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 پیشگفتار

 ها نام او... ها ویادگار جان به نام او که زینت زبان

 وآرایش کارها نام او... ها به نام او که آسایش دل

 ها نام او... مفتاح فتوح ها و به نام او که َروح ُروح

 ها بر نظام از نام او... حال ها روان و به نام او که فرمان

ها  های محبت که به این نام در سینه ها برداشته، بس رقم ها که به این نام از دل بس قفل

بس غافالن که به وی هشیار شده، بس مشتاقان که نگاشته، بس بیگانگان که به وی آشنا گشته، 

 به این نام دوست را یافته...

 دار تا وقت دیدار... هم یادگار، به نازش می هم یاد است و

ـــند ــوش کـ لپ
ُ
ــو گ ــر روی ت ـــل را اث  ِگـ

 

 جان را سـخن خـوب تـو مـدهوش کنـد 
 

 آتــش کــه شــراب وصــل تــو نــوش کنــد
 

 از لطــف تــو ســوختن فـــراموش کنــــد! 
 

دنیایی از معانی نهفته است که از  معجزاتی و ج رسول اکرم هر سخنی از سخنان گهر بار در

کنند. از آنجمله است؛ آن سخن  کشیده زمان یکی یکی طلوع می کسر بفل های کوه پشت

ورزند و آن را تاج سر  گرانبهایی که در حقیقت نشان فخری است برای ایرانیان؛ بدان افتخار می

 هدایت سرزمین فارس، و کآور آسمان به سلمان فارسی؛ پی آن روزی که پیام .!دانند خود می

 بر دعوت توحید و »صدقت يا رسول اهللا«شهادت راستینی که ایران زمین با او مهر  معجزه و

 یکتاپرستی زدند، خیره شده فرمودند:

 .»لو اكن هذا ادلين بالرث�ا بللغه رجال من هؤالء«
 افتند...ی درمیآن را  ن فارسیردانی از سرزمبود، م می ن در آسمانهاین دیاگر ا

های  ت... سالم ودرود خدا بر تو بادا به عدد دانهیهدا کحقا! چه راست گفتاری ای رسول پا

 ها بار... تینها امت، به بییها تا به روز ق انوسیاقهای  قطره باران و

ای تابان در آسمان  ن ستارهشه چویت بر آن همید هداین فارس از ابتدای طلوع خورشیسرزم

داری مورد تاخت ویبر فطرت زم رده است. وکعلم اسالمی تجلی  دعوت و
ُ
ه گ

َ
ها  تاز بدعت ن گ
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گانه پرچمی ی »ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا«د یشه پرچم توحیز بوده، ولی همین ها گمراهی و

 ده...یبخش نت میین را زین سرزمیه سقف اکده بو

ت سرنگون یون آشام صفوری وخیفکد با آمدن موج تیه پرچم توحکتنها سه قرن است  و

 .!گشته است

 ن است...یالم رسالت همواره تجلی گرا باشد... وچنکه صدق کد یاما با

 اقوت وی تابانی از لعل وهای  شه مهرهیگمراهی هم بدعت و کن گرد بادهای هولناین ایدر ب

 اند... دهیزمرد درخش

ن یا کیهای تابان آسمان تار ن ستارهیی از اکیبو الفضل برقعی ت الله العظمی ایحضرت آ

های جامعه بسر  بدعت ش را در گمراهی ویمتمادی عمر خوهای  سال شانین است. ایسرزم

قت از یقت داشتند سلمان گونه در پی حقیدای حقیقلبی ش ا ویبردند... ولی چون روحی پو

ن وار بر فراز یت شاهیدند، تا در نهایثی پریبه حد  ای هیاری و از آیدابی و از شهری به تکتابی به ک

 د جای گرفتند...یقله توح

 ی ویگو ن معاصر در راستای حقیران زمین امام موحد ایه اکی یها ها ومرارت یسخت

 ست..یدان آن نیوتاه سخن مکن یه اکها دارد  اند داستان ردهکی تحمل یجو قتیحق

ش یشان خویکد مدهوش شدند در راستای اصالح هم یقت توحیحقشان چون از شراب یا

ه بر اثر آن موجی از خداپرستی واصالح را در جامعه کقلم بدست جهادی بزرگ را آغاز نمودند 

 م.یع شاهدیران وتشیآلود ا کشر

ت یم وار سعی نموده واقعید ابراهیه در آن امام توحکر تابش است یشان تفسیار علمی اکشاه

 زدان به مسلمانان بفهماند.ی کالم پاکا سخنان قرآن ون را بید

تاب الهی برای همگان آمده است. وبرای همگان قابل که کد یگو می ر تاباش به مردمیتفس

 ند، وکش می ملت را درهم ن قرآن ویر سدهای ساختگی بین تفسیوهضم است. ا کفهم ودر

 برد. ن مییاز ب بارهکیتاب پروردگارشان دارند را به که مردم از قرآن کای  ترس و واهمه

ر تابش قلم یه آن جناب بر تفسکای است  قت مقدمهیدر حق »قرآن برای همه«تاب کن یا

د واقع یار مفیه بسکن حالی یتاب در عک کینشر آن بصورت  م چاپ ویدیه ما دکاند  زده

 ند.ک ر تابش مییدای تفسیشود، خواننده را خواه ناخواه ش می

ن یل ایخاب نموده در ذر تابش انتیه برخی از مباحث علمی را از تفسکر است کالزم به تذ

 تر گردد. انین امام برای عاشقان علم ودانش نمایر ایمت علمی تفسیم تا قیا تاب آوردهک



 ٣  پیشگفتار

  

ان یر دوستان وآشنایبه ساآن را  نه،ین گنجیه خواننده محترم پس از خواندن اکد ین امیبا ا

ز از یه ما نکد یشا ایم. تاب ارزشمند زدهکن یب وبازنگری ایند، دست به ترتکش معرفی یخو

 ی دارند.یت جایرسول هدا یر چتر سخن گهر بار ومعجزه آسایه در زکم یجمله آن مردانی باش

 .»اهللا أرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه«
اری ده. وزشتی باطل را یروی آن یان وما را در راستای پیقت را به ما بنمایی حقیبایبار الها! ز«

 ».ار ساز، وما را از آن دوری ده!کبر ما آش

 ن!یالهی آم





 
 

 مقدمه

  .لو ال أن هدانا اهللا يما كنا لنهتدهدانا بكتابه و يهللا الذ احلمد
دانیم و چنانچه خود  گذاریم، وفقط هدایت تو را هدایت می پروردگارا تو را شکر و سپاس

ِ ٱإِنَّ ُهَدى ﴿ :ای فرموده  ، ما نیز به این نعمت اقرار و اذعان داریم و کتاب تو را﴾لُۡهَدٰىۗ ٱُهَو  �َّ

بَُّرٓواْ كَِ�ٌٰب ﴿: ای دانیم، و به أمر تو که فرموده می ﴾ُهٗدى ّلِلنَّاِس ﴿ َدَّ نَزۡلَ�ُٰه إَِ�َۡك ُمَ�َٰرٞك ّ�ِ
َ
أ

ْ  ۦَءاَ�ٰتِهِ  ْولُوا
ُ
َر أ لَۡ�ٰبِ ٱَوِ�ََتَذكَّ

َ
مبارک و با برکت و خیر آن را  ، در کتابت تدّبر کرده و﴾٢٩ ۡ�

رَ ﴿ دانیم، و طبق می اندازیم، تا از صاحبان اندیشه  بتذکرات کتابت فکر خود را بکار می ﴾ِ�َتََذكَّ

رای دیگران عدم تدّبر در کتابت ب ۀمحسوب شویم، و قفل جهالت و سفاهتی که بواسطو خرد 

 :ۀفراهم آمده بدلیل آی

فََ� ﴿
َ
ۡ�َفالَُهآ  لُۡقۡرَءانَ ٱَ�َتَدبَُّروَن  أ

َ
ٰ قُلُوٍب أ ۡم َ�َ

َ
 .]۲۴[محمد:  ﴾٢٤أ

روشن  ۀو موعظ شکنیم و ما قرآن تو را شفاء و نور و رحمت و برهان هدایت و کمت و پند می

 :ۀدانیم و به آی می

ُِل ﴿  .]۸۲: اإلسراء[ ﴾َما ُهَو ِشَفآءٞ َورَۡ�َةٞ ّلِۡلُمۡؤِمنِ�َ  ۡلُقۡرَءانِ ٱِمَن  َوُ�َ�ّ
 :ۀو آی

َها﴿ ُّ�
َ
� بِيٗنا  �َّاُس ٱ َ�ٰٓ ٓ إَِ�ُۡ�ۡم نُوٗر� مُّ نَزۡ�َا

َ
ّ�ُِ�ۡم َوأ  ﴾١٧٤قَۡد َجآَءُ�م بُۡرَ�ٰٞن ّمِن رَّ

 .]۱۷۴: النساء[
 :ۀو آی

�ُِر لِلنَّاِس َوُهٗدى َورَۡ�َةٞ لَِّقۡوٖ� يُوقُِنوَن ﴿  .]۲۰: الجاثیة[ ﴾٢٠َ�َٰذا بََ�ٰٓ
 ای: ایمان داریم و چنانچه فرموده

وَ ﴿
َ
نَزۡ�َا َعلَۡيَك  أ

َ
آ أ َّ�

َ
 .]۵۱: بوتکالعن[ ﴾لِۡكَ�َٰب ٱلَۡم يَۡ�فِِهۡم �

 ای: و فرموده

ۡ�َا َعلَۡيَك ﴿ ءٖ  ۡلِكَ�َٰب ٱَونَزَّ ۡ�َ ِ
 .]۸۹: النحل[ ﴾تِۡبَ�ٰٗنا ّلُِ�ّ
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 .»دانیم را برای راهنمائی أمور دینی کافی و جامع می آن«

و یاران و اهل بیت و أتباع او که  صو صلوات و سالم بر پیروان کتاب تو حضرت محّمد

 باشند. یافتگان راه هدایت می  راه

اند از کتاب دینی و آسمانی  گذاشتهو بعد؛ چون اکثر اهل زمان ما که نام مسلمانی برخود 

ت نفاق و تفرقه گرفتار شده و برای تمیز بین حق و  خود بی
ّ
خبرند و لذا بعقائد متفرقة باطله و ذل

دین تقلیدی  ۀبدنبال هر عالم نمائی رفته و بواسطهرکس  اند، و باطل بمیزانی چنگ نزده

د. و اگر گاهی به فکر تحقیق افتاده باش شمرد، و درصدد تحقیق نمی تحقیقات دینی را جائز نمی

توان گفت در امر دین حیران و سرگردانند و  معیاری که حق را از ناحق جدا سازند ندارند، و می

 دنیا طلبانی  راه
ً
گاه باشند ندارند، و غالبا نمایان دلسوز خیرخواه بیداری که از میزان و معیار دین آ

عالم و جاهل توّجهی که شاید و باید بکتاب إلهی ندارند اند. و  بنام دین برگردن ایشان سوار بوده

های علمی دینی  اند، و حّتی در حوزه شایسته از آن نبرده ۀمهجور و متروک نموده و بهرآن را  و

 قرآن را 
ً
تدریس آن جزء برنامه نیست، در صورتیکه خدا و رسول و سایر پیشوایان اسالم تماما

امام و حّجت، و پیشوای خود و سایرین آن را  ت و برای همهمیزاِن حّق و باطل و رهنمای سعاد

اند. متأّسفانه علل فراوانی باعث  قرآن را معّرفی کرده :حقایق دین از خرافات ۀدانسته و برای تصفی

اند، و از راهنمائی قرآن در امور دین و دنیا  خبر داشته شده که مردم را از این واقعّیات دور و بی

روز  صذکر شده که رسول خدا ۳۰ ۀفرقان آی ۀمین جهت است که در سوراطالعند. و به بی

فرقان سورۀ  کند، در یت میشگاه عدل إلهی از قوم و از أّمت در عوض شفاعت شکایقیامت در پ

 فرموده:

ْ ٱَ�َٰرّبِ إِنَّ قَۡوِ�  لرَُّسوُل ٱ َوقَاَل ﴿ َُذوا  .]۳۰: [الفرقان ﴾٣٠َمۡهُجوٗر�  لُۡقۡرَءانَ ٱَ�َٰذا  �َّ
 .»رسول خدا گوید پروردگارا قوم من این قرآن را متروک نمودند«

خبری مردم از حقائق قرآنی همانا کسانیند که از بیداری مردم بتوسط قرآن  یکی از علل بی

اند. همان گویندگانی  وحشت دارند، و برای حفظ خرافات خود مردم را از فهم قرآن دور داشته

دانند، و  نند، در صورتیکه باقرار خود قرآن را قابل فهم نمیدا که گاهی خود را مبلغ قرآن می

 صبیان کند. کسی نیست به آنان بگوید: پس چرا رسول خداآن را  گویند: باید امام بیاید و می
فهمیم؟  گوئید نمی و یازده امام بیان نکردند؟! و اگر بیان کردند پس قابل فهم شده چرا می

 اشتند درمدعی یپروی کتاب تورات بودند و بگفتار آن اعتنا ند خدایتعالی بامت یهود که به دروغ

 :فرموده ۵آیۀ  جمعهسورۀ 



 ٧  مقدمه

  

ِينَ ٱ َمَثُل ﴿ َّ�  ْ ۡسَفاَرۚۢ� بِۡئَس َمثَُل  ۡ�َِمارِ ٱُ�مَّ لَۡم َ�ِۡملُوَها َكَمثَِل  �َّۡوَرٮٰةَ ٱُ�ِّلُوا
َ
َ�ِۡمُل أ

ِينَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱ بُواْ � �َّ ِۚ ٱَ�ِٰت َكذَّ ُ ٱوَ  �َّ ٰلِِم�َ ٱ لَۡقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ  .]۵: ةجمع[ال ﴾٥ ل�َّ
اند بمانند خری باشند که بار آن کتاب  آنانکه مدعی حمل توراتند سپس حامل آن نشده«

ل آنانکه به آیات إلهی تکذیب کرده
َ
اند، و خدا این قوم ستمگر را هدایت  باشد، بد است َمث

 .»کند نمی

را خر و ستمگر و محروم از هدایت خوانده. در این صورت؛ بکسانیکه در این آیه خدا ایشان 

خبرند چه باید گفت؟ و آیا نباید ایشان را ستمگر و دور از هدایت و  مدعی حمل قرآن و از آن بی

 ؟سعادت دانست بی

دینی و وجدانی بر آن شدیم که مردم را بیدار و به راهنمائی قرآن ایشان وظیفۀ  بهرحال ما برای

ت و را 
ّ
هشیار سازیم، و با قلم ساده و روان با دلیل و برهان بمردم خود اعالن نمائیم که این ذل

اطالعی و عدم تدّبر در آیات قرآن است و لذا باشاره و  بی ۀبیچارگی و سرگردانی شما بواسط

مشورت دوستان بنوشتن کتاب (تابشی از قرآن) پرداختیم. و امید أجر از پروردگار جهان و 

 آن راهنمائی شده و بدین وسیله ۀجو بوسیل قرآن داریم. شاید جوانان روشن دِل حق ۀکنند نازل

ه دانستن آن بر کنجا برخی از مقدمات الزمه یدر ا خود پرچمدار هدایت دیگران شوند. وهریک 

 م:ینک می رکباشد را ذ هر مسلمانی واجب می
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دالئل بسیاری موجود است بر اینکه قرآن معمولی در بین مسلمین، همان قرآنی است که به 

نازل شده، و خود آن حضرت مدّون آن بود، و در حضور او و بدستور او  صرسول خدا

ش در زیر نظر یشده و بعد به صورت فعلی درآمده، و اصحاب گرام آوری و تنظیم و تدوین جمع

 نموده و برای أّمت خود گذاشته: اند، و آن جناب تصویب او بهمین ترتیب درآورده

شد به اصحاب خود قرائت  نازل میهرچه  ده کهاحادیث و روایات بسیاری رسی :دلیل اول

 »االتقان«فرمود: بنویسید و از حفظ کنید. و بسیاری از این روایات در کتاب  نمود و می می

و  »يح بخاريصح«و  »انيالب جممع«و تفسیر  ۳۵زنجانی ص  »خ القرآنيتار«سیوطی و کتاب 

اند از عبدالله بن مسعود که  خوئی و سایر کتب آمده. از آن جمله روایت کرده »انيالب ريتفس«

اند که  فرا گرفتم. و نیز روایت کرده صگفت: من هفتاد و چند سوره از دهان مبارک رسول خدا

المرسالت بر او نازل شد و من از او سورۀ  درغاری بود که صابن مسعود گفت: رسول خدا

اند از ابوعبیده وابن جریر و ابن منذر و ابن مردویه از عمر بن عامر  کردهفراگرفتم. و نیز روایت 

 انصاری که گفت عمر بن خطاب قرائت کرد: 

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱمَِن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� : ةتوب[ال ﴾�ِإِۡحَ�ٰنٖ  �َّبَُعوُهمٱ �َّ

۱۰۰[. 
، زید بن ثابت گفت: »نيالذ« ۀقبل از کلم »واو«را برفع خواند و بدون  »األنصار« ۀو کلم

است، عمر گفت بروید أبی بن کعب را بیاورید، چون آبی آمد عمر از او  »واو«با  »نيوالذ«

ذین با سؤال کرد که
ّ
برای  »واو«با را آن  صا: بلی رسول خدگفت  است یا خیر؟ ابی »واو«؛ ال

اند  خاّصه نوشته من قرائت کرد وقتیکه تو مشغول فروش گندم بودی. عمر قبول کرد. و باز عامة و

بمن فرمود خدا مرا أمر کرده که قرآن را  صاند که أبّی بن کعب گفت رسول خدا و روایت کرده

 :فرمود صبر تو قرائت نمایم و بتو یاد دهم، أبی گفت آیا خدای تعالی مرا نام برده؟ رسول خدا

 هایش پر از اشک شد. بی از شوق چشمبلی پروردگار جهان تو را یاد نموده. ا
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هائی از قرآن به من آموخت. و من  سوره ص: رسول خدااند که عمر گفت وباز روایت کرده

. من گوش دادم دیدم صخواند در زمان رسول خدا فرقان را میسورۀ  شنیدم که هشام بن حکیم

به من نیاموخته. صبر کردم تا نمازش تمام شد،  صکند رسول خدا میآن طوریکه او قرائت 

. گفتم: دروغ صرداء او را گرفتم و گفتم: چه کس چنین قرائت را بتو آموخته؟ گفت رسول خدا

خوانی، پس با  این سوره را به من آموخته نه این چنین که تو می صگوئی، چون رسول خدا می

ای  فرقان را به لهجهسورۀ  عرض کردم: یا رسول الله اینرفتیم، من  صاو به خدمت رسول خدا

ای؟ حضرت فرمود: او را رها کن و به هشام فرمود: بخوان. پس او  خواند که بمن نیاموخته می

خواند این  فرمود: صحیح می صهمانطوریکه من از او شنیده بودم قرائت کرد. رسول خدا

ت فرمود: قرائت تو نیز صحیح است، قرآنی چنین نازل شده! پس ازهشام من قرائت کردم، حضر

اند که  که نازل شده هر طور و هر لهجه که برای شما آسان است بخوانید. و باز روایت کرده

. یعنی »ؤم�م أقرئ�ميفل«برای تشویق اصحاب خود به حفظ قرآن فرمود:  صرسول خدا

مامت کند. و باز روایت به قرائت قرآن و حفظ آن بهتر وارد است برای شما اهرکس  در نمازها

 اند که کرده. و نیز عامه و خاصه روایت »أقرئ�م أيب« :فرمود صمشهور آمده که رسول خدا

هسورۀ  ۱۲آیۀ 
ّ
 :الحاق

ُذٞن َ�ِٰ�َيةٞ ﴿
ُ
 [ال ﴾١٢َوتَعَِيَهآ أ

ّ
 .]۱۲: ةحاق

کردند. از این قبیل  از حفظ میآن را  شد نازل شد در مدح کسانی که چون قرآن نازل می

قرآن را به بزرگ و کوچک اصحاب  صاخبار متواتر است که داللت دارد بر اینکه رسول خدا

گماشته که از حفظ کنند و اصحاب او چون عرب فصیح بودند و  داده و هّمت می خود یاد می

کوشیدند و  کردند و لذا با شوق و شغف زیادی به حفظ آن می لطافت معانی قرآن را درک می

اند که اصحاب  زیادی نوشته ۀنشین بود. و باز عد ق ایشان بسیار شیرین و دلآیات قرآن در مذا

خواندند تا در  می صآمدند نزد رسول خدا گرفتند مکّرر می  ای را که فرا می آیه صرسول خدا

ام یا  کردند: یا رسول الله آن طوریکه نازل شده آیا من حفظ کرده ایشان بماند، و عرض می ۀحافظ

نمود. اصحاب رسول  فرمود: بلی، و حفظ ایشان را تقریر می می صرسول خدا خیر؟ تا اینکه

یادی از ایشان  ۱۲۱ ۀدر زمان خالفت خود در خطب ÷چنان بودند که حضرت علی صخدا

أين «: فرمود مالقات ایشان را داشت و میخورد و آرزوی  نمود و بر فقدان ایشان تأّسف می
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ای  کجایند آن عده«. یعنی؛ »ا القرآن فأحكموهأوفقبلوه وقراذلين دعوا إىل اإلسالم القوم 

 . »پذیرفتند و قرآن را قرائت نموده و محکم کردندآن را  که به اسالم دعوت شده و

ثین روایت کرده
ّ

اند از خارجه بن زید از پدرخود که گفت: رسول  بسیاری از موّرخین و محد

رائت کرده و از حفظ داشتم و بر رسول وارد مدینه شد در حالیکه من هفده سوره ق صخدا

آمد و فرمود: ای زید نوشتن یهود را یاد بگیر زیرا من از  خواندم، حضرت را خوش صخدا

یهود بر این قرآن، ایمن نیستم. زید گفت: من نوشتن یهود را در نصف ماه به خوبی یاد گرفتم. و 

گرفتند، به دیگران تعلیم  را عادت چنین بود که چون قرآن را یاد می صاصحاب رسول خدا

نمودند، به اوالد خود و به کسانیکه وقت نزول حاضر نبودند از اهل مدینه و مکه و اطراف آن  می

گذشت مگر اینکه  ای نمی کردند، پس یک روز و یا دو روز از نزول سوره و به همه قرائت می

 صنزد حضرت رسولآمدند  های خود حفظ کرده بودند و می در سینهآن را  اشخاص بسیاری
یکی از بزرگان علما  که »آِمدی«کردند.  و ختم میخواندند  کردند و به أمر او می قرائت می

بود  صهائی که در دست اصحاب رسول خدا اند که قرآن کرده نقل -هم دیگران  -باشد و  می

هائی که بر آن حضرت عرضه شد قرآن  بر آن حضرت عرضه و قرائت شده بود و آخرین قرآن

وفات نمود. و نیز از  صخواندند. تا اینکه رسول خدا عثمان بود، و نماز را طبق قرآن عثمان می

قرآنی  :اند که گفته است روایت کرده ÷عبیدة سلمانی که از ثقات اصحاب امیرالمؤمنین علی

عرضه شد در سالیکه  صکنند همان قرآنی است که به رسول خدا را که امروزه مردم قرائت می

ایکه قرآن  اند از زید بن ثابت که گفت: در آخرین مرتبه آن حضرت وفات نمود. و نیز روایت کرده

عرضه شد من حضور داشتم و در حضور آن حضرت استنساخ شد. و خود  صبه رسول خدا

قرآنی نوشتم و بر آن حضرت قرائت کردم و مردم  صزید گوید: من برای حضرت رسول خدا

کردند تا آنکه حضرت وفات نمود. و لذا این زید مورد اعتماد  ق همان قرائت، قرائت میطب

دیگر به تصویب  ۀحّتی برای عثمان چنانچه خواهد آمد، یک مرتب خلفاء و سایر مردم بود و

قرآنی نوشت، و چندین قرآن دیگر طبق همان نوشت. و باز روایت  ÷امیرالمؤمنین علی

ه بود جماعتی را به سوی مدینه فرستاد تا به اهل مدینه  صاند که رسول خدا کرده
ّ
زمانیکه مک

قرآن بیاموزند. از جمله کسانی وجوانانی که فرستاد مصعب بن عمیر و عمار و بالل و ابن اّم 

ه گذاشت 
ّ
ه را فتح کرد معاذ بن جبل را درمک

ّ
مکتوم بود، و پس از هجرت بسوی مدینه چون مک

او را به  صکرد رسول خدا به سوی مدینه هجرت میهرکس  یاد دهد، وبرای اینکه قرآن به مردم 
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سپرد که به او قرآن تعلیم دهد. مختصر اینکه شهر مدینه مانند  یکی از حافظین قرآن می

دانشگاهی شده بود که مرد و زن و کوچک و بزرگ آن در شب و روز به قرائت قرآن و یا تعلیم و یا 

م و یا کتابت آن مشغول بو
ّ
نوشت. و درس دیگر و حدیث دیگر  گفت دیگری می دند، یکی میتعل

و علم دیگر نبود جز قرآن تا اینکه صدها و هزارها حافظ قرآن و قاری قرآن بوجود آمد. و در این 

بود که افتخار داشت به شاگردی مکتب  ÷دانشگاه شاگرد مکتبی مانند أمیرالمؤمنین علی

» ÷قرآن از نظرعلی«دانست چنانچه بنام  د میقرآن. وحّتی آن حضرت قرآن را امام خو

شد که تمام افراد آن سپاه  خواهد آمد. کار به جائی رسید که برای جهاد سپاهیانی تشکیل می

تر و  حافظان و قاریان قرآن بودند و سپاهی که بنام کتیبة القرآء بود از تمام سپاهیان کاری

آءكتيب«که پرچم آن  »كتيبه القراء«تر بود و  شجاع بود بر سایر سپاهیان افتخار و مزّیت  »ه القرّ

کوچکی  ۀبئر معونه است که غزو ۀاند غزو داشت. یکی از غزوات چنانکه تمام مورخین نوشته

بودند و در آن سال قاریان کمتر  صبود هفتاد نفر از قراء و حافظان قرآت که اصحاب رسول

ر شد، درحالبسیا صبودند در آن غزوه شهید شدند. و لذا رسول خدا
ّ
بئر  ۀکه غزو یر متأث

معونه در سال چهارم هجرت بود و در آن سال قاریان و حافظان قرآن کمتر بودند، در این سال 

بعد که اسالم منتشر شده و مسلمین یک به صد برابر زیاد های  سال که چنین باشد باید فهمید

اهالی آن  ۀدارد و حافظ اند چگونه بود، خصوصا اهل حجاز که آنجا هوای خشک وگرمی شده

 هر چیز را حفظ می
ً
کردند، و خدا  بسیار خوبست که بخواندن و یا بشنیدن یک مرتبه اکثرا

خواسته بود که کتاب او محفوظ بماند و از کم و زیاد مصون باشد ولذا آن را در میان مردمی قوی 

 حافظه نازل فرمود.



 
 

 کسانی از صحابه که بنام و نشان حافظ قرآن بودند  -۲

قرآن را حفظ کرده بود  صاند یکی از کسانیکه در زمان رسول خدا در کتب فریقین نوشته

 برده شده که تمام قرآن را حفظ داشته
ً
اند، از  ابوبکر بود. و ازجمله کسانیکه نام ایشان مخصوصا

و طلحه و زبیر و سعد بن وقاص  ÷اجرین اصحاب رسول؛ حضرت امیر علی بن ابیطالبمه

و ابن مسعود و حذیفه بن یمان و سالم و ابوهریره و عبیدالله ابن السائب وعبدالله بن عمر بن 

خطاب و عبدالله بن عمرو بن عاص و عثمان بن عفان و عایشه و حفصه و اّم سلمه و مصعب بن 

 بالل و ابن اّم مکتوم.عمیر و عّمار و 

عباده بن الصامت و معاذ مکنی  :اند از جمله و أما از انصار نیز کسانی را به خصوصه نام برده

به أبی حلیمه و مجمع بن جاریه و فضاله بن عبید و مسلمه من مخلد. و أما کسانیکه نام ایشان 

اند چه بسیار بوده و بسیاری از افراد که حافظ قرآن بودند أما نه تمام  ذکر نشده و حافظ قرآن بوده

داری و عقبه بن عامر را  تمیم :هکامل نمودند از آن جملآن را  صآن و پس از رسول خدا

های قرآن را حفظ داشته و در نمازها  اند و هزاران نفر از اصحاب بودند که بعضی از سوره نوشته

کردند. و از جمله کسانی که تمام قرآن را حفظ داشته ومورخین و محدثین از او نام  قرائت می

مکرر به زیارت او  صکه رسول خدا اند زنی بود بنام اّم ورقه بنت عبدالله بن الحارث برده

 :به او فرمود صخواندند،  او تمام قرآن را جمع کرده بود. رسول خدا رفته و او را شهیده می می

اند آن قدر حافظ قرآن زیاد شد که  ات. و چنانچه مورخین نوشته تو امامت کن برای خانواده

مامه با مسیلمة کذاب هفتصد های مجاهدین قّراء که در جنگ ی شد از صف سپاهیان مرتب می

هائی که  درپی کتیبه زیادی در جنگ قادسیه، شهید شدند. و پی ۀنفر قاری قرآن شهید شد، و عد

مرکب از قاریان قرآن بود به طرف آذربایجان و ایران و شامات و ارمنیه و سایر بالد در حرکت 

 زی دنیا و آخرت رسانید.بودند و همان قرآن بود که ایشان را به اوج عّزت و عظمت و پیرو





 
 

 صکتابت قرآن در حضور رسول خدا -۳

نمودند. ابوعبدالله زنجانی در ص  نویسندگانی بود که کتابت قرآن می صبرای رسول خدا

اند  و جمع دیگری نوشته ۷۳تا ص  ۵۷ص  »االتقان«و سیوطی در کتاب  »تاریخ القرآن« ۴۲

مأمور به نوشتن قرآن بودند. از  صنفر بودند که از طرف رسول خدا ۴۳که نویسندگان وحی 

و  و عثمان بن عفان و ابوبکر و عمر ÷طالب علی بن أبی :اند را که نام برده  جمله کسانی

ابان بن  :بن عاص و دو فرزندشسفیان و سعید  معاویه بن ابی سفیان و یزید بن ابی ابوسفیان و

سعید و خالد بن سعید و زید بن ثابت و زبیر بن عوام و طلحه بن عبیدالله و سعد بن أبی وقاص 

و عامر بن فهیره وعبدالله بن رواحه وعبدالله بن سعیدبن أبی السرح و أبّی بن کعب و عبدالله بن 

حسنه و عالء الحضرمی و خالد بن األرقم و ثابت بن قیس و حنظله بن الّربیع و شرحبیل بن 

وسی و حذیفه بن یمان 
ّ

ولید و عمرو بن عاص و مغیره بن شعبه و معیقب ابن ابی فاطمه الد

بودند و  صآنان که بیشتر مالزم رسول خدا ۀوحویطب بن عبدالعزیز العامری، و از جمل

 کاتبان و بود. البته ب ÷طالب کردند یکی زید بن ثابت و دیگری علی بن ابی کتابت می
ً
عدا

قاریان و حافظان قرآن در میان اصحاب و تابعین به قدری زیاد شدند که مساجد اسالمی شب و 

م و استاد و شاگرد و نویسنده و
ّ
م و معل

ّ
قرآن و مانند ربیع بن خشیم گویندۀ  روز پر بود از متعل

 اند. چهارصد شاگرد قاری قرآن داشت چنانکه اکثر مورخین و محدثین نوشته





 
 

 دادند به نوشتن قرآن أهّمّیت می -۴

و اصحاب او و همچنین تابعین بعدی  صرسول خدا شود که ازتاریخ و روایات معلوم می

شد، فوری  ای نازل می دادند و هر وقت آیه و یا سوره العاده می به نوشتن قرآن اهّمّیت بسیار و فوق

 صنازل شد، رسول خدا ﴾ۡلَ�ٰعُِدونَ ٱ�َۡسَتوِي  �َّ ﴿ نوشتند چنانکه در خبر آمده که چون می
وات بیاورد، پس به او فرمود بنویس. رسول فرمود به زید بن ثابت بگوئید بیاید و کاغذ و د

و اصحاب او از اّول بعثت در این کار سعی داشتند چنانکه در اخبار آمده که عمر بن  صخدا

 چون شنید خواهرش مسلمان شده به حالت غضب به صخطاب در اوائل بعثت رسول خدا

حدید نوشته سورۀ  رآنایست و در آن از آیات ق ای از خانه صفحه او وارد شد، دید گوشهخانۀ 

ّیت  شود در طه نوشته شده. معلوم میسورۀ  دیگری دید که در آن ۀشده، و صفح
ّ

این کار جد

 کاغذ داشت در کاغذ وهرکس  کردند. و قاریان به این کار افتخار می یداشتند. و حّتی کاتبان وح

 ۷آیۀ  ت. ازنوش می نداشت در کتف گوسفند و یا پوست آهو و یا برگ و یا سنگ صافهرکس 

 انعام:سورۀ 

يِۡديهِمۡ  َولَوۡ ﴿
َ
ۡ�َا َعلَۡيَك كَِ�ٰٗبا ِ� قِۡرَطاٖس فَلََمُسوهُ بِ�  .]۷: [األنعام ﴾نَزَّ

 شود کاغذ در دسترس ایشان بوده، چون قرطاس به معنی کاغذ است و همچنین از معلوم می

 .﴾قََراِطيَس ُ�ۡبُدوَ�َها َوُ�ُۡفوَن َكثِٗ��ۖ  ۥَ�َۡعلُونَهُ ﴿ :همان سوره که فرموده ۹۱آیۀ 
 ۱۶۹دادند تا آنجا که آقای خوئی در ص  به هر حال آنقدر به کتابت و حفظ قرآن اهمّیت می

م ۀنویسد که؛ زنان مسلمه مهریّ  می »انيالبريتفس«
ّ
دادند. و  قرآن قرار میسورۀ  خود را تعلیم و تعل

 صهای خود را مطابق قرآنی که به رسول خدا قرآنمعلمین صدر اسالم مواظب بودند که 
ای تاء مستطیل داشت آنها مواظبت  عرضه شده بود بنویسند، پس اگر قرآن عرضه شده در کلمه

  کردند که مستطیل نوشته شود و اگر تاء مدّور بود مواظبت می می
ً
ردند مدّور نوشته شود. و مثال

گذاشتند  گذاشتند. و بعد از واو مفرد الف نمی میاگر بعد از واو جمع هر جا الف بود همه الف 

مگر جائیکه قرآن اصحاب اّولّیه، الف داشته باشد، آنجا را مواظب بودند که الف داشته باشد. 

چنان سعی و کوشش در ضبط کّمّیت و کیفّیت آن داشتند که در هیچ کتابی چنین مواظبت 
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ۡ�َا إِنَّا َ�ُۡن ﴿ :نشده. چون حق تعالی وعده فرموده : او ﴾٩لََ�ٰفُِظوَن  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱنَزَّ

خواست که چنین مواظبتی از قرآن بعمل آید، ناگفته نماند چه بسیار عوام و نفهمند بعضی از 

ب است و قرآن  گویند این قرآن گویندگان مذهبی که می
ّ
ها اهمیت ندارد، زیرا کاغذ و مرک

تابع همین  صاند که خود رسول خدا ینان ندانستهحقیقی خود رسول و یا خود امام است. ا

 نوشته بودند، خدا به او فرمود: قرآنهای کاغذی بود که روی کاغذ

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ِ ُكوَن ب ْ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱُ�َمّسِ قَاُموا
َ
لَٰوةَ ٱَوأ ۡجَر  لصَّ

َ
 ﴾١٧٠ لُۡمۡصلِِح�َ ٱإِنَّا َ� نُِضيُع أ

 .]۱۷۰[األعراف: 
قرآن ایمان آورد تا مصداق یؤمنون بالکتاب باشد. و کتاب إلهی و خود رسول باید به همین 

کند  ها که روی کاغذها نوشته شده. همین گوینده که توهین به قرآن می عبارتست از همین قرآن

ب است برود در دادگستری حضور دادستان و بگوید این کتاب قانون را  و می
ّ
گوید کاغذ و مرک

 
ّ
فهمانند  ب است او را زنجیری و زندانی خواهند کرد، و به او میدور بیندازید، زیرا کاغذ و مرک

 که هر قانونی در کاغذ و صفحات کتابست، نه در جای دیگر. حال ببینید چه قدر نادانست آن

عی دوستی اوست و می ÷دشمن علیگویندۀ 
ّ

ین چون معاویه  که مد
ّ

گوید در جنگ صف

ها کاغذ ومرکب است! دروغ به این  ه این قرآنفرمود: نعوذ بالل ÷ها را سرنیزه کرد، علی قرآن

البالغه  اند حّتی در نهج دهند، در حالیکه تمام موّرخین نوشته بزرگی را به آن امام نسبت می

فرمود ما سزاوارتریم که بدعوت به قرآن لّبیک بگوئیم و اجابت  ÷موجود است که آن امام

های معمول در کاغذ و مرکب  ه همین قرآناند که هرکس ب فرموده ÷کنیم. و تمام فقها و أئّمه

 است و در هیچ تاریخی ذکر نشده که آن حضرت چنین ت
ّ

وهین کرده توهین کند، کافر و مرتد

و ما از این دعوت به قرآن سرپیچ  »�ن أحق بمتابعة القرآن« :باشد، بلکه حضرت فرمود

عیان دوستی او که دشمن اسال چنین می ÷نیستیم. علی
ّ

م و قرآنند چنان گوید، ولی مد

قرآن «ها پاک خواهیم کرد. در ذیل عنوان  اند. و ما آن حضرت را از این تهمت ها باو بسته نسبت

 ».÷از نظر علی



 
 

 عرضه کردند صنویسندگانی که قرآن خود را به رسول خدا -۵

ثین از آن جمله ابوعبیده دربسیاری 
ّ

و ابوعبدالله  »القراءات«کتاب  از موّرخین و محد

جدید و سیوطی در کتاب  »بحار« ۹۲، ج ۷۷و مجلسی در ص »تاریخ القرآن«زنجانی در 

اند که در زمان  خود و بخاری در صحیح خود نوشته »فهرست«و محمد بن اسحق در  »اتقان«

بعضی از اصحاب او قرآن را در حضور او جمع کرده و به آن حضرت عرضه  صدارسول خ

د بن النعمان و ابوالدرداء و معاذ بن یو سعد بن عب ÷داشتند، از آن جمله علی بن ابیطالب می

 جبل و ابوزید ثابت بن زید و أبّی بن کعب و عبید بن معاویه و زید بن ثابت.

که گفت سؤال کردم از انس بن مالک خادم رسول بخاری در یک جا روایت کرده از قتاده 

که در زمان پیغمبر چه کسی جمع کرد قرآن را؟ او چهار نفر را نام برد که همه از انصار  صخدا

 :بودند

 .ابّی بن کعب -۱

 .معاذ بن جبل -۲

 .زید بن ثابت -۳

 ابو زید. -۴

درداء ابوال صکنندگان قرآن در زمان رسول خدا و در جای دیگر نقل کرده که یکی از جمع

 :ای بودند و پنج نفر را نام برده سیوطی روایت کرده که جامعین قرآن عده »اتقان«کتاب بود و در 

معاذ و عبادة بن الصامت و أبی بن کعب و ابوالدرداء و ابو اّیوب انصاری. و جای دیگر یکی از 

برده.  داری را نام عثمان شمرده و دیگر تمیم صکنندگان قرآن را در زمان رسول خدا جمع

اند و اضافه بر کسانیکه ذکر شد مجمع بن جاریه را  داود و شعبی شش نفر را نام برده بیهقی و ابی

شمرده. و خوارزمی در کتاب مناقب خود روایت کرده و دو نفر را نام برده که زمان رسول 

 و أبّی بن کعب. ÷قرآن را جمع کردند: علّی بن ابیطالب صخدا

 صای در زمان رسول خدا عده  شود که ر و روایات مسلم میبه هر حال از مجموع اخبا
و حضور هزاران نفر اصحاب او. و  صقرآن بودند در حضور رسول خدا ۀکنند نویسنده و جمع

از مسلمین چه اصحاب هریک خانۀ  ها بتوسط رونویس بتدریج زیاد شد که در همان قرآن
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و چه تابعین، یک قرآن یا بیشتر موجود بوده، تا بجائیکه یک نفری مانند ربیع بن  صرسول

مأمور  ÷خثیم چهار صد نفر شاگرد قاری قرآن داشت، و او بود که از طرف حضرت أمیر

های قرآن در عصر صحابه و تابعین زیاد شده بود که در  سرحد قزوین شد. و آن قدر نسخه

ها رو به ازدیاد بود، و مسلمین از پدران  مین صورت نسخهدسترس تمام مسلمین بود و به

سابقین و الحقین راویان   خویش گرفتند و به فرزندان خود رسانیدند و نشر شده و تمام مسلمین

بتواتر رسیده، و هیچ  صاند، از زمان ما تا زمان رسول خدا و ناقالن و کاتبان این قرآن بوده

ه. متأسفانه مسلمین که باید تواتر قرآن را بدانند و متوجه کتابی این چنین تواتری بخود ندید

خبری  باشند که قرآن سند دین و مدرک رسالت پیغمبر و سند شریعت ایشان است، در عین بی

یکی از اصحاب  ۀاند این قرآن نوشت شان خیال کردهیاند تا جائیکه بعضی از ا مانده و متوجه نشده

ز آنکه عثمان مردم رابه قرائت واحد دعوت کرد، آن هم قرآنی باشد، غافل ا و راوی آن عثمان می

عرضه شده بود، و این عمل مورد قبول  صکه بین اصحاب رسول مشهور بود و به رسول خدا

بود نه اینکه عثمان قرآن خود را که مدّون کرده  ÷با تأیید علی بن ابیطاب صاصحاب رسول

در کیفّیت  صبوده، چون پس از رسول خدابزور بر سایرین تحمیل کرده باشد! خیر چنین ن

ملک يوم «و دیگری  »مالک يوم الدين«قرائت بسیاری از کلمات قرآن اختالف بود مثال یکی 

نمود.  تشدید طاء قرائت میه ب »يطهرن« یگریتخفف و ده ب »يطهرن«خواند یکی  می »الدين

ست برای رفع راخوا صسوم که آنروز زمامدار مسلمین بود اصحاب رسول خدا ۀخلیف

 شود: ختالف چنانکه ذیال بیان میا



 
 

 عثمان به رأی اکثرّیت قرائت مشهور را انتخاب کرد -۶

و  ۶۵ص  »تاریخ القرآن«و ابوعبدالله زنجانی در  ۱۷۱ص  »البیان«ب آقای خوئی در کتا

و بخاری در صحیح خود و هم  »الفهرست«و صاحب کتاب فهرست در  »اتقان«سیوطی در 

اختالف قرائت در بعضی از کلمات قرآن آن هم در  صرسول خدا اند که پس از دیگران نوشته

ت پیدا کرد، بعضی از 
ّ

صدر اسالم زیاد موجب تشتت و نفاق بود تا زمان عثمان این اختالف شد

مین قرآن با شاگردان اندیش به فکر رفع اختالف افتادند، کار به جائی رسید که مع مسلمین مآل
ّ
ل

خود به نزاع و مشاجره پرداختند و قّراء و حافظان قرآن در شام و یمن و عراق و آذربایجان و 

مجاورت عرب با عجم و اختالط لغات، این اختالف زیادتر  ۀارمنستان پراکنده شدند و بواسط

حذیفه بن یمان که  شد. در این هنگام شد به طوریکه باعث تأثر یک نفر مسلمان فهمیده می می

بود از استمرار این اختالف احساس خطر کرد و او با  صیکی از بزرگان اصحاب رسول خدا

اهل شام در فتح ارمنّیه و آذربایجان شرکت کرده بود و اختالف و جدال قراء را دیده بود، چون 

 ۀزد ای خلیف وارد بر عثمان شد عاقبت سوء اختالف قراء را اعالم و اظهار وحشت کرد، و فریاد

رسول، أّمت اسالمی را دریاب، پیش از آنکه مانند یهود ونصاری در کتاب آسمانی خود 

اختالف کنند. لذا عثمان فرستاد نزد حفصه و قرآنیکه نزد او بود خواست، سپس دوازده نفر از 

ت و زید بن ثاب :مهاجر و انصار را که اکثرشان جوان و با سواد بودند خواست از آن جمله بود

عبدالله بن زبیر و سعید بن عاص و عبدالرحمن بن حارث. و پس از آن أمر کرد که قرآن را چند 

موافق یکدیگر استنساخ کنند و دستور داد اگر در کیفّیت نوشتن یک کلمه اختالف کردید  ۀنسخ

آن طوریکه در زبان قریش معمول است بنویسید زیرا قرآن به زبان ایشان نازل شده، و خود 

را نیز خواست وگفت آنچه نوشته  صکرد و سایر اصحاب رسول خدا مان نیز نظارت میعث

ق باشد که همان شود نظارت کنید و آن  می
ّ

فاق و مشهور بین اصحاب و محق
ّ
 ات

ّ
قرائتی که محل

قرآن موافق یکدیگر در حضور اصحاب نسخۀ  نید. تا اینکه چهارباشد درج ک می »ما أنزل الله«

عرضه شده بود تهّیه کردند. و  صد، و طبق همان قرائتی که به رسول خدارسول عرضه داشتن

بصره و یکی به کوفه و یکی به شام فرستادند و یکی را در مدینه گذاشتند و ه سپس یک نسخه ب

کند، باید مطابق همان نسخ باشد که  در هر شهری قرائت و استنساخ میهرکس  مقّرر شد که
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ایکه به شام  نویسد نسخه زنجانی می »تاریخ القرآن«در شد. دیگر اختالفی بین مسلمین نبا

 به لنینکراد و سپس به جای دیگر  فرستادند تا قرن هشتم هجری در مسجد
ً
دمشق باقی بود و بعدا

 نقل شد.



 
 

 انجام داد ÷عثمان کار واجبی را به تأیید علی -۷

 »سعدالسعود«طاوس در کتاب  مسطور شده و ابن ۶۸زنجانی ص »القرآن تاریخ«در چنانکه 

 : عثمان برای امیرالمؤمنیناند خود نوشته تفسیر ۀانی در مقدمو شهرست »االتقان«و سیوطی در 

ای مانند یکدیگر نمود.  های مّتحده ها را جمع و نسخه او قرآن ۀو به تأیید او و به اشار ÷علی

در خطابه  ÷سوید بن علقمه که گفت شنیدم علی بن ابیطالباند از  کتب مذکوره روایت کرده

اق أمر عثامن وقولكم حرّ  هللا إياكم والغلو يفاَ هللا اَ  !أهيا الناس« :فرمود خود می ۀو خطب

 ، مجعنا وقال: ما تقولون يفصمن أصحاب رسول اهللا قها إال من مألاملصاحف فواهللا ماحرّ 

 كخري من قرائت ييلقی الرجل الرجل فيقول قرائت :اختلف الناس فيها يهذه القرائة الت

أي؟ قال: أريد أن أمجع الناس علی مصحف واحد فإنكم إن  ُرُّ إيل الكفر. فقلنا: ما الرّ وهذا جيَ

اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشدّ اختالفا. فقلنا: نِعمَ ما رأيت. فأرسل إلی زيد بن ثابت 

يشء إال يف حرف واحد  ی اآلخر، فلم خيتلفا يفيكتب أحدكام ويمل :وسعيد بن العاص وقال

بن ثابت ألنه  واختار قرائة زيد» التابوة«وقال اآلخر » التابوت«البقرة فقال أحدمها  ةسور يف

روی در  فرمود ای مردم خدا را مالحظه کنید و از خدا بترسید و از زیاده« :. یعنی»كتب الوحی

مصاحف به او خودداری نمائید، سوزانندۀ  از گفتن ه او خودداری کنید وامر عثمان و بدگوئی ب

. صگروهی از اصحاب رسول خدااشارۀ  زیرا به خدا قسم عثمان این کار را نکرد مگر پس از

اند،  گوئید در این قرائت که مردم در آن اختالف کرده ما را جمع کرد و بما گفت چه می عثمان

ائت من بهتر از قرائت تو است و این کار منجر به گوید قر کند و می این مرد آن مرد را مالقات می

خواهم مردم را جمع کنم و مّتحد نمایم بر  شود؟ پس ما گفتیم رأی خود را بگو. گفت می کفر می

مصحف واحد و قرائت واحد، زیرا گر شما امروز (که صدر اسالم است) اختالف کنید، پس از 

خوبی است، همین کار را بکن. پس عثمان  شما اختالف شدیدتر خواهد شد؟ ما گفتیم این رأی

فرستاد و زید بن ثابت و سعید بن عاص را حاضر کرد و گفت یکی از شما بنویسد و دیگری 

آیۀ  بقرهسورۀ  بخواند. پس این دو نفر اختالفی نکردند در کتابت قرآن مگر در یک حرف که در

بتاء » تابوه«دیگری گفت بتاء مستطیل و » تابوت«باشد، پس یکی از ایشان گفت  می ۲۴۸
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(و بتاء  صمستدیر. و قرائت زید بن ثابت انتخاب شد زیرا کاتب وحی بود نزد رسول خدا

 .»نوشته شد)مستطیل 

 در دسترس هشتصد میلیون مسلمین است همان قرآن 
ً
بنابر آنچه ذکر شد قرآنی که فعال

و  ÷و اصحاب او است و قرآنی است که به نظارت امیرالمؤمنین علی صرسول خدا

البالغه همین قرآن معمول را حّجت بر  تصویب و تأیید او تهّیه شده و آن حضرت در خطب نهج

باع از آن نموده، چنانکه خواهد آمد. و اگر کم و یا زیاده 
ّ
خلق و امام همه دانسته و أمر بانتفاع و ات

 گوشزد کند آن را  ت واجب بود در زمان خالفت خودشده بود بر آن حضر
ّ

تصحیح و یا الاقل

تر و موجب حفظ سند شریعت و میزان حّق و باطل بود. اضافه  زیرا این کار از هر کاری واجب

بر اینکه آن حضرت اشکالی نکرده در زمان خالفتش، بلکه در حضور مستمعین خود همین 

باع و کافی دانست
ّ
ه و فرموده در اختالفات دینی باید به آن رجوع کنند، چنانچه قرآن را واجب االت

کلمات او در فصل دهم خواهد آمد. بنابراین برای احدی از مسلمین عذری پذیرفته نخواهد بود 

 متواتره موجود مانده بدون نقص و تحریف.  ۀدر ترک تمّسک به قرآن. و این حّجت باقیه و معجز

دادن جمع قرآن را به خلفاء امر  . نسبتنویسد می »انالبی«کتاب  ۱۷۰آقای خوئی در ص 

و اجماع أّمت و مخالف عقل  صموهومی است که مخالف کتاب خدا و سنت رسول

قرآن ابوبکر بوده در أّیام خالفتش، چنین بوده که ابوبکر همان  ۀکنند باشد،  اگر بگوئیم جمع  می

ده. وشکی نیست که عثمان وین نموقرآن مشهور بین اصحاب را برای خود رونویسی کرده و تد

 ۀبسلیقآن را  نیز قرآن را جمع و مدّون نموده زمان خالفتش، أما نه بمعنای اینکه آیات و سور

خود جمع کرده باشد، خیر، بلکه باین معنی که مسلمین را جمع نموده بر یک قرائت مشهور 

مسلمین را از اختالفات در  ودر قرائت جلوگیری کرده،  ۀمتواتر بین اصحاب و از تشّتت و تفرق

 اند. قرائت بازداشته. و گفتار آقای خوئی را جمعی از بزرگان دیگر نیز نوشته

حارث محاسبی گفته: مشهور بین مردم این است که قرآن را عثمان جمع نموده، ولی چنین 

ار کرد نیست، و این شهرت اصلی و مدرکی ندارد فقط عثمان مردم را بر قرائت به طریق واحد واد

عثمان مردم را وادار کرد به  :نویسد و آنهم باشاره و اختیار مهاجرین و انصار. آقای خوئی می

گرفته بودند و این  صقرائت واحده همان قرائتی که متعارف بین مسلمین بود و از رسول خدا

ادی که کار عثمان کار خوبی بود و خدمتی بود که احدی از مسلمین بر او انتقاد نکرد. أما انتق

المال را حیف و میل  بر او داشتند این بود که چرا والیات را به بستگان و فامیل خود سپرده و بیت

 ۱۷۳های مخالف قرائت مشهور را از بین برداشت. و در ص  کنند. و چرا بعضی از قرآن می
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دلیل بوده،  ÷اگر قرآنی برخالف قرآن معمولی طبق روایات آحاد نزد امیرالمؤمنین :نویسد می

شود که آن قرآن کمتر و یا زیادتر از این قرآن معمولی بوده، بلکه در آن چیزی از  بر این نمی

تأویل و مورد نزول و یا شرح مراد بوده، و ممکن است در مورد نزول نام بعضی از منافقین بوده 

روش از جامعه برکنار داشته. باضافه آن را  ÷مصحلت ندانسته، ولذا علیآن را  که انتشار

و حسن اخالق او منافات داشت با اینکه اسماء منافقین را در کتاب خدا یعنی  صرسول خدا

در ذیل آن ذکر کند. و سنت خدا نیز بر این جاری نشده که اسرار و نفاق بندگان را فاش کند و 

مسلمین را وادار کند که به یکدیگر فحش و سّب و لعن کنند و بجان هم بیفتند، پس اگر اسماء 

بوده در متن آن قرآن نبوده بلکه بعنوان توضیح بوده، و دانستن آن هم  ÷نافقین در قرآن علیم

 بر کسی الزم نبوده است.





 
 

 صدالئل دیگر بر جمع قرآن زیر نظر حضرت رسول -۸

قرآن جمع و مدون شده  صشود که در زمان رسول خدا تواریخ و روایات مسلم میاز 

 :باشد الئل دیگری نیز در اینجا میبشکل کتابی، اضافه بر دالئلی که ذکر شد د

 إ�«: اند که فرمود روایت کرده صخبر متواتریکه فرق مسلمین از رسول خدا دلیل اول:
. یعنی من دو چیز گران را »كتاب اهللا وسنيت« و یا »في�م اثلقل� كتاب اهللا وعرت� كتار

که آن بزرگتر است، بنابراین رسول  »كربالثقل األ«گذارم یکی کتاب خدا و هو  در میان شما می

کتابی داشته و موجود بوده که در دسترس و میان أّمت گذاشته، و چنین استفاده  صخدا

 ها و ای در احجار و برگ نکه آیات متفرقهشود که قرآن به شکل کتابی بوده مدّون، نه ای می

د بوده، که در دسترس همه باشد و إال اگر یک قرآن  ها پوست و ها سنگ
ّ

باشد. و دیگر اینکه متعد

 کند. باشد، آنهم تحت نظر وصی خود در میان صندوقی مقفل بگذارد صدق تارک فیکم نمی

ده و اگر بشکل کتاب مدّون نبود آیات خود قرآن که مکرر اطالق کتاب بر قرآن ش دلیل دوم:

 
ً
 آل عمران فرموده:سورۀ  ۱۱۹آیۀ  دراطالق کتاب بر او صحیح نبود، مثال

﴿ ِ  .]۱۱۹: عمران آل[ ﴾ۦُ�ِّهِ  لِۡكَ�ٰبِ ٱَوتُۡؤِمُنوَن ب
آن را  که این صریح است تمام قرآن مجموع و مدون بوده بشکل کتابی که خدا ایمان به تمام

 فرموده: ۲آیۀ  بقرهسورۀ  . و درخواسته

 .]۲: ةبقر[ال ﴾َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ�  لِۡكَ�ُٰب ٱ َ�ٰلَِك ﴿
 :آل عمران فرموده ۷آیۀ  و در

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ نَزَل َعلَۡيَك  �َّ
َ
مُّ  لِۡكَ�َٰب ٱأ

ُ
َۡكَ�ٌٰت ُهنَّ أ َخُر  لِۡكَ�ٰبِ ٱِمۡنُه َءاَ�ٰٞت �ُّ

ُ
َوأ

 .]۷: [آل عمران ﴾ُمتََ�ٰبَِ�ٰٞتۖ 
نازل کرده بر تو این کتاب را که قسمتی از آن آیات محکماتست و آن خدا خدائی است که «

 .»اصل کتابست، و قسمت دیگر از آن متشابهاتست الکتاب و آن امّ 

شود که کتاب مدّون مجموعی باشد دارای دو قسمت، سپس  و چنین سخنی در جائی گفت می

 : فرموده ۸۹آیۀ  نحلسورۀ  آنکه در بگوید قسمتی از آن چنین و قسمت دیگر چنانست. و مانند
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ۡ�َا َعلَۡيَك ﴿ ءٖ  لِۡكَ�َٰب ٱَونَزَّ ۡ�َ ِ
 .]۸۹نحل: [ال ﴾تِۡبَ�ٰٗنا لُِّ�ّ

 ه درباشد، و مانند آنک شود که در آن بیان هر چیزی می که به کتاب مدّون معّینی گفته می

 :فرموده ۳آیۀ  آل عمرانسورۀ 

نَزَل ﴿
َ
ِ�يَل ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةَ ٱَوأ نَزَل  ِمن ٣ ۡ�ِ

َ
 .]۳: [آل عمران ﴾ۡلُفۡرقَاَنۗ ٱَ�ۡبُل ُهٗدى ّلِلنَّاِس َوأ

توان گفت مقصود از تورات و انجیل کتاب مدّونی نبوده بلکه پس از موسی و  چنانچه نمی

نبوده بلکه پس از  صتوان گفت کتابی مدّون نزد محمد مدّون شده همینطور نمی ÷عیسی

کتابی مدّون در زمان خودشان  ÷ضرت عیسیفوت او مدّون شده، اگر بحضرت موسی و ح

ذکر شده نعوذ بالله غلط است.  ۵۳آیۀ  بقرهسورۀ  که در ﴾لِۡكَ�َٰب ٱَءاتَۡيَنا ُموَ� ﴿ نازل نبوده

کتابی نبوده و پس از فوت او کتابی شده،  ÷توان گفت در زمان موسی پس همانطور که نمی

 ۳۸آیۀ  انعامسورۀ  ا دراینکه خد توان چنین سخنی گفت. و طور نسبت به قرآن نمی همین

 فرموده:

ۡطَنا ِ� ﴿ ا فَرَّ �  لِۡكَ�ٰبِ ٱمَّ ءٖ  .]۳۸: [األنعام ﴾ِمن َ�ۡ
بوده و  صباشد که بدست رسول خدا که الف و الم الکتاب اشاره به همان کتاب مدّونی می

همچنین آیات ب؟ و کردند: کو آن کتا همه چیز در آن ذکر شده، و اگر چنین نبود مردم سؤال می

 دیگریکه فرموده:

نَزۡلَ�ُٰه ُمَباَرٞك فَ  َوَ�َٰذا﴿
َ
 .]۱۵۵[األنعام:  ﴾...تَّبُِعوهُ ٱكَِ�ٌٰب أ

 و فرموده الله:

ُ ٱ﴿ ِيٓ ٱ �َّ نَزَل  �َّ
َ
ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱأ   .]۱۷[الشوری:  ﴾لِۡمَ�اَنۗ ٱوَ  ۡ�َقِّ ٱب

ٓ ﴿ و: ا نَزۡ�َآ إَِ�َۡك  إِ�َّ
َ
ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱأ  .]۱۰۵النساء: [ ﴾...�َّاِس ٱِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱب

 :فرموده ۳۷آیۀ  یونسسورۀ  و در

ٰى ِمن ُدوِن  ۡلُقۡرَءانُ ٱَوَما َ�َن َ�َٰذا ﴿ ن ُ�ۡفَ�َ
َ
ِ ٱأ ِيٱَوَ�ِٰ�ن تَۡصِديَق  �َّ َ�ۡ�َ يََديۡهِ  �َّ

  .]۳۷[یونس:  ﴾َ� َرۡ�َب �ِيهِ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَوَ�ۡفِصيَل 
 چند ۀاطالقات و موارد مقصود مجموعکه در تمام این 

ّ
آیۀ  مدّونی بوده به شکل کتاب، و إال

شود. و اگر کسی بگوید چنین کتابی در زمان  متفّرقه میزان صّحت و سقم تمام مطالب دینی نمی

 بوجود آمده، یعنی پس از وفات آن حضرت بدست علی صرسول خدا
ً
و یا  ÷نبوده و بعدا
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توان مسلمان  این آیات قرآن را تکذیب کرده و چنین کسی را نمیبدست عثمان مدّون شده، تمام 

اسالم را متزلزل کرده و آبرو و حیثّیت مسلمین و کتاب إلهی آنان ریشۀ  نامید. آری تفرقه و نفاق

 قرآنی جعل کردند و گویا خواسته
ّ

اند که لطمه  را برده و خودشان بدست خود احادیث ضد

  :فرموده باعتبار قرآن بزنند، اگرچه خدا

ِ ٱواْ نُوَر  ُٔ ِ�ُۡطِ�  يُرِ�ُدونَ ﴿ ۡفَ�ٰهِِهۡم وَ  �َّ
َ
ُ ٱبِأ َّ�  ِ  .]۸[الصف:  ﴾...ۦ ُمتِمُّ نُورِه

برای اعتبار خود و کوبیدن طرف اخباری هریک  شیعه و سّنی آمدند ۀمالحظه کنید دو فرق

 ذکر شد و اصل مدرک اسالم و سند 
ً
 تمام آن آیاتی که فوقا

ّ
شریعت خود قرآن را جعل کردند ضد

خانه نشست و قرآن  ÷، علیصتضعیف کردند. یکی خبری جعل کرد که پس از رسول خدا

را جمع کرد و بشکل کتاب نموده، و قرآنی را که خدا برای هدایت جهانیان نازل فرموده نزد خود 

مخفی کرد و مسلمین را از  ÷نزد وصی خود امام حسنآن را  در صندوقی مقفل گذاشت و

قرآن محروم کرد. باید گفت: راوی این خبر به خدا و اسالم و قرآن عقیده نداشته زیرا فیض 

در زمان خالفت خود در باالی منبر همین قرآن معمولی را حجت و امام دانسته و در  ÷علی

البالغه وسایر خطب خود مردم را به آن ترغیب کرده، و خود از قرآن مخفی نام  نهج ۱۳۳ ۀخطب

ای مسلمین قرآن بسوی شما و برای شما نازل  ه حق تعالی مکرر در قرآن فرموده: نبرده به اضاف

 :نساءسورۀ  ۱۷۴آیۀ  ه مانندشد

َها﴿ ُّ�
َ
� بِيٗنا  �َّاُس ٱ َ�ٰٓ نَزۡ�َآ إَِ�ُۡ�ۡم نُوٗر� مُّ

َ
ّ�ُِ�ۡم َوأ  و در ﴾١٧٤قَۡد َجآَءُ�م بُۡرَ�ٰٞن ّمِن رَّ

 :فرموده ۱۳۶آیۀ  بقرهسورۀ 

﴿ ْ ِ  قُولُٓوا ِ ٱَءاَمنَّا ب نزَِل إَِ�َۡنا �َّ
ُ
 .]۱۳۶: [البقرة ﴾َوَمآ أ

 فرموده: ۱۸۵آیۀ  و در

ِيٓ ٱَرَمَضاَن  َشۡهرُ ﴿ نزَِل �ِيهِ  �َّ
ُ
 .]۱۸۵: ةبقر[ال ﴾ُهٗدى ّلِلنَّاِس  ۡلُقۡرَءانُ ٱأ

ٓ ﴿ :فرموده ۴۱آیۀ  زمرسورۀ  و در ا نَزۡ�َا َعلَۡيَك  إِ�َّ
َ
 .]۴۱: [الزمر ﴾لِلنَّاِس  لِۡكَ�َٰب ٱأ

کتابی نبوده، و  صباید گفت نعوذ بالله تمام این آیات دروغ است، زیرا زمان رسول خدا

ل شده و مردم مسلمین همه بی صپس از رسول خدا
ّ

کتاب بودند تا  هم کتابی در صندوقی مقف

تی آمده چنین و چنان کرده.  ÷علی
ّ

 پس از مد

لت برای ایشان آمدند اخباری جعل و از آن طرف سّنیان برای باال بردن خلفاء و جعل فضی

 ۀابوبکر بود و او بود که چنین خدمتی به جامع صقرآن پس از رسول خداکنندۀ  جمع کردند که
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 ۀکتابی نجات داد، و در بعضی از اخبار دیگرشان جامع قرآن خلیف مسلمین نمود و آنان را از بی

ه، آقای خوئی و هم سیوطی در دوم عمر بود و در بعضی از اخبار دیگر جامع قرآن عثمان بود

گوید این اخبار؛ اخبار  اند، ولی آقای خوئی می اخبار را ذکر کرده این »االتقان«و  »البیان«کتاب 

 بی
ً
اند. آقای  اعتبار است و گویا دست دشمن اسالم در کار بوده و اینان متوجه نشده آحاد و تماما

از خلفا امر موهومی هریک  دادن جمع قرآن به گوید نسبت می »البیان«کتاب  ۱۷۱خوئی در ص 

 و عقل و اجماع مسلمین. صاست که مخالف است با کتاب خدا و سنت رسول

نشینی قرآن محّرک آن بوده که اصحاب  فصاحت و بالغت و شیرینی و دل دلیل سوم:

رده، چگونه ک جمع کنند، عربی که اشعار و خطب فصیح جاهلّیت را جمع میآن را  صرسول

ممکن است قرآنی را که هر فصیح و بلیغی را عاجز کرده بود جمع نکند، و حال آنکه تمام عرب 

 دلباختة آن بودند، مؤمن عرب برای ایمانش و کافر عرب برای معارضه و آوردن مثل آیاتش.

و میل و رغبت او به قرآن، و حفظ و نوشتن  صزعامت و سلطنت رسول خدا دلیل چهارم:

تش به آن رغبت پیدا میآن. ا
ّ
  گر سلطان قومی به چیزی متمایل شد، تمام مل

ً
کنند، خصوصا

دنیا و دین به قرآن راغب  سلطنتی که عنوان دینی نیز داشته باشد، در این صورت مردم برای طلب

مورد رغبت است. و اگر هرکس  بودند و حافظ قرآن مانند استاد دانشگاه مقامی داشت که برای

 ، کافی خواهد بود.صهمین علل برای تدوین قرآن در زمان رسول خدانباشد مگر 

برای قرائت  صهائیکه برای قرآن ذکر شده، رسول خدا ها و بهره اجرها و ثواب دلیل پنجم:

روایت کرده از  »جامع االخبار«در و حفظ و جمع و کتابت آن چقدر بیانات دارد، شیخ صدوق 

بعد تعليم العلم أحب إىل اهللا تعاىل من  ءيش يا سلمان لیس« :که فرمود صرسول خدا
 :. و فرمود»فضل القرآن ىلع سائر الالكم كفضل اهللا ىلع خلقه«: . و نیز فرمود»القرآن أةقر

  يمن أعطاه اهللا القرآن فرآ«: . و فرمود»دون اهللا ءالقرآن أفضل لك يش«
ُ
 يعطأن أحدا أ

إقرؤا القرآن واستظهروه « :و فرمود .»م صغ�ار عظيما وعظَّ فقد صغَّ  يعطأفضل ما أشیئا 
گاه خود قرار  تکیهآن را  قرائت قرآن کنید و«: . یعنی»قلبا وىع القرآن ُب ذَّ عَ �ُ  فإن اهللا تعاىل ال

. و فرمود: روز قیامت بقاری »کند دلیرا که ظرف قرآن باشد دهید زیرا خدایتعالی عذاب نمی

 یعنی: از آیات قرآن بخوان و باال برو. زیرا درجات بهشت به مقدار »وارقأ أقراِ «قرآن گفته شود 

شود، و هزاران حدیث دیگر که مقداری از  ای عنایت می آیات قرآن است که بهر آیه درجهشمارۀ 

البالغه نقل خواهیم کرد و لذا حفظ و جمع قرآن مورد رغبت جوانان بود. آقای  آن را از نهج
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نقل کرده از عبدالله بن عمر که گفت جمع  بسند صحیح »انالبی«کتاب  ۱۶۵خوئی در ص 

قرآن را ماهی یک  :رسید، فرمود صخواندم، خبر من به رسول خدا کردم قرآن را و هر شب می

جمع قرآن و قرائت آن یکی از بزرگترین  صمرتبه ختم کن. و برای اصحاب رسول خدا

زمه و ضّجه قاریان قرآن در مسجد ها بود، چنانکه کلیب اسدی گوید: آنقدر صدای زم عبادت

یعنی؛ خوشا به حال این قوم! و  »الءؤطوبی هل«: فرمود می ÷رسول خدا بلند بود که علی

چون کثرت ضجه قاریان را بتالوت قرآن دید، أمر نمود که؛ صداهای خود را  صرسول خدا

 کوتاه کنید تا یکدیگر را به غلط نیفکنید.

قرآن متواتر است و اگر بگوئیم قرآن پس از رسول  اجماع أّمت بر اینکه دلیل ششم:

ایم و این باطل است.  جمع و مدّون شده بدست دو نفر، برخالف اجماع سخن گفته صخدا

و در محضر صدها نفر از اصحاب  صزیادی در حضور رسول خدا ۀپس چنانکه ذکر شد عد

 و خلفای پس از او صاند، و در زمان رسول خدا او این قرآن را جمع و مدّون و نشر نموده

 امیرالمؤمنینهرکس 
ً
و خانواده  ÷قرآن را نوشته بنظارت و تأیید سایر اصحاب بوده و خصوصا

اند و  ریان قرآن بودهقا ÷اند و اکثر اصحاب حضرت امیر و اصحاب او نیز در آن نظارت داشته

 بیان خواهد شد. ۱۷لذا قرآن از کم و زیاد مصون مانده است، چنانچه در فصل 
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 صو تنظیم این قرآن فعلی زیر نظر رسول خدا چنانکه از فصول گذشته ظاهر شد تدوین
شد، رسول  ای نازل می انجام شده و از فریقین بکثرت روایات نقل شده که هر آیه و سوره

در کجای قرآن و آیه را در کدام سوره قرار دهید، و آن را  :فرمود بکاتبان وحی می صخدا

البیان طبرسی و  در مقدمة مجمع فالن سوره را پس از فالن سوره قرار دهید، مانند حدیثی که

های طوالنی که اول قرآن  : بجای تورات سورهفرمود صسایر کتب وارد شده که رسول خدا

باشد که  هائیکه دارای صد آیه می های مئین یعنی سوره است بمن عطا شده و بجای زبور سوره

ایر أنبیاء، های مفّصل، برتری یافتم بر س در وسط قرآن است بمن عطا شده، و با سوره

های کوچک  های مفّصل، سوره یونس، و سورهسورۀ  باشد تا های طوالنی از بقره می سوره

های مختلف  است، و اگر بنا بود ترتیب و تنظیم قرآن بنظر مردم واگذار شود، هزاران قرآن

شود بنظر مردم  آمد، و حال آنکه نیامده، پس معلوم می الّترتیب باختالف ذوق ها بوجود می

ب  سوره صشود که زمان رسول خدا بوده. از خود قرآن استفاده مین
ّ
های قرآن معّین و مرت

تُواْ ﴿ :سوره مانند آن بیاورید و فرموده توانید یک بوده، و لذا با کفار مبارزه کرده که اگر می
ۡ
فَ�

نَزلَۡ�َٰها ُسوَرةٌ ﴿ :نور فرمودهسورۀ  و در ﴾ۦ�ُِسوَر�ٖ ّمِن ّمِۡثلِهِ 
َ
شود سوره سوره  معلوم می ﴾أ

مة اّول تفسیر 
ّ

و تفسیر  »صافی«بودن را نیز خدا تعیین فرموده، و نیز روایتی نقل شده در مقد

قلین«
ّ
مجيع سور « :فرمود که می صآل عمران از رسول خداسورۀ  ۷آیۀ  در تفسیر »نورالث

ة وست آي مائةوأر�ع عرشة سورة ومجيع آيات القرآن ستة آالف آية  ائةالقرآن م
 .»ثالثون آيةو

است  صکند که قرآن معمولی زمان ما، همان قرآن زمان رسول خدا این روایت روشن می

های  تنظیم نموده و در زیر نظر آنحضرت ترتیب و تدوین یافته و مقدار سوره صکه خود رسول

ها در زمان  عدد بوده است. دلیل دیگر بر تنظیم سوره ۶۳۳۶و آیاتش چنانکه فرموده  ۱۱۴آن 

اکثر  »شیبت� سورة هود«: فرمود می صاین است که چون رسول خدا صرسول خدا

 سورۀ فرمود در شب قدر ای قرآن است. و چون میهود کدام و کجسورۀ  دانستند اصحاب می
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ها کدام و  دانستند این سوره دخان قرائت کنید اهل مدینه میسورۀ  و یاروم وعنکبوت بخوانید 

 چه. روم یعنیسورۀ  پرسیدند یا رسول الله کجای قرآن است، و نمی



 
 

 †و أئمه ÷قرآن از نظر علی -۱۰

و اصحابش  صدر فصول گذشته ثابت شد که قرآن زمان ما همان قرآن رسول خدا چون

آورییم  ) می†البالغه و سایر سخنان أئمه( باشد که بتواتر بما رسیده، اکنون مدارکی از نهج می

م و عمل به آن کوتاهی نکنند. 
ّ
تا برای پیروان ایشان عذری نماند و از توجه به قرآن و تعلیم و تعل

 در کلمات خود همین قرآن بین أمت را امام و حّجت برای همه  ÷رحضرت أمی
ً
صریحا

ف فيكم ما خلفت األنبياء فی خلَّ و« :فرموده ۱ ۀتباع آن نموده، در خطبدانسته و مردم را أمر با

 َ مبينا حالله  :علم قائم، كتاب ربكم فيكم الريق واضح وال بغري طأممها إذ مل يرتكوهم مهَ

خدایتعالی رسول خدا را از دنیا برد، گذاشت در میان شما آنچه پیغمبران . یعنی چون »حرامهو

 در میان أمم خود گذاشتند زیرا أنبیا أمم خود را مهمل و بالتکلیف نگذاشتند بدون راه روشن و

برپا، گذاشت میان شما کتاب پروردگارتان را در حالیکه حالل و حرام آن روشن و بیان نشانۀ 

قرآن را در دسترس أّمت خود گذارده و  صشود که رسول خدا به معلوم میشده بود. از این خط

 رفته نه اینکه فقط بوصی خود سپرده باشد.

