش مي ،خواننده محترم

نسان رضاي الهي اين كتاب را مطالعه كني كه چون ا

از  طلبيم و ن يافتيد عذر ميجايزالخطاست اگر اشكالي در آ

خواهيم اميد كه  ثواب هدايت آنرا مي خداوند متعال اجر و

توشه روز حساب قرار  در زمره اعمال نيك وخداوند متعال آنرا 

، 1»ن هرگز تحريف نشدهقرآ«مطالب ذيل از كتاب  دهد. ضمناً

 كه آنهم نقدي بر اين كتاب مي باشد آورده ام:

                                                             
اتهام تحريف را به اهل  افراط نموده و اب هم بيش از حد غلو ولف اين كتالبته مؤ -  1

كه من در صحيح بخاري  يك روايت آورده �از عمر  دهد و سنت نسبت مي

بدالرحمن ع محمد تأليف: »قرآن و تحريف«حالي كتب آنها در مولفه  در نيافتم.

 بتفصيل آمده است. السيف
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تاد در فنون ادب ، زبان عرب كه رهبر و اسابوالعالء معرى شاعر نابيناى

شئون كالم است و در نيكو سرودن شعر و دلچسبى نثر انگشت نماست  و

 ال شود و كتابهاى او به نامهاى لزوم ما مثل زده مى و در علوم عربيت به او

نوشته هاى ديگرش گواه فضل و  و سةلزم و سقط الزند، و شرح الحماي

دبا در األ معجم ى در كتابباشد. بنابر آن چه ياقوت حمو دانش او مى

، اين شخص با اين فضلش در صدد معارضه با شرح حال او نقل كرده

آوريم و چنانچه تو با  و ما گفتار او را در معارضه قرآن مى قرآن برآمد،

بنگرى برايت روشن خواهد شد كه نسبت آن  ديده علم و معرفت به آن

خورشيد  نسبت به فروغ گفته ها به قرآن مانند پرتو كرم شب تاب است

سنان  . ياقوت حموى گويد: به خط عبداهللا بن محمد بن سعيد بندرخشان

الصرفه نوشته بود خواندم كه در آن  ،، در كتابى كه در موضوعخفاجى

قرآن فصاحت چندانى ندارد كه خرق عادت  ،پنداشته است كتاب او

 معجزه باشد و گمان كرده كه هر فصيح نموده باشد تا اين كه براى پيغمبر

به علت  ءو بلغا ءفصحا بليغى قادر است مانند آن را بياورد جز اين كه

 صرفه از آوردن مانند آن ناتوان اند، نه اين كه قرآن در ذات خودش

معجزه فصاحت باشد و اعجاز به صرفه عقيده گروهى از متكلمين و 

ى و مرتضى ابوالقاسم كه در سي: بشر المرايشان است رافضه است كه از

ى كه أفتار اصحاب اين ر: گاعيف خودش چنين گفته استكتاب تض

 گفته اند: از آن هنگام كه قرآن تحدى كرده است ديگر هيچكس

را بر آن واداشت كه بر  ءنتوانست به معارضه قرآن برخيزد. گروهى از ادبا

اى كار خود را  مطالبى تنظيم كنند چيزى كه هست عده اسلوب قرآن

داشتند، و از جمله كسانى كه كارش  پنهان ظاهر ساختند، و گروهى آن را

 ه:چنين گفت آشكار شده ابوالعالء است كه در معارضه با قرآن

ن أ، مطالع سهيلشراط و الريح الهابة بليل، ما بين األ، و الخيل قسم بخالقأ
الع طن العمر لمكفوف الذيل، اتق مدارج السيل، و إالويل، و  الكافر لطويل

 خالك بناجأا ، تنج وممن قبيل ةالتوب

 

 :و گفته او

والها الشرف أصاب الوجدة ورباها، واهللا بكرمه اجتباه أباها و أ ذلت العائذةأ
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 .يخاف عقاباها الصباها، و شمال لا رسلأاها، بما حب

 

گروهى پنداشته اند كه خداوند نيروهاى انسانى  ،فى الصرفة األقوال شرح

دن همانند قرآن داشته و بدين جهت از آور را از معارضه قرآن باز

توانستند به  نكرده بود مى ناتوانند، و اگر خدا توان افراد بشر را مهار

خداى  ،كه ديگران معتقدند معارضه آن برخيزند و مانند آن را بياورند.

لكن بالغت قرآن در چنان  تعالى افراد بشر را از معارضه باز نداشته و

نتيجه  رابر آن را ندارند.كه ايشان توان فكرى آوردن مانند و ب اوجى است

اين كه هر دو اتفاق دارند بر اين كه تا روز  هر دو قول يكى است براى

، خواه ناتوان اند، ولو يك سوره قيامت از آوردن همانندى در برابر قرآن

مقصود از مرتضى ابى  .از جهت باز داشته شدن نيروها باشد يا چيز ديگر

 شايسته و . بر افراديد رضى استلم الهدى برادر شريف سالقاسم شريف ع

آگاه پوشيده نيست كه اگر با امثال اين كلمات كه از تر و خشك بهم 

شد با قرآن كريم معارضه كرد خداوند بندگانش را به آن  مى بافته شده

توانستند به آن چه لفظ و معنا بهتر از آن  كرد زيرا مردم مى تحدى نمى

عالم به  ،� است كه خدا علومباشد بياورند و همين كه تحدى كرده م

تازه در  بود. داند كه چنين توانى در بشر نبوده و نخواهد اسرار است مى

آن سوره هائى كه جلوتر گفتم از كتاب دبستان المذاهب و كتاب فصل 

، كلماتى هست كه سر و ته آن با هم تناسبى ندارد آورده شده الخطاب

رساند. و ما  معنائى را نمى باشد و نحو نمى كه جمالت آن بر طبق قواعد

كنيم تا سبكى الفاظ و سستى  النورين را نقل مى ةمقدار كمى از سور

شكل افتاده  بعضى از آيات آن سوره فاسد و از بافتش بر تو روشن گردد.