أرسله بالدين املشهور والعلم املأثور والكتاب املسطور والنور « :فرموده ۲ ۀدر خطب

حتذيرا زاحة للشبهات واحتجاجاً بالبينات وإالساطع والضياء الالمع واألمر الصادع 

مأثور و کتاب نوشته شده و نشانۀ  خدا فرستاده رسول خود را بدین مشهور و« :. یعنی»باآليات

آوردن به آیات  نور درخشان و روشنی نورافشان و امر آشکار برای برطرف کردن شبهات و حّجت

 .»یعنی قرآن که کتابی بود در زمان رسول نوشته شده)یات (آ ۀروشن و حذردادن بواسط
ۡطَنا ِ� ﴿ :يقولواهللا سبحانه « :فرموده ۱۸ ۀطبدر خ ا فَرَّ �  ۡلِكَ�ٰبِ ٱمَّ ءٖ ان كل يه تبيوف ﴾ِمن َ�ۡ

ق بعضيذكر أن الكتاب ء ويش فََ� َ�َتَدبَُّروَن ﴿ :أنه ال اختالف فيه فقاله بعضا وصدّ
َ
أ

ِ ٱَولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ  لُۡقۡرَءانَۚ ٱ ْ �ِيهِ  �َّ إن القرآن ظاهره و، ﴾٨٢َكثِٗ��  ۡختَِ�ٰٗفاٱلَوََجُدوا

 :. یعنی»ال تكشف الظلامت إال بهق ال تفنی عجائبه ال تنقضی غرائبه ويباطنه عمق ويأن

یان فرماید ما فروگذار نکردیم در این قرآن چیزی را و در این کتاب ب خدای سبحائنه می«
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کند و اختالفی در  را تصدیق میچیزیست و ذکر نمود که این کتاب بعضی از آن بعض دیگر هر

آن نیست، پس خدا سبحانه فرمود و اگر قرآن از نزد غیرخدا بود در آن اختالف بسیاری پیدا 

رود و  کردند و به تحقیق قرآن ظاهرش زیبا و باطنش عمیق است. عجائب آن از بین نمی می

 .»شود جز با آن برطرف نمیها  تاریکی شود مطالب بلند آن تمام نمی
این قرآن برای حجت و « :، یعنی»خصياموكفی بالكتاب حجيجا و« :فرموده ۸۳ ۀخطب در

 .»بحث در مقابل دشمن کافی است
فيكم نبيه أزمانا حتی  رمَّ عَ ل عليكم الكتاب تبيانا لكل يشء وأنزو«: فرموده ۸۶ ۀدر خطب

نازل نمود که خدا این کتاب را بر شما «: . یعنی»لكم فيام أنزل من كتابه دينهأكمل له و

هر چیزی است و پیغمبر خود را در میان شما عمر داد، تا برای او و شما در کتابیکه کنندۀ  بیان

 .»نازل نمود دین خود را کامل نمود

آنچه را که قرآن تو « :. یعنی»القرآن عليه من صفته فأئتم به كفام ذل« :فرموده ۹۱ ۀدر خطب

تعالی به آ
ّ

 .»ن اقتدا کن و او را امام قرار دهرا راهنمائی کرده از صفت حق
علموا القران فإنه أحسن احلديث وتفقهوا فيه، فإنه ربيع تو« :فرموده ۱۱۰ ۀدر خطب

 :. یعنی»أحسنوا تالوته فإنه أنفع القصصستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور واالقلوب و

کنندۀ  زیرا قرآن زندهقرآن را فرا گیرید زیرا قرآن نیکوترین حدیث است و در قرآن فقیه شوید، «

نیکو تالوت کنید که آن را  ها است و ها است و بنور قرآن شفا جوشید زیرا شفاء سینه دل

 .»ها است ترین قّصه نافع
م « :فرموده ۱۲۷ ۀدر خطب كّ يميتا ما أمات القرآن احلكامن ليحييا ما أحيا القرآن وفإنام حُ

ین) « :یعنی. »إماتته االفرتاق عنهإحياؤه االجتامع عليه وو
ّ

همانا دو نفر حاکم شدند (در صف

برای آنکه آنچه قرآن زنده کرده زنده کنند و آنچه را قرآن میرانیده بمیرانند، و احیاء قرآن اجتماع 

بر آن است و میرانیدن قرآن جدا شدن از آن است، در این خطبه مردم را ترغیب کرده که بر قرآن 

 .»دسترس مردم بوده نه آنکه در صندوق مخفی باشدشود قرآن در  اجتماع کنند، معلوم می
هتدم أركانه  يت الببني أظهركم ناطق اليعيا لسانه و وكتاب اهللا« :فرموده ۱۳۳ ۀدر خطب

کتاب خدا بین شما است (نه اینکه در صندوقی مخفی باشد) «: . یعنی»وعز الهتزم أعوانه

گردد، و عّزتی است  خراب نمی ای است که شود و خانه کتاب خدا ناطقی است که خسته نمی
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 همان قرآنی که بین مردم بود را توصیف  که یارانش شکست نمی
ً
خورند. (در این خطبه صریحا

 .»کند) می

بعضه  ينطقكتاب اهللا تبرصون به وتنطقون به وتسمعون به و« :فرموده ۱۳۳ ۀدر خطب

: . یعنی»اهللاخيالف بصاحبه عن  الاهللا و خيتلف يف الببعض ويشهد بعضه علی بعض و

شنوید و این کتاب بعضی از آن  کنید و به آن می بینید و به آن تکلم می کتاب خدا قرآن را می«

 .»ببعض دیگر گواه است، در شناسانیدن خدا و راه او اختالف ندارد و رفیق خود را دور نگرداند

يعطف و ،يعطف اهلوی علی اهلدی إذا عطفوا اهلدی علی اهلو« :فرموده ۱۳۸ ۀدر خطب

دار، میل خود را بر  مرد عاقل دین« :. یعنی»يعلی القرآن إذا عطفوا القرآن علی الرأ يالرأ

گرداند، یعنی رأی  روند مردم به هوی، و رأی خود را بر قرآن برمی گرداند وقتیکه می هدایت می

 .»گردانند کند وقتیکه دیگران قرآن را بر رأی خود برمی خود را تابع قرآن می
الشفاء النافع بكتاب اهللا فإنه احلبل املتني والنور املبني و عليكمو« :فرموده ۱۵۶ ۀدر خطب

 يزيع فيستعتب وال اليعوج فيقام و النجاة للمتعلق الو كالنافع والعصمة للمتمس يوالرّ 

بر شما باد بکتاب «: . یعنی»من عمل به سبقوج السمع من قال به صدق ولو دختلقه كثرة الر

آن ریسمانی است محکم، و نوری است روشن، و شفائی است نافع، از عطش خدا؛ زیرا که 

آویز، کج نشود تا  زننده دستگیری است، و نجاتی است برای دست کند، برای چنگ سیراب می

آن را راست کنند، و منحرف نکند تا مورد عتاب گردد، به شنیدن کهنه نشود، کسیکه بر طبق 

 .»و کسیکه به آن عمل کند پیشی گرفته است قرآن سخن گوید گفتارش راست باشد،
 القرآن ال كذل ؛النور املقتدی بهبني يديه و يفجاءهم بتصديق الذ« :فرمود ۱۵۸ ۀدر خطب

احلديث عن املاضی ودوآء و أال إن فيه علم ما يأيت :لن ينطق ولكن أخربكم عنهستنطقوه و

را فرستاد کتابی آورد که تصدیق پس از زمان فترت، خدا او « :. یعنی»بينكم دآئكم ونظم ما

کتب گذشته و نور مورد اقتدا باشد، آن قران است، از او سخن بخواهید و او هرگز بزبان سخن 

گاه باشید در اوست علم آنچه بیاید و خبر از آنچه گذشته است، در اوست دواء درد  نگوید، آ

و کتب آسمانی را ناطق  . مؤلف گوید خدایتعالی نامة اعمال»سروسامانی شما شما و نظم بی

 :فرموده ۲۹آیۀ  جاثیهسورۀ  ده، درخوان

﴿ ِ � ٱَ�َٰذا كَِ�ُٰبَنا يَنِطُق َعلَۡيُ�م ب  .]۲۹: یةجاث[ال ﴾ۡ�َّقِ
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که مطالب آن روشن باشد ناطق گفته شود مانند قرآن، و حضرت  پس ممکن است به کتابی

، و چون مانند انسان زبان ۱۳۱ ۀو خطب ۱۸۱و  ۱۴۵ ۀقرآن را ناطق خوانده در خطب ÷امیر

 .۱۸۱و  ۱۴۵ ۀصامت خوانده در خطبآن را  گوشتی ندارد باعتباری

 يال يغش واهلادي الذ يواعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذ« :فرموده ۱۷۶ ۀدر خطب

يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إال قام عنه بزيادة أو نقصان:  ال ييضل واملحدث الذ ال

ن من فاقة وال ألحد آهدی ونقصان من عمی، واعلموا أنه ليس علی أحد بعد القر زيادة يف

امن  ئكم فإن فيه شفاءألوافاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به علی  ،يقبل القرآن من غن

لوا ئتس والضالل، فاسئلوا اهللا به وتوجهوا إليه بحبه وال يغأكرب الداء وهو الكفر والنفاق وال

ومصدق وأنه من  توجه العباد إلی اهللا بمثله، واعلموا أنه شافع ومشفع وقائل به خلقه إنه ما

 يشفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه ومن حمل به القرآن يوم القيامة صدق عليه فإنه يناد

حرثه وعاقبة عمله، غري حرثة القرآن، فكونوا من  مناد يوم القيامة أال إن كل حارث مبتلی يف

واستدلوه علی ربكم، واستنصحوه علی أنفسكم واهتموا عليه آرائكم حرثته وأتباعه 

زند  گوئی است که گول نمی بدانید که این قرآن همان نصیحت«: یعنی .»واستغشوا فيه أهوائكم

گوید، و کسی با آن ننشست  ای است که دروغ نمی کند، و گوینده و رهنمائی است که گمراه نمی

بزیاده و یا نقصان برخاست، زیادتی در هدایت، و نقصان از کوری، و مگر اینکه پس از کنار آن، 

ماند (یعنی به هیچ  بدانید که برای احدی پس از قرآن و آشنائی با آن، احتیاجی و کمبودی نمی

نیازی نیست (یعنی اگر هزاران کتاب  کتابی محتاج نخواهد بود) و برای احدی پیش از قرآن بی

ها، به  اهی بود)، از قرآن شفا بجوئید برای دردهای خود، و بر سختیبخوانی بدون قرآن فقیر خو

آن یاری جوئید، زیرا در آن شفاء است از بزرگترین درد و آن کفر و نفاق و گمراهی و ضاللت 

ه یاری او ب دستور او و با دوستی قرآن وه است. و به برکت قرآن از خدا درخواست کنید (یا ب

اند  بودن قرآن از مخلوق چیزی نخواهید، زیرا بندگان توجه نکرده سوی خدا توجه کنید)، و با

بسوی خدا بدستور چیزی مانند قرآن، بدانید که این قرآن شافعی است مورد قبول و 

ایست مورد تصدیق، و محققا هر که را قرآن شفاعت کند پذیرفته شود، و کسیکه قرآن  گوینده

گاه باشید هر زارعی مبتال علیه او بگوید تصدیق گردد، محققا روز قیا مت منادی ندا کند که آ

باشد جز آنانکه در دل خود بذر قرآن کاشته باشند، از حافظان و  بزراعت و عاقبت عمل خود می
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پیروان قرآن باشید و او را دلیل و راهنمای خود قرار دهید و از آن پند بخواهید، و عقائدخود را 

 .»و آراء و خود را در قرآن تصفیه کنیدمّتهم بدانید و بر قرآن عرضه بدارید 
وإن اهللا سبحانه مل يعظ أحدا بمثل هذا القرآن فإنه حبل اهللا « :نیز فرموده ۱۷۶خطبۀ  در

خدای «: یعنی .»املتني وسببه األمني وفيه ربيع القلب، وينابيع العلم، وما للقلب جالء غريه

 ۀن ریسمان محکم خدا، و سبب و وسیلسبحانه به احدی پند نداده بمانند این قرآن، زیرا قرآ

های دانش است، و برای دل جز قرآن جالئی  ها و چشمه آور اوست، و در آن زندگی دل امن

 . »نیست
اقبلوا نصيحة اهللا نتفعوا ببيان اهللا واتعظوا بمواعظ اهللا وا« :و در صدر همین خطبه فرموده

ببیان خدا بهره برید و نصایح خدا «: یعنی .»أخذ عليكم احلجةإن اهللا قد أعذر إليكم باجللية وف

را بگیرید و پندهای خدا را بپذیرید، زیرا خدا راه عذر را بر شما بسته و بر شما حّجت گرفته. (و 

 .»حّجت خوانده و فرموده از آن بهره برید)آن را  اگر این قرآن میان مردم صحیح نبود چگونه
علی خلقه أخذ  صامت ناطق، حجة اهللافالقرآن آمر زاجر و« :فرمود ۱۸۳خطبۀ  و در

عليه ميثاقهم وارهتن عليه أنفسهم، أتم نوره، وأكمل به دينه وقبض نبيه وقد فرغ إلی اخللق 

من أحكام اهلدی به، فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه فإنه مل خيف عنكم شيئا من دينه 

كمة تزجر عنه أو تدعو إليه. شيئا رضية أو كرهه إال وجعل له علام باديا وآية حم كومل يرت

ء ء سخطه علی من كان قبلكم ولن يسخط عليكم بيشلموا أنه لن يرضی عنكم بيشعوأ

کننده و ساکتی است گویا، حّجت  پس قرآن امری است نهی«: . یعنی»رضيه ممن كان قبلكم

ت، نور خدا است بر خلق او، بر قرآن از ایشان پیمان گرفته و خودشان را بر آن گرو گرفته اس

خود را به آن تمام، و دین خود را به آن کامل نموده و پیغمبر خود را از دنیا برد، درحالیکه از 

قرآن فارغ شده بود، پس آنچه او بزرگ شمرده شما بزرگش شمارید،  ۀاحکام هدایت بواسط

بدرستیکه از شما پنهان نکرده چیزی از دین خود را و فروگذار نکرده چیزی را که مورد رضایت و 

محکمی قرار داده، تا از آن مکروه آیۀ  ظاهری ونشانۀ  کراهت او باشد، مگر آنکه برای آن در قرآن

 ۀکه خدا هرگز خوشنود نشود از شما بواسط مورد رضایت را بخواند، و بدانیدرا نهی کند و به آن 

چیزیکه از گذشتگان  ۀشود بر شما بواسط چیزیکه بر گذشتگان غضب نمود، و غضبناک نمی

 .»خوشنود بوده است
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خيبو  مصابيحه، ورساجا ال أتطف ثم أنزل عليه الكتاب نورا ال« :فرموده ۱۹۸خطبۀ  در

خيمد  يظلم ضوؤه، فرقانا ال يضل هنجه وشعاعا ال قعره ومنهاجا ال كيدر توقده، وبحرا ال

ختذل  هتزم أنصاره وحقا ال أسقامه، وعزا ال ال ختيش اهتدم أركانه وشفاء برهانه، وتبيانا ال

 ه، فهو معدن اإليامن وبحبوحته، وينابيع العلم وبحوره، ورياض العدل وغدرانه، وأثانأعوا

ينضبها  ه، وأودية احلق وغيطانه وبحر ال ينزفه املستنزفون وعيون الناإلسالم وبنيا يف

 ييعم يضل هنجها املسافرون، وأعالم ال يغيضها الواردون، ومنازل الال املاحتون ومناهل 

ا لعطش العلامء، وربيعا لقلوب عنها القاصدون، جعله اهللا ريّ  جيوز عنها السائرون، وآكام ال

حاء، ودواء ليس بعده داء، ونورا ليس معه ظلمة، وحبال وثيقا الصل ق، وحماج لطرءالفقها

عروته، ومعقال منيعا ذروته، عزا ملن تواله، وسلام ملن دخله، وهدی ملن ائتم به وعذرا ملن 

 تا آخر. » انتحله، وبرهانا ملن تكلم به، وشاهدا ملن خاصم به وفلجا ملن حاج به ....
را که نوریست خاموش نشدنی، و چراغی است که  و سپس نازل نمود بر او کتابی« :یعنی

آن گم  ۀشود، و دریائی است که قعر آن ناپیداست، و راهی است که روند فروغ آن محو نمی

حق و باطلی است که برهانش  ۀنشود و پرتوی است که شعاع آن برطرف نشود، و جداکنند

ه از امراض ترس نباشد، سست نباشد، و بیانی است که ارکانش خراب نگردد، و شفائی است ک

ی است که یاران آن منکوب نگردند، پس قرآن کو عّزتی است که یارانش ش
ّ

ست نخورند، و حق

عدالت و منابع های  باغ های علم و دریاهای آنست، و معدن ایمان و مرکز آن است، و چشمه

 آن است، دریائی است های  وادی اسالم و بنیان آن، وریشۀ  آنست، و
ّ

که برندگان حّق و محل

هائی که نوشندگان کمش نکنند، نهرهائی است که واردین بر آن، از آن  تمامش نکنند و چشمه

هائی است که قاصدین از  های راهی است که سیرکنندگان گمش ننمایند، و تّپه نکاهند، و نشانه

قلوب  کننده برای تشنگی علما، و زندگی برای سیرابآن را  آن نگذرند، خدای تعالی قرار داد

گشاده برای صلحا، و دوائیکه پس ازآن دردی نباشد، و نوریکه با آن ظلمتی نباشد، و  فقها، و راه

آن محکم، و پناهگاهی است که با روی آن بلند است، و عّزتی است  ۀریسمانی است که رشت

 برای دوستانش و نردبانی است برای باالروندگان، و امام هدایت است برای مأمومینش، و عذر

زنندگان و برهانی است برای سخن گویانش، و شاهد پیروزی است برای  است برای چنگ

 .»آورندگانش، تا آخر کنندگان و رستگاری است برای حّجت بحث



 ٤١  †و ائمه ÷قرآن از نظر علی -۱۰

  

باحلق ليخرج عباده من عبادة األوثان إلی  صافبعث اهللا حممد« :فرموده ۱۴۵خطبۀ  در

كتابه  ه يفنعبادته، ومن طاعة الشيطان إلی طاعته بقرآن قد بينه وأحكمه، فتجلی هلم سبحا

 يعليكم من بعد فهم من سطوته وإنه سيأيتونوا رأوه بام أراهم من قدرته وخوّ كمن غري أن ي

أكثر من الكذب علی اهللا  الل وطأظهر من البا أخفی من احلق وال ءليس فيه يش زمان

حق تالوته، وال أنفق منه  تيل بور من الكتاب إذاأالزمان سلعة  كورسوله وليس عند أهل ذل

أعرف من املنكر، فقد نبذ  أنكر من املعروف وال ءالد يشبال إذا حرف عن مواضعه، وال يف

بان مصطحبان الكتاب محلته وتناساه حفظته، فالكتاب يومئذ وأهله طريدان منفيان وصاح

الناس وليسا فيهم ومعهم  الزمان يف كذل طريق واحد ال يؤوهيام مؤو، فالكتاب وأهله يف يف

وإن اجتمعا فاجتمع القوم علی الفرقة وافرتقوا عن  توافق اهلدی وليسا معهم ألن الضاللة ال

يعرفون  وال اجلامعة كأهنم إئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم فلم يبق عندهم منه إال اسمه

 .»إال خطه وزبره
ها بسوی  را بحّق فرستاد تا اینکه بندگانش را از عبادت بت صپس خدا محّمد«: یعنی

قرآنیکه آن را روشن و بوسیلۀ  عبادت خودش، و از اطاعت شیطان بطاعت خودش بکشاند

ی نمود بدون آنکه او را ببینند 
ّ
 ۀبواسطمحکم نمود. پس خدایتعالی برای بندگاش در کتابش تجل

 پس از من زمانی 
ً
قا

ّ
آنچه در کتابش از قدرت خود نشان داد و از سطوت خود ترسانید. و محق

تر و چیزی از باطل آشکارتر نیست، و چیزی از  خواهد آمد که در آن زمان چیزی از حّق مخفی

ود تر از قرآن نخواهد ب ارزش بیشتر نباشد، و متاعی نزد اهل آنزمان بی صدروغ بر خدا و رسول

از آن را  تر از قرآن نباشد هرگاه معنی یزی با ارزشهرگاه چنانچه شاهد و باید خوانده شود، و چ

تر و چیزی خوبتر از کار زشت  موضع خود تحریف کنند و در جوامع چیزی از کار خوب زشت

 حاملین قرآن
ً
قا

ّ
غین قرآن و مراجع مسلمین  فراموش کردهآن را  نباشد، پس محق

ّ
اند (یعنی مبل

ی از آن بی
ّ
عی نشر قرآنند چنین باشند) پس قرآن واهلش هر دو مطرود و از  بکل

ّ
خبرند آنان که مد

مردم دورند، و ایشان دو رفیق هم سفر در یکراهند کسی ایشان را جا ندهد. پس قرآن و اهل آن 

در  در آنزمان میان مردمند ولی گویا نیستند زیرا گمراهی با هدایت موافق نباشند اگرچه باهم

 بتفرقه خوش باشند، گویا ایشان إمام و 
ً
حاد کنند و تماما

ّ
یکجا باشند، پس مردم بر تفرقه ات
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پیشوای قرآنند و قرآن امام ایشان نیست (در حالیکه باید قرآن امام باشد) پس باقی نماند از قرآن 

 .»مگر نامش و نشناسند از قرآن مگر خط و حروفش
عزیز مالحظه کن  ۀ. خوانند÷بکلمات آن حضرت کنیم ما فعال تا همینجا اکتفا می

غین و مراجع اسالمی هستی بیدار شو و  مصداق این خطبه اهل زمان ما می
ّ
باشند. تو اگر از مبل

 در تمام منابر و در تمام مطبوعات آنچه وجود ندارد مفاهیم قرآن 
ً
خودت را آشنای قرآن کن. فعال

حاد دارند، تعجب است، وگویندگان و نویسندگان برای حفظ خراف
ّ
 قرآنی و ایجاد نفاق ات

ّ
ات ضد

قرآن را امام همه دانسته و امام خود، ولی اینان برعکس قرآن عمل نموده،  ÷این است که علی

 !دانند، نعوذ بالله آن حضرت امام اعداءالقرآن شده است قرآن را امام خود نمی

اند، ذکر  قرآن فرموده را که در حّق  ÷در فصول بعد کلمات حضرت زهرا و سایر أئّمه

 علویه قرآن را امام خود دانسته. ۀدر صحیف ÷خواهیم کرد و حّتی حضرت أمیر



 
 

 باقیه و امام است ۀقرآن حّجت کافیه و معجز -۱۱

ید قرآن کتابی است کافی، بعضی از اینکه  ۀبهانه خبران فوری او را ب بی اگر کسی بگو

کنند، در  کوبند و به این بهانه از سخن حّق اعراض می گفته حسبنا کتاب الله، می »عمر«

 قرآن را برای أّمت اسالمی کافی شمرده و دانسته ۀصورتیکه خدا و رسول و أئم
ً
اند.  هدی تماما

گفت من مسلمانم نباید کسی از  »عمر«چنین گفته باشد چه ضرر دارد، اگر  »عمر«حال اگر 

آوریم برای  را می †مسلمانی فرار کند. بهرحال ما در اینجا کلمات خدا و رسول و ائّمه

 : اتمام حّجت

خدا در بسیاری از آیات قرآن را کافی، و هدایت را منحصر به آن دانسته و چیز دیگری را  -۱

 :فرموده ۱۲۰آیۀ  هبقرسورۀ  و ۷۱آیۀ  انعامسورۀ  هادی مردم قرار نداده. در

ِ ٱقُۡل إِنَّ ُهَدى ﴿  .]۱۲۰ :ةبقرالو  ۷۱: [األنعام ﴾لُۡهَدٰىۗ ٱُهَو  �َّ
 هدایت خدا فقط هدایت است«

ً
قا

ّ
 .»بگو محق

 :قصص برسول خود فرمودهسورۀ  ۵۶آیۀ  در این آیات ضمیر فصل دلیل بر حصر است، و در

ۡحَبۡبَت َوَ�ِٰ�نَّ  إِنََّك ﴿
َ
َ ٱَ� َ�ۡهِدي َمۡن أ َّ�  ۚ  .]۵۶: [القصص ﴾َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء

 تو هر کسی را که بخواهی هدایت نمی«
ً
قا

ّ
کند هر که را  کنی ولیکن خدا هدایت می محق

 .»بخواهد

 : فرموده ۹آیۀ  إسراءسورۀ  و خدا هدایت خود را در قرآن قرار داده، در

 .]۹: ءسر[اإل ﴾َ�ۡهِدي لُۡقۡرَءانَ ٱَ�َٰذا  إِنَّ ﴿
 :بقره فرمودهسورۀ  ۲۷۲آیۀ  و در

 .]۲۷۲: ةبقر[ال ﴾۞لَّۡيَس َعلَۡيَك ُهَدٮُٰهمۡ ﴿
 .»تو نیست ۀهدایت مردم بر عهد«

 :فرموده ۵۳آیۀ  رومسورۀ  و در

﴿ ٓ نَت بَِ�ِٰد  َوَما
َ
 .]۵۳: [الروم ﴾َعن َضَ�ٰلَتِِهۡمۖ  ۡلُعۡ�ِ ٱأ

 .»ای گمراهان از ضاللت نبودهکنندۀ  تو هدایت«
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هادی نباشد آیا ممکن است امام یا کس دیگر را هادی بدانیم؟! و  صپس جائیکه پیغمبر

کنی و  قرآن هدایت میبوسیلۀ  را هادی دانسته، فرموده تو صاگر در بعضی از آیات پیغمبر

 :شوریسورۀ  ۵۲آیۀ  هدایت خود تو و دیگران قرآنست، مانند ۀوسیل

يَ�ٰنُ ٱَوَ�  ۡلِكَ�ُٰب ٱَما ُكنَت تَۡدرِي َما ﴿ ََّشآُء  ۦَوَ�ِٰ�ن َجَعۡلَ�ُٰه نُوٗر� �َّۡهِدي بِهِ  ۡ�ِ َمن �
 ۚ  .]۵۲: [الشوری ﴾ِمۡن ِعَبادِنَا

از هرکس  دانستی کتاب و ایمان چیست ما قرآن را نوری قرار دادیم که بسبب آن تو نمی«

 .»بندگان را که بخواهیم هدایت کنیم

قرآن هدایت بوسیلۀ  صدر خطب خود تذکر داده که رسول خدا ÷و لذا حضرت أمیر

شدند و باو  قرآن هدایت می ۀرا قبول نداشتند بواسط صکرده، یعنی عربی که رسول خدا می

فبعث اهللا « تذکر داده که: ۱۴۷خطبۀ  و ۸۶خطبۀ  و ۲خطبۀ  آوردند، چنانکه در ایمان می

الی در خدایتع –به فصل سابق مراجعه شود  – »باحلق ليخرج عباده ... بقرآن قد بينه صحممدا

و  ۱۵آیۀ  ندبودن رسول او بسبب قرآن است مان بسیاری از آیات تذکر داده که هدایت او و هادی 

 :فرماید یمائده که مسورۀ  ۱۶

ِ ٱقَۡد َجآَءُ�م ّمَِن ﴿ بِٞ�  �َّ ُ ٱبِهِ  َ�ۡهِدي ١٥نُورٞ َو�َِ�ٰٞب مُّ  .]۱۶-۱۵ :ةمائد[ال ﴾�َّ
 .»کند آن هدایت میبوسیلۀ  روشنی آمد که خدابرای شما از طرف خدا نور و کتاب «

 :فرموده ۵۰آیۀ  سباسورۀ  داده. درقرار  صو حّتی قرآن را هادی برای خود محّمد 

ٰ َ�ۡفِ�� �ِن  قُۡل ﴿ ِضلُّ َ�َ
َ
ٓ أ َما �  ۡهَتَديُۡت ٱإِن َضلَۡلُت فَإِ�َّ ٓ : أ[السب ﴾فَبَِما يُوِ�ٓ إَِ�َّ َرّ�ِ

۵۰[. 
پس همانا گمراهیم بر ضرر خودم، و اگر هدایت یابم پس به آن چیزی  بگو اگر گمراه شوم«

 .»کند است که پروردگارم وحی می

 کافی 
ً
حال اگر قرآن که کالم خدا است برای هدایت کافی نباشد کالم پیغمبران و أوصیا یقینا

د نخواهد بود، سخن خدا که نور مبین و هدایت روشنی است اگر برای طالب هدایت کافی نباش

 هاد
ً
 نخواهد بود. یسخن مشکل دیگران یقینا

ه
ّ

دانند  زنند، و کتاب خدا را کافی نمی ای در زمان ما دم از اسالم می عجب این است که عد

دانند، کتاب کلینی که صدها خرافات و ضد و نقیض  ولی کتاب کلینی را برای هدایت کافی می



 ٤٥  معجزۀ باقیه و امام است قرآن حجت کافیه و -۱۱

  

. بهرحال »كاف لشيعتنا الكايف«: کردند کهدانند! و به دروغ جعل  یو مطالب باطله دارد کافی م

 
ً
این سخنان در جائی است که خدا کتاب خود را کافی و کامل ندانسته باشد، ولی خدا صریحا

 فرموده: ۵۱آیۀ  عنکبوتسورۀ  ه، درکتاب خود را کافی و کامل دانست

وَ ﴿
َ
نَزۡ�َا َعلَۡيَك  أ

َ
آ أ َّ�

َ
 .]۵۱: [العنکبوت ﴾ۡيِهمۚۡ ُ�ۡتَ�ٰ َعلَ  لِۡكَ�َٰب ٱلَۡم يَۡ�فِِهۡم �

 .»آیا کفایت ایشان نکرده که بر تو کتابی نازل نمودیم تا بر ایشان تالوت شود«

اند کتاب خدا از  پس خدا بدون قید و بطور اطالق کتاب خود را کافی دانسته و بعضی گفته

نازل شده؟ خواستند  بودن کافی است، زیرا این آیه در جواب یهودیان که معجزه می جهت معجزه

؛ آیه اطالق دارد و مورد نزول مخّصص آیه نمی
ً
؛ اگر شما  جواب این است که: اّوال

ً
شود. ثانیا

 صبودن کافی است پس چرا صدها معجزه برای رسول خدا قبول دارید که از جهت معجزه
اید؟! آیا خدا که فرموده قرآن از جهت معجزه کافی است بقول خود عمل نکرده، و  نقل کرده

؛  ی رسول خود معجزات دیگری ایجاد کرده، و یا میبرا
ً
گوئید معجزات منقوله دروغ است. ثالثا

بیانم، هرکس  گوید من هدایتم و برای هر چیز و بوده خود می یکتابیکه از جهت اعجاز کاف

 :هفرمود ۳۸آیۀ  انعامسورۀ  چنانکه در

ۡطَنا ِ� ﴿ ا فَرَّ �  لِۡكَ�ٰبِ ٱمَّ ءٖ  .]۳۸: [األنعام ﴾ِمن َ�ۡ
 فرموده: ۸۹آیۀ  نحلسورۀ  و در

ۡ�َا َعلَۡيَك ﴿ ءٖ  ۡلِكَ�َٰب ٱَونَزَّ ۡ�َ ِ
 .]۸۹: [النحل ﴾تِۡبَ�ٰٗنا ّلُِ�ّ

 .»ما این کتاب را بر تو نازل نمودیم که برای هر چیزی بیان است«

پرسیم بیان هر چیزی شده برای که و  البته برای هر چیزی از امور دینی و قانونی. حال ما می

آیۀ  آل عمرانسورۀ  درمردم. از آن جمله همۀ  برای چه کسانی؟ قرآن جواب داده که بیان برای

 فرموده: ۱۳۸

 .]۱۳۸: [آل عمران ﴾١٣٨َ�َٰذا َ�َياٞن ّلِلنَّاِس وَُهٗدى َوَموِۡعَظةٞ ّلِۡلُمتَّقَِ� ﴿
به خدا ایمان پس اگر کسی قرآن را بیان کافی و هادی برای مردم نداند قرآن را تکذیب کرده و 

ت خود می نیاورده، از
ّ
و  صپرسیم آیا از عقل و دیانت است که کسی قرآن را که رسول مل

مسلمین باید از آن پیروی کنند، کافی نداند، ولی کتاب یک نفر آخوند را کافی  ۀهم و ÷امام

ت اسالم و خود رسول
ّ
 بداند، آیا این از انصاف و عدالت و وجدان است؟!! یعنی بگوئیم مل

کننده نداشت تا پس از سیصد سال محمد بن یعقوب از کلین آمد و  کتاب کفایت صخدا
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 محمد بن یعقوب را از کننده را آورد، مسلمانی که چنین می کتاب کافی کفایت
ّ

محّمد  گوید البد

داند، حال باید دید این مسلمان تابع کیست، اگر پیرو خدا و  افضل و برتر می صبن عبدالله

اند. أّما خدا که کتاب و آیات  هدی است، ایشان همه قرآن را کافی دانسته ۀأئمَّ  و صرسول خدا

 مربوط به آن ذکر شد.

در بسیاری از اخبار وارده فرموده قرآن امام همه و حّجت کافیه برای  صو أّما رسول خدا

فإذا اتلبست علي�م الفنت كقطع « :فرموده ۱۷بحار جدید ص  ۹۲در جلد باشد،  همه می
يل املظلم فعلي�م بالقرآن، من جعله امامه قاده إىل اجلنة، وهو ادليلل ىلع خ� الل

های شب تاریک بر شما مشتبه کرد بر شما  های دینی راه را مانند پاره هرگاه فتنه«: یعنی .»سبيل

برد و قرآن  امام و پیشوای خود قرار دهد، قرآن او را به بهشت میآن را هرکس  باد به قرآن،

همان جلد و در وسائل الشیعه باب اول قرائة  ۱۹. و در ص »راهنمائی است برای بهترین راه

دونه وال فقر بعده  ال غ� القرآن غ�« که فرموده: صاند از رسول خدا القرآن روایت کرده
نیازی است و پس از قرآن هیچ احتیاجی به چیزی  قرآن سبب بی«: یعنی .»و�اة ملن تبعه

من « :فرموده صهمان جلد رسول خدا ۱۲. و در ص »پیروان خود نجاتستنیست و برای 
فقد صغر عظيما وعظم  يشیئا أفضل ما أعط يی أن أحدا أعطأأعطاه اهللا القرآن فر

من طلب اهلدی « :فرمودکه  صهمان جلد روایت کرده از رسول خدا ۱۴و در ص  .»صغ�ا
در غیر قرآن طلب کند خدا او را به  هرکس هدایت را«: یعنی .»من غ� القرآن أضله اهللا

 .»گمراهی خودش واگذارد

 ۀخطب و ۸۳خطبۀ  که کلمات او در فصل سابق ذکر شد، و در ÷و أّما علّی بن ابیطالب

 :فرموده ۸۶خطبۀ  نسته و همچنین درو سایر خطب قرآن را هم امام و هم حّجت و کافی دا ۱۵۹

تمام  پس خدا با قرآن جای عذر برای شما«: یعنی. »ذلكم املعذرة، واختذ عليكم احلجة يفألق«

: خداوند رسول خود را با حّجت یعنی .»أرسله بحجة كافية« :فرموده ۱۶۱خطبۀ  و در» کرد

و در جلد  ،»حجته صمتت بنبينا حممد«: فرموده ۹۰خطبۀ  ، و در»است فرستادکافیه که قرآن 

، رشع فيه الدين ياتّباعه كل خري يرج فجعل يف« :خود فرمودخطبۀ  در ۲۶بحار ص  ۹۲

خدا در پیروی قرآن هر خیری که امید باشد قرار «: . یعنی»را أمر نفسه وحجة علی خلقهاإعذ

 .»داد، و در قرآن دین را تشریع کرد برای آنکه عذر را تمام و حّجت را بر خلق برساند
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كتاب «: ذکر شده فرمود ۱۳بحار ص  ۹۲ج  خود که درخطبۀ  در ÷و أما حضرت زهرا

منكشفة رسائرها وبرهان متجلية ظواهره مديم للربية استامعه وقائد  يبصائرها وآ نةاهللا بي

 .»إلی الرضوان اتّباعه ومؤديا إلی النجاة أشياعه فيه تبيان حجج اهللا املنرية ومجله الكافية
که رازهای آن آشکار است و برهانی کتاب خدا روشن است دالئل آن، و آیاتی است «: یعنی

استماع کنند، و پیروی از آن بسوی آن را  است که ظواهر آن هویدا است، مردم باید همواره

های نورانی  رساند، در آن است بیان حجت کشاند و پیروانش را به نجات می خوشنودی خدا می

 . »و جمالت کفایت کننده
وسائل الشیعه در باب اول از ابواب قرائة القرآن از ؛ ÷و أما امام باقر و صادق و سایر أئمه

عدل إلهی  ۀروز قیامت قرآن به نیکوتر صورتی در محکم :روایت کرده که فرمود ÷امام باقر

 كوأنا حجت يوكذبن يمنهم من ضيعنی واستخف بحق« کند پروردگارا آید و عرض می یم

گذاشته و بحّق من استخفاف کردند و خدایا بعضی از این مردم مرا ضایع «: . یعنی»كعلی خلق

 .»مرا تکذیب کردند و حال آنکه من حّجت تو بر بندگانت بودم

ابن آدم للحساب فيتقدم  ييدع« :که فرموده ÷در همان باب روایت کرده از امام صادق

كان يتعب نفسه  املؤمن قد كيا رب أنا القرآن وهذا عبد :أحسن صورة فيقول القرآن أمامه يف

آید در  شود فرزند آدم برای حساب، پس قرآن جلو او می روز قیامت دعوت می«. یعنی »بتالويت

 ۀمؤمن تو است که خود را بواسط ۀگوید پروردگارا منم قرآن و این بند بهترین صورتی، سپس می

 .»تالوت من برنج افکنده
أمامه  فعليكم بالقرآن من جعله« :که فرمود ÷و در باب سوم روایت کرده از امام صادق

بر شما باد بقرآن، هرکس او را امام خود قرار دهد، قرآن او را به سوی «: یعنی .»قاده إلی اجلنة

 .»دهد بهشت سوق می

يوما القرآن،  ÷ذكر الرضا« :که ÷روایت کرده از امام رضا ۱۴بحار ص  ۹۲و ج 

وطريقته  یالوثق تههو حبل اهللا املتني وعرو :نظمه فقال فعظم احلجة فيه واآلية املعجزة يف

نه مل جيعل لزمان دون زمان بل خيلق من األزمنة أل من النار ال ياملثلی املودی إلی اجلنة واملنج

یاد قرآن نمود و  ÷روزی امام رضا«: یعنی .»جعل دليل الربهان واحلجة علی كل إنسان
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ست متین، و قرآن ریسمانی ا :اعجازیکه درنظم آنست بزرگ شمرد و فرمودنشانۀ  حّجت در آن و

برد و از آتش  آویز محکم بسوی خدا است و بهترین راه. او است که بسوی بهشت می دست

ها کهنه نشود زیرا قرآن برای این زمان و آن زمان نیامده،  دهد، به گذشت زمان دوزخ نجات می

 .»بلکه قرآن برای هر انسانی دلیل و برهان و حّجت قرار داده شده
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در فصل سابق ذکر شد که قرآن برای  ÷و سایر أئمه صخدا کلمات و خطبات رسول در

امام و مقتدا و هدایت است. اکنون در اینجا  ÷هدی ۀو أئم صهمه حّتی برای رسول خدا

 : شود نیز دالئل و کلماتی ذکر می

 :امیده و فرمودهتورات و قرآن را امام ن ۱۷آیۀ  هودسورۀ  در قرآن

َ�َمن﴿
َ
ّ�ِهِ  أ ٰ بَّيَِنةٖ ّمِن رَّ كَِ�ُٰب ُموَ�ٰٓ إَِماٗما  ۦَوَ�ۡتلُوهُ َشاهِٞد ّمِۡنُه َوِمن َ�ۡبلِهِ  ۦَ�َن َ�َ

ۚ َورَ   .]۱۷: [هود ﴾ۡ�ًَة
آیا آنکه بر دلیل روشنی از پروردگارش باشد (یعنی قرآنی به او نازل شده باشد) و با اضافه «

در پیروی قرآن شاهدی از خود داشته باشد و از پیش کتاب موسی یعنی تورات امام و رحمت 

 .»بود

رحمت باشد، به طریق خوانده جائیکه تورات امام و  خدا در اینجا تورات را امام و رحمت

 یتعالی مکّرر به رسول خود فرموده:أولی قرآن امام و رحمت است. خدا

ّ�َِكۖ  تَّبِعۡ ٱ﴿ وِ�َ إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
 .]۱۰۶: [األنعام ﴾َمآ أ
 :فرموده ۲آیۀ  و در احزاب

ّ�َِكۚ  تَّبِعۡ ٱوَ ﴿  .]۲: [األحزاب ﴾َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َۡك ِمن رَّ
 د:فرمو ۲۰۳آیۀ  و در اعراف

﴿ � ِ�ّ تَّبُِع َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ مِن رَّ
َ
َمآ �  .]۲۰۳: [األعراف ﴾قُۡل إِ�َّ

 .»کنم شود پیروی می بگو فقط من از آنچه از طرف پروردگارم بمن وحی می«

 فرموده: ۴۳آیۀ  زخرفسورۀ  و در

ِ  ۡسَتۡمِسۡك ٱفَ ﴿ ِيٓ ٱب وِ�َ إَِ�َۡكۖ  �َّ
ُ
 .]۴۳: [الزخرف ﴾أ

 .»شود تو وحی میچنگ بزن به آنچه به «

 به حکم آیواجب شده پ صپس چون به رسول خدا
ً
 :ۀیرو قرآن باشد یقینا

ِ ٱَ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل  لََّقدۡ ﴿ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ  �َّ
ُ
  .]۲۱األحزاب: [ ﴾أ
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 و سایر افراد أّمت واجب است پیرو قرآن باشند. به اضافه حّق تعالی در ÷بر تمام امامان

 فرموده: ۳آیۀ  روی قرآن را و درمسلمین واجب فرموده پی اعراف بر عمومسورۀ 

ْ ٱ﴿ ّ�ُِ�مۡ  تَّبُِعوا نزَِل إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ
ُ
 .]۳: [األاعراف ﴾َمآ أ

 .»پیروی کنید آنچه را به سوی شما از پروردگارتان نازل شده«

  ÷و سایر ائّمه ÷اگرچه در فصول سابق از کلمات علی
ً
بسیار نقل کردیم که صریحا

 ۀدر صحیف ÷گوئیم حضرت علی باشد، اکنون می اند قرآن إمام و مقتدای همه می هفرمود

وأن الدين  ينبي صحممدا كأن رسول«: کند ض میعلویه در دعای بعد تسلیم الّصاله عر

دهم  خدایا من شهادت می«: یعنی ،»يأنزل إليه إمام يوأن الكتاب الذ يرشعت له دين يالذ

پیغمبر من است و محققا آن دینی که برای او تشریع کردی دین من  صکه پیغمبرت محّمد

قا آن کتابی که به او نازل نمودی إمام من است
ّ

خطبۀ  البالغه در ، و باضافه در نهج»است و محق

و قرآن را برای تمام خلق  حّجت الله علی خلقه و سایر خطب خود فرمودند که؛ قرآن ۱۸۰

یعه باب سّوم از حّجت دانسته، و خود او از این 
ّ

أبواب حّجت پیروی کرده، و در وسائل الش

القرآن رغبة  كأال أخربكم بالفقيه حقا من مل يرت« :روایت کرده از آنحضرت که فرمود القراءة

آیا خبردهم شما را به فقیه حقیقی، آن است که قرآن را رها نکند در «یعنی . »عنه إلی غريه

 .»قرآن توّجه نمایدحالیکه از آن اعراض کند و به غیر 

ین به  قرآن را هم إمام و هم حّجت می ÷پس چنانکه ذکر شد آنحضرت
ّ

داند، و خود متد

ه
ّ

دانسته و از قرآن  ÷ای از عوام خود را پیرو علی قرآن و احکام و آیات آن بوده، چگونه عد

ام چون گویند قرآن کافی نیست، آن وقت همان عو کنند، و می خبر و بلکه به آن توهین می بی

ل خود تأویل بامامت یزنند، آیاتی را به م بخواهند اثبات امامت آنحضرت کنند به قرآن چنگ می

ست چنانچه در بحث تأویل خواهد آمد. یکنند در صورتیکه تأویل قرآن برای غیر خدا جائز ن می

 خبر و برخالف آیات آن رفتار و عقائدی که از قرآن بی ÷حال بایدگفت دوست اّدعائی علی

 دشمن علی
ً
است. و اگر پیغمبری از طرف خدا کتابی آورد و در آن کتاب ذکر  ÷دارد قطعا

شده باشد که در این کتاب هر چیزی بیان شده و برای رسالت من و تکالیف أّمتم کافی است، 

توان  ند و بگویند این کتاب برای أّمتش کافی نیست، آیا مییای بیا سپس بعد از هزار سال عده

  ؟پیرو او شمردآنان را 
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، چگونه درصدر اسالم که هیچ کتابی نبود جز قرآن، قرآن را امام و حجبت خدا و ال والله

ط شدند،  برای خود کافی می
ّ
ی نموده و بر تمام جهان آن روز مسل

ّ
دانستند، و به همین جهت ترق

ت خرافات ولی پس از آنکه هزار کتاب دینی پیدا شد مسلمین روز بروز در انحطاط و پستی و ذ
ّ
ل

ی  روند. آیا می فرو می
ّ
تی پیدا کرد جز دوری از قرآن؟ پس مسلمین اگر بخواهند ترق

ّ
توان عل

 روز بروز جهل و 
ّ

 مراجعه به متن قرآن نمایند و إال
ً
نموده و به عّزت اّولّیه برسند، باید تماما

ل سابق که در فص صپراکندگی و بیچارگی ایشان افزون خواهد شد. آیا کلمات رسول خدا

، و خطبات دیگر برای بیداری مردم ما کافی نیست؟ »من جعله أمامه قاده إىل اجلنة« :فرمود

 می ÷که حضرت أمیر ۱۹۸و  ۱۴۵خطبۀ  آیا به
ً
قرآن إمام هدایت است نباید  :فرماید صریحا

 :فرموده ۱۷۰آیۀ  اعرافسورۀ  اعتنا کرد؟ خدا در

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ِ ُكوَن ب ْ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱُ�َمّسِ قَاُموا
َ
لَٰوةَ ٱَوأ ۡجَر  لصَّ

َ
 ﴾١٧٠ لُۡمۡصلِِح�َ ٱإِنَّا َ� نُِضيُع أ

 .]۱۷۰: [األعراف
گذاریم  اند، به تحقیق ما ضایع نمی آنانکه بکتاب إلهی تمّسک جویند و نماز را به پاداشته«

 .»أجر اصالح کنندگان را

شان تنظیم شود، یو دنیا طبق این آیه باید مسلمین به کتاب إلهی تمّسک جویند تا امور دین

بفهمند و خود را به آن مجّهز سازند تا نجات آن را  باید همه قرآن را امام خود بدانند و آیات

اند  یابند، و مانند بعضی از افراد که اصالح را از دیگران خواسته و به اصالح خود نپرداخته

رآن دعوت خواهد کرد، و برخود نباشند، زیرا اگر امام و مصلحی بیاید مردم را به پیروی همین ق

وارد  ÷او نیز واجب است از همین قرآن پیروی کند، در اینجا روایتی از حضرت عسکری

إن هذا القرآن هو انلور « :صقال رسول اهللا: اول تفسیر صافی که فرمود ۀمشده در مقد

لكربی، افضيلة الوثىق، وادلرجة العليا، والشفاء األشىف، وال ةاملب�، واحلبل املت�، والعرو
 كمسوالسعادة العظ�، من استضاء به نوره اهللا، ومن عقد به أموره عصمه اهللا، ومن ت

به أنقذه اهللا، ومن لم يفارق أحاكمه رفعه اهللا، ومن استشىف به شفاه اهللا، ومن آثر ىلع 
غ�ه أضله اهللا، ومن جعله شعاره ودثاره أسعده  ماسواه هداه اهللا، ومن طلب اهلدی يف

 .»ينت� إيله أداه اهللا إىل جنات انلعيم يبه ومعوهل اذل ييقتد ياهللا ومن جعله امامه اذل
 این قرآن همان نور روشن، و ریسمان متقن و طناب  :فرمود صرسول خدا«: یعنی

ً
قا

ّ
محق

تر است، کسیکه به نور او  سعادت عظیم باال، و شفاء بهتر، و فضیلت بزرگتر، و ۀمحکم، و درج
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استفاده کند خدا او را حفظ کند،  و کسیکه به آن چنگ زند خدا نجاتش دهد، آنکه از احکام او 

از آن شفاجوید خدایش شفا دهد، و آنکه قرآنرا بر غیر  جدا نگردد خدا او را با باال برد، و آنکه

دایت را در غیر آن جوید خدا به گمراهیش ههرکس  قرآن ترجیح دهد خدا او را هدایت کند، و

آن را  واگذارد، و کسیکه قرآن را ظاهر و باطن خود قرار دهد خدا او را نیک بخت کند، و کسیکه

های نعمت خود  إمام و پیشوای خود کند که مقتدا و مرجع او باشد خدا او را به سوی بهشت

ونشهد أن ال إله غريه، وأن « :البالغه فرموده نهج ۹۸خطبۀ  در ÷. وحضرت أمیر»بکشاند

خلف مضی رشيدا، وحممد عبده ورسوله، أرسله بأمره صادعا، وبذكره ناطقا فأدی أمينا، و

ما گواهیم «: یعنی .»فينا راية احلق، من تقدمها مرق، ومن ختلف عنها زهق، ومن لزمها حلق

او و رسول او است، او را به أمر خود  ۀبند صحاجتی غیر خدا نیست، و محّمد ۀکه برآوردند

خود را به امانت انجام داد، و در حال کمال وظیفۀ  فرستاد تا آشکار کند و به یاد او نطق کند، پس

م جوید از دین خارج شده، هرکس  رفت، و گذاشت در میان ما پرچم حّق (قرآن) را،
ّ

بر قرآن تقد

 .»آن باشد به مقصد رسد الزمهرکس  از آن عقب مانده هالک شده، وهرکس  و

كان كالمه «: که ÷قرائة القرآن روایت کرده از امام رضا ۲۷و کتاب وسائل الشیعه باب 

چنین بود که سخن  ÷: عادت حضرت رضایعنی ،»كله وجوابه ومتثله إنتزاعات من القرآن

 او و جواب او و استشهاد او در مطالب، جمالتی از قرآن بود.

باز اگر مردم از خواب غفلت و جهل بیدار نشوند دیگر کسی جز  با این همه کلمات ایشان

 خودشان مسئول نخواهد بود.



 
 

 قرآن رافع اختالفات و دافع گمراهی مسلمین است -۱۳

  مسلمین اگر بخواهند به عّزت و برتری و
ّ

خود برسند، باید  ۀاز دست رفت ۀدولت حق

 اختالفات ایشان ممکن نیست مگر با مراجع
ّ

 کنند و حل
ّ

به قرآن، زیرا  ۀاختالفات خود را حل

 قرآن را قبول دارند، اگرچه 
ً
خدایتعالی قرآن را رافع اختالف آنان قرار داد، و فرق مسلمین تماما

د سخن خدا را بپذیرد و برای رفع اختالف و دفع اگر کسی ایمان به خدا دارد بای«بزبان باشد، 

  :فرموده ۶۴آیۀ  نحلسورۀ  عداوت رجوع به قرآن کند، در

﴿ ٓ نَزۡ�َا َعلَۡيَك  َوَما
َ
َ لَُهُم  ۡلِكَ�َٰب ٱأ ِيٱإِ�َّ ِ�ُبَّ�ِ ْ ٱ �َّ �ِيهِ َوُهٗدى َورَۡ�َٗة لَِّقۡو�ٖ  ۡخَتلَُفوا

 .]۶۴: حلن[ال ﴾٦٤يُۡؤِمُنوَن 
ان کنی آنچه را در آن اختالف دارند و این ینکردیم این کتاب را مگر برای ایشان بما نازل «

 .»ت و رحمت است برای مردم با ایمانیکتاب هدا

 اختالف قرآن  به توّسط قرآن رفع اختالف می صپس پیغمبر اسالم
ّ

کرده، پس مرجع حل

است. متأسفانه فرق اسالمی هر فرقه بنفع خود اخباری دارند که مرجع ایشان همان اخبار است 

گرداند. اگر کسی بگوید  زند و زیاد می و آن اخبار اختالف و شقاق و نفاق و عداوت را دامن می

: رسولباید  ÷و یا امام صرسول خدا
ً
و  صرفع اختالف کنند، جواب او این است که؛ اّوال

: زمان ما نه رسولی و نه  ÷امام
ً
هر دو تابع قرآنند، و خدا قرآن را رافع اختالف قرار داده. ثانیا

 هیچ کس و هیچ چیز را رافع اختالف قرار نداده جز قرآن را،
ً
 امامی حاضر است، و خدا صریحا

 د:بقره فرموسورۀ  ۲۱۳آیۀ  و در

ٗة َ�ِٰحَدٗة َ�بََعَث  �َّاُس ٱ َ�نَ ﴿ مَّ
ُ
ُ ٱأ نَزَل َمَعُهُم  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ �َّ

َ
ِ�َن َوُمنِذرِ�َن َوأ ُمبَّ�ِ

ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱ ْ ٱ�ِيَما  �َّاِس ٱِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱب ِينَ ٱ�ِيهِ إِ�َّ  ۡخَتلََف ٱ�ِيهِ� َوَما  ۡخَتلَُفوا وتُوهُ  �َّ
ُ
أ

 .]۲۱۳: ةبقر[ال ﴾َ�ۡغَيۢ� بَۡيَنُهۡمۖ  ۡ�َّيَِ�ُٰت ٱ ۡ�ُهمُ ِمۢن َ�ۡعِد َما َجآءَ 
فرموده پس ازوحدت اختالف  ۱۹آیۀ  یونسسورۀ  اند (و چنانچه در مردم یک أّمت بوده«

کردند، روی هوی و هوس) پس خدا پیغمبرانرا برای بشارت و انذار فرستاد و با ایشان طبق واقع 

اند و اختالف در آن  ب فرستاد تا آن کتاب حکم کند بین مردم در آنچه در ان اختالف کردهکتا
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کتاب نکردند مگر کسانیکه کتاب به ایشان داده شده بود، پس از آنکه آیات روشن برای ایشان 

 .»آمد برای ستم بین خودشان اختالف ایجاد کردند

که فاعل آن  »كمحي« ف نموده، زیرا ضمیردر این آیه حّق تعالی قرآن را حاکم و رافع اختال

گردد. زیرا  ترین مرجع است نسبت به آن، و به انبیا برنمی گردد به کتاب که نزدیک باشد برمی

ه أهل قرآن را موجد اختالف قرار داده و ین آیر مفرد است، وخدا در ایضم یاء جمع ولیأنب

 ۡخَتلََف ٱَوَما ﴿ :بدلیل اینکه فرمودهشود  تالف نمیکسیکه خود موجد اختالف باشد، رافع اخ
ِينَ ٱ�ِيهِ إِ�َّ  وتُوهُ  �َّ

ُ
 ۀپس به خود قرآن باید رجوع داده شود نه به اهل آن چنانکه در ترجم ،﴾أ

این کتاب  ۲۱البالغه در فصل  نیز چنانچه در نهج ÷امیرالمؤمنین آیات بیان شد. حضرت

آیۀ  رومسورۀ  دا دراند. آیا خ فع اختالف خواندهاز اوالدش قرآن را را ÷خواهد آمد و سایر أئّمه

 نفرموده: ۳۱

ْ ِمَن ﴿ ِينَ ٱِمَن  ٣١ لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَوَ� تَُ�ونُوا ۖ ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما  �َّ ْ ِشَيٗعا ْ دِيَنُهۡم َوَ�نُوا فَرَّقُوا
يِۡهۡم فَرُِحوَن   .]۳۲-۳۱: [الروم ﴾٣٢َ�َ

در دین خود و شیعه شیعه شدند و هر دسته و حزبی نباشید از مشرکین، آنانکه تفرقه آوردند «

 .»به آنچه نزد ایشان است خوشند

آری این آیه معجزه است که حقِّ تعالی بیدار باش به مسلمین زده و در حال تفرقه ایشان را 

بینیم در زمان ما هر شیعه و هر دسته به شعائر و مطالب من درآوردی  مشرک خوانده، و ما می

 : فرموده ۱۳آیۀ  شوریسورۀ  رند. درخب ی از قرآن و شعائر اسالمی بیخود خوشند، ول

�ِيُمواْ ﴿
َ
 .]۱۳: [الشوری ﴾َوَ� َ�َتَفرَّقُواْ �ِيهِ�  ّ�ِينَ ٱأ

 .»دین را بپا دارید و در آن تفرقه نیفکنید«

 فرموده: ۱۰۵آیۀ  آل عمرانسورۀ  درو 

ْ كَ ﴿ ِينَ ٱَوَ� تَُ�ونُوا ْ وَ  �َّ ْ ٱَ�َفرَّقُوا : عمران [آل ﴾ۡ�َّيَِ�ُٰتۚ ٱمِۢن َ�ۡعِد َما َجآَءُهُم  ۡخَتلَُفوا

۱۰۵[. 
نباشید مانند آنانکه ایجاد تفرقه کرده و اختالف نمودند پس از آنکه برای ایشان آیات روشن «

 .»آمد

پس آن چیزی را که خدا رافع اختالف قرار داده، قرآن است نه چیز دیگر، و تا مسلمین رجوع 

اند هر  فرموده ÷و أئّمه صنکنند همواره در ضاللت و گمراهیند، ولذا رسول خدابه قرآن 
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گوئیم به قرآن رجوع کنید مقصود ما این نیست که در  مطلب دینی را با قرآن بسنجید. ما که می

مجالِس قرائت و تجوید ویا مجالس بدعت فاتحه قرآن را بیاورند و یا سر قبر و یا در ضبط 

  صوت ضبط کنند، بلکه مقصود ما فهمیدن و عمل خوشی یها برا صوت
ّ

نمودن و با آیات آن حل

ت از اسالم بیاختالف کردنست که قرآن را إمام خود قرار دهند. امروزه 
ّ
خبر و فرقه فرقه  اکثر مل

سین ما غرق  دینی هجوم آورده از اسالم بیزارند و به کفر و بی
ّ

اند، برای اینکه متدّینین و مقد

 
ّ
 از قرآن بیخرافات و مبل

ً
خبرند، مجالس دینی ما و مدارس ما همه چیز دارد جز  غین ما اکثرا

 قرآن.

 :فرموده ۱۰۱آیۀ  آل عمرانسورۀ  در

نُتۡم ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيُ�ۡم َءاَ�ُٰت ﴿
َ
ِ ٱَوَ�ۡيَف تَۡ�ُفُروَن َوأ  .]۱۰۱: [آل عمران ﴾�َّ

 .»شود می شوید و حال آنکه کتاب خدا برای شما تالوت و چگونه کافر می«

تی که قرآن دارد، نباید کافر شود، پس آیات قرآن ناجی از کفر و تفرقه است.
ّ
 یعنی مل

 اطالعی از قرآن است هر گمراهی از بی
 : فرموده ۱۴۶آیۀ  اعرافسورۀ  لی درحق تعا

تَِّخُذوهُ َسبِيٗ� �ن يََرۡواْ َ� �َ  لرُّۡشدِ ٱ�ن يََرۡواْ ُ�َّ َءايَةٖ �َّ يُۡؤِمُنواْ بَِها �ن يََرۡواْ َسبِيَل ﴿
ِ  لَۡ�ِّ ٱَسبِيَل  بُواْ � َك َ�تَِّخُذوهُ َسبِيٗ�ۚ َ�ٰل ُهۡم َكذَّ َّ�

َ
 .]۱۴۶: [األعراف ﴾َ�ٰتَِنابِ�

آن را  ای را ببینند به آن ایمان نیاورند و اگر راه رشد و سعادت را ببینند برای خود و اگر هر آیه«

گیرند، این گمراهی برای این است  برای خود راه میآن را  ضاللت را ببینندگیرند و اگر راه  راه نمی

 .»که به آیات ما تکذیب کرده و از آن غافلند

پس خدا گمراهی را در اعراض از قرآن و غفلت از آن دانسته، زمان ما هر فرقه از فرق 

اشیده و معرفت ها و کرامات تر مسلمین بنام مذهب و بزرگان مذهب، قّصه و معجزات و خواب

احی و دانند، از اسالم بی تر از خود دین می بزرگان دین و مذهب را واجب
ّ

 خبر و از بزرگان آن مد

دانند و بلکه از خود دین  کنند، اینان معرفت متدّینین را کافی از شناخت دین می سرائی می نوحه

دانند  اینان نمی خبرند، بیزارند. چرا اینطور شده، جواب این است که از آیات قرآن بی

شناسی است، هزار سال است بر سر خالفت این و آن نزاع دارند، أّما  شناسی غیر از دین متدّین

دانند! باید به ایشان فهمانید اظهار ارادت به متدّینین صدر اسالم کافی  دین این و آن چه بوده نمی
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الع کا
ّ

 از شناخت اسالم نیست و شناخت واسالم به شناخت قرآن و اط
ّ

مل از آن است و إال

 در دنیا نیست و هزار سال قبل بوده، چه فائده دارد. 
ً
 اثبات خالفت برای کسیکه فعال

القران هدی من « :که فرمود صتفسیر صافی روایت کرده از رسول خدا ۀدر مقدم
الضاللة، وتبيان من الع�، واستقالة من العرثة، ونور من الظلمة، وضياء من األحداث، 

اهللكة، ورشد من الغواية، و�يان من الفنت، و�الغ من ادلنيا إىل اآلخره، وفيه  وعصمة من
قرآن رهنمای از گمراهی، و «: یعنی .»كمال دين�م، وما عدل أحد من القرآن إال إىل انلار

از هالکت، و نجات از  ۀبیان نجات از کوری، و دستگیر از لغزش، نور از ظلمت و نگهدارند

راه آخرتست، و در آن کمال دین شما است، و هیچ  ۀها، و زاد و توش ر از فتنهگمراهی، و بیان فرا

 . »کس از قرآن سرپیچی نکرد مگر به سوی آتش رهسپار شد
دستور رسول ه آیا نفاق و شقاق گمراهی و لغزش و فتنه نیست؟! اگر هست پس باید ب

ما دستور رسول خداها  این قرآن از ۀبواسط صخدا
ّ
برای أّمت او  صنجات یافت، مسل

 حّجت است.



 
 

 مبّین مجمالت قرآن است صسّنت رسول خدا -۱۴

باع از سّنت را نیز داده، و حّق تعالی برای  قرآن که در او تبیان هر چیزی می
ّ
باشد دستور ات

 ۲۱آیۀ  حزاباسورۀ  سّنت رسول خود را حّجت قرار داده و فرموده به آن رجوع کنید، درمسلمین 

 فرموده:

ِ ٱلََّقۡد َ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل ﴿ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ  �َّ
ُ
 .]۲۱: [األحزاب ﴾أ

 .»به طور تحقیق بر شما الزم است که به رسول خدا تأّسی کنید، تأّسی نیک«

افعال تمام أنبیا را مورد تأّسی مسلمین قرار داده که باید بروش  اگرچه خدای تعالی اعمال و

 :فرموده ۴آیۀ  ممتحنهسورۀ  ست، درآنان تأّسی کرد، و سّنت به فارسی به معنی روش ا

ۡسَوةٌ َحَسنَةٞ ِ�ٓ إِبَۡ�ٰهِيَم وَ ﴿
ُ
ِينَ ٱقَۡد َ�نَۡت لَُ�ۡم أ  .]۴: ةممتحن[ال ﴾ۥٓ َمَعهُ  �َّ

 .»وار بوده که تأسی نیکو کنید در ابراهیم و آنانکه با او بودندتحقیق برای شما سزاه ب«

 :فرموده ۹۰آیۀ  انعامسورۀ  و در

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿
ُ
ِينَ ٱأ ۖ ٱَهَدى  �َّ ُ ۗ ٱفَبُِهَدٮُٰهُم  �َّ  .]۹۰: [األنعام ﴾ۡ�تَِدۡه

 .»شان کرده، پس به هدایت ایشان اقتدا کن ایشانند آنانکه خدا هدایت«

یکی از دو چیزی است که در روایات و آیات به متابعت آن  صرسول خدابه هر حال سّنت 

، و در بعضی »في�م اثلقل� كتاب اهللا وسنيت كتار إ�«: فرموده صأمر شده، رسول خدا

نیز تابع سّنت  صولی مخفی نماند عترت رسول خدا ،»كتاب اهللا وعرت�«: روایات آمده

، مبّین مجمالت قرآن است اگرچه صاند، و سّنت یعنی روش رسول خدا بوده صرسول خدا

أقيموا «: در سّنت است یعنی اگر خدا فرمودهمجمالت قرآن قابل فهم است، ولی تفصیل آن 

الة باید بعمل خود کیفّیت و حدود نماز را  ص، این جمله قابل فهم است ولی رسول خدا»الصِ

َما  تَّبِعۡ ٱوَ ﴿ :ریح قرآن خدا به رسول خود فرموده، وقتیکه به تصمعّین کند و در خارج نشان دهد
، و رسول او تابع قرآن است، عترت او نیز باید تابع قرآن و راوی سّنت او باشند، ﴾يُوَ�ٰٓ إَِ�َۡك 

پس ذکر عترت در بعضی از روایات مقصود تمام افراد عترت نیست، بلکه همان افرادیکه از قرآن 

 صنشوند و مخالف قرآن و سّنت رسول عمل نکنند، همان طوریکه رسول خداو سّنت جدا 
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توانند چیزی به قرآن و سّنت اضافه کنند،  تواند در دین خدا کم و زیاد کند عترت او نیز نمی نمی

اند. ما  و خود عترت در صدها روایت سّنت را حّجت قرار داده و خود را پیرو سّنت معّرفی کرده

 آوریم: البالغه آمده می در نهج سّنتدربارۀ  را که ÷ز کلمات امیرالمؤمنیندر اینجا بعضی ا
استنوا بسنته فإهنا أهدی ونبيكم فإنه أفضل اهلدی،  يدهبواقتدوا « :فرموده ۱۰۸ ۀخطب در

اقتداء کنید به هدایت پیغمبرتان زیرا که آن بهترین هدایت است، و به سّنت و «: یعنی .»السنن

 .»ترین سّنت است که آن روشنروش او عمل کنید 
نظرت إلی كتاب اهللا وما وضع لنا وأمرنا باحلكم به فاتبعته، وما « :فرموده ۲۰۳خطبۀ  در

نظر کردم بکتاب خدا و آنچه برای ما مقّرر نمود که به آن «: . یعنی»فاقتديته صياستن النب

 . »دا کردمعمل نموده بسّنت او اقت صحکم دهیم پیروی کردم و به آن چه رسول خدا
 .»اصحاججهم بالسنّة فإهنم لن جيدوا عنها حمي«: در وصّیت خود به ابن عباس فرمودهو 

ای  زیرا ایشان را از سّنت رسول چاره صسّنت رسوله : با خوارج احتجاج و استدالل کن بیعنی

 نیست.

الكتاب وآثار النبوة،  ياجلادة، عليها باق يوالطريق الوسطی ه«: فرموده ۱۶خطبۀ  در

ایست که تمام کتاب خدا و  : راه میانه که راه نجات باشد همان جاّدهیعنی .»ومنها منفذ السنة

 شود. از آن استخراج می صآثار نبّوت بر آن است و روش رسول خدا
املوعظة،  ليس علی اإلمام إال ما محل من أمر ربه اإلبالغ يف« :فرموده ۱۰۳خطبۀ  در

هامن  واإلجتهاد يف يها، وإصدار السّ النصيحة، واإلحياء للسنة، وإقامة احلدود علی مستحقّ

او آمده، و آن پنج  ۀامام نیست مگر آنچه از امر پروردگارش بر عهد ۀبرعهد«: یعنی .»علی أهلها

دود را کردن، و ح نمودن، و سّنت رسول را زنده چیزاست: رسانیدن موعظه، و در نصیحت کوشش

ین جاری ساختن، و سهم هر کسی را از بیت
ّ

 .»المال رسانیدن بر مستحق
علی الفروج والدماء واملغانم واألحكام  أن يكون الوايل يينبغ ال« :فرموده ۱۲۹خطبۀ  در

ة كوإمامة املسلمني ملعطل للسنة فيهل ی بر فروج «: یعنی »األمّ
ّ
سزاوار نیست که زمامدارو متول

را تعطیل کند که أّمت را به  صامامت مسلمین آن کسی باشد که سّنت رسول و دماء و غنائم و

 .»رساند هالکت می
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 :فرماید حاب بزرگوار او، و میو اص صخورد از فراق رسول خدا تأسف می ۱۸۰خطبۀ  در

الذين تلوا القرآن فأحكموه، وتدبروا الفرض فأقاموه، أحيوا السنّة وأماتوا  أوة علی إخواين«

آه از جدائی برادرانم که قرآن را تالوت و آن را محکم نمودند، و در واجبات «: یعنی .»البدعة

 .»رانیدند تدّبر و آنها را به پا داشته، سّنت رسول را زنده و بدعت را می
 :لكم يوصيت« :فرماید ) می۲۳(ر  در وصّیت خود به فرزندانش پس از ضربت ابن ملجم

وصّیت من به شما این است «: یعنی .»تضيعوا سنته فال صترشكوا باهللا شيئا، وحممد أن ال

 .»را ضایع نکنید صکه شریک برای خدا قرار ندهید و سّنت و روش محّمد

سريته القصد وسنته الرشد، وكالمه «: فرموده صدر تعریف رسول خدا ۹۲خطبۀ  در

ی، و سخن  او میانه ۀسیر«: یعنی .»الفصل، وحكمه العدل
ّ
روی و معتدل، و روش او موجب ترق

 .»حّق و باطل، و فرمان او عدالت بودکنندۀ  او جدا

 كواردد إلی اهللا ورسوله ما يضلع« :فرماید ) می۵۳ ۀ(نام مالک اشتر نخعیه ب ۀدر عهدنام

َها ﴿ :قال اهللا تعالی لقوم أحب إرشادهممن األمور، فقد  كمن اخلطوب، ويشتبه علي ُّ�
َ
�ٰٓ�َ

ِينَ ٱ ِطيُعواْ  �َّ
َ
َ ٱَءاَمُنٓواْ أ ِطيُعواْ  �َّ

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
وهُ  ۡ� ءٖ فَُردُّ ِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ

ِ ٱإَِ�  سنته باألخذ  :األخذ بمحكم كتابه، والرد إلی الرسول :فالرد إلی اهللا ﴾لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ

در کارهای مشکلی که موجب درماندگی و کارهائی که بر تو «: یعنی .»املفرقةاجلامعة غري 

مشتبه گردد به کتاب خدا و سّنت رسول بازگردد که خداوند سبحان برای قومیکه هدایت ایشان را 

(ای افراد با ایمان اطاعت کنید خدا را، و اطاعت کنید پیغمبر و صاحبان  :خواسته، فرموده است

 به خدا و رسول بازگردانید)آن را  ن را، پس اگر در چیزی با یکدیگر نزاع نمودیدفرمان از خودتا

کردن و برگرداندن به خدا گرفتن محکمات کتاب او است، و مقصود از رّدکردن و  پس مراد از ردّ 

حاد و رافع  ۀبازگشت به رسول، گرفتن سّنت جامع
ّ
پیغمبر (سّنت مورد اتفاق و موجب ات

 .»باشد فرقه نیست، میاختالف) که باعث ت
ها را بر سر نیزه کردند و بنا بر نصب حکمین  وقتیکه در جنگ صفین قرآن ۱۲۳خطبۀ  و در

ح باشد صالهرچه  شد که دو نفر بنشینند و در أمر خالفت طبق قرآن و سّنت قضاوت کنند، و

الفريق املتولی عن  وملا دعانا القوم إلی أن نحكم بيننا القرآن مل نكن«: فرماید اظهار بدارند، می
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وهُ إَِ� ﴿ كتاب اهللا سبحانه وتعالی، وقد قال اهللا سبحانه: ءٖ فَُردُّ ِ ٱفَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ َّ� 
فإذا حكم  نته،أن نأخذ بس ؛أن نحكم بكتابه، ورده إلی الرسول ؛إلی اهللافرده  ﴾لرَُّسولِ ٱوَ 

، فنحن أحق صبسنة رسول اهللاهللا، فنحن أحق الناس به، وإن حكم  كتاب بالصدق يف

 .»الناس وأوالهم هبا
ـ لشکر معاویه ـ ما را دعوت کردند به اینکه بین خودمان قرآن را  و چون این قوم،«: یعنی

کننده از کتاب خدا نبودیم و حال آنکه خدای سبحانه و تعالی  حاکم قرار دهیم، ما گروه اعراض

) پس ارجاع به خدایتعالی خدا و رسول مراجعه دهیدآن را به نزاع کردید  (اگر در چیزی :فرموده

این است کتاب او را حاکم قرار دهیم، و طبق آن حکم نمائیم و ارجاع به سوی رسول این است 

که؛ سّنت او را بگیریم. پس چون براستی در کتاب خدا و طبق ان حکم شود ما سزاوارترین مردم 

حکم شد باز ما سزاوارترین مردم و  صول خداباشیم به آن و قبول آن، و اگر به سّنت رس می

 باشیم.   اوالی بسّنت می

در قّصه حکمین و هنگام قرآن سرنیزه کردن  ÷خواننده عزیز مالحظه کن امیرالمؤمنین

ه  گوید و خود را در قبول حکمّیت قرآن پیشقدم می لشکر معاویه چنین می
ّ

شمارد، ولی یک عد

الع بی خوان بی روضه
ّ

گویند: نعوذ  زده و می ÷باالی منبر تهمت به آن حضرت خبر از دین اط

ها  ها کاغذ و مرکب، نعوذ بالله نعوذ بالله قرآن بالله آن حضرت فرمود من قرآن ناطقم و آن قرآن

را پاره کنید. آیا هیچ دینداری چنین جسارتی به قرآن کرده و چنین کفری به امام خود نسبت 

امام زبان چنین اشخاص را که باید ببرند در عوض مزد منبر  داده؟! آن وقت مسلمین و پیروان آن

 گوید. دهند و بلکه اگر روحانی نمائی در زیر منبر باشد باو طیب الله هم می می

باع می واجبآن را  نیز خود را تابع سّنت رسول دانسته و ÷و اما سایر امامان
ّ
 :دانند االت

 :که فرمود ÷وایت کرده از امام صادقر ۶۲حدیث  ۲۹چنانکه درکتاب بحار جلد دوم باب 

ثنا قلنا قال اهللا عز ،صاسنة نبينا حممدتقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وال « وجل  فإنا إذا حدّ

حدیث مخالف قول پروردگارمان و سّنت پیغمبرمان «یعنی:  .»صوقال رسول اهللا

خدای « :گوئیم را از قول ما نپذیرید زیرا هر حدیثی که ما بگوئیم چنین است که می صمحمد

 :که فرمود ÷همانجا روایت کرده از امام رضا . و در»فرمود صعزوجل فرمود و رسول خدا

ال تقبلوا علينا خالف القرآن فإنا إن حتدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنّة، وإنا عن «
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حدیثی که مخالف قرآن باشد از قول ما قبول نکنید چون اگر «: . یعنی»له نحدثاهللا وعن رسو

نقل قول  صگوئیم زیرا ما از قرآن و از رسول خدا قرآن و سّنت می ما حدیثی گوئیم، بر طبق

 ليس يش«: فرماید می ÷نقل کرده که امام صادق ۱۷۵ ۀدر جلد دوم بحار صفح . و»کنیم می

(از امور دین) نیست مگر اینکه یا در کتاب است و یا در  یعنی هیچ چیز. »الكتاب والسنة إال يف

 شود: سؤال می ÷از امام صادق :سّنت و در حدیثی که بعد از حدیث فوق آورده

آیا چیزی (از امور دین) هست «: یعنی .»ال :الكتاب والسنة؟ قال ال يكون يف يكون يش«

و هم بحار  ۷۰و در کتاب کافی جلد اول ص  نه :فرماید که در کتاب و سّنت نباشد؟ امام می

من خالف كتاب اهللا وسنة « :که فرمود ÷اند از امام صادق روایت کرده ۲۶۲جلد دوم ص 

مخالفت کند کافر  صهرکس با کتاب خدا و سّنت محّمد«: یعنی »فقد كفر صحممد

 كمن تمس« :که فرمود ص. و در همان صفحه از بحار روایت کرده از رسول خدا»است
هرکس چنگ زند به سّنت من در «: . یعنی»اكن هل أجر مأة شهيد اختالف أميت �سنىت يف

روایت کرده که  ۲۶۶ ۀ. و در صفح»مورد اختالف أّمت من برای او اجر صد شهید خواهد بود

: سّنت آن است . یعنی»السنة ما سن رسول اهللا، والبدعة ما أحدث بعده«: فرمود ÷علی

پیدا شده  صعمل نموده باشد و بدعت چیزی است که پس از رسول خدا صکه رسول خدا

السنة،  ك: نكث الصفقة وترثالث موبقات« :روایت کرده که فرمود ÷باشد. و از امام کاظم

شکستن پیمان، و ترک سّنت،  :: سه چیز موجب هالک و نکبت استیعنی .»وفراق اجلامعة

من رغب عن « :اند که فرموده روایت کرده صوجداشدن از جماعت، و فریقین از رسول خدا
از سّنت من اعراض کند از من نیست. و در جلد اّول سفینه هرکس  :یعنی .»سنىت فلیس م�

عليكم بآثار « :که به اصحاب خود فرمود ÷روایت کرده از امام صادق ۶۶۵البحار ص 

و سّنت او را و  ص: بر شما واجب است که بگیرید آثار رسول خدا، یعنی»رسول اهللا وسنته

بودن قرآن که خدا فرموده در آن است تبیان هر  صدها روایت دیگر. پس معنی کافی و جامع

چیزی، این است که هر مطلبی را قرآن بیان فرموده و بخصوص تمام عقایدی را که مسلمان باید 

 داشته باشد در قرآن ذکر شده است. 
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ست و قرآن به طور اجمال سّنت رسول را و أّما سّنت یعنی روش، که عملکردهای پیغمبر ا

حّجت قرار داده، و در سّنت رسول، هزاران دستور است. چون قرآن سّنت رسول را حّجت قرار 

ی، این حکم شامل هر سّنتی از رسول می
ّ
گردد، و گویا  داده و فرموده به آن عمل کنید. به طور کل

رآن حکم عقل را تصویب کرده و در قرآن است، چنانکه ق صتمام دستورات سّنت رسول خدا

هر جزئی جزئی از احکام عقل حّجت است، و گویا تمام آن در قرآنست، زیرا قرآن تمام را 

ی هر چیزی را بیان کرده و تفریع جزئیات بر آن، کار 
ّ
ی. پس قرآن بطور کل

ّ
تصویب کرده بطور کل

یات قرآن مجمل باشد، و سایر دانشمندان اسالمی است. بنابراین اگر چیزی از آ صرسول خدا

باید آن را  و کیفّیت و کّمّیت و حدود صباید رجوع کرد در جزئیات وتفصیل آن به سّنت رسول

ی و دیگر 
ّ
 احتیاج بشر بوده بیان شده به طور کل

ّ
از سّنت گرفت. پس در کتاب خدا آنچه محل

 ۱۷۰جدید ص  بحار ۲ناقص نمانده تا علمای بشری تکمیل نمایند، چنانکه روایت کرده در ج 

 :عهده وما يكتفون به من بعده أتاهم رسول اهللا بام يستغنون به يف«: فرمود ÷که امام کاظم

نیاز گردند در  برای مردم آورد آنچه را که به آن بی ص: رسول خدایعنی .»يهكتاب اهللا وسنة نب

 . صزمان خودش و آنچه به آن اکتفا کنند پس از زمان خودش؛ کتاب خدا و سّنت رسول

 :فرموده ۱آیۀ  حجراتسورۀ  در

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ُمواْ َ�ۡ�َ يََدِي  �َّ ِ ٱَءاَمُنواْ َ� ُ�َقّدِ  .]۱  :[الحجرات ﴾ۦۖ َورَُسوِ�ِ  �َّ

 .»ای مؤمنین از خدا و رسول او جلو نیفتید«

 : فرموده ۸۰آیۀ  نساءسورۀ  و در

َطاَع  لرَُّسوَل ٱيُِطِع  مَّن﴿
َ
ۖ ٱَ�َقۡد أ َ  .]۸۰: [النساء ﴾�َّ

 .»هرکس رسول خدا را اطاعت کند پس به تحقیق خدا را اطاعت کرده«

باع از آن. در کافی جلد 
ّ
و  ۶۰۶ص  ۲و همین آیات دلیل است بر تصویب سّنت و لزوم ات

مة اّول تفسیر صافی روایت کرده
ّ

يا معارش «: فرمود صکه رسول خدا ÷اند از امام باقر مقد
مسئول عن  مسئول و�ن�م مسئولون، إ� ا محل�م من كتابه فإ�القرآء اتقوا اهللا فيم

ای گروه قاریان «: نییع .»تبليغ الرسالة وأما أنتم فتسئلون عما محلتم من كتاب اهللا وسنيت

زیرا که من مسئولم و اید از کتاب او  از خدا بترسید و خدا را مالحظه کنید در آنچه حمل کرده

شما مسئولید، من مسئولم از رسانیدن رسالت و أّما شما مسئولید از آنچه از کتاب خدا و سّنت 
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شود. پس او  نیز می ÷شامل امیرالمؤمنین صاین فرمایش رسول خدا . و»اید فرا گرفتهمن 

را دارند،   نیز مسئول است نزد خدا از سّنت که به آن عمل نموده و تمام مسلمین همین حکم

د طبق یندارد، و اگر روش و یا سّنتی داشته باشد با یهیچ کس غیر از رسول در دین اسالم سنتّ 

باشد. پس نه امیرالمؤمنین از خود سّنتی آورده و نه امامان دیگر و همه  صسّنت رسول خدا

 اند. بوده صتابع سّنت رسول خدا
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گوئیم همه  قرآن در لغت عرب بکتابی گویند که خواندن و فهم آن سهل و آسان باشد، ما نمی

 غیرعرب قرآن را نمی کس قرآن را می
ً
فهمند،  فهمد، البته پرواضح است که هر کسی خصوصا

بکشد و مقداری بزبان عرب و ادبّیت عرب آشنا گردد و تدّبر در قرآن ولی هر کسی اگر زحمت 

فهمد. پس هر کسی ممکن است قرآن را بفهمد و قرآن برای او قابل فهم باشد،  میآن را  نماید،

م. زیرا فراگرفتن اسالم و قوانین آن باید از قرآن باشد و یا از 
ّ
البّته پس از زحمت و تعلیم و تعل

سورۀ  ۲آیۀ  مأمور آموختن قرآن به مردم بوده؛ طبق صقرآن باشد. رسول خداحدیث اگر موافق 

های بسیار روشنی  جمعه، و اگر قرآن قابل فهم نباشد چگونه به مردم بیاموزد، و در اینجا دلیل

 داریم بر اینکه تمام قرآن قابل فهم است.

 می حّسی -دلیل اول
ً
 فهمند و از آن بهره می بینیم اشخاصی را که آن را بودن آن که حسا

 برند. می

تراز قرآن است و باید  اگر قرآن قابل فهم نباشد، به طور یقین احادیث مشکل -دلیل دوم

. »أحاديثنا صعب مستصعب« :اند فرموده ÷احادیث نیز قابل فهم نباشد، زیرا خود أئّمه

احادیث ما سخت و مشکل است. پس بنابراین نه قرآن قابل فهم است و نه احادیث و باید  :یعنی

 اند، احادیث را مشکل خوانده ÷دور دین را قلم کشید، زیرا مدرک آن قابل فهم نیست. أئّمه

ولی قرآن را روشن و واضح، چنانکه در فصل ده مدارک آن گذشت. و خدایتعالی قرآن را سهل و 

نَا ﴿ :قمر چهار مرتبه مکّرر فرمودهسورۀ  ، درآسان خوانده ۡ به  :. یعنی﴾ۡلُقۡرَءانَ ٱَولََقۡد �َ�َّ

 :فرموده ۵۸آیۀ  دخانسورۀ  و ۹۷آیۀ  مریمسورۀ  تحقیق ما قرآن را آسان نمودیم. و در

َما﴿ ُروَن  فَإِ�َّ َ�ُٰه بِلَِسانَِك لََعلَُّهۡم َ�َتَذكَّ ۡ  .]۹۷: مریم و ۵۸: [الدخان ﴾٥٨�َ�َّ
ر شوند«

ّ
 .»ما قرآن را آسان نمودیم به زبان تو (یعنی به زبان عربی) تا شاید این مردم متذک

بََصآ�َِر ﴿ و یا »مهدی للناس« و یا ﴾َ�َياٞن ّلِلنَّاِس ﴿ :فرمودهکه  آیاتی -دلیل سّوم
 :بقره که فرمودسورۀ  ۲۲۱آیۀ  و ۱۸۷آیۀ  مانند ﴾لِلنَّاِس 
﴿ ُ ُ ٱيُبَّ�ِ  .]۲۲۱و  ۸۷: ةبقر[ال ﴾لِلنَّاِس  ۦَءاَ�ٰتِهِ  �َّ
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 : فرموده ۱۰۶آیۀ  إسراءسورۀ  و در

هُ  َوقُۡرَءاٗنا﴿
َ
 .]۱۰۶: [اإلسراء ﴾�َّاِس ٱَ�َ  ۥفََرۡقَ�ُٰه ِ�َۡقَرأ

 .»و قرآنیکه جزء جزء فرستادیم تا برای مردم قرائت کنی«

 : فرموده ۵۷آیۀ  یونسسورۀ  و در

َها﴿ ُّ�
َ
� ّ�ُِ�مۡ  �َّاُس ٱ َ�ٰٓ وِۡعَظةٞ ّمِن رَّ  .]۵۷: [یونس ﴾قَۡد َجآَءتُۡ�م مَّ

 .»ای از پروردگارتان آمد آهای مردم به تحقیق برای شما، موعظه«

پس چنانکه فرموده، این قرآن موعظه و بینائی مردم است، و اگر نفهمند چگونه بینائی مردم 

است. و آیات بسیاری آمده که قرآن برای عموم مردم نازل شده، اگر خدا چیزی را برای مردم 

 . نعوذ باللهنازل کند که نفهمند کار لغوی کرده 

 صرمزی است که فقط رسول خدااند که قرآن و آیات آن معمی و  بعضی خیال کرده
فهمید، و این خیال باطلی است و مدرکی ندارد. به اضافه اگر فهم آن منحصر به رسول و یا  می

، و حال آنکه نفرموده »ان لإلماميا بي«و  »هدی لإلمام«بگوید و یا  »ا اإلمامهيا أي«امام بود باید 

 : کهدهد  دستور می ۱۰۹آیۀ  انبیاءسورۀ  بلکه برسول خود در

ٰ َسَوآءٖ� ﴿  .]۱۰۹: [األنبیاء ﴾َ�ُقۡل َءاَذنُتُ�ۡم َ�َ
 .»کنم شما را بطور یکسان و بدون فرق بگو که من اعالم و اخبار می«

 فرموده: ۱۹آیۀ  انعامسورۀ  ست، درپس قرآن و اسالم که دین سّری نی

وِ�َ إَِ�َّ َ�َٰذا ﴿
ُ
نِذَرُ�م بِهِ  لُۡقۡرَءانُ ٱَوأ

ُ
 .]۱۹: [األنعام ﴾َوَمۢن بَلََغۚ  ۦِ�

 .»آن بترسانم شما و هرکسی را که به او برسد ۀبسوی من وحی شد این قرآن تا بواسط«

باید به قرائت آیات باشد. از این قبیل آیات استفاده  صشود انذار رسول خدا که معلوم می

شود که قرآن برای همگان و عموم مردم است حّتی آیات متشابهاتش نیز قابل فهم مردم است  می

 شود. بیان می ۲۰چنانکه در فصل 

ترین سخن و قابل فهم مردم  اخبار و احادیث داللت دارد که قرآن واضح -دلیل چهارم

خلف فيكم ما خلفت «: البالغه فرمود نهج ۱خطبۀ  در ÷زی نیست. علیاست و سّری و رم

و هم در سایر خطب خود که در  .»حرامها كتاب ربكم فيكم، مبينا حالله وأممه األنبياء يف

إن هذا «: که فرمود صروایت کرده از رسول خدا ۹۲بحار جلد  ۳۱گذشت. در ص  ۱۰فصل 
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محقق بدانید که این قرآن نور « :یعنی .»واه هداه اهللالقرآن هو انلور املب� من اثره ىلع ماس

 ۲۷و در ص ». بر غیر آن مقدم بداند و بدارد خدا او را هدایت کندآن را  روشنی است، هرکس

غ�ه أضله اهللا وهو اذلكر  من ابتىغ العلم يف«: که فرمود صروایت کرده از رسول خدا
را در غیر قرآن جوید، خدا او را به  هر کس دانش خود«: یعنی .»احلكيم وانلور املب�

. و عّیاشی روایت کرده که رسول »گمراهیش واگذارد و قرآن ذکر با حکمت و نور روشنی است

قرآن راهنمای از «: یعنی .»القرآن هدی من الضاللة وتبيان من الع�« :فرمود صخدا

را ليس معه ظلمة، ونو« :فرموده ۱۹خطبۀ  در ÷. و علی»از کوری استکنندۀ  گمراهی و بیان

قرآن نوریست که ظلمت ندارد و هدایت برای کسی است که او را «: یعنی .»وهدی ملن أئتم به

 .»امام خود قرار دهد و به آن اقتدا کند

َها﴿ :ر فرمودهخطایات آن است که مکّر  -دلیل پنجم ُّ�
َ
�  و ﴾َءاَدمَ  َ�ٰبَِ�ٓ ﴿ و ﴾�َّاُس ٱ َ�ٰٓ

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ و مخاطب آن مردمند و مردم باید بفهمند و اگر قابل فهم نباشد برای  ،﴾َءاَمُنٓوا

  ؟مخاطب، پس چه کسی باید بفهمد
همانا قرآن را مخاطب «: . یعنی»عرف القرآن من خوطب بهيإنام «: فرموده ÷امام صادق

ن کند، در جواب او گویند قرآن را فقط امام باید بفهمد و بیا ، بعضی از مردم عوام می»شناسد می

 :باید گفت

 :
ً
  خطاب به امام نیست. اّوال

ً
: باید امام بفهمد برای چه؟! برای اینکه به مردم بیان کند، ثانیا

چرا بیان نکردند؟ آیا رسول خدا و یازده امام بیان کردند یا  ÷و سایر أئّمه صپس رسول خدا

و أئّمه به مردم نفهمانیدند و بیان  صخیر؟ اگر بیان کردند پس مردم فهمیدند و اگر رسول خدا

 نکردند آیا بخل کردند و چرا انجام وظیفه نکردند؟! 
ً
: شما اگر قول رسول و امام را قبول دارید ثالثا

 اند که قرآن بیان روشن و واضح و قابل فهم است. آنان فرموده

د تمام علمای مسلمین قرآن را حّجت دانسته به آیات آن در مطالب خو -دلیل ششم

کنند و چگونه خودشان  کنند، و چگونه آن را حّجت دانسته و به آن استدالل می استدالل می

 فهمیدند.

قرآن دلیل بر رسالت و حّجت بر صدق نبّوت است و اگر مردم دلیل و حّجت  -دلیل هفتم

 را نفهمند چگونه رسالت پیغمبر اسالم را قبول کنند، و دلیل و حّجت که بدون فهم باشد دلیل و
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گردد، و اگر قرآن معّما و مبهم و قابل فهم نبود دیگر  شود و باعث ایمان مردم نمی حّجت نمی

د یک سوره یتوان می فرماید اگر طلبد و می طلبیدن معنی ندارد، قرآن که مکّرر مبارز می مبارزه

رو بیاورند؟ اگر زیدی به عمآن را  مانند آن بیاورید، پس چیزی را اگر نفهمند چگونه مانند

بنویسد یک میلیون پول بدهید بحامل نامه، و چون نامه را آورد برای عمرو، او نفهمد و نداند چه 

ای برای بندگانش فرستاده که مال و جان  دهد؟ حال خدائیکه نامه نوشته، آیا یک میلیون پول می

ال خود را و عمر خود را باید برای من بدهید ولی بندگان نفهمند او چه خواسته، چگونه جان و م

 ؟بدهند

اند احادیث ما را به قرآن عرضه  فرموده ÷هدی  و أئّمه صرسول خدا -دلیل هشتم

بدارید و بسنجید، اگر موافق قرآن بود، بپذیرید و اگر مخالف آن بود نپذیرید، پس مردم باید 

بعضی  قرآن را بفهمند تا به آن عرضه بدارند وگرنه با چیزیکه قابل فهم نباشد، چگونه بسنجند،

پذیرند وگرنه  سنجند، پس اگر موافق خبر امام شد می از روحانی نمایان قرآن را با خبر امام می

فهمیم. در جواب ایشان بایدگفت هیچ کس نگفته قرآن را با خبر بسنجید، ولی  گویند ما نمی می

شد خبری نبود  اند خبر را با قرآن بسنجید، باضافه آن وقت که قرآن نازل رسول خدا و أئّمه فرموده

 که به آن بسنجند. و به خبر عرضه نکرده فهمیدند.

ار قریش قرآن را می -دلیل نهم
ّ

فهمیدند با اینکه خبر رسول خدا را قبول نداشتند و به  کف

گفتند به قرآن گوش  برکت فهم قرآن هدایت شدند و حّتی ابوجهل و ابوسفیان که به مردم می

فهمیدند. آن عرب پابرهنة  شود آن اعراب می رید معلوم میندهید و یا پنبه در گوش خود بگذا

عیان دانش می سواد قرآن را می بی
ّ

گویند قرآن قابل فهم نیست؟! و نباید مردم  فهمید چگونه مد

ان ایشان کساد خواهد شد، واگر مردم 
ّ
به آن تمّسک جویند، زیرا اگر مردم متوّجه قرآن بشوند دک

گویند قرآن قابل فهم  ار خواهد شد. و لذا میکشان آشیاخته اهای س نند دروغکبه قرآن توجه 

 کسانیکه می
ً
قرآن بر آیۀ  اند زاده از نور خلق شده گویند امام و امام نیست و یا باید امام بیاید، مثال

ِيٱُهَو ﴿ :فرماید می صضرر ایشان خطاب به رسول خدا َخلََقُ�م ّمِن تَُراٖب ُ�مَّ ِمن  �َّ
�َ�ٰنَ ٱإِنَّا َخلَۡقَنا ﴿ :فرماید می ، و یا﴾�ُّۡطَفةٖ  . یعنی ما انسان را از نطفه آفریدیم. ﴾ِمن �ُّۡطَفةٍ  ۡ�ِ

شود و  شود هر انسانی و حّتی رسول و امام از نطفه خلق شده و دروغگو رسوا می پس معلوم می

 گویند قرآن قابل فهم نیست. لذا بناچاری می
 
ً
ه ثانیا

ّ
خورند و روایات نامعقولی در تفسیر قرآن از قول  میای که از روایات مجعوله نان  عد

گویند قرآن قابل فهم نیست تا مردم  سازد ناچار می اند که با قرآن نمی امام پیش خود جعل کرده
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ریزند و جاعل آن را  مجعوالت ایشان را بپذیرند، و اگر قرآن را بفهمند آن مجعوالت را دور می

 در تفسیر آی لعن می
ً
 ÷اند که تین امام حسن و زیتون امام حسین والتین ... نوشته :ۀکنند. مثال

ی است و آن وقت که این سوره 
ّ
است که خدا به ایشان قسم خورده، در صورتیکه این سوره مک

 در جلد اول کافی ص 
ً
اند از قول  نوشته ۱۹۵نازل شد نه امام حسنی بوده و نه امام حسینی! مثال

 :د، حال اگر کسی بگوید خدا فرمودهباش جای قرآن، أئّمه می نور در هر ۀامام که مقصود از کلم

بِيٗنا ﴿ نَزۡ�َآ إَِ�ُۡ�ۡم نُوٗر� مُّ
َ
، بصریح آیات، قرآن است که نازل شده نه امام، در جواب ﴾١٧٤َوأ

فهمیم، باید از ایشان پرسید چگونه اگر برخالف لغت عرب، نور به  گویند ما قرآن را نمی می

باشد و یا لیل به معنی عمر باشد قرآن را  ÷یا تین به معنی امام حسنمعنی امام باشد و 

فهمید، و أّما اگر طبق لغت و عرف عرب، نور به معنی روشنی و یا تین به معنی انجیر و یا  می

 .»إن هو إال قول الزورإن هذا ليشء عجاب و«لیل به معنی شب باشد قابل فهم نیست؟! 
ست نه به معنی خلیفه، حال اگر به معنی شب باشد قبول داند لیل به معنی شب ا میهرکس 

 !نیست و اگر به معنی خلیفه باشد چگونه قبول است!
قرآن نور مبین و در نورانّیت و روشنی و واضحی باالترین کالم است و کالم  -دلیل دهم

ت به دستی و یا شمع است نسب بزرگان بشر چه امام و چه پیغمبر نسبت به کالم خدا مانند چراغ

کلمات  ۀخورشید، آیا از جهالت نیست که کسی کالم روشن خدا را نفهمد و بخواهد بواسط

اهید با خو دیگران بفهمد، در صورتیکه کالم خدا نور مبین و نور یقین است. باید گفت شما می

 شمع خورشید را پیدا کنید:

 زهـــی نـــادان کـــه او خورشـــید تابـــان
 

 بـــه نـــور شـــمع جویـــد در بیابـــان 
 

 ÷و یا أئّمه صبرای اینکه قرآن قابل فهم است اینکه هر وقت رسول خدا -یازدهم دلیل
به هرکس  آوردند، و ای از آیات قرآن دلیل می کردند برای اثبات مطلب خود آیه ان مییمطلبی را ب

دادند، مانند  ای را نشان می گفت مدرک شما در فالن حکم چیست؟ ایشان فوری آیه ایشان می

گوید؛  می ÷ئل الشیعه در باب مسح سر در وضوء زراره شنید که امام صادقاینکه در وسا

 »باء«ل ید؟ امام فرمود: بدلیفرمائ می کد: از چه مدرید، زراره پرسیشکد یمسح را ببعض سر با

ْ ٱوَ ﴿ هیدر آ به منصور  ÷ض است. و مانند اینکه آن امامیه برای تبعک ﴾بُِرُءوِسُ�مۡ  ۡمَسُحوا

إِن َجآَءُ�ۡم فَاِسُقۢ بِنَبَإٖ ﴿ :زیرا خدا در قرآن فرمودهبقول نّمام گوش مده  :دوانقی فرمود
 ْ ه در بیت الخال کیسکبه  ÷، و منصور این آیه را شنید و فهمید، و مانند اینکه آن امام﴾َ�َتبَيَُّنٓوا
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 إِنَّ ﴿ :یا نشنیدی که خدا در قرآن فرمودهآ :نشست برای استماع صوت زنان مغنیه فرمود می
ۡمعَ ٱ ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن َ�ۡنُه َمۡ�  ۡلُفَؤادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  لسَّ

ُ
، و او این آیه را فهمید و از ﴾٣٦وٗ�  ُٔ ُ�ُّ أ

به فرزند خوداسماعیل فرمود هرگاه  ÷نشستن در آنجا خودداری کرده و مانند اینکه امام صادق

ِ ﴿ فرموده: تصدیق کن بدلیل اینکه خدانزد تو شهادت دادند ایشان را  مؤمنون ِ ٱيُۡؤِمُن ب َّ� 
 .]۶۱ :ةالتوب[ ﴾َوُ�ۡؤِمُن لِۡلُمۡؤِمنِ�َ 

ای نکاح کند و او را طالق دهد برای  ثالثه را بنده ۀفرمود اگر مطلق ÷و مانند اینکه آن امام

ٰ تَنِكَح َزوًۡجا ﴿ :شود بدلیل اینکه در قرآن فرموده شوهر سابق او به عقد جدید حالل می َح�َّ
به کسیکه زمین خورده بود و ناخن او  ÷، و بنده هم زوج است، و مانند اینکه آن امام﴾ۥۗ َ�ۡ�َهُ 

کنده شده بود و بر دست خود دوا گذاشته بود و عرض کرد در وضوء چه کنم؟ فرمود این و امثال 

. مانند ﴾ِمۡن َحَرٖج�  ّ�ِينِ ٱَما َجَعَل َعلَۡيُ�ۡم ِ� ﴿ :شود که فرموده تاب خدا دانسته میاین از ک

که به  ÷باقر آنکه کتاب کافی و تفسیر صافی در مقدمه هفتم کتابش روایت کرده از امام

هرگاه من  :، یعنی»أين هو من كتاب اهللا ء فاسئلوينإذا حدثتكم بيش«: اصحاب خود فرمود

 :برای شما حدیثی بیان کردم از من بپرسید این حدیث از کجای قرآن استفاده شده. سپس فرمود

نهی نمود از قیل و قال و فساد مال وکثره سؤال، یکی از اصحاب آن جناب  صرسول خدا

 :ۀقرآن استفاده شده؟ فرمود از آی از کجای صعرض کرد این حدیث رسول خدا

ۡو إِۡصَ�ٰ�﴿
َ
ۡو َمۡعُروٍف أ

َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
َۡوٮُٰهۡم إِ�َّ َمۡن أ  :اء[النس ﴾۞�َّ َخۡ�َ ِ� َكثِ�ٖ ّمِن �َّ

۱۱۴[. 

 :ۀو آی

َفَهآءَ ٱَوَ� تُۡؤتُواْ ﴿ ۡمَ�ٰلَُ�مُ  لسُّ
َ
 .]۵ النساء:[ ﴾أ

 :ۀو آی

ۡشَيآَء إِن ُ�ۡبَد لَُ�ۡم �َُسۡؤُ�مۡ  َٔ َ� �َۡ� ﴿
َ
 .]۱۰۱ :ةالمائد[ ﴾لُواْ َ�ۡن أ

اند برای مطالب خود.  به آیات قرآن استدالل و استشهاد کرده ÷و هزاران ورد دیگر که أئّمه

 فهمیدند این استشهاد صحیح نبود. و اگر مردم آیات قرآن را نمی

ر در قرآن نموده، اگر قابل فهم  -دلیل دوازدهم
ّ
خود آیات قرآن که مردم را أمر به تدّبر و تفک

 تدّبر نموده:أمر به  ۸۲آیۀ  ساءنسورۀ  نبود چگونه خدایتعالی در
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فََ� َ�َتَدبَُّروَن ﴿
َ
 .]۸۲: [النساء ﴾لُۡقۡرَءانَۚ ٱأ

 .»کنند آیا چرا در قرآن تدّبر نمی«

 : فرموده ۲۴آیۀ  صمحّمدسورۀ  و در

فََ� َ�َتَدبَُّروَن ﴿
َ
ۡ�َفالَُهآ  لُۡقۡرَءانَ ٱأ

َ
ٰ قُلُوٍب أ ۡم َ�َ

َ
 .]۲۴: [محّمد ﴾٢٤أ

 .»ها قفل زده شده است بر دلآیا چرا در قرآن تدّبر ندارند بلکه «

 : فرموده ۲۹آیۀ  صسورۀ  و در

بَُّرٓواْ َءاَ�ٰتِهِ ﴿ َدَّ نَزۡلَ�ُٰه إَِ�َۡك ُمَ�َٰرٞك ّ�ِ
َ
 .]۲۹: [ص ﴾ۦكَِ�ٌٰب أ

 .»کتاب با برکتی نازل نمودیم برای آنکه تدّبر کنند در آیاتش«

آیات متشابهاتش قابل تدّبر و مانند این آیات. پس در تمام آیات إلهی باید تدّبر نمود و حتی 

 خواهد آمد و تدّبر در آیات قرآن واجب است. ۲۰و قابل فهم است، چنانچه در فصل 

اوامریستکه در قرآن أمر شده به پیروی قرآن و اگر بنا بود کسی نفهمد  -دلیل سیزدهم

باع آن
ّ
 اعراف:سورۀ  ۳آیۀ  فرموده، مانند چگونه خدای تعالی أمر بات

ْ ٱ﴿ ّ�ُِ�مۡ  تَّبُِعوا نزَِل إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ
ُ
 .]۳: [األعراف ﴾َمآ أ

 :۱۵۷آیۀ  و .»پیروی کنید آنچه بسوی شما نازل گردیده از پروردگارتان«

ِينَ ٱفَ ﴿ ْ بِهِ  �َّ وهُ وَ  ۦَءاَمُنوا ُروهُ َونََ�ُ ْ ٱوََعزَّ َبُعوا ِيٓ ٱ �ُّورَ ٱ �َّ نزَِل َمَعهُ  �َّ
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓ أ

ُ
أ

 .]۱۵۷: [األعراف ﴾١٥٧ لُۡمۡفلُِحونَ ٱ
پس آنانکه به این رسول ایمان آورند و او را بزرگ شمرند و یاری کنند و آن نوریکه به او نازل «

 .»شده پیروی کنند ایشان رستگارند

 :۱۷۱آیۀ  بقرهسورۀ  و در

ْ ٱ�َذا �ِيَل لَُهُم ﴿ نَزَل  تَّبُِعوا
َ
ٓ أ ُ ٱَما ْ بَۡل نَتَّبِ  �َّ ٓۚ قَالُوا ۡلَفۡيَنا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا

َ
� ٓ ة: بقر[ال ﴾ُع َما

۱۷۰[. 
کنیم  و چون به ایشان گفته شود پیروی کنید آنچه خدا نازل نموده گویند بلکه پیروی می«

 .»ایم آنچه را که پدران خود را بر آن یافته

 : فرموده ۱۳۴آیۀ  طهسورۀ  و در

رَۡسۡلَت إَِ�َۡنا ﴿
َ
 .]۱۳۴: [طه ﴾رَُسوٗ� َ�َنتَّبَِع َءاَ�ٰتَِك َر�ََّنا لَۡوَ�ٓ أ
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 .»پروردگارا چرا نفرستادی به سوی ما رسولی که پیروی کنیم آیات تو را«

فرموده. پس تمام مسلمین باید  ۲۱آیۀ  لقمانسورۀ  و در ۴۷آیۀ  قصصسورۀ  و همچنین در

ی بگوئی بیائید پیروی قرآن تابع آیات کتاب خدا باشند، ولی متأّسفانه زمان ما اگر بشیعه و یا سنّ 

ار جاهلّیت می
ّ

اند. پس بعد از  گویند پدران و علماء ما چنین و چنان گفته کنیم، ایشان مانند کف

ورود این همه آیات که أمر به پیروی قرآن و تدّبر در آن شده، اگر مسلمانی ندیده بگیرد و باز 

ار 
ّ

ت خود برود از کف
ّ
ار جاهلّیت بدنبال افکار خود و یا افکار مل

ّ
جاهلّیت بدتر است، زیرا کف

قرآنی نداشتند و چون آمد پذیرفتند و مّتحد شدند و از نفاق و عداوت دست برداشتند و نگفتند 

اند و در نتیجه کار  فهمیم از کالم خدا اعراض کرده فهمیم، ولی مردم ما ببهانة اینکه نمی ما نمی

ه وحشت دارد، و دشمن جانی یکدیگرند، و یک بجائی رسیده که شیعه از سّنی، و سّنی از شیع

ه بنام روضه
ّ

کنند و شیطان  فساد و دشمنی را زیاد می ۀخوان شب و روز در گویندگی خود مادّ  عد

گردانند، و منشإ تمام این  و استعمار و دشمنان دین اسالم را، از خود خوشنود و مسرور می

ب علوم دینی تزریق میهای علم ها این است که در حوزه ها و زیان بدبختی
ّ

کنند که  ّیه به طال

ب ساد
ّ

الله است، و طال
ّ

اللة و حدیث قطعی الد
ّ

باور خبر ندارند که این  خوش ۀقرآن ظّنّی الد

سخن از کجا پیدا شده و کدام دشمن این کالم را به میان ایشان آورده، و این کالم باطلی است و 

ندانستن مفاد آن،  ه محصلین به آیات قرآن و قطعینتائج بسیار سوئی دارد، از آن جمله عدم توّج 

تر است، شما یک خط  آن از هر کالمی بهتر و قطعی  در حالیکه داللت آیات قرآن بر معانی

فهمد که  البالغه را که حدیث است بگذارید در جنب یک آیه از قرآن، هر کم سوادی می نهج

 :ۀتر است، آیا داللت جمله آی قطعیی تر و داللتش بر معن البالغه واضح آیات قرآن از نهج

ِطيُعواْ ﴿
َ
َ ٱأ ِطيُعواْ  �َّ

َ
، ]۳۳ محمد:[ ، و]۵۴ النور:[ ، و]۹۲ :ةالمائد[ ، و]۵۹ النساء:[ ﴾لرَُّسوَل ٱَوأ

 .]۱۲ التغابن:[ و
 :ۀو یا آی

َ ٱ۞إِنَّ ﴿ َّ�  ِ ُمُر ب
ۡ
 .]۹۰ النحل:[ ﴾ۡ�ِۡحَ�ٰنِ ٱوَ  ۡلَعۡدلِ ٱيَأ

داللت قرآن بر مطالب آن قطعی است ولیکن مطالب آن اجمالی قطعی نیست، اگر بگویند 

است که تفصیل آن در آیه ذکر نشده، گوئیم باشد اخبار نیز چنین است، اخبارهم مجمل دارد، 

، مطلب آن مجمل نیست و »ما بعث اهللا نبيا إال بصدق احلديث وأداء األمانة« :آیا حدیث

 :ۀت، حدیث فوق با آیلبّته مجمل استفصیل موارد صدق ذکر شده، ا
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َ ٱ۞إِنَّ ﴿ ن تَُؤدُّواْ  �َّ
َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
َ�َٰ�ِٰت ٱيَأ

َ
ۡهلَِها ۡ�

َ
  .]۵۸[النساء:  ﴾إَِ�ٰٓ أ

تر است، همانطوریکه قرآن گاهی باجمال سخن گفته و  هیچ فرقی ندارد، بلکه آیه روشن

بر معنی اجمالی گاهی به تفصیل، اخبار و احادیث نیز چنین است، کالم اجمالی داللت قطعی 

سوادان  ای از بی تر داللت بر معنی تفصیلی، چه قرآن باشد و چه خبر. عده دارد و کالم مفّصل

ْ ﴿ ۀگویند در جمل چون تزریقات سوء در آنان اثر کرده، می �ِيُموا
َ
لَٰوةَ ٱأ ْ  لصَّ َكٰوةَ ٱَوَءاتُوا  ﴾لزَّ
اللةظنّیّ چون شرائط و آداب و کیفّیات ذکر نشده و مجمل است پس  باشد، در جواب  می الدّ

الة« :ۀجملایشان باید گفت: داللت  نی اجمالی باشد اینکه بر مع است ولو قطعی »أقيموا الصْ

که تفصیل در این حدیث  » ...واإلسالم ىلع مخس الصالة والز�ة  ب�«: مانند داللت حدیث

 نیز ذکر نشده است.
تر است، پس  تر و قطعی واضح به هر حال کالم خدا از هر کالمی بهتر و داللت آن

های علمّیه در عوض اینکه مسلمین را بیدار کنند و به طرف قرآن سوق دهند، خواب آنان را  حوزه

کسی آن را  کسی بگوید چون قرآن محکم و متشابه دارد و متشابهاند. اگر  تر کرده عمیق

 فهمد. جواب این است که  نمی
ً
خواهد آمد.  ۲۰فصل متشابه قابل فهم است چنانکه در  اّوال

 
ً
ت ظّنی و قطعّی  ثانیا

ّ
الدالله بودن وجود متشابه است احادیث نیز محکم و متشابه دارد،  اگر عل

 و نقیض دارد، به اضافه بر اینکه کم و زیاد شده، در بسیاری از احادیث. پس 
ّ

باضافه بر اینکه ضد

الله نمی
ّ

اری وارد شده که اخبار دینی محکم دانید، اخبار بسی چرا اخبار را بدین واسطه ظّنّی الد

 در ج 
ً
که  ÷چندین خبر نقل کرده از حضرت رضا ۱۸۵بحار ص  ۲و متشابه دارد چنانکه مثال

فردوا متشاهبها دون  ،وحمكام كمحكم القرآن ،نآأخبارنا متشاهبا كمتشابه القر إن يف«: فرمود

 در اخبار ما متشابه است مانند متشابه«: یعنی .»حمكمها
ً
قرآن، و محکم است مانند  محققا

 .»محکم قرآن، پس متشابه خبر را رّد کنید به محکم آن





 
 

 قرآن احتیاج به تفسیر نداشته و ندارد -۱۶

ر شد و با شنیدن قرآن چون آیاتش نازل شد عرب زمان جاهلی آن را فهمید، و از آن متأ
ّ
ث

آن از عقائد و خرافات پدر و مادری و قومی دست برداشت و  ۀآیاتش مجذوب گشت، و بواسط

شد چگونه عرب  به برکت آن بر جهان آن روز تفّوق پیدا کرد، اگر قرآن بدون تفسیر فهمیده نمی

ی آن نازل جاهل آن را فهمید. باضافه اگر قرآن محتاج به تفسیر بود خدایتعالی تفسیری برا

 ۀنوشت، در حالیکه ننوشته و حّتی أئم تفسیری بر آن می صنمود، و یا رسول خدا می

 وقت داشتند تفسیری بر قرآن ننوشتند، پس معلوم می ÷هدی
ً
شود احتیاج به تفسیری  که نسبتا

 نداشته است.

 
ً
تراز کالم ایشانست،  اند همه کالم بشری است و کالم خدا روشن تفسیرهائی که نوشته ثانیا

تعالی درواضح
ّ

گوئی و فهمانیدن مطالب از هر بشری استادتر است، اگر کسی کالم روشن  حق

خدا را نفهمد کالم مفّسرین را بطریق اولی نخواهد فهمید، شما بیائید این تفسیرهائی که نوشته 

تر است، بلی برای کسی که لغت عرب را  کنار قرآن و حسا ببینید کدام مشکل شده بگذارید

 داند ترجمة قرآن الزم است ولی ترجمه غیر از تفسیر است و خواهد آمد. نمی

 ◌ً
َ
تر نموده  تر کند تاریک تفاسیری که نوشته شده در عوض اینکه مطالب قرآن را روشنثالثا

 تفسیر منهج الّصادقین و مج
ً
البیان که بهترین تفاسیر است برای یک آیه چندین  معاست مثال

اند و در ذیل آن چند روایت متعارض  اند و برای یک کلمه چند معنی ذکر کرده احتمال داده

اند کدام این احتماالت صحیح و کدام باطل است، خواننده را سرگردان  اند و نفرموده آورده

 : ۀروند، مثال شما به جمل می گذارند و می

ِينَ ٱَ�َ وَ ﴿  .]۱۸۴: ةبقر[ال ﴾ۥيُِطيُقونَهُ  �َّ
د. تا صدق گفتار ما روشن شود. اگر کسی این ینکباشد مراجعه  بقره میسورۀ  ۱۸۴آیۀ  که در

تفاسیر را ندیده باشد و خود به قرآن مراجعه کند و به زبان عربی و لغت قرآن وارد باشد هر معنی 

 شود. میتر است بگیرد راحت  که ظاهرتر و روشن

 
ً
 آیات قرآن را حمل بر خرافات کرده این تفاسیری که نوشتهرابعا

ً
اند واخبار غلّوآمیز  اند غالبا

اند،  ای از حقائق است فعال مملّو از خرافات کرده اند قرآنی که مجموعه را در ضمن آیات آورده
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ل به پشه ز ۲۶آیۀ  بقرهسورۀ  نمائی خود در مثال حّق تعالی برای قدرت
ً
ده و بعوضه که حیوان ًمث

کوچکی است و تمام قوای ظاهری و باطنی را واجد است آورده که هم خرطوم دارد برای مکیدن 

خون و هم پر دارد برای فرار، به طوری که اگر تمام علمای بشری جمع شوند به کیفّیت خلقت 

ن و نور الثقلین و مانند علی بن ابراهیم و تفسیر برها –شیعه برند، آن وقت مفسّرین  آن پی نمی

و  ÷علِی بن ابی طالب» پشه« »بعوضة«مقصود از  اند گفته –مانند آنها به تقلید از یکدیگر 

توانست  است! کسی نبوده به ایشان بگوید: مگر خدا نمی صرسول خدا »ما فوقها«مقصود از 

کرده،  ذکر -پشه  -بعوضه را ببرد که در عوض آن حضرت را بنام  ÷ترسید نام علی و یا می

اند به  اینان هر کجای قرآن نام حیوانی آمده مانند بعوضه و ابل و داّبه همه را تأویل نموده

نازل شده! و به این  ÷برای اینکه به سایر فرق اسالمی بفهمانند آیاتی در شأن علی ÷علی

ات نشان توهین و با قرآن بازی کرده و آن را موهون و مملّو از خراف ÷واسطه ندانسته به آن امام

اند مطالعه نمائید  جعل کرده ÷اند، شما اگر تفسیری را که به نام امام حسن عسکری داده

باشد از تاریخ و قرآن و سایر امور  گویند اعلم مردم می بینید امامی که می کنید و می تعّجب می

خیله بعضی از خرافات آن ذکر شده است. بی
ّ

الع بوده چنانکه در کتاب اخبار الد
ّ

 اط

انسان(دهر) که در جزء سورۀ  ی از گویندگان دینی نزد من آمد و گفت شما قبول دارید کهیک

نازل شده؟ گفتم بلی من قبول دارم، ولی  ÷او ۀقرآن است در شأن امیرالمؤمنین و خانواد ۲۹

د و یدان رو عقل و قرآن نمییرا ی ÷شما چطور؟ من معتقدم شما قبول ندارید، بلکه آن امام

تهمت نیست بلکه اّدعای با  :زنید؟ گفتم چگونه تهمت می :اید گفت موهون کردهقرآن را هم 

کنم بطوری که خود شما آن را قبول کنی، آیا شما قبول داری که این  دلیل است، حال ثابت می

لی خوب در اّول خی :بلی، گفتم :نازل شده؟ گفت ÷سوره از اّول تا به آخر آن در شأن علی

 گوید: این سوره می

�َ�ٰنَ ٱنَّا َخلَۡقَنا إِ ﴿  .]۲ :نسان[اإل ﴾ۡ�ِ
 .»ما انسان را خلق کردیم«

ی، : بلباشد، شما قبول دارید؟ گفت می ÷در تفاسیر شیعه آمده که مقصود از انسان علی

 :بسیار خوب، بعد فرموده :گفتم

ۡمَشاٖج نَّۡبَتلِيهِ ﴿
َ
 .]۲ :نسان[اإل ﴾ِمن �ُّۡطَفٍة أ

 .»مخلوط آفریدیم ۀما او را از نطف«
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بنت اسد  ۀحضرت ابوطالب و فاطم ۀاز نطف ÷آیا شما طبق این آیه قبول دارید که علی

از نور خلق شده و  ÷خیر علی :خلق شده؟ دیدم تأمل کرد و جواب نداد، و سپس گفت

پس معلوم شد که شما قبول ندارید که این آیه و  :صدها هزار سال قبل از وجود پدرش بود، گفتم

د یا نازل شده، پس چرا اّول اقرار کردی؟ و چرا در تفاسیر خود نوشته ÷این سوره در شأن علی

بیمار  ÷که این سوره در شأن او است؟ باضافه در تفاسیر شیعه آمده که چون حضرات حسنین

م نذر کردند سه روز، روزه بگیرند، و چون شدند برای سالمتی اینان علی و فاطمه علیهما السال

برای گرفتن روزه سه صاع جو تهیه کرده برای سه روز آرد کردند  ÷بیماری آنان رفع شد، علی

نان تهیه کردند. روز اّول موقع افطار مسکینی آمد و هر پنج  ۀو هر روز برای افطار خود پنج گرد

ه بدون غذا مانده با آب افطار نان را به او دادند، و خود حضرات با حسنی ۀگرد
ّ

ن و کنیز ایشان فض

(قرص) نان را به یتیم دادند و خود گرسنه ماندند، و همچنین  ۀکردند، روز دوم نیز هر پنج گرد

 :ۀچنان شدند، پس این آیات و آی روز سوم، که از ضعف و گرسنگی چنین و

َعامَ ٱَوُ�ۡطعُِموَن ﴿ ٰ ُحّبِهِ  لطَّ ِسً�ا ِمۡسِكيٗنا َو�َ  ۦَ�َ
َ
 .]۸ :اإلنسان[ ﴾٨تِيٗما َوأ
ها  این خوب بنابراین اگر :بلی، گفتم :نازل گردید، آیا شما این مطالب را قبول دارید؟ گفت

اند و برخالف فرمان خدا  از عقل و قرآن پیروی نکرده ÷و اهل بیت او ÷راست باشد علی

نفر یتیم یک  کیا ین ویکمس کیبرای اینکه اّوال مگر برای  :چطور؟ گفتم :اند، گفت رفتار کرده

ان نانوائی باز کند؟ باضافه گویند چراغی  نصف نان کافی نبود؟ مگر آن یتیم می
ّ
خواسته برود دک

اند نصف یک نان را به مسکین  که به خانه روا است به مسجد حرام است! کسانیکه خود گرسنه

 جوع با باقی ناندادند و خود برای حفظ الّصحه  می
ّ

کردند، اینان بفرمان خدا  ها افطار می و سد

عمل نکردند. و از عقل هم که خدا حّجت قرار داده  ﴾ۡلبَۡسِط ٱَوَ� تَبُۡسۡطَها ُ�َّ ﴿ :که فرموده

 :تند؟ چگونه خدا برسول خود فرمودهتابع قرآن نیس ÷و امام صپیروی نکردند، آیا پیغمبر

ّ�َِكۖ  تَّبِعۡ ٱ﴿ وِ�َ إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
ٓ أ او نباید  ۀآیا خانواد »وحی شده پیروی کن از آنچه به تو« ﴾َما

کنند!؟ خدا پیروی عقل را حّتی بر رسول خود واجب نموده چگونه  عمل »اتبع ..« بامر

اهل بیت و اطفال خود  ÷و اهل بیت او پیروی عقل و قرآن را نکردند؟ چگونه علی ÷علی

و گرسنگی مبتال کرد؟ آیا امامی که به وظائف عقلی و قرآنی خود آشنا نباشد امام را به ضعف 

است؟ باضافه کنیز بیچاره چه تقصیری کرده؟ باضافه مگر یتیم چه قدر شکم داشته؟ پس از این 

گوئی پس مقصود از این آیه چیست؟  دینی به فکر فرورفت و گفت راست میگویندۀ  بیان آن
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کنیم، چون قرآن  دانیم و این آیه را هم طبق لغت عرب معنی می لم و عاقل میگفتم ما امام را عا

مسکینا و یتیما و أسیرا و این سه را با واو عاطفه که  :گوید به لغت عرف عرب نازل شده، آیه می

خانۀ  درباند  شود که این هر سه با هم در یک شب آمده داللت بر جمع دارد آورده و معلوم می

های خود را به آنان داده و البّته برای سحر خود نان تهّیه کردند از  یک شب نان و ایشان ÷علی

مورد است هر کسی ممکن است یک  سه روز بیهمان دوصاع جو باقی مانده، بنابراین تفسیر به 

 »ثم« ۀمرتبه از غذا خودداری کند و در راه خدا بدهد، در این آیه مسکینا و یتمیا و اسیرا با کلم

تفاسیر آمده هم بر خالف قرآن است و هم  نیامده تا اینکه به سه روز تفسیر شود، پس آنچه در

 را جاهل به قرآن نشان داده. صرسول خداخانوادۀ  برخالف عقل، و قرآن را موهون ساخته و
کند و در  خدا برای تجلیل کسیکه جاهل به قرآن باشد و از عقل پیروی نکند آیه نازل نمی

خانوادۀ  ای از حقائق است و ما این است که قرآن مجموعه ۀآورد. عقید ن سوره نمیمدح ایشا

اند و آنچه شیعه نوشته تهمت بایشان است، تمام این سخنان وقتی  رسول هم عاقل و عالم بوده

اند که این سوره  است که گفته شود این سوره مدنی است، متأّسفانه بسیاری از مفسرین نوشته

ی است و در
ّ
ه نه حسنی بوده و نه حسینی مک

ّ
 !و نه نذری تا خدا سوره نازل کند ÷مک

 
ً
هرمذهبی داشته آیات قرآن را طبق مذهب هرکس  اند. در این تفاسیری که نوشته :خامسا

بد بوده آیات کفر وستم و نفاق را در شأن او نازل دانسته و حمل به هرکس  خود معنی کرده، و با

ه آیات ایمان و انفاق و نیکی را در شأن او، در مدح او، دانسته و خوب بودهرکس  او نموده، و با

اح
ّ

اح قرآن را مد
ّ

ور نموده،  اشخاص قرار داده، و جنگ داخلی بین مسلمین شعله ۀنام نامه و یا قد

اگر جبری بوده آیات قرآن را حمل به جبر نموده، و اگر اختیاری بوده حمل باختیار نموده، 

دل نیز از ایشان تقلید  اند و الحقین ساده ه و این خیانت را مرتکب شدهسابقین این کار را کرد

توان گفت رجوع به  کرده و تمام هّمت ایشان لعن و یا مدح نمودن از زید و عمرو است. می

د نباشد و قّو 
ّ
ممّیزه داشته باشد  ۀتفاسیر برای دانستن مورد نزول و کشف اقوال برای کسیکه مقل

را نخورد و قولی را که با ظاهر قرآن موافق است انتخاب کند و قرآن را خوبست تا گول اقوال 

آیات دیگر قرآن بوسیلۀ  تواند آیات مجمله را حمل بر رأی ایشان نکند، و دیگر اینکه انسان می

چنانکه در فصل سابق  صو یا از سّنت رسول خدا »فرس بعضه بعضايالقرآن « :بفهمد زیرا

ذکر شد بدست آورد. و نیزباید دانست که قرآن اگرچه بیان روشن و واضحی است برای کسیکه 

برد،  داناتر باشد، بیشتر از قرآن بهره میهرچه  باشد، ولی بزبان عرب و ادبّیات عرب آشنا می

ستخراج قواعد فقهّیه و تواند ازتفریع قواعد و انطباق کلیات قرآن بر جزئیات و ا عالم متبّحر می
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ه و استنباط مطالب به قدر حوصل خود و زیادی درک خود بهره برد، شخص دانشمنداز  ۀعقلیِّ

کند.  تقدیم و تأخیر کلمه و از فتح و کسر حروف و از سیاق آیات و تناسب آنها چیزها درک می

از کلمات،  پس درک جزئیات مطالب قرآن برای اشخاص نسبت بفهمشان تفاوت دارد و بسیاری

شود. مختصر اینکه کتاب خدا  یا جمالت قرآن توّسط آیات دیگر و کلمات مشابه آن روشن می

کامل نماید نیست و کتاب خدا از هر جهت آن را  ای کتاب کاملی است و محتاج به اینکه بنده

 از بندگانآن را  مستغنی از مخلوق است، پس اگر مطلبی را بیان نکرده یا الزم نبوده علم

 نخواسته، و یا در سّنت رسول بیان شده است.





 
 

 قرآن از کم و زیاد مصون مانده و تحریف لفظی نشده -۱۷

ر دادیم قرآن متواتر است، بنابراین اگر یک کلمه
ّ
کم و یا زیاد  چنانچه در فصل تواتر قرآن تذک

لع می می
ّ

کردند. باضافه چون قرآن همه جا و در هر خانه  شدند و جلوگیری می شد مسلمین مط

برد کند و اگر یک نسخه  و در تمام ممالک دنیا نشر شد، ممکن نبود کسی به تمام نسخ آن دست

شد. و بهر حال دالئل بسیاری از کتاب و  با نسخ دیگر معلوم می ۀکرد با مطابق را کم یا زیاد می

 زیاد نشده یعنی تحریف لفظی نشده: نخورده و کم و سّنت و اجماع و عقل داریم که قرآن دست

 : ۹آیۀ  حجرسورۀ  ه اول:یأّما آیات: آ

ۡ�َا ﴿  .]۹: [الحجر ﴾٩لََ�ٰفُِظوَن  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 .»باشیم آن می ۀدرستی و تحقیق خود ما نگاهدارند را ما نازل کردیم و ب این قرآن«

َها ﴿ :قبل که فرمودهآیۀ  ۀو مقصود از ذکر قرآن است بقرین ُّ�
َ
� ٰٓ�َ ْ ِيٱَوقَالُوا نُّزَِل َعلَۡيهِ  �َّ

خود حافظ و وعده کرده که  ۹آیۀ  تعالی در حّق  .]۶[الحجر:  ﴾٦إِنََّك لََمۡجُنوٞن  ّ�ِۡكرُ ٱ

قرآن است، پس اگر کسی بگوید یک کلمه از آن کم و زیاد شده، یا خدا را قادر  ۀنگهدارند

 بی داند  یا سخن او را دروغ می نمی
ً
دین و خدانشناس واز فرق مسلمین  داند، و چنین کسی قطعا

بودن آن است از قدح و  خارج است. حال اگر کسی بگوید مقصود از حفظ قرآن محفوظ

، قرآن هزار صوئی مردم، جواب گوئیم؛ این صحیح نیست زیرا در زمان خود رسول خداعیبج

عیجبو داشت، و چه قدر از آن عیجبوئی کردند؛ گاهی سحرش خواندند، و گاهی شعرش 

 نصاری و یهود نیز از آن عیبجوئی می
ً
ر نشد و فعال

ّ
کنند.  گفتند، ولی چون طبق انصاف نبود مؤث

خدا قرآن را حفظ کرد، و حال آنکه هزاران نسخه از آن پوسیده و پاره  و اگر کسی بگوید چگونه

های آن  شده یا به آب و آتش رفته، جواب گوئیم: مقصود از حفظ قرآن حفظ هر نسخه از نسخه

فالن  ۀشود، اگر گفتیم: فالن قصید نیست زیرا وجود خارجی کاغذی دوام نداردو پوسیده می

از آن پاره نسخۀ  ست که هیچیتاب محفوظ مانده مقصود این نشاعر محفوظ مانده و یا فالن ک

نشده بلکه مقصود این است که از اّول تا به آخر آن مانده و چیزی از آن از بین نرفته و لو اینکه از 

د آن چند نسخه پاره و یا مفقود باشد. بهرحال خدا قول داده قرآن را حفظ کند،  نسخه
ّ

های متعد

 ات حفظ کرده ما نزاعی نداریم.حال تو بگو از تمام جه
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 :۴۲و  ۴۱آیۀ  فصلتسورۀ  دوم: ۀآی

�ِيهِ  ٤١لَِكَ�ٌٰب َعزِ�ٞز  ۥ�نَّهُ ﴿
ۡ
تَ�ِ�ٞل ّمِۡن  ۦۖ مِۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخلۡفِهِ  ۡلَ�ِٰطُل ٱ�َّ يَأ

 .]۴۲-۴۱: [الفصلت ﴾٤٢َحِكيٍ� َ�ِيٖد 
جلو و عقب آن باطلی نیاید، نازل شده از جانب به تحقیق این قرآن کتابی است عزیز که از «

 .»نیاز خدای حکیم بی

این آیه داللت دارد که هیچ باطلی بر قرآن وارد نشود و تحریف یکی از افراد باطلی است که 

بر قرآن وارد نشده. اگر کسی بگوید مقصود از باطل در این آیه این است که تناقض وکذب و 

شود و کتابیکه قبل یا بعد از آن بیاید و آن را باطل سازد وجود  نمیبیهوده در مطالب قرآن وارد 

باطل عاّم است و تمام آنچه را که ذکر شد شامل  ۀنداشته و ندارد، جواب این است که کلم

شود، پس چنین باطلی بر قرآن وارد نشده، البته آیات  می شود، چنانکه شامل تحریف نیز می

که بر بطالن تحریف داللت دارد اگرچه صریح نباشد و به اشاره دیگری نیز در قرآن وجود دارد 

 : واقعهسورۀ  ۷۸و  ۷۷آیۀ  ند مانندداللت ک

ۡكُنوٖن  ٧٧لَُقۡرَءاٞن َكرِ�ٞم  ۥإِنَّهُ ﴿  .]۷۸-۷۷: ةواقع[ال ﴾٧٨ِ� كَِ�ٰٖب مَّ
 .»به تحقیق این کتاب قرآنی است بزرگ در کتاب محفوظ«

 :بروجسورۀ  ۲۲و  ۲۱آیۀ  و ون است،یعنی در پناه قدرت حق مص

ِيٞد ﴿ ُۡفوظِۢ  ٢١بَۡل ُهَو قُۡرَءاٞن �َّ  .]۲۲-۲۱: [البروج ﴾٢٢ِ� لَۡوٖح �َّ
 .»بلکه این کتاب قرآنی است دارای مجد ودر لوحی مصون خواهد بود«

 :انعامسورۀ  ۳۴آیۀ  و

َل لَِ�َِ�ِٰت ﴿ ِۚ ٱَوَ� ُمَبّدِ َبإِْي  �َّ  .]۳۴: [األنعام ﴾٣٤ لُۡمۡرَسلِ�َ ٱَولََقۡد َجآَءَك مِن �َّ
 :همین سوره ۱۱۵و  ۱۱۴آیۀ  و

ِيٓ ٱَوُهَو ﴿ نَزَل إَِ�ُۡ�ُم  �َّ
َ
ٗ�ۚ وَ  لِۡكَ�َٰب ٱأ ِينَ ٱُمَفصَّ نَّهُ  ۡلِكَ�َٰب ٱَءاَ�ۡيَ�ُٰهُم  �َّ

َ
 ۥَ�ۡعلَُموَن �

 ِ ّ�َِك ب ٞل ّمِن رَّ � ٱُمَ�َّ ۡت َ�َِمُت َرّ�َِك ِصۡدٗقا وََعۡدٗ�ۚ  ١١٤ لُۡمۡمَ�ِ�نَ ٱفََ� تَُ�وَ�نَّ ِمَن  ۡ�َّقِ َوَ�مَّ
َل لَِ�َِ�ٰتِهِ  ِميعُ ٱَوُهَو  ۦۚ �َّ ُمَبّدِ  .]۱۱۵-۱۱۴: [األنعام ﴾١١٥ ۡلَعلِيمُ ٱ لسَّ

 :کهفسورۀ  ۲۷آیۀ  و
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َل لَِ�َِ�ٰتِهِ  تُۡل ٱوَ ﴿ وِ�َ إَِ�َۡك مِن كَِتاِب َرّ�َِكۖ َ� ُمبَّدِ
ُ
ٓ أ  ۦَولَن َ�َِد ِمن ُدونِهِ  ۦَما

 .]۲۷: [الکهف ﴾٢٧ُمۡلَتَحٗدا 
 می

ً
تواند تبدیل کند و یا عوض  گوید کلمات قرآن را کسی نمی که در تمام این آیات صریحا

 نماید.

في�م اثلقل�  كتار إ�« :فرموده ص: یکی اخبار ثقلین است که رسول خداو أّما سّنت
 ،وهم اثلقل األصغر لن يفرتقا حىت يردا ىلع احلوض كتاب اهللا وهو اثلقل األ�رب وعرت�

تر  کتاب الله و سنتی که صحیح :و در بعضی روایات ،»أبدا يإن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد

گذارم، و  فرموده: این قرآن را میان شما می صیعنی موافق با قرآن است، آمده. پس رسول خدا

ریف در آن شده باشد، قابل تمّسک نخواهد بود. باید تا قیامت به آن متسّمک باشید، و اگر تح

، و
ّ

 چنانچه مدارک آن ذکر شد، و سّنت نیز حّجتی است مستقل
ّ

 قرآن حّجتی است مستقل

از این دو داللت بر مطلبی کرد آن مطلب صحیح است، پس قرآن و سّنت دو حّجت هریک 

 یک حّجت باشند، یعنی می
ً
طلبی کند کافی و الزم داللت بر مهریک  باشند نه اینکه مجموعا

بودند همواره در مطالب خود و اثبات آن  صکه عترت رسول خدا ÷األخذ است، و لذا أئّمه

 در  استدالل می صکردند وگاهی نیز به سّنت رسول استدالل به ظاهر قرآن می
ً
کردند، خصوصا

و  ذکر شد. از این تمّسک ۵۳ ۀو نام ۲۳خطبۀ  در ÷مورد نزاع که در کلمات حضرت امیر

م می
ّ
 از حّجّیت ساقط  شود که این حّجت یعنی قرآن و سّنت دست استدالل مسل

ّ
نخورده، و إال

 شد، و به اضافه؛ کتاب مدّونی بوده که میان أّمت خود گذاشته.  می
مدوم

ّ
هل « سؤال کردند: ÷از أمیرالمؤمنین :چهارم تفسیر صافی نقل کرده ۀ: در مقد

فلق احلبّة وبرد  يال والّذ :÷سوی القرآن؟ قال يء من الوحعندكم من رسول اهللا يش

غیر از قرآن  ص: آیا نزد شما از رسول خدایعنی ،»كتابه عبدا فهام يف يالنسمة إال أن يعط

چیزی از وحی مانده است؟ فرمود: نه، قسم به آنکه حّبه را شکافت و جان را ایجاد کرد جز 

(که بتواند از قرآن چیزی استخراج کند). از ای فهم در کتاب خودش را بدهد  اینکه خدا به بنده

شود غیر از قرآن معمولی چیزی نزد آن حضرت از وحی نبوده چه بعنوان قرآن  این خبر معلوم می

 و چه بعنوان دیگر.
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 دیگر بر نفی تحریف لفظی ۀأدلّ 
شده   قرآن میزان صّحت و سقم و کم و زیادی مطالب اسالمی است، اگر میزان خراب -۱

توان با آن میزان درست سنجید،  یکی از ابزار و اساس آن کم شده باشد، نمیباشد، یا 

میزان قرار داد و نعوذ بالله خدا اشتباه آن را  شود پس اگر قرآن تحریف شده باشد نمی

میزان قرار داد، و یا نتوانسته میزان دین خود را حفظ کند و این سخن کفر و آن را  کرده که

 زندقه است و جائز نیست.

تاّمه از سور قرآن سورۀ  حمد باید در نماز یکسورۀ  گویند پس از تمام فقهای شیعه می -۲

تاّمه بر پنج رکوع تقسیم سورۀ  از قرائت حمد بایدیک و در صالة آیات پسخوانده شود 

های قرآن را  شود سوره اند. پس معلوم می شود، و هر سوره از سور قرآن را کافی دانسته

 کافی  ای را از کم و زیاد مصون می ند و هر سورهدان تاّم و تمام می
ّ
دانند و إال

 دانستند.  نمی

عی تحریف  -۳
ّ

نبودن دلیلی بر تحریف، خود دلیل بر عدم تحریف است زیرا آنکه مد

گوید  برای امت خود قرآنی نگذاشته ورفته و یا می صگوید رسول خدا است، یا می

زیاد کردند، پس اگر بگوید رسول  گذاشته ولی خلفاء پس از او و یا دیگران کم و

د سخن خدا  صخدا
ّ

قرآنی نگذاشته که سخن او بر خالف اجماع است، و هم بر ض

تحریف کرده، در آن را  گوید، گذاشته باید معلوم کند چه کس و رسول است، و اگر می

اطالعی بگوید:  شخص معّینی نیست، اگر شخص بیصورتیکه دلیلی بر تحریف 

م چگونه و برای چه. قرآنی را که تمام اصحاب رسول و سایر گوئی ، می»نیخیش«

کوشیدند و آن همه برای حفظ آن همت داشته و  مسلمین در حفظ و نشرش می

نشد و یا و زیاد کردند که هیچ کس مطلع  کم »شیخین«کردند چگونه  فشانی می  جان

راه آن از خانه و گذشتند و در  مطلع شد و اعتراضی نکرد، قرآنی که برای آن از جان می

نمودند چه شد  کردند و تمام هستی خود را نثار آن می خانواده و مال خود صرفنظر می

و ابوذر و عّمار و  ÷که اعتنا بتحریف و محّرف آن نکردند، حتی اشخاصی مانند علی

سایر فدائیان اسالم با آن شدت ایمان، بقدر یکنفر از عوام زمان ما برای کتاب آسمانی 

آن از عقل تهی است، به گویندۀ  وزی نکردند؟! پس این مطلب یقینا باطل وخود دلس

ا کم و زیاد کردند؟ آیاتی که یگوئیم در کدام یک از آیات قرآن دست بردند و  اضافه می

 کم نکرده
ً
و نبوده  اند زیرا برای این کار غرضی  مربوط بریاست ایشان نبوده که قطعا
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تاریخی متعرض آن نشده، حتی علی بن  کسی هم چنین ادعائی نکرده و هیچ

که در بعضی از کلمات خود گله از خلفاء داشته از چنین موضوعی یاد  ÷ابیطالب

نکرده و ادعا و اعتراض ننموده، اما اگر بگویی آیاتی که مربوط بزعامت و حکومت بوده 

و سایر دوستان او که در ابتدای امر  ÷اند، خواهیم گفت حضرت امیر کم کرده

اند چنین  سخن گفته »شیخین«با در امر خالفت  صفت پس از وفات رسول خداخال

گفتند و نامی از کم کردن آیات قرآن سخنی راجع باین موضوع در احتجاجات خود ن

بود باید خود آنحضرت و  ÷نبردند. اگر آیاتی راجع بخالفت و زعامت حضرت امیر

آنجناب استدالل و استشهاد کنند سایر معترضین که اعتراض داشتند تذکر دهند و برای 

ای بود تذکر آن برهر سخنی مقدم بود،  و حال آنکه چنین کاری نکردند، اگر چنین آیه

پس در اول امر خالفت قبل از استقرار خالفت چنین صحبتی نشده و سخنی بمیان 

نیامده. اما زمان خالفت عثمان پس او محتاج بچنین کاری نبود زیرا پس از استقرار 

ها که خالفت بعثمان منتقل شد اگر چنین آیاتی بود باید  فت شیخین و گذشت سالخال

ها، آیاتی که برای خالفت  کنند نه پس از گذشت سال  در اول امر خالفت کم یا تحریف

شیخین ضرر نداشت برای خالفت عثمان بطریق اولی ضرر نداشته. باضافه زمان 

بود و برای عثمان کم و زیاد آن امکان عثمان قرآن در شرق و غرب جهان منتشر شده 

او اجتماع کردند خانۀ  کرد قاتلین او که بدور نداشت. باضافه اگر عثمان چنین کاری می

برای قتل او، باید احتجاج باین کار کنند، و الاقل یکمرتبه باو ایراد کنند و حال آنکه 

برای  صل خدادهد که اصحاب رسو چنین ایرادی نکردند. و هیچ تاریخی نشان نمی

المال  تحریف باو اشکالی کرده باشند، بلکه ایراد ایشان بعثمان راجع بحیف و میل بیت

بن  و نصب مأمورین ناالیق بود، در حالیکه امر قرآن مهمتر بود، باضافه بر علی

واجب بود که اگر عثمان قرآن را کم یا زیاد نموده در زمان خالفت خود  ÷ابیطالب

گرداند و کامل نماید و قرآن کامل را نشان دهد نه اینکه سکوت کند و قرآن را باصل آن بر

که در خالفت خود پس از قتل عثمان فرمان داد  ÷الاقل اشاره هم نکند، علی

البالغه  ر نهجامالکی که در تصرف مأمورین عثمان بود بصاحبانش برگردانند. و حتی د

به اإلمآء لرددته،  كء، وملالنسواهللا لو وجدته قد تزوج به ا«: فرموده ۱۵در خطبه 

بخدا قسم اگر بیابم که بآن امالک زنانی تزویج شده و  :یعنی .»العدل سعة فإن يف
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هر آینه آن را برگردانم زیرا در عدالت وسعتی است که در جور کنیزانی خریده شده 

المال این همه دلسوزی کرده و از دست  نیست. کسی که برای یک وجب زمین بیت

شود و بروی خود نیاورد و  عثمان گرفته چگونه ممکن است ببیند قرآن کم می مأمورین

امام و حجت آن را  ای نگوید؟! باضافه مردم را امر کند به رجوع بقرآن معمولی و کلمه

بخواند. پس مسلم بدست عثمان چنین عملی انجام نشده، و پس از او که دیگر برای 

نقدر در بالد اسالمی در مساجد و محافل حافظ احدی چنین احتمالی داده نشده، زیرا آ

و قاری زیاد شده بود که برای احدی دسترسی به تمام آنان امکان نداشت و چنان بقرآن 

یک واو در جایی از کلمات قرآن  صتوجه داشتند که اگر در قرآن زمان رسول خدا

ا الف را در سایر دانستند که آن واو ی بود، یا پس از واو الفی بود همه خود را موظف می

ور بود همه سعی داشتند که در تمام نسخه قرآن
ّ

ور باشد،  ها بگذارند واگر تائی مد
ّ

ها مد

برداری قرآن شده در هیچ کتابی نشده، پس چگونه ممکن است  مواظبتی که در نسخه

کسی در قرآن دست برد و کسی مطلع نشود، آری خدا روی جهل و نادانی را سیاه کند 

ه عوام برای ایجاد تفرقه و عناد و بدگویی بفرق که پس از هز
ّ

ار و سیصد سال یکعد

سفیه آمدند اخباری را برای اثبات تحریف از کتب ۀ مسلمین چند نفر اخباری کج سلیق

آوری کردند که همان اخبار نیز داللت بر تحریف ندارد، مگر برای کسی  مجعوله جمع

گذاریم تا خود قضاوت  ر نظر خواننده میخبرباشد، ما آن اخبار را د که از همه جا بی

 کند. 