 ت:اين اس

وجعل من  ةرض بماشاء واصطفى المالئكنور السموات واأل ن اهللا الذىإ
 . ال هو الرحمن الرحيمإله إ  مايشاء الاهللا ئك فى خلقه يفعللو أمنين ؤ الم

 

 ه:از جمل

 . نى جزيتهم جنات النعيمأيوفون بعهدك  مثل الذين
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 ه:جمل از

ن فصبرجميل فجعلنا رو اهارون بما استخلف فبغوا هموسى و  رسلناأولقد 
 . لى يوم يبعثونإهم الخنازير و لعنامنهم القردة و 

 

 ه:از جمل

وجعلنا لك منهم وصيا ن من قبلك من المرسلين الحكم كالذي لقد آتينا بكو 
 ن.لعلهم يرجعو 

  

قرآنى را به ياوگوئيهاى  ببين دزد ستيزه گر چگونه بعضى جمالت

و باطل  خود سر دوزى كرده است تاكم خردان را به اشتباه اندازد و حق

را به هم در آميخته تا مسلمين را بدام اندازد و آشوبى بپا كند و سبك 

لى إو ، صبر جميل و نور السموات( ،اى مانند كلمات پراكندهچون  مغزها

را در آن ديده اند كه از قرآن گرفته شده  )لعلهم يرجعون و ،يوم يبعثون

كه اين سوره در  2اند تا بجائى كه قرآن چاپى را ديدم آنها را پذيرفته

كار جز از قارئان گوشه نشين نادان و  حاشيه اش نوشته شده بود و اين

كرده اند كه وراء  وگانى كه با ياد گرفتن مخارج حروف حلق يقيننوبا

زند، و  نمىدانند اصال علمى وجود ندارد، از ديگرى سر  آن چه را آنها مى

 :از آنها خبر داده كه گويد گويا حافظ

هر زمان خرمهره را با در برابر  =صرافان گوهر ناشناس آه آه از دست

 كنند مى

 

الرحمن گويد: و از جمله چيزهائى را  الءآخود  مرحوم بالغى در تفسير

صاحب كتاب فصل  كه به كرامت قرآن مجيد بسته اند چيزى است كه

الخطاب از كتاب دبستان المذاهب نقل كرده است و نسبت داده به شيعه 

سوزانيدن مصاحف سبب از بين رفتن چند سوره از  :گويند آنها مى كه

نش (ع ) نازل شده بود كه از جمله و خاندا قرآن شد كه در فضيلت على

نموده كه شباهت دارد به  آنها اين سوره النورين است و كالمى را ذكر

                                                             
بود .خواننده محترم خودتان  كجا آقاي مؤلف! آن قران حاشيه گذاري شده چاپ -  2

  ن هرگز تحريف نشده) سوال كنيد؟؟؟از مؤلف كتاب (قرآ
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پيراسته  ، بر اسلوبدر البالى آن از جمالت قرآن كريم، كه آيه 25

نمودن آن به دروغ به آن پيوند كرده و اغالطى در آن ديده مى شود، از 

 :هخطاى او در سخن اين است كه گفت جمله

 .ولئك فى خلقهأمنين ؤ وجعل من الم ةالمالئك اصطفى منو 

 

  منين در خلقتش ؤچه چيز از م معلوم نيست از فرشته چه برگزيده شده و

 . قرار داده شده است

 نى جزيتهم جنات النعيمأيوفون بعهدك  مثل الذين

 

؟ چون مثل بايد مثل داشته باشد و فهميدم آن مثلشان چيست كاش مى اى

 . نيست ن عبارت مثلىدر اي

 جميل فصبر رونارون بما استخلف فبغوا هاهموسى و  رسلناأولقد 

؟ بما استخلف چه چيست معناى اين تعرض و غضب و غرغر كردن

به  »غواب« ؟ و ضمير مستتر دررد؟ و از بغوا هرون چه اراده شدهمفهومى دا

يل گردد؟ و به چه كسى دستور داده شده كه صبر جم چه كسانى بر مى

 .باشد داشته

جعلنا لك منهم وصيا حكم كالذى من قبلك من المرسلين و ال لقد آتينا بكو 
  لعلهم يرجعون

به كه  )لعلهم منهم و(در  ضمير و چيست. لحكم)(آتينا بك ا معني

در قلب شاعر است و وجه مناسبت در مرجع ضمير  آيا؟ برمي گردد

د بر ايرا جمله ديگر  وباشد كه بعد از نقل چند  (لعلهم يرجعون) چه مي

 اين بود پاره اي از لغوگوئي اين شخص در داستان خنده آور. :آنها گويد

 نويسنده فصل الخطاب از محدثيني است كه كوشش فراوان داردكه شاذ و

دنبال كند، ودر اينجا پنداشته  برخالف قاعده را پي جوئي و غير معمول و

لمذاهب نقل شده است گم است بوسيله امثال آن چه در كتاب دبستان ا

ذالك گفته است براي اين سوره اثري در   شده خود را بدست آورده، مع

كتب شيعه نيافته پس چه شگفت است از مؤلف كتاب دبستان المذاهب 

كه نسبت اين ادعا را به شيعه از كجا آورد و به  چه مدركي به شيعيان 

شدني است كه در  ، مگرآن را در كدام كتاب ايشان يافته نسبت داده و
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 كتابها چنين سوره اي باشد؟!