اقوال بزرگان و علمای فریقین و تصریح ایشان بر عدم تحریف: در اینجا ما کلمات  -۴

مة طبرسی در مجمع البیان می :کنیم بعضی را از باب نمونه ذکر می
ّ
اجماع  :گوید عال

مسلمین بر این است که بر قرآن چیزی زیاد نشده، اما اینکه کم شده یا خیر، نظر 

م نشده. و سید مرتضی نیز چنین فرموده و کصحیح از مذهب ما این است که چیزی 

و زیاد و کم نشدنش  صعلم بصّحت نقل قرآن از رسول خدا :در چند موضع فرموده

علم ما بوقایع تاریخی و کتب مشهوره، زیرا عنایت مانند علم ما است به شهرها و مانند 

مسلمین شدید و دواعی بسیاری بر نقل و حفظ قرآن از کم و زیاد بوده، زیرا قرآن 

معجزه رسالت و مأخذ علوم شرعّیه و احکام دینیه بوده و علمای مسلمین بنهایت در 

 حفظرا  آن سکنات و حروف و اعرابشمارۀ  حتی ،اند  حفظ و حراست آن کوشیده

همانطوری که ما علم بدیهی  :) و در جای دیگر فرمودهاند (تا کم و زیاد نشود  کرده
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و امثال آن که تفصیل فصول و ابواب آن  »سیبویه«داریم و بکتب مصنفه مانند کتاب 

شود که  کم کند. معلوم و مّمیز می معلوم است و اگر کسی چیزی به آن بیفزاید و یا

کتاب، همانطور است قرآن در حالیکه عنایت بضبط قرآن  ملحق است و یا از اصل

جمع و  صقرآن در زمان رسول خدا :نویسد بیشتر از کتب دیگر بوده، و نیز سید می

رر به رسول خدا
ّ
عرضه شده، و  صمدون شده بمانند همین قرآن که نزد ما است، و مک

ی اند، و اگر عده جماعتی از صحابه بر او تالوت کرده ه و بعضی از اخباریه بر ای از حشّو

اند، اعتنایی به سخنان ایشان نباید کرد، زیرا اینان بگمان خود به بعضی  خالف این گفته

اند که علم قطعی بر خالف آنها است. شیخ صدوق در  از اخبار ضعیفه استناد کرده

ن قرآن میان جلد همان قرآنی است که یاعتقاد ما این است که ا :اند کتاب خود فرموده

ین بما نسبت خدا به رسول خود نازل نموده و زیادتر از این نبوده و کسی که غیر از ا

البالغه به همین مضمون  در نهج ÷چنانکه از امیرالمؤمنیندهد دروغ گفته است (

سخن گفتن در زیاده و نقصان  :نقل شد). و شیخ طوسی در تفسیر تبیان خود فرموده

بر بطالن زیادتی در قرآنست و مذهب صحیح  قرآن سخنی است غیر الئق زیرا اجماع

ما بر این است که چیزی از آن کم نشده. و آقای خوئی در کتاب بیان ادعای اجماع 

اخباریکه در  :نموده بر تواتر قرآن و عدم زیاده و نقصان در آن، و شیخ طوسی فرموده

ت آنها پیدا زیاده و نقصان وارد شده تماما خبر واحد و قابل تأویل است و علمی بصح

اند بر عدم تحریف، از آن جمله  شود. و بسیاری از اعالم دیگر ادعای اجماع نموده نمی

شیخ بهائی و محقق کلباسی و محقق بغدادی شارح وافیه و محقق کرکی و اجماع 

 اند.  علماء و فضالی اهل سّنت نیز همین را گفته

 گنجد. این مختصر نمیهای دیگری نیز بر عدم تحریف هست که در  و البته دلیل





 
 

 اند کرده  قائلین به تحریف، با کتاب خدا بازی -۱۸

اند که تماما ضعیف السند و فاسد المتن و یا  مدعیان تحریف، به روایاتی استدالل کرده

باشد. یک روایت که از هر جهت صحیح باشد، در میان آنها  المتن و یا قابل تأویل میمخدوش 

نیست. متن تمام آنها داللت بر جعل و غرض و عداوت دارد. ما مقداری از آن روایات را در 

بن محمد  آوریم تا خواننده خود قضاوت کند، ناقل بسیاری از آن روایات، احمد اینجا می

او فاسد المذهب و قائل به تناسخ بوده. یا از علی  :اند ام علمای رجال گفتهالسیاری است که تم

دانند. این روایات بر  احمد الکوفی نقل شده که علمای رجال او را کذاب و فاسد المذهب می

یا نام منافقین در قرآن بوده،  ÷نام علی و أئمه :گوید ای از آنها می باشد. دسته چند دسته می

باشد و غالة از اسالم خارج و محکوم به کفر و  کنندگان) می (غلو غالة ه ازراویان این دست

 ایشان. شرکند، مانند محمد بن فضیل و جابر بن یزید و امثال

روایت کرده که والیت علی بن  ÷کافی از محمد بن فضیل از حضرت رضا :روایت اول

  :ۀدر جمیع کتب انبیاء و از آنجمله در قرآن مکتوب بوده در جمل ÷ابیطالب

 :ۀ، حال شما بروید آی»ولن يبعث اهللا رسوال إال بنبوة حممد ووالية وصيه«

ُ ٱلَن َ�ۡبَعَث ﴿  .]۳۴ :غافر[ ﴾رَُسوٗ�ۚ  ۦِمۢن َ�ۡعِدهِ  �َّ
قرآن بازی آیۀ  خدانشناس بامالحظه کنید تا ببنید چگونه این راوی  ۳۴آیۀ  را در سوره غافر

ه کفار قوم فرعون در مقابل مؤمن آل فرعون نقل کرده، در آنجا ککرده، این آیه را خدا از قول 

ید مؤمن آل فرعون می َخاُف َعلَۡيُ�ۡم يَۡوَم ﴿ :گو
َ
ٓ أ يَۡوَم تَُولُّوَن  ٣٢ �َّنَادِ ٱَوَ�َٰقۡوِم إِّ�ِ

ِ ٱُمۡدبِرِ�َن َما لَُ�م ّمَِن  ُ ٱمِۡن َ�ِصٖ�� َوَمن يُۡضلِِل  �َّ َولََقۡد  ٣٣مِۡن َهادٖ  ۥَ�َما َ�ُ  �َّ
 ِ ا َجآَءُ�م بِهِ  ۡ�َّيَِ�ِٰت ٱَجآَءُ�ۡم يُوُسُف ِمن َ�ۡبُل ب ٰٓ إِذَا  ۦۖ َ�َما زِۡ�ُۡم ِ� َشّكٖ ّمِمَّ َح�َّ

ُ ٱَهلََك قُلُۡتۡم لَن َ�ۡبَعَث  َّ�  ِ ُ ٱيُِضلُّ رَُسوٗ�ۚ َكَ�ٰلَِك  ۦِمۢن َ�ۡعِده ۡرتَاٌب  �َّ َمۡن ُهَو ُمۡ�ِٞف مُّ
ترسم عذابی بر شما  ای قوم من، من می :. یعنی: مؤمن آل فرعون گفت]۳۴-۳۲[غافر:  ﴾٣٤

ترسم بر شما از روز  نازل شود مانند روز احزاب، مثل قوم نوح و عاد و ثمود، ای قوم من می

پناهی شما را از عذاب خدا حفظ  قیامت، روزی که برای فرار از عذاب پشت کنید و هیچ
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 با دلیل
ً
های روشن آمد و شما همواره در شک بودید تا وفات کرد، چون از  نکند، یوسف قبال

ُ ٱلَن َ�ۡبَعَث ﴿ :پیغمبری نخواهد فرستاد خدا پس از او :دنیا رفت، گفتید  ۦِمۢن َ�ۡعِدهِ  �َّ
 کند.  خدای تعالی اهل شک و اسراف را اینطور گمراه می ﴾رَُسوٗ�ۚ 

ُ ٱلَن َ�ۡبَعَث ﴿ :در این آیه قوم کافر فرعون گفتند ، خدا این گفتار را ﴾رَُسوٗ�ۚ  ۦِمۢن َ�ۡعِدهِ  �َّ

اند و در کتب أنبیاء نبوده بلکه سخن  از ضاللت ایشان شمرده، این جمله را خدا و أنبیاء نگفته

این قول  ۀی این قول باطل را بکتب انبیاء بسته ومحمد و علی را نیز ضمیمکفار است، ولی راو

 را خالف کرده است. » من بعده«نعوذ بالله و  نموده و با کتاب خدا بازی کرده،

 :را چنین نازل کرد ۀسوره بقر ۲۳ه کافی از امام باقر روایت کرده که جبرئیل آی :روایت دوم

تُواْ �ُِسوَر�ٖ ّمِن ّمِۡثلِهِ  �ن﴿
ۡ
ٰ َ�ۡبِدنَا فَ� ۡ�َا َ�َ ا نَزَّ  .]۲۳: [البقرة ﴾ۦُكنُتۡم ِ� َرۡ�ٖب ّمِمَّ

خود نازل کردیم در شک و تردید هستید،  ۀیعنی اگر شما در حق علی از آنچه بر بند«

 .»ای مانند آن بیاورید سوره

را قبول داشتند نه قرآن  صسول خداباانصاف مالحظه کن خدا به کفاری که نه ر ۀخوانند

ای مثل آن بیاورید و هرگز نخواهید آورد. این  درباره این قرآن اگر شک دارید، سوره :گوید را، می

چه ربطی به علی دارد؟! باید پرسید آن آیاتی که خدا راجع به علی نازل کرده و از کفار خواسته 

ل ندارند چگونه یک سوره درباره علی بیاورند. مانند آن را بیاورند کجاست؟ کفار که خدا را قبو

داند چگونه کفار فهمیدند درباره علی نازل شده؟ آیا  بقول شما قرآنی را که کسی جز امام نمی

قرآن بازی کرده آیۀ  راوی این روایت عقل و ادراک را نداشته که چنین دروغی جعل کرده و با

 است. 

 بقره:سوره  ۱۴۳آیۀ  در تفسیر :روایت سوم

َُكونُواْ ُشَهَدآَء َ�َ  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ ٗة وََسٗطا ّ�ِ مَّ
ُ
 .]۱۴۳: ةبقر[ال ﴾�َّاِس ٱَجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

 ۱۱۰ه! همچنین آیه بود »وسطا ةأئم«اند که فرموده این آیه  روایت کرده ÷از امام صادق

 سوره آل عمران:

ِ  ُكنُتمۡ ﴿ ُمُروَن ب
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 .]۱۱۰: [آل عمران ﴾لَۡمۡعُروِف ٱَخۡ�َ أ

  بوده و تحریف شده. » أئمةريخ«



 ٩١  اند قائلین به تحریف، با کتاب خدا بازی کرده -۱۸

  

شود راوی این روایت دین اسالم و امت اسالمی را دین معتدل و امت معتدل  معلوم می

فقط أئمه را متصف به داند و  داند، و أمر به معروف و نهی از منکر را بر مسلمین واجب نمی نمی

داند که باید أمر به معروف و نهی از منکر کنند، نه سایرین که خدا این آیات را به  این صفت می

 أئمه خطاب کرده. 

 كنتمو جعلناكم«وقتی این آیات نازل شد، مخاطب  :باید از طرفداران این راوی پرسید

نیامده بودند چگونه مخاطب شدند؟ اند؟! آن أئمه که هنوز بدنیا  کدام اشخاص بوده »تأمرونو

: اند، خوب بود خدا بفرماید نبوده مخاطب صولی مسلمین حاضر و خود رسول خدا

که بر غائبین صدق کند نه بر حاضرین، آنهم به صیغه استقبال نه  »أمرونيجعلناهم وكانوا و«

 !کنند!! میبازی صیغه ماضی. شما مالحظه کنید این دشمنان دین چگونه بنام امام با قرآن 

روایت کرده که آیه بحاراالنوار از امام باقر  ۹۲جلد  ۶۴ ۀمجلسی در صفح: روایت چهارم

 :سوره إسراء ۸۹

﴿ ُ�َ�ۡ
َ
َ�ٰٓ أ

َ
 .]۸۹: [اإلسراء ﴾٨٩إِ�َّ ُكُفوٗر�  �َّاِس ٱفَ�

 .!»فأبى أكثر الناس بوالية عيل إال كفورا« ن بوده:یچن
إسراء که مکی است و در اوائل بعثت نازل شده، آن وقت صحبت و سورۀ  باید از راوی پرسید

بحثی از خالفت والیت علی نبوده تا اکثر مردم به والیت او کافر شوند، باضافه در آن زمان مردم 

 ایمان نیاورده بودند تا اکثر ایشان کافر شوند. 

چگونه از حق  اند، شما مالحظه کنید این نویسندگان کتب حدیث چه بر سر اسالم آورده

 تعالی نترسیدند. 

ادق که بحار (چاپ آخوندی) روایت شده از امام ص ۹۲جلد  ۶۱در صفحه : روایت پنجم

 :در سوره عّم جمله :فرمود

بوده  »اً يعلو« یعنی »ايتراب«: آنچه نازل شده ﴾٤٠َ�ٰلَۡيتَِ� ُكنُت تَُ�ٰبَۢ�  ۡلَ�فِرُ ٱَوَ�ُقوُل ﴿

مردم مشرک بودند و مذهب علوی  - در مکه نازل شده -ست ااین سوره مکی  :است. باید گفت

یعنی ای کاش من علوی بودم،  يا ليتنیبگویند تمنا کنند و  ابوترابی در کار نبوده تا مشرکین

ای کاش ما علوی بودیم؟ آیا قائلین بتحریف  :گویند کسانی که اسالم را قبول نداشتند چگونه می
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که نام شود  تعقل نداشتند؟ آیا با چنین روایات موهوم ثابت می ۀو نویسندگان چنین روایاتی قّو 

 ؟علی و علوی در قرآن بوده

در این روایات را  ۀمطالب مندرج ÷بینیم فرزند همین علی یعنی امام صادق ما می

و اوالدش در قرآن نبوده چنانکه کافی بروایت صحیح از  ÷نام علی :گوید تکذیب کرده و می

گوید از امام  و آقای خوئی در کتاب البیان آن را روایت کرده که ابوبصیر می ر روایت کردهیابوبص

ْ ﴿ :ۀآی ۀدربار ÷صادق ِطيُعوا
َ
َ ٱأ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
 .]۵۹[النساء:  ﴾ِمنُ�ۡمۖ  ۡ�

در قرآن ذکر  ÷و حسین ÷و حسن ÷گویند چرا نام علی سوال کردم و گفتم مردم می

همانطوری که نام سه رکعت و چهار رکعت نماز را در خدا قرآن  :به مردم بگوئید :نشده؟ فرمود

را هم قرآن نیاورده تا رسول  ÷و حسنین ÷نیاورده تا رسول او بیان کند همانطور نام علی

نبوده و  بیان کند. بنابراین روایت به تصدیق امام صادق نام علی و اهل بیت او در قرآن ÷خدا

گوید نام علی در قرآن بوده، و مردود و مجعول است. باضافه دلیل  نیامده و تمام روایاتی که می

به امر خدا  صغدیر و حدیث غدیر است که رسول خدا ۀبر اینکه نام علی در قرآن نبوده قّص 

کور بود ، و اگر نام علی در قرآن مذ»مواله من كنت مواله فع�«علی را معرفی کرده و فرموده 

 معرفی شده بود و همه مسلمین دانسته بودند و محتاج به معرفی و اعالم نبود و آنهمه 
ً
قبال

گوید نام علی  مقدمات و اجتماع در بیابان الزم نبود، حدیث غدیر به کذب تمام روایاتی که می

و قبل از استقرار  صکند. باضافه پس از وفات حضرت رسول خدا در قرآن بوده حکم می

و دوستانش که به مسجد آمدند و با ابوبکر محاّجه  ÷مت بر ابوبکر، باید خود علیحکو

در آن بوده بر مردم بخوانند زیرا در آن روز که هنوز  ÷کردند قبل از هر چیز آیاتی که نام علی

قرآن تحریف نشده بود، اگر قول قائلین به تحریف را قبول کنیم، خوب بود آن آیات را تذکر 

کردند، در صورتی که چنین گفتگو و استداللی از کسی نشده، پس  به آن استدالل میدادند و  می

 شود که چنین آیاتی در کار نبوده است.  معلوم می
 صروایت کرده که چون رسول خدا ۴۲ ۀبحار صفح ۹۲مجلسی در جلد  :روایت ششم

قرآن را جمع نموده و به مسجد رفت و به اصحاب رسول خدا عرضه کرد،  ÷وفات کرد، علی

همانطور که رسول خدا به او وصیت کرده بود. پس ابوبکر چون قرآن را باز کرد در اولین صفحه 

های خودشان را دید، عمر برخاست و گفت: یا علی آن را برگردان ما به قرآن تو احتیاج  رسوائی

ت را خواند و گفت: علی قرآنی آورده که رسوائی مهاجرین و انصار در آن نداریم. بعد زید بن ثاب
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دانیم که قرآنی تألیف کنیم، و رسوائی مهاجرین و انصار را از آن  باشد، ما چنین صالح می می

ساقط سازیم. زید اجابت کرد قرآنی نوشت ... تا آخر. مانند این روایت، روایت دیگری در 

این قرآن، آن قرآنی که نازل شده نیست،  :که علی فرمود :شده بحار نقل ۹۲جلد  ۶۰صفحة 

اند و نام  ها را پاک کرده زیرا در آن قرآن، نام هفتاد نفر از منافقین با نام پدرانشان بوده که آن

 ابولهب را برای اذیت رسول خدا گذاشتند، زیرا ابولهب عموی رسول خدا بود.
 

  :عزیز مالحظه نما و ببین ۀخوانند

 او 
ً
این دو روایت داللتی بر تحریف ندارد، زیرا ممکن است بگوئیم نام منافقین در قرانی  :ال

گوید بعنوان تفسیر یا مورد نزول یا بعنوان تأویل بوده، این چه ربطی به خود  می ÷که علی

کتاب البیان مرقوم داشته، اضافه  ۱۸۴ ۀقرآن دارد چنانکه همین مطلب را آقای خوئی در صفح

ومعاشرت او با اصحاب خود چه مؤمن چه منافق یکسان بوده و با  صرسول خدا ۀسیر بر این،

 کرده و بنای او بر تألیف قلوب بوده و بنا نبوده نفاق کسی را ظاهرکند.  همه بخوبی معاشرت می

خدا هم ستار العیوب است، بنا نبوده اسرار درون بندگان را بگوید و در کتاب خود علنی 

است خدای ستار العیوب اسماء منافقین را در کتابش بگوید و مسلمین را  کند، چگونه ممکن

بجان یکدیگر بیندازد که یکدیگر را سّب و لعن کنند و ایشان را بر اختالف و تشّتت تحریک 

کند، در حالی که اگر کسی واقعا منافق هم باشد ممکن است در آخر عمر توبه کند، در این 

مانی بماند صحیح نیست، اگر نام منافقین در زمان رسول صورت اگر نام او در کتاب آس

شدند و دیگر از  نشر آن منافقین از اطراف پیغمبر متفرق می ۀدر قرآن بود، بواسط صخدا

شدند، و دیگر  ماندند و بکلی از مسلمین جدا می و اصحابش نمی صخجالت نزد رسول خدا

دهد  هیچ مسلمان عاقلی چنین احتمالی میاحتیاجی به سفارشات در غدیر و غیر غدیر نبود، آیا 

که خدای ستار العیوب، کشاف العیوب شود و میان مسلمین تفرقه اندازد، اگر چنین بود پس چرا 

  :توبه برسول خود فرموده ۱۰۱آیۀ  در

ۡهِل ﴿
َ
 .]۱۰۱: ةتوب[ال ﴾َ� َ�ۡعلَُمُهۡمۖ  �َِّفاقِ ٱَمَرُدواْ َ�َ  لَۡمِديَنةِ ٱَوِمۡن أ

شناسی، ما که خدائیم آنان را  هل مدینه منافقند، تو ای رسول ما، آنان را نمیبعضی از ا«

 .»شناسیم می

که بقول شما نام منافقین در قرآنش بوده، آنها را  صدر این حال چگونه رسول خدا

شناسند؟ آیا این تکذیب قول خدا  شناسد، ولی قائلین بتحریف پس از هزار سال آنها می نمی
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ِ ٱلَّۡعنََت ﴿ :گفت نیست؟ آیا نباید  ÷اگر حضرت علی باضافه .﴾٦١ ۡلَ�ِٰذ�ِ�َ ٱَ�َ  �َّ
های رایج بین مسلمین هیچ اختالفی نداشته است و  مصحفی داشته، متن آن، با سایر قرآن

از جمله کسانی که اند. و   اند باین مطلب تصدیق داشته اشخاصی که قرآن آنحضرت را دیده

ندیم است که در کتاب الفهرست نوشته است که قرآنی را که مصحف آنحضرت را دیده، ابن 

از یکدیگر بارث آن را  ÷بوده و مطابق معمول اوالد امام حسن ÷بخط حضرت علی

دیده است. پس  ÷یکی از فرزندان امام حسن /بردند، در نزد ابی یعلی حمزه الحسنی می

یهود وسایر دشمنان اسالم باید گفت قائلین بتحریف مردمانی احمق یا مغرض و ملعبة دست 

اعتبار  سخنان پوچ و روایات جعلی بی اند کتاب خدا و سند اسالم را با این  اند و خواسته بوده

راستی باعث خجالت وشرمندگی است که چند نفر آخوندی بنام حجت االسالم و کنند. راستی 

فصل «: الم کتابی بنامسمحدث ثقه خود را عالم نامیده و بکتاب خدا بتازند و برای ابطال سند ا

بنویسند و این روایات و خرافات و خزعبالت را درآن  »حتريف كتاب رب األرباب اخلطاب يف

جمع کنند، و چاپ کرده بدست یهود و نصاری بدهند تا آنان مکرر چاپ کرده و آن را برخ 

مسلمین بکشند که هان این مسلمین بتصدیق شیخ العلماء و خاتم المحدثین خودتان کتاب 

شصت جزء قرآن ساقط شده (قرآن اعتبار است و بقول ایشان  آسمانی شما تحریف شده و بی

اعتبار است. آیا به چنین افرادی  ما بی  جزء است) و قرآن مانند تورات و انجیل  موجود سی

توان  نویسند می توان گفت و کتاب دعائی که چنین اشخاصی می مسلمان و عالم اسالمی می

بینیم، ناچار  مات را میبدست مؤمنین داد؟ نه و الله. ما چون طرفدار حق و حقیقتیم و این موهو

باید با ایشان پیکار کنیم و مسلمین را بیدار و از شّر آنها و از خواندن کتاب پر از شرک و خرافات 

اطالع و گمراه  خبر یا ترسو که از عوام بی نمایان بی ای از روحانی آنان برهانیم. اگر چه عده

د شیعیان ترسند از ترس عوام از ما بدگوئی کنند. بهرحال محال  می
ّ
است خدای تعالی مقل

صفویه شود و تمام اصحاب رسول خدا را مرتد بخواند و رسوا کند و نام بزرگان اصحاب رسول 

جنگ  صخدا را منافق بگذارد و در کتاب آسمانی خود بیاورد و در زمان حیات رسول خدا

ن را نداند و داخلی بین مسلمین ایجاد کند، ولی کسی از مسلمین این آیات و أسماء منافقی

و جز حاجی نوری پس از هزار سال، و علی هم  ÷اطالع بمانند جز علی نشناسد و همه بی

ل بگذارد و پنهان کند تا شیع
ّ

صفویه پس از هزار سال مطلع  ۀکتاب خدا را در صندوقی مقف

 شوند و آن را بیان کنند. 
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ده، باید خدا آن را بو صاگر ذکر ابولهب در قرآن مانده و موجب اذیت رسول خدا -ثانیا

نازل نکرده باشد تقصیر اصحاب رسول خدا چیست؟ دیگر اینکه ابولهب کافر بوده، کافر از دنیا 

 تکذیب رسول خدا
ً
کرده، این چه ربطی به سایر مؤمنین دارد؟ آیا شما که  می صرفت و علنا

ز کجا دانید و همت شما اثبات تحریف قرآن است ا اصحاب رسول خدا را اکثرا منافق می

 ؟واهید تیشه به ریشه اسالم بزنیدخودتان منافق نباشید و نخ

سوره مائده روایت  ۶۷آیۀ  تفسیر صافی و بسیاری از کتب دیگر در تفسیر :روایت هفتم

 اند: کرده

َها ﴿ ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َهُ  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
ٓ أ  ۥۚ بَّلِۡغ َما

ُ ٱوَ  َ ٱإِنَّ  �َّاِس� ٱَ�ۡعِصُمَك مَِن  �َّ  .]۶۷: ةمائد[ال ﴾٦٧ لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ
  ،علی يف كمن رب كبلغ ما أنزل الي :در خّم غدیر نازل شده و آیه چنین است

 ﴾٦٧ ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ لَۡقۡومَ ٱ﴿ و کلمه »ناس«اند، و مقصود از کلمه  را انداخته »علی يف« و کلمه
از ایشان در مورد اظهار خالفت  صاصحاب رسولند که همه کافر بودند، و رسول خدا

 ترسید.  می ÷علی
از طرف پروردگارت به تو نازل  ÷علی ۀهان ای رسول آنچه دربار«ن است: یه چنیومعنی آ

ای، خدا ترا از مردم (یعنی از  شده به مردم برسان و اگر اینکار را نکنی تبلیغ رسالت خود را نکرده

 ».کند کند، خدا قوم کفار (یعنی اصحابت) را هدایت نمی اصحابت) حفظ می

 :باید گفت

سفارش نموده، ولی  ÷نسبت به علی صما قبول داریم که در غدیر خّم رسول خدا :اوال 

 آن را حذف کرده »علی يف« ۀگوید کلم این روایت را که می
ً
اند قبول نداریم و آن  در آیه بوده بعدا

ۡ�َا ﴿ دانیم، زیرا خدا راستگو است، و خدا فرموده: را دروغ محض می �نَّا  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
که قرآن را از کم و زیاد شدن حفظ کند و امام  و قول داده .]۹[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظوَن  ۥَ�ُ 

را در قرآن تکذیب نموده و چنانکه در ذیل روایت پنجم فرمایش » علی«کلمه بودن  ÷صادق

 . او ذکر شد
اصحاب رسول  ﴾٦٧ لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱ لَۡقۡومَ ٱ﴿ و کلمه »ناس«: ۀاگر مقصود از کلم :ثانیا

ایم،  باشد و بگوئیم اصحاب رسول جز سه نفر همه کافرند با آیات قرآن مخالفت کرده صخدا
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آیاتی از اصحاب رسول تعریف کرده و ایشان را مؤمن صادق و مورد رضایت خدا خوانده و 

 :فرموده ۱۰۰توبه آیه سورۀ  ده. درمکرر در قرآن از ایشان مدح کر

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّبَُعوُهمٱ �َّ َّ� 

 .]۱۰۰: ةتوب[ال ﴾َ�ۡنُهمۡ 
خدا از مهاجرین و انصاری که در ایمان بر دیگران سبقت گرفتند و اول ایمان آوردند «عنی: ی

 .»و کسانی که با نیکوکاری از ایشان تبعیت کردند، راضی است

 : فرموده ۲۹تح آیه در سوره ف

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱرَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ ٗدا  لُۡكفَّ ٗعا ُسجَّ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ

ِ ٱيَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ثَرِ  �َّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � � ٱَورِۡضَ�ٰٗنا ُجودِ َ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  لسُّ

� َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱ ِ�يلِ ٱ�َّۡوَرٮٰةِ ۡخَرَج َشۡ�  ۡ�ِ
َ
ٰ  ۡسَتَوىٰ ٱفَ  ۡسَتۡغلََظ ٱفَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ َ�َ

اعَ ٱُ�ۡعِجُب  ۦُسوقِهِ  رَّ ۗ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم  لزُّ اَر ُ ٱوََعَد  لُۡكفَّ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰ ٱَءاَمُنوا  لَِ�ٰتِ ل�َّ
ۡغفِ  ۡجًرا َعِظيَمۢ�  َرةٗ ِمۡنُهم مَّ

َ
 .]۲۹: [الفتح ﴾٢٩َوأ

محمد رسول خدا و کسانی که با او هستند بر کفار سختگیر و میان خود بسیار «عنی: ی

های شایسته انجام دادند  را که ایمان آورده و عمل مهربان هستند ... و خدا وعده داده ایشان

 .»آمرزش و پاداش بزرگی ۀوعد

تی با آن همین سوره فتح راجع بتمام اصحاب رسول که در حدیبّیه زیر درخ ۱۸آیۀ  و در

 :حضرت بیعت کردند فرموده

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ ِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  �َّ َجَرة  .]۱۸: [الفتح ﴾لشَّ
 .»است کنند راضی خدا از مؤمنین که زیر درخت با تو بیعت می«عنی: ی

نزَِل إَِ�َۡك ﴿ آیۀ و در آیات دیگر ایشان را مؤمن خوانده. پس
ُ
با این همه آیات  ﴾...بَّلِۡغ َمآ أ

اصحاب را کافر خوانده همۀ  کند، مگر اینکه خدا پشیمان شده و آخر عمر رسول منافات پیدا می

باطن ایشان وعاقبت امر  جز سه نفر که نه از مهاجرین بودند و نه از انصار، یا باید بگوئیم خدا از

 ایشان اطالع نداشته، چنین سخن عین کفر ونفاق است. 
همه کافربودند جز سه  صاگر روایات شیعیان صفوی راست باشد واصحاب رسول :ثالثا

ماند، اسالمی که تمام مطالبش از این کفار نقل شده چه اعتبار  نفر، دیگر برای اسالم آبروئی نمی
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سه یا چهار نفر روای داشته باشد اخبارش خبر واحد است و خبر واحد دارد؟! اسالمی که فقط 

و  ÷در اصل دیانت حجت نیست، و کتاب اسالم و مطالب اسالمی مثل انجیل عیسی

شود  شود و از سه نفر مانند یوحنا و مرقس و لوقا نقل شده، آیا می مطالب نصاری و یهود می

علمای امت خود پیرو و ارادتمند نداشت و  از دنیان رفت و باندازة یکی از صگفت پیغمبر

دین بودند؟ آیا این باورکردنی است که بگوئیم اصحاب رسول یعنی حامیان  تمام اصحابش بی

قرآن و کسانی که اسالم را در عربستان و ایران و مصر و روم نشر دادند همه کافر بودند، ولی 

ند آن را از حّجت بودن بیندازند) کن چند آخوند قائل بتحریف (که مخالف قرآنند و سعی می

  ؟مسلمانند!

 
ً
این آیه ردیف آیات قبل و بعد است که خدا به اهل کتاب اعالن خطر داده و طرف  :رابعا

ۡهَل  قُۡل ﴿ گوید به یهود و نصاری بگو: بعد به پیغمبر میآیۀ  شده و ایشان را کافر خوانده، در
َ
َ�ٰٓأ

ٰ تُقِيُمواْ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ ٍء َح�َّ ۡ�َ ٰ ِ�يَل ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةَ ٱلَۡسُتۡم َ�َ َس ﴿ :فرماید و در آخر می ﴾ۡ�ِ
ۡ
فََ� تَأ

بگو ای اهل کتاب بر چیزی نیستند تا موقعی : «یعنی .]۶۸[المائدة:  ﴾٦٨ لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱِم ۡلَقوۡ ٱَ�َ 

. در این آیه صراحتا یهود »ای نخور غّصهکه تورات و انجیل را اقامه کنید ... برای قوم کفار 

 ل را، آنها را با الف والم کافر خوانده همانطور که در آیهونصاری را کافر خوانده نه اصحاب رسو

َها ﴿ ُّ�
َ
� با الف و الم اشاره به  ﴾لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱ﴿ با الف و الم کافر خوانده، و ﴾...بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ

مقصود از ناس و قوم کافرین یهود و نصاری است که این سوره  همان کافرین معهود است، و

برای مبارزه با ایشان و اعالم خطر به ایشان نازل شده و در آیات قبل نیز صحبت از یهود و 

های آسمانی  اگر آنها تورات و انجیل و کتاب« :گوید می ۶۶نصاری است، همانطور که در آیه 

نه از اهل  صدر وقتی که این سوره نازل شد رسول خدا» که به آنها نازل شده اقامه کنند...

حجاز وحشت داشت، نه از اصحاب خود زیرا اسالم تمام حجاز را فرا گرفته بود و اصحاب 

جز از امپراطوری  صکردند و رسول خدا آنحضرت تمام برای اسالم و نشر آن جانفشانی می

 ﴿ کفار که دارای قدرت و سطوت بودند ترسی نداشت
ُ
ٓ أ که در این آیات خدا  ﴾نزَِل إَِ�َۡك َما

فرمود: آن را برسان، همان آیات ّرد بر یهود و نصاری بوده که در این سوره (مائده) نازل شده به 

 آیات قبل و بعد. ۀقرین
 
ً
نزَِل إَِ�َۡك ﴿: گوید کسی که می :خامسا

ُ
ٓ أ راجع به ابالغ آیاتی است که مربوط به  ﴾َما

 صفرماید آن آیات را برسان و رسول خدا نازل شده بوده و خدا در اینجا می ÷خالفت علی
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آنها را رسانید، آن آیات را بما نشان بدهد، این آیات کدام است، در کجای قرآن است؟ در 

ای در قرآن ندیدیم، اگر کسی دیده بما نشان بدهد تا ما  مائده است؟ ما که چنین آیهسورۀ  کجای

در قرآن نبوده نیز بداند و از اشتباه  ÷گوید نام علی هم که می ÷صادقهم بدانیم و امام 

  ای در قرآن نیست، پس درآید. چون چنین آیه
َ
 ِإل

َ
نِزل

ُ
ْغ َما أ

ِّ
 هم راجع به آن نیست.  کیَبل

 
ً
نزَِل إَِ�َۡك ﴿ جمله :سادسا

ُ
 آمده از آنجمله در اول سوره بقره:در قرآن مکرر  ﴾َمآ أ

نزَِل إَِ�َۡك يُۡؤِمُنوَن بَِمآ ﴿
ُ
 .]۴: ةبقر[ال ﴾أ

خالفت نبوده و فقط این جمله مربوط به خالفت است!؟ از چگونه هیچکدام آنها مربوط به 

به خالفت چیزی نازل شده؟ آن کسی که روی تعصبات  شود راجع معلوم می ما أنزلکجای 

خواهد بزور نام علی را در آیه داخل کند، ناچار است قرآن را تحریف کند و آن را  جاهالنه می

شود  محّرف بخواند و با قرآن بازی کند و خدا را قادر بر حفظ قرآن نداند، چنین کسی معلوم می

که به  ÷زند. یقینا علی رد و بیهوده برای علی سینه میخدا را نشناخته و به کتاب او ایمان ندا

بیزار است از آنکه  ÷کند بیزار است، علی قرآن ایمان داشت، از او و از خیانتی که بقرآن می

َها ﴿ :ید آیهبنام او قرآن را تخریب و تحریف کند و بگو ُّ�
َ
� ربطی به آیات  ﴾...بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ

حق تعالی آن را مربوط بهم نیاورده و نعوذ بالله نامربوط گفته، و با این  قبل و بعد خود ندارد، و

 حرف خود قرآن را را از تناسب آیات بیندازد وفصاحت آن را منکر شود. 

 
ً
همین قرآن و فصاحت و بالغت و تناسب آیات  صدلیل بر رسالت و نبوت محمد :سابعا

ماند، پس آنکه  دلیل می آن است. اگر کسی قرآن را از تناسب و فصاحت بیندازد، اصل اسالم بی

خواهد وارد آیه کند و قرآن را از فصاحت و بالغت و  را روی تعصب جاهالنه می ÷نام علی

احتیاجی به چنین  ÷، و علیاندازد، دوست اسالم نیست، یا دوست نادان است تناسب می

دوستانی ندارد. وقتی که خود آنحضرت زنده بود چنین دوستان نادانی او را در مقابل معاویه و 

از دنیا رفته و خالفت و زعامتی باقی نمانده و کفار  ÷طلحه و زبیر یاری نکردند. حال که علی

و اسالم را از اعتبار بیندازیم اند، الزم نیست که ما قرآن  شده  ها بر ممالک اسالمی چیره سال

 برای خالفت که امروز موضوعی ندارد. 

 :) که راوی گفت۴۸ ۀبحار جدید صفح ۹۲مجلسی روایت کرده (جلد  :روایت هشتم

سوره الرحمن  ۴۳آیۀ  رآنبودم، آن امام قرآن خود را باز کرد، در آن ق ÷خدمت امام صادق

 :چنین بود
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 یعنی: األولین! »فاصليا فيها المتوتان و الحتييان هذه جهنم التی كنتام هبا تكذبان«
میرند و نه زنده  کردید، پس در آیید در آن نه می این دوزخی است که شما آن را تکذیب می«

 .»!مانید ای دو خلیفه می

حال باید مالحظه کنید در این آیه و روایت، آیا خدا اشتباه کرده (نعوذ بالله) چون قبل از این 

نِّ ٱ َ�َٰمۡعَ�َ ﴿ :س کرده و فرمودهگروه جن و ان آیه خطاب به �ِس ٱوَ  ۡ�ِ در صورتیکه باید  ﴾ۡ�ِ

دانسته و از  عربی نمی ÷که با ذیل آن جور بیاید، یا امام صادق »يا أهيا الشيخان«گفته باشد 

نِّ ٱ َ�َٰمۡعَ�َ ﴿ صدر آیه �ِس ٱوَ  ۡ�ِ به  خبر نداشته؟! یا راوی خواسته قرآن را مسخره کند و ﴾ۡ�ِ

اند، یا دو  اند دشمن اسالم بوده بازی بگیرد، یا آن کسانی که این روایات را در کتب خود آورده

اند که خدا در عوض جّن و انس به ایشان خطاب نموده است. به اضافه  خلیفه آنقدر مهم بوده

 اند تا آیه نازل شود.  این سوره مکی است و در آن زمان شیخان خلیفتان نبوده
 ÷بحار روایت کرده است که امام صادق ۹۲جلد  ۵۰مجلسی در صفحه  :مروایت نه

يابن سنان إن سورة االحزاب فضحت نساء قريش من العرب وكانت « :به ابن سنان فرمود

ای پسر سنان سوره احزاب زنان «: یعنی. »أطول من سورة البقرة ولكن نقصوها وحرفوها

 ».ده ولیکن آن را کم و تحریف کردندتر بو طوالنیقریش را رسوا کرد و این سوره از سوره بقره 

خدا چه دشمنی با زنان قریش داشته که احدی از مردان را  :پرسیم از راویان چنین روایت می 

رسوا نکرده و خود از اینکار نهی کرده ولی زنان را رسواکرده؟ به اضافه زنان ممالک دیگر که 

ورش به زنان عرب (آنهم قریش) رسیده؟ به اضافه اند رسوا نکرده و ز بدتر از زنان عرب بوده

د شدند جز سه نفر طبق خبر جعالین و کذابین) 
ّ
خلفا و اصحاب رسول بد کردند (که همه مرت

چرا که زنان قریش باید رسوا شوند؟ به اضافه چه کس قرآن را برای خاطر رسوائی زنان قریش کم 

اشته جز ابن سنان؟ شما مالحظه کنید با و تحریف نموده؟ چگونه احدی از این قضایا خبر ند

بارد، اینان به جنگ قرآن آمده و  چنین روایات و اخبار آحاد که کذب از سر و روی آن می

ۡ�َا ﴿ :خواهند نقص قرآن را با چنین اخباری ثابت کنند و قدرت خدا را که فرموده می إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 منکر شوند.  .]۹[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظوَن  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱ

وكان من نبذهم «: روایت کرده که به سعد الخیر نوشت ÷کافی از امام باقر :روایت دهم

يرعونه واجلهال يعجبهم حفظهم  ه فهم يروونه وال الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدود
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سرانداختند این معنی اینکه کتاب را پشت «: یعنی .»لرواية والعلامء  حيزهنم تركهم للرعايةل

است که حروف آن را نگاشتند (یعنی در ضبط حروف و کلمات و آیاتش سعی کردند) ولی 

 به پشت سر انداختند) 
ً
حدود آن را تحریف کردند (یعنی حدود الهی و اوامر و نواهی آن را عمال

ز اینکه ها ا کردند، نادان کردند ولی احکام آن را رعایت نمی پس ایشان متن کتاب را روایت می

کنند، محزون  اند خوششان آید و علماء چون طبق آن عمل نمی آنان متن کتاب را حفظ کرده

ازاین روایت استفاده : «فرماید بیان آورده و می ۱۳۶شوند. این روایت را آقای خوئی در صفحة 

شود که مقصود از ترک، ترک عمل به حدود قرآن است و مقصود از تحریف، کم و زیاد کردن  می

 ». کلمات و آیات نیست
شود اینان روایت قرآن را خوب حفظ کردند و به کلمات و آیات آن دست  پس معلوم می

 نزدند، لذا کالم خدا مصون و محفوظ مانده است. 

روز  ÷البیان روایت کرده که امام حسین ۱۷۶ ۀآقای خوئی در صفح :روایت یازدهم

إنام أنتم من طواغيت األمة ونبذة الكتاب ونفثة « :فرمودعاشورا خطبه خواند وخطاب به مردم 

های امت و  شما مردم کوفه از طاغوت«یعنی  »الكتاب ثام وحمريفالشيطان وعصبة اآل

کنندگان  گناهان و تحریف ۀشدگان شیطان و جرثوم کنندگان کتاب (قرآن) و برانگیخته رها

ر کربال قرآن را کم و زیاد نکرده گوئیم این در تمام تواریخ مسلم است که لشک . حال می»کتابید

کتاب این است که معنی آن را تغییر دادید و در عمل به قرآن  بودند و مقصود امام از تحریف

 آیات جهاد را منطبق با قتل آل رسول الله نمودید. پس تحریف در اینجا به 
ً
اشتباه کردید، مثال

» آنگویندۀ  ست برخالف مقصودحمل کردن معانی قرآن ا« :اتفاق اهل لغت و مفسرین بمعنی

 در آیات ربا حیلة شرعی تراشیدن و آن را حالل نمودن و  :گویند و این را تحریف معنوی می
ً
مثال

 گویندگان و  امثال آن. این چنین تحریفی را بسیاری از مردم مرتکب شده و می
ً
شوند، خصوصا

گویند قرآن را  اتی که مینمایان ما، و مخصوص به صدر اسالم نیست و بسیاری از روای عالم

اند و   اند مقصود تحریف معنوی است که به آن عمل نکرده و معنی آن را تغییر داده تحریف کرده

 حریف لفظی ندارد.بر تداللتی 

روایت کرده  ÷علی بن ابراهیم از پدرش از حماد از حریز از امام صادق :روایت دوازدهم

ِينَ ٱ ِصَ�َٰط ﴿ :حمدسورۀ  که در َوَ� ﴿ قرائت کرده و کلمه »رصاط من أنعمت«نبوده بلکه  ﴾�َّ
آّلِ�َ ٱ  خوانده است.  »ني الضالريوغ«را  ﴾٧ لضَّ
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 : باید گفت

 راویان این روایت اکثرا مجهول الحالند. اوال:

ها مسلمان راوی آنند  این خبر، خبر واحد است و در مقابل آن قرآن متواترکه میلیون و ثانیا:

اند بطور مسلسل و متواتر تا زمان رسول  آباء و اجداد و دانشمندان خود نقل کردهکه تماما از 

ِينَ ٱ ِصَ�َٰط ﴿ که همه صخدا آلِّ�َ ٱَوَ� ﴿ و ﴾�َّ اند. و خواندن سوره  خوانده و نوشته ﴾٧ لضَّ

آن  حمد بر تمام مسلمین در نماز، واجب بوده و عالم و جاهل و صغیر وکبیر تمام فرق مسلمین

تر نیست، اگر کسی به خبر واحد علی  خوانند و تواتری از این شدیدتر و محکم خوانده و میرا 

تواند تمام مطالب اسالمی و آیات قرآن را با  بن ابراهیم چنین قرآن متواتری را باطل سازد، می

 شود.  خبر تخریب کند و فاتحه اسالم را بخواند و تکلیف از مردم ساقط می

بر کن ببین ناقلین چنین اخباری خیر عزیز ۀحاصل: خوانند
ّ

اند یا  خواه اسالم بوده خوب تد

اقا در زمان ما و در همسایگی 
ّ

مخرب اسالم و قصدشان از ذکر چنین روایتی چه بوده است؟ اتف

ه
ّ

ان تفرقه و نفاق  خبر پیدا شده دل گول بخور از اسالم بی ای ساده ما عد
ّ
اند و بنام همین روایت دک

و از سایر  برای خود حزبی درست کرده « »هميرصاط من أنعمت عل«و بنام  اند. باز کرده

 »ورصاط من أنعمت«دانند  اند و نماز همه را جز نماز خود باطل می مسلمین جدا شده
 پس از هزار سال یک  ۀخوانند. یک نتیج می

ً
نوشتن تفسیر علی بن ابراهیم این است که فعال

ان
ّ
ان بر دک

ّ
 شده است.  تفرقه افزوده های  دک

) روایت ۶۳۴در کافی کتاب فضل قرآن در باب النوادر (جلد دوم صفحه  :روایت سیزدهم

 .»جاء به جربئيل إلی حممد سبعة عرش ألف آية يإن القرآن الذ« :شده که امام صادق فرمود

  .»آیه بودآورده هفده هزار  صکه جبرئیل برای محمد قرآنی«: یعنی

) از قرآن ربوده شده و  :مسلمان در اینجا کلینی خواسته بگوید ۀخوانند
ً
یازده هزار آیه (تقریبا

هیچ کس مطلع نشده، نه اصحاب رسول و نه أعوان و نه أنصار ونه تابعین تا زمان کلینی، و فقط 

او متوجه شده که دو ثلث قرآن (نعوذ بالله) ربوده شده، آیا کلینی روی سادگی چنین روایاتی را 

 دانم.  آورده یا جهت دیگری داشته؟ من نمی

ولی مسلم این است که دشمنان اسالم که در صدر اسالم بودند اتّحاد و شوکت و قدرت 

 با جعل چنین احادیث واخباری مسلمین را از 
ً
مسلمین را دیدند و ناچار تسلیم شدند. ولی بعدا

ت و  قرآن جدا کردند (چون قرآن سبب رفعت و شوکت مسلمین بود) و
ّ
مسلمین را به چنین ذل
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ثین و مفسرین دل بسته 
ّ

روز سیاهی انداختند و ملت بیچاره ما هنوز به چنین کتب و به این محد

 کنند چنین احادیثی برای ایشان مفید سعادت و نجات است.  و خیال می

رد تراشی وجود ندا فروشی و شفیع بینند که در آیات قرآن مطابق میل آنها بهشت عده دیگر می

اند،  و عمل به قرآن زحمت دارد، لذا به چنین احادیثی رو آورده و دین خدا را عوض کرده

روایت کرده که  ÷از امام باقر ۳۸۵ ۀبحار جدید صفح ۲۲همانطور که مجلسی در جلد 

هربتم من القرآن إلی األحاديث، « :گفت میآنجناب از سلمان روایت کرده که سلمان مکرر 

دقيقا حوسبتم فيه علی النقري والقطمري والفتيل وحبة خردل فضاق  وجدتم القرآن كتاباً 

شما از قرآن گریختید و به «: یعنی. »اتسعت علكيم يوهربتم إلی األحاديث الت كعليكم ذل

خرمائی  ۀاحادیث رو آوردید، زیرا قرآن را کتابی یافتید که شما را بر پوست پیازی و پوست هست

کشد) این بر شما سخت آمد، لذا به سوی  (مو را از ماست میکند  خردلی محاسبه می ۀو حب

. یعنی چیزی که جلوی شما را باز بگذارد و »کند گریختید احادیثی که جلوی شما را باز می

بهشت بدهد  ۀبند وباری شما را تأیید کند و بشما وعد کارها را بدون حساب بداند و بی

 خواستید و دنبال احادیثی که این کار را بکند، رفتید.  می

نویسنده گوید: خدا رحمت کند سلمان را، زمان او که چنین بوده وضع زمان ما روشن 

نمایان) زمان ما به احادیث و فضایل و  بینی گویندگان و روحانیون (روحانی است، لذا می

 آن را به قرآن ندارند.ها چنان رغبتی دارند که صد یک  قّصه



 
 

 متشابهات قرآن چه آیاتی است؟ -۱۹

 :و قابل فهم باشد و اطالقات آیات »ةسهل القرائ«قرآن در لغت عرب کتابی را گویند که 

نَا ﴿ ۡ رساند که تمام قرآن سهل القرآئه و سهل  و مانند آن می .]۱۷[القمر:  ﴾ۡلُقۡرَءانَ ٱَولََقۡد �َ�َّ

 :اول سوره هود که فرمودهآیۀ  و ازالتناول است 

ۡحِكَمۡت َءاَ�ُٰتهُ ﴿
ُ
لَۡت  ۥكَِ�ٌٰب أ  .]۱: [هود ﴾ُ�مَّ فُّصِ

شود که تمام آیات قرآن محکم و آیات محکماتست. و معنی محکم فصیح  استفاده می

باشد و بطور مسلم تمام آیات قرآن چنین است و چنانکه ذکر شد تمام آن قابل فهم  المعانی می

 فرموده: ۲۳آیۀ  است، ودر سوره زمر

ُ ٱ﴿ ۡحَسَن  �َّ
َ
َل أ تََ�ٰبِٗها ۡ�َِديِث ٱنَزَّ  .]۲۳: ر[الزم ﴾كَِ�ٰٗبا مُّ

 .»خدایتعالی نازل نموده بهترین حدیث را کتابی است متشابه«

یعنی آیات آن شبیه به یکدیگر است در زیبایی و فصاحت، زیرا متشابه از باب تفاعل، و 

متشابه تشابه طرفین است، در این آیه خدا تمام قرآن را متشابه خوانده یعنی آیات با یکدیگری 

 :۲۵بهشت فرموده در سوره بقره آیه های  الی در وصف میوهباشد چنانچه خدایتع شبیه می

ِيٱُ�ََّما ُرزِقُواْ ِمۡنَها ِمن َ�َمَر�ٖ ّرِۡزٗقا قَالُواْ َ�َٰذا ﴿ تُواْ بِهِ  �َّ
ُ
ۖ  ۦُرزِۡ�َنا ِمن َ�ۡبُلۖ َو�  ﴾ُمتََ�ٰبِٗها

 .]۲۵: ةبقر[ال
ما شده بود و آورده هر چه روزی داده شوند از میوه گویند این است آنچه از قبل روزی «

 .»شوند بمیوه شبیه یکدگر (در طعم ولذت و منظره)

به این معنی تمام آیات قرآن در فصاحت و صحت معنی و زیبایی شبیه یکدیگرند، پس قرآن 

در عین حال که تمام آیاتش محکم است در همان حال تمامش متشابه است، یعنی در زیبایی 

 شبیه همدگر است. 

گونه حقتعالی گاهی تمام قرآن را محکمات و گاهی متشابه و گاهی حال باید دانست چ

 :هفرمود ۷به محکم و متشابه و در سوره آل عمران آیه آن را  تقسیم کرده
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ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ نَزَل َعلَۡيَك  �َّ
َ
مُّ  لِۡكَ�َٰب ٱأ

ُ
َۡكَ�ٌٰت ُهنَّ أ َخُر  لِۡكَ�ٰبِ ٱِمۡنُه َءاَ�ٰٞت �ُّ

ُ
َوأ

ا  مَّ
َ
ِينَ ٱُمتََ�ٰبَِ�ٰٞتۖ فَأ  بۡتَِغآءَ ٱوَ  لۡفِۡتَنةِ ٱ بۡتَِغآءَ ٱِ� قُلُو�ِِهۡم َزۡ�ٞغ َ�َيتَّبُِعوَن َما �ََ�ٰبََه ِمۡنُه  �َّ

وِ�لِهِ 
ۡ
وِ�لَهُ  َ�ۡعلَمُ  َوَما ۦۖ تَأ

ۡ
ۗ ٱإِ�َّ  ۥٓ تَأ ُ ِٰسُخونَ ٱوَ  �َّ ٞ ّمِۡن ِعنِد  ۦَ�ُقولُوَن َءاَمنَّا بِهِ  ۡلعِۡلمِ ٱِ�  ل�َّ ّ�ُ

 ۗ  .]۷: مران[آل ع ﴾َرّ�َِنا
آن خدا خدائی است که نازل نموده بر تو این قرآن را که بعضی از آن آیات محکماتی است «

که آنها اصل کتابند و بعضی دیگر آن متشابهاتست، اما آنکه در دلشان میل به باطل است 

 جزآن را  داند تأویل جوئی و برای جستن تأویل آن، و نمی متشابهات را پیروی کنند برای فتنه

 .»ایم به آن، تمام آن از نزد پروردگار ما است گویند ما ایمان آورده خدا، و ثابتان در دانش می

در اینجا آیات را چگونه بدو قسم کرده پس مقصود ازاین تقسیم چیست؟ گوئیم همانطور که 

الله می
ّ

باشد به این اعتبار تماما  ذکر شد چون آیات قرآن تماما فصیح و روشن و واضح الد

کم است، و چون در فصاحت شبیه بیکدگر است تماما متشابه است، ولی تحقق و وقوع مح

خارجی بعضی از آیات در خارج و کیفیت و کمّیت وجود آنها در خارج چون معلوم کسی 

نیست جز خدا، از این جهت خدا آنها را متشابه خوانده و مّمیزی که خدا برای فرق بین محکم و 

ق وجود خارجی آیهمتشابه قرار داده همین 
ّ

ای را کسی نداند آن آیه متشابه است  است که اگر تحق

 :سوره عم که فرموده ۱۸و لو اینکه معنی وترجمه همان آیه روشن باشد، مثال آیه 

ورِ ٱيُنَفُخ ِ�  يَۡومَ ﴿ ۡفَواٗجا  لصُّ
َ
تُوَن أ

ۡ
 .]۱۸: النبأ[ ﴾١٨َ�َت�

 .»آیید میروزی که دمیده شود در صور، پس شما فوج فوج «

ق و وجود خارجی آن را که در  معنی این آیه واضح است و همه کس می
ّ

فهمد، ولی تحق

داند که ماده صور چیست، و عرض و طول و کیفیت آن چگونه  خارج به چه کیفیتی است نمی

آیند و همچنین است میزان قیامت و تطایر  شود مردم از کجا می است و چگونه در آن دمیده می

ای که چنین باشد و تأویل یعنی تحقق آن را کسی  ر امور آخرت، خدایتعالی هر آیهکتب و سای

نداند به این نظر متشابه خوانده، زیرا تأویل بمعنی اول و برگشت از ظاهر بواقع و تحقق در 

َحَد َعَ�َ َكۡوَكٗبا ﴿ خواب دید وگفت: ÷خارج است چنانکه حضرت یوسف
َ
يُۡت أ

َ
إِّ�ِ َر�

ۡمَس ٱوَ  ۡ�ُتُهۡم ِ� َ�ِٰجِديَن  ۡلَقَمرَ ٱوَ  لشَّ
َ
: من در عالم رؤیا دیدم که یازده یعنی .]۴[یوسف:  ﴾٤َر�

ولی فهمد  بشنود میهرکس  ستاره با خورشید و ماه برایم سجده کردند، این خواب را فهمید و

پس  ÷داند، و حضرت یوسف تأویل آن یعنی وقوع خارجی آن چگونه خواهد بود کسی نمی
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که سلطان مصر شده بود و پدر و مادر و برادرانش آمدند و در تعظیم او شرکت از چهل سال 

وِ�ُل رُۡءَ�َٰي مِن ﴿ بیان کرد وگفت:آن را  کردند، وقوع خارجی یعنی تأویل
ۡ
بَِت َ�َٰذا تَأ

َ
�ٰٓ�َ

: ای پدر این است تأویل و تحقق خارجی آن خوابم، و اما آیات . یعنی]۱۰۰[یوسف:  ﴾َ�ۡبُل 

دانستنی باشد مانند هرکس  ایست که وقوع و تحقق خارجی آن برای ین نظر هر آیهمحکمات به ا

وجود خارجی نماز را درک کرده. بنابراین آیاتیکه در وقایع آخرت و در هرکس  که ةأقیموا الصال

صفات الهی وارد شده اگر چه برای همه کس قابل فهم است، چون بوجود خارجی آن کسی پی 

، آنها را متشابه باید گفت. البته نظرهای دیگر درباره صی رسول خداداند حت نبرده و نمی

متشابهات ذکر شده، چون با مّمیزیکه حّق تعالی ذکر نموده موافق نیست بنظر ما صحیح 

 : کنیم تا خواننده خود قضاوت کند یباشد ما آنها را ذکر م نمی
اشد شبیه به یکدگر که متشابه آنستکه مجمل باشد یعنی یک آیه معانی متعدده داشته ب -۱

معلوم نباشد کدام مراد متکلم است. بطالن این قول واضح است زیرا چنین آیه در قرآن 

ندارد. و قائل این  کم مدرکات متشابه ومحیزی برای آین ممیوجود ندارد، به اضافه چن

ت متشابه بمعنی مجمل نیامده قول اشتباه کرده متشابه را به مجمل، و حال آنکه در لغ

 است.

متشابه آنستکه ظاهر الفاظ آن داللت کند بر معنائیکه از نظر عقل مرجوح باشد و  -۲

 راجح است، آن را  متکلم
ً
قصد نکرده باشد بلکه مقصود متکلم معنایی باشد که عقال

 ولی لفظ ظهور در آن نداشته باشد. 

زیرا  الم، و حم، :متشابه حروف هجا یعنی حروف مقطعه اوائل سوره قرآن است مانند -۳

کردند که این حروف اشاره بحساب  این حروف یهود را به اشتباه انداخت وگفتگو می

خواستند از این حروف مدت بقاء دولت اسالم را  ابجد و یا حساب دیگر است و می

 استخراج کنند. 

محکمات آیاتی است که احکام مندرجه در آنها تغییرپذیر نباشد مانند منع ظلم و امر  -۴

شابه آیاتی است که احکام و تکالیف مندرجه در آن قابل تغییر باشد مانند بعدالت. و مت

 نماز و روزه که در هر شرعی اختالف دارد با شرع دیگر. 

 محکمات آیات ناسخه و متشابهات آیات منسوخه.  -۵



 قرآن برای همه    ١٠٦

 

تاج بدقت و تأمل ایست که دلیل روشنی از عقل داشته باشد که در فهم آن مح محکم آیه -۶

ۚ  لَۡمآءِ ٱوََجَعۡلَنا ِمَن ﴿ :نباشد مانند آیه ٍء َ�ٍّ و متشابه آنستکه در . ]۳۰[األنبیاء:  ﴾ُ�َّ َ�ۡ

 فهم آن احتیاج به تاّمل و تدبر باشد مانند آیات جبر و قدر و آیات قیامت. 

ایست که علم و معرفت به آن برای غیر خدا ممکن باشد و متشابه آنستکه  محکم آیه -۷

 علم و معرفت به آن برای غیر خدا مسدود باشد مانند آیات و قایع قیامت. 

هر آیه که ظاهر آن با عقیده شخص سازش نداشته باشد، متشابه، و اگر موافق شد  -۸

 محکم. 

ه
ّ

و اند   ند و زبانشان عربی نبوده بهر آیه که رسیدهای از کسانیکه عربّیت و ادبّیت کامل ندار عد

معنی ظاهر آن را از غیر ظاهر تمیز نداده و چیز قطعی نفهمیده همان را متشابه دانسته و در نظر 

فهمیم و باید رسول خدا و یا امام  گویند ما قرآن را نمی ایشان تمام قرآن متشابه است، و لذا می

پیغمبر و امام نیامد باید قرآن مهجور و متروک بماند. و این نظر از بیاید برای ما معنی کند و اگر 

 جهل و نادانی و بلکه از دشمنان اسالم وقرآن تزریق شده است. 

کردند و  بهرحال بنظر ما هیچ یک از این اقوال مدرکی ندارد و اگر مدرکی داشتند ذکر می

ظر خودشان بوده و برای دیگران حجت اند از ن مّمیزاتی که ایشان بین محکم و متشابه ذکر کرده

نیست. ما باید بدانیم نظر خود قرآن چیست یعنی پروردگار جهان برای آیات محکم و متشابه 

 چه چیز را مّمیز و فارق قرار داده همان مّمیز الهی کافی است. 

يلَهُ إِالَّ اهللاُّ«: ّیز متشابه را چنین بیان کرده کهقرآن مم أْوِ لَمُ تَ عْ ا يَ هر آیه که تأویل یعنی  ،»مَ

تحقق و وجود خارجی آن را کسی جز خدا نداند متشابه است و لواینکه معنی و مفهوم و منطق 

 فرموده: ۵۳آیه واضح باشد مانند آیات قیامت چنانکه در سوره اعراف آیه 

وِ�لَهُ  َهۡل ﴿
ۡ
وِ�لُهُ  ۥۚ يَنُظُروَن إِ�َّ تَأ

ۡ
ِ� تَأ

ۡ
ِينَ ٱَ�ُقوُل  ۥيَۡوَم يَأ َّ�  َ ُسوهُ ِمن َ�ۡبُل قَۡد َجآَءۡت �

 ِ َا ِمن ُشَفَعآءَ  ۡ�َقِّ ٱرُُسُل َرّ�َِنا ب  .]۵۳: [األعراف ﴾َ�َهل �َّ
گویند آنانکه از  آیا ایشان منتظرند تأویل قرآن را روزیکه تأویل آن بیاید (روز قیامت) می«

آیا برای ما شفیعانی  فراموش کرده بودند بتحقیق رسوالن پروردگار ما بحق آمدند، پسآن را  پیش

 .» باشد ... می

آید یعنی تحقق ووجود خارجی آیات راجع  گوید تأویل آیات روز قیامت می که این آیه می

 فرموده: ۳۹را، و در سوره یونس  کند نظر ما آید. پس این آیه تأیید می بقیامت، در روز قیامت می
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بُواْ بَِما لَۡم ُ�ِيُطواْ بِعِلِۡمهِ  بَۡل ﴿ وِ�لُهُ  ۦَكذَّ
ۡ
تِِهۡم تَأ

ۡ
ا يَأ  .]۳۹: [یونس ﴾ۥۚ َولَمَّ

 ند نظر ما را. ک این آیه نیز تأیید می

شود که درباره راسخون در علم فرموده  نهج البالغه که در فصل بعد بیان می ۸۹و از خطبه 

ممکن است استفاده شود آیاتی که در اوصاف حقتعالی وارد شده نیز از متشابهات است مانند 

ٰ َما فَرَّطُت ِ� َج�ِب ﴿ و آیه ﴾يََداهُ َمبُۡسوَطَتانِ ﴿ آیه َ�َ ٰ�َ ِ ٱَ�َٰحۡ�َ و مانند آنکه تحقق  ﴾�َّ

و وجود خارجی واقعی این صفات را کسی احاطه ندارد جز خدا، اگر چه معنا و مقصود از این 

اجعه به آیات با مر ید اللهصفات ممکن است با توجه بخود آیات معلوم شود چنانکه مقصود از 

شود. و اما بقول آنکه حروف هجا و مقطعه را  ذکر شده، دانسته می »ید«دیگری که در آنها کلمه 

متشابه دانسته صحیح نیست، زیرا حروف مقطعه مانند الف و باء و فاء و الم وضع نشده برای 

و معنی معنی تا اینکه متشابه باشد و یا محکم، حروف مقطعه معنی ندارد تا تحقق خارجی 

ها  این اند برای ترکیب که از ترکیب و ضمیمه  تأویلی داشته باشد بلکه این حروف را تهیه کرده

بیکدیگر کلمه بسازند و از کلمه جمله بسازند مانند اینکه کاف و تاء و الف و باء را بیکدگر 

ور ذکر کرده سازند، و خدایتعالی آنها را در صدر بعضی از س کنند و کلمه کتاب را می ب میترکی

هائیکه خواسته عظمت قرآن را بیان کند و از آن تمجید نماید و بگوید کلمات و  یعنی در سوره

جمالت قرآن از همین حروف متداول بین شما که تلفظ و ترکیب آنها برای شما بسیار آسان 

توانید مانند جمالت  است ساخته شده و آجر اول جمالت قرآن همین حروفست، شما اگر می

 همین حروف بسازید و بیاورید.رآن از ق





 
 

 متشابهات، قابل درک و فهم است -۲۰

توان  گوئیم تمام آیات متشابهات را می پس از آنکه ما آیات متشابهات را تعیین کردیم حال می

روشن و قابل درک و ترجمه و مفهوم آنها سهل و آسانست، و حق تعالی فهمید و همه فصیح و 

بخواهد هرکس  آیات متشابهه را لغو قرار نداده که کسی نفهمد، بعضی از مردم نادان و یا مغرض

دارند به بهانه اینکه  ای برای اثبات مطلبی ذکر کند فوری او را باز می بقرآن تمّسک جوید، و آیه

و نباید بقرآن تمّسک جست، ما برای روشن شدن مطلب و دفع ایشان قرآن متشابه دارد 

 گوئیم:  می

متشابهات قرآن قابل درک و فهم است و کسی نگفته متشابهات قابل فهم نیست، نه خدا 

 :که در فصل سابق ذکر شده و فرموده ۷در سوره آل عمران آیه  صچنین فرموده و نه رسول

فهمد، ما قبول  کسی نمیآن را  داند جز خدا، و نفرموده ترجمه و معنی تأویل متشابه را کسی نمی

داند و ما مأمور بفهم تأویل آن آیات نیستیم. اما ترجمه  داریم تأویل متشابه را کسی جز خدا نمی

فهمانید  و تفسیر و مفهوم و منطوق آنها را چرا ندانیم، پس به آن شخص نادان و یا مغرض باید

که تأویل غیر از ترجمه و تفسیر است، اگر بنا باشد کسی آیات متشابهه را نفهمد نزول آن آیات 

که آیات متشابه قابل فهم و ها داریم بر این کند. ما دلیل شود و خدای حکیم کار لغو نمی لغو می

 : درکست

  :دلیل اول
ّ

نَ ﴿ :تعالی مکّرر در سوره قمر فرمودهحق ۡ . ]۱۷[القمر:  ﴾لُۡقۡرَءانَ ٱا َولََقۡد �َ�َّ

و این آیه اطالق دارد و شامل آیات متشابهه نیز  »محققا ما قرآن را آسان قرار دادیم« :یعنی

فرمود:  شود زیرا آیه متشابه نیز قرآن و سهل التناول است، و اگر آیات متشابهه آسان نبود می می

 !و حال آنکه نفرموده »رسنا بعض القرآنيلقد و«
ْ َءاَ�ٰتِهِ ﴿ :آیاتی که فرموده :دومدلیل  بَُّرٓوا َدَّ این آیات نیز اطالق دارد و شامل تمام  ﴾ۦّ�ِ

 کرد و فهمید.  تدبر آیات قرآن است، پس باید در آیات متشابهه نیز
ها، و اگر  و مانند این »موعظهو بيان للناسو هدی للناس«: آیاتی که فرموده :دلیل سوم

پرسیم آیات متشابه کدام  . به اضافه ما میشود نمی هدی للناسفهم نباشد آیات متشابهه قابل 

ای را ما دست بگذاریم برای اثبات مطلبی شما بگوئید متشابه است،  است ممکن است هر آیه
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فائده دانست، اگر چنین باشد  مهجور و بیآن را  شود و باید بنابراین تمام آیات قرآن متشابه می

حداکثر عداوت با قرآن همین  صاری و یهود خوشحال خواهند شد، ودشمنان قرآن مانند ن

 است.

فهمند و راسخون در علم  گویند قرآن را فقط راسخون در علم می بعضی از دشمنان قرآن می

کر شد، جواب سوره آل عمران است که ذ ۷نفر امام است، و دلیل ایشان آیه  ۱۲منحصر به 

 ایشان چند چیز است:

مؤمنین  ۱۶۲نفر ننموده زیرا در سوره نساء آیه ۱۲علم را منحصر به خدا راسخون در  -۱

 :یهود را از راسخون در علم شمرده و فرموده

ِٰ�ِن ﴿ ِٰسُخونَ ٱ�َّ نزَِل ِمن  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱِمۡنُهۡم وَ  ۡلعِۡلمِ ٱِ�  ل�َّ
ُ
نزَِل إَِ�َۡك َوَمآ أ

ُ
يُۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

 .]۱۶۲: [النساء ﴾...َ�ۡبلَِكۚ 
آورند به آنچه بتو نازل شده و  ن راسخون در علم از یهود و ایمان آورندگانشان ایمان میولیک«

 .»به آنچه پیش از تو نازل شده

مطالب دینی دانا باشد راسخ در علم است ولو ه ایمان آورد و بهرکس  پس طبق این آیه

 یهودی باشد. 

که  راسخ در علم آنست :بنام اشباح فرموده 89در خطبه  ÷امیرالمؤمنین -۲
العلم  واعلم أن الراسخني يف«: فرماید اقرار بنادانی خود کند در امور غیبی. ومی

ما جهلوا  ةدون الغيوب، اإلقرار بجمل بةورضهم الذين أغناهم عن اقتحام السدد امل

ن تناول ما مل اعرتافهم بالعجز ع -تعالی  -تفسريه من الغيب املحجوب، فمدح اهللا 

ما مل يكلفهم البحث عن كنهه رسوخا،  سمی تركهم والتعمق يفبه علام، وحييطوا 

و بدانکه راسخون در علم آنانند که اقرارشان بجهل آنچه «: یعنی »كفاقترص علی ذل

نیازشان نموده که بدرهای بسته شده نزد  های مسدود، بی دانند از غیب تفسیرش را نمی

آنان را به عجز و ناتوانی از دست یافتن به آنچه ها وارد شوند، پس خداوند اعتراف  غیب

احاطه علمی به آن ندارند، مدح نموده و ترک تعمق و کنجکاوی آنان را در آنچه مکلف 

نیز در این باره چنین  ÷و حضرت سجاد» به بحث از کنه آن نیستند رسوخ نامیده

 ۵۲ل آیه کلمات آنحضرت را بخواهد، در همین تفسیر بنکات ذیهرکس  فرموده: که



 ١١١  متشابهات، قابل فهم و درک است -۲۰

  

سوره شوری مراجعه کند. بنابراین هر کسی که در مطالب غیبی وارد نشود و اقرار به 

عجز و جهل خود کند در مواردی که مأمور بتحقیق نیست چنین کس از راسخین در 

، پس چگونه مدعیان تشیع قول حضرت را ندیده ÷علم است بقول حضرت امیر

 اند.  زده نفر نمودهبرخالف آن امام راسخون را منحصر به دوا
در علم هرکس  اینکه رسوخ در علم در لغت بمعنی استواری و محکمی در آنست، و -۳

توان او را راسخ نامید و این  خود نسبت به هر معلومی استوار و محکم باشد، می

کوب و منحصر کنیم برای اشخاص معین، و  توان قرآن را میخ انحصاری نیست و نمی

فت بدی است بگوئیم مخصوص اشخاص معینی است، هر کجا صفت خوب و یا ص

اح اشخاص مخصوصی شمرده
ّ

اح و یا قد
ّ

اند کتاب خدا را کوچک   کسانیکه قرآن را مد

 اید آنان را عاقل نامید. بن اند و  اند، و قانون الهی را از عمومّیت انداخته  شمرده

ئیم، در جواب باید اگر کسی بگوید حدیثی وارد شده که امام فرموده راسخون در علم ما

گفت: باشد؛ امام از راسخون باشد، ما منکر نیستیم اما نفرموده کس دیگر از راسخون نیست، و 

 قرآن و باطل است. 
ّ

اگر حدیثی بگوید هیچکس راسخ در علم نیست جز امام، آن حدیث ضد

البته  آورند خدا آنان را از راسخون شمرده باشد، صجائیکه علماء یهود اگر ایمان به محمد

شود. به اضافه چون قرآن  نیز از راسخون است، ولی این دلیل بر انحصار نمی ÷فالن امام

 کنیم.مطلبی را روشن و واضح کرد ما نباید از آن اعراض کنیم و بحدیث زید و عمرو رجوع 

گذشته اگر در همین آیه سوره آل عمران تدبر شود مطلب روشن خواهد شد، ها  این از همه

 دانند، زیرا تأویل متشابهات را مخصوص خود نموده و نفرموده راسخون در علم میزیرا خدا 

ِٰسُخونَ ٱوَ ﴿  واو آن استیناف است نه واو عاطفه، و اگر واو عاطفه بدانیم موجب کفر و شرک ﴾ل�َّ

گویند ما ایمان آوردیم  خدا و راسخون می«شود  شود، زیرا در صورت عطف معنی چنین می می

د: یمان آورده ومی گوید گفت: خدا ایو این غلط است زیرا نبا» باشد پروردگار ما میتماما از نزد 

آورد، پس اگر واو عاطفه  را خدا پروردگاری ندارد و ایمان نمییتمام از نزد پروردگارماست، ز

در حکم واحد و باید هر دو ایمان بیاورند به پروردگار خود یعنی علیه  باشد معطوف و معطوف

که معطوف باشد، و این کفر و شرکست. حال شما » راسخون«معطوف علیه باشد و  که» الله«

گوید راسخون عالم بتأویل متشابه  واو عاطفه گرفته و میآن را  سوادی که مالحظه کنید بی

ر نگذارد باشند چگونه برای تعّصب مذهبی در کفر افتاده. بهر حال تاکسی تعصب را کنا می

 فهمد. آیات الهی را نمی
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 در میان بشر  ۱۲داند جزء  ما از آنکه بگوید متشابهات قرآن را کسی نمی -۴
ً
نفر و آنان فعال

پرسیم: شما آیات متشابه را نشان دهید، اگر بگوید هر آیه که معنی معینی  نیستند می

ای در  چنین آیه :داشته باشد و احتمال غیر آن نرود محکم است و باقی متشابه، گوئیم

شود.  زیرا در هر آیه امکان احتمال غیر معنی ظاهری آن داده میقرآن وجود ندارد، 

بنابراین تمام آیات قرآن متشابهاتست و بقول او باید قرآن را کنار گذاشت تا خوب به 

 قرآن را بپذیرند، ببهانه اینکه نمی
ّ

دانیم قرآن چه  استعمار سواری دهند و خرافات ضد

اند، پس اینان نرفتند آیات   ند کردهگوید شیطان و استعمار را از خود خورس می

فقط هم ایشان دور کردن مردم از  و از متشابهات تمیز دهند محکمات قرآن را بفهمند و

 است. نقرآ

نفر که عالم بمتشابهات قرآنند برای مردم بیان  ۱۲پرسیم آیا این  ما از این مدعیان می -۵

شود فهمید، پس چرا  ، و میاند پس قابل فهم شده  اند یا خیر؟ اگر بیان کرده  کرده

 ؟اند چرا بیان نکردهگوئیم  اند می  نفر بیان نکرده ۱۲گوئید قابل فهم نیست؟ و اگر آن  می

نفر کسی  ۱۲که جز را نازل نموده  آیاتی آیا آنان بخل کردند و یا خدا کار لغوی کرده و

نفر هم به کسی یاد ندهند و انحصاری کنند، پس خدا خودش فکری  ۱۲نفهمد و آن 

 .نعوذ باهللا من اجلهل والتعصبکند و آیات کتاب خود را از انحصار در آورد، 



 
 

 و بطالن مطالب اسالمی قرآن استمیزان صحت  -۲۱

سنجند و معلوم  هر متاعی در جهان میزانی دارد که کم و زیاد آن را با آن میزان می

ان خوار وبار فروشی میزان یعنی ترازوئی دارد که کم و زیاد جنس را با آن معلوم  می
ّ
گردانند، دک

گردانند، آیا  را با آن متر معلوم میای  کنند، و دکان بّزاّزی متری دارد که کم و زیاد هر پارچه می

پروردگار جهان برای دین اسالم میزانی قرار نداده، اسالمی که باید تا قیامت بماند و کم و زیاد 

معلوم کنند، آن را  کم و زیاد کند و از قوانین آن کم نماید نباید میزانی باشد کهآن را هرکس  نشود

اشته که حقائق اسالم را از خرافات وارده در آن تصفیه ای برای اسالم نگذ آیا خدا دستگاه تصفیه

کنند؟ اگر آب زالل صافی که مایه حیات است چندین فرسخ در هزار و چهار صد کوچه و 

خیابان گردش کند و هر گونه آشغال و کثافات در آن وارد کنند بطوریکه آب مضاف شود و در 

زندگی باشد مایه بیماری و بیچارگی گردد آیا نباید آن آب را پس از تصفیه  ۀعوض اینکه مای

آشامید؟ دین اسالم که هزار و چهار صد سال است میان بشر آمده، دسترس هر منافق و کافری 

خواهی مطالبی در آن وارد کرده.  تا توانسته بنام اسالم و یا امام و رسول بعنوان خیرهرکس  شده و

خواهد بفهمد این مطالب از اسالم است و یا ضد اسالم چه بکند؟ آیا خدای حال اگر کسی ب

  ؟جهان برای دین خود میزان و معیاری قرار داده و یا هرج و مرج گذاشته

صحت و بطالن مطالب اسالمی را هرکس  باید فهمید که خدا برای دین میزانی گذاشته که

است که خدا در کتاب خود ذکر کرده و رسول بتواند با آن میزان معلوم کند و آن میزان قرآن 

 اند: نیز صریحا بیان کرده ÷و ائمه صخدا

 :فرموده ۱۷آیه  در سوره شوری :اما آیات قرآن

ُ ٱ﴿ ِيٓ ٱ �َّ نَزَل  �َّ
َ
ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱأ  .]۱۷: [الشوری ﴾لِۡمَ�اَنۗ ٱوَ  ۡ�َقِّ ٱب

 .»که فرو فرستاد این قرآن را و این میزان را بحق خدا آنست«

 فرموده: ۲۵در سوره حدید آیه  و

﴿ ِ رَۡسۡلَنا رُُسلََنا ب
َ
نَزۡ�َا َمَعُهُم  ۡ�َّيَِ�ِٰت ٱلََقۡد أ

َ
 �َّاُس ٱِ�َُقوَم  لِۡمَ�انَ ٱوَ  لِۡكَ�َٰب ٱَوأ

 ِ  .]۲۵: [الحدید ﴾ۡلقِۡسِط� ٱب
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های روشن و نازل کردیم با ایشان کتاب و  بتحقیق که ما فرستادیم رسوالن خود را با دلیل«

 .»ن را تا مردم بعدالت قیام کنندمیزا

پس بصریح قرآن این کتاب الهی میزانست برای حق و باطل، ودر این آیات عطف میزان بر 

 امیده در اول سوره فرقان فرموده:کتاب عطف خاص است بر عام، و حق تعالی قرآن را فرقان ن

ِيٱَ�َباَرَك ﴿ َل  �َّ ِ  لُۡفۡرقَانَ ٱنَزَّ ٰ َ�ۡبِده  .]۱: [الفرقان ﴾ۦَ�َ
 .»با برکت است آن خدائیکه نازل کرده بر بنده خود فرقان را«

و فرقان یعنی جداکننده حق از باطل و صحیح از سقیم، یعنی بواسطه آیاتش حق از ناحق 

موافق قرآن باشد حق و گر نه باطل است، و همچنین خدا هرچه  گردد. پس جدا و معلوم می

 سوره طارق فرموده: ۱۳ه و در آی قرآن را فصل نامیده،

 .]۱۳: [الطارق ﴾١٣لََقۡوٞل فَۡصٞل  ۥإِنَّهُ ﴿
 .»و فصل جداکننده حق است از باطل«

  ÷و امام صو اما روایات رسول اکرم
 تواتر وارد شده که قرآن میزان مطالب اسالمی است و معیار صحت و بطالن هر دعا و 

ّ
بحد

دیگر است و همه را باید با قرآن سنجید، اگر قصه و شعر و فضیلت و حکم و روایت و هر چیز 

را تصدیق کرد صحیح و إال باطل است. ما بعضی از روایات را در اینجا ها  این ازهریک  قرآن

  :آوریم می

از رسول  ÷از امام جعفر صادق ۷۸ص  ۱۸روایت کرده کافی و وسائل الشیعه ج  -۱

فما وافق كتاب  ،نوراىلع لك صواب و ةن ىلع لك حق حقيقإ« :که فرمود صخدا
محققا برای هر حقیقتی و برای «: یعنی ،»ما خالف كتاب اهللا فدعوهاهللا فخذوه و

هر صوابی نوری است پس آنچه موافق کتاب خدا شد بگیرید و آنچه با کتاب خدا 

و برقی در محاسن و صدوق در امالی همین روایت را نقل  »مخالف شد واگذارید

 اند.  کرده

إذا ورد « :که فرمود ÷اند از امام صادق در همان صفحه روایت کردهکافی و وسائل  -۲

 يعليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب اهللا أو من قول رسول اهللا وإال فالذ

: هر گاه حدیثی بر شما وارد شد پس شاهدی از کتاب خدا و یا یعنی »به جاءكم به أويل
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بر آن یافتید بپذیرید و إال آنکه برای شما آن حدیث را آورده خودش  صاز قول رسول

 سزاوارتر است به آن حدیث. 