 

كه باشد  مي »ن هرگز تحريف نشدهقرآ«كتاب  در مطالب فوق

بيشتر براي اطالع  آورند حيرانند؟ خودشان از آنچه خود بر سر خود مي

بدالرحمن ع محمد تأليف: قرآن و تحريف( كتاب درباره اهل تشيع به

  مراجعه شود. )السيف

  كُرد مسلمان                                                   

  ه.ش7/2/1388                                                

   1430ولسوم جمادي األ                                           

  

  مي پرسيم: نوري طبرسيقبل از هر چيز از آقاي 

  ؟سوره واليت، مكي است يا مدني -1

 ت؟چند آيه اس -2

 يا نوشته اند؟ چه كساني آنرا حفظ كرده و -3

 شما آنرا از كجا آورده ايد؟ -4

 تا حاال در كجا مخفي بوده؟ -5

هاي چاپ ايران وجود ندارد يا الاقل  قرآنچرا در هيچ يك از  -6

 در چاپ يكي از هم عقيدانتان؟؟

(مهم ترين  � چرا در نهج البالغه منسوب به حضرت علي -7

 شود؟؟ ه نمياثري از آن ديد) كتاب شيعيان

 نرا ذكر نكرده اند؟آها  ها وكليني چرا خميني -8

 و..... -9

  فرمايد: مي �خداوند 

 ﴿$ ‾ΡÎ) ßøt wΥ $ uΖø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%!$# $ ‾ΡÎ) uρ …çµ s9 tβθ ÝàÏ≈ptm: ∩∪﴾  :9[حجر[.  

رده ايم و ما حفاظتش خواهيم ) را ما نازل كقرآنذكر (« ترجمه:

  .»نمود

﴿āω Ïµ‹Ï?ù' tƒ ã≅ ÏÜ≈t7ø9 $# .ÏΒ È ÷t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ Ÿωuρ ôÏΒ  Ïµ Ï ù=yz﴾  :42[فصلت .[  

  .»يابد نمى راه آن در سو و سمت هيچ از باطل« يعني:
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ند را براي آنان كافيست كه بر او باريتعالي افترا بندند كه روز وخدا

  حسابي وكتابي در پيش است:

﴿×≅÷ƒuθ sù t Ï%©#Ïj9 tβθç7çFõ3 tƒ |=≈tG Å3ø9 $# öΝÍκ‰ Ï‰ ÷ƒr' Î/ §ΝèO tβθ ä9θà) tƒ #x‹≈yδ ô ÏΒ Ï‰ΨÏã 

«! $# (#ρç�tIô±uŠ Ï9 Ïµ Î/ $ YΨ yϑrO WξŠÎ=s% ( ×≅÷ƒuθ sù Νßγ©9 $£ϑ ÏiΒ ôMt6tGŸ2 öΝÍγƒÏ‰ ÷ƒr& ×≅÷ƒuρuρ Νßγ©9 

$£ϑ ÏiΒ tβθ ç7Å¡ õ3tƒ﴾  ]79: بقره.[  

اينها  :گويند  مي نويسند و يي كه چيزهايي ميآنها بر واي پس« :ترجمه

بهاي اندكي  )از بدبختان وگمراهان( از جانب خداست تا بلكه بوسيله آن

 !بدست خود نوشته اند واي بر آنها پس واي بر آنها از آنچه، بگيرند

  »كه با نوشته هايشان كسب كرده اندبخاطر مالي 

  ﴿ ≅è% È È⌡©9 ÏMyè yϑtG ô_ $# ß§ΡM}$# ÷Éf ø9$# uρ #’ n?tã βr& (#θè? ù' tƒ È≅÷VÏϑ Î/ # x‹≈yδ 

Èβ# u ö�à) ø9$# Ÿω tβθ è?ù' tƒ  Ï&Î# ÷WÏϑ Î/ öθs9 uρ šχ%x. öΝåκÝÕ÷è t/ <Ù÷è t7Ï9 # Z��Îγsß ∩∇∇∪﴾    

 متّفق و آيند گرد پريان جملگي و مردمان همه اگر: بگو«  . )88: اسراء[ 

 زيبا معاني و دلربا هاي شيوه اين با( را قرآن اين همچون كه اين بر شوند

 هم هرچند ند،ده ارائه و بياورند را آن مانند توانند نمي بياورند،) و بسازند

 كالم قرآن كه چرا( شوند ديگر برخي مددكار و پشتيبان ايشان از برخي

 محدود معلومات از هرگز و است آفريدگار جاويدان معجزه و يزدان

    .»)نيست ساخته چيزي چنين آفريدگان

جماعت به وعده خدا ايمان داريم همانا او  ما اهل سنت وكه البته 

همانگونه كه خود در آيه الكرسي را كه او شكست ناپذير است چ عزيز و

ãΝn=÷è﴿ دارد بيان مي tƒ $ tΒ š ÷t/ óΟ ÎγƒÏ‰ ÷ƒr& $ tΒuρ öΝßγx ù=yz ( Ÿω uρ tβθäÜŠÅs ãƒ &ó ý Î/ 