ما مل «: که فرمود ÷اند از امام صادق  کافی و وسائل در همان صفحه روایت کرده -۳

: آن حدیثی که موافق قرآن نباشد یعنی »ث القرآن فهو زخرفيوافق من احلدي

 مزخرفست. 

ء كل يش« :فرمود می هک ÷روایت کرده از امام صادق ۱۸جلد  ۷۹کافی و وسائل ص  -۴

یعنی هر  ،»يوافق كتاب اهللا فهو زخرف مردود إلی الكتاب والسنه وكل حديث ال

ه موافق کتاب خدا نباشد چیزی باید به کتاب و سنت برگردانیده شود و هر حدیثی ک

 مزخرفست.

 ه فرمود:ک ÷از همان امامروایت کرده  ۷۹کافی و وسائل الشیعه همان جلد ص  -۵

 يوافق كتاب اهللا فأنا قلته وما يأهيا الناس ما جاءكم عن :فقال :يبمن يخطب النب«

در منی خطبه خواند و  ص: رسول خدایعنی .»جاءكم خيالف كتاب اهللا فلم أقله

مردم آنچه از قول من برای شما آمد که موافق کتاب خدا باشد پس من آن را  یفرمود: ا

 ام.  و آنچه از قول من آمد برای شما که مخالف کتاب خدا بود من نگفتهام  گفته

من «: فرمود که می ÷اند از همان امام  روایت کرده ۷۹ص  ۱۸کافی و وسائل جلد  -۶

کتاب خدا و سنت مخالف هرکس  :یعنی .»خالف كتاب اهللا وسنه نبيه فقد كفر

 بگوید کافر است. صمبرغپی

إذا « :فرمودکه  ÷اند از امام محمد باقر روایت کرده ۸۰ص ۱۸کافی و وسائل جلد  -۷

جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب اهللا فخذوا به وإال 

: هر گاه برای شما از قول ما حدیثی آمد که یک شاهد و یا دو شاهد عنیی .»فقفوا عنده

ف کنید. آن را  از کالم خدا برای آن یافتید
ّ
 بگیرید و إال توق

: که فرمود ÷روایت کرده از موسی بن جعفر ۸۰ص  ۱۸کافی و وسائل جلد  -۸

وجل فخذوه وما خالف  وجل فام وافق كتاب اهللا عز أعرضومها علی كتاب اهللا عز«

: دو خبر مخالف و معارض را بر کتاب خدا عرضه بدارید، یعنی ،»كتاب اهللا فردوه
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آنچه موافق کتاب خدای عزوجل بود بگیرید و آنچه مخالف کتاب خدای عزوجل بود 

 رد کنید. 

فام ورد عليكم « :فرمود ÷که امام رضا ۷۲ص  ۱۸روایت کرده وسائل الشیعه جلد  -۹

كتاب اهللا موجودا حالال أو  من خربين خمالفني فأعرضومها علی كتاب اهللا فام كان يف

الكتاب فأعرضوه علی سنن رسول  حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب وما مل يكن يف

: آنچه بر شما وارد شد از دو خبر مختلف، عرضه بدارید بر کتاب خدا یعنی ،»صاهللا

پس آنچه در کتاب خدا بود چه حالل و حرام پیروی کنید آنچه با کتاب خدا موافق 

 . صهای رسول خدا ه در کتاب الهی نبود عرضه دارید بر سنتاست، و آنچ

إذا ورد عليكم «: ÷روایت کرده عن الصادق ۸۴ص  ۱۸وسائل الشیعه جلد  -۱۰

حديثان خمتلفان فأعرضومها علی كتاب اهللا فام وافق كتاب اهللا فخذوه وما خالف 

 .»كتاب اهللا فردوه

فام وافق كتاب اهللا «: که فرمود ÷روایت کرده از امام صادق ۸۶ص  ۱۸وسائل جلد  -۱۱

  .»فخذوه

 ÷باقرمحمد امام  اند از  روایت کرده ۸۶ص  ۱۸شیخ طوسی در امالی و وسائل جلد  -۱۲
أنظروا أمرنا وما جاءكم عنا فإن وجدمتوه للقرآن موافقا فخذوه وإن مل « :که فرمود

کنید اگر موافق : به امر ما و آنچه از ما به شما رسید نظر یعنی .»جتدوه موافقا فردوه

 ّرد کنید. آن را  قرآن یافتید بگیرید و اگر موافق قرآن نیافتید

که به اصحاب  ÷در مقدمه هفتم کتاب تفسیر صافی روایت کرده از امام محمد باقر -۱۳

: هر گاه من یعنی ،»أين هو من كتاب اهللا ء فاسئلوينإذا حدثتكم بيش«: خود فرمود

 برای شما حدیثی گفتم از من سئوال کنید این حدیث کجای کتاب خدا است. 

قر و که امام با ۸۹ص  ۱۸روایت کرده عیاشی در تفسیر خود و کتاب وسائل جلد  -۱۴

 .»ال تصدق علينا إال ما وافق كتاب اهللا وسنه نبيه«: صادق علیهما السالم فرمودند
  با کتاب خدا و سنت رسول او موافق باشد.: بر ما تصدیق مکن مگر آنچه یعنی
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که امام علی بن  ۲۵۱روایت کرده جلد اول بحار و جلد دوم احتجاج طبرسی ص  -۱۵

اجتمعت األمة « :فرمودنددر رساله خود به اهل اهواز مرقوم  ÷محمد العسکری

 ن القرآن حق الريب فيه عند مجيع فرقها فهم يفأ كذل ال اختالف بينهم يف ةقاطب

 :صيحالة اإلجتامع عليه مصيبون وعلی تصديق ما أنزل اهللا مهتدون، ولقول النب

 بعضا ن ما اجتمعت عليه األمة ومل خيالف بعضهاأخرب أعلی ضاللة ف يجتتمع أمت ال

بطال إقاله املعاندون من  احلديث ال ما تأوله اجلاهلون وال ما يهو احلق، فهذا معن

ة، فإذا شهد يات املزخرفااملزورة والرو اتباع حكم األحاديثحكم الكتاب و

حتقيقه فأنكرت طائفة من األمة وعارضته بحديث من هذه الكتاب بتصديق خرب و

تمام «: یعنی .»ضالال ادفعها الكتاب كفارحاديث املزورة فصارت بإنكارها واأل

امت بدون اختالف در این مطلب اجماع دارند که قرآن بدون شک نزد تمام فرق 

 ۀاند و بواسط ق است، پس ایشان در حالت اجتماع بر قرآن بصواب رفتهاسالمی ح

اند، و برای همین بود که رسول  تصدیق به آنچه خدا نازل نموده به هدایت رسیده

خبر داده  صکنند، پس رسول خدا فرموده امت من بر ضاللت اجتماع نمی صخدا

ت نکرده باشند، همان که آنچه امت او اجتماع کرده باشند و بعضی با بعضی مخالف

ها تأویل کردند و نه آنچه دشمنان  حق است، پس معنی حدیث این است، نه آنچه نادان

اند از ابطال حکم کتاب و پیروی احادیث تزویر شده و روایات مزخرفه، پس چون  گفته

ای از  کتاب خدا گواهی دهد و خبری را تصدیق نماید و آن را محقق شمرد، سپس طائفه

 ۀرا انکارکنند و بحدیثی از این مجعوالت معارض قرار دهند، در نتیجه بواسطامت آن 

  .»اند گشتهانکار خبر موافق کتاب و ترک کتاب خدا از گمراهان و کافران 

قرآن » این اخبار«و صدها خبر دیگر به همین مضامین که در این مختصر نگنجد. پس بنا بر 

باید هر حدیثی را با قرآن سنجید، ولی در زمان  میزان صحت و بطالن روایات اسالمی است و

گوید،  گویند باید ببینیم حدیث چه می سنجند، و می ما کار بعکس شده، یعنی قرآن را با خبر می

پذیرند و یا قرآن را تأویل و بزور حمل به آن خبر  ای موافق حدیث نشد آن آیه را نمی اگر آیه

ای که موافق خبر مجعول از  ند تا موافق خبر شود و آیهگیر کنند و یا چیزی در آیه تقدیر می می

کنند و لذا هرکس طبق احادیث مجعوله عقیده و مذهبی ضد قرآن  امامی نباشد آن را ترک می
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کنند. راستی عداوتی که مسلمین زمان ما  اختراع کرده، و آیاتی که ضد عقائد او است تأویل می

خود نداشته. ما اگر بخواهیم اسالم را از خرافات و با قرآن دارند هیچ ملتی با کتاب آسمانی 

های اسالم را از رخ آن بشوئیم و حقائق آن را از خرافات  موهومات نجات دهیم و آلودگی

دشمنان آن جدا سازیم باید پیکار شدیدی نموده تا مردم را بقرآن ارجاع داده و با کتاب خدا دین 

با دستگاه تصفیه قرآن استخراج نموده و به تشنگان  او را تصفیه نمائیم و آب زالل صاف دین را

ها غالب نگردد چون حق تیره و تار است  حق زائل نشود بر باطل ۀگی از چهر برسانیم. تا تیره

ها را گرمی بازار است، جوانان ما که به اسالم اعتنا ندارند حق دارند زیرا اسالم حقیقی را  باطل

است از خرافات دینی بیزار است. اکثر گویندگان و مراجع حقائق را خریدار هرکس  اند، ندیده

های  خبر و به بافته دینی ما مرّوج و ناشر خرافات و موهوماتند و از کتاب آسمانی اسالم بی

غ آن می خیالی مغرورند، و عجب این است که با بی
ّ
دانند، در  خبری از قرآن خود را مبل

  های علمّیه قرآن تدریس نمی حوزه
ّ

 ۀها است که از برنام بر در آن رسمّیت ندارد، و سالشود و تد

ب تزریق می
ّ
 قرآن بطال

ّ
رین دشمن قرآن شود، و بدت تحصیلی حذف شده و بلکه افکار ضد

سین می
ّ

 باشند. مقد

 : جور شدن قرآن ما را اشعاری استدر مه

ـــــرآن ـــــاغ قـــ ـــــالن بـ  أال ای بـلبـ
 

 کـــــه از آیـــــات آن گیریـــــد ایمـــــان 
 

ــــا  ــــزارشم ــــاغ و گـل ــــان بـ  طـوطی
 

 کـــه از هجـــران گـــل شـــد حالتـــان زار 
 

 اگــر قــرآن شمـــا را نـــور بــخشیـــد
 

 ز آیــــاتش شــــما هشــــیار گشــــتید 
 

ـــد ـــا شـ ــرآن رهنمـ ــه ق ــر ک ــما را گ  ش
 

ــد  ــدا ش ــت زان ج
ّ
ــه مل ــد ک ــف باش  أس

 

ــر نوحه ــل گ ــر گ ــما را هج ــرد ش ـــر ک  گ
 

 مــرا گلــزار دیــن خــونین جگــر کــرد 
 

 کـــردند مـلـــّـت چــو از قــرآن جــدا
 

 بیاوردنـــد هـــر کفـــری بـــه راحـــت 
 

ـــــرآن ـــــد ره در راه قـ ـــــزاران سـ  هـ
 

ـــان 
ّ
 کـــه هـــر ســـدی شـــده نـــانی و دک

 

 مـــــرا ایـــن غّصـــه و غـــــم زار کـــرده
 

 دیـــن نـــام دیـــن ابـــزار کـــرده کـــه بـــی 
 

ـــنگ ــّق جـ ــرآن ح ــا ق ـــد ب ـــه دارن  هم
 

ــی  ــان م ــا الف عرف ــی ب ــنگ یک ــد س  زن
 

 آیــــات یکـــی بــــا فلسفــــه بــــافد در
 

 یکــــی اخبــــاری از بهــــر وجوهــــات 
 

 های جــور واجــور یکــی بــا روضــــه
 

ــــق را دور  ــــر خل ــــل اکب ــــد از ثق  کن
 

وند
ّ
ــــل ـــدر غـ ــــان ان ـــه گـوینـدگ  هم

 

ـــــد  ون
ّ
ـــــش خل ـــــرآن دور و از دان  ز ق
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ـــات ـــده آورده آف ــــی ش ــــکی شیخ  ی
 

ــــات  ــــاورده خراف ــــوفی بی ــــی ص  یک
 

ــــرآن  ق
ّ

ـــد ـــد ض اح و باف
ّ

ــــد ــــکی م  ی
 

ـــــی  ـــــده از چاپلوس ـــــاخوان ش  او ثن
 

 بــــــرای حیــــــدر و اوالد پـاکــــــش
 

 شــــده دیــــن گریــــه و زاّری و افغــــان 
 

 بقـــرآن حملـــوا لــــم یحملـــوا خـــوان
 

 کـــه تـــا بینـــی فـــالن بســـیار و بهمـــان 
 

ــــــرافات ــــــام و خـ ــــــرای رّد أوه  ب
 

 ای جـــز فهـــم آیـــات نباشـــد چـــاره 
 

ـــاس ـــوت ن ـــرک و دع ـــع ش ـــرای دف  ب
 

ــــالص  ــــاتی ز اخ ــــد آی ــــت آری  بدس
 

ــــود الزم  ــــاتب ــــظ آی ــــما را حف  ش
 

ـــات  ـــن خراف ـــع ای ـــر دف ـــالحی به  س
 

ـــــرای مرده ـــــرآن ب  هـــــا خواننـــــد ق
 

 و فرمــــان  نباشــــد مــــرده را تکلیــــف 
 

ـــذار ـــت و ان ـــانون اس ـــده ق ـــرای زن  ب
 

ـــار و کـــردار  ـــا کامـــل کنـــد رفت  کـــه ت
 

 از ایــن بــازی کــه بــا قــرآن نمودنــد
 

 بــه اهــل دیــن نــه ســر مانــد ونــه دســتار 
 

ـــد ـــات توحی ـــی آی ـــوانی یک ـــر خ  اگ
 

 همــــه دارنــــد زان اعــــراض و انکــــار 
 

ـــالم ـــن اس ـــند در دی ـــرآن س ـــود ق  ب
 

 ولـــی نتـــوان ســـند را کـــرد اظهـــار 
 

ــاکن ــتیم س ــا هس ــه م ــهری ک ــن ش  دری
 

ـــدس 
ّ

ـــار مق ـــه پیک ـــرآن ب ـــا ق  هاش ب
 

ــــی ــــند ب ــــرش باش ــــه اکث  دین اگرچ
 

ــین  ــز ک ــت ج ــنش نیس ــل دی ــی در اه  ول
 

ــان هر ــن و ام ــر ام ــتاگ ــن اس ــا ز دی  ج
 

 دینــــدار در اینجــــا موذیــــان هســــتند 
 

ــروک ــور و مت ــی مهج ــرآن هم ــده ق  ش
 

 ز جـــــــور هوچیـــــــان اهـــــــل آزار 
 

ـــــی ـــــات اله ـــــل ز آی ـــــه غاف  هم
 

ـــار  ـــانند ز اخب ـــق بپوش ـــبهه ح ـــه ش  ب
 

 شــــده دیــــن زاری و افغــــان و ندبــــه
 

 خبـــــر هســـــتند بـــــازار ز قـــــرآن بی 
 

 انیســـی ز اهـــل قـــرآن نیســـت اینجـــا
 

ــــار  ــــرار و ز اخی ــــدی ز اب ــــز چن  بج
 

ــــــی ــــــات اله ــــــر آی ــــــرای نش  ب
 

ــه  ــیار ن ــه هوش ــداری ن ــی طرف ــاری ن  ی
 

ــــدالت ــــن و ع ــــاعتی أم ــــدم س  ندی
 

ــــدار  ــــد پدی ــــدل آی ــــده ع ــــر آین  مگ
 

 بشارت بـر تـو پـس خـوش بـاش ای دل
 

ـــــک بشـــــمار  ـــــده را نزدی ـــــرو آین  ب
 

ـــت
ّ
ـــدار مل ـــود بی ـــن زودی ش ـــه ای  ب

 

ــــرآن می  ــــدار کــــه ق ــــراد بی ــــد اف  کن
 

ــــــو بی ــــــال مش ــــــاب از آزار جه  ت
 

 کــــه قــــرآن آورد دانــــش دگــــر بــــار 
 

 بســــوزد دل نــــه بتــــوانم مــــداوی
 

 خــواری گشــته ابــزار  کــه دیــن بــر مفــت 
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ـــس را ـــت ک بر نیس
ّ

ـــد ـــادش ت ـــا رش  ب
 

ــــور دادار  ــــن ن ــــروم از ای ــــه مح  هم
 

ـــل ـــات تنزی ـــر آی ـــس دیگ ـــد ک  ندان
 

 شـــده تعطیـــل ایـــن گـــنج گهربـــار 
 

ــــام حوزه ــــالی ز آیــــات تم ــــا خ  ه
 

 ها خــــالی ز انــــوار شــــده برنامــــه 
 

ـــــات  نباشـــــد در مـــــدارس درس آی
 

ــدی  ــر و کــار  ه ــد س ــاس نــی باش  للن
 

ـــا ـــن ت ـــد ک ـــده را تأیی ـــن بن ـــدا ای  خ
 

ــــار  ــــد ز انص ــــی باش ــــت را یک  کتاب
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هر لفظی را بدون کم و زیاد بنویسد و از  ۀترجمنویس بر قرآن باید طبق لغت عرب    ترجمه

خود اعمال سلیقه نکند و عقائد خود را چه حّق و چه باطل داخل ترجمه ننماید و گرنه خیانت 

ایم خالی از نقص و یا خیانت نبوده و این گناه بزرگ را  کرده، ما در ایران آنچه ترجمه بر قرآن دیده

کند و کم و زیاد فاحشی دارد  مترجم موافقت با قرآن نمی اند، به اضافه عبارت اکثر مرتکب شده

 در آیه 
ً
 .اند بقره نوشته ۵مثال

 .]۵: ةبقر[ال ﴾٥ لُۡمۡفلُِحونَ ٱُهُم ﴿
 ».اند ایشان رستگارند عالم«

 اند از کجای این آیه درآمده.  عالم ۀدانیم کلم ما نمی

معلومات کافی برای ترجمه اند، و  بعضی از مترجمین معنی لغوی کلمات را ندانسته

اند برای نمونه در اینجا   کرده برای نمونه چند جمله را که مترجمین برخالف ترجمه اند. ما   نداشته

 در ترجمه آیه  :تا خواننده خود قضاوت کندآوریم  می
ً
 :سوره انشراح ۷مثال

 .]۷: [اإلنشراح ﴾٧ نَصۡب ٱفَإَِذا فَرَۡغَت فَ ﴿
 .»پس چون فارغ شدی خود را به رنج افکن«ن است: یه ترجمه آن چنک

را نصب کن، خیال کرده  ÷سواد نوشته: چون از رسالت فارغ شدی علی اما یک مترجم بی

اْنَصْب فعل امر از باب افعال و به کسر صاد است، در حالی که فانصب فعل امر از ثالثی مجرد 
َ
ف

فه متوجه نشده این سوره در اوائل اشد، به اضاب  و به فتح صاد است، وآن بمعنی برنج افکن می

و فراغت از رسالت موضوعّیت نداشته.  ÷بعثت در مکه نازل شده و آن وقت نصب علی

استخراج کند ولو بر خالف لغت وبر را  ÷مترجم چون تعصب داشته خواسته خالفت علی

 : سوره آل عمران ۵۵ در ترجمه آیه خالف نزول باشد. و مثال

ُ ٱإِۡذ قَاَل ﴿  .]۵۵: [آل عمران ﴾عِيَ�ٰٓ إِّ�ِ ُمَتَوفِّيَك َوَرافُِعَك إَِ�َّ َ�ٰ  �َّ
میرانم و  ای عیسی بدرستی که من تو را می :وقتی که خدا فرمود« ن است:یه ترجمه اش چنک

 .»برم بسوی خود باال می
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زور وفات نکرده، عقیده خود را در ترجمه به  ÷اما چون مترجم معتقد بوده که عیسی

من تو را بربایم بدون نقصی و زحمتی که از  ،ای عیسی« :ترجمه کردهداخل کرده و چنین 

 .»دشمنان به تو برسد
ای که معنی آن چنان  حال باید دید این ترجمه را از کدام جمله بیرون آورده، چنین جمله

توام و  ۀای عیسی به درستی که من بردارند« :آیه نیست. دیگری چنین ترجمه کردهباشد در 

 از این آیه استفاده نمی»بلندکننده توام
ً
 در ، در حالی که این ترجمه ابدا

ً
سوره  ۷آیۀ  شود. و مثال

 ضحی:

 َ�َهَدٰى ﴿
ٗ

 .]۷: [الضحی ﴾٧َووََجَدَك َضآّ�
و یافت تو را گمشده پس راه نمود وقتی که حلیمه « :نویسد خود می ۀیاسری نامی در ترجم

و الهی » مکه پیغمبر را گم کرده ۀاش آورده بود تا به جدش عبدالمطلب بسپارد نزدیک درواز دایه

باید » و تو را در بیابان مکه ره گم کرده یافت پس راهنمائی کرد«نویسد  آن می ۀای در ترجم قمشه

خدا تو را گمراه «اند. ترجمه صحیح آیه این است که:  وردهگفت این مطلب را از کجای آیه درآ

رر خود فرمود صچنانکه رسول خدا» یافت پس او هدایتت کرد
ّ
هدانا  ياحلمد هللا اذل« :مک

حمد خدائی را که ما را هدایت کرد بدین «: یعنی »لوال أن هدانا اهللا يما كنا نلهتدهلذا و

پس مقصود از این هدایت هدایت دینی و  »بودیمخود و اگر هدایت او نبود ما هدایت نشده 

راهنمائی به مبدأ و معاد است نه گم شدن در کوچه و بیابان در حال طفولّیت، زیرا گم شدن در 

شود  شود و پیدا می کوچه چیز مهمی نیست که خدا به رسول خود مّنت گذارد، هر طفلی گم می

 به رسول خود فرموده: ۵۰باء آیه سندارد، خدا در سوره  صو این اختصاص به رسول خدا

ٰ َ�ۡفِ�� �ِن ﴿ ِضلُّ َ�َ
َ
َمآ أ �  ۡهتََديُۡت ٱقُۡل إِن َضلَۡلُت فَإِ�َّ ٓ  .]۵۰: سبأ[ ﴾فَبَِما يُوِ�ٓ إَِ�َّ َرّ�ِ

ام و اگر هدایت یابم بواسطه چیزی   بگو اگر گمراه شوم همانا بر ضرر خودم گمراه شده«

 .»نموده من وحیه است که پروردگارم ب

عار ندارد که بگوید خدایا مرا هدایت کن به راه راست و هر روزی  صخود رسول خدا

َ�َٰط ٱ ۡهِدنَاٱ﴿ :فرمود ها می پنجاه مرتبه در نماز  ۱۶۱ در سوره انعام آیه و ﴾٦ لُۡمۡستَقِيمَ ٱ لّصِ

 گوید: می

ۡسَتقِي�ٖ ﴿ ٓ إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ  .]۱۶۱: امنع[األ ﴾قُۡل إِنَِّ� َهَدٮِٰ� َرّ�ِ



 ١٢٣  در ترجمۀ قرآن نباید خیانت کرد -۲۲

  

نقص است، و لذا  صکنند هدایت الهی برای پیغمبر ولی مترجمین غلو دارند و خیال می

اش گم شده بود، اینان خبر ندارند که هدایت دینی الهی  نویسد در کوچکی از دست دایه می

 موجب افتخار و امتنان هر کسی است. 

عبيد مملوكون لرب الرب فإنام أنا وأنتم « :فرموده ۲۰۷در نهج البالغه خطبه  ÷علی

من أنفسنا، وأخرجنا مما كنا فيه إلی ما صلحنا عليه، فأبدلنا بعد  كنمل منا ما ال كغريه، يمل

: من و شما بندگانیم مملوک پروردگاری یعنی .»يالضاللة باهلدی، وأعطانا البصرية بعد العم

برای خود اختیاری نداریم که جز او پروردگاری نیست، او مالک است نسبت به ما آنچه را که ما 

و در تحت ملکّیت ما نیست، آن خدائیکه ما را از جهل و نادانی که در آن بودیم در آورد و بسوی 

آنچه صالح ما بود راهنمائی کرد و گمراهی ما را به هدایت تبدیل نمود و بینائی پس از کوری به 

 ما بخشید. 
عیان پیروی او حاضر نیستند سخن امام امام در حق خود چنین گوید ولی مد :نویسنده گوید

 و پیغمبر خود را بپذیرند و الأقل سخن خدا را باور کنند، و او را هادی رسول خود بدانند.

 :۳۳مه نوشته در سوره ابراهیم آیه یاسری نامی که به قرآن ترج

َر لَُ�ُم ﴿ ۡمَس ٱوََسخَّ �  لَۡقَمرَ ٱوَ  لشَّ  .]۳۳: [ابراهیم ﴾َدآ�ِبَۡ�ِ
ر کرده برای شما خورشید و ماه را که دائما در شتابندو خدا «

ّ
 .»مسخ

و قرار داد برای شما خورشید و ماه را مؤّدب بر آداب و رسوم که خیال  :چنین ترجمه کرده

 باشد و متوجه نشده که دأب مهموزالعین است. همین مترجم در ادب می ۀکرده دائبین از ماد

 : ۀسوره توبه در جمل ۹۴آیه  ۀترجم

ُ ٱوََسَ�َى ﴿  .]۹۴: ةتوب[ال ﴾ۥَ�َملَُ�ۡم َورَُسوُ�ُ  �َّ
دانیم  کنید یا نه، ما نمی خدا و رسولش عمل شما را که توبه می و بزودی ببینید« نویسد: می

و  :نویسد ای نیز در ترجمه این آیه می د یا نه را از کجای آیه درآورده، و الهی قمشهیکن توبه می

ها آشکار سازد تا نزد مؤمنان رسوا شوید، ما  و نفاق شما را به دیده بزودی خدا و رسولش کردار

ها آشکار ساز تا نزد مؤمنان رسوا شوید را از کجای  دانیم جمله کردار و نفاق شما را به دیده نمی

آیه در آورده مگر خدا هتاک الستور است و از ستار العیوبی دست برداشته؟! و اشراقی نامی در 

ها آشکار  نویسد: و به زودی خدا و رسولش کردار و نفاق شما را بدیده می این جمله ۀترجم
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ای در  قمشهاند، و نیز الهی  اند و یا اینکه با قرآن بازی کرده سازد، اینان یا از هم تقلید کرده می

 :سوره قدر ۴ترجمه آیه 

ُل ﴿ وحُ ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱَ�َ�َّ ۡمرٖ  لرُّ
َ
ِ أ

 .]۴: [القدر ﴾...َسَ�ٰمٌ  ٤�ِيَها �ِإِۡذِن َرّ�ِهِم ّمِن ُ�ّ
: در این شب فرشتگان و روح (جبرئیل) به اذن خدا بر امام عصر از هر فرمان و نویسد می

 !دستور الهی و سرنوشت خلق نازل گرداند این شب رحمت و سالمت و تهنیت است

در این شب فرشتگان و روح یعنی جبرئیل به اذن خدا بر  :نویسد اشراقی نیز به تقلید از او می

ها را  دانیم این ترجمه امام عصر از هر فرمان و دستور الهی و سرنوشت خلق نازل گردند. ما نمی

اند به حساب  اند، ممکن است بگوئیم اخباری را که جّعالین جعل کرده از کجای آیه درآورده

داند و در  خود شب قدر را نمی صح است که رسول خدااند، زیرا سوره قدر صری قرآن گذاشته

نازل  صشوند و حّتی نفرموده بر رسول خدا آیه ذکر نشده که مالئکه بر چه کس نازل می

شوند، در  اند که مالئکه بر او نازل می شوند، اینان از کجا امام عصر را مورد نزول آیه قرار داده می

گردانند در این شب به اذن  فرشتگان و روح نازل می« :حالی که ترجمه صحیح آیه این است

 نویسندگان ترجمه بدون مراعات آیه ، اما»پروردگارشان از هر امری سالم و رحمت را تا به صبح

اند، ولی ان شاء الله ما پس از  اند در ترجمه کم و زیاد طبق عقائد خود نوشته  خواستههرچه 

دمه به ترجمه ساده و روان بدو
ّ

 میاتمام مق
ّ

 و غش
ّ

پردازیم. و آنچه ذکر شد یک از هزار و  ن غل

مشتی از خروار است، حال چگونه امور دین و قرآن درهم و برهم و چنین شده وچرا مسلمین از 

م قرآن نمی قرآن بی
ّ
ها این  دانند، یکی از علل بزرگ این نادانی خبرند و خود را مسئول تعلیم و تعل

تقلید کند از تعلیم کتاب و سّنت، حال باید دید  کفایت می اند تقلید است که به مردم گفته

 ؟چیست و مدارک آن کدام است



 
 

 تقلید یعنی چه، و چه وقت میان مسلمین آمده؟! -۲۳

اصطالح أهل العلم قبول قول الغري من غري  التقليد يف« :گوید در مجمع البحرین می

: تقلید عنیی .»عنقه دليل ألن املقلد جيعل ما يعتقده من قول الغري من حق أو باطل قالدة يف

د آنچه معتقد است از قول 
ّ
در اصطالح علماء عبارتست از پذیرفتن قول غیر بدون دلیل زیرا مقل

 دهد.  ای قرار می مانند قالده در گردن خودآن را  غیر، چه حق باشد و چه باطل،

ای به  خواهند به دنبال خود ببرند قالده قالده است، و حیوانی را که می ۀآری تقلید از ماد

هدین بوده کتاب کفایه األصول که از بزرگترین مجتبرند. صاحب   افکنند و همراه می گردن او می

الفرعيات أو  للعمل به يف التقليد هو أخذ قول الغري ورأيه«: گوید در کتاب مذکور می

تقلید گرفتن قول و رأی غیر  :یعنی .»اإلعتقاديات تعبدا بالمطالبة دليل علی رأيه لإللتزام به يف

است برای عمل به آن در فروع ویا برای ملتزم بودن به آن در عقاید بعنوان بندگی بدون خواستن 

 دلیلی برای رأی او. 

توان  عقاید نیز بدون مدرک و بدون خواستن دلیل میشود که در  از کالم ایشان معلوم می

تقلید کرد، و این مخالف عقل و قرآن است، زیرا اگر تقلید در عقاید جائز باشد باید تمام 

و  رباشند و دیگر کف کنند اهل نجات باطله که از بزرگان خود در عقاید تقلید می های  فرقه

اند که تقلید در اصول دین و  اول رسالة خود نوشتهو لذا مجتهدین دیگر در اسالمی معنی ندارد. 

 گویند.  عقائد جائز نیست، و در میان عرف آن را تقلید کورکورانه می

تفّحص کردیم در مدارک دینی دلیل محکم قابل قبولی برای وجوب و یا هرچه  به هرحال ما

لت دارد بر تحریم جواز تقلید نیافتیم بلکه کتاب خدا و سّنت رسول طبق احادیث معتبره دال

م احکام اسالم از کتاب خدا و سّنت رسول. در اسالم نهی شدید شده از 
ّ
تقلید و وجوب تعل

تقلید چنانچه خواهد آمد. آری در میان نصاری معمول است که در عقاید و اعمالی که در 

جد که صاحب آن کنند، چنانچه در کتاب المن انجیل وجود ندارد از کشیشان خود تقلید می

ما اتصل بنا من العقائد أو أمور  يالتقليد والتقاليد عند النصاری ه«: گوید مسیحی است می

: تقلید نزد نصاری عبارتست از آنچه به ما یعنی ،»الكتاب املقدس العبادة دون أن يسطر يف



 قرآن برای همه    ١٢٦

 

توان گفت این  رسیده از عقائد و یا عبادات بدون آنکه در کتاب مقدس الهی ذکر شده باشد. می

د از نصاری میان مسلمین سرایت کرده، زیرا در صدر اسالم تا هزار سال یعنی ده قرن تقلید تقلی

مین شیعه مانند 
ّ

د در میان مسلمین نبوده، و شاهد بر این مطلب اینکه علمای متقد
َّ
د و مقل

ِّ
و مقل

د، شیخ صدوق و مفید و سید مرتضی و امثال ایشان رساله عملیه برای تقلید پیروان خود نداشتن

و در یکی از کتب علماء سابق ذکر نشده که تقلید واجب است. از زمانی که صنعت چاپ 

های مجتهدین معمول شد و برای مردم منتشر گردید  اختراع و طبع کتاب آغاز شد کم کم رساله

 چنین کاری مقدور نبوده، یعنی یکنفر عالم نمی
ً
توانست هزارها و صدها رساله  و گرنه سابقا

و سایر  ÷و امیرالمؤمنین صدر میان مردم منتشر کند، و حتی خود رسول خدابنویسد، و 

تقلیدیه ننوشتند، بلکه از صدر اسالم تا  ۀائمه و خلفا رساله تقلیدّیه نداشتند و برای کسی رسال

م دین واحکام آن از روی کتاب خدا و سنت رسول طبق احادیث 
ّ
هزار سال بعد تعلیم و تعل

بوده و لذا مردم به کتاب خدا و سّنت رسول آشنا بودند. ولی از وقتی که معتبره واجب و معمول 

خبر ماندند.  بی صمردم مسلمان بکلی از کتاب خدا و سنت رسولرساله تقلیدّیه منتشر شد 

اما علمای اخباری مانند محدث فیض کاشانی و صاحب حدائق و استرآبادی و صدها نفر دیگر 

 دانستند.  تقلید را حرام می

 های آن رات تقلید و زیانمّض 
در اسالم هر چیزی که ضرر داشته باشد حرام شده و چنانکه در جلد دوم سفینه البحار 

 رضر وال ال« :اند که فرمود روایت کرده صاز رسول خدا ۵۴و جلد اول صفحه  ۷۲صفحه 
تقلید  .»لك مرض حرام« :، و در همان کتاب و سایر کتب معتبره وارد شده که»اإلسالم رضار يف

توان گفت ضرر آن از اکثر محرمات بیشتر است. ما به  در دین مضرات بسیاری دارد که می

 :کنیم برخی از آنها اشاره می

 پیروی ظّن و گمان -اول
 ممنوع و مورد نهی الهی 

ً
 :فرموده ۳۶است. در سوره یونس آیه که در اسالم شدیدا

ۡ�َ�ُُهۡم إِ�َّ َظنًّاۚ إِ ﴿
َ
نَّ ٱنَّ َوَما يَتَّبُِع أ ۚ  ًٔ َشۡ�  ۡ�َقِّ ٱَ� ُ�ۡغِ� مَِن  لظَّ  .]۳۶: [یونس ﴾ا

وجه ظّن و گمان کفایت از حق  کنند مگر از ظّن، و به هیچ و اکثر ایشان پیروی نمی«

 .»کند نمی
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 : فرموده ۲۸و در سوره نجم آیه 

نَّ ٱ�نَّ ﴿  .]۲۸: [النجم ﴾٢٨ا  ٔٗ َشۡ�  ۡ�َقِّ ٱَ� ُ�ۡغِ� ِمَن  لظَّ
نکره در سیاق نفی مفید عموم است، یعنی گمان و ظّن در هیچ امری از امور » ئش«کلمه 

ت نکند و انسان را بحق نرساند، در صورتی که عموم فقها و مجتهدین فتاوی خود را یفاکدین 

دانند و در کتاب معالم و قوانین و رسائل و سایر کتب خود در باب حّجّیت ظّن  ظّنی می

: یعنی .»حتصيل الظّنّ  هو استفراغ الوسع ويا استفراغ الفقيه وسعه يف اجتهاد«اند که  نوشته

اجتهاد عبارتست از اینکه فقیه نیروی خود را مصرف کند در تحصیل ظّن بحکم شرعی و باز 

هذا ما أدی « :باشد و گویند قلد واجب القبول میاند حکم ظّنی مجتهد برای م خود فقها نوشته

(مراجعه شود به باب حّجّیت ظّن رسائل و  .»ظنی فهو حكم اهللاإليه ظنی وكل ما أدی إليه 

گمان هرچه  قوانین و سایر کتب اصول) یعنی این حکم چیزی است که ظن من به آن رسیده و

من به آن برسد حکم خدا است. بنابراین تقلید از مجتهد پیروی از ظّن و گمان است، و حال 

 : فرموده ۳۶ده، در سوره اسراء آیه آنکه خدا نهی نمو

 .]۳۶: [اإلسراء ﴾ِعۡلمٌۚ  ۦَوَ� َ�ۡقُف َما لَيَۡس لََك بِهِ ﴿
 .»پیروی مکن از آنچه بدان علم نداری«

 و نهی مفید تحریم است.

 پیروی رأی اشخاص -دوم
رات تقلید پیروی آراء اشخاص می یکی

ّ
و آن در اسالم باطل است، زیرا کسی  باشد  از مض

مقصود رأی در امور دینی است و حتی خود رسول حّق صدور رأی ندارد جز خدا. البته 

 فرموده: ۱۰۵یه وحی، در سوره نساء آ ۀحق اظهار رأی نداشت مگر طبق ارائ صخدا

نَزۡ�َآ إَِ�َۡك ﴿
َ
آ أ ِ  لِۡكَ�َٰب ٱإِ�َّ َرٮَٰك  ِس �َّاٱِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱب

َ
ۚ ٱبَِمآ أ ُ  .]۱۰۵: [النساء ﴾�َّ

به تحقیق ما این قرآن را به تو نازل نمودیم بحق تا بین مردم طبق آنچه خدا به تو ارائه داده «

 .»حکم کنی، و آنچه خدا ارائه داده قرآنست

 فرموده: ۴۰در سوره یوسف آیه 

ِ  ۡ�ُۡ�مُ ٱإِِن ﴿  .]۴۰: [یوسف ﴾إِ�َّ ِ�َّ
 .»صدور حکم نیست مگر برای خداحّق «عنی: ی
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 : فرموده ۴۴و در سوره مائده آیه 

نَزَل ﴿
َ
ُ ٱَوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِمآ أ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ

ُ
 .]۴۴: ةمائد[ال ﴾٤٤ ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱفَأ

 .»کس به آنچه خدا نازل نموده حکم نکند کافر استهر«

إن اهللا قىض « که فرموده: صوسائل الشیعه در کتاب قضا روایت کرده از رسول خدا
ادلين، وال  يف يادلين إذا عملوا بالرأ �اهدون ىلع األحداث يف ياجلهاد ىلع املؤمن� بعد

به تحقیق خدای تعالی جهاد را برای «: یعنی .»ادلين إنما ادلين من الرب أمره ونهيه يف يرأ

جهاد و پیکار نمایند وقتیکه به مؤمنین پس از من واجب کرده که با چیزهای تازه پیدا شدة دینی 

رأی عمل کنند در دین، و حال آنکه رأی در دین نباشد، همانا دین از پروردگار است امر و نهی 

ند. پس مؤمنین زمان ما باید جهاد و پیکار نمایند تا بدعت تقلید را بردار »آن منحصر است به او

 : فرموده ۴۸در سوره مائده آیه 

ِ  ۡحُ�مٱفَ ﴿ نَزَل بَۡيَنُهم ب
َ
ۖ ٱَمآ أ ُ ۡهَوآَءُهمۡ  �َّ

َ
 .]۴۸: ةمائد[ال ﴾َوَ� تَتَّبِۡع أ

 .»نما و پیروی آراء ایشان مکن  به آنچه خدا نازل نموده حکم«

بنابراین آیات صریحه و اخبار صحیحه پیروی رأی اشخاص باطل است و باید کوشش کرد 

تا این باطل بر طرف گردد. آیا به مجتهدین حق صدور رأی داده شده؟! آیا آراء ایشان از وحی 

رود؟ چرا  شود و از بین می است؟ اگر از وحی است پس چرا به فوت مجتهد آراء او باطل می

د از احکام او باطل است؟ آیا حکم خدا از بین رفتنی است؟ آیا حکم خدا پس از فوت، تقلی

 ؟خداست پس چرا برخالف یکدیگر استکند؟ این آراء اگر از  تغییر می

 ضرر سوم ماندن در جھل و کفر است -سوم
د به  تقلید چنانکه برای هر خردمندی محسوس است، بی ۀنتیج

ّ
خبری و جهل مردم مقل

و احادیث دینی است. شما اگر به یکی از این  صنی روش رسول خداکتاب خدا و سّنت یع

مقلدین بگوئی خدا در قرآن مکرر فرموده جز مرا مخوانید، و دعا عبادتست، و خواندن غیر خدا 

شرک دانسته و نفرموده: بندگان مقرب مرا بخوانید، به عالوه آن را  در عبادت شرکست و خدا

پس از مرگ به دارالسالم بهشت خواهند رفت و روحشان از طبق آیات قرآن بندگان مقرب خدا 

گویند: ما  خوانید؟ در جواب ما می خبر است، شما چرا در مجلس دینی آنان را می دنیا بی

دیم. مالحظه کنید از برکت تقلید در شرک وارد شده
ّ
پرسی آیا خدا که  دیگری میاند. از   مقل

یست، آیا انبیاء و اولیاء نیز در این صفات با خدا حاضر و ناظر در هر مکان و شاهد بر هر چیز
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 :پرسی به چه دلیل؟ مگر خدا نفرموده بلی، می :گوید شریکند و این صفات را دارند؟ می

ۖ  ۦلَيَۡس َكِمۡثلِهِ ﴿ ءٞ دیم :گوید ، در جواب می﴾َ�ۡ
ّ
 !ما مقل

دیم، آقا 
ّ
فرموده قرآن قابل به یک مرد شصت ساله گفتم بیا آیات قرآن را بفهم، گفت: ما مقل

 باشم.  شود، من مقلد شش نفر از علما می بفهمد گمراه میهرکس  فهم نیست و

د است، در 
ّ
بنظر این بیچاره قرآن کتاب هدایت نیست و کتاب گمراهی است، چرا؟ چون مقل

 :فرموده ۱۰۸صورتی که حق تعالی در سوره یوسف 

﴿ ِ ۡدُعوٓاْ إَِ�  ۦقُۡل َ�ِٰذه
َ
ِۚ ٱَسبِيِ�ٓ أ نَا۠ َوَمِن  �َّ

َ
ٰ بَِصَ�ٍ� � َبَعِ�� ٱَ�َ  .]۱۰۸: [یوسف ﴾�َّ

پیرو من هرکس  خوانم بسوی خدا با بصیرت و بینائی، من و بگو راه این است که می« عنی:ی

 .»است

آیا کسی که پیرو پیغمبر اسالم است نباید بصیرت و فهم عقلی داشته باشد و نباید کتاب خدا 

  ؟را بفهمد

 : فرموده ۱۰۴انعام آیه دا در سوره خ

ّ�ُِ�ۡمۖ ﴿  .]۱۰۴: [األنعام ﴾قَۡد َجآَءُ�م بََصآ�ُِر ِمن رَّ
 .»باشد که برای شما از پروردگار شما آمده است ها می این قرآن بینائی«

 انحطاط فکری -چھارم
اکثر ملت اسالم در اثر تقلید، فکر خود را بکار نینداخته و رشد فکری و عقلی ندارند، زیرا 

سان هر قدر فکر خود را بکار اندازد و عقل خود را معطل نگذارد ترقی و رشد عقلی پیدا ان

کی از مسائل ینیست در  حاضر و توده ما امروزه ماند، ولی ملت  کند و فکر او ضعیف نمی می

  :گوید دینی خود فکر کند، زیرا می
ّ
 «کلمه  دیم، و اینما مقل

ّ
اند تا  را به ایشان یاد داده» دیممقل

مبادا بیدار شوند و به برکت قرآن بصیرت پیدا کنند، تازه اگر برای بیداری این مردم کسی کتاب 

را  ید، کتاب خرافاتنرا نخوا شود که کتاب او علمی و یا تحقیقی بنویسد فوری فتوی صادر می

 خوانند اما کتابی که برای نشر حقائق باشد نباید بخوانند.  می

 عدم تمیز حق از باطل -پنجم
رود  ای بر منبر می بینی گوینده عدم تمیز حق از باطل محل ابتالی اکثر مردم است، و لذا می

های او  گوید و کسی جرئت جلوگیری و ایراد ندارد زیرا باطل و به نام دین هرچه باطل است می
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و  دهد ها حواله می بخشد و بهشت تراشد و گناه را می مشتری بسیار دارد، او برای مردم شفیع می

به نظر مردم مطالب او مطالب الهی است، و عوام هم مشتری همین چیزها است. گاهی از 

نه  ÷گوید: شیعه علی شود از جمله می یکنفر منبری فاضل مطالب ضد قرآنی شنیده می

ای جرئت سئوال از او  رود، و هیچ فرشته سئوال دارد نه جواب نه حساب، و یکسره به بهشت می

د قرآنست، زیرا قرآن در سوها  این ندارد. باید گفت:
ّ

 :فرموده ۶ره اعراف آیه ض

ِينَ ٱلَنَّ  َٔ فَلَنَۡ� ﴿ رِۡسَل إَِ�ِۡهۡم َولَنَۡ�  �َّ
ُ
 .]۶: [األعراف ﴾٦ لُۡمۡرَسلِ�َ ٱلَنَّ  َٔ أ

 .»کنیم کنیم و البته از پیامبران سئوال می ها سئوال می البته ما از تمام امت«

شود مگر شیعه از امت پیغمبر نیست؟ در جواب  سئوال نمی ÷چگونه از شیعه علی

 خریدار دارد ولی سخن حق خریدار ندارد. ها  این خواهد گفت:

دند. یک نفر جوان فارغ التحصیل  مقدسّین ما از حق و باطل بی
ّ
خبرند، چرا، برای اینکه مقل

د که شما مبلغ مسیحی آیا دانشگاه تهران رفته بود اروپا با یک نفر مبلغ مسیحی مذاکره کرده بو

دهید اسالم حق باشد؟ او در جواب گفته بود خود  اید؟ آیا احتمال نمی در اسالم تحقیقاتی کرده

گوید: ما  اید؟ جوان مسلمان می شما که یکنفر دانشجوی مسلمانید درباره اسالم تحقیقاتی کرده

ف به تحقیق دهیم تا آنها بروند تحقیق ک وجوهات خود را به یک عده آخوند می
ّ

نند و ما موظ

خبر است بعنوان  نیستیم زیرا ما مقلدیم. مالحظه بفرمائید یکنفر دانشجوی اسالمی از اسالم بی

 اینکه مقلد است و در اثر تقلید آنچه عقائد باطله بوده در میان مسلمین وارد شده است. 

الع است و  بکلی بیگاهی فالن آیت الله که مرجع شده در اثر فعالیت تبلیغاتی، از قرآن 
ّ

اط

معلوماتش عبارتست از عقائد فالسفه یونان و تصوف و یا کتب غاله شیعه، و در اثر مرجعیت او 

و صوفیه نشر شده است، ولی عوام بیچاره خبر ندارد، زیرا  غالةکفریات عقائد باطله فالسفه و 

نچه حضرت بدترین خلق خدا چنا او مقلد است، پس در اثر جهل مردم و تقلید ایشان

روایت  ۵۷فرموده مرجع تقلید شده، چنانکه در سفینه البحار جلد دوم صفحه  ÷عسکری

ی الناس وجوههم سيأتی زمان عل«: که به ابی هاشم فرموده ÷کرده از امام حسن عسکری

قلوهبم مظلمة منكدرة، السنة فيهم بدعة، والبدعة فيهم سنة، املؤمن ضاحكة مستبرشة، و

ئرون، اأبواب الظلمة س يف علامؤهمجائرون، و اؤهمسق بينهم موقر، أمرقر، والفابينهم حم

دهم خبري، ء، كل جاهل عنااء، وأصاغرهم يتقدمون علی الكربهم يرسقون زاد الفقرؤأغنيا

رشار خلق اهللا  ؤهميعرفون الضأن من الذئاب، علام اليميزون بني املخلص واملرتاب، و ال
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أيم اهللا أهنم من أهل العدوان الفلسفة والتصوف وألرض ألهنم يميلون إلی علی وجه ا

هایشان شاد و  زمانی بر مردم بیاید که چهره به این زودی«: (تا آخر). یعنی »والتحريف...

نزدشان بدعت، و بدعت نزدشان  صهایشان تیره و تار است، سّنت رسول خدا خندان و دل

مراء ایشان ستمگر و علماء ایشان با سنت، مؤمن نزد ایشان محقر، و فاسق نزدشان موقر است، أ

ها بر بزرگان مقدم شوند، هر  اند ثروتمندانشان توشه فقراء را بدزدند و کوچک ستمگران همقدم

نادانی نزد ایشان خبیراست، بین مخلص و منافق فرق نگذارند، و میش را از گرگ نشناسند، 

ایلند به فلسفه و تصوف، و بخدا علماء ایشان بدترین خلق خدایند بر روی زمین، زیرا ایشان م

  .»÷قسم ایشانند اهل عداوت و انحراف تا آخر کالم امام

امروزه هر دانشمند موحد بیدار که بخواهد مردم را بیدار کند و کتابی بنویسد خواندن کتاب 

فی کنند، و اگر عقاید قرآنی را بیان کند و یا یکی از عقاید باطله و خرافات را معر او را تحریم می

کوبند و یا تکفیر کرده و ملت بیچاره را در کفر و  مآب او را می کند، همین فیلسوفان فلسفه

 دارند.  خرافات نگه می

 پستی و اضمحالل -ششم
برند، گویا  اندازند و او را همراه می تقلید مشتق از قالده است و قالده را بگردن حیوانی می

دهند،  حیوان فرض کرده و مقلدین او به چنین پستی تن میداند مردم را  آنکه تقلید را واجب می

اند، و این دلیل بر  و خود را از استقالل فکری باز داشته و اطاعت بدون مدرک را انتخاب کرده

مت کرده و لذا تمام اقسام آن را باطل شمرده
ّ

  :پستی و اضمحالل ملتی است، و همین را خدا مذ

 فرموده: ۱۰۴ر سوره مائده آیه د تقلید از آباء و اجداد که -اول

نَزَل ﴿
َ
ٓ أ ْ إَِ�ٰ َما ُ ٱ�َذا �ِيَل لَُهۡم َ�َعالَۡوا ْ َحۡسبَُنا َما وََجۡدنَا َعلَۡيهِ  لرَُّسولِ ٱ�َ�  �َّ قَالُوا

َولَۡو َ�َن َءابَآؤُُهۡم َ� َ�ۡعلَُموَن َشۡ� 
َ
 .]۱۰۴: ةمائد[ال ﴾١٠٤ا َوَ� َ�ۡهَتُدوَن  ٔٗ َءابَآَءنَاۚٓ أ

و چون به ایشان گفته شود بیائید بسوی آنچه خدا نازل نموده و بسوی رسول، گویند همان «

 .»ایم برای ما کافی است روش پدران خود را که یافته

 کنند).  باشند (باز آنان پیروی می  آیا و اگر چه پدرانشان نادان و از هدایت دور بوده

و  ۶۷و  ۶۶تقلید از بزرگان و آقایان و علماء دینی خود، چنانچه در سوره احزاب آیات  -دوم

 فرموده: ۶۸
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َطۡعَنا  �َّارِ ٱيَۡوَم ُ�َقلَُّب وُُجوُهُهۡم ِ� ﴿
َ
ٓ أ َ ٱَ�ُقولُوَن َ�ٰلَۡيتََنا َطۡعَنا  �َّ

َ
َوقَالُواْ  ٦٦ لرَُّسوَ�۠ ٱَوأ

َطۡعَنا َساَدَ�َنا وَ 
َ
ٓ أ ا ٓ إِ�َّ َضلُّونَا َر�ََّنا

َ
بِيَ�۠ ٱُ�َ�َآَءنَا فَأ ٓ َءاتِِهۡم ِضۡعَفۡ�ِ ِمَن  ٦٧ لسَّ  ۡلَعَذابِ ٱَر�ََّنا

 .]۶۸-۶۶: [األحزاب ﴾٦٨لَۡعٗنا َكبِٗ��  ۡلَعۡنُهمۡ ٱوَ 
یند ای کاش اطاعت کرده بودیم  روزی که صورت ایشان در آتش دوزخ بگردد، می« گو

یند پروردگارا ما وآقایان و بزرگان خود را اطاعت بودیم رسول را، و   خدا را و اطاعت کرده گو

کردیم که ما را گمراه کردند، پروردگارا عذاب ایشان را دو مقابل کن، و ایشان را لعن نما لعن 

 .»بزرگی

سوره غافر، و آیه  ۴۷سوره ابراهیم، وآیه  ۲۱البته آیات دیگری نیز در ذّم تقلید آمده مانند آیه 

خبرند.  متأسفانه ملت ما در اثر تقلید و فقدان تحقیق از این آیات الهی بیسوره سباء.  ۳۳تا  ۳۱

مسلمین باید بدانند که اسالم دین تحقیقی است نه تقلیدی، دین علمی است نه ظنی و گمانی. 

در زمان ما دین تقیلدی دین تحقیقی را پامال کرده و تمام خرافات و موهومات را به نام دین وارد 

د. و حتی بقول صاحب معالم تمام مجتهدین متأخرین خودشان مقلد متقدمین ان اسالم کرده

 باشند.  بوده و خود مقلد سابقین می

امید است دانشمندان بیدار و مجتهدین حقیقی از خدا بترسند و حرمت تقلید را کتمان 

یوسف  سوره ۱۰۸ نکنند، و وجوب تعلیم و تعلم امور دین را اعالم نمایند و مردم نیز طبق آیه

 بصیرت پیدا کنند.

 عدم احساس مسئولیت -ضرر ھفتم و ھشتم تقلید
داند خود را  عدم احساس مسئولیت گناه بزرگی است. ملتی که وظیفه خود را تقلید می

داند و حس کنجکاوی و تحقیق او را کور شده است، لذا در زمان ما هیچ  مسئول تحقیق نمی

کند.  داند و جلوگیری از خرافات نمی آن نمی کس خود را مسئول فهم حقایق دینی و نشر

در مقابل  کنند و اند هرچه بنام دین گفته شود باور می  ه مردمی که در امور دینی تحقیقی نکرد

  آن پول می
ً
ها تومان خرج ترویج خرافات زیر عنوان ترویج  هر ساله میلیون در ایران دهند، فعال

 و  دین می
ّ
مرجع است، اگر مرجع او به کسی که در منبر خرافه و شود، و نظر مردم به دهان مال

کند تمامش حق بود و اگر کسی  باطل بافته طیب الله گفت و یا سکوت کرد، او خیال می

ید اعتراض کند، می فهمی و یا آن مجتهدی که در مجلس بود؟ پس چرا او  تو بهتر می :گو

  ؟اعتراض نکرد
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 تقلید در اصول دین -ضرر نھم
کنند و اگر مجتهد  که تقلید عادت شده است حتی در اصول دین خود تقلید میبرای مردمی 

دهند، و  ایشان بنویسد که در اصول دین تقلید جائز نیست، نه مقلدین او گوش به این فتوی می

دهد و مقلدین او  کند و باز در اصول دین فتوی می نه خود آن مجتهد به این فتوایش عمل می

تقلید در اصول دین جائز نیست و خود  :ی از مجتهدین زمان ما نوشتهپذیرند. چنانکه یک می

فتوی داده که امام مانند خدا همه جا حاضر و ناظر است، و مجتهد دیگر مانند او فتوی داد بر 

ون جهانست و می
ّ
 صد آیه از قرآن که امام خالق و مک

ّ
تواند چیزی را از عدم بوجود آورد و  ضد

به او عطا کرده والیت تکوینی دارد، و چون ایشان به چنین کفریات و به واسطه قدرتی که خدا 

ه را از روی مدارک نمی
ّ

دانند و  شرکیات فتوی داد، عموم عوام پذیرفتند، زیرا مقلدند و عقاید حق

اند لذا حوصله تحقیق ندارند. و لذا بیشتر عقاید و اعمالی که دارند  چون به تقلید عادت کرده

 باشد و از اسالم نیست.  می موهومات و خرافات

 دّکان دینی -ضرر دھم
ما به مجتهدین حقیقی ایرادی نداریم ولی در اثر تقلید عوام و دادن وجوهات، هر طالب دنیا 

و نااهلی به فکر مرجعیت و گرفتن وجوهات افتاده، حال آن وجوهات مدرک دینی دارد یا ندارد 

راه هوی وهوس و تحکیم مرجعیت صرف  بحثی است جدا، ما کاری نداریم، ولی اکثر در

ها خریده ودستگاهی راه انداخته و درباری ساخته و در هر  شود و فرزندان و اصحاب او منزل می

ان این و آن و حساب اموال مردم 
ّ
شهر وکالئی گذاشته که کاری ندارند جز رفتن درب دک

باید مقداری از اموال ریس و فالن بارکش قد خمیده نیز  زحمتکش را کشیدن، فالن زن چرخ

 به متملقین و هرچه  خود را بدهد تا مال او حالل شود، و آقا
ً
خواست بهر کس میل دارد خصوصا

چاپلوسان بدهد، تا آنان در منبرها تعریف کرده و نظر مردم عوام را نسبت به او جلب کنند، و 

ل نزد آقا ببرند. من خود دهند که زّوار را برای حساب ما حتی در مشاهد پول به خدام آستانه می

سّیدی را به نام میالنی سراغ دارم چون از نجف برگشت و به مشهد آمد، نان خالی نداشت آقایان 

که ما حاضریم کتب خود را بفروشیم و شما را اداره کنیم که در  و طالب مشهد پیشنهاد کردند

ها  ده، و او با این خرابکاریها ملک خری مشهد بمانید، و اکنون پس از چند سال فرزند او میلیون

ها در ظاهر  داند و با حکومت تاج و تخت می خود را واجب االطاعه و نایب االمام و سلطان بی

ورزد، و همواره بر گردن مردم ساده لوح سوار است، با اینکه پیغمبران خدا و  مخالفت می

ال مردم به نام فقرا و ایتام، کردند، اینان کاری ندارند جز ریاکاری و گرفتن امو کار می ÷امامان



 قرآن برای همه    ١٣٤

 

دهد و  به مالقات آقا برود اگر وجوهات آورده اذن مالقات میهرکس  و صرف تعّینات و خود، و

مّحرمات  صاند، اگر زمان رسول خدا  إال فال. و به اضافه هزاران حکم غیر ما أنزل الله آورده

اند. پس    مخالف آنست آوردهصد بوده فعال زمان ما هزارشده، و دین مشکل سنگینی که قرآن 

در  ملت باید بیدارشود و زیر بار احکام سنگین ایشان نرود. خدای تعالی در وصف رسول خود

 فرموده: ۱۵۷سوره اعراف آیه 

ۡغَ�َٰل ٱَوَ�َضُع َ�ۡنُهۡم إِۡ�َُهۡم وَ ﴿
َ
 .]۱۵۷: [األعراف ﴾َ�نَۡت َعلَۡيِهمۚۡ  لَِّ� ٱ ۡ�

ایشان بوده (از طرف  ۀهائی که بر گرد ایشان بارهای سنگین و غلدارد  از  این پیغمبر بر می«

 ».پیشوایان و احبارشان)

اسالم دینی سهل و ساده بوده، ولی اینان آن قدر احوط و اقوای بر آن افزوده و آن قدر شاخ و 

 اند که بکلی عوض شده.   برگ برای آن تراشیده

 ایجاد اختالف -ضرر یازدھم
گوید نماز  تقلید ایجاد اختالف میان مسلمین است، آن مجتهد می های بزرگ یکی از زیان

گوید حرام  گوید واجب تخییری است، سومی می جمعه واجب عینی است، مجتهد دیگر می

د: یگو می روه است. آن مجتهدکد: میگو می گوید: مستحب است. پنجمی است، چهارمی می

مبطل نیست. و همچنین در اکثر مسائل گوید  فرو رفتن در آب مبطل روزه است، دیگری می

الوثقی را با حواشی  ای است که مورد اختالف نباشد. شما عروه اختالف دارند، و کمتر مسئله

آن، و یا کتاب منهاج الکرامه، ویا مختلف عالمه را مالحظه کنید تا به اختالف فقها در اکثر 

کنند، و یا خدا از اختالف  اعت خدا میمسائل پی برید. آیا خدا امر به اختالف کرده و اینان اط

 نهی کرده و اینان عصیان خدا کردند.

ترد علی « :ذّم اختالف علماء در فتوی فرمودهدر  ۱۸درخطبه  ÷امیرالمؤمنین علی

القضية بعينها علی غريه  كحكم من األحكام فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تل أحدهم القضية يف

استقضاهم، فيصوب آرآءهم  يمام الذعند اإل كضاة بذلفيحكم بخالف قوله، ثم جيتمع الق

مجيعا. وإهلهم واحد! ونبيهم واحد! وكتاهبم واحد! أفأمرهم اهللا سبحانه باإلختالف 

فعصوه! أم أنزل اهللا سبحانه دينا ناقصا فاستعان هبم علی إمتامه! أم  عنه فأطاعوه! أم هناهم

ی؟ أم أنزل اهللا سبحانه دينا تاما فقرص كانوا رشكآء له، فلهم أن يقولوا، وعليه أن يرض
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ا فَرَّۡطَنا ِ� ﴿ عن تبليغه وأدآئه واهللا سبحانه يقول: صالرسول �  لِۡكَ�ٰبِ ٱمَّ ءٖ  ﴾ِمن َ�ۡ

وأنه ال اختالف فيه ء، وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا، وفيه تبيان لكل يش. ]۳۸[األنعام: 

ِ ٱَولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ ﴿ :فقال سبحانه ْ �ِيهِ  �َّ . ]۸۲[النساء:  ﴾٨٢َكثِٗ��  ۡختَِ�ٰٗفاٱلَوََجُدوا

شود، او در آن قضیه حکم  ای بر یکی از این علماء در حکمی از احکام وارد می قضیه: «یعنی

لی حکم شود او به خالف قول او کند به رأی خود، سپس همان قضیه بعینه بر دیگری وارد می می

ایشان نزد آنکه به ایشان قضاوت داده (تصدیق اجتهاد و قضاوت ایشان را همۀ  کند، سپس می

شمرد، و حال آنکه خدای ایشان یکی و  شوند او رای همه را صواب می کرده) جمع می

پیغمبرشان یکی، و کتابشان یکی، و دینشان یکی است. آیا خدایتعالی ایشان را امر به اختالف 

از اختالف کرده و آنان عصیان  یا خدا ایشان را نهی و ؟!اند  و ایشان از او اطاعت کرده کرده است

اند؟ و یا خدا دین ناقصی فرستاده که به کمک ایشان آن را کامل و تمام کند و یا اینان  نموده

شریکان خدایند برای اتمام دین او، که ایشان بگویند و خدا بپذیرد! و خدای سبحان دین تام و 

 :تمامی نازل کرده و رسول او از رسانیدن کوتاهی نموده، و حال آنکه خدای سبحان فرموده است

(ما فروگذار نکردیم در این قرآن چیزی را)، و فرموده است: (بیان هر چیزی را در این قرآن 

کند، و در آن اختالفی  است)، و یادآوری نموده که بعضی از آیات آن بعض دیگر را تصدیق می

 یافتید).  (و اگر از نزد غیر خدا بود اختالف بسیاری در آن می :، پس فرمودهنیست
نویسنده گوید تعجب است با این کالم، چگونه شیعیان او بر خالف قول او از چنین 

گویند اختالف در  شوند، بعضی از مردم برای عذرتراشی می مجتهدان تقلید کرده و بیدار نمی

است که اشکال شدید دارد، و حضرت همین اختالف در فروع  فروع اشکالی ندارد. جواب این

مت 
ّ

مت کرده، زیرا در زمان او مردم اختالف در اصول دین نداشتند. خطبه امام در مذ
ّ

را مذ

 اختالف در حکم است نه در اصول دین، و حال آنکه کسی حق صدور حکم ندارد جز خدا. 