ô ÏiΒ ÿ ÏµÏϑ ù=Ïã āω Î) $yϑÎ/ u !$ x©﴾  :255[بقره.[    

داند و به چيزى از علم او  گذشته و [حال و] آينده آنان را مى« :ترجمه

  .»يابند خود خواسته است، احاطه نمى جز به آنچه

آگاه به گذشته و آينده انسانهاست و بر علمش جز با اراده او 

دانست روافضياني در طي اعصار پديدار  اوست كه مي .اي نباشد احاطه

باز او   باشند ليكن در لباس دين!! گردند كه البته خود يهود مي مي

از نزول ذكر)  قرن14از  ز بعددانست كه  افرادي در آينده (همان امرو مي
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حتي حرف  زنند و بهتان و خيالبافي مي گردند كه شروع به افترا و ظاهر مي

وعده حفاظت از  قبوالنند از براي آن بود كه ضمن بشارت و حق را نمي

درست است كه آن آيات در آن طلبد  ، انسانها را به مجادله ميكالمش

حقا اين پيش گويي  طلبد و مي زمان نازل گشته است اما هنوز هم حريف

تا در برابر  معجزه الهي است كه امروز روافضي آشكار گردند و قرآن

  .ي عرضه نمايند و اصالحاً قدعلم كنندچرندياتآيات الهي 

 وبه مجادله   عوتد قرنها پيش انسانها را وندخدا كراستجاي بسي ُش

 نما ان مسلمانجهت رسوايي  يهيوديهم اين مقابله مقابله نمود كه هنوز

  مي فرمايد: �خداوند كه آنطور .پابرجاست

﴿β Î)uρ öΝçFΖà2 ’ Îû 5=÷ƒu‘ $ £ϑ ÏiΒ $ uΖø9 ¨“ tΡ 4’n? tã $tΡ Ï‰ ö7tã (#θ è? ù'sù ;ο u‘θÝ¡ Î/ ÏiΒ 

Ï&Î# ÷V ÏiΒ﴾ ]23: بقره.[  

ايد، اگر  ايم، در شك و اگر از آنچه كه بر بنده خود نازل كرده«

  »راستگوييد يك سوره مانند آن بياوريد

 يتلوان عليكم آياتي أنزلناهمايأيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين  
علي  و � پيامبر ؛جاعل رافضياگر منظور  يعني دو نور، نورين :اوالً

در ميان مردم  غايب نبودند و � باشند آنها مانند حضرت عيسي �

بايد ميگفت  آنها نيست، بلكه نزول احتياجي به بنابراينحضور داشتند 

 پس فتنه روايت بر خودشان بر ن دورا!يعني فرستاديمشان آ )أرسلناهما(

  آمين.آنان را آنچنان كه شايسته آنهاست جزا دهدگردد خداوند  مي

  شوندمانند: مي] فرستاده[شوند بلكه ارسال  انبياء نازل نمي :ثانياً

﴿!$ ‾Ρ Î) y7≈oΨ ù=y™ö‘ r& Èd,ys ø9$$ Î/ #Z��Ï± o0 # \�ƒÉ‹ tΡ uρ ( Ÿω uρ ã≅ t↔ó¡ è@ ôtã É=≈ptõ¾ r& ÉΟŠÅs pgø:$# ﴾  

 و فرستاديم دهنده بيم و آور مژده حقّ به را تو ما راستى به«]. 119: بقره[

  »شد نخواهد بازخواست دوزخيان درباره تو از

چون او از هر  »إنا أنزلناک بالحق...« :دراين آيه نگفته �خداوند 

انزال را  و او آن نيست كه فرق ارسال نقصي بدوراست جهل و پليدي و

  درنيابد!!!!

بلكه  جاهل و] سايه واليتدهد كه مبادي اين دروغ [ اين نشان مي

 »أنزلنا«بينيد كه بعد از  ن بنگريد مياگر در آيات قرآ .نادان است سفيه و
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شخاص (هما) چيزهاي غير بشر نام برده در حاليكه در اين سايه ا از اشياء و

  بعد از أنزلنا آمده؟؟؟

كند اول خود را ذكر  مي »آمنوا«ند در آياتي كه امر به خداو :ثالثاً

خود را فراموش كرده و بدنبال  )العياذباهللا(كند اما در اين بازيچه  مي

  مانند: ديگران ميگردد

﴿$ pκš‰ r' ‾≈tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΨ tΒ#u (#θãΨ ÏΒ# u «! $$Î/  Ï&Î!θ ß™u‘uρ É=≈tFÅ3 ø9 $# uρ “Ï% ©!$# tΑ ¨“ tΡ 4’n? tã 

 Ï&Î!θ ß™u‘ É=≈tFÅ6ø9 $# uρ ü“Ï% ©!$# tΑ t“Ρr&  ÏΒ ã≅ ö6s% 4 tΒuρ ö�à õ3 tƒ «! $$Î/ Ïµ ÏFs3Í×‾≈n=tΒuρ 