 حق صدور حکم منحصر به خدا است
 :فرموده ۱۷انچه در سوره شوری آیه رای تعیین حق و باطل چنقرآن میزان است ب

ُ ٱ﴿ ِيٓ ٱ �َّ نَزَل  �َّ
َ
ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱأ  .]۱۷شوری: [ال ﴾لِۡمَ�اَنۗ ٱوَ  ۡ�َقِّ ٱب

 .»خدا آنست که نازل نموده این قرآن و میزان را بحّق «
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باطل پس هر مطلب دینی باید با قرآن سنجیده شود، اگر موافق قرآن باشد صحیح و إال 

و یا امام و یا مجتهد حق ندارند چیزی بر خالف کالم خدا و بر ضد  صاست، زیرا رسول خدا

آن بگویند قرآن برای بیدار کردن و هشیار نمودن و چشم بصیرت را بازکردن آمده و نه برای تقلید 

 فرموده: ۱۰۸، در سوره یوسف آیه و با چشم بسته به دنبال این و آن رفتن

﴿ ِ ۡدُعوٓاْ إَِ�  ۦقُۡل َ�ِٰذه
َ
ِۚ ٱَسبِيِ�ٓ أ نَا۠ َوَمِن  �َّ

َ
ٰ بَِصَ�ٍ� � َبَعِ�� ٱَ�َ  .]۱۰۸: [یوسف ﴾�َّ

 :فرموده ۲۰یه در وصف قرآن در آیه و در سوره جاث

�ُِر لِلنَّاِس َوُهٗدى َورَۡ�َةٞ لَِّقۡوٖ� يُوقُِنوَن ﴿  .]۲۰: یةجاث[ال ﴾٢٠َ�َٰذا بََ�ٰٓ
د از کلمه ناس وانسان خارج  یعنی این قرآن برای بصیرت هر

ّ
انسانی آمده، مگر اینکه مقل

باشد. البته او هم انسان است. به مقلدی که بخواهد دست از کوری بردارد و بینا شود، باید 

 فرموده: ۴۰دا در سوره یوسف آیه گفت خ

ِ  ۡ�ُۡ�مُ ٱإِِن ﴿  .]۴۰: [یوسف ﴾إِ�َّ ِ�َّ
 .»کسی حق اظهار حکم ندارد جز خدا«

 : فرموده ۲۶سوره کهف آیه و در 

َحٗدا  ۦٓ َوَ� �ُۡ�ُِك ِ� ُحۡكِمهِ ﴿
َ
 .]۲۶: [الکهف ﴾٢٦أ

 .»خدا هیچ کس را شریک در حکم و وضع قانون قرار نداده«

مخالفت با قرآن کرده است،  »!القرآن كيا رشي كالسالم علي« :گوید میپس آنکه به امام 

 قرآنی بوجود آورده
ّ

اند و  شما مالحظه کنید به استناد روایات مجعوله هزاران حکم و مطالب ضد

حق صدور  صپرسیم: آیا رسول خدا اند. ما می خبر از قرآن در اثر تقلید همه را پذیرفته مردم بی

ا حرام کند یا خیر؟ قرآن چیزی ر تواند رای و یا ایجاد حکم از خودش داشت یا خیر؟ آیا او می

 : گوید: خیر. در اول سوره تحریم فرموده می

َها ﴿ ُّ�
َ
� َحلَّ  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ

َ
ُ ٱلَِم ُ�َّرُِم َمآ أ  .]۱: [التحریم ﴾لََكۖ  �َّ

 .»کنی آنچه را خدایت حالل کرده برای تو هان، ای پیغمبر، چرا حرام می«

حق وضع حکم ندارد. چگونه دیگران دارند؟ در این صورت چرا  صجائی که رسول خدا

گویند دخول حایض در حرم و  اند و می برای قبور و حرم اوالد او صدها حکم تحریم جعل نموده

رواق آنان حرام و دخول جنب حرام و دخول نفساء حرام است؟ آیا این احکام برای حرم و 

ها، این احکام نازل شده؟ آیا  ا پس از ساختن حرمنازل شده و ی صها در زمان رسول خدا رواق
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شدند و یا  در خانه ایشان جنب و حائض و نفسا نمی †ائمه صزنان و کنیزان رسول خدا

شدند؟ آیا این احکام در کتاب خدا و رسول است و یا ساخته دیگران؟  فوری امر به اخراج می

نَزَل َوَمن لَّۡم َ�ۡ ﴿ :مقلدند. آیا آیه دانند زیرا مردم نمی
َ
ُ ٱُ�م بَِمآ أ در قرآن  .]۴۴[المائدة:  ﴾...�َّ

  ؟نیست؟ آیا در اسالم تقلید واجب شده یا تعلیم و تعلم

 تعلیم و تعلم واجب، و تقلید حرام است
طلب العلم فر�ضة ىلع لك « :فرموده صاسالم دین تعلیم و تعلم است. رسول خدا

 :معه حق تعالی فرمودهسوره ج ۲در آیه  .»مسلم

ِيٱُهَو ﴿ ّمِّ�ِ ٱَ�َعَث ِ�  �َّ
ُ
ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ  نَ  ۧۡ� َوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم  ۦرَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُوا

 .]۲: ةجمع[ال ﴾ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱ
سوادان رسولی از خودشان برانگیخت که برای ایشان کتاب او را  خدایتعالی در میان بی«

 .»شان نماید و علم و حکمت به ایشان بیاموزد پاکیزهتالوت کند و 

 صرسول یاد دادن علم وحکمت است، علما نیز باید به رسول خداوظیفۀ  طبق این آیه
اقتدا کنند نه اینکه در عوض تعلیم و تعلم، مردم را به تقلید وا دارند. آیا اخذ فتوای بدون فهم 

رای ظّنی علم نیست. تعلیم و تعلم عبارتست دلیل، علم است؟ رای مجتهد ظّنی است و گرفتن 

از یاد گرفتن چیزی از مدارک و دلیل، ولی تقلید گرفتن رای است بدون مدرک و دلیل. پس تعلیم 

 ۀو تعلم با تقلید تفاوت بسیار دارد. بسیاری از مردم برای رفع مسئولیت در قیامت و رفع مؤاخذ

 نمیگیرند و در منزل میگذارند  الهی یک رساله می
ً
دانند در آن رساله چیست،  تا ده سال و اصال

خبر مانده و به آن کاری  فقط وجدان خود را قانع کرده و از کتاب خدا و سّنت رسول بکلی بی

رسد که آن مجتهد صاحب رساله فوت شده و رساله او  ندارند. یک مرتبه پس از ده سال خبر می

در کلمات قصار  ÷اند، امیرالمؤمنین کردهخورد. اینان چگونه دل خود را خوش  به درد نمی

، ومتعلم علی سبيل نجاة، ومهج رعاع أتباع كل فعامل رباين :الناس ثالثة«: البالغه فرموده نهج

: مردم یعنی .»ناعق، يميلون مع كل ريح، مل يستضيئوا بنور العلم، ومل يلجؤوا إلی ركن وثيق

جوید،  را میعالم ربانی، و متعلم یعنی دانشجوئی که با کسب علم راه نجات  :اند سه دسته

 اند. گاه محکمی پناه نبرده تکیه ای که به نور علم روشن نشده وبه دسته سوم مگسهای آلوده
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د می
ّ
باشید؟ پس چرا خود را  پرسیم شما از کدامیک از این سه دسته می حال ما از مردم مقل

 ؟یا قول امام خود را قبول نداریداند؟ آ ده و داخل فرقه سوم ماندهبه نور علم روشن نکر

 : فرموده ۱۹خدا در سوره رعد آیه 

ّ�َِك ﴿ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
َمآ أ َّ�

َ
َ�َمن َ�ۡعلَُم �

َ
ۡ�َ�ٰٓۚ  ۡ�َقُّ ٱ۞أ

َ
 .]۱۹: [الرعد ﴾َكَمۡن ُهَو أ

نازل شده حق است و به آن دانا داند که آنچه بسوی تو از پروردگارت  آیا آنکه می« عنی:ی

 .»شده مانند کسی است که او کور است؟

: به اصحابش فرمود ÷حال ای اهل تقلید شما به آیات قرآن دانائید یا کورید؟ امام صادق

تكونوا أعرابا فإنه من مل ينفقة مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة ومل  دين اهللا وال عليكم بالتفقه يف«

بر شما واجب است در دین خدا دانا و فقیه شوید و مانند اعراب بیابانی «: نییع .»له عمال كيز

به دین خود دانا نشود خدا روز قیامت نظر رحمت به او نکند و عمل او را هرکس  نباشید زیرا

و صدها روایت دیگر وارد شده که باید دین را تعلم نمود نه تقلید. خدایتعالی تمام ». نپذیرد

 فرموده: ۱۲در سوره طالق آیه  ، ود تا بشر عالم گرددجهان را خلق نمو

ُ ٱ﴿ ِيٱ �َّ �ِض ٱَخلََق َسۡبَع َسَ�َٰ�ٰٖت َوِمَن  �َّ
َ
ُل  ۡ� ۖ يَتََ�َّ ۡمرُ ٱِمۡثلَُهنَّ

َ
�ۡ  ْ  ﴾بَۡيَنُهنَّ ِ�َۡعلَُمٓوا

 .]۱۲: [الطالق
کند  نازل میخدا خلق نمود هفت طبقه آسمان را و همچنین زمین را مانند آنها، فرمان را «

 .»بین آنها، تا دانشمند شوید

دین اسالم تعلم علم را واجب و در مقابل از تقلید مذمت کرده و تقلید را عبادت غیر خدا و 

 :سوره آل عمران فرموده ۷۹در آیه  شرک شمرده،

ن يُۡؤ�َِيُه ﴿
َ
ُ ٱَما َ�َن لِبََ�ٍ أ ُ�مَّ َ�ُقوَل لِلنَّاِس ُكونُواْ  �ُُّبوَّةَ ٱوَ  ۡ�ُۡ�مَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱ �َّ

ِ ٱِعَباٗدا ّ�ِ مِن ُدوِن  ٰنِّ�ِ  �َّ ْ َر�َّ َو�َِما ُكنُتۡم  لِۡكَ�َٰب ٱَن بَِما ُكنُتۡم ُ�َعّلُِموَن  َۧوَ�ِٰ�ن ُكونُوا
 .]۷۹: [آل عمران ﴾٧٩تَۡدرُُسوَن 

ید (یعنی بشری که خدا به او کتاب و حکمت و نبوت داده حق ندارد بگوید بندگان من شو«

احکام مرا بپذیرید بدون اذن خدا) ولیکن بگوید خدا پرست باشید بواسطه یاد گرفتن و تعلم 

 .»کتاب خدا و بواسطه خواندن درس آن
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 اخبار متواتره در ّذم تقلید
که ایشان از کتاب کافی و  ۷۰ما چند خبری برای نمونه از کتاب سفینه مرحوم فیض صفحه 

  :آوریم اند، در اینجا برای اتمام حجت می ع نمودهسایر کتب معتبره شیعه جم

يا معرش شيعتنا املنتحلني واليتنا إياكم وأصحاب «: فرمود ÷امیرالمؤمنین علی -۱

: ای گروه شیعیان ما و منسوب به دوستی ما بپرهیزید یعنی .»الرأی فإهنم أعداء السنن

 های اسالمند.  از صاحبان رأی، زیرا ایشان دشمنان سنت

 .»إنام بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع« :فرموده ۵۰البالغه خطبه  نهجدر  -۲
 ها آرائی است که پیروی شود و احکامی است که ساخته گردد.  آغاز فتنه :یعنی

يعلم ومن دان  من أفتی الناس برأيه فقد دان اهللا بام ال«: فرموده ÷امام محمد باقر -۳

مردم را فتوی برأی خود دهد پس محققا هرکس  :یعنی .»يعلم فقد ضاد اهللا اهللا بام ال

نی آورد با خدا دین خدا را به ناداهرکس  داند بدست آورده و دین خدا را به آنچه نمی

ّیت کرده است.
ّ

 ضد

: آنکه به یعنی »ارمتاس مل يزل دهره يف يمن دان اهللا بالرأ«: فرموده ÷امام صادق -۴

 است.داری کند همواره در ضاللت  نرأی خود دی

: یعنی .»لو حدثنا برأينا ضللنا كام ضل من كان قبلنا«: فرموده ÷امام محمد باقر -۵

خواننده  »باشیم مانند گمراهی پیشینیان اگر ما به رأی خود حدیث گوئیم گمراه می«

طبق این حدیث جایز نباشد رأی سایر علماء به  ÷جائی که رأی امام محمد باقر عزیز

 طریق اولی گمراهی است. 

أن تدين  كالرجال أهنا كعن خصلتني ففيهام هل كأهنا«: دفرمو ÷ام جعفر صادقام -۶

کنم که در آن  : تو را از دو خصلت نهی مییعنی .»الناس بام ال تعلم ياهللا بالباطل وتفت

کنم از اینکه دین باطلی به نام دین خدا  اند، تورا نهی می دو، مردان بزرگ هالک شده

 دانی فتوی دهی.  ه آنچه نمیاختیار کنی و یا مردم را ب

كتاب اهللا وقول نبيه  كومن تر كمن نظر برأيه هل«: فرموده ÷امام موسی بن جعفر -۷

ار به رأی خود نظر کند هالک شده و آنکه کتاب خدا و گفتهرکس  :یعنی .»كفر

 پیغمبرش را رها کند کافر است.
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فتوی دهد ضامن هرکس  :یعنی »كل مفت ضامن«: فرموده ÷امام جعفر صادق -۸

 فتوای خود است. 

إنا إذا وقفنا بني يدی اهللا تعالی قلنا يا رب أخذنا «: فرموده ÷امام جعفر صادق -۹

: چون ما در حضور پروردگار بایستیم برای یعنی .»وقال الناس رأينا رأينا كبكتاب

مردم گویند برأی خود  حساب و کتاب، گوئیم پروردگارا ما به کتاب تو تمسک جستیم و

 عمل کردیم.

 :سوره توبه ۳۱رموده در تفسیر آیه ف ÷امام جعفر صادق -۱۰

ْ ٱ﴿ َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  �َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ ٱأ ْ إِ�َّ  ۡ�نَ ٱ لَۡمِسيحَ ٱوَ  �َّ ِمُرٓوا

ُ
ٓ أ َمۡرَ�َم َوَما

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنهُ  ا �ُۡ�ُِ�وَن  ۥِ�َۡعُبُدٓواْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ  .]۳۱: ةتوب[ال ﴾٣١َ�مَّ
سین خود را ارباب به جز خدا گرفتند و حال آنکه مأمور نبودند جز بعبادت إله «

ّ
علما و مقد

شود بزرگان دین را در حوائج مقصد قرار دادن مانند  می واحد یعنی مقصد واحد (معلوم

باشد) نیست   باشد چون إله به معنی ما یقصد إلیه فی الحوائج، می ایشانست و شرک و کفر می

 .»دهند شریک او قرار میمعبودی و مقصدی جز او، منزه است از آنچه 

به عبادت خود دعوت  امام فرموده در اینجا علماء و مقدسین یهود و نصاری، ایشان را

اند و ایشان  پذیرفتند ولکن برای ایشان احکامی آورده کردند ایشان نمی نکردند و اگر دعوت می

 شرک وارد شدند، ولی متوجه نشدند.پذیرفتند و همین کار عبادتشان محسوب شده و به 

تقلید از  اند و دیگر ای از نصاری بنام ارتدوکس بیدار شده نویسنده گوید: در زمان ما عده

گویند ما خدا و  اند و می ه دانند و علیه خرافات کشیشی قیام کرد کشیشان و علماء خود را روا نمی

انجیل و حضرت مسیح را قبول داریم ولی کشیش الزم نداریم. ای کاش مسلمین نیز بیدارشوند 

م و آراء و بلکه و برای حفظ کتاب خدا و تعلم آن قیام کنند و به جهاد و پیکار از زیر بار احکا

خرافات بیرون روند و از آراء بشری خود را نجات دهند. ولی متأسفانه امت اسالم مانند یهود و 

اند و لذا خدا پس از آیه  نصارای اولیه دست از کتاب خدا کشیده و به تقلید بدون مدرک چسبیده

 :فرماید می برای بیدار کردن آنان فوق که در کفر اهل کتابست خطاب به مسلمین نموده

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ ْ إِنَّ َكثِٗ�� ّمَِن  �َّ ۡحَبارِ ٱَءاَمُنٓوا

َ
ۡمَ�َٰل  لرُّۡهَبانِ ٱوَ  ۡ�

َ
ُ�لُوَن أ

ۡ
 �َّاِس ٱَ�َأ

 ِ وَن َعن َسبِيِل  ۡلَ�ِٰطلِ ٱب ِۗ ٱَو�َُصدُّ  .]۳۴: ةتوب[ال ﴾�َّ
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خورند و از  باطل میآهای مؤمنین، بسیاری از علماء و مقدسین محققان اموال مردم را به «

 .»دارند راه خدا بازمی

خورند، بلکه بعضی  مؤلف گوید: علمای زمان ما مال مردم را به زور و غضب و سرقت نمی

کنند. حال کسی که  بنام سهم امام و سایر وجوه جعلیه شرعیه، مال مردم را حیف و میل می

اخباررا ندیده گرفته، باز به دنبال  باشم چگونه این همه آیات و گوید من مسلمان و یا شیعه می می

دانید که برای  گیرد؟ آیا نمی رود و دین خدا را از کتاب خدا و سنت رسول نمی رأی این و آن می

 ؟ید هیچ مدرکی نیستتقل

 آیا تقلید مدرکی دارد؟ 
با دالئل بسیار ثابت شد که تقلید از آراء امر باطلی است. حال باید دید که مدعیان وجوب 

مدرکی دارند یا خیر؟ زیرا مدعی باید مدرک بیاورد نه منکر. ما مدارک آنان را که به خیال  دیتقل

 : نده خود قضاوت کندآوریم تا خوان اند در اینجا می خود نوشته

خبر واحدی است که راوی از توقیع یعنی از نامه امام زمان در زمان غیبت نقل کرده و اول: 

وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها « :ی دیده که در آن نوشته شدها خود امام را ندیده، ولی نامه

». شود به روایان اخبار ما رجوع کنید هائی که واقع می آمد در پیش« :. یعنی»إلی رواة أحاديثنا

در  :این خبر اگر راست باشد داللت بر تقلید ندارد، خصوصا در احکام دین، زیرا فرموده

به راویان اخبار کنید، و نفرموده در احکام دین، احکام دین که از دهد رجوع  حوادثی که رخ می

 حوادث نیست، احکام دین ثابت و پا برجا بوده قبل از این توقیع، و تا روز قیامت خواهد بود. 

:
ً
های  اند اصال راوی حدیث الزم نیست مجتهد باشد، زیرا نام راویان اخبار مجتهد نبوده ثانیا

رجال و حدیث ذکر شده هیچ کدام مجتهد نبودند. پس این توقیع که راویان اخبار در کتب 

 کاتب آن دیده نشده مربوط به اجتهاد و تقلید نیست. 

:
ً
در این توقیع امر شده به راویان رجوع کنید برای تعلم و تعلیم نه برای تقلید، به اضافه  ثالثا

 از انبیاء حجتی نیست.  گوید پس راویان حدیث را حّجه قرار داده در صورتی که قرآن می

 ۷۸در ذیل آیه  ÷خبری مجعول است که در تفسیر جعلی به نام امام حسن عسکری -دوم

 :سوره بقره

ّمِيُّوَن َ� َ�ۡعلَُموَن ﴿
ُ
َماِ�َّ �ۡن ُهۡم إِ�َّ َ�ُظنُّوَن  لِۡكَ�َٰب ٱَوِمۡنُهۡم أ

َ
ٓ أ  .]۷۸: ةبقر[ال ﴾٧٨إِ�َّ
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دانند جز آرزوهای خیالی،  کتاب آسمانی خود چیزی نمی سوادند که از بعضی از ایشان بی«

 .»و نیستند جز اهل گمان

مت تقلید عوام یهود است که از کتاب آسمانی خود چیزی نمی
ّ

دانستند جز  این آیه در مذ

آرزوها، و تماما اهل گمان بودند و علمی به مطالب دین خود نداشتند مانند ملت ما. پس این آیه 

مت میرّد است بر اهل ت
ّ

کنند کسانی را که بواسطه تقلید، از کتاب آسمانی خود  قلید و مذ

ء الفقهاء فمن قلد من عوامنا مثل هؤال« :گمان رفتند، در ذیل این آیه گویدخبرند و به دنبال  بی

فهم مثل اليهود الذين ذمهم اهللا بالتقليد فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، 

از عوام مسلمین از هرکس  :یعنی .»هواه، مطيعا ألمره مواله، فللعوام أن يقلدوهخمالفا علی 

مت کرده به سبب تقلید، و اما
ّ

 چنین فقهاء تقلید کند مانند یهود خواهد بود، که خدا ایشان را مذ

از فقها که خود را نگهدارد و دین خود را حفظ کند و با هوای نفس مخالفت ورزد و به هرکس 

  امر موالی
ً
داللت دارد بر  :خود اطاعت کند بر عوام الزم است که از او تقلید کنند. این خبر اوال

مت تقلید از رأی ظّنی، پس صدر حدیث رّد است بر اهل تقلید و موافق همان آیه است که 
ّ

مذ

باشد و باید  این حدیث در ذیل آن آمده، ولی ذیل این حدیث مخالف آیه است و امر به تقلید می

 باشد. ا کرد چون مخالف با آیه میره ذیل را

:
ً
م از امام عسکری ثانیا

ّ
 ÷تفسیری که این خبر در آن ذکر شده مجعول است و بطور مسل

ها و خرافاتی که در این تفسیر وجود دارد ببیند خواهد گفت این چگونه  نیست، اگر کسی دروغ

ه که مؤلف آن عالم جلیل اطالع بوده، در کتاب اخبار الدخیل امامی است که از همه چیز بی

ها و  صفحه دروغ ۸۰تا  ۱۵۲متبحر آقای حاج شیخ محمد تقی شوشتری است از صفحه 

گوید اگر این کتاب  های برخالف تواریخ آن را نشان داده و می های روشن و چیزی جهالت

راست باشد باید گفت اسالم از ریشه دروغ است، و از غضائری که استاد نجاشی و از بزرگان 

اب این 
ّ

اب است و این کذ
ّ

علم رجال است نقل کرده که او گفته راوی این تفسیر ضعیف و کذ

نویسد در این تفسیر منکراتی است. از آن جمله  تفسیر را روایت کرده از دو نفر مرد مجهول و می

یوسف که حاکم از طرف عبدالملک بوده در عراقین، چندین  در این تفسیر آمده که حّجاج بن

آمد که او را رها  خواست مختار را بقتل برساند و موفق نشد تا اینکه نامه از عبدالملک میمرتبه 

به دست مصعب بن زبیر در زمان تسلط ابن زبیر بر  ۶۷کن، در صورتی که مختار در سنه 

بر  ۷۵عراقین کشته شده بود، قبل از آن که نامی از حّجاج باشد، و حّجاج چند سال بعد در سنه 
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اطالع بوده، پس ثابت کرده که این  گوید چگونه امام از تاریخ بی کومت پیدا کرد. و میعراقین ح

 است از چنین کتابی. هرکه خواهد به 
ّ

و از کذب و خرافات است و شأن امام أجل
ّ
تفسیر ممل

توان بر خالف کتاب  کتاب اخبار الدخیله مراجعه کند. حال باید دید با روایت چنین کتابی می

 نهی کرده اثبات نمود؟ البته خیر.استدالل کرد و تقلیدی را که خدا  صرسول خدا و سّنت

:
ً
 آن آیه است که در ذیل آن وارد شده ثالثا

ّ
گوید به دنبال تقلید مرو، ولی  آیه می :این خبر ضد

 بهتر است از عمل به خبر مجعولی. گوید تقلید روا است. اگر بخود آیه عمل کنیم این خبر می

:
ً
دانند و از کجا  خبر حواله به مجهول و بلکه حواله به محال کرده، زیرا مردم چه میاین  رابعا

 برای ریا و گول زدن 
ً
بشناسند فقیهی را که مخالف هوای نفس باشد؟ چه بسیار کسانی که ظاهرا

 اند.  مردم زاهد شده

:
ً
ر امور دین و یا این خبر بیان نکرده در چه چیز تقلید کنند در افعال و اعمال او و یا د خامسا

امور عرفی؟ این خبر مبهم گذاشته مثال اگر او سه زن گرفت تو هم سه زن بگیر یا اگر او به 

 در چیزهای که خدا و رسول بیان کرده
ً
اند تقلید این و  زراعت پرداخت تو هم زراعت کن. اصال

وره احزاب س ۶۶خ در آیه آن جا ندارد و موجب پشیمانی و خلود دوزخ است. چنانکه اهل دوز

 :گویند می

َطۡعَنا ﴿
َ
َ ٱَ�ٰلَۡيتََنآ أ َطۡعَنا  �َّ

َ
 .]۶۶: [األحزاب ﴾٦٦ لرَُّسوَ�۠ ٱَوأ

 .»رفتیم ای کاش ما خدا و رسول را اطاعت کرده بودیم و دنبال دیگران و اطاعت آنان نمی«

:
ً
گوید این خبر داللت بر وجوب تقلید ندارد و لفظ  صاحب کفایه األصول می سادسا

وجوب در آن نیامده، به اضافه معنی تقلید قبول احکام او نیست، بلکه تقلید این است که هر 

 کند، دیگران نیز بکنند چنانچه ذکر شد.  کاری او می

م به ابان بن تغلب فرموده: اخباری که داللت بر جواز فتوی دارد مانند خبری که اما -سوم

اند حرمت پیروی ظّن را، و گویند  بنشین در مسجد و فتوی بده، و به این خبر تخصیص داده

شود حرمت پیروی ظّن را همه قبول دارند.  پیروی ظّن حرام است جز در این مورد معلوم می

 : بر این است کهجواب این خ

 
ً
قرآن و اخبار بسیاری نهی نموده از فتوی دادن، و این خبر معارض با قرآن است و  :اوال

 :فرموده ۱۲۷ود. در سوره نساء آیه مردود و مطرود خواهد ب

ُ ٱقُِل  لّنَِسآءِ� ٱَو�َۡسَتۡفُتونََك ِ� ﴿  .]۱۲۷: [النساء ﴾ُ�ۡفتِيُ�مۡ  �َّ
 :فرموده ۱۷۶و در آیه 
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ُ ٱ�َۡستَۡفُتونََك قُِل ﴿ � ٱُ�ۡفتِيُ�ۡم ِ�  �َّ  .]۱۷۶: [النساء ﴾لَۡكَ�ٰلَةِ
بگو خدا فتوی  :خواستند، خدا در جواب فرموده فتوی می صکه در این آیات از رسول خدا

حق فتوی ندارد چگونه ابان فتوی بدهد. و امام  صدهد نه رسول او. جائی که رسول خدا می

. پس باید گفت آن خبری که امام به فالن »ه فقد ضاد اهللايمن أفتی الناس برأ«: فرموده ÷باقر

 شود.  کس فرموده فتوی بده شاید فتوای او با ذکر دلیل بوده که همان تعلیم و تعلم می

گوید مردم علم دین نیاموزند و به دنبال فتوی بروند و کتاب خدا را  بهر حال این خبر نمی

 :فرقان سوره ۳۰مهجور گذارند و مشمول آیه 

ْ ٱَ�َٰرّبِ إِنَّ قَۡوِ�  وُل لرَّسُ ٱَوقَاَل ﴿ َُذوا  .]۳۰: [الفرقان ﴾٣٠َمۡهُجوٗر�  لُۡقۡرَءانَ ٱَ�َٰذا  �َّ
 قرار گیرند. 

 
ً
امام به اوگفته است فتوی بده، این تکلیف شخص او بوده به دیگران چه مربوط است.  :ثانیا

به اضافه به دیگران نفرموده بروید از ابان تقلید کنید. پس چنین خبری دلیل بر جواز تقلید 

 شود.  نمی

تواند تحصیل  گویند چون همه کس وقت ندارد و نمی دلیل عقلی است که می -چهارم

چار باید تقلید کند، زیرا باید دنیای خود را اداره کند. و این دلیل صحیح نیست و اجتهاد کند نا

  :چندین جواب دارد

هرکس وقت ندارد الزم نیست تقلید کند و نه اجتهاد کند بلکه چند مسئله محل احتیاج  -۱

خود را تعلم کند و از عالم به قرآن و سّنت دلیل بخواهد و یا به کتابی چون احکام 

  رجوع کند، و این آسانتر است از تقلید اعلم، چنانکه بیان خواهد شد.القرآن 
گویند در اصول دین و عقاید باید اجتهاد کنید و تقلید جایز نیست.  مراجع تقلید می -۲

چگونه کسی که وقت ندارد و باید به دنیای خود برسد در عقائد اجتهاد کند با اینکه در 

دة فکری و عقلی دارد. اینجا هر عقیده اقوال مختلفه وارد شده، و 
ّ

هر قولی دالئل متعد

دهد ولی در تعلم بعضی از مسائل فرعی که آسانتر است وقت ندارد.  وقت او کفاف می

  پس در مسئله فرعی نیز باید تحقیق و تعلم نماید.
ای  دانید و تشخیص اعلم اگر محال نباشد از هر مسئله شما تقلید اعلم را واجب می -۳

ای محل احتیاج از تشخیص اعلم آسانتر است، زیرا  و تعلم مسئلهتر است،  مشکل

باشد و هریک مدعی اعلمّیت  مانند زمان ما که ده نفر مجتهد در بالد اسالمی می
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شود خود را  داند معلوم می است، زیرا رساله از خود نشر کرده و تقلید اعلم را واجب می

دین نوشته، حال
ّ
 در یک  اعلم دانسته که رساله برای مقل

ً
بگوئید این ده مجتهد که غالبا

اند که اعلمشان کیست که باید دیگران تشخیص  اند چگونه خودشان ندانسته حوزه بوده

  دهند؟
گویند هرکس شهرّیه بیشتر بدهد  اند چگونه مقلدشان بشناسند؟ می و اگر خودشان ندانسته

کنند، گوئیم کسی که  ولی کتمان میشناسند  او اعلم است. و اگر بگوئید این ده نفر، اعلم را می

حقی را کتمان کند عادل نیست و در نتیجه تقلید او حرام است. حال آن عوامی که وقت اجتهاد 

محل احتیاج خود را از روی مدرک تعلیم کند برای او آسانتر است از پیدا کردن   ندارد اگر مسئله

له تقلیدی بدون مدرک است. چنین کسی اعلم. یک مسئله را با مدرک یادگرفتن بهتر از هزار مسئ

شود، نه  که حکم خدا را از کتاب و سّنت یاد گرفته نه مبتال به فوت مجتهد و تغییر رساله می

 شود.  گرفتار تغییر رای و نه به اختالف و سرگردانی گرفتار می

رود وتقلید او جائز  رای مجتهد حکم خدا نیست و لذا به مردن او حکم او از بین می -۴

مین از علماء حّتی ائّمه هدین
ّ

رساله تقلیدیه نداشتند و مردم صدر  ÷یست و لذا متقد

کردند، این عوام باید همان کار را بکند. آنان از کتاب خدا و سّنت  اسالم چه کارمی

سواد بودند. به اضافه علم دین مانند علم طّب نیست  گرفتند، ولو اینکه بی رسول یاد می

حلی کافی باشد بلکه علم دین بر همه کس واجب است که که یکنفر دکتر برای م

طلب العلم فر�ضة «: فرموده صمسائل محل احتیاج خود را یاد گیرد. رسول خدا
 گویند باید به متخّصص رجوع کرد جواب این است که علم دین بر می .»ىلع لك مسلم

 واجب کفائی نیست و در واجبات کفائی باید به متخصص هرکس 
ً
واجب است عینا

 رجوع کرد و به اضافه دلیل بسیاری داریم که مجتهدین تخصصی ندارند. 
باع ظّن نهی شدید نمود -۵

ّ
ه، در سوره انعام آیه فتوای مجتهد ظّنی است و حق تعالی از ات

 :فرموده ۱۴۸

نَّ ٱإِ�َّ  ونَ إِن تَتَّبِعُ ﴿ نتُۡم إِ�َّ َ�ُۡرُصوَن � لظَّ
َ
 .]۱۴۸: [األنعام ﴾١٤٨ۡن أ

 .»کنید جز گمان را و نیستند شما مگر اهل حدس و تخمین پیروی نمی«
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ِينَ ٱ �ََّبعَ ٱ بَلِ ﴿ :و در جای دیگر فرموده ۡهَوآَءُهم بَِغۡ�ِ ِعۡل�ٖ�  �َّ
َ
ْ أ و  .]۲۹[الروم:  ﴾َظلَُمٓوا

ه، در سوره مذمت کرده از پیروی آراء ظّنی، و در بسیاری از آیات قول بدون علم را تحریم نمود

 فرموده: ۳۳اعراف آیه 

َ  قُۡل ﴿ َم َرّ�ِ َما َحرَّ ۡ�مَ ٱَما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َ�َطَن وَ  ۡلَفَ�ِٰحَش ٱإِ�َّ ن  ۡ�َقِّ ٱبَِغۡ�ِ  ۡ�َۡ�َ ٱوَ  ۡ�ِ
َ
َوأ

 ِ  ب
ْ ِ ٱ�ُۡ�ُِ�وا ِۡل بِهِ  �َّ ْ َ�َ  ۦَما لَۡم ُ�َ�ّ ن َ�ُقولُوا

َ
ِ ٱُسۡلَ�ٰٗنا َوأ : [األعراف ﴾٣٣َما َ� َ�ۡعلَُموَن  �َّ

۳۳[. 
 .»دانید بگو همانا پروردگارم حرام کرده فواحش را، و حرام کرده گفتن آنچه را نمی«

اظهار  و خطب دیگر نهج البالغه از ۸۶و  ۸۵و  ۱۸و  ۱۷در خطبه  ÷و امیرالمؤمنین علی

ه 
ّ

مت کرده، چگونه پیروان او بر خالف قول او بلکه برخالف قول خدا یک عد
ّ

رای و پیروی آن مذ

کنند. پس عوام باید تعلم دین از کتاب و سنت کند تا ثواب و  اظهار رای و عده دیگر پیروی می

انی عوام و سعادت دنیا و آخرت را ببرد ما کتاب احکام القرآن را برای اتمام حّجت و رفع سرگرد

م ایشان نوشتیم به آن مراجعه شود. 
ّ
 تعل

دهند اگر رای اول ایشان صحیح بوده پس رای دوم باطل  غالب مجتهدین تغییر رای می -۶

  است و اگر رای دوم صحیح باشد پس رای اول باطل بوده.
إن املؤمن يستحل العام ما استحل عاما «: نهج البالغه فرموده ۱۷۴در خطبه  ÷علی

 .»ول ... ولكن احلالل ما أحل اهللا، واحلرام ما حرم اهللاأحيرم العام ما حرم عاما أول، و
داند آنچه را سال اول حرام  داند آنچه را سال اول حالل دانسته و حرام می : مؤمن حالل مییعنی

حرام إىل وحرامه يوم القيامة، إىل حالل �مد حالل « :فرموده صدانسته. و رسول خدا
کند. آیا از کسی که چیزی را گاهی حالل و گاهی حرام  یعنی تا قیامت تغییر نمی .»يوم القيامة

توان تقلید کرد؟ آیا تقلید از کتاب خدا بهتر نیست؟ آیا از تغییر آراء بشری و تبدیل  داند می می

نَا ﴿ ها راحت شدن بد است؟ خدا فرموده: رساله ۡ ن . آیا رساله خدا آسا﴾لُۡقۡرَءانَ ٱَولََقۡد �َ�َّ

ه از نصاری از حمل بار کشیشان خسته شدند و گفتند ما خد
ّ

را قبول  ÷ا و عیسینیست؟ یکعد

داریم و از دستگاه استحمار کشیشی بیزاریم. آیا ممکن است مسلمین نیز بیدار شوند؟ مسائل 

 احتیاج به اجتهاد و تقلید 
ً
اسالمی اکثر ضروری و بدیهی و محل اجماع مسلمین است، اصال

د فقهاء سابقند در اصل فتوی، و در مقام عمل مقلد عوامند ندارد. ای
ّ
 مقل

ً
ن مدعیان اجتهاد تماما
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دهد، یعنی هرطوری که عوام میل دارد ایشان طبق رضای عوام فتوی  و به میل عوام فتوی می

سوره بقره  ۱۵۹کنند و مشمول آیه  دهند، برای اینکه عوام را نرمانند، و لذا حقائق را کتمان می می

 باشند.  می
رّد است بر اهل تقلید. یکی اند که همان آیات  ایشان به آیاتی از قرآن استدالل کرده -پنجم

 آیه:

ۡهَل  َٔ فَۡ� ﴿
َ
 .]۴۳[النحل:  ﴾٤٣إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  ّ�ِۡكرِ ٱلُٓواْ أ

 .»دانید از اهل قرآن و یا اهل تورات سئوال کنید اگر نمی«

مفهوم آیه این است که سئوال کنید تا بدانید پس این آیه دلیل بر وجوب تعلم است نه تقلید، 

 بمعنی تعلم بگیریم و چنین مجازی در لغت نیامده. صاحب کفایه 
ً
مگر اینکه تقلید را مجازا

ید. بر قائلین به تقلگوید این آیه ظاهراست در تعلم، نه در تقلید. پس این آیه رّد است  األصول می

 و دیگری آیه:

ُهواْ ِ� ﴿ ََتَفقَّ ِ فِۡرقَةٖ ّمِۡنُهۡم َطآ�َِفةٞ ّ�ِ
َوِ�ُنِذُرواْ قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعوٓاْ  ّ�ِينِ ٱفَلَۡوَ� َ�َفَر ِمن ُ�ّ

 .﴾...إَِ�ِۡهمۡ 
ه«

ّ
ای برایت علم جهاد و فراگرفتن احکام دین کوچ  پس چرا از هر گروهی از ایشان عد

 .»اینکه چون برگردند قوم خود را بترسانندکنند برای  نمی

ــــــــاد ــــــــزن از رأی رأی و اجته  دم م
 

 در بــــر آیــــات کفــــر اســــت و عنــــاد 
 

 هـــان و هـــان ای رهبـــران شـــرع و دیـــن
 

 هــا در کمــین هســت مــا را بــس خطر 
 

ــاق ــن نف ــتالف و ای ــن اخ ــد ای ــس کنی  ب
 

ـــــاق 
ّ

 در طریـــــق حـــــق نمائیـــــد اتف
 

گـــــه کنیـــــد  خلـــــق را از راه حـــــق آ
 

 فتـــوای خـــود گمـــره کنیـــدنـــی کـــه از  
 

ـــاد ـــن فس ـــالح جهـــان از ای  شـــرط اص
 

ـــاد  ح
ّ
ـــت ات ـــاد اس ح

ّ
ـــت ات ـــاد اس ح

ّ
 ات

 

ــــ ــــود ۀمای ــــه ب ــــا جمع ــــت م  جمعّی
 

ـــود  ـــت آن را در رب ـــون دانس ـــم چ  خص
 

 حــــق بگفــــت ای مــــؤمنین ارجمنــــد
 

 چــون اذان جمعــه صــوتش شــد بلنــد 
 

ـــــاز ـــــر نم ـــــتابید از به ـــــه بش  جمل
 

ــــاز  ــــد ب ــــه رو آری ــــاز جمع ــــر نم  ب
 

ـــک  ـــابلی ـــالی جن ـــد ع ـــای ص  فتواه
 

ـــاب  ـــرآن و کت ـــر راه ق  ب
ّ

ـــد ـــت س  گش
 

ــــر ــــر نمــــاز جمعــــه ب  گفــــت پیغمب
 

ـــر  ـــرض و معتب ـــت ف ـــالم اس ـــل اس  اه
 

 هرکـــه او بنمـــود تـــرک ایـــن صـــالة
 

ـــاة  ـــد از مم ـــا بع ـــن و ی ـــات م  در حی
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ــــار ــــد در روزگ ــــانش کن ــــق پریش  ح
 

 تـــا أبـــد مانـــد ذلیـــل و خـــوار و زار 
 

ــیامش نــی صــالة ــی پــذیرد حــق ص  ن
 

ـــود حّجـــش قبـــول و نـــی زکـــاةنـــی    ب
 

 ایــن پریشــانی کــه انــدر جمــع مــا اســت
 

ــــت  ــــاء اس ــــتم األنبی ــــرین خ  زادة نف
 

 جمعـــه در اســـالم رکـــن أعظـــم اســـت
 

 هرچــه گــویم از مزایــایش کــم اســت 
 

 جمعـــه باشـــد از ضـــرورّیات، پــــس
 

ـــس  ـــد ک ـــدر آن تقلی ـــایز ان ـــت ج  نیس
 

ـــران ـــواب گ ـــن خ ـــلمانان از ای  ای مس
 

ــــائید و برخیز  ــــده بگش ــــاندی ــــد ه  ی
 

 تقلیــــد و فتــــوی شــــد تمــــام ۀدور
 

 بعد از این علم اسـت بهـر خـاص و عـام 
 

ـــد ـــته ش ـــوی کش ـــر ز فت ـــبط پیغمب  س
 

ـــد  ـــته ش ـــه خـــون آغش ـــوی ب  آری از فت
 

ــق ــس عمی ــاهی ب ــد چ ــن تقلی ــت ای  هس
 

ــق  ــاز ای رفی ــن ب ــاز ک ــت ب ــم عقل  چش
 

ـــان ـــرض و امتح ـــد روز ع ـــه آی ـــر ک  گ
 

ـــــان  ـــــد أمّت ـــــال برآرن ـــــگ واوی  بان
 

ـــدا ای ـــای خ ـــتمند ک ـــر مس ـــأ ه  ملج
 

ـــــــت را زدنـــــــد 
ّ
 پیشـــــــوایان راه مل

 

ــــل ــــود آرد دلی ــــز رأی خ ــــد ک  مجته
 

ــــل  ــــد علی ــــرآن رأی او باش ــــیش ق  پ
 

ــــود ــــان ب ــــدی از ایش ــــه را تقلی  هرک
 

 از بـــاد شـــک و لـــرزان بـــود 
ً
 دائمـــا

 

 الحـــذر ای مــــؤمن از تقلیـــد و ظــــّن 
 

 نیســـت ایـــن جـــز پیـــروی اهـــرمن 
 

ـــــذر ـــــد باشـــــی برح ـــــد از تقلی  بای
 

ــــّم   ــــّم الحــــذر الحــــذر ث  الحــــذر ث
 

ــات ــل نج ــی از اه ــواهی باش ــو خ ــر ت  گ
 

 ثبـــــات تـــــرک کـــــن تقلیـــــد رأی بی 
 

ـــد ـــادانی گزی ـــد و ن ـــون تقلی ـــق چ  خل
 

ــــد  ــــّوت مزی ــــتعمار را ق ــــت اس  گش
 

 ای کـــه انــــدر بنـــد تقلیــــدی اســــیر
 

 بنــد بگســل گــوش کــن جــز پنــدی پــذیر 
 

ــــر ــــرآن و خب ــــدیم ق ــــی دی ــــا بس  م
 

ـــرر  ـــن و ض ـــد جـــز لع  نیســـت در تقلی
 

 و ســّنت از خــود دور کــن جــز کتــاب
 

ــــن  ــــرور ک ــــول و آل او مس ــــم رس  ه
 

ــــــان بر ــــــق را تقلیدش ــــــاد دادخل  ب
 

ــاد  ــد ب ــن تقلی ــر ای ــت ب ــد لعن  ای دوص
 

ه و تعلم نه در تقلید. و نفرموده قوم ایشان از ایشان تقلید کنند. 
ّ

این آیه صریح است در تفق

اند بر وجوب تقلید و  استدالل کردهپس این آیات رّد است بر اهل تقلید. چگونه به چنین آیات 

 ؟اند مدرک دیگری هم ذکر نکرده
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شود که دلیلی برای تقلید نیست. حال خدا کند حسد و تکّبر را کنار گذارند و  پس مسلم می

به سخن ما گوش دهند و بیدار شوند، و به برکت تعلیم و تعلم کتاب خدا و سّنت رسول به توسط 

ی گاه شوند و خرافات دینی را دور بریزند، و از زیان تقلید دوراحادیث صحیحه به حقائق دین آ

 : جویند. چه نیکو گفته آنکه گفته

(تاریخ  و السالم علی من اتبع اهلدی ونعوذ باهللا من مضالّت الفتن ورشور اهل الزمن

۱۳۴۴(. 





 
 

 خبری از قرآن ضررهای ماّدی و معنوی دارد بی -۲۴

ای از  نمونههای بسیاری مبتال شده، ما  خبری از قرآن به ضرر و زیان امت اسالم در اثر بی

 نگاریم: آنها را می

استفاده در شود و بدون  ها گوسفند و گاو و شتر قربانی می در ایام حّج در منی میلیون -۱

ن آنها. در حالیکه  هائی زیر خاک می گودال
ّ

کنند از ترس ماندن در هوای گرم و بوی تعف

بسیاری از فقراء مسلمین در ممالک اسالمی به دو سیر گوشت حالل محتاجند و 

ای  دسترسی ندارند، آیا این اسراف نیست؟ آیا این ضرر جائز است؟ باید سردخانه

 :سوره حّج فرموده ۳۸رآن در آیه و تبذیر را بگیرند، زیرا قبسازند و جلو این اسراف 

﴿ ْ ِ ٱ ۡسمَ ٱَمَ�ٰفَِع لَُهۡم َو�َۡذُكُرواْ  ّلِيَۡشَهُدوا ٰ َما َرزََ�ُهم ّمِۢن بَِهيَمةِ  �َّ ۡعلُوَ�ٍٰت َ�َ يَّاٖ� مَّ
َ
� ٓ�ِ

نَۡ�ِٰم� ٱ
َ
ۡطعُِمواْ  ۡ�

َ
 .]۲۸: [الحّج  ﴾٢٨ لَۡفقِ�َ ٱ ۡ�َآ�َِس ٱفَُ�ُواْ ِمۡنَها َوأ

های خود را مشاهده کنند و در روزهای معلومی نام  حاضر شوند به حّج برای اینکه بهره«

خدا را بیاد آرند بر آنچه روزی ایشان کرده از حیوانات چهار پا که از آن بخورید و به سختی 

 .»کشیدة فقیر اطعام کنید

 : همین سوره فرموده ۳۷و  ۳۶در آیه و 

ِ ٱَجَعۡلَ�َٰها لَُ�م ّمِن َشَ�ٰٓ�ِرِ  ۡ�ُۡدنَ ٱوَ ﴿ ۖ فَ  �َّ ْ ٱلَُ�ۡم �ِيَها َخۡ�ٞ ِ ٱ ۡسمَ ٱ ۡذُكُروا َعلَۡيَها  �َّ
 ْ ۡطعُِموا

َ
ْ ِمۡنَها َوأ ۖ فَإَِذا وََجَبۡت ُجنُوُ�َها فَُ�ُوا ۚ ٱوَ  ۡلَقانِعَ ٱَصَوآفَّ ۡرَ�َٰها لَُ�ۡم  لُۡمۡعَ�َّ َكَ�ٰلَِك َسخَّ

َ ٱَ�َناَل  لَن ٣٦ �َۡشُكُرونَ  لََعلَُّ�مۡ   ﴾ِمنُ�مۚۡ  �َّۡقَوىٰ ٱُ�ُوُمَها َوَ� دَِمآؤَُها َوَ�ِٰ�ن َ�َناُ�ُ  �َّ
 .]۳۷-۳۶[الحّج: 

حیوانات تنومند را برای شما از شعائر الهی قرار دادیم، برای شما در آنها خیر است، پس «

پا باشند، پس چون به پهلو یاد خدا کنید و خدا را نام برید بر ذبح و نحر آنها، در حالی که بر 

فرود آیند از آنها بخورید و به فقیر و سائل وارد اطعام کنید، بدین گونه آنها را برای خاطر شما 

ها و خون آنها بخدا نرسد و لیکن پرهیزگاری شما بخدا  مسخّر کردیم و تا شکر گزارید، گوشت

 .»رسد می
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حیوانات، خوردن، و به فقراء و مساکین شود که هدف قرآن از قربانی  از این آیات معلوم می

اطعام نمودن است نه زیر خاک کردن. اگر مسلمین از این آیات با خبربودند چنین اسراف 

انداختند، و  شدند، و یا قربانی خود را چون مصرف ندارد دو روز عقب می حرامی را مرتکب نمی

آنها به نفع فقراء استفاده  کردند از گوشت و پوست و پشم و کرک ای فراهم می اگر سردخانه

 کردند.  می

ضرری که از دادن خمس و سهم امام از مالی که از کسب و کار بدست آمده و مدرکی  -۲

در کتاب خدا و سّنت رسول برای اداء آن نیست، و دلیلی از حدیث وعقل و اجماع نیز 

  ندارد.
به صریح  ۴۱آیه  یک آیه وارد شده در خمس غنائم جنگی در سوره انفال :اما کتاب خدا

 جمله: 

 .]۴۱: [األنفال ﴾لُۡفۡرقَانِ ٱيَۡوَم ﴿
 و

 .]۴۱: [األنفال ﴾ۡ�َۡمَعاِن� ٱ ۡ�ََ� ٱيَۡوَم ﴿
 و

ِ  إِذۡ ﴿ نُتم ب
َ
ۡ�َياٱ ۡلُعۡدَوةِ ٱأ ُّ�  ِ ۡكُب ٱوَ  ۡلُقۡصَوىٰ ٱ ۡلُعۡدَوةِ ٱَوُهم ب ۡسَفَل ِمنُ�مۚۡ  لرَّ

َ
 .]۴۲:[األنفال ﴾أ

ین از مشرکین و برخورد دهد هر چیزی که روز  که نشان می
ّ

جنگ بدر روز جدا شدن موحد

این دو جمع به یکدیگر، بدست مسلمین آمده بعنوان غنائم، باید خمس آن را زمامدار مسلمین 

بین خود و نزدیکان خود و فقراء و ایتام و غرباء مسلمین تقسیم کند و مربوط به بهرة کسب و کار 

و  ÷تمام عمرش و همچنین امیرالمؤمنین علیدر صو بازار نیست. و به اضافه رسول خدا

سایر خلفاء اسالمی در زمان خالفت خود یکدرهم بعنوان خمس ارباح مکاسب از کاسبی 

و خلفاء مطرح نبوده، و  صاند و چنین موضوعی در سیره رسول خدا نگرفته و مردم هم نداده

شدند، پس از یک  ها درهم و دینار می و برادرش عقیل صاحب میلیون ÷گرنه حضرت امیر

اند که کاسب شیعه باید خمس و سهم امام  جعل کرده ÷قرن و دو قرن اخباری به نام ائمه

بدهد، اما در مقابل آن، اخبار و احادیث بسیاری وارد شده که خمسی جز در غنائم جنگی 

 خمس را به شیعیان خود بخشیده و برای آنان ÷نیست. و اخبار بسیار دیگری نیز آمده که ائمه

 ۲۲به بعد  ۳۷۸اند که نپردازند، مثال در جلد ششم وسائل الشیعه صفحه  مباح و حالل کرده
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اند که ما خمس را برای شیعیان خود حالل کرده و  فرموده ÷حدیث را روایت کرده که ائمه

أما اخلمس فقد أبيح و«: ده از توقیع امام زمان که فرمودهروایت کر ۱۶ایم، و در خبر بخشیده

دانیم چگونه ائمه حکمی در طول احکام خدا زیاد کرده و  ما نمی »حل جعلوا منه يفولشيعتنا 

این کار مشروع نیست. ممکن  اند، برداشته، و از شیعیان خود این حکم را برداشتهآن را  سپس

نبوده بدین بیفزاید، به هر حال چون مردم از قرآن و  صنیست حکمی که در زمان رسول خدا

خبرند، این زیان را متحّمل شده، و در دین که دین مساوات است و  یب صسّنت رسول خدا

همان خمس  صاند؟ با اینکه رسول خدا نژاد نیست چگونه این تبعیض را آورده دین تبعیض

غنائم جنگی را بین فقراء و ایتام مسلمین تقسیم کرده و به یتیم آل محمد نداده، زیرا در جنگ 

کرده همان الگو  صود نداشته است. هر کاری که رسول خدابدر ایتام و مساکین آل محمد وج

 ۲چنانچه در بحار ج  و اسوه است برای تمام مسلمین که باید به او اقتدا کنند. و امیرالمؤمنین

در کتاب خدا و  »والبدعة ما أحدث بعده صالسنة ما سن رسول اهللا«: فرموده ۲۶۶ص

 خبری از خمس ارباح مکاسب نیست.  صسّنت رسول

کند که هر پیرزن چرخ ریس پیرمرد قد خمیده هرچه دارد  هیچ عاقلی حکم نمی :اما عقلو 

پس بدان که بیشتر  :از کسب و کار خمس آن را به دیگری بدهد بدون امر الهی. و اما اجماع

دانند. و فقهاء شیعه  فقهاء مذاهب اسالمی قائل به خمس ارباح مکاسب نشده و آن را بدعت می

مکاسب اختالف دارند، بسیاری از ایشان خمس ارباح را مخصوص امام در خمس ارباح 

 خمس را واجب  دانند تمام آن را و می می
ً
گویند امام هم به شیعیان بخشیده و بعضی اصال

کنیم تا  اند ذکر می ای از بزرگان علماء شیعه را که خمس را واجب ندانسته دانند. ما عده نمی

 یست:معلوم شود مسئله مورد اتفاق ن

ابن جنید که از بزرگان علمای شیعه بوده در زمان دیالمه به نقل عالمه در کتاب  -اول

 . ۳۱ص  ۲مختلف ج 

 مرحوم ابن عقیل به نقل محقق سبزواری در کتاب ذخیره المعاد.  -دوم

 . ۳۸ص  ۱۲شیخ مفید به نقل محدث بحرانی در کتاب حدائق ج  -سوم

می در کتاب من الیحضر که سخنی از ارباح شیخ صدوق محمدبن بابویه الق -چهارم

مکاسب و خمس تجارت نیاورده، ولی احادیث تحلیل خمس را برای شیعیان آورده. و از کالم 

و اهل قم « :االمال در ذکر جاللت شأن زکریا ابن آدم که نوشته حاج شیخ عباس قمی در منتهی
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شود تا آن زمان  معلوم می» اول کسانی هستند که خمس فرستادند بسوی ائمه علیهم السالم

 خمس معمول نبوده است. 

خمس متاجر را برای  ÷ائمه :فرموده ۱۴۳ص  ۴شیخ طوسی درکتاب تهذیب ج  -پنجم

و در  ۲۶۳ص  ۱اند که تّصرف شیعه در آن جائز است، و نیز در کتاب المبسوط ج  ما مباح کرده

 چنین فرموده است.  ۲۰۰کتاب النهایه ص 

ر حمزه بن عبدالعزیز به نقل عالمه در مختلف ج  -ششم
ّ
که  ۳۷و  ۳۰ص  ۲شیخ فقیه سال

 .»كرما و فضالً  كقد أحلونا ما نترصف من ذل«: راجع به خمس فرموده
فرموده خمس مناکح و متاجر و  ۲۶محقق ثانی الکرکی در کتاب خراجیه ص  -هفتم

 ای عموم شیعه حالل است که ندهند.مساکن بر

بکلی  ۲۷۷و در شرح ارشاد ص  ۲۱۰ردبیلی در کتاب زبده البیان ص مقدس ا -هشتم

 خمس را ساقط نموده. 

شرح داده که  ۱۱۶تا ص  ۱۰۱الشیخ الجلیل ابراهیم القطیفی در خراجیه خود ص  -نهم

حالل و مباح  ÷خمس برای شیعه مباح است تا روز قیام قائم و خمس و انفال را ائمه

 اند. نموده

اخلامس ما يفضل عن «: حمد صاحب مدارک درذیل جمله شرائعسید م السید السند -دهم

 : این خمس بطور مطلق عفو شده است. فرموده »مؤنة السنة

 مرحوم محقق سبزواری میرزا محمد باقر خراسانی در کتاب ذخیره المعاد.  -یازدهم

 سهم امام چون :فرموده ۴۸ص  ۶ ۀجزو ۲مالمحسن الفیض در کتاب وافی ج  -دوازدهم

دسترسی به امام نیست پس بکلی ساقط است و چنین فرموده در المفاتیح. و شیخ یوسف 

 .مام را نسبت به کاشانی داده استسقوط حق ا ۴۴۲ص  ۱۲در کتاب حدائق ج بحرانی 

الشیخ الحر العاملی در وسائل الشیعه کتاب الخمس، سهم امام را در صورت  -سیزدهم

ر ایصال به امام برای شیعه مباح دانسته است. و در حدائق ج 
ّ

فرموده او قائل به  ۴۴۲ص ۱۲تعذ

 سقوط سهم امام است. 

قائل به سقوط  ۴۴۸ص  ۲صاحب الحدائق شیخ یوسف بحرانی در حدائق ج  -چهاردهم

  سهم امام است.
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ظاهر اخبار این است که جمیع خمس  :صاحب جواهر در باب خمس فرموده -پانزدهم

اند (شاه  اند، ولی نایبان ادعائی نفله کرده مخصوص امام باشد و ایشان هم به شیعیان بخشیده

 . ۱۶۴بخشد) چاپ تبریز ص  بخشیده شیخ علی خان نمی

كون اخلمس بأمجعه ي«: فرمودهله بن الصالح البحرانی که شیخ بزرگوار عبدال -شانزدهم

 .»ساقطا عنهممباحا للشيعة و
: جمعی از که فرموده ۴۴۶ص  ۱مرآت العقول ج به نقل عالمه مجلسی در  -هفدهم

 دانند. جب نمیمتأخرین خمس ارباح را وا

اند تا اجماع ایشان معلوم گردد و تازه آنانکه قائل  به اضافه اکثر علمای شیعه تألیفاتی نداشته

ای از ایشان گفته که باید نصف آن را به دریا بیندازد تا وقتی که امام بیاید  اند، عده س بودهبه خم

ای معتقد بودند که باید در زمین دفن شود چون امام بیاید زمین  و از دریا خارج سازد، و عده

وات است. پس اجماعی در کار ریزد در زمانی که معامالت با صل های خود را بیرون می گنج

 یست.ن

اند. خدا زکات را قرین نماز قرار  زیان دیگر در زکات آنچنانیکه منحصر به نه چیز کرده -۳

د و منحصر داده، و بر هر مسلمانی الزم است که از آنچه خدا به او روزی کرده انفاق کن

ۡمَ�ٰلِِهۡم َصَدقَةٗ ﴿ :به نه چیز نیست و جمله
َ
ا َرَزۡقَ�ُٰهۡم ﴿ :و جمله ﴾ُخۡذ ِمۡن أ ِممَّ

ۡخرَۡجَنا لَُ�م ّمَِن ﴿ :و جمله ﴾٣يُنفُِقوَن 
َ
ٓ أ ا ْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َكَسۡبُتۡم َوِممَّ نفُِقوا

َ
أ

�ِض� ٱ
َ
و جمالت دیگر قرآن داللت دارد که در هر چیزی چه کسب و کار و چه  ﴾ۡ�

اما در  »زكاة كل يش يف« :نیز فرموده ÷معادن و حبوبات زکات است. و امام صادق

خبری از عمومات قرآن زکات منحصر به نه چیز شده و آن نه چیز هم از بین رفته،  اثر بی

 در مازندران و گیالن که صدها خروار برنج دارند زکات واجب ندارد، و باید فقراء 
ً
مثال

پنج شتر دارد که در تمام سال هرکس  آنجا بیچاره بمانند زیرا آن نه چیز در آنجا نیست.

زکات بدهد اما اگر صد عدد ماشین داشت زکات ندارد و لذا فقرای مسلمین در چریده 

مملکت  ۀها برای ادار کنند و از زکات محرومند و دولت کمال فقر و بدبختی زندگی می

های نامشروع از قبیل مالیات بر مسکرات و امثال  المال کافی به مالیات و نداشتن بیت

المال و زکات کافی متمایل به  ر اثر نبودن بیتشوند و فقراء نیز د آن متمّسک می
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خبری از قرآن است، و این زیانی  ها در اثر بی شوند، این زیان های غیر اسالمی می رژیم

 برای فقراء شده به برکت فتاوی غیر قرآنی. 
های که گریبانگیر مسلمین شده نذوراتست. مسلمین چه مقدار از  یکی دیگر از زیان -۴

داند، این همه نذورات باطله از جیب ایشان  دارند، خدا می جهت نذر ضرر مالی

رود، زیرا نذر به معنی پیمان و قرارداد است، باید پیمان و قرارداد با خدا بسته شود  می

 :فرموده ۹۱ه چنانکه در سوره نحل آی تا واجب الوفا باشد

ْ بَِعۡهِد ﴿ ۡوفُوا
َ
ِ ٱَوأ َّ�  ْ يَۡ�ٰنَ ٱإِذَا َ�َٰهد�ُّۡم َوَ� تَنُقُضوا

َ
َ ٱَ�ۡعَد تَۡوكِيِدَها َوقَۡد َجَعۡلُتُم  ۡ� َّ� 

َ ٱَعلَۡيُ�ۡم َكفِيً�ۚ إِنَّ   .]۹۱: [النحل ﴾٩١َ�ۡعلَُم َما َ�ۡفَعلُوَن  �َّ
 .»کنید داند چه می وفا کنید به پیمان خدا.... زیرا خدا می«

  :واست زیرااند لغ که از دنیا رفتهاما نذر و پیمان با اولیاء و بندگان صالحی 
ً
خدا آن را  –اوال

: اولیاء خدا از قرارداد و نذر مردم اطالعی ندارند و طبق آیه 
ً
 ۳۲واجب الوفا قرار نداده. و ثانیا

خبرند، زیرا  بهشت خواهند رفت، و از دنیا بی سوره نحل ارواح پاکان پس از وفات به دارالسالم

ا حاضر و ناظر و از پیمان بندگان مطلع شوند، ولی خد اگر از دنیا با خبر بشوند ناراحت می

 :فرموده ۲۷۰است، و در سوره بقره آیه 

ۡو نََذۡرتُم ّمِن نَّۡذرٖ فَإِنَّ ﴿
َ
َفَقٍة أ نَفۡقُتم ّمِن �َّ

َ
َ ٱَوَمآ أ  .]۲۷۰: ةبقر[ال ﴾ۥۗ َ�ۡعلَُمهُ  �َّ

 .»داند آنچه انفاق و یا نذر کنید خدا آن را می«

اسالمی نذر برای فقهاء  ﴾إِّ�ِ نََذۡرُت لِلرَّ� َصۡوٗما﴿ :فرماید می ÷و لذا حضرت مریم

ها تومان برای قبور  خبری از قرآن همه ساله میلیون دانند اما در اثر بی غیر خدا را باطل می

 های معنوی دارد: و این کار زیان رود شود و از جیب مردم می صلحاء و امام و امامزادگان نذر می
م عقل کار مشرکین ح قرآن و حکیو حاجت خواستن از غیر او که بصرتوجه بغیر خدا  -الف

 است.

نذر پیمانی است که طرفین آن باید حاضر باشند و غیر خدا حاضر و ناظر همه کس  -ب

 نیست و در حقیقت یکطرف آن غائب و در دسترس نیست. 

 بند و بار است. بیخواران  موقوفهخبر از دین و اکثر  نذر برای غیر خدا تقویت متولیان بی -ج

خبری از قرآن، وقف است که بواسطه وقف امالک و اموال و  های بی یکی دیگر از زیان -۵

 خراب مانده نه ساکنین های  باغ ها و مدارس و کاروانسراها و مزارع و خانه
ً
موقوفه اکثرا
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 کنند و نه موقوف علیهم و نه متولیان، و چنین وقفی مدرک قرآنی ندارد. آنها تعمیر می

ضرر و زیان دیگر آن این است که اگر وقف بر قبور اولیاء و صلحاء باشد نتیجه چنین 

شود ودر نظر مردم مراقد  شود که قبور ایشان دارای ضریح سیمین و گنبد زرین می می

گردد،  آنان از مساجد برتر و عظمت مخلوق در نظرشان از عظمت خالق بیشتر می

 . دانند مانند اولیاء او مهربان و دادرس و شفا بده نمی چنانکه در زمان ما عوام ما خدا را
خبری از قرآن، نصیب مسلمین شده عداوت و نفاق  های که بواسطه بی دیگر از زیان -۶

شان واحد و دین ایشان واحد و قبله ایشان واحد  فرق اسالمی است، با اینکه کتاب

دیگر  ۀب و تکفیر فرقاست، باز از قتل و غارت یکدگر دریغ ندارند و هر فرقه تکذی

 کند، چه قدر از مسلمین جهان در طول تاریخ بنام سّنی و شیعه بجان هم افتاده و می

دانستند که این  ها کردند، ولی اگر از قرآن اطالعی داشتند می وکشت و کشتار ها جنگ

 اسالم و مخالف قرآن است. خدای تعالی در سوره بقره آیه 
ّ

 :فرموده ۲۸۵کارها ضد

ِ  لُۡمۡؤِمُنونَۚ ٱوَ ﴿ ِ ٱُ�ٌّ َءاَمَن ب  .]۲۸۵: [البقرة ﴾...ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  �َّ
ایمان به خدا و مالئکه و کتب الهی و رسوالن او داشته باشد طبق قرآن مؤمن هرکس  پس

 ÷است و جان و مال و آبروی او محفوظ است چه معتقد به خلیفه باشد و یا نباشد، چه علی
داند و چه ابوبکر را، زیرا تمام شیعه و سنی به آیه فوق اعتقاد دارند و هم مؤمن و را خلیفه ب

خبرند و لذا بخون یکدگر تشنه بوده و  مسلمانند. اما متأسفانه اکثر عوام شیعه و سنی از این آیه بی

ر اند، چنانکه محقق طوسی با ابن العلقمی وزیر با لشک گاه گاهی به قتل و غارت یکدگر پرداخته

مغول ساختند و به قتل عام شهر بغداد پرداختند و دو میلیون و سیصد هزار مسلمان را بعنوان 

اینکه خلیفه سنی است کشتند، و شاه عباس با لشکر قزلباش خود، شهر هرات را که یک مرکز 

اسالمی بود قتل و غارت کردند و در چالدران تبریز دو لشکر اسالم بنام سنی و شیعه خون 

ا ریختند و به فرق هم کوبیدند و قریب به هشتاد هزار از یکدگر کشتند. در طول تاریخ یکدگر ر

زمانی نبوده که دو فرقه سنی و شیعه به آزار و اذیت یکدگر همت نگماشته باشند در حالی که 

اق 
ّ

طبق آیات قرآن هر دو مسلمانند و قتل مسلمان یکی از گناهان کبیره است. قرآن دعوت به اتف

ح
ّ
ْ ٱوَ ﴿ :اد کرده و فرمودهو ات ِ ٱِ�َۡبِل  ۡ�تَِصُموا َّ�  ْۚ قُوا و  ۳۱ر سوره روم آیه ، و د﴾َ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ

 فرموده: ۳۲
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ْ ِمَن ﴿ ِينَ ٱِمَن  ٣١ لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَوَ� تَُ�ونُوا ۖ ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما  �َّ ْ ِشَيٗعا ْ دِيَنُهۡم َوَ�نُوا فَرَّقُوا
يِۡهۡم فَرُِحوَن   .]۳۲-۳۱: [الروم ﴾٣٢َ�َ

از مشرکین نباشید آنانکه تفرقه دینی آورده و شیعه شیعه و دسته دسته گردیده و هر حزبی به «

 ».آنچه نزدشان بوده شاد شدند

ط 
ّ
متأسفانه در اثر تفرقه مذهبی ممالک اسالمی را تجزیه نموده و استعمار بر همه مسل

 قرآن از هریک  ذهبیگردیده و باز مسلمین بیدار نشدند، و گویندگان م
ّ

از آنان شب و روز بر ضد

خواهی خواسته ایشان را بیدار کند و یا مواّد  کنند و اگر دانشمند خیر یکدگر تکذیب و بدگوئی می

 مرحوم آیت 
ً
نفاق را بردارد و وسائل تفرقه را از بین ببرد مورد طعن و لعن خود مسلمین شده مثال

وسائل تفرقه میان سنّی و شیعه زیاد کردن شهادت بر والیت الله خالصی اعالم کرد که یکی از 

 ۀدر اذانست و طبق کتب و احادیث شیعه این شهادت در اذان نبوده و بدعت است، این مادّ 

افتراق را که جزء اذان نبوده حذف کنید، در عوض اینکه امثال و اقران او، او را تصدیق و یاری 

 و مردم عوام را بر او شورانیدند.  کنند آمدند از روی حسد او را تکذیب،

کنند چاپ  ها خرج می آن پول ۀاند، و دربار یکی از زیان و ضررها که مسلمین مبتال شده -۷

 قرآنی است که مخالف قرآن است بسیاری از مطالبش، مانند کتاب  کتاب
ّ

های ضد

  غدیر، و امثال آن.خطبۀ  ضرب شمشیر بر منکر
کر دادیم البته زیان ها را   ما برای نمونه این زیان

ّ
توان شمرد،  های دیگر نیز هست که نمی تذ

ها و زنجیرها و  ها و علم حجله ها و های معموله و طبل و دهل و دسته مانند مخارج عزاداری

 قرآنی شر مجالس هفتگی و
ّ

آور و  کساالنه غیر مشروع و مجالس دعاهای غیر مشروعه ضد

طوری که پوست سر را بشکافد، که هر تیغی ولّی ه دن بز های قمه فالن و زیان بی های بی سفره

ها  این نخودی. ۱۸طفل و یا سلمانی بر سر او بزند باید یک شتر دیه دهد و یا ده اشرفی طالی 

چنین کاری  صکه ذکر شد تمام برخالف دستور قرآن است و صدر اسالم نبوده و رسول خدا

ه دشمنان دین و شّیادان و هوس
ّ

رانان این کارها را بوجود  نکرده تا امت به او اقتدا کنند، ولی یکعد

هائی است که بهره دارد، افتراهائی است بدین اسالم  آورده و دست بردار نیستند، زیرا دکان

 :و فرمودهدر قرآن هشدار داده است اند که باعث غرور و غفلت عوام شده و خدا  بسته

وَن ﴿ ا َ�نُواْ َ�ۡفَ�ُ  .]۲۴: [آل عمران ﴾٢٤وََغرَُّهۡم ِ� دِينِِهم مَّ
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دانشمندان بیدار اسالمی باید بکوشند و مردم را بیدار کنند و بفهمانند که آنچه ذکر شد از 

دین نیست و آتش نفاق بین سّنی و شیعه را خاموش کنند، و بین این دو دسته برادران اسالمی 

حاد و حسن تفاهم کنند.  ایجاد
ّ
 ات

ه روحانی
ّ

ی امور دین شده متأّسفانه یکعد
ّ

اند که هر روز معرکه نفاق و  نمای نادان متصد

 در کتاب احتجاج طبرسی خطبه غوغای اختالف را زیادتر می
ً
ای را نقل کرده از رسول  کنند، مثال

د ضعیف بیشتر ندارد، خدا در روز عید غدیر که آن خطبه مخالف صد آیه قرآن است و یک سن

راویان آن عبارتند از محمد بن موسی الهمدانی که علمای رجال شیعه، او را ضعیف و جّعال و 

اند، و او روایت کرده از سیف بن عمیره که علمای رجال شیعه او را نیز مطعون و  غالی شمرده

اب و غالی شمرده  ملعون و ضعیف شمرده
ّ

اند اقوال  و فرمودهاند، و صالح بن عقبه که او را کذ

ه
ّ
 قرآنی را با  زشت او بسیار و حدیث او مردود است، ما در مجل

ّ
ای ذکر کردیم که این خطبه ضد

قرائت نکرده، ولی معلوم باشد که ما منکر اصل قضّیه غدیر خّم  صچنین روایتی رسول خدا

� وال امواله،  من كنت مواله فع�« :راکه فرموده صایم، یعنی کلمات رسول خدا نشده
ه مغرض نفاق »من وااله واعد من اعداه

ّ
انداز، نفهمیده و نسجیده بنا  قبول داریم، آنوقت یکعد

تی 
ّ
کردند بدگوئی و مردم را بر علیه ما تحریک نمودن و حتی وادار کردند شیخ پیرمرد محال

ث جلیل است بر ما رّد بنویسد، و ایشان تأّمل نکرده ساده
ّ

و با  ای را که بقول خودش محد

و از تهمت و دروغ نوشته، و ما را مّتهم نموده 
ّ
اینجانب تماس نگرفته با یک آب و تابی کتابی ممل

هام است. شما مالحظه فرمائید 
ّ
به انکار اصل غدیر خّم، در حالیکه چنین نیست و صرف ات

ث جلیلی خبر از این سند رسوای این خطبه ندارد و خطبه را با اصل قضّیه غدی
ّ

ر چگونه محد

ث جلیل گفت؟ آیا نویسنده و ناشرین چنین  خّم فرقی نگذاشته، آیا می
ّ

توان چنین کسی را محد

ه نمای دیگری که خود را راهنمای مردم می کتبی مسلمانند؟ روحانی
ّ

ای از جّهال را روز  داند عد

قمری تحریک نمود که پس از نمار جماعت ما بریزید در مسجد ما و مرا به  ۱۳۹۴رمضان  ۱۹

ل برسانند، تا هم کاری خود را با ابن ملجم مرادی که در کوفه این کار را کرد ثابت کند و با قت

گیریم  دانند، ولی ما خدا را شاهد می می ÷المؤمنین وست امام المتقّین امیراین حال خود را د

رِ�ُد إِ�َّ ﴿ البین و رفع عداوت فریقین که قصدی نداریم جز اصالح ذات
ُ
ٰ ٱإِۡن أ ۡصَ� َما  حَ ۡ�ِ

ِ  ۡسَتَطۡعُتۚ ٱ  ب
ِۚ ٱَوَما تَۡو�ِيِ�ٓ إِ�َّ �ِيُب  �َّ

ُ
ُۡت �َ�ۡهِ أ و بهر حال در عوض یاری  ،﴾٨٨َعلَۡيهِ تََو�َّ



 قرآن برای همه    ١٦٠

 

زنند برای حفظ خرافات خود. ما از خدا بیداری مسلمین را  هزاران تهمت و افتراء به ما می

 خواهانیم. 
گاه شو ند و بدانند که همانطور که معاویه برای پیشبرد بنابر آنچه ذکر شد مسلمین باید آ

ریاست و اهداف غلط خود قرآن را سپر کرد و باالی نیزه برد و مسلمین را گول زد و بدین وسیله 

ه
ّ

ط پیدا کرد همین طور عد
ّ
ای از مسلمین نام حضرت علی و نام امامان اهل بیت را  بر مردم تسل

عقل و  ÷و عشق حسین ÷خود و بنام عشق علیاند برای پیشبرد اهداف غلط  وسیله کرده

قرآن را کنار گذاشته و اسالم را خراب کرده و هرچه بدعت بوده در زیر چتر محبت دروغی خود 

اند که روح اهل بیت از آنها  اند، و شعائری را به نام مذهب اهل بیت آورده در اسالم وارد کرده

ند که مخالف قرآن و عقل است. مسلمان نباید ا بیزار است و عقایدی را در میان مردم نشر داده

بنام علی و سایر بزرگان دین اسالم را خراب کند و میان مسلمین نفاق اندازد. از آن جمله به اهل 

اینکه آنان دشمن علی و ما دوست علی هستیم. و این خطا و گناه  ۀگویند به بهان سّنت بد می

 اهل سّنت دشمن اهل ب
ً
نیستند بلکه تمام فضائل  صیت رسول خدابزرگی است. زیرا اوال

واقعی حضرت علی و سایر افراد اهل بیت رسول را قبول دارند و در کتب ایشان مسطور است. 

به اضافه نام علی وحسن و حسین و جعفر و عباس در میان اوالد اهل سّنت بسیار است، و 

 قرآن همین همین دلیل بر محبت ایشان است به صاحبان این اسماء. و از جمله ا
ّ

عمال ضد

   زیارت قبور امامان اهل بیت و ساختن زیارتنامه
ّ

قرآن  هایی است که جمالت بسیاری از آنها ضد

 در زیارت آن امامان آوردهاست، 
ً
تری و وترد جوايب يتسمع كالم كأشهد أن« :ند کها مثال

کنی  مرا رّد می شنوی و جواب دهم ای بزرگوار که تو کالم مرا می من شهادت مییعنی  ،»يمقام

گوید انبیاء پس از رفتن از دنیا،  بینی، در حالی که قرآن می دهی و تو محل ایستادن مرا می و می

العند مانند آیه  از دنیا بی
ّ

غیر هرکس  گوید سوره مائده، و قرآن می ۱۱۷و  ۱۰۹بقره و آیه  ۲۵۹اط

دهند  شنوند و جواب نمی کسان نمیاند بخواند آن  خدا را از کسانی که از دنیا رفته و وفات نموده

 فرماید: سوره فاطر می ۱۴و  ۱۳ه چنانکه در آی

ِينَ ٱوَ ﴿ إِن تَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعواْ  ١٣َما َ�ۡملُِكوَن ِمن قِۡطِمٍ�  ۦتَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  �َّ
 .]۱۴-۱۳: [فاطر ﴾ُدَ�َٓءُ�مۡ 

 :فرموده ۶و  ۵در سوره احقاف آیه  و
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ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ﴿ َضلُّ مِمَّ
َ
ِ ٱَوَمۡن أ وَُهۡم َعن  لۡقَِ�َٰمةِ ٱإَِ�ٰ يَۡوِم  ۥٓ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ  �َّ

ْ بِعَِباَدتِِهۡم َ�ٰفِرِ�َن  �َّاُس ٱ�ذَا ُحِ�َ  ٥ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُوَن  ۡعَداٗٓء َوَ�نُوا
َ
ْ لَُهۡم أ  ﴾٦َ�نُوا

 .]۶-۵[األحقاف: 
خواند که جواب او را تا قیامت  خواند، کسی را می تر از آنکه غیر خدا را می گمراهکیست «

خوانند دشمن  دهد و آنان از دعای ایشان غافلند و چون مردم محشور شوند آنان را که می نمی

 .»ایشان باشند

و خدا  خبرند. شود که انبیاء واولیاء پس از مرگ از دنیا بی و همچنین از آیات لبث استفاده می

 :فرموده ۲۲خود در سوره فاطر آیه  به رسول

ن ِ� ﴿ نَت بُِمۡسِمٖع مَّ
َ
 .]۲۲: [فاطر ﴾٢٢ لُۡقُبورِ ٱَوَمآ أ

 ».توانی بشنوانی ای محمد تو به کسانی که در قبرند نمی«

 خواندن کسی که از دنیا رفته و خواندن غیر خدا در حوائج و ادعیه که عبادتست، کفر و 
ً
اصال

 :فرماید شود چنانکه در سوره جن می میشرک محسوب 

ِ ٱفََ� تَۡدُعواْ َمَع ... ﴿ َحٗدا  �َّ
َ
 .]۱۸: [الجن ﴾١٨أ

 .»با خدا احدی را مخوانید«

 و صدها آیات دیگر در قرآن است که نباید در عبادات موجودی را غیر از خدا خواند. 