Ïµ Î7çFä. uρ  Ï&Î# ß™â‘uρ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ Ì�Åz Fψ$# ô‰ s)sù ¨≅ |Ê Kξ≈n=|Ê # ´‰‹Ïèt/﴾  ]136: نساء.[ 

 و فرستاده فرو رسولش بر كه كتابى آن و رسولش و خدا به مؤمنان، اى«

 خدا به كس هر و آريد ايمان است، كرده نازل ناي از پيش كه كتابى آن

 بداند[ شود كافر قيامت روز و فرستادگانش و كتابهايش و فرشتگانش و

  .»است آمده گرفتار درازى و دور گمراهى به]  كه

دهد تا  گردد خداوند اول خود را نشان مي همانطوركه مشاهده مي

را ذكر  سولش سپس ر.  ديگران را نخوانند عبادتش در دعا وعبادش 

در اين آيه بطور كامل  را.سپس كتاب نازل شده بر رسوالنش   كند مي

خدا  ،وده است چگونه است در سايه واليتايمان واقعي را تعريف نم

 مالئكه و ايمان را در نورين خالصه كرده و خود را فراموش كرده و

  خر را ذكر نكرده؟؟؟حتي يوم اآل انبياء و كتاب هايش و

اسالم بودند افرادي كه با اشعار مسخره خود خواستند در اوايل  در

اما امروزه هم . گواه است بر شكست آنها مقابله كنند اما تاريخ؛ قرآنبرابر 

كنند كه  مي قرآنجعاالن شكست خورده پيدا شده كه ادعاي تحريف 

ي  يهسا«در . سرافكندگي چيزي براي آنها نمانده است تابحال جز خجل و

  چنين آمده: »واليت خيالي

یهما يتلوان عليكم آياتناأنزل  

مرغ خواست از غاز تقليد كند آبروش  رفت هم راه رفتن خود 

جاهالنه خواسته  ]نعوذباهللا[ جاعل هم ديگري نياموخت!!! فراموش كرد و

  .نمايي كند قدرت
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همراه ضمير هم  بايستي براي فاعل؛  لم مع الغيركضمير جمع مت

  ،آهنگ خودش بيايد

اما آقاي بيسواد بدون توجه به عربي  ...و وتنايبنا، نرجع بکتا  نأخذ

يعني براي  ضميرهاي گوناگوني در يك عبارت بكار برده است!!!!

استفاده كرده  متكلم وحده) ي=از ضمير متصل ( )أنزلنا(، ضميرجمع نحن

  .است

احتياج به يار  به گفته دروغين شما پيامبر، نبوتش ناقص بوده و ثانياً:

ري براي ابالغ داشته تا دو نور شوند در حالي كه خداوند به اكمال ديگ

ن نيامده چرا نور دوم در ديگر جاهاي قرآ دين صراحتا اقرار داشته است.

  تا بندگان خدا دچار سردرگمي نگردند.

عليمال سميعال وأنا  

اتي كه تعمق در اين بازيچه و قياس آن با آي با قدري تدبر و اوال:

‰pκš$﴿ل آنها را با خداوند متعا r' ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (# þθ ãΨ tΒ# u﴾  آغاز كرده بوضوح بازي

در آيات الهي با اين  يابيم. ميزان بيسوادي او را در مي آقاي جاعل و

 كند مانند ، خداوند خود را بصورت سوم شخص غايب معرفي مياوصاف

﴿ª! $# uρ Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm§‘ ﴾  /﴿ª! $# uρ ìì‹Ïÿxœ ÒΟŠ Î=tæ﴾  مانگونه كه در اين و...اماه

بازيچه پيداست جاعل از ضمير متكلم وحده استفاده كرده چون از علم 

بعالوه براي فاعل يا مبتدا كه براي مخاطب آشنا  خداوندي بيخبر است.

اما  . لٌ أنا جمي ،شوند مانند مي باشد صفات گوينده بصورت نكره ظاهر مي

   خته!!!گويا جاعل گوينده هنوز خود را در اين بازي نشنا

  ].31 :آل عمران /218 :بقره نگا:[

نكره را بخوبي  ومعرفه  چون جاعل از عربي هيچ آگاهي ندارد :ثانيا

يعني اگر اسم مفرد  ،باشد در عربي صفت تابع اسم خود مي نمي شناسد.

 بود. صفت هم معرفه خواهد يا اگر اسم معرفه باشد و باشد صفتش مفرد

خبر مانده  تند كه جاعل از اين نكته بيي معارف هس نيز ضمائر از جمله

  .صفات معرفه آورده است »أنا«است براي همين براي ضمير 

ٌع يسمبايست از صفات ( أنا مي اگر آيه الهي بود براي ضمير(معرفه)

  .درحالي كه مي بينيم چنين نيست .شد ) استفاده ميمٌ علي
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(øŒÎ﴿ :اين موهومات براي اغفال كم خردان واز آيه uρ ßìsù ö� tƒ ÞΟ↵Ïδ≡t�ö/ Î) 

y‰ Ïã# uθs) ø9 $# zÏΒ ÏMø� t7ø9 $# ã≅ŠÏè≈yϑ ó™Î) uρ $ uΖ−/ u‘ ö≅ ¬7s) s? !$ ¨ΨÏΒ ( y7̈Ρ Î) |MΡ r& ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9 $# 

 هاى پايه اسماعيل و ابراهيم كه هنگامى و« ترجمه: ].127[بقره:  ﴾∪∠⊅⊆∩

 كه همانا .بپذير ما از پروردگارا،:] گفتند و[ بردند مى باال را]  كعبه[ خانه

خواننده محترم به عقل اين نادان نگاه كنيد  .گرفته شده »دانا شنواى تويى

 و »السميع« خوانند و خدا را مي ،عباد خبر از آنكه در اين آيه افراد و بي

  گويند اما در اين سايه واليت ... مي »مالعلي«

كه  آيند در صورتي به اين صورت مي »مالعلي«و »عالسمي«صفات 

د شنونده فرد موصوف ناشناخته باشد كه در قرآن بطور مشخص براي فر

-فصلت /11-شوري /6-دخان نگا:[ .آمده اند [هو]بعد از ضمير غايب 

-يوسف /1-اسراء /4أنبيا /220-شعرا /60و5عنكبوت /56و20غافر /36

  ].137-بقره /76-مائده /13و115 -انعام /61-انفال /65-يونس /34

ي آياتن يوفون ورسوله فيإن الذ  
خودتان  )!!!كنند و پيامبرش در آيات همانا كساني كه وفا مي( 

يا  قضاوت كنيد اين يعني چه؟؟؟آيا منظور شما وفا كردن با آيات است؟

اگر آيات  هيچي از اين مستي معلوم نيست؟ در آيات چنين آمده است؟

 باآلخره ها از كيست يا از چيست؟ ها بكار رفته اين نشانه بمعناي نشانه

  مبهم است؟؟؟؟ ياتهم و... چرا بدون ضمير وآيات اهللا يا آياته يا آ

آيا  آيا اين عبارت يك جمله است يا دو جمله با واو معطوف؟ :ثانياً

يا منظور شما بقرينه  كساني كه وفا ميكنند هست؟ منظور شما رسول و

 »اتن يوفون اهللا ورسوله فی آييان الذ« :چنين بوده ذف شده ومعنوي ح

 نامعلوم و »رسولش را در آيات كنند خدا را و انا كساني كه وفا ميهم«

  !!ناقص

جهان است عذاب آخرت را چه كار اين فقط رسوايي شما دراين 

   كني؟ جواب آنهايي كه نا آگاهانه دنبال هوا وهوس جنابعالي بوده اند مي

  چه مي  دهي؟
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خدا گوينده  يعني پيامبر او. كه در اينجا بجاي ،! پيامبرشآقاي نوري

، او از پيامبر او(درعبارت قبل) منظور شما  »أنا«  :گوييد كالم هستيد و مي

  )!!ليسو رَ ( چرا نگفتهچرا گوينده نگفته پيامبرم؟؟؟  كيست؟

روند؟؟؟  به بهشت مي فا كنند، ودراينجا كساني كه با چه كساني ضمناً

محترم    ناكه شما سازنده  »ن يوفونيإن الذ« !!رسول يا خودشان خدا و

  !!معلوم نساخته ايد

 اهللا كم ما وعد  تمنسيتم بها و استعجلتم زينة الحياة الدنيا و طلب
  ورسوله

هماهنگ نبوده واستعجلتم باب استفعال  ،عجله و نسيان افعال طلب و

 ،هستند يعني گويندهمتعدي نسيتم باب فعل  است در حالي كه طلبتم و

يك  در حيران!! ست وگاهي هم م گاهي حواسش سر جايش است و

كند در حالي كه  هم از باب فعل استفاده مي عبارت هم از باب استفعال و

  .معنا با هم متفاوت هستند اين دو باب از نظر كاربرد و

ورسوله  اهللاكم وعد  ما  

باشد، آقاي  مكمل آن مي اين عبارت بعد از عبارت قبل آمده و

يب مي باشد براي دو را كه براي سوم شخص غا »وعد ما«يهودي فعل 

غايب؟!!!  يعني فاعل مثني براي فعل فرد رسولش آورده يعني خدا و ،نفر

، از قاعده فرد در ابتداي در اول آمده پس  »تمنسي«باتوجه به اينكه فعل 

  كند مانند؛ جمله  پيروي نمي

اين قاعده در عربي  .= تالميذ جمع و با فعل مفرد آمدهذتالميوصف ال

بدين  ،نا نيست كه ما هر چه دلمان خواستاين بدين معوجود دارد اما 

ديگر فعل اول  »ماوعد«يعني  صورت در آوريم كه شرح آن گذشت.

خداوند از شر اين  جمله نيست كه بتوان از اين قاعده استفاده نمود.

  .يهوديان ما را نجات دهد.آمين

  العهود من بعد توكيدها ونقضتم  
 است مفرد )ها(شناسه آن  ما ضمير وا جمع و »عهود«در عبارت فوق 

حال اين ضمير (ها)  گويا شيطان نگذاشته جاعل به اين نكته توجه نمايد!!!

  كند؟؟؟ به كدام كلمه رجوع مي
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اگر از باب تفعيل باشد با معناي جمله فوق ناجور است چون  ،توكيد

 كيد استفاده شده پس كلمه درست همانا (تأكيد)تأ در عبارت از اصرار و

  خدا بوسيله آن جاعل را رسوا كرده !!! مي باشد و

 والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم
  الرسول عليه

اول بخنديد  ؟، ببين آنچه يك يهودي برايتان ساختهخواننده گرامي

از روزي  خجالت در برابر خدا اشك ريزان توبه كنيد و سپس از شرم و

نجات دهد به  تواند انسان را ز لطف الهي نميبترسيد كه هيچ چيزي ج

اسالم برگرديد كه عذاب جهنم حتي براي يك لحظه هم قابل تحمل 

، ساعت را روي كورنومتر تشابه آن براي درك بهتر اما اقل و نيست.