 قرآن است  و از جمله چیزهائی که بنام سادات اهل بیت میان مردم معمول شده
ّ

و ضد

های  ساختن قبور سیمین و زرّین و نذر و نیاز ووقف بر آن قبور است که همه ساله مخارج و پول

ت فقیر صرف آنها می
ّ
شود، خدا در آیات زیادی از این عمل نهی کرده، از  زیادی از این مل

  :فرموده ۵۶آنجمله در سوره نحل آیه 

ا َرَزۡقَ�ُٰهۡمۗ تَ َوَ�ۡجَعلُوَن لَِما َ� َ�ۡعلَُموَن ﴿ ِ ٱنَِصيٗبا ّمِمَّ وَن  َٔ لَتُۡ�  �َّ ا ُكنُتۡم َ�ۡفَ�ُ لُنَّ َ�مَّ
 .]۵۶: [النحل ﴾٥٦

ها)، قسمتی از آنچه را روزیشان  ها و بارگاه دانند (همچون گنبد برای چیزهای که نمی

 بود. البته مسئول خواهید اند  دهند بخدا قسم از افتراهائی که بسته ایم قرار می ساخته

باید به مردم عوام فهمانید کسی که از دنیا رفته احتیاجی به نذر و نیاز و وقف شما ندارد و 

م و کتل و زنجیر خریداری می هائی که در میان ضریح ریخته می پول
ً
  شود و یا ًعل

ً
شود تماما

اسراف و حرام است و باید به محتاجان و فقراء داد. غیر از خدا کسی حاضر و ناظر نیست و از 
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حال بندگان خبرندارد، اولیاء و انبیاء اگر از حال و اعمال و افعال بندگان خدا خبردار شوند در 

ه بخورند در شوند و همواره باید از اعمال و رفتار بد مردم غّص  عالم برزخ محزون و غمگین می

یعنی: اولیاء . ]۳۸[البقرة:  ﴾٣٨فََ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن ﴿ :صورتی که خدا فرموده

 ای دارند. که نه ترسی و نه غّصه اند و انبیاء از دنیا به جائی رفته
 اند این است که ها که زیر نام اولیاء و ائمه در میان مردم منتشر ساخته ازجمله بدعتو 

گناهی و خالفی و جنایتی مرتکب شود متوّسل به آنان شود که آنان واسطه و یا شفیع شده هرکس 

سازند، و این مطلب را  رهانند و وارد بهشت می و ایشان را از قانون کیفری که خدا مقّرر کرده می

مستنقذ الشيعة «: گویند که در زیارت امام به او میاند مانند آن ر احادیث و زیارات خود آوردهد

شیعیان خالص است از گناهان بزرگ.  ۀدهند یعنی: امام نجات ،»املخلصني من عظيم األوزار

 به رسول خود فرموده: ۱۹زمر آیه در حالیکه خدا در سوره 

نَت تُنقُِذ َمن ِ� ﴿
َ
فَأ

َ
 .]۱۹: [الزمر ﴾١٩ �َّارِ ٱأ

 .»توانی نجات دهی آنکه را اهل آتش است آیا تو می«

مخلص  ۀتوانی. باید پرسید چگونه شیع و این جمله استفهام انکار است یعنی تو نمی

مخلص است پس  ۀشود شیع شود و آیا کسی که مرتکب گناهان بزرگ می مرتکب گناهان می

 خدایتعالی با عدالت و فرموده
ً
های خود که  تمام جنایتکاران بزرگ اولین شیعه علی هستند! اصال

کند و کسی ممکن نیست به او بگوید که عدالت مکن، و  در قرآن وعده داده در قیامت رفتارمی

را برای خاطر خود صرفنظر و خالف وعده کرده و فالنی از قول و های خود عمل منما  به فرموده

خبرند و از حال  من عذاب مکن. به اضافه انبیاء واولیاء از دنیا رفته و طبق آیات قرآنی از دنیا بی

دانند چه کسانی چه کرده و چه عقایدی دارند و مقصرین و یا غیر  بندگان خبری ندارند نمی

إِنَّا َ�ۡعلَُم ﴿ :فرمودهان حّق تجسس ندارند و خدا شناسند و از اعمال و گناه دیگر مقصرین را نمی
وَن َوَما ُ�ۡعلُِنوَن  َعلِيُمۢ  ۥإِنَّهُ ﴿، ﴾�نَّ َر�ََّك َ�َۡعلَُم َما تُِ�نُّ ُصُدورُُهمۡ ﴿، ﴾٧٦َما �ُِ�ُّ

ُدورِ ٱبَِذاِت  ِ ﴿، ﴾٤٣ لصُّ یعنی: وکافی است  ﴾١٧َخبَِ�ۢ� بَِصٗ��  ۦَكَ�ٰ بَِرّ�َِك بُِذنُوِب ِعَبادِه

 پیغمبری که افراد امت خود را ندیده و 
ً
که خدا به گناهان بندگانش خبیر و بینا باشد. اصال

 !الهی چه بگوید؟ ۀگردد و در محکماند چگونه واسطه و شفیع  داند چه کاره نمی
یده اند و مقررات الهی را ناد ای بنام ائمه و دوستی ائمه، دین خدا را عوض کرده بهرحال عده

اند. و از آن جمله اخبار را و اگر چه خبر واحد باشد بر قرآن  گرفته و هزاران بدعت و باطل آورده



 ١٦٣  خبری از قرآن ضررهای مادی و معنوی دارد بی -۲۴

  

الله و خبر قطّعی الدالله است،  دهند و می متواتر ترجیح می
ّ

و بدین واسطه گویند قرآن ظّنی الد

جعل شده  آنقدری که به اخبار اند. و است دور کرده »هدی للناس«خدا که امت را از کتاب 

 از قرآن بی
ً
 اعتناء و فقط بنام عترت خبر و بی عالقه دارند، به آیات قرآن عالقه ندارند. و اصال

اند و مؤاخذه خواهند شد، زیرا اسالم یک دین بوده و اینان بنام  خواسته گفته و عمل کردههرچه 

 غاله و و و و.اند بنام جعفری و زیدی و صوفی و شیخی و اسماعیلی و  ائمه، صد مذهب کرده
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عی نبّوت آوردن معجزه است، پس یکی از نشانه
ّ

معجزه را دید، باید هرکس  های صدق مد

اخبار برای او ثابت شود باز باید ایمان آورد. معجزات انبیاء ایمان آورد و اگر ندیده، ولی بتواتر 

توان ثابت نمود فقط پیغمبر اسالم است که معجزه  بیند و نه بتواتر می زمان سابق را نه کسی می

شود، زیرا قرآن حاضر و برای همه  او یعنی قرآن هم متواتر است و هم محسوس و مشاهده می

یاء ناقالنی جز خبر واحد مجهول ندارد، مگر اینکه کسی کس مشهود است. معجزات سایر انب

را ثابت  ÷یکی از انبیاء ۀبخواهد معجزهرکس  بتوّسط قرآن معجزات ایشان را ثابت کند. پس

 کند، باید اول به قرآن ایمان آورد. 

بهر حال قرآن معجزه وسند نبّوتست و باید بررسی کرد که چگونه معجزه است. پس 

ن چیزیست که بشر را عاجز کند، یعنی علمای بشری نتوانند مانند آن را گوئیم معجزه آ می

 اعالم شده که اگر تمام جّن و انس جمع شوند، و به یاری یکدگر 
ً
بیاورند. در این قرآن صریحا

 :فرموده ۸۸سوره بنی اسرائیل آیه  برخیزند بمانند قرآن نیاورند. در

�ُس ٱ ۡجَتَمَعِت ٱقُل لَّ�ِِن ﴿ نُّ ٱوَ  ۡ�ِ تُواْ بِِمۡثِل َ�َٰذا  ۡ�ِ
ۡ
ن يَ�

َ
ٰٓ أ تُوَن بِِمۡثلِهِ  ۡلُقۡرَءانِ ٱَ�َ

ۡ
 ۦَ� يَ�

 .]۸۸[اإلسراء:  ﴾٨٨َولَۡو َ�َن َ�ۡعُضُهۡم ِ�َۡعٖض َظهِٗ�� 
بگو اگر جّن وانس اجتماع کنند بر اینکه بمانند این قرآن بیاورند بمانند آن نیاورند و اگر چه «

 .»گر باشندبعضی پشتیبان بعضی دی

 : فرموده ۲۳و در سوره بقره آیه 

ْ �ُِسوَر�ٖ ّمِن ّمِۡثلِهِ ﴿ تُوا
ۡ
ٰ َ�ۡبِدنَا فَ� ۡ�َا َ�َ ا نَزَّ ْ ٱوَ  ۦ�ن ُكنُتۡم ِ� َرۡ�ٖب ّمِمَّ  ۡدُعوا

ِ ٱُشَهَدآَءُ�م ّمِن ُدوِن  ْ فَ  ٢٣إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  �َّ ْ َولَن َ�ۡفَعلُوا ْ �َّ ٱفَإِن لَّۡم َ�ۡفَعلُوا  ُقوا
 .]۲۳: ةبقر[ال ﴾...�َّارَ ٱ

ید، یک سوره بمانند آن بیاورید و گواهان  خود نازل نموده ۀو اگر از آنچه ما بر بند«
ّ
ایم در شک

گوئید، پس اگر نیاوردید و نخواهید  خود را غیر از خدا بخوانید تا گواهی دهند اگر راست می

 .»آورد پس از آتش دوزخ بترسید
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سوره طور نیز  ۳۴تواند بیاورد چنانکه در آیه  بنابراین هیچکس سخنی مانند قرآن نمی

 فرموده: 

تُواْ ِ�َِديٖث ّمِۡثلِهِ ﴿
ۡ
 .]۳۴: [الطور ﴾ۦٓ فَۡلَي�

با کمال جرأت و کمال اطمینان  صقرآن این مطلب را مکّرر تذکر داده و پیغمبر اسالم

وند و عجز بشر را در مقابل قرآن مشاهده کنند و ابالغ نموده تا هر دوره و زمانی اهل آن بشن

آن را با قرآن و آوردن مانند  ۀبدانند در محیط عربستان که کانون فصاحت بود یارای معارض

 نداشتند چه رسد به دیگران.

لزوم معجزه برای آنست که مقام شامخ نّبوت و  :گوئیم اما کیفیت اعجاز قرآن: پس می

طلبان نباشد و دزدان دین و راهزنان  سفارت الهی دستخوش اغراض کسان و مورد طمع جاه

 ۀباشد الزم است امری بیاوردکه از عهد نتوانند اّدعای نّبوت کنند، برای کسی که فرستاده خدا می

مری معجزه نباشد هر فردی از افراد ممکن دیگران خارج و گواه راستی او باشد و اگر چنین ا

تفرقه و اختالف شود و بجای هدایت وسعادت موجب  ۀاست به اّدعای نّبوت برخیزد و مای

ضاللت وشقاوت گردد. لزوم معجزه امری است طبیعی و فطری و بجز معجزه مدرکی برای 

 الزم نیست. رای غیر انبیاء معجزهصّحت دعوت نّبوت در پیشگاه عقل چیزی نباشد، و ب

 معجزه بر سه قسم است 
طبیعت باشد، و مجرای طبیعت را تغییر دهد،  امری که بر خالف قوانین و مقّررات -اول

گواه آن را  این جریان را از هم بگسلد و ۀیعنی خدائی که خالق و موجد مجرای جهان است. رشت

 خود قرار دهد مانند آنکه آب را بشکافد و آتش را سرد کند.  ۀصّحت اّدعای فرستاد

امری که برخالف طبیعت نباشد و وقوع آن معلول یکی از عوامل طبیعی باشد ولی  -دوم

درک نکند، ولی ممکن باشد آن را  بشر آن را درک نکرده و از نظر بشر مستور باشد و حقیقت

گردد. اما در انظار اهل زمان برخالف طبیعت  روزی برسد که در نتیجه پیشرفت علوم راز کشف

باشد  بشمار آید، معلوم نیست معجزاتی که برای پیامبران اجرا شده از کدام یک این اقسام می

زیرا جریان قوانین عالم طبیعت بقدری مرموز و پیچیده است که راهی برای اینکه مخالف و یا 

 موافق طبیعت کدام است، در دست نیست. 
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 کمال در علمی است که بشر بعضی از مراتباز ا -سوم
ّ

آن را  قسام اعجاز رسیدن بسر حد

به توّسط آن را  تواند برسد، ولی به آخرین درجات آن نرسیده و خدایتعالی آخرین درجه می

 رسول خود اظهار کند، بطوری که خرق طبیعت نباشد و جریان عالم اسباب را قطع نکند. 

 قوانین آن چیزی نیست، قرآن و اعجاز آن از قسم سوم 
ّ

است که در آن مخالف طبیعت و ضد

کامل، قواعد فصاحت و زیبائی لفظی و لغوی بشری و معارف حقیقی فطری در آن  ۀو به درج

 بشر خارج است. ۀای که از عهد مراعات شده، به درجه

 تمام این اقسام مذکور، کار خدا است زیرا خدا باید گواهی دهد به صدق رسول خود، و 

مبر نیست طبق آیات قرآن که گواهی خدا همان ایجاد معجزه است. پس کار معجزه کار پیغ

ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيَم  قُۡلَنا﴿ :فرموه و در قّصه حضرت  .]۶۹[األنبیاء:  ﴾٦٩َ�َٰناُر ُكوِ� بَۡرٗدا وََسَ�ًٰما َ�َ

ۖ ٱَما ِجۡئُتم بِهِ ﴿ :فرموده ÷موسی ۡحُر َ ٱإِنَّ  لّسِ َ ٱإِنَّ  ۥٓ َسيُۡبِطلُهُ  �َّ َ� يُۡصلُِح َ�َمَل  �َّ
�ِيُ�م بِهِ  قَاَل ﴿ :فرموده ÷و در قّصه حضرت نوح .]۸۱[یونس:  ﴾٨١ لُۡمۡفِسِدينَ ٱ

ۡ
َما يَأ إِ�َّ

ُ ٱ  .]۵۹اإلسراء: [ ﴾�َّاقَةَ ٱَوَءاتَيۡنَا َ�ُموَد ﴿ :فرموده ÷و در قّصه حضرت صالح .]۳۳[هود:  ﴾�َّ

ۡرنَا  إِنَّا﴿ :فرموده ÷و در قّصه حضرت داود َباَل ٱَسخَّ َ�َّا َ�ُ ﴿ و .]۱۸ص: [ ﴾ۡ�ِ
َ
 ۡ�َِديدَ ٱ�

ۡ�َا ﴿ :به قرآن فرمودهو راجع  .]۱۷األنبیاء: [ ﴾١٧ُكنَّا َ�ٰعِلَِ� ﴿ و .]۱۰سبأ: [ ﴾١٠ إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
تعالی ایجاد صو قرآن معجزه و کالم خدا است نه کالم رسول .]۹الحجر: [ ﴾ّ�ِۡكرَ ٱ

ّ
، البته حق

 ایم مراجعه شود.  کند اما با شرایطی که ما در کتاب عقل و دین ذکر نموده معجزه می





 
 

 هر پیغمبری باید مناسب زمان او باشد  ۀمعجز -۲۶

زمان او  ۀعصا را اژدها کرد به مناسبت اینکه سحر ÷خدایتعالی برای حضرت موسی

شفاء مرضی و أحیاء أموات بود، به  ÷کارهائی شبیه به آن داشتند، و معجزه حضرت عیسی

های  عالی رسیده بودند، ولی مرض ۀمناسبت اینکه دکترهای زمان او در فّن معالجه به درج

امراض سخت را به دعای او شفا  مزمن را معالجه نکردند. خدا برای صدق اّدعای او چنین

مردم در فّن  صکرد. زمان حضرت محمد خود خوب می ۀداد و اکمه و ابرص را به اراد می

پروری و زیباگوئی استاد بودند، خدا برای صدق نّبوت او کتابی به او نازل کرد که  خطابه و سخن

رانان در مقابل آن عاجز تر باشد، به طوری که سخن تر و دلنشین از هر کالمی زیباتر و شیرین

 باشند. 

 امتیاز قرآن از سایر معجزات
  :قرآن از جهاتی با سایر معجزات فرق دارد

در قرآن و ترتیب حروف و کلمات آن خرق قوانین طبیعی نشده واین بهتر از معجزاتی  -۱

است که خرق نوامیس طبیعت در آن باشد زیرا بهم زدن قوانین طبیعت که آتش را 

و مردم و اعتقاد به الوهیت آورندگلستان و یا 
ّ
آن  ۀچوب را اژدها کردن موجب غل

خواستند  از معجزات خارق العاده که از او می صشود، و لذا پیغمبر اسالم می

نمود، تا ببینند  کرد و مردم را به اعجاز قرآن و نظر در آن دعوت می خودداری می

ب شده چنان معارف و فص
ّ
احت دارد که همه را کالمی که از حروف معمولی مرک

متّحیر ساخته، با اینکه برخالف طبیعت کالمی در آن نیست، تا بنگرند و درباره 

غلو نکنند، و لذا به بندگی همواره افتخار داشت نه به کارهای  صمحمد

 العاده.  خارق

ر در  ۀامتیاز دیگر آنست که پیروان اسالم به واسط -۲
ّ
ر و تفک

ّ
ر در آن آشنا به تد

ّ
 و تفک

ّ
تأمل

ل ایشان زیاد شود، و از تقلید اجتناب کنند به 
ّ

امور معنوی و قضاوت فکری شوند و تعق

 خالف سایر معجزات که چنین فائده نداشت. 
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خردانه کنند و  های بی شود که مردم درخواست العاده باعث می آوردن معجزات خارق -۳

ّهم به سحر و مقام نّبوت دستخوش اوهام این و آن گردد، و در نتیجه رسول خدا را مت

شعبده کنند، و به اضافه یک رشته افسانه و خرافات در پیرامون آن جعل کنند، به خالف 

 قرآن که چنین نیست. 

عای پیغمبر است، و بین  -۴
ّ

امتیاز دیگر قرآن این است که قرآن دلیل بر نّبوت و نّبو ت مد

عی تناسب و ارتباطی است یعنی نبّوت برای تربیت و قرآن د
ّ

ستور تربیت دلیل و مد

 است، به خالف سایر معجزات که چنین تناسبی با نّبوت ندارند. 

م و سهل -۵
ّ
ترین کار بشر است، با این حال اگر بشر  امتیاز دیگر اینکه قرآن از جنس تکل

شود، ولی معجزات دیگر از جنس  نتواند مانند آن را بیاورد، بخوبی اعجاز آن ثابت می

 کارهای سهل بشری نیست. 

 ۀدائمی و آئین او جاویدان است، معجز صدیگر اینکه چون نّبوت پیغمبر اسالمامتیاز  -۶

او نیز باید ماندنی باشد که در هر دوره دلیلی بر اثبات نّبوت او باقی باشد به خالف 

هرکس  تاریخ ثابت شود وبوسیلۀ  سایر معجزات که باقی نمانده و وجود آنها باید

 کارهای فوتواند وقوع آنها را انکار کند،  می
ً
العاده را زود  العاده و خارق ق مخصوصا

 مردمی که ماّدی باشند و با معنوّیات و تأثیر عالم غیب الهی  انکارمی
ً
کنند، خصوصا

 سر و کاری ندارند. 

شود و  اعجاز قرآن و عظمت آن به واسطه ترقی علوم و افکار در هر دوره بهتر ثابت می -۷

های  شود، و راه ضه آن بر اهمیت آن افزوده میبه واسطه عجز مردم هر دوره از معار

شود، ولذا اعجاز قرآن از نظر علوم جدیده یکی از  جدیدی برای اعجاز آن کشف می

شود، اعجاز آن از نظر علوم فّنی و طبیعی و فیزیولوژی و از  وجوه اعجاز آن شمرده می

و کیفیت خلقت شناسی و تلقیح بادها   شناسی و گیاه نظر علم هیئت و نجوم و جنین

مربوط به آن  آسمان و زمین و سایر علوم امروزه که ما إن شاء الله در ضمن ترجمه آیات

 اشاره خواهیم نمود.

 اشکال و جواب آن 
کند اعجاز قرآن را اما برای دیگران چگونه  اگر کسی بگوید عالم به لغت عربی درک می

اعجاز آن ثابت شود؟ جواب آنست که دیگران باید رجوع کنند به اساتید این فّن و یا به اهل 
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زبان، و از ایشان نظر بخواهند، و البته اساتید فّن عربّیت به قدر کافی در اثبات اعجاز قرآن 

ابوعبدالله زنجانی و ابوعبدالله مزربانی و رافعی مصری و  :اند مانند اند ونظر داده ا نوشتهه کتاب

عالمه سیوطی و عبدالقادر جیالنی و جاحظ و باقالنی و سکاکی و واسطی و رمانی و فخرالدین 

 در اینجا ده
ً
 رازی و ابن ابی االصبح و زملکانی و شیخ مجتبی قزوینی و صدها نفر دیگر و فعال

 :کنیم وجوه اعجاز قرآن را ذکر می وجه از





 
 

 قرآن از جهاتی معجزه است  -۲۷

 هدایت  :وجه اول
وفق دارا بودن آن بر معارف فطری و علوم حقیقی بر   یکی از جهات اعجاز قرآن از جهت

عقل، و در زمانی که نازل شد چنین علومی در تمام روی زمین نبود، و احدی از علمای بشری 

اعجازش از همین جهت بوده،  ۀشود که عمد دانست. از قرآن استفاده می چنین معارفی را نمی

رر خود را معرفی کرده به علم و نور و هدایت و حکمت و بصیرت و نیز فرموده:
ّ
 زیرا قرآن مک

تُواْ بِِ�َ�ٰٖب ّمِۡن ِعنِد  قُۡل ﴿
ۡ
ِ ٱفَ� ۡهَدىٰ  �َّ

َ
گوئید  اگر راست می: «. یعنی]۴۹[القصص:  ﴾ُهَو أ

، و غیر قرآن را گمراهی و ضاللت و »از جانب خدا کتابی بیاورید که دارای هدایت بیشتری باشد

نداشتند، و ظلمات خوانده، و به طور قطع قبل از نزول قرآن علمای بشری چنین علم و حکمتی 

ت بودند که بعد از قرآن چنین های خیالی فالسفه در تاریکی و ضالل در ظلمات اوهام و بافته

 .»من طلب اهلدی من غ� القرآن أضلّه اهللا«: مکّرر فرموده صاست، و لذا رسول خدا
 ÷هرکس از غیر قرآن هدایت جوید، خدا او را به گمراهی رهایش نماید. امیرالمؤمنین :یعنی

: یعنی .»منهج واضح بعثه حني ال علم قائم، وال منار ساطع، وال« :فرموده ۱۹۴خطبه در 

 ای از هدایت و نه نور روشنی و نه راه واضحی بود.  رسول خود را فرستاد وقتی که نه نشانه اخد
أرسله ... والدنيا كاسفة النور، ظاهرة الغرور، قد درست منار «: فرموده ۸۷و در خطبه 

: خدا رسول خود را فرستاد در حالی که دنیا نور هدایتی یعنی .»وظهرت أعالم الردیاهلدی، 

های نور و هدایت مندرس و عالئم  نداشت و علومی جز غرور نبود، غرور دنیا آشکار، و نشانه

 پستی هویدا بود. 

ع خواهد شد که تمام ملل و دانشمندان
ّ
 آری اگر کسی به تاریخ دنیای آن روز نظر کند مطل

و   پرست و ستاره پرست و بت ایشان گمراه بودند، ملل بزرگی مانند هند و ایران و روم و چین آتش

پرست بودند. یهود و نصاری برای خدا دختر و پسر قائل بودند و در حوائج به هر چیزی  گاو

می ها، عل خرافات دیگر. و فالسفه یونان جز اوهام و خیاالت و بافندگی ۀتوّسل داشتند به ضمیم

نداشتند، علم ایشان عبارت بود از وحدت وجود و وصل بحّق و قدم عقول عشره و ماند این 
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خرافات در تمام روی زمین کسی نبود که به خدای حقیقی منّزه از صفات مخلوق قائل باشد و 

عقائدشان برخالف عقل سلیم و فطرت پاک بود، علم نجوم و هئیت ایشان عبارت بود از زمین و 

ست پیازی. در این هنگام خدا کتابی فرستاد روشن ساده دارای توحید فطری و آسمان پو

شناخت خدای منّزه از حد و حدود و سایر صفات امکانی. و سایر معارف و حقائق عوالم ملک 

و ملکوت و قیامت، به انضمام اخالق و قواعد و قوانین همگانی به نام قرآن که بهتر از آن کتاب 

حقائق بر خالف تمام افکار بشر آن روزی بود آن هم به توسط یک مرد امکان ندارد و این 

سواد درس نخوانده، واگر کسی بگوید درس خوانده بایدبگوید نزد اساتید اوهام وخرافات  بی

درس خوانده، زیرا در تمام جهان تدریس علوم حقیقی نبود، معلمی که واجد آن باشد پیدا 

 :دایت خواند و خود قرآن خود را به اوصاف ذیل معرفی کردهشد، و لذا باید قرآن را نور ه نمی

َ�َمن﴿ گاهی خود را نور الهی خوانده و فرموده:
َ
َح  أ ُ ٱَ�َ ٰ نُورٖ  ۥَصۡدَرهُ  �َّ ۡسَ�ِٰم َ�ُهَو َ�َ لِۡ�ِ

ّ�ِهِ  ّ�َِك ﴿ :ا حق و حقیقت گویدگاهی خود ر .]۲۲[الزمر:  ﴾ۦۚ ّمِن رَّ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
 ﴾ۡ�َقُّ ٱأ

ُِل ﴿ »گاهی خود را شفاء و رحمت نامیده .]۱: الرعد[  ﴾َما ُهَو ِشَفآءٞ َورَۡ�َةٞ  لُۡقۡرَءانِ ٱِمَن  َوُ�َ�ّ

ْ ٱوَ ﴿ :گاهی خود را حکمت و نعمت نامیده .]۸۲[اإلسراء:  ِ ٱنِۡعَمَت  ۡذُكُروا َعلَۡيُ�ۡم َوَمآ  �َّ
نَزَل َعلَۡيُ�م ّمَِن 

َ
ی خود را برهان و بصیرت وصف گاه .]۲۳۱[البقرة:  ﴾ۡ�ِۡكَمةِ ٱوَ  لِۡكَ�ٰبِ ٱأ

َها﴿ :کرده ُّ�
َ
� ّ�ُِ�مۡ  �َّاُس ٱ َ�ٰٓ �ُِر ﴿ .]۱۷۴[النساء  ﴾قَۡد َجآَءُ�م بُۡرَ�ٰٞن ّمِن رَّ َ�َٰذا بََ�ٰٓ

نَّ ﴿ :را راه رشد و صراط مستقیم خواندهگاهی خود  .]۲۰یة: ث[الجا ﴾لِلنَّاِس 
َ
َ�َٰذا ِصَ�ِٰ�  َوأ

ۖ ٱُمۡسَتقِيٗما فَ  [الجن:  ﴾لرُّۡشدِ ٱَ�ۡهِدٓي إَِ�  ١إِنَّا َسِمۡعَنا قُۡرَءانًا َعَجٗبا ﴿ .]۱۵۳[األنعام:  ﴾تَّبُِعوهُ

ۚ ﴿ گاهی خود را روح و حیات گفته: .]۱-۲ ۡمرِنَا
َ
ٓ إَِ�َۡك ُروٗحا ّمِۡن أ وَۡحۡيَنا

َ
 .]۵۲[الشوری:  ﴾أ

ْ ٱ﴿ ِ وَ  ۡسَتِجيُبوا و از این قبیل اوصاف . ]۲۴[األنفال:  ﴾لِلرَُّسوِل إَِذا َدَ�ُ�ۡم لَِما ُ�ۡيِيُ�ۡمۖ ِ�َّ

شود قرآن علم و نور و حکمت است، اگر چه فصاحت و بالغت و زیبائی  ذکر نمود که معلوم می

الفاظ آن مانند لباس زیبائی است که بر قامت علوم و معارف آن پوشانیده باشد، ولی مفاخره و 

ی
ّ

قرآن به فصاحت تنها نیست، زیرا عاجز ساختن چهار نفر عرب فصیح مانند امرء القیس  تحد

یقی  اهمیتی ندارد، و تمام هدف قرآن این نیست، بلکه هدف قرآن آوردن کماالت و علوم
ّ

حق

 است برای تمام اهل جهان.
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معارضه با اوهام و خرافات و شرک بشریست که نام آنها را  صبزرگترین شأن رسول خاتم

سال قبل از مسیح بوده و  ۶۰۰علم و حکمت گذاشته بودند مانند افکار برماتیدس حکیم که 

سال قبل  ۴۰۰اصلی و آن خدا است، و یا پلوش حکیم که  معتقد بوده که تمام جهان یک جوهر

سال  ۳۰۰حکیم بوده، و مانند پورفیر حکیم که  از هجرت بوده و قائل به وحدت انسان با خدای

قبل از هجرت بوده و قائل به وحدت وجود بوده، و مانند فیثاغورث و جالینوس و امثال آنان که 

 گیج
ً
کننده و گمراهی بود. و هنوز پس از صدها سال  افکار و مذاهبی اختراع کرده بودند که تماما

و عالقه دارند، و در مدارس دینی آنها را تدریس  نمایان اسالمی به آن اوهام معتقد فیلسوف

کنند، ولی تدریس قرآن جزء برنامه نیست. بطلمیوس حکیم علم هئیت و آسمان و زمین  می

کردند و از قرآن  پیازی از خود تراشید که صدها سال فالسفه اسالمی آن را تدریس می  پوست

ه  اند باور نمیخو خبر بودند، و اگر کسی آنها را ظلمات اوهام می بی
ّ

کردند وهنوز زمان ما یکعد

دانند. بنابراین خدا خواست بشر را  خبرند آنها را علم می نما و مراجع دینی که از قرآن بی روحانی

یه و او را از اوهام و خیالبافی
ّ
های بشری برهاند و راه سهل و آسان را به  راهنمائی کند به فطرت اّول

ام قرآن فرستاد که علم باشد در مقابل جهل، و حکمت باشد در او بنمایاند، چنین کتابی به ن

مقابل اوهام فالسفه و حقیقت باشد در مقابل بافندگی و چاپلوسی شعرا، و هدایت باشد در 

لَُ�ِٰت ٱِ�ُۡخرَِجُ�م ّمَِن ﴿ مردم اعالن نمود که این را فرستادمهمۀ  مقابل ضاللت، و به إَِ�  لظُّ
� ٱ پس قرآن برای رفع سرگردانی بشر ونجات او از خرافات آمده و از این  .]۴۳[األحزاب:  ﴾�ُّورِ

جهت معجزه کرده، چگونه معجزه نباشد که اوهام و خرافات در آن راه ندارد لذا کسانی که 

َ�ِٰطُ� ﴿ گفتند این همان خرافات سابقین است دشمن قران بودند می
َ
ٓ أ ٓ إِ�َّ لِ�َ ٱإِۡن َ�َٰذا وَّ

َ
�ۡ 

ولی چون سخنان ایشان نزد عقال و مراجعین به قرآن جز تهمت و دروغ و  .]۲۵ام: األنع[ ﴾٢٥

 عداوت نبود رسوا و مغلوب شدند. 

 قرآن دانش جدید و راه نوی آورد 
ه گوید من حدیث وعلم تازه حیات بخشم ک نامد، قرآن می خبر نو و تازه را عرب حدیث می

ُ ٱ﴿ :بهتر از آن خبری نیست و فرموده ۡحَسَن  �َّ
َ
َل أ ، یعنی خدا نازل نمود بهترین ﴾ۡ�َِديثِ ٱنَزَّ

ّيِ َحِديثِۢ َ�ۡعَد ﴿ خبر تازه را، و فرموده:
َ
ِ ٱفَبِأ به کدام خبر  ، یعنی﴾٦يُۡؤمُِنوَن  ۦوََءاَ�ٰتِهِ  �َّ

 :فرموده ۳۴طور آیه آورند، در سوره  ای پس از خبر الهی و آیات او ایمان می تازه



 قرآن برای همه    ١٧٦

 

تُواْ ِ�َ ﴿
ۡ
 .]۳۴: [الطور ﴾٣٤إِن َ�نُواْ َ�ِٰد�َِ�  ۦٓ ِديٖث ّمِۡثلِهِ فَۡلَي�

 .»ای مانند قرآن بیاورند گویند سخن تازه اگر راست می«

 و در جای دیگر فرموده:

تُواْ بِِ�َ�ٰٖب ّمِۡن ِعنِد ﴿
ۡ
ِ ٱقُۡل فَ� ۡهَدىٰ  �َّ

َ
 .]۴۹ القصص:[ ﴾ُهَو أ

 .»تر باشد بیاورند کننده هدایت گوئید از جانب خدا کتاب بهتری که بگو اگر راست می«

های یونان  آورده یا فالسفه و بافتههرچه  اند زیرا غیر از آنکه پیرو قرآنست تا بحال که نیاورده

را آورده و یا الفهای عرفان را. اما فالسفه یک مشت قواعد حدسی و گمانی آوردند که در همان 

که صّحت و سقم اقوال خود را بسنجند، و قواعد اختالفاتی دارند و میزانی هم در فلسفه نیست 

 و نقیض  معلوم است مطالب مورد اختالف قطع
ّ

آور نیست. و اما الفهای عرفان، آن نیز ضد

دانند  گدائی، و هر دو را عرفان می  زند، و دیگری الف یکدگر و باطل است، یکی الف خدائی می

و عرفان را فهمیده باشد بطالن و کشفّیاتی دارند مخالف یکدگر. پس اگر کسی مطالب فلسفه 

خورد. پس علوم و معارفی مانند وحی  فهمد، و اگر نفهمیده باشد گول ایشان را می آنان را می

گوئیم چون قرآن معارف تازه و علوم حقیقی را آورده محال  انبیاء و قرآن کریم نیامده. حال می

نان بیاورد مگر اینکه از وحی پرست یا یک فردی از آ است چنین معارفی را یک ملت نادان بت

 باشد. 

 افکار اوست ۀنمایندھرکس  لغت
ر ۀقو ۀلغت و الفاظ نمایند

ّ
باشد، هر مردی پنهان است زیر زبانش و از سخن  افراد می ۀمتفک

او هوّیت او پیدا است. چنانکه در علم قیافه از اثر دست و پا و صورت پی به اسرار و اخالق و 

توان به افکار و روحیات آنان پی  توان برد، از گفتار و تعبیرات هر ملتی می افکار صاحبش می

ظش باید خواند. در این مورد رافعی گوید: قرآن و کلمات آن را در صحیفه الفاهرکس  برد، فکر

با وضع عرب دوره جاهلی و افکارشان تناسبی ندارد، یعنی اگر بخواهیم روش قرآن و ترکیب 

سه یم، واگر مقایم بسی خطا رفته ایفکر یک عرب جاهلی بدان ۀنمایندآن را  کلمات و مطالب

شود که قرآن مولود افکار آنان نیست، و اگر کسی  یم وضع عرب آن دوره را، بخوبی معلوم مینک

بخواهد قرآن را کتابی آسمانی نداند ناچار است که تاریخ را تکذیب کند و معتقد شود که عرب 

کافی از مدنّیت و مقام شامخی در علوم و معارف  ۀها درجه کمال بوده و بهر آن دوره در منت

جامع پر از علوم و معارفی بیاورد، زیرا این نظم و داشته که فردی از آنان توانسته چنین کتاب 
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آن و از طرفی کشف حقائق آسمانی و دقائق علوم  ۀاسلوب دقیق قرآن و معانی و حکم بلند پای

 مشکالت اجتماعی و سیاسی که در قرآن وجود دارد محال است 
ّ

طبیعی و اسرار جهانی و حل

پرستی و نزاع و جدال و غارت و عداوت  بتاز جمعیت بیابانی صادر شود، از مردمی که فقط با 

کشی و زورگوئی و تفاخر و تبختر و فال و تطّیر سر و کار داشته و بکلی از شرائع حقیقی و  و حّق 

در قرآن نظر کند و معارف و معانی آن را درک کند هرکس  قوانین علمی دور بوده، صادر گردد. و

بیند که وضع  مات و دستورات آن نوری میو دارای ذوق سالم و نظر صحیح باشد از خالل کل

 بیند قرآن تناسب با فکر مردم آن دوره ندارد.  جاهلیت را نشان داده ومی ۀدور

ها فرو  ایمانی سال پرستی و رذائل اخالقی و بی اگر کسی با ملل امروزه که سراپا در شهوت

فر وایمان در نظرشان امراض در آنان منتشر شده به طوری که خوبی و بدی و ک ۀرفته و جرثوم

یکسانست روبرو شود، و به آنان خطاب کند و بخواهد نصیحت و ارشاد کند محال است 

بیاناتی زیباتر و رساتر و بهتر از آیات قرآن برای آنان بگوید، به طوری که صورت حقیقی اخالق 

مفاسدشان را بار ایشان را به ایشان نشان دهد و راه اصالح و دفع  آنان را مجّسم و وضع نکبت

کند این  خبر باشد، خیال می بگوید. اگر کسی از تاریخ قرآن و نزول آن و محیط آورندة آن بی

آیات از طرف یکی از بزرگترین مصلح دنیا برای این قرن صادر شده. بنابراین کسی که قرآن را 

ر و احوال بخوبی فهمید یا باید اعتراف کند که قرآن از طرف خدای سبحانست که عالم به اسرا

های  ای نازل شده که عرب در منت بشر بوده نازل شده و یا باید معتقد شود که قرآن در دوره

کرده، این  درجات علم و کمال و صالح بوده و در عین حال آمیخته به مفاسد اخالق زندگی می

 د.کند ناچار باید شکل اول را که از طرف خدا نازل شده بپذیر معنی را چون تاریخ رّد می

 باشد قرآن سرچشمه علوم می
علوم اسالمی شعب زیادی پیدا کرده و تمام شعب گوناگون آن از قرآن سرچشمه گرفت. 

ه
ّ

ای متّوجه به ضبط لغات و کلماتش شدند و برای شناختن حروف و مخارجش کوشش  عد

و کردند تا علم قرائت و تجوید و علم حروف پیدا شد، دسته دیگر در اطراف اعراب حرکاتش 

تغییر کلماتش و در الزم و مّتعددی و مواّد کلماتش بحث کردند تا علم نحو و صرف پیدا شد، 

دسته دیگر از کیفیت کتابت ورسم الفاظ آن بحث کردند تا علم رسم الخط پیدا شد، دسته دیگر 

به معانی محتمله و ترجیح این معنی بر آن معنی پرداختند تا از آن علم تفسیر پیدا شد، دسته 

دیگر در قواعد عقلی وشواهد توحیدی و در ذات و صفات الهی که در قرآن بود بحث نمود تا از 
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ّ

دیگر در کیفیت استخراج واستنباط احکام و بحث در حقیقت و  ۀآن علم کالم پیدا شد، عد

مجاز و عام و خاّص و نّص و ظاهر و مجمل و مبین قرآن بحث کردند تا علم اصول پیدا شد، 

ه
ّ

فین و صحت و بطالن آن تفّحص کردند تا علم فقه پیدا شد، عده ای در  عد
ّ
فروع و افعال مکل

دیگر در قصص و آثار و اخبار قرآنی تجسس کردند تا علم تاریخ مرتب شد، عده دیگر در 

بیان شده در قرآن تفّحص کردند تا علم اخالق پیدا  ۀمواعظ و وعد و وعید و صفات حسنه و سیئ

گر در یدا شد، عده دیردند تا علم خطابه پکات واقتضای مقامات بحث شد، عده دیگردر خطاب

ه دیگر در 
ّ

سهام و فرائض و تقسیمات قرآن تحقیق کردند تا علم حساب در اسالم پیدا شد، عد

علوم طبیعی قرآن و کیفیت ایجاد شب و روز و گردش کواکب و انجم پرداخته و از آن علم 

ه دیگر
ّ

در اطراف سالست و روانی الفاظ قرآن و حسن نظم و سیاق  هیئت در اسالم پیدا شد، عد

و ایجاز و اطناب آن بحث کردند تا علم معانی و بیان بوجود آمد، و همچنین علم ُزُبر و بّینات 

از هریک  اند، و وسایر علوم که قواعد و قوانین تمام آنها را از قرآن گرفته واز آن استخراج کرده

کردند، وسپس  ثبات نظریه خود استدالل و استشهاد به آیات قرآن میدانشمندان علوم فوق برای ا

به واسطه کوشش دانشمندان شرق و غرب ترقیاتی در این علوم پیدا شد، ولی ماّده و منشأ و 

سوادی که میان  سرچشمه تمام این علوم قرآن بوده، اما نباید فراموش کرد که یک نفر اّمّی بی

کرده ممکن نیست چنین کتابی که ماّده همه این علوم بوده بیاورد، سوادان نشو ونما  جمعی از بی

 مگر آنکه از طرف خدایتعالی به او تعلیم شده باشد. 

 خصائص قرآن و امتیاز آن

 یکی از امتیازات قرآن
اندکالم آنان  این است که اگر کسانی نغز و شیوا سخن و یا اشعار دلربا گفتهاز سخنان دیگر 

ت و عادات و خرافات و یا شهوات و یا عشق و دلباختگی و یا تقلید از دیگری در پیرامون 
ّ
تخیال

ق و اعراق بوده که دلیل بر پستی فکر است، بخالف قرآن که حقائق محض 
ّ
و یا مدح و ثنا و تمل

ای از تخیالت و خرافات و یا تقلیدیات ندارد، و از عشق و عاشقی و رموز  را آورده، و جمله

بافی در آن نیست و در فهم معانی احتیاج به مقدمات  و پیچ وخم فکری و فلسفه عشق دم نزده

ندارد، و دقت و تفکر در آن موجب خستگی و ماللت نیست، و الفاظ آن با معانی مطابق و رسا 

است، یعنی نه کوتاه است و نه بلندتر، ولی گفتار دیگران چنین نیست، و قوای فکری را به 

الفاظ دیگران از  ۀکشاند، زیرا دائر ی فهم معانی انسان را به خیاالت میافکند و برا زحمت می
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تر است، بهمین جهت برای کسی که قرآن را بفهمد،  تر و یا وسیع معانی و مقاصد یا تنگ ۀدائر

آور است، بخالف گفتار و یا کتب دیگران که جامع  آور نیست، بلکه نشاط کثرت و تکرار آن مالل

 این مزایا باالترین فصاحت است.  این مزایا نیست، و

 فصاحت و بالغت :وجه دوم
یکی از جهات اعجاز قرآن فصاحت آنست، و فصاحت این است که کالم رسا و روان باشد 

و از کلمات زیبا تنظیم شده و از گره و پیچ و مشکل خالی باشد و به اضافه زننده نباشد، یعنی 

 اعلی که برای بشر داللت آن بر معنی طبیعی باشد، عرب زمان ج
ّ

اهلیت در فّن فصاحت بحد

ممکن باشد رسیده بودند، و الفاظی که شایسته مقصودشان بود به آسانی و زیبائی بر زبانشان 

کردند، و زمینه مهیا شده بود برای آمدن کالم خدا، زیرا  جاری بود، و به فصاحت افتخار می

از آن برای مخلوق امکان ندارد، زیرا همان تر  حیکالم خدا از هر نقص و عیبی مّبرا است، و فص

گونه عیبی نیست، و به هر موجودی آنچه لوازم و ور که در ایجاد موجودات دیگر هیچط

تواند ایجاد کند همان طور کالمی را که  احتیاجات وجود داشته عطا کرده، و بمانند آن کسی نمی

لیکن شناختن و تمیز دادن کالم حقتعالی ایجاد کند تمام کماالت لفظی در آن موجود است، و

حّق از کالم غیر برای هر کسی آسان نیست، باید اشخاصی در فصاحت ترقی کنند، و 

سنج باشند تا به رموز فصاحت و زیبائی کالم واقف باشند، تا محسنات کالم خدا را  سخن

مقابل قرآن دآورد که خود را در  بشناسند، و لذا چون قرآن نازل شد در میان عرب مهابتی بوجو

باختند، و همه به ضعف خود در آوردن چنین کالمی اعتراف کردند، و چنان مجذوب و دلباخته 

آن شدند که یارای مقاومت و یا کتمان حق در خود ندیدند، و فهمیدند که اگر بمعارضه با قرآن 

عجز شوند، و لذا فصحای عرب ب برخیزند و یا بدسائس و حیله از اهمیت آن بکاهند رسوا می

 خود اقرار و از معارضه و تفاخر دست برداشتند. 

 کالم فصحاء، جای معارضه و اختالف است در
رات ایشان نقص و سستی راه یترتیب حروف و ترکیب کالم فصحاء تفاوت دارد، و در تغب

باشد. ممکن است دو نفر خطیب و یا دوشاعر و یا  دارد، و لذا مجال معارضه و تفاخر و ایراد می

یسنده در مقام برتری در سخن برآیند چنانکه زمان جاهلیت کاری بوده معمولی و هر دو نو

کرد. اما در قرآن آنچه دقائق بیانی  بالید، و با دیگران معارضه می گوینده به سخن زیبای خود می

ماند، و لذا   و لطائف و زیبائی لفظی تصّور شود موجود است، و مجالی برای معارضه باقی نمی
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تواند  ی یک کلمه ازکلمات قرآن را عوض کند، از لطافت و دقائق کمالی آن کاسته و نمیاگر کس

ای بیاورد که معنی همان کلمه محذوف را بدهد، و به فصاحت و  بهتر از آن و یا مساوی آن کلمه

 آوریم تا ببینیم آیا تناسب کلمه قرآنی باشد. ما برای نمونه یک آیه از آیات قرآن را در اینجا می

شود جای یک کلمه آن را عوض کرد و یا کلمه دیگری مانند آن را گذاشت، تا خواننده به  می

 عالی در آخر سوره لقمان فرموده:عظمت کالم حق پی برد، و به دریای حیرت فرو رود. حق ت

َ ٱإِنَّ ﴿ اَعةِ ٱِعۡلُم  ۥِعنَدهُ  �َّ ُِل  لسَّ رَۡحاِم� ٱَوَ�ۡعلَُم َما ِ�  ۡلَغۡيَث ٱَوُ�َ�ّ
َ
َوَما تَۡدرِي َ�ۡفٞس  ۡ�

�ٖض َ�ُموُتۚ إِنَّ 
َ
ّيِ أ

َ
اَذا تَۡ�ِسُب َغٗد�ۖ َوَما تَۡدرِي َ�ۡفُسۢ بِأ َ ٱمَّ : [لقمان ﴾٣٤َعلِيٌم َخبُِ�ۢ  �َّ

۳۴[. 
کند باران  محقق بدان که فقط نزد خدا است دانش ساعت قیامت و او است که نازل می«

کند و کسی  داند فردا چه کسب می حام است، و کسی خود نمیداند آنچه در ار مفید را و می

گاه به ظواهر و بواطن امور است داند به کدام زمین می خود نمی  .»میرد محققا خدایتعالی دانا و آ

در این آیه کلماتی است که اگر بخواهیم یکی از آنها را برداریم و کلمه مشابه جای آن 

رود، در این آیه خدا علم پنج  و معنی مقصود از بین میشود  بگذاریم از لطافت آن کاسته می

چیز را اختصاص به خود داده و خواسته بفهماند که علم این پنج چیز را احدی جز او ندارد، و 

علم این پنج چیز اختصاص به خدا دارد و احدی « :نهج البالغه فرموده ۱۲۸در خطبه  ÷علی

 ر کلمات این آیه دقت کنید:شما دحال » دانند حتی انبیاء و اوصیاء نمی

 
ً
که مبتداء است، و اگر مؤخّر  علم الساعةرا که خبر است مقدم داشته بر  عندهخدا  -اوال

آورد  می» إنما«داشت مفید انحصار نبود، و اگر بجای تقدیم و تأخیر مبتداء و خبر کلمه  می

مفاتیح علوم غیب و  شد به این پنج چیز و حال آنکه تمام صحیح نبود زیرا علم حق منحصر می

بزرگ شن در طوفان  ۀداند یک شن کوچک میان تپ غیر غیب نزد خدا است، خدا است که می

نوح کجا بوده، و کجا رفته و ذرات هر تپه شن از اول خلقت تا بحال چندین مرتبه تغییر مکان 

، پس علم ها و سایر مخلوقات را ها و بخارها و غبارها و خاک داده، و همچنین تمام ذرات آب

نیاورده بلکه به تقدیم خبر اکتفا کرده تا حصر » إنما«ت، و لذا خدا منحصر به این پنج چیز نیس

 علم این پنج چیز را برای خود بیان کند. 

 
ً
را جای آن  »امةيالق«و اگر کلمه الساعه را برداریم و کلمه  »علم الساعة«: فرموده -ثانیا

علم و ایمان  صرود، چرا برای اینکه رسول خدا بگذاریم معنی مقصود و لطافت آن از بین می
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مؤمن باید علم و ایمان به قیامت داشته  ۀبه قیامت دارد و منحصر به خدا نیست، بلکه هر بند

  .الساعة داند جز خدا و لذا تعبیر فرموده به کلمه باشد، و اما ساعت وقوع قیامت را احدی نمی

 
ً
عطف جمله  »الساعة«و آن را عطف کرده به جمله علم  »وينزل الغيث« :فرموده -ثالثا

فعلیه به اسمیه که همان حصری که در معطوف علیه است در معطوف بیاید، و اگر نه اختصاص 

طَر«شد، و کلمه غیث را انتخاب کرده و اگر غیث را برداریم و بجای آن کلمه  افاده نمی و یا  »مَ

ا«و یا کلمه  »طلّ « و یا »وابِل« امءِ ماءً دْق«و یا  »من السَّ و امثال این کلمات که همه به معنی  »وَ

رود،  باران است بجای غیث بگذاریم صحیح نیست، و معنی مقصود و لطافت کالم از بین می

آید و  میزیرا ممکن است هر مهندس هواشناسی به واسطه مقدمات علمی بداند فردا مثال باران 

خبر دهد و خبر او صدق باشد، پس این علم اختصاص به خدا ندارد، اما خدا کلمه غیث را 

تواند علم پیدا کند که باران فردا  است، و هیچ مهندس نمی یضر الآورده که بمعنی باران مفید 

 مفید است و یا مضر، پس علم نزول غیث غیر از علم نزول مطر است، و لذا خدا این کلمه را

 انتخاب کرده، اگر عوض شود با کلمه مشابه صحیح نیست. 

 
ً
این است که خد هوّیت  »األرحام ما يف«: و معنی »األرحام ويعلم ما يف«: فرموده -رابعا

شود و به  های زنان است از ابتداء تکوین تا انتهای امر آن را که بشر می تاّمه آنچه در رحم

شود و یا بهشتی، تمام  و یا طالح، دوزخی می شود رسد و یا شقاوت، صالح می سعادت می

 من يف«بگذاریم و بگوئیم  »من«را برداریم و بجای آن کلمه  »ما«داند. و اگر کلمه  مراحل را می

 ها است پسر ه در رحمکداند آن می ه؛ خداکشود  ین میشود، چن معنی عوض می »األرحام

شناسی  شود که کسی بگوید هر دکتر جنین باشد و یا دختر، در این صورت اشکالی پیدا می می

مات علمی و یا اشّعه برق بفهمد که در رحم فالن زن پسر است و یا  می
ّ

تواند به واسطه مقد

تعالی 
ّ

فرموده تا چنین  »األرحام ما يف«دختر، و این علم اختصاص به خدا ندارد، ولی حق

 اشکالی نشود.

 
ً
اَذا تَۡ�ِسُب َغٗد�ۖ ﴿ :فرموده -خامسا ماذا « :نفرموده و .]۳۴[لقمان:  ﴾َوَما تَۡدرِي َ�ۡفٞس مَّ

اي داند،  زیرا منظور این بوده که آنکه کسب فردای خود را نداند، چگونه سایر امور را می »قع غدً

خبر است، و لذا کلمه تکسب آورده، و اگر آن را برداریم و  پس به طریق اولی از کار دیگران بی

 رود.  بجای آن فعل دیگری بگذاریم لطافت مطلب از بین می
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ً
 أحدرا انتخاب کرده و اگر بجای آن  نفسو کلمه  ﴾ٞس َوَما تَۡدرِي َ�فۡ ﴿ :فرموده -سادسا

بگذاریم صحیح نیست، زیرا هر فردی و یا بشری ممکن است به واسطه  انسانو یا  بشریا کلمه 

کند، اما هیچ کس به خودی خود  وحی و یا به واسطه خبردادن رسول از وحی بداند فردا چه می

باشد، این معنی را  که در لغت عرب بمعنی خودش می نفسداند، و کلمه  و از پیش خود نمی

 کند و این علم اختصاص به خدا دارد.  داند فردا چه می فهماند که احدی خودش نمی می
 
ً
�ٖض ﴿ :فرموده -سابعا

َ
ّيِ أ

َ
اَذا تَۡ�ِسُب َغٗد�ۖ َوَما تَۡدرِي َ�ۡفُسۢ بِأ َوَما تَۡدرِي َ�ۡفٞس مَّ

داند  را آورده که مفید این است که احدی بخودی خود نمی نفسباز کلمه  .]۴۳[لقمان:  ﴾َ�ُموُتۚ 

 وحی الهی بداند و مقصود نقض نمی به کدام زمین می
ّ

شود، و  میرد، اما ممکن است به توسط

 شود.  اما اگر کلمه دیگری جای آن بگذاریم هدف الهی نقض می
 
ً
کید، و اگر می ﴾َما تَۡدرِي﴿ جمله -ثامنا �ٖض ﴿ رمودف را مکرر کرده برای تأ

َ
ّيِ أ

َ
به  ﴾بِأ

ِري عطف معمول بر معمول بدون تکرار 
ْ

د
َ
کید نبود. َوَما ت  مفید تأ

 
ً
اَذا تَۡ�ِسُب ﴿ -تاسعا » کسب غده«فرمود  باشد و اگر بجای آن می جمله اسمیه می ﴾مَّ

بطور مضاف و مضاف الیه لطافت جمله اسمیه را نداشت، زیرا جمله اسمیه داللت بر استمرار و 

 دوام دارد. 

 ﴾َما تَۡدرِي﴿ و البته اهل ادب نکات بیشتری ممکن است از آیه استفاده کنند مانند اینکه
داللت بیشتری بر نفی دارد، و از آن  »ما«نیاورده که نفی به کلمه  »ءال«با  »وال تدری«: فرموده

جمله ما تدری فرموده و ما تعلم نفرموده زیرا درایت علم پیدا کردن به وسیله نظر و استدالل و 

تواند علم به  باشد و خدا خواسته بفرماید به هیچ حیله و نظر و وسائل کسی نمی حیله می

 مذکورات پیدا کند. 

ی اعالم نموده که اگر  بر آنچه ذکر شد بیبنا
ّ

جهت نیست که خدا در مقام معارضه و تحد

د یک سوره کوچکی مانند قرآن بیاورید، با اینکه تمام فصحای عرب دشمن او بودند، یتوان می

شد، فصحا فهمیدند که جمالتی بهتر  این کار را نتوانستند و اگر آورده بودند در تاریخ ثبت می

کردند، چنانکه خنساء که  ل است، با اینکه به کلمات مخلوقی مانند خود ایرادها میازقرآن محا

اول شاعر عرب  زن فصیحی بود بدو شعر حسان بن ثابت هشت ایراد کرد در حالی که حسان

 :بود، چون حسان گفت
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 لنـــا اجلفنـــات الغـــر يلمعـــن بالضـــحی
 

ــــاً   ــــدة دم ــــن نج ــــرن م ــــيافنا يقط  وأس
 

ــــ ــــدنا بن ــــاء و يول ــــالعنق ــــرق يبن  حم
 

ــــنامً   ــــا اب ــــا خــــاالً وأكــــرم بن  فــــأكرم بن
 

چکد  های ما خون می دهد، و از شمشیر یست که در روز نورمی های سفید ما را قدح: «یعنی

محرقند چه دائی و پسران بزرگواری  العنقاء و طائفه بنی از بزرگواری، فرزندان ما طائفه بنی

سپس به خنسا گفت این اشعار چگونه . حسان این دو شعر را در مقام مفاخره گفت، »داریم

 : خنسا گفت در هشت مورد آن نقص استاست؟ 

ه و داللت برکمی دارد و اگر جفان می -اول
ّ
گفتی جمع کثره  گفتی الجفنات، و آن جمع قل

 است بهتر بود. 

البيض أحسن «گفتی  و آن سفیدی پیشانی و کم و منحصر است و اگر می الغر گفتی -دوم

 بود.  »وأوسع

بود زیرا  »أبلغ وأحسن بالعيش«گفتی  و آن روز است و اگر می »بالضحی«گفتی  -سوم

 شود و احتیاج به روشنی دارد.  شب بیشتر مهمان وارد می

 که جمع کثره باشد، بهتر است. »سيوفنا«و آن جمع قله است و  »واسيافنا« گفتی -چهارم

 تر بود.  مناسب »جيرين«گفتی  میو قطره داللت بر کمی دارد و اگر  »يقطرن«گفتی  -پنجم

که روشنی با  »يرشقن«گفتی  و آن روشنی آنی است و اگر می »يلمعن«گفتی  -ششم

 تر بود.  تری است بهتر و مناسب دوام

 آوردی بهتر بود.  جمع می »دماء«مفرد آوردی و اگر  »دماً « -هفتم

گفته بودی افتخار به پدر بهتر  ابوناو این افتخار به اوالد است و اگر  »ولدنا«گتفی  -هشتم

 بود. 

و این ایرادها را که خنسا گرفته تمام فصحا پذیرفته و تحسین کردند به خالف ایرادهائی که به 

 دانست.  جا می اهل زبان بود آن را بیهرکس  گرفتند که قرآن می

سنجی دقیق بودند در مقابل قرآن اقرار و  مالحظه فرمائید کسانی که این قدر در سخن

ای برای طمع ریاست و پیشوائی و خودنمائی مانند  اعتراف به فصاحت آن کردند، اما عده

مسیلمة کذاب، آمدند کلماتی برای مقابله با قرآن گفتند و خود را رسوا و مفتضح کردند و اگر 

انند قرآن بگویند، مقداری از آن را از قرآن ضمیمه کردند یعنی سرقت کردند، خواستند چیزی م
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و لذا فصحای عرب به آنان خندیدند، مسیلمه با اینکه اهل یمامه و از عرب خالص و از فصحا 

ای آورد تقلیدی تو خالی  باشد سوره بود در مقابل سوره کوثر که سوره کوچک و دارای سه آیه می

اجلامهر فصل  كنايعطأنا إ«: ، و حماقت خود را ثابت کرد و گفتفصاحت و دروغ، خالی از

 »مجاهر«اول هر سه جمله را از قرآن سرقت کرده و لفظ  »رجل كافر كوجاهر ان مبغض كلرب

 كمبغض« ورا برداشته  »كشانئ«طلبی دارد آورده، و کلمه  را که داللت بر ریاست »جاهر« و

ۡ�َ�ُ ٱَشانِئََك ُهَو ﴿ را جای آن گذاشته و از لطافت انداخته، زیرا جمله »كافر
َ
خبری از  ﴾٣ ۡ�

اشاره به دشمن معینی است که به واسطه الف و الم داللت دارد  األبرتآینده و معجزه است، و 

 »رجل كافر كمبغض«ولی 
ً
 ، اوال

ً
رجل کافر مجهول و غیر معلوم و خبر  :: خبر غیبی نیست. ثانیا

 کیست.  رجل کافردادن از مجهول لغو است، زیرا معلوم نکرده 
در این اواخر یک نفر مسیحی آمده به یاری مسیلمه و خواسته عیب کالم او را بپوشاند و 

کالم او را زینت دهد و تا معارضه با قرآن کند و کلمه جماهر را برداشته و بجای آن جواهر 

پرستانست، نباید پیغمبر به آن افتخار کند و  تر شده زیرا جواهر مال دنیا اشته و بدتر و مسخرهگذ

به جواهر نیست و خدا انبیاء را به جواهر مدد نکرده است. این  ÷آیه نازل نماید و افتخار أنبیاء

 وال«کالم خنک و مهملی است، بجای آن گفته  »رجل كافر كان مبغض«مسیحی آمده دیده 

و خنک ترش کرده و به خیال خود خوب ترش کرده. زیرا هیچ رسولی بقول  »عتمد قول ساحرت

ساحر اعتماد نکرده که خدا او را نهی کند مگر اینکه رسول دروغی مانند مسیلمه باشد، آن هم 

 تر شده.  ساحر را نکره آورده که مهمل

ن اسالم که از هر گونه گذرد، و دشمنا قرآن می و اکنون که هزارو چهارصد سال از نزول

عداوت و تقلب و تزویر و اذیت و آزار و خونریزی و تهمت نسبت به اسالم و مسلمین خودداری 

اند یک سوره کوچکی مانند  اند اما نتوانسته توانسته در محو اسالم کوشیدههرچه  اند، و نکرده

 سوره قرآن بیاورند که دانشمندان دنیا به تساوی آن با قرآن اعتراف کنند. 

از فصاحت قرآن همین بس که هر عجمی بشنود امتیاز آن را از سایر سخنان عرب درک 

دهد و مانند جواهری در  د آن کتاب را زینت میای از قرآن در هر کتابی باش کند و هر جمله می

 درخشد.  ها می میان ریگ
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بود با سه نفر دیگر از دانشمندان عرب که هر سه  ابن ابی العوجا که یکی از علمای ماّدی

دارای علم و کمال و فصاحت بودند همدست و هم داستان شدند و در مکه با هم متعهد شدند 

ن بیاورد تا مدت یک سال و در مقابل قرآن بگذارند. چون سال کتابی به قدر ربع قرآهریک  که

 :کی از ایشان گفت رفقا من چون آیهای جمع شدند، ی الحرام در گوشه دیگر شد در مسجد

�ُض ﴿
َ
أ را از قرآن شنیدم، دانستم که معارضه با قرآن ممکن نیست، و لذا دست از  ﴾...بۡلَِ� ٱَ�ٰٓ

ا ﴿ ون به آیه:معارضه برداشتم. دیگری گفت من چ ْ  َٔ ۡسَتۡ� ٱفَلَمَّ ۖ  ُسوا ا [یوسف:  ﴾ِمۡنُه َخلَُصواْ َ�ِّيٗ

از مقابل ایشان  ÷رسیدم از معارضه ناامید شدم، در این گفتگو بودند که امام صادق .]۸۰

�ُس ٱ ۡجَتَمَعِت ٱقُل لَّ�ِِن ﴿ گذشت، و از سخنان ایشان مطلع شد و فرمود: نُّ ٱوَ  ۡ�ِ ن  ۡ�ِ
َ
ٰٓ أ َ�َ

تُواْ بِِمۡثِل َ�َٰذا 
ۡ
تُوَن بِِمۡثلِهِ  ۡلُقۡرَءانِ ٱيَ�

ۡ
  .]۸۸[اإلسراء:  ﴾...ۦَ� يَ�

 جذابیت و نفوذ قرآن است  :وجه سوم
کلمات بسیاری از نویسندگان و گویندگان، جذاب و مؤثر است، ولی نه مانند قرآن، علت و 

ن و جذابیت و تأثیر آن بود، به طوری که سواد مشرکین همانا قرآ بی ۀسبب اسالم آوردن تود

داشتند، بلکه دست از زن و فرزند  شدند و دست از عداوت بر می بصرف شنیدن قرآن تسلیم می

شدند، و این موضوع محقق و  داشتند و پیرو قرآن می و طائفه و امالک و عالئق دیگر خود برمی

لذا دشمنان اسالم در این اواخر  مسلم است برای کسی که عارف به زبان و لغت عرب باشد، و

کوشیدند که تدریس زبان عربی را از فرهنگ مستعمراتی خود حذف کنند و یا فورمالیته نمایند تا 

مردم به رموز و حقائق قرآن آشنا نشوند وبه آن نگروند، و مراجع اسالمی نیز به استعمار کمک 

مور اسالمی مردم را از تعلم آیات الهی کرده و به واسطه فتوای به وجوب تقلید و اکتفاء آن در ا

عند. و اما عرب که لغت قرآن  باز داشتند به طوری که اکثر ملت از کتاب آسمانی خود بی
ّ
اطال

 زبان مادری ایشانست ممکن نیست دست از قرآن بردارند. 

کرد، چون آیات  استهزاء می صولید بن مغیره از مشرکین بزرگ مکه بود و به رسول خدا

نشست در  می صا شنید متزلزل شد، در مورد نزول سوره مدثر آمده که رسول خداقرآن ر

کرد، طائفه قریش اجتماع کردند نزد ولید و گفتند محمد  الحرام و قرآن تالوت می مسجد

کالمش چیست آیا شعر است یا حکایت یا خطبه؟ ولید گفت بگذارید من کالم او را بشنوم، 

فرمود: شعر نیست  صاز شعرت بخوان، رسول خدا رفت و گفت صپس نزدیک رسول خدا
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قرائت کرد، بدن ولید لرزید و مو بر تن او راست شد، و » حم سجده«و چند آیه از سوره 

د یبرخاست و به خانه خود رفت و نزد قریش مراجعت نکرد، قریش نزد ابوجهل رفتند وگفتند: ول

سرشکسته کردی و میل به دین  رد. ابوجهل نزد او آمد و گفت ما راکل یم صن محمدیبه د

لرزاند، ابوجهل گفت کالم او  محمد نمودی. گفت: من کالمی از او شنیدم که پوست بدن را می

چیست شعر است یا خطابه؟ ولید گفت خطابه کالم متصلی است، ولی قرآن محمد چنین 

ا جواب گویم، ام، کالم او شعر نیست، بگذارید فکر کنم و فرد نیست و انواع شعر عرب را شنیده

کالمی از محمد شنیدم که نه کالم بشر است و نه  »إن هذا إال سحر يؤثر« :چون فردا شد گفت

کالم جن، سخن او شیرینی و حالوتی و فوائد و نتایجی دارد که مافوق ندارد، و سخنان دیگر را 

 شکند.  درهم می

ر آن شدند که گوش شود، ب دن قرآن مجذوب مییبهر حال مشرکین چون دیدند توده به شن

خواهند خرافات  ها نخورد، مانند زمان ما آنان که می خود و دیگران را ببندند تا قرآن به گوش

گویند به مطالب قرآن گوش ندهید چون ما و شما آن را  دینی خود را حفظ کنند به مردم می

ادند. قرآن و نه بردند و گاهی پنبه در گوش خود می فهمیم. و انگشت در گوش خود فرو می نمی

دهد، اسلوب  بشنود یکنوع وجد و شعفی به او رخ میهرکس  اسلوب نظم آن آهنگی دارد که

 قه نداشت.قرآن موجب پیدایش آهنگی شد که درعرب ساب

در خبر است که سه نفر از فصحای مکه ولیدبن مغیره و اخنس بن قیس و ابوجهل که در 

 پشت خانه پیغمبرهریک  بیبالغت سخن کمتر کسی مانند ایشان بود نیمه ش
ً
آمدند  صمنفردا

دادند، و از همدیگر خبر نداشتند، چون  برای شنیدن آیات قرآن، و به قرائت او در نماز گوش می

از کمین بیرون آمدند به یکدگر رسیدند، معلوم شد هریک پنهانی برای استماع قرآن آمده، بهم 

شوند و این  مانند ما برای شنیدن قرآن جمع میگفتند اگر کسان دیگر بر این کار ما مطلع شوند، 

کار منجر به ایمان توده به محمد خواهد شد، پس با یکدگر تعّهد کردند که دیگر این کار را 

 صتکرار نکنند، ولی چون شب دیگر شد هر کدام از ایشان پنهانی آمد و به قرآن رسول خدا
یت، چون صبح شد یکدگر را دیدند و گوش فرا داشت، و تا صبح نخوابید از کثرت اثر و جذاب

تعّهد نمودند که این کار تکرار نشود، چون روز باال آمد ولید نزد اخنس رفت و گفت درباره 

گویند دربانی کعبه از ما  گوئی؟ گفت چه بگویم، فرزندان عبدالمطلب می سخنان محمد چه می

گفتند حفظ کعبه نیز از ما گویند سقایت کعبه از ما است، تصدیق کردیم،  است، پذیرفتیم می

گویند نبوت و رسالت در خانه ما است، این را ما تصدیق نخواهیم  م، اکنون مییرفتیاست پذ
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شود تنها مانع ایشان از ایمان و قبول اسالم خودخواهی و  کرد. از این سخن اخنس معلوم می

سوره  ۲۶آیه  چه درگفتند به این قرآن گوش ندهید و چنان تعصب قومی بوده و لذا به مردم می

 :گفتند فصلت آمده می

ْ ٱوَ  لُۡقۡرَءانِ ٱ�َۡسَمُعواْ لَِ�َٰذا ﴿  .]۲۶: [الفصلت ﴾٢٦�ِيهِ لََعلَُّ�ۡم َ�ۡغلُِبوَن  ۡلَغۡوا
 .»د تا شما غلبه کنیدیگوش به این قرآن فرا ندهید و غوغا کنید و صدا در صدا بینداز«

د تا بر آن غالب شوید. و حتی یقرآن بیندازهای خود را در میان قرائت  یعنی صداها و آواز

های خود و برای آنان ساز و موسیقی به توسط کنیزان خوش آواز  بردند در خانه واردین مکه را می

نمودند که گوش بقرائت محمد ندهید، و به دعوت پر زحمت او  کردند و سفارش می فراهم می

 : سوره لقمان ۶ا نکنید. و لذا آیه اعتن

ِ ٱِ�ُِضلَّ َعن َسبِيِل  ۡ�َِديِث ٱَمن �َۡشَ�ِي لَۡهَو  اِس �َّ ٱَوِمَن ﴿  .]۶: [لقمان ﴾�َّ
 مانند زمان ما که یکعده مداح و روضه

ً
خوان خوش آواز مردم را از مطالب  نازل شد، عینا

کنند. اما مردم به واسطه شنیدن قرآن اسالم را  قرآن بازداشته و مطالب ضد قرآنی تزریق می

دیده نشده و نخواهد شد که لرزانید. آری  داد، و می قرآن بود که دل آنان را تکان می پذیرفتند.

ملتی دارای عصبّیت و حمّیت بسیار باشد و آنان را دعوت کنند به اینکه از زندگی و فامیل و 

عقائد و عالئق و عادات و افکار خود دست بردارید، و با کمال خلوص و رغبت تسلیم حق 

راه و زور، بلکه به شوق و عالقه، ممکن نیست چنین دعوتی استقبال شود، ولی شوید نه به اک

قرآن و نفوذ کلمات آن این کار را کرد، و حتی کار بجائی رسید که زیر و زبر شدند، یعنی 

از هریک  انقالب فکری و دینی و علمی و اخالقی و عملی یکجا با هم صورت گرفت، تا اینکه

 گفت من بد حاملی برای قرآنم و این را در ذم خود الق بود میعرب که متّهم به فساد اخ

ی اسالمی بود، پرچم ها جنگ ترین ه از سختکذاب کلمه یمامه با مسیگفت. مثال در جنگ  می

خواهید بگویم برای چه این پرچم را به  به دست سالم مولی حذیفه بود به لشکریان گفت می

رآنم و مانند صاحب قرآن ایستادگی دارم، سپس گفت اند برای اینکه من حامل ق دست من سپرده

هنگام بر مسلمین بانگ زد و همه را بد حاملی برای قرآنم اگر تا آخر استقامت نکنم، در این 

حمله افکند و دشمن را مضطرب کرد و گفت ای اهل قرآن زینت دهید قرآن را به عمل، سپس 

 مغلوب ساخت.