انگشت خود را در قير جوشان قرار دهيد تا ببينيد چند مدت  گذاشته و

مذابي كه  آن هم با آتش و ،ءه اعضاتوان تحمل آنرا داريد تا چه رسد هم

  در برابرش اين عذاب دنيوي صفر است!

  .نفاحفظنا!آمي !وعذاب القبر وعذاب جهنم اللهم نعوذ بک من عذابک

  والذين كفروا من بعد ما آمنوا

آيا  )ما(يعني چه؟ حرف موصول  »ما آمنوا«عبارت  آهاي يهودي!

يا  دانيد؟ نرا ميشما آماي استفهام يا چيزي كه فقط ماي نفي است يا 

  بوده؟؟ »من بعد آمنوا«منظور شما 

بنقض « يعني چه؟ نكنه منظور شما »ثاقهمبنقضهم مي« آقاي يهودي!

باشد  »عاهدوا«نكنه منظور شما  يعني چه؟ »عاهدهم« باشد!! »ثاقهممي

  »وما عاهدوا الرسول« يعني

 ظلموا أنفسهم وعصوا الوصي الرسول أولئك يسقون من حميم  

يعني چه؟ آيا كسي كه وصي الرسول را اطاعت نكند ، لموا أنفسهمظ

يعني امر خدا قبول نكند چنانكه شما گفته ايد فقط به خودش ظلم كرده 

  است؟
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ظلم  �گيريد كه بر علي  پس چرا شما اينقدر بر ديگران سخت مي

 ) يعني بر خودشان!نفسهمأ: (گوييد مي )3سايه(كردند چرا كه شما در اين 

  علي و ديگران!!! نه بر

كرديد تا  مي )4 خودتان برايم (خوانده اي كاش شما اينجا بوديد و

درست است  »عصوا الوصي الرسول« آياشد. تشخيص معنا برايم آسان مي

چه طوري بخوانم تا معناي  ؟»الوصي الرسول ،ظلموا أنفسهم وعصوا« يا

يات ديگر باب دل شما بدست بيايد يا از راوي آن بپرسيد بلكه در روا

اگر عبارت اول  لطفا بيشتر دقت كنيد. خوانده آنرا به شما آموزش دهد.

 يا عصيان كردند وصي الرسول را؟يعني وصي عصيان كرد  !درست است

اما اگر دومي درست باشد الوصي الرسول چه ، كه هيچ معنايي نمي بخشد

  د؟عصيان خودشان چه ربطي به وصي الرسول دار يا ظلم و معنايي دارد؟

إن اهللا الذي نور السموات األرض بما شاء  
 زمين است يا منظور شما آسمانها و زمين يعني چه؟؟؟آسمانهاي 

  .)األرضو السموات (

  

  ومن يتوليه من بعد  من يتوفاه مؤمناً أنزلنا إليك آيات بينات فيها
  يظهرون

  و  هو  هاو  آيات( ضماير كدام يك براي ديگري آمده؟ اين اسم و

  )نيظهرو 

اگر چنين باشد  من هستند)(مؤ آيا منظور شما اين است دراينجا ،مؤمناً 

رود عبارت اينچنين  چون گمان مي من مرفوع باشد نه منصوب.بايستي مؤ

احتمال دارد حذف كرده  كه به قرينه».توفاه فَـُهو مومنٌ من ي« باشد:

  باشد؟؟ اگر چنين نيست پس معناي آن دراين جمله چه مي وباشيد!!!! 

  

 إن اهللا الذي نور السموات األرض بما شاء واصطفى من المالئكة  

  
                                                             

 منظور و آورده سايه را آن نقرآ آيات به احترام بخاطر ديديد سايه جاكلمه هر -  3

 .باشد مي مجعول سوره عبارات همان

 نشود.استفاده شد تا به قرآن اهانت  »خوانده« بجاي قرائت يا تالوت از كلمه - 4



  

 16قرآن از تحريف مصون است                                                      

  

، www.aqeedeh.net ، deh.comwww.aqeeسايتهاي مفيد: 

www.islam411.com ) ،www.islamtape.com  ) ،(www.isl.org.uk ( 

آسمانهاي زمين؟ يا واو عطف را حذف  يعني چه؟ ،رضالسموات األ

منظورتان  و شود يا نه؟ تان مي ياهبدانيد خواننده متوجه بازي  ايد تا كرده

بازي هاي بعدي اصالح  لطفا در آيات و بوده؟ »رضالسموات واأل«

  .بهتر بتوانيم بازي كنيم تا كنيد!!!

كند در اينجا كدام خدا را  ماقبل خود را وصف مي ،الذی :ثانياً

يا قبلش درباره خدا حرف زديد كه حاال آ همانا خدايي كه ... . گوييد:  مي

  كنيد؟ وصفش  مي

محضرون لهم إنا  

يا مخاطب؟؟؟ براي جمع غايب و )محضرون( براي مع الغير و ،)إنّا(

خداوند لعنت كند وارد عربي شده؟ تازه  ب شده يا  اين روان) غايإنا(

  .دشمنان دين را

 إن أخذي شديد أليم  

كامال ملموس هستند در حالي كه در آيات  )ليمأ( و )شديد(صفات 

  شوند! أليماً ظاهر مي بصورت شديداً الهي ناملموس و

از  كهزيرا مانند سازي نيست  قابل تحريف و به اين خاطر قرآنضمناً 

كه بندگان  است  شگفتيهايي   داراي    معنا و...، حرفي، عددي، هر لحاظ

  هستند مانند اعجاز عددي هنوز از درك آنها عاجز قرن14خدا بعد از 

گفته  حرفي كه در اول قرآنو...   در  )الم(، يا اعجاز حرفي آن قرآن

ه جمالت در ارتباط قوي بود مات ولساير ك با آخرين حرف وشود  مي

در ادامه  ،تفسير برخي آيات .گر بر مردم ظاهر شونديچه بسا در دوران د

 از كار بشر خارج است: و ديگر آمده است. هبرخي آيات ديگر از سور

  مانند آيه:

﴿$ tΡ Ï‰÷δ$# xÞ≡u� Å_Ç9 $# tΛÉ) tG ó¡ ßϑø9   .]سوره فاتحه[ ﴾ #$

  :آمده است  69نساء/كه تعبير آن در سوره 

﴿ öΝßγ≈oΨ ÷ƒy‰ yγs9 uρ $ WÛ≡u�ÅÀ $Vϑ‹É) tG ó¡ •Β ∩∉∇∪  tΒuρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# tΑθ ß™§�9 $#uρ 

y7Í×‾≈s9 'ρ é' sù yì tΒ t Ï% ©!$# zΝyè ÷Ρr& ª! $# ΝÍκö�n=tã zÏiΒ z↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9 $# tÉ)ƒÏd‰ Å_Á9 $#uρ Ï !#y‰ pκ’¶9 $# uρ 

tÅs Î=≈¢Á9 $# uρ 4 zÝ¡ ym uρ y7Í×‾≈s9 'ρé& $Z)Š Ïùu‘ ∩∉∪﴾  
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 و خداوند از كه كس هر و. كرديم مى هدايت راست راه به را آنان و«

 بر خداوند كه بود خواهند كسانى زمره در آنان برد، فرمان] او[ رسول

 اينان و. صالحان و شهيدان و صديقان و پيامبران از است، نموده انعام آنان

  »هستند رفيقانى نيك

ÅUθ﴿: يا تعبير آيه àÒøó yϑ ø9$# óΟÎγø‹n=tæ﴾ آمده است 6فتح / در سوره:  

﴿ šU Éj‹ yè ãƒuρ tÉ) Ï≈uΖãΚø9 $# ÏM≈s) Ï≈oΨ ßϑ ø9 $# uρ tÏ.Î� ô³ ßϑø9 $#uρ ÏM≈x. Î� ô³ßϑø9 $# uρ 

šÏoΡ!$ ©à9$# «! $$ Î/ �∅sß Ï öθ¡¡9 $# 4 öΝÍκö� n=tã äοt� Í←!# yŠ Ï öθ¡¡9 $# ( |=ÅÒ xîuρ ª! $# öΝÍκö� n=tã 

óΟ ßγoΨ yès9 uρ £‰ tã r&uρ óΟ ßγs9 zΟ ¨Ψ yγy_ ( ôNu !$y™uρ # Z��ÅÁtΒ ∩∉∪﴾.  

 خداوند به كه مشرك زنان و مردان و منافق انزن و مردان به تا و«

 بر خداوند و. باد آنان بر ناگوار مصيبت. دهد عذاب اند، برده بد گمان

 آماده آنان براى را دوزخ و كرده لعنت را آنان و شده خشمگين آنان

  »است جايگاهى بد و است ساخته

از ديگري آمده است بسي از آيات متشابه كه تعبير آنها در آيات  و

ن است تا فردي مانند طبرسي يهودي اقدام به اتيان جمله اعجاز قرآ

  اي ساختگي نكند واقعاً عظيم وخارق العاده است!... سوره

ست كه ها اين سوره تعبيراتش در كدام سوره !سوال: آقاي طبرسي

  تاكنون كشف نشده است؟؟؟

  الصالحين هــذريتـب بشرناك إنا

مفرد اما صفتش  است ومونث به ذرية چه كسي؟ ذرية  ته:بذري

   الصالحين جمع است و مذكر!!!!

ما نحن عن ظلمه بغافلين  

 »ظلم عليه« چيست؟ ظلم او؟يا منظور شما »ظلمه«منظور شما از 

  بوده؟؟؟

از حوصله خواننده  كننده و چون تأمل در همه سايه بحثي خسته

ند بوسيله اميدوارم خداو ،محترم خارج است پس به اين ميزان اكتفا نمودم

خواننده محترم  رحمت خود قرار دهد و و آن در يوم الحشر مرا مورد عفو

براي  را از حقايق دشمنان دين آگاه و موجب بازگشت به دين اسالم



  

 18قرآن از تحريف مصون است                                                      

  

، www.aqeedeh.net ، deh.comwww.aqeeسايتهاي مفيد: 

www.islam411.com ) ،www.islamtape.com  ) ،(www.isl.org.uk ( 

 عندک وأعوذ بکما ر اللهم إنی أسالک خي مظلومان هميشه مقلد گردد.

  مور البدعة.من کل بالء والفتن ومن األ

  