بن قیس را که از مدینه آمدند مکه و مسلمان شدند به اگر کسی قصه اسعد بن زراره و ذکوان 

دن قرآن، و سپس به برکت قرائت قرآن اسالم را در مدینه منتشر ساختند، بخواند، تعّجب یبرکت شن
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خواهد کرد، و همین آیات قرآن بود که در حبشه باعث میل نجاشی به اسالم شد، و به واسطه آیات 

قرآن تمام مجلس سلطان به گریه افتادند، و غلغله و ولوله بپا کرد و اشک چشمان اهل مجلس را 

لرزاند و  ها را منقلب و پوست بدن را می جاری ساخت و اسالم در حبشه نفوذ کرد. قرآن دل

 یرینی و جذابیت قرآن، موجب رغبت مسلمین شد و آن را با کمال شوق حفظ و نشر دادند. ش

 معجزات علمی قرآن  :وجه چھارم
ما در ترجمه مربوط به آن اشاره خواهیم کرد، هر قدر مجهوالت بشر کشف شود و اکتشافی 

کمک به کشف شود، علوم جهانی یگانه وسیله و  رخ دهد حقائق علمی قرآن بیشتر نمایان می

حقائق قرآن و معجزات آنست، هر قدر راه فکر باز شود و حقائق زیر طبقات زمین و یا باالی 

برند که در قرآن و مطالب صحیح آن خلل وارد  آسمان جستجو شود، پس از کشف آن، پی می

َوِ�ٓ  فَاقِ �ٱَسُ�ِ�ِهۡم َءاَ�ٰتَِنا ِ� ﴿ شود و قدر آن شناخته گردد، چنانکه در قرآن فرموده: نمی
نَُّه 

َ
َ لَُهۡم � ٰ يَتَبَ�َّ نُفِسِهۡم َح�َّ

َ
ۗ ٱأ گویا منظور از کشف علوم طبیعی ظهور  .]۵۳[فصلت:  ﴾ۡ�َقُّ

حقائق قرآنست. یکی از جهات اعجاز قرآنی که در دوره کنونی پرده از روی آن برداشته آنست 

یزیولوژی که به آخرین اکتشافات که قرآن مشتمل است بر بسیاری از حقائق فّنی و طبیعی و ف

های دقیق علمی و اکتشافی وجود   علمی منطبق است، در آن دوره که اسباب وآالت و ابزار

زمین و آسمان و عجائب خلقت، و نیز امر به تفکر و نظر در آنها    نداشت قرآن خبر داده از اسرار

ن و سایر کواکب و همچنین از زمی و نموده، مانند حقائق بیان شده هیئت و نجوم و حرکت ماه

و فسیل  نینجسیر  ماده داشتن موجودات و تکامل و و آثار و خواص حیوانات و نباتات و نر

ْ ٱقُِل ﴿ :ها. و فرموده ت جهان، وغیر از اینموجودات و کیفیت خلق َ�َٰ�ٰتِ ٱَماَذا ِ�  نُظُروا  لسَّ
�ِض� ٱوَ 

َ
َولَۡم يَنُظُرواْ ِ� َملَُكوِت ﴿ :و یا .]۱۰۱[یونس:  ﴾ۡ�

َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱأ �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
ُ ٱَوَما َخلََق  ۡ� َّ� 

ءٖ  ْ ِ� ﴿ و از این قبیل آیات دیگر، مانند آیه .]۱۸۵[األعراف:  ﴾ِمن َ�ۡ �ِض ٱقُۡل ِسُ�وا
َ
�ۡ 

ْ ٱفَ    نُظُروا
َ
ۚ ٱَكۡيَف بََدأ  ت و عجائب آنها.ه تفکر در مخلوقاکه امر نموده ب ]۲۰[العنکبوت:  ﴾ۡ�َۡلَق

 تاریخ و اخبار غیبی قرآن  :وجه پنجم و ششم
یکی از وجوه اعجاز قرآن اخبار تاریخی آنست که طبق واقع بدون خلط خرافات بیان کرده، 

شود، قرآن در ذکر تاریخ هدفش پند و  و در مقایسه اخبار آن با کتب عهدین صدق آن معلوم می

خالف کتب دیگر، اگر کسی به تورات و انجیل مراجعه عبرت وموعظه و تعلیم و تعلم بوده به 
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ای بدون ذکر هدف  توان با آنها قیاس کرد، زیرا در آنها مطالب افسانه بیند که قرآن را نمی کند می

 بسیار است چنانچه در جای خود بیان خواهد شد. 

ده، این وجه دیگر اعجاز قرآن اخبار غیبی فراوان آنست و آنچه خبر داده راست و درست آم

کند، و این  آن می ۀآورند های آن که به صّحت مقرون شده کشف از صدق گوئی اخبار و پیش

واقع شده و قسم دیگر پس از  صیک قسم آن در عصر خود پیغمبر :اخبار بر دو قسم است

وفات او، که در ترجمه آیات مربوطه خواهد آمد. و قسمتی از اخبار غیبیه قرآن را ما در کتاب 

 ایم.  دیگر ذکر نموده
 

 اشکال و جواب آن 

ای از  ای از جوکیان هند که همه از کفار و اهل باطلند و هم عده اگر کسی بگوید عده

دهند، پس خبر دادن از غیب دلیل بر حقانیت و  خبر از غیب می مرشدان صوفیه که اهل بدعتند

شود و آن را از معجزات قرآن نباید شمرد. جواب آنست که غیب بر سه قسم  صدق نبّوت نمی

سی کن است کغیب ماضی و غیب حال و غیب استقبال. غیب ماضی وحال را مم :است

خبر  ل را از وحی شیاطین چنانکه قرآنب ماضی را از تاریخ، و غیب حایلی بداند، مثال غیبوسا

 :۱۲۱داده در سوره انعام آیه 

َ�ِٰط�َ ٱ�نَّ ﴿ ۡوِ�َآ�ِِهمۡ  لشَّ
َ
 .]۱۲۱: [األنعام ﴾َ�ُوُحوَن إَِ�ٰٓ أ

 فرموده: ۲۲۲و  ۲۲۱و در سوره شعراء آیه 

ُل ﴿ ٰ َمن َ�َ�َّ نَّبِئُُ�ۡم َ�َ
ُ
َ�ِٰط�ُ ٱَهۡل � �ِيٖ�  ٢٢١ لشَّ

َ
فَّاٍك أ

َ
ِ أ

ّ�ُ ٰ ُل َ�َ َّ�َ�َ٢٢٢﴾ 
 .]۲۲۲ -۲۲۱: [الشعراء 

ان بعضی از ژوکیان و مرشدان را به واسطه چنین 
ّ
که شیاطین برای اغفال و گول زدن مردم، دک

داند و نه مرشد، و  کنند تا مردم به آنان رو آورند. و اما غیب استقبال را نه ژوکی می اخبار گرم می

اد ایشان شیطان. و اما کسوف و خسوف و سایر اخبار جوی را به واسطه علل و معلول و نه است

دانیم پس از زمستان بهار است و این را نباید  توان حساب کرد و خبر داد، ما می وسائل علمی می

 غیب گفت. 

 وجه ھفتم و ھشتم اعجاز قرآن
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ِشَفآءٞ ﴿ :که خود فرمودهآیات و سور آنست  یکی از وجوهی که از اعجاز قرآنست خواّص 
، چه آثار و برکاتی دارد نوشتن و خواندن و تدبر در آن، موجب شفای ﴾َورَۡ�َةٞ ّلِۡلُمۡؤمِنِ�َ 

قلوبست از جهل و خرافات، و شفای ابدانست از امراض، چه دردها و خیاالت نفسانی و 

آن زدوده گردد.  وساوس شیطانی به برکت آن دفع شده، قساوت دل و غفلت باطل به تدبر در

خود نگارنده پس از فراغ از تحصیالت و رسیدن به درجه اجتهاد تا پس از مدتی از آن، غرق در 

 خرافات و تعصبات مذهبی بودم و به برکت تدبر در قرآن نجات یافتم. 
وجه دیگر ازاعجاز قرآن و قوانین عدالت و احکام صحیحه آن در تساوی و سیاست و 

و عبادات و معامالت و نکاح و جهاد و دیات و آنچه مورد نیاز  تجارت وزراعت و قصاص

بندگان و صالح ایشان بوده طور کلی بیان شده که بهتر از آن تصور ندارد. و دشمنان قرآن 

نتوانستند در یکی از مسائل آن خدشه کنند، و اگر خدشه و اعتراض کردند جواب کافی شنیدند، 

اند. عجب اینکه تمام این قوانین در  ن مطلب اعترف کردهحتی بزرگان و مسیحی و ماّدی به ای

سال نازل شده به یک مرد امی درس نخوانده، در صورتی که عقال و بزرگان  ۲۳یک شب و یا 

کنند، و پس از مدتی نقص آن را  ملل صدها سال با تبادل افکار و اجتماع آراء قوانین جعل می

کنند، ولی در قرآن قوانینی آمده که تا هزاران سال  ق میمشاهده کرده تبدیل، و یا تبصره به آن ملح

حالل « :فرموده صبرای تمام مجامع بشری و ملل مختلفه کافی است، چنانکه رسول خدا
توان گفت برای اعجاز قرآن همین جهت  می ،»�مد إىل يوم القيامة وحرامه إىل يوم القيامة

ی وخارجی وحتی بسیاری از مجتهدان داخلکافی است، متأسفانه دول استعماری و دشمنان 

های  اند تا قوانین قرآن را تبدیل و یا از رسّمّیت انداخته و قوانین دیگری که از دماغ دینی کوشیده

بند و باری ملت اسالم شده،  اند، وهمین سبب بیچارگی و بی بشری خارج شده رسّمّیت داده

به راحتی و رفاه عمومی نائلی شوند پس نه تنها مسلمین بلکه تمام اهل جهان اگر بخواهند 

 ای ندارند جز آنکه قوانین قرآن را اجراء نمایند.  چاره

 وجه نھم و دھم از اعجاز قرآن
 ۸۲یکی از وجوه اعجاز قرآن عدم وجود اختالف در آنست چنانکه خدا در سوره نساء آیه 

 :فرموده

فََ� َ�َتَدبَُّروَن ﴿
َ
ِ ٱَولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ  ۡلُقۡرَءانَۚ ٱأ  ﴾٨٢َكثِٗ��  ۡختَِ�ٰٗفاٱلَوََجُدواْ �ِيهِ  �َّ
 .]۸۲: [النساء
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بر در قرآن نمی«
ّ

ا اختالف بسیاری در آن  آیا تد
ّ

کنند و اگر از نزد غیرخدا بود محقق

 .»یافتند می

 : باشند عدم اختالف از دو جهت می

مطالب قطعی نه شکی و نه ظّنی، که  از جهت فصاحت و بالغت و محکمی و داشتن -۱

 اعالی زیبائی  آیات قرآن در این جهت یکنواخت می
ّ

باشد و از اول تا به آخرش در حد

است، ولی در کتب دیگر چنین نیست، گاهی جمالت فصیح زیبا دارد و گاهی غیر 

 فصیح و غیر زیبا، گاهی قطعی، گاهی ظّنی، زیرا صاحبان آنها متغیر االحوال والصفات

رد در کالم او نیز تغییری باشند، اما خدایتعالی چون در ذات و صفات تغییری ندا می

 ندارد.

 و نقیض و تنافی و تباین در قرآن  -۲
ّ

یکی دیگر از جهات عدم اختالف این است که ضد

 یکدگر شود، بخالف کتب بشری که در هر کدام آنها مطا یافت نمی
ّ

لب مختلفه ضد

 باشد. می

اعجاز قرآن استفاده عموم و خصوصی از آن است، هرکتابی در عالم نوشته و اما وجه دهم از 

ک طبقه و یا طبقاتی معین مفید بوده نه برای عموم، ولی قرآن برای عموم طبقات یشده برای 

تواند از آن بهر برد، مثال کتاب قانون ابوعلی سینا برای دکتران فقط مفید  میهرکس  مفید است، و

محقق قمّی فقط برای اصولیّین مفید است، اما قرآن چنین نیست، منتهی  است، و کتاب قوانین

برند، اهل قانون از  برند، در حالیکه عوام نیز از آن بهره می دانشمندان بیش از عوام از آن بهره می

قوانین آن، اهل تاریخ از تواریخ آن، فقهاء از فقه آن، طالبین توحید از توحید آن، بازاریان از 

باشد چه  سوادان از نصایح آن، و و و، و... این سخن مورد تصدیق همگان می آن، بی معامالت

دانشمندان اسالم و چه بیگانگان، اگر کسی اقرار دانشمندان بیگانه را بخواهد به کتب دیگر ما 

 مراجعه کند.

ـــّق  ـــده داد الطـــاف ح  مصـــطفی را وع
 

 گـــر بمیـــری تـــو نمیـــرد ایـــن ورق 
 

ـــزت را  ـــاب و معج ـــن کت ـــافظمم  ح
 

ـــم  ـــرآن رافض ـــیش و کـــم کـــن را ز ق  ب
 

ـــم ـــالم رافع ـــدر دو ع ـــو را ان ـــن ت  م
 

ــــــم  ــــــت دافع ــــــان را از کتاب  طاغی
 

 کـــس نتانـــد بـــیش و کـــم کـــردن درو
 

ـــو  ـــر مج ـــافظی دیگ ـــن ح ـــر از م  بهت
 

ـــــی ـــــزون م ـــــت را روز اف  کنم رونق
 

ـــی  ـــا م ـــیم و زره ـــر س ـــو ب ـــام ت  زنم ن
 

ــو ــر ت ــد مه ــن ش ــب م ــت ّح  در محب
 

ــد  ــن ش ــر م ــم قه ــب ه ــو در غض ــر ت  قه
 



 قرآن برای همه    ١٩٢

 

ــــزور حفیــــه می  گوینــــد نامــــت را ب
 

ــــور  ــــد ظه ــــدر اذان آی ــــو ان ــــام ت  ن
 

ـــــاق را ـــــنم آف ـــــر ک ـــــت پ  از اذان
 

ــــاق را  ــــم ع ــــردانم دو چش ــــور گ  ک
 

 چاکرانــــت شــــهرها گیرنــــد و جــــاه
 

ـــاه  ـــا بم ـــاهی ت ـــرد ز م ـــو گی ـــن ت  دی
 

ــو را همچــون عصــا ــرآن مــر ت  هســت ق
 

ــــا  ــــون اژده ــــد چ ــــا را در کش  کفره
 

ـــاکی  ـــر خ ـــر در زی ـــو اگ ـــهت  ای خفت
 

ــه  ــو آنچــه گفت  ای؟ چــون عصــایش دان ت
 

 اهــــل عــــالم از کهــــین و از مهــــین
 

ــــلین  ــــی مرس ــــه حّت ــــغ جمل  از نواب
 

 گـــر بهـــم آینـــد و هـــم کـــاری کننـــد
 

ـــاری کننـــد  ـــدگر ی ـــی هم ـــر کالم  ب
 

ــد ــی قادرن ــخن ن ــق س ــالم ح ــون ک  چ
 

 مــــی نــــه بتواننــــد و هرگــــز ناورنــــد 
 

ــر ــان ای پس ــهل و آس ــرآن س ــت ق  هس
 

ـــت   ـــود حّج ـــا ش ـــرت ـــرد بش ـــر ف  به
 

ـــو  ـــدر قمـــر» یســـرنا«رو ت  بخـــوان ان
 

 خــــوب بنمــــا انــــدر آیــــاتش نظــــر 
 

ر دهم که به توفیق الهی شروع خواهیم نمود به 
ّ
در خاتمه مقدمات تابشی از قرآن باید تذک

خود تابشی از قرآن که ترجمه آیاتست با ذکر نکات و توضیحاتی در ذیل ترجمه. و دیگر اینکه ما 

یدان مبارزه با شرک و خرافات نهادیم جز رضای خدا نظری نداشتیم، و به روزی که قدم به م

آمد و بدآمد کسان و یا بدگوئی و تهمت فراوان آنان اعتنا نکردیم، زیرا این مبارزه تکلیف  خوش

دینی ما بود، ولی اگر جامعه امت هم نادان و متعصب و خرافی و مقلد بودند ممکن بود مأیوس 

شناسان چون گویندگان اشعار ذیل ما را  جویان و حق ای از دانش پاک عدهشویم، اما احساسات 

به نتیجه و فائده عمل و کارمان امیدوار نمود که باز هم در جامعه طرفدار حق زیاد است، لذا به 

 : ای نمونه اقدام گردیداند بر های بسیاری که بما نوشته درج نامه دو نفر از میان نامه

برکاته از نمین نامه دانشمند محترم سید االعالم آقای سید محمد شافی قرشی دامت  -اول

 : اردبیل، و هو هذا

 محضر شریف حضرت آیت الله العظمی برقعی دامت برکاته 

 السالم علیکم و رحمه الله و برکاته 

کتاب مستطاب (احکام القرآن و تابشی از قرآن) را مالحظه و مطالعه نمودم، انصاف و 

وجدانم به من اجازه نداد که در مقابل آن همه تالش و کوشش و خدمات شایسته آنجناب نسبت 

به اسالم و اسالمیان خاموش بمانم، ضمن عرض تشکر و قدردانی و دعوات خیریه، قطعه 

 دارم: ام بحضور مبارک تقدیم می شعری را که همین امروز در حق جنابعالی سروده
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ـــــ ـــــا حجـــــة الرمحـــــان كطـــــوبی ل  ي
 

 اخللــــــق إلــــــی القــــــرآن ييــــــا داعــــــ 
 

 يــــــــا مرشــــــــد األمــــــــة للســــــــعادة
 

ـــــاد  ـــــا ه ـــــی اجلنـــــان يي  النـــــاس إل
 

ـــــدور ـــــن الص ـــــل م ـــــالع اجله ـــــا ق  ي
 

ـــــان  ـــــن الفرق ـــــم م ـــــامع احلك ـــــا ج  ي
 

ــــــ اإل ــــــني معرش ــــــورت ع ــــــالمن  س
 

ـــــــزان  ـــــــت حكـــــــم أحســـــــن املي  بين
 

ـــــــاللة ـــــــة ض ـــــــل بدع ـــــــرت ك  دم
 

ــــ  ــــل الرش ــــت أص ــــان كأحرق  واخلرس
 

ــــــال ــــــ اجله ــــــر معرش ــــــت ظه  كرس
 

ـــــــت   كانأغلق ـــــــدّ ـــــــر ال ـــــــاب أكث  ب
 

ــــــاد ــــــه عن ــــــن ب ــــــل م ــــــت ك  جادل
 

ـــــــن اإل ال  ـــــــل احلـــــــق م  نســـــــانيقب
 

ـــــــــــــرتاق رش ـــــــــــــت ان االف  كأعلن
 

ـــــــــامنحيســـــــــن لصـــــــــاحب اإل ال   ي
 

 و املســـــــــلمون كلهـــــــــم إخـــــــــوان
 

 شـــــــقاقهم كـــــــان مـــــــن الشـــــــيطان 
 

ـــــــــــد ـــــــــــدعوة كأي ـــــــــــذا ال  اهللا هل
 

ـــــــــ  ـــــــــا اهللا باإل كجيزي ـــــــــانعن  حس
 

 ياهللا مــــــــــــع النبــــــــــــ كحيرشــــــــــــ
 

 و آلــــــــــــه بحرمــــــــــــة القــــــــــــرآن 
 

 : دام آموزگار آموزش و پرورش قوچاننامه جناب آقای سید احمد خ -دوم

بنام خدا، تقدیم به مجاهد راه حق حضرت آیت الله العظمی آقای آقا سید ابوالفضل ابن 

 الرضا عالمه برقعی دامت برکاته.

 

 به نام خدا

ــدار ــالم بی ــو ای ع ــه ت ــدیم ارادت ب  تق
 

 تقــدیم تحّیــت بــه تــو ای قائــد غمخــوار 
 

 أحسن بـه تـو ای عـالم رّبـانی خوشـگو
 

 کـوسان سخنت معرکه کردست بهر  کاین 
 

 روشن نظـران در پـی گفتـار تـو هـر سـو
 

 بـا غــالی و مشـرک ز ســر جنـگ کنــد رو 
 

 سـنج بـود نیـک خریـدار بر گو کـه سخن  پرور و حق را به عیان گو تو نیز سخن
 

 هر خدعه و هر فلسفه شـد مـأمن درویـش
 

 شده بائی بیکـی کـیش میهر مفلس وعا  
 

 هر یک بجهالت شده مغـروق کـم و بـیش
 

ــدیش  ــک بین ــدا نی ــق خ ــت خل ــر عاقب  ب
 

ــش ــوفی و دروی ــر ص ــرآور بس ــاد ب  فری
 

 باشد که یکی را کنی از خـواب تـو بیـدار 
 



 قرآن برای همه    ١٩٤

 

 آن گلشن قدسی تـو گلـزار جنـان اسـت
 

 وان تابش قـرآن تـو پـر ارج جهـان اسـت 
 

 تآن مکتــب دینــی تــو چــون داروی جــان اســ
 

ــان اســت  ــو عی  آیــات خــدا در ســخنان ت
 

 گزان اســت خلــق از تــو و از علــم تــو انگشــت
 

ــو هشــیار  ــد ت ــدار شــود از ســخن و پن  بی
 

 ای عــالم حــق گلشــن دیــن روبــه خــزان شــد
 

 آیات خـزان بـر سـر هـر شـاخ وزان شـد 
 

ــد ــرزان ش ــرهن رنگ ــالن پی ــار گ  رخس
 

ــد  ــوان ش ــر و ج ــه پی ــات هم  وارد بخراف
 

 وبشر قطـب جهـان شـدالله علی گشت 
 

ــل  ــا کــار دغ ــر برســیده بکج  کــار بنگ
 

ـند شـده مغصــوب  فیلسـوف بـود مرجـع و مس
 

 قرآن شده مهجور و عقائـد همـه معیـوب 
 

 ناشـــر بخرافـــات بـــود منبـــر مرغـــوب
 

 از بهر رضای دگزان حـق شـده مغضـوب 
 

 شـده مطلـوب جزنوحه و فریاد فغـان نی
 

ــار  ــی دین ــظ پ ــر و واع ــی ذاک ــال بس  جه
 

 خرافــات شــده درج روایــتافســوس 
 

ـــدایت   ه
ّ

ـــد ـــود س ـــال ب ـــانی جه  روح
 

ــود عشــق کفایــت ــدر عــوض عقــل ب  ان
 

ــت  ــر و غوای ــره کف ــادی ب ــده ه ــاعر ش  ش
 

 هر کفـر بـود دیـن و غلـو گشـته والیـت
 

 افسوس کـه بیگانـه ز دیـن، آمـده دینـدار 
 

 دیدی که چسان بیخـردان توطئـه کردنـد
 

 صــد حیلــه و تزویــر پــس مقنعــه کردنــد 
 

 تــو را بهــر کســان مغلطــه کردنــد گفتــار
 

 هنگــام ادای ســـخنت همهمـــه کردنـــد 
 

ــت تــو همهمــ  بیهــده کردنــد ۀدر غیب
 

 باشد کـه بتابـدخور حـق بعـد شـب تـار 
 

 گوینــد چــرا حــق شــده ظــاهر ز بیانــت
 

ــده  ــی ش ــه ن ــد هم ــت مانن ــل خیان  ای اه
 

ــدیانت ــائی ب ــرور م ــوئی س ــه ت ــائن ن  خ
 

ــت  ــاک روان ــود پ ــی و ب ــمبل دین ــو س  ت
 

ــد زخــم زبانــت بگــذار  کــه دشــمن بزن
 

ــق دادار  ــتان از ح ــادت بس ــر جه ــو أج  ت
 

 ذریــــه زهــــرا، مشــــنو قــــال ددانــــرا
 

 حق گو که بود حق همه جـا یـار، کسـانرا 
 

ـــانرا ـــداری آن پیرمغ ـــو دکان ـــرچین ت  ب
 

ــاریالن را  ــن ک ــاش، بک ــکنی ب ــافظ ش  ح
 

 ای مــرد مجاهــد برهــان خلــق جهــان را
 

ــــ  ــــار ۀاز زندق ــــالی مک ــــفه و غ  فلس
 

 افسوس که دونان دل و قلبـت بشکسـتند
 

 صد تهمـت نـاحق بوجـود تـو بـه بسـتند 
 

 تـو ببسـتند
ّ

 این خلق همـان کـآب بجـد
 

ــتند  ــد ببس ــی عه ــرت و اوالد عل ــا عت  ب
 

 دیدی که چسان عهـد خـدا را بشکسـتند
 

ــددکار  ــد م ــو گردن ــع بت ــه توق ــر چ  دیگ
 

 چون شمع، تـو ای برقعـی از خـویش بسـوزی
 

ـــود راه   ـــو خ ـــا پرت ـــروزیب ـــت بف  دیان
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ــدوزی ــواه ب ــو اف ــام ت ــق ف ــق ح ــا منط  ب
 

 گردنــد فــراری همــه اهــریمن مــوذی 
 

ــه بــروزی ــا ک ــرافراز نمــا ت ــاز آ و س  ب
 

ــار  ــدوم باخی ــو مخ ــوگردیم و ت ــادم بت  خ
 

ـــودم ـــو ب ـــات ت ـــتمع دّر بیان ـــن مس  م
 

 گفتــار خوشــت را، ز دل و جــان بشــنودم 
 

 مهــر تــو بشــد گــنج دل و، نــور وجــودم
 

ــر   ــرودمچــون دیگ ــعری بس ــو ش ــاران ت  ی
 

ـــدامم«
ّ

 درگـــاه َودودم ۀو مـــن بنـــد» خ
 

 باشد کـه قبـول افتـد و گـردی تـو بمایـار 
 

ر یتاب تفسکی از یها دهین گزیرسد وما پس از ا می انینجا به پایر تابش در ایمقدمه تفس

 ند:ک کتاب را بهتر درکانت علمی کم تا خواننده محترم میتابش امام برقعی را آورده ا

 اللهم وفقنا إلمتامه ونرشه
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 شفاعت -۱
 م:یخوان سوره بقره می ۲۵۴ه یر آیدر تفس

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ِ�َ يَۡومٞ �َّ َ�ۡيٞع �ِيهِ َوَ�  �َّ

ۡ
ن يَأ

َ
ا َرَزقَۡ�ُٰ�م ّمِن َ�ۡبِل أ ْ ِممَّ نفُِقوا

َ
ْ أ َءاَمُنٓوا

ٰلُِمونَ ٱُهُم  لَۡ�ٰفُِرونَ ٱُخلَّةٞ َوَ� َشَ�َٰعةۗٞ وَ   .]۲۵۴[البقرة:  ﴾٢٥٤ ل�َّ
وزی که در آنکه بیاید ر ایم انفاق کنید پیش از ای مؤمنین از آنچه شما را روزی کرده :ترجمه

 .)۲۵۴( کافران خود ستمگرند آن، نه داد و ستد، و نه دوستی و نه شفاعتی است، و

ا ﴿ أنفقوا فعل أمر و داللت بر وجوب دارد، و مقصود از آن زکات است، :نکات ِممَّ
و مفید عموم است، وداللت دارد بر اینکه از هر  »ماء موصوله«در آن  »ماء«، ﴾َرَزۡقَ�ُٰ�م

، نفی، و داللت دارد که روز »شفاعة الو« چیزی باید زکات داد و مخصوص نه چیز نیست.

قیامت شفاعتی در کار نیست، حتی برای مؤمنین، زیرا خطاب صدر آیه به مؤمنین است، و 

  مقصود شفاعتی است که از طرف مخلوق و به خیال خودشان باشد.

اطالع  سواد بی بیگویندۀ  شفاعت به قول یکی از بزرگان دین، به جائی رسیده که هر ۀمسئل

خبر از حد و مرز شرع مبین که حتی فاقد خواندن و نوشتن هستند، منبر و  از حقائق دین و بی

های  ها و قصه اند، و با بافته مسند أنبیاء مرسلین را غصب کرده، و بنام شفاعت مردم را گمراه کرده

شفاعت به  ۀکنند، و یک درواز ها، مردم را به پرتگاه گناه جری و تشویق می جعلی و خواب

تواند به  اند که هر ناپاک و آلوده و جنایتکاری می سمان برای مردم بازکردهآگشادی زمین و 

م نشین گردد، و به این وسیله جلب توجه و رضایت عوا اء و مرسلین همبهشت برین رود، و با أنبی

 :دهد گیرند. بزرگوار مورد اشاره بحث خود را چنین ادامه می های زیادی می را نموده و پول

دینان و یاران شیطان گشته، و  آویز بی هایی نیز بحث شفاعت آمده که دست متأسفانه در کتاب

نمود، و با أثر  قانون دین و قرآن را کند، ویا بیریشۀ  شود اند که با آن روایات می روایاتی ساخته

از ترس رسوائی  آورد، و قوانین خدا مخالفت کرد، مانند اینکه؛ زنی فاحشه از زنا فرزندانی می

سوازنید، وکسی جز مادرش از این عمل خبر نداشت، چون از دنیا  فرزندان خود را میان آتش می
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ه را به یو قض انداخت، ناچار نزد امام وقت رفتند، جا دفنش کردند، خاک او را بیرون میرفت، هر

او گفتند، او دستور داد مقداری از تربت حسینی در قبر او بگذارند، بدین صورت، قبر او را 

او مرکز فسق و خانۀ  پذیرفت، وگناه او عفو شد. مالئی دیگر نوشته است که زن زناکاری که

ای که  همسایهخانۀ  فجور بود، روزی برای اینکه طعام پخته برای مشتریان تهیه کند، برای آتش به

دمد، و از دود آن  رود که از مطبخ او آتشی بیاورد، بر آتش زیر دیگ می مجلس روضه بود می

رسد، همین زن را پس  رود به مشتریان خود می شود، سپس آتشی فراهم کرده ومی چشم او تر می

نشین شده، از او  هم لبینند که در باغی زیر اشجاری با حضرت زهرا از مرگش خواب می

گوید؛ به برکت آن تری چشم از  پرسند تو با آن اعمال زشت، چگونه به این مقام رسیدی؟ می می

ساخته و ها  این دود مطبخ همسایه، که تمام گناهانم مورد شفاعت شد. و هزاران قصه مانند

با مجالس دینی سر وکار داشته هرکس  اند که دیگر نه ایمانی ونه عفتی الزم است، و پرداخته

این کفریات را شنیده است. در حالیکه در کتاب آسمانی ما قرآن چنین شفاعتی بکلی  باشد،

را در گرو اعمال و هرکس  نفی شده و در تمام آیات مدرکی برای اثبات آن نیست، و قرآن مقام

داند. أما هواهای نفسانی مردم آلوده از یک طرف و غلو و اغراق گویندگان نسبت به  عقایدش می

ضد اسالم باشد از طرف دیگر باعث هرچه  طرف دیگر، و ترویج دشمنان اسالم ازامامان از 

شده که احکام اسالم راجع به جهاد و أمر به معروف ونهی از منکر و حفظ سرحدات مملکت و 

نشر معارف وغیره همه منسوخ شده، و به جای آنها گریه و نوحه آمده، ومانند دین مسیح که 

دنیا و آخرت کافی است، و آزادی در فسق و فجور رواج یافته، دین دوستی و محبت مسیح برای 

اسالم نیز چنین شده که یک گریه و محبت دروغی برای متدینین صدر اسالم از همه چیز کافی 

ترسانیده و به حساب دقیق إلهی که مو را از ماست  است. با اینکه آیات قرآن مردم را می

خبری مردم از قرآن و نشر همین خرافات دینی، ملت  یب ۀدهد، ولی بواسط کشد، نوید می می

 گفتند: اند که می اسالم را منحرف و مانند یهود کرده

َنا ﴿ وَن  �َّارُ ٱلَن َ�َمسَّ ْ َ�ۡفَ�ُ ا َ�نُوا ۡعُدوَ�ٰٖت� وََغرَُّهۡم ِ� دِينِِهم مَّ يَّاٗما مَّ
َ
� ٓ [آل  ﴾٢٤إِ�َّ

 .]۲۴: عمران
اند که در مقابل خدا و  توسل و شفاعت آورده دین، مانند بابدر مقابل قرآن افتراآتی بنام 

انگیز إلهی وحشتی ندارند، زیرا  قرآن، پناهگاهی برای مردم درست شده، و از تهدیدات وحشت

توانند آنان را از کیفر إلهی برهانند. واگر نماز جمعه و جهاد و أمر به معروف و  شفیعان می

برود و محرمات إلهی رواج یابد با داشتن گریه و توسل و  جانبازی و فداکاری و غیرت ایمانی
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شود، ولی قرآن مکرر در آیات بسیاری  ها جبران می شفاعت اشکالی ندارد، و همه و همه خرابی

کس دیگر دربارۀ  گوید روز قیامت و روز جزای کیفر هیچکس چنین شفاعتی را نفی کرده و می

ۡوٗ� َشۡ� ﴿ :شفاعتی به این کیفیت نتواند، مانند آیات ا َوَ� ُهۡم  ٔٗ يَۡوَم َ� ُ�ۡغِ� َمۡوً� َعن مَّ
وَن  ْ ٱوَ ﴿ .]۴۱[الدخان:  ﴾٤١يُنَ�ُ ُقوا ا َوَ� ُ�ۡقبَُل  ٔٗ يَۡوٗما �َّ َ�ۡزِي َ�ۡفٌس َعن �َّۡفٖس َشۡ�  �َّ

وَن  َها ﴿ .]۴۸البقرة: [ ﴾٤٨ِمۡنَها َشَ�َٰعةٞ َوَ� يُۡؤَخُذ ِمۡنَها َعۡدٞل َوَ� ُهۡم يُنَ�ُ ُّ�
َ
�  �َّاُس ٱَ�ٰٓ

ْ ٱ ُقوا ْ ٱَر�َُّ�ۡم وَ  �َّ ِ  ۡخَشۡوا ِ  ۦيَۡوٗما �َّ َ�ۡزِي َواِ�ٌ َعن َوَ�ِه  ۦَوَ� َمۡولُوٌد ُهَو َجاٍز َعن َواِ�ِه
ۚ  ًٔ َشۡ�  َۡفٖس َشۡ� ﴿. ]۳۳لقمان: [ ﴾ا ۡمرُ ٱاۖ وَ  ٔٗ يَوَۡم َ� َ�ۡملُِك َ�ۡفٞس ّ�ِ

َ
�ۡ  ِ َّ اإلنفطار: [ ﴾١٩يَۡوَم�ِٖذ ّ�ِ

� ۡ�َۡومَ ٱفَ ﴿. ]۱۹ ۡفٗعا َوَ� َ�ّٗ ۡملُِك ﴿. ]۴۲سبأ: [ ﴾َ� َ�ۡملُِك َ�ۡعُضُ�ۡم ِ�َۡعٖض �َّ
َ
قُۡل إِّ�ِ َ�ٓ أ

� َوَ� رََشٗدا  نِذۡر بِهِ ﴿. ]۲۱الجن: [ ﴾٢١لَُ�ۡم َ�ّٗ
َ
ِينَ ٱَوأ ْ إَِ�ٰ َرّ�ِِهۡم  �َّ ٓوا ن ُ�َۡ�ُ

َ
َ�َافُوَن أ

ٞ َوَ� َشفِيٞع لََّعلَُّهۡم َ�تَُّقوَن  ۦونِهِ لَۡيَس لَُهم ّمِن دُ  ِينَ ٱَوَذرِ ﴿ .]۵۱األنعام: [ ﴾٥١َوِ�ّ ْ ٱ �َّ َُذوا َّ� 
ۡ�ُهُم  ۚ ٱ ۡ�ََيٰوةُ ٱدِيَنُهۡم لَعِٗبا َولَۡهٗو� وََغرَّ ۡ�َيا ن تُبَۡسَل َ�ۡفُسۢ بَِما َكَسَبۡت لَۡيَس لََها  ۦٓ َوَذّكِۡر بِهِ  �ُّ

َ
أ

ِ ٱِمن ُدوِن  َّ�  ۗٓ ٞ َوَ� َشفِيٞع �ن َ�ۡعِدۡل ُ�َّ َعۡدٖل �َّ يُۡؤَخۡذ ِمۡنَها  .]۷۰األنعام: [ ﴾َوِ�ّ
شما در آیات فوق دقت کنید و اطالق آنها را مالحظه فرمائید. مدعیان شفاعت این آیات را 

ه کنند که آن آیات چنانچه خواهد آمد مربوط به شفاعت ب ندیده گرفته و به آیاتی استدالل می

 :ۀکنند به آیاتی مانند آی الل میصورت مذکوره نیست. و یااستد

َ�َٰعةَ ٱ�َّ َ�ۡملُِكوَن ﴿ َذَ ٱإِ�َّ َمِن  لشَّ  .]۸۷[مریم:  ﴾٨٧َ�ۡهٗدا  لرَّ�ٱِعنَد  �َّ
فرماید بطور انکار که چه کس  در صورتیکه در همین آیات نفی شفاعت شده، زیرا می

بدون اذن و بدون پیمان إلهی شفاعت کند؟ زیرا خدا با کسی تواند بدون رضایت خدا و  می

پیمانی نبسته که هر قدر جنایت و گناه کند از او صرفنظر کند، وشفیع برای او بتراشد، بلکه این 

َنا ﴿ گفتند: که می :عهد و پیمان ظاهرا همان است که خدا به یهودیان فرموده ْ لَن َ�َمسَّ َوقَالُوا
يَّ  �َّارُ ٱ

َ
� ٓ ۚ إِ�َّ ۡعُدوَدٗة َۡذُ�ۡم ِعنَد ﴿ فرماید به آنان بگو: می .]۸۰: البقرة[ ﴾اٗما مَّ َّ�

َ
ِ ٱقُۡل � َ�ۡهٗدا  �َّ

ُ ٱفَلَن ُ�ۡلَِف  یعنی خدا با کسی پیمانی برای شفاعت و یا عفو نبسته . ]۸۰[البقرة:  ﴾ۥٓۖ َ�ۡهَدهُ  �َّ

 دهد. تا مجبور بعدم تخلف شود و یا برای فرار از کیفر به کسی اذن
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کسانی که خدا از دربارۀ  ای از آیات قرآن شفاعت را موکول به اذن خدا کرده، البته پاره

زخرف، و  ۸۶تا  ۸۴سبأ و  ۲۳و  ۲۲ :ایشان راضی بوده باشد که ایشان مؤمنینند، مانند آیات

َ�ٰعَ ٱيَۡوَم�ِٖذ �َّ تَنَفُع ﴿ :فرماید طه که میسورۀ  ۱۰۹آیۀ  یاأنبیاء، و  ۲۸و  ۲۷ إِ�َّ َمۡن  ةُ لشَّ
ذَِن َ�ُ 

َ
یعنی در آن روز (قیامت)، شفاعت، هیچ . ]۱۰۹[طه:  ﴾١٠٩قَۡوٗ�  ۥَورَِ�َ َ�ُ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱأ

نفعی ندارد مگر باری آن کسی که خدا بدان دستوری قبال داده و گرفتاری را درباره او پسندیده 

این شفاعت که پسندیدگان از . در مورد  »ماضی )اذن(مضارع، ولی  )ال تنفع( ۀکلم«باشد 

این  :اند ای چنین گفته آور ومخالف آن است، عده آن برخوردار بوده و غیر از شفاعت شرک

اصل و شرط  ۳خدا است همان استغفار و طلب آمرزش است که دارای  ۀشفاعت که با اجاز

 است: 
 :چنانکه فرمودهؤمنین دستور داده، : اذن از پروردگار که فقط برای ماصل یا شرط اول

�بَِك َولِۡلُمۡؤمِنَِ�  ۡسَتۡغفِرۡ ٱوَ ﴿ .]۱۵۹آل عمرآن: [ ﴾لَُهمۡ  ۡسَتۡغفِرۡ ٱَ�ۡنُهۡم وَ  ۡ�ُف ٱفَ ﴿ َ�ِ
نُفَسُهۡم َجآُءوَك فَ ﴿ .]۱۹[محمد:  ﴾لُۡمۡؤِمَ�ِٰت� ٱوَ 

َ
لَُمٓواْ أ ُهۡم إِذ ظَّ َّ�

َ
ْ ٱَولَۡو � َ ٱ ۡسَتۡغَفُروا  ۡسَتۡغَفرَ ٱوَ  �َّ

َ ٱلَوََجُدواْ  لرَُّسوُل ٱلَُهُم  اٗبا رَِّحيٗما  �َّ که حقیقت شفاعت همین است دو  )١(]۶۴[النساء:  ﴾٦٤تَوَّ

نفری (مذنب و مستغفر) به حضور خدا آمده و هردو از وی طلب آمرزش نمایند، و خدا منافقین 

                                           
در ذیل تفسیر این آیه شریفه عبارتی دارد که مضمون آن این  »تبیان«مرحوم شیخ طوسی در تفسیر خود بنام  -١

آهنگی داشتند که آن را انجام دهند، خدای  دوازده نفر از منافقین که بر امری از نفاق اجتماع و هم«است که 

وارد شدند، آن حضرت فرمود که : دوازده نفر از  صمتعال آن را به رسول خود خبر داد، اینان بر رسول خدا

اند، پس این گروه برخیزند، و از خدای خود طلب آمرزش  آهنگی و اتفاق نموده قان بر امری از نفاق هممناف

اما  »حتی اشفع هلم«و استغفار کرده، به گناهان خویش اقرار کنندتا من نیز برای ایشان شفاعت نمایم 

خیزید؟ آنگاه حضرتش هر یک را  چند مرتبه فرمود : آیا برنمی صهیچیک از آنان برنخاستند، رسول خدا

نام برده، فرمود : برخیز ای فالن و تو نیز ای فالن. پس آنان عرض کردند که ما استغفار کرده و به سوی 

نمائیم تو نیز (ای رسول خدا) برای ما شفاعت کن. حضرت فرمود : آیا اینک؟ و حال آنکه  خدابازگشت می

ب ياط« تر بود، و خدای نیز برای اجابت سریعتر امر شما نفسم برای شفاعت خوشنود، و آمادهمن در اول 

که به نظر بعضی این ». . از نزد من بیرون بروید، لذا آنان از نزد آن حضرت خارج شدند»ةنفسا للشفاع

 قضیه نیز دلیل بر آن است که شفاعت همان استغفار و آن هم در دنیاست.



 ٢٠١  هایی از تفسیر تابش گزیده

  

َ ﴿ :کند که م اجرای این شرط مالمت میرا در عد ۡسَتۡغفِۡر لَُ�ۡم رَُسوُل �َذا �ِيَل لَُهۡم َ�َعالَۡواْ �
ِ ٱ َّ�  ْ ۡوا  .]۵[المنافقون:  ﴾لَوَّ

 :فرماید ا و مؤمن باشند چنانکه می: کسان مورد استغفار و شفاعت باید مرضی خدشرط دوم

َ�َٰعةُ ٱيَۡوَم�ِٖذ �َّ تَنَفُع ﴿ ذَِن َ�ُ  لشَّ
َ
 :ۀو یا آی .]۱۰۹[طه:  ﴾١٠٩قَۡوٗ�  ۥَورَِ�َ َ�ُ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱإِ�َّ َمۡن أ

ِ وَ ﴿ :ۀ. یا آی]۲۸[األنبیاء:  ﴾ۡرتََ�ٰ ٱَ� �َۡشَفُعوَن إِ�َّ لَِمِن ﴿ ِينَ ٱَما َ�َن لِلنَِّ�ّ ن  �َّ
َ
ْ أ َءاَمُنٓوا

ْ لِۡلُمۡ�ِ�ِ�َ  ۡسَتۡغَفۡرَت ﴿ فرماید: منافقین میدربارۀ  و .]۱۱۳[التوبة:  ﴾�َۡسَتۡغفُِروا
َ
َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم أ

ۡم لَۡم �َۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم لَن َ�ۡغفَِر 
َ
ُ ٱلَُهۡم أ ۡو َ� �َۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم  ۡسَتۡغفِرۡ ٱ﴿ .]۶[المنافقون:  ﴾لَُهمۚۡ  �َّ

َ
لَُهۡم أ

ٗة فَلَن َ�ۡغفَِر  ُ ٱإِن �َۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم َسۡبعَِ� َمرَّ ما مؤمنینی که قابل  شفاعتند ا .]۸۰[التوبة:  ﴾لَُهمۚۡ  �َّ

َما ﴿ فرماید: آنان را خود قرآن با صفات مشخصه معرفی می ِينَ ٱ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱإِ�َّ ُ ٱإَِذا ُذكَِر  �َّ َّ� 
ُوَن  ۥوَِجلَۡت قُلُوُ�ُهۡم �ذَا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتُهُ  ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ ِينَ ٱ ٢َزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوَ�َ َّ� 

لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  ا َرَزۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقوَن  لصَّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٣َومِمَّ
ُ
َُّهۡم َدَرَ�ٌٰت ِعنَد  لُۡمۡؤمُِنونَ ٱأ اۚ ل َحّقٗ

ٞ َورِۡزٞق َكرِ�ٞم  خدا به پیغمبران و فرشتگان جز به استغفار . ]۵-۲[األنفال:  ﴾٤َرّ�ِِهۡم َوَمۡغفَِرة

ِينَ ٱ﴿ :فرماید یدهد و م ؤمنین دستور نمیم �َُسّبُِحوَن ِ�َۡمِد  ۥَوَمۡن َحۡوَ�ُ  ۡلَعرَۡش ٱَ�ِۡملُوَن  �َّ
ْۖ  ۦَرّ�ِِهۡم َوُ�ۡؤِمُنوَن بِهِ  ِيَن َءاَمُنوا د که فرمای غافر می ۷آیۀ  و در. ]۷[غافر:  ﴾َو�َۡسَتۡغفُِروَن لِ�َّ

 :کنند فرشتگان به خدا عرض می

ءٖ ﴿ ِيَن تَابُواْ وَ  ۡغفِرۡ ٱرَّۡ�َٗة وَِعۡلٗما فَ َر�ََّنا وَِسۡعَت ُ�َّ َ�ۡ ْ ٱلِ�َّ َسبِيلََك َوقِِهۡم َعَذاَب  �َّبَُعوا
 .]۷ غافر:[ ﴾٧ ۡ�َِحيمِ ٱ

ارٞ لَِّمن تَاَب وََءاَمَن وََعِمَل ﴿ :فرماید آمرزد که خود می نی را میخدا فقط کسا و �ّ�ِ لََغفَّ
 .]۸۲[طه:  ﴾٨٢ ۡهتََدىٰ ٱَ�ٰلِٗحا ُ�مَّ 

له، در دنیا خود را مستحق  بودن، شخص مشفوع آن است که عالوه بر مؤمن شرط سوم:

شفاعت نموده باشد تا مورد استغفار فرشتگان و پیغمبر و مؤمنین شده باشد. وگرنه پس از مرگ 

کند  کسی استحقاق شفاعت پیدا نخواهد کرد، زیرا اعمال انسان با مرگ او خاتمه پیدا می

 :فر فرمودهغاسورۀ  چنانکه در

﴿ ۖ َسَنا
ۡ
ۡواْ بَأ

َ
ا َرأ  .]۸۵[غافر:  ﴾فَلَۡم يَُك يَنَفُعُهۡم إِيَ�ُٰنُهۡم لَمَّ
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 و درجای دیگر فرموده: 

ِيَن َ�ۡعَملُوَن  �َّۡو�َةُ ٱَولَيَۡسِت ﴿ ّ�ِ ٱلِ�َّ َحَدُهُم  اتِ  َٔ لسَّ
َ
ٰٓ إِذَا َحَ�َ أ قَاَل إِّ�ِ  لَۡموُۡت ٱَح�َّ

 .]۱۸النساء: [ ﴾ۡل�نَ ٱُ�ۡبُت 

نِذرُۡهۡم يَۡوَم ﴿ فرموده: و
َ
ةِ ٱَوأ ۡمرُ ٱإِۡذ قُِ�َ  ۡ�َۡ�َ

َ
 .]۳۹مریم: [ ﴾ۡ�

ٰلِِم�َ ٱيَۡوَم َ� يَنَفُع ﴿ فرموده: و ارِ ٱَولَُهۡم ُسوُٓء  للَّۡعَنةُ ٱَمۡعِذَرُ�ُهۡمۖ َولَُهُم  ل�َّ [غافر:  ﴾٥٢ �َّ

۵۲[. 
اعمال او است  ۀباقی بماند مرگ خاتمپس چنانکه در قرآن فرموده به جز آثاری که از انسان 

ای گذاشته و یا  انسان تا قیامت باز است، که اگر در زمان حیات سنت حسنه ۀیعنی فقط پروند

آن تقویت دین شود یا فسادی بروز کند همه در  ۀای گذاشته که پس از موت بواسط سنت سیئه

شود، چنانکه اگر شخصی عمل خیری کرده مانند آنکه قناتی حفر یا پلی  اش ضبط می پرونده

شود که البته این آثار هم به  اش ثبت می احداث کرده تا مادامی که آنها باقی است در پرونده

 کند. زندگی شخص در دنیا ارتباط پیدا می

شفاعت بعضی گویند و آن ظاهرتر، و نیز موافق توحید است، آن است دربارۀ  که قول دیگری

که بگوئیم شفاعت در قیامت، به معنی ابالغ رحمت خدا برای مؤمنینی است که مرضی خدا 

باشند، و یا در عین پاکی کمی آلودگی دارند و نگرانند، و چون خدا  هستند که یا کامال پاک می

ای هستند که  کند، این مؤمنین و پسندیدگان نیز منتظر شفیع و وسیله بیر میأموری را به وسائل تد

رحمت خدا به ایشان ابالغ شود، و حتی در آن روز ممکن است از خدا طلب شفیعی کنند که از 

دخول بهشت دهد، البته چنانکه ذکر شد این شفاعت نسبت به مؤمنین  ۀطرف خدا به ایشان مژد

شفاعت مالئکه دربارۀ  انبیاء که ۲۸ۀ شان قطعی شده، چنانکه در آیحقیقی است که بهشت رفتن

 فرماید: است می

 .]۲۸[األنبیاء:  ﴾ۡرتََ�ٰ ٱَوَ� �َۡشَفُعوَن إِ�َّ لَِمِن ﴿
 .»کنند فرشتگان به جز برای کسی که خدا بپسندد شفاعت نمی«

 : فرموده سباسورۀ  و در

َ�َٰعةُ ٱَوَ� تَنَفُع ﴿ ذَِن َ�ُ  ۥٓ ِعنَدهُ  لشَّ
َ
 .]۲۳ :أسب[ ﴾ۥۚ إِ�َّ لَِمۡن أ

 :زخرف فرمودهسورۀ  و در

﴿ ِ  .]۸۶: [الزخرف ﴾٨٦َوُهۡم َ�ۡعلَُموَن  ۡ�َقِّ ٱإِ�َّ َمن َشهَِد ب
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بودن ایشان قطعی شده، ولی هنوز  کسانیکه مرضی خدا بوه و بهشتیدربارۀ  اعرافسورۀ  و در

 :گویند اصحاب اعراف به ایشان می :فرماید میداخل بهشت نشده و طمع دارند که داخل شوند، 

ْ ٱ﴿ نُتۡم َ�َۡزنُوَن  ۡ�َنَّةَ ٱ ۡدُخلُوا
َ
البته اصحاب  .]۴۹[األعراف:  ﴾٤٩َ� َخوٌۡف َعلَۡيُ�ۡم َوَ�ٓ أ

 انبیا و اولیا می
ً
شناسند، بلکه  باشند اهل بهشت و دوزخ را بدون معرفی خدا نمی اعراف که ظاهرا

شناسند چنانکه در آن  روی عالماتی که خدا برای ایشان قرار داده می اهل بهشت و جهنم را از

شان  عالمته یعنی همه را ب .]۴۶[األعراف:  ﴾َ�ۡعرِفُوَن � �ِِسيَمٮُٰهمۚۡ ﴿ :آیات فرموده

 .»واستفيد هذا البيان من صديقنا مصطفی احلسينی الطباطبائی دامت بركاته« شناسند. می
تر نیست، پس او که مقام خالقیت دارد بر مخلوق ترحم نموده و  رحیمآری هیچکس از خدا 

باری بنده شفیعی تعیین کند و ابالغ رحمت خود کند، که رحمت از مقام باال به مادون است، 

پس بنده باید فقط از خدا بخواهد که او را نجات دهد. چنانکه در دعای جوشن به خدا عرض 

و  ،»كإلی نفس كاستشفع ب« :فرماید حضرت علی در دعا می و .»يا شافع، يا شفيع« کنیم: می

والشافع هلم ليس « :فرماید ع بندگان معرفی کرده و میماه فقط خدا را شفی ۱۴در دعای روز 

 .»حيول دوهنم كاحد فوق
به هر حال قرآن کوچکترین اشاره به وجود شفاعت در قیامت که مطابق میل مردم باشد 

ی همه در آنها نفی چنین شفاعتی شده و فقط شفاعتی که در قرآن ندارد و آیات شفاعت آخرت

هست، شفاعتی است که مخالف توحید نیست چنانکه شرح آن گذشت، بعضی از مثبتین 

اند که در آن کفار و مجرمین از نداشتن شفیع  شفاعت شرکیه در قیامت، متمسک به آیاتی شده

و  .]۱۰۱-۱۰۰[الشعراء:  ﴾...َوَ� َصِديقٍ  ١٠٠ َ�َما َ�َا ِمن َ�ٰفِعِ�َ ﴿ آیۀ متحسرند، مانند

خواهند از مفهوم مخالف این آیات استناد به اثبات چنین شفاعتی کنند. جواب آن است که  می

کنند که کاش آنان را شفیعی یا دوست مهربانی بود، این آرزو مانند سایر آرزوها  کفار که آروز می

باشد، مگر صدیق حمیم که  شود، می قیامت یافت نمیوآرزوی برگشت به دنیا که مصداق آن در 

معارج سورۀ  ت، مگر دردر ردیف شفیع است، برای مؤمنین هست که برای کفار نیس

 :فرماید نمی

 .]۱۰[المعارج:  ﴾١٠ُل َ�ِيٌم َ�ِيٗما  َٔ َوَ� �َۡ� ﴿
 :فرماید عبس نمیسورۀ  مگر در
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ةُ ٱفَإَِذا َجآَءِت ﴿ آخَّ ِخيهِ  لَۡمۡرءُ ٱيَۡوَم يَفِرُّ  ٣٣ لصَّ
َ
ّمِهِ  ٣٤ِمۡن أ

ُ
�ِيهِ  ۦَوأ

َ
 ۦَوَ�ِٰحَبتِهِ  ٣٥َوأ

ِ  ٣٦َوَ�نِيهِ 
ٞن ُ�ۡغنِيهِ  ۡمرِيٖٕ ٱلُِ�ّ

ۡ
 .]۳۷-۳۳ عبس:[ ﴾٣٧ّمِۡنُهۡم يَۡوَم�ِٖذ َشأ

که این حاالت تنها برای کفار نیست بلکه برای همه است. پس در قیامت شفیعی نیست 

 فرماید: رعد میسورۀ  ۱۸آیۀ  ای نیست ووو.... ودر برگشتی و حمیمی و فدیهچنانکه 

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ُ�َ ْ ا ِ�  ۥلَۡم �َۡستَِجيُبوا نَّ لَُهم مَّ
َ
�ِض ٱلَۡو أ

َ
ْ َ�  ۥَمَعهُ  ۥَ�ِيٗعا َوِمۡثلَهُ  ۡ�  ۦٓۚ بِهِ  ۡ�َتَدۡوا

ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم ُسوُٓء 
ُ
َوٮُٰهۡم َجَهنَُّمۖ  ۡ�َِسابِ ٱأ

ۡ
 .]۱۸: [الرعد ﴾١٨ لِۡمَهادُ ٱَو�ِۡئَس  َوَمأ

 :فرماید رد بحث خطاب به مؤمنین میموآیۀ  و در

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ِ�َ يَۡومٞ �َّ َ�ۡيٞع �ِيهِ َوَ�  �َّ

ۡ
ن يَأ

َ
ا َرَزقَۡ�ُٰ�م ّمِن َ�ۡبِل أ ْ ِممَّ نفُِقوا

َ
ْ أ َءاَمُنٓوا

ٰلُِمونَ ٱُهُم  لَۡ�ٰفُِرونَ ٱُخلَّةٞ َوَ� َشَ�َٰعةۗٞ وَ   .]۲۵۴[البقرة:  ﴾٢٥٤ ل�َّ
که آب پاک بدست همه ریخته که در قیامت چنین شفاعتی نیست چنانکه خلتی و بیعی 

ٰلُِمونَ ٱُهُم  ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱوَ ﴿ نیست، و در آخر آیه فرموده: ، تو گوئی آنان که این معنی را ﴾٢٥٤ ل�َّ

 ات کافرند.کنند به این آی باور ندارند و برای خود شفیعانی تصور می

ان و عمل موجب نجات است در خاتمه روایاتی موافق قرآن در مورد اینکه فقط ایم

 آوریم: می

مکرر به  صاند که رسول خدا شیعه و سنی به روایت صحیح در کتب خود آورده اول:

اهللا  عمال ملا عندأيا صفيه عمة رسول اهللا ويا ... يا فاطمة بنت حممد و« :فرمود کسان خود می

 .»عنكام من اهللا شيئا يأغن ال ينإف ...

اهللا إال  عند ينال ما ال« :روایت کرده که فرموده ÷از امام باقر ۳۸۱: امالی طوسی ص دوم

 .»بالعمل

 عنكم من اهللا ينه ليس يغنإ« :فرموده ÷کافی روایت کرده که امام صادق ۀروض سوم:

 .»كذلال من دون مرسل و ي نبالمقرب و كأحد من خلقه شيئا ال مل

ال قرابة بيننا « :فرود ÷روایت کرده که امام باقر ۳۰۲بحار و امالی طوسی ص  چهارم:

 . »يتقرب إلی اهللا إال بالطاعة وجل وال وبني اهللا عز
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 :که فرمود ÷حضرت علی بن الحسین ۀاز صحیف ۲۶کافی ص  ۀدر روض پنجم:

حاكم غدا وهو يوقفكم اهللا ونحن معكم، حيكم علينا وعليكم سيد  واعلموا انكم عبيد«

 .»ويسائلكم فأعدوا جلواب قبل الوقوف واملسائلة والعرض علی رب العاملني...

 ا�« :آورده است که فرمود صفرمایشات رسول خدا ۀدر کتاب صفات الشیعه از جمل
من�م وال من غ��م إال  اهللا ما أويلايئ تقولوا ان �مدا منا فو شفيق علي�م ال

حتملون ادلنيا ىلع رقاب�م و�أتون انلاس  ةيوم القيام م تأتو�املتقون، فال أعرف�
و  .»ول�م عمل�م عم� و�ین�م و�ن يل قد اعذرت فيما بی� ���ملون االخره أال و

أهيا الناس ليس بني اهللا وبني أحد نسب وال « :نقل شده که فرمود صهمچنین از رسول خدا

 ييتمنني متمن، والذ أال ال يدعني مدع وال أمر يؤتيه به خري ويرصف عنه رشا إال العمل،

. این حدیث موافق قرآن است »عصيت هلويت إال عمل مع رمحه، ولو يينج باحلق ال يبعثن

َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرّ�ِ َعَذاَب يَۡوٍ� َعِظيٖ�  قُۡل ﴿ که
َ
ٓ أ  .]۱۵[األنعام:  ﴾١٥إِّ�ِ

نجات یافت. البته احادیثی هم برای توان  و صدها از این قبیل احادیث که فقط با عمل می

السند و خالف عقل و قرآن  اثبات آن شفاعتی که مخالف قرآن است نیز آمده که تماما ضعیف

بحار جدید  ۸است و آثار کذب و جعل از سراسر آنها نمودار است و مجلسی آنها را در جلد 

نقل کرده از امام صادق که  ۸ج  ۴۵در ص  :کنیم آورده، ما یک روایت آن را برای نمونه نقل می

مردم پابرهنه و عریان در صحرای محشر محشور  :آوریم که بطور اختصار میآن را  ما فارسی

گویند ای کاش خدا حکم  شوند که می ای در شدت و عرق گرفتار می شوند، و به اندازه می

 به آن حالی که دارند در  می
ً
آتش راحتی است... تا کرد بین ما، و لو به رفتن در آتش، زیرا نسبتا

گوید: بلی من همراه با  گویند از خدا بخواه بین ما حکم کند، می و می صروند نزد محمد می

دهد،  آن را حرکت می ۀخدای رحمن که درب وسیعی دارد، و حلقخانۀ  آید به پس می شمایم،

گوید:  س میزند، و حال آنکه خدا داناتر است به آن؟ پ شود: کیست اینکه درب را می گفته می

من محمدم. گفته شود: برای او درب را باز کنید، چون باز شود، ناگاه نظری کنم به پروردگارم و 

او را تمجیدی کنم که احدی قبل از من و پس از من نکرده باشد، سپس به سجده روم، خدا 

د گوید سرت را بردار، قول تو مسموع است، و شفاعت کن تا عطا شوی، پس من سر را بلن می

کنم و به پروردگارم نظر کنم، و  او را بهتر از اول تمجید کنم، سپس به سجده بیفتم تا سه مرتبه، 
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گویم: خدایا حکم کن بین بندگانت ولو بسوی آتش. خدا  سوم سربردارم، می ۀوچون مرتب

بلی ای محمد. سپس شتری از یاقوت سرخ آورده شود که زمام آن از زبرجد سبز  :فرماید می

تا اینکه سوار شوم.... تا اینکه امام صادق فرماید ما را بیاورند. و پروردگارمان بر تخت باشد، 

مان شهادت دهیم و له دوستانمان... . نویسنده گوید  ها را بیاورند و ما علیه دشمنان بنشیند و نامه

 ۀحلقبارد، زیرا برای خدا خانه و تخت و  اگر کسی تدبر کند کفر و خرافات از این روایت می

درب تراشیده و رسول خدا به خدا نظر کرده و آن قدر خدا را تعریف کرده تا خدا حکم کند بین 

 کرد ووو... کمی نمیبندگانش، و اگر تمجیدا و نبود شاید ح

شود با این قبیل روایات برخالف قرآن حکمی کرد. در شفاعت خواستن از پیغمبر و   حال می

اسالم از آن منع فرموده  ۀو گستاخی است که شریعت مطهر امام به پروردگار عالم نوع جسارت

عن حبري بن « ...: آمده است ۱ج  ۱۰ایه ابوالفداء ص است چنانکه در کتاب البدایه و النه

فقال: يا رسول  اعرايب صرسول اهللا : أيتحبري بن مطعم عن أبيه عن جده قالحممد بن 

وهلكت األنعام فاستسق اهللا لنا جاعت العيال وهنكت األموال س وجهدت األنف صاهللا

ما تقول  يأتدر كوحي :ص. قال رسول اهللاكعلی اهللا ونستشفع باهللا علي كفإنا نستشفع ب

 إنه ال كوجوه أصحابه ثم قال: وحي يف كزال يسبح حتی عرف ذل وسبح رسول اهللا فام

 .»كيستشفع باهللا علی أحد من خلق، شأن اهللا أعظم من ذل

 قل: و أما شفاعت از نظر ع
عمل هرکس  العمل کند و بعد بگوید محال است خدا قانونی را برای بندگان واجباوال: 

 نکرد برود برای خود شفیعی پیدا کند تا او را از کیفر رهائی بخشد. 

شفیع باید از حال مقصر مطلع باشدو گناهان جسمی و روحی او را بداند واز ما  ثانیا:

الضمیر و عقائد بندگان مطلع باشد، در حالیکه هیچکس جز خدا از حال بندگان مطلع  فی

خبرند، حال  نیست، و اصال انبیاء و اولیاء پس از موتشان در عالم دیگرند واز حال مردم دنیا بی

کاره است، چگونه برای او واسطه شود و از او دفاع کند. اگر کسی  چه »زید«داند  نمیکسی که 

 مراجعه نماید. »شفاعت راه نجات«بیشتر از این توضیح بخواهد به کتاب 

 أولو األمر -۲
 سوره نساء آمده است: ۵۹و  ۵۸ه یر آیدر تفس



 ٢٠٧  هایی از تفسیر تابش گزیده

  

َ ٱ۞إِنَّ ﴿ َّ�  ْ وا ن تَُؤدُّ
َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
َ�َٰ�ِٰت ٱيَأ

َ
ۡهلَِها �َذا َحَكۡمُتم َ�ۡ�َ  ۡ�

َ
ن  �َّاِس ٱإَِ�ٰٓ أ

َ
أ

 ِ َ ٱإِنَّ  ۡلَعۡدِل� ٱَ�ُۡكُمواْ ب ا يَعُِظُ�م بِهِ  �َّ َ ٱإِنَّ  ۦٓۗ نِعِمَّ َها ٥٨َ�َن َسِميَعۢ� بَِصٗ��  �َّ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ� 

ِطيُعواْ 
َ
َ ٱَءاَمُنٓواْ أ ِطيُعواْ  �َّ

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
 ٱَوأ

َ
ءٖ فَُردُّوهُ إَِ�  ۡمرِ ۡ� ِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ

ِ ٱ ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب � ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ ۡحسَ  �ِخرِ
َ
وِ�ً�  نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

ۡ
 ﴾٥٩تَأ

 .]۵۹ -۵۸[النساء: 
أهل آن برسانید، و چون بین مردم کند که امانات را به  به تحقیق خدا شما را أمر می: ترجمه

دهد، بدرستی که خدا  حکم کردید به عدالت حکم نمائید، محققا خدا شما را خوب پند می

) ای مؤمنین خدا را اطاعت کنید و رسول و صاحبان فرمان از خود را ۵۸( شنوا و بیناست

اگر به خدا و روز اطاعت کنید، پس اگر در چیزی نزاع کردید آن را برگردانید به خدا و رسول 

 .)۵۹( قیامت ایمان دارید، این بهتر و نیکوتر است از جهت عاقبت

َ�َٰ�ِٰت ٱ﴿ :ۀکلم :نکات
َ
أما  :شود جمع است و شامل أمانت خالق ومخلوق هر دو می ﴾ۡ�

أمانات خالق همان أوامر و نواهی و احکام کتاب آسمانی اوست که باید به آنها عمل شود، و 

را برخالف آنچه او هریک  أعضا و جوارحی است که خدا داده که باید همچنین أمانت إلهی

مقرر کرده صرف نکند، با زبان غیبت و دروغ و نمامی و فحش و تهمت و افتراء نیاورد، وبا 

چشم نظر به محرمات ننماید و همچنین با سایر قوا و جوارح، که قوا و حواس خود را بیهوده 

امانتی از أمانات إلهی است صرف هریک  خود را کهمصرف نکند و درک و شعور و عقل 

ه ودائع و اسرار و امانات مردم را حفظ کند، و کدنیاپرستی ننماید. و أمانات مخلوق، آن است 

هر أمانتی را به صاحبش برساند، و عیب مردم را فاش نکند، و اگر انسانی از أمراء است با رعیت 

ست مردم را به تعصبات باطله وعقاید فاسده و خرافی خود به عدل رفتار کند، و اگر دانشمند ا

ترغیب نکند، وحقایق را بیان وکتمان نماید، و زن حفظ غیاب همسر خود کند، و مرد حقوق 

پدری را در حق اوالد و سرپرستی و تربیت را در حق عیال مراعات نماید. و أما أمانات هر کسی 

تر است انتخاب کند و به  نیا و آخرت نافعنسبت به خودش آن است که برای خودش آنچه در د

جان خود خیانت نکند. و أما حکام حکومت را پس از خودشان به اهلش واگذارکنند، و سایر 

مردم در انتخاب حاکم رعایت اهلیت را نمایند وحکام نیز دیات و حدود إلهی را که اجرای آنها 

ن َ�ُۡكُمواْ  �َّاِس ٱَذا َحَكۡمُتم َ�ۡ�َ �﴿ :ۀار و امام است اجرا کنند. و جملزمامد ۀبر عهد
َ
أ

 ِ اشاره به وظائف قضات است و ممکن است به وظائف دیگر حکام و امراء و  ﴾ۡلَعۡدِل� ٱب
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ناس عموم مردمند چه مسلمان و چه  ۀشان نسبت به رعیت نیز اشاره باشد، و مراد از کلم عدالت

کافر. و این أمور انحصار به رسول و یا امام معینی نیست. بنابراین هر أمیری که اجرای عدالت 

المال را به اهلش برساند، حاکم  نماید و حدود و دیات را طبق حکم خدا جاری سازد و بیت

به کتاب خدا وسنت شرعی است، و اطاعت او بر همه الزم است، پس وظایف حاکم عمل 

همین مطلب را  ۱۰۳خطبۀ  نیز راجع به وظایف حاکم در ÷رسول است چنانکه حضرت علی

املوعظه،  االبالغ يف :إنه ليس علی االمام إال ما محل من أمر ربه« :÷ذکر فرموده قال

النصيحه، واالحياء للسنه، وإقامه احلدود علی مستحقيها، واصدار السهامن  واالجتهاد يف

یعنی به تحقیق نیست بر امام مگر به آنچه پروردگارش به او أمر کرده (و آن پنج  .»أهلهاعلی 

کردن سنت  نمودن در پند و اندرزدادن، و زنده چیز است:) رسانیدن موعظه، و کوشش

 المال را به اهل آن برساند. ، و اجرای حدود بر مستحقین آن، و سهام بیتصرسول

َها﴿ :ۀدر آی ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ِطيُعواْ  �َّ

َ
َ ٱَءاَمُنٓواْ أ ِطيُعواْ  �َّ

َ
 .]۵۹[النساء:  ﴾...لرَُّسوَل ٱَوأ

أمر شده به اطاعت خدا و اطاعت رسول... أما اطاعت خدا اطاعت از أوامر کتاب او قرآن 

دیگر اینکه اطاعت خدا و  ۀاست، و أما اطاعت رسول، اطاعت از سنت و روش اوست، نکت

رسول واجب است بدلیل أمر در این آیه و آیات دیگر، و أمر برای وجوب است، واطاعت رسول 

 عمران که فرموده: آلسورۀ  ۳۱آیۀ  اطاعت دارد در قول و رفتار وتقریر او بدلیل

َ ٱإِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن  قُۡل ﴿  .]۳۱: [آل عمران ﴾تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ
 :فرموده ۱۵۸آیۀ  اعرافۀ سور و در

﴿ �َ َٔ  ِ  ب
ْ ِ ٱاِمُنوا ِّ ٱ �َِّ�ِّ ٱَورَُسوِ�ِ  �َّ ِ�ّ

ُ
ِيٱ ۡ� َّ�  ِ ِ ٱيُۡؤِمُن ب  ﴾تَّبُِعوهُ ٱوَ  ۦتِهِ َوَ�َِ�ٰ  �َّ

 .]۱۵۸:[األعراف
د پیروی رسول کرد در گفتار و کردار و رفتار، و این أمر، ی: و ابتعوه اطالق دارد که باۀو جمل

 وجوب است.حقیقت در 

اند هر  ای گفته کیانند. عده »األمر اولوا«که  »األمر اأولو«اند در  دیگر اختالف کرده ۀنکت

سلطانی است که طبق قرآن فرمان دهد و اطاعت او واجب است. عدة دیگر گفته اولواألمر که 

کنند از کتاب خدا و سنت  جمع است عبارتست از علمائی که استنباط احکام خدا می

اند اولواألمر فرمانداران کشوری و لشکری است که از طرف  ای دیگر گفته . عدهصرسول
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شدند، برای مجاهدین و سایر طبقات مردم اطاعت ایشان الزم و  اعزام می صرسول خدا

باشد. وهر قولی برای خود  اند مقصود دوازده امام امامیه می دیگر گفته ۀواجب بود. عد

اند. ولی چون در این  دیث رسول و یا قرائن دیگر آوردههایی از کتاب خدا ویا احا دلیل

موضوعات تقلید رواه نیست، ما باید به دقت آیات قرآن را مالحظه کنیم اگر از خود قرآن مسئله 

 های دیگران. حل شد که چه بهتر، واگر حل نشد بپردازیم به دلیل

، یعنی حکومت را نیز به امانت را :قبل از این آیه فرمودهآیۀ  تعالی در گوییم حق پس می

اهلش رد کنید، و به حکام نیز فرموده حکم به عدالت کنید، در این آیه به همین مناسبت 

فرماید از أولواألمر اطاعت کنید و اولواألمر جمع است یعنی صاحبان فرمان، باید دید آن  می

د یا خیر؟ و اگر وقت که این آیه نازل شده مؤمنین مخاطبین مأمور به اطاعت أولواألمر بودن

رساند که  بودند اولواألمر ایشان که بود. قرائنی که در این آیه و آیات دیگر موجود است می

بوده و فرمانداران لشکری و کشوری اولواألمر بودند که از  صاولواألمر در زمان رسول خدا

  :اعزام شده بودند، به دالئل بسیاری صطرف رسول خدا

را شامل گردد و در شمول ایشان حق  صؤمنین زمان رسول خداخطاب آیه که باید م :اوال

 تقدم دارند، و اگر مشمول چنین خطابی نباشند خطاب به ایشان، لغو است.

، مؤمنین و اولواألمر زمان رسول بودند یا غیر ایشان؟ باید گفت قطعا در منكمخطاب  :ثانیا

ز اولواألمری که از خودشان بوده، اطاعت درجة اول همانها بودند، بنابراین آنان مأمور بودند که ا

غیرموجود در  ۀآیند ۀتوان سالطین پس از رسول و یا علماء و یا أئم کنند، و چنین اولواالمری نمی

که اولواألمر از خود حاضرین بوده است. به هر حال  منكمحال خطاب باشند به دلیل خطاب 

باید در زمان نزول آیه وخطاب، اولواالمری باشد آن هم از خود مؤمنین موجودین، و چنین 

 باشند. می صاولواالمری همان سران لشکر و یا حکام مأمورین از طرف رسول خدا

اول مؤمنین و اولواألمرزمان  ۀرجباید در د ﴾...فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتمۡ ﴿ :ۀمخاطب به جمل :ثالثا

باشند،  می .]۵۹[النساء:  ﴾فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتمۡ ﴿ باشند، یعنی اولواألمر نیز داخل افراد صرسول خدا

ِ ٱفَُردُّوهُ إَِ� ﴿ :بدلیل : نبودند باید گفته شود ﴾فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتمۡ ﴿ و اگر داخل ﴾لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ

که اولواالمر را مرجع تنازع قرار دهد، و چون مرجع قرار  »األمر ويلأفردوه إلی اهللا والرسول و«

شود امام معصوم نیست، بلکه از افراد متنازعین است، و اگر امام معصوم باشد،  نداده معلوم می
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مرجع در تنازع است و هیچکس  صنباید کسی با او نزاع کند، همانطوریکه رسول خدا

 تواند با او نزاع کند. نمی
آیۀ  در ، خود قرآن در آیات دیگر اولواالمر را تفسیر کرده، ولقرآن يفرسبعضه بعضاا: رابعاً 

ۡمرٞ ّمَِن  �َذا﴿ :ودهمنساء فرسورۀ  همین ۸۳
َ
ۡمنِ ٱَجآَءُهۡم أ

َ
وِ  ۡ�

َ
ذَاُعواْ بِهِ  ۡ�َوِۡف ٱأ

َ
َولَۡو َردُّوهُ  ۦۖ أ

ْوِ�  لرَُّسولِ ٱإَِ� 
ُ
ۡمرِ ٱ�َ�ٰٓ أ

َ
ِينَ ٱِمۡنُهۡم لََعلَِمُه  ۡ� ِ ٱِمۡنُهۡمۗ َولَۡوَ� فَۡضُل  ۥ�َۡسَت�بُِطونَهُ  �َّ َّ� 

َبۡعُتمُ َ�  ۥَعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتهُ  ۡيَ�ٰنَ ٱ �َّ  .﴾٨٣إِ�َّ قَلِيٗ�  لشَّ
یعنی: و چون آمد ایشان را امری از أمن و خوف نشر دادند آن را، و  اگر به رسول و اولواألمر 

کردند آن امر را از ایشان،  کردند هر آینه دانسته بودند آن را آنانکه استخراج می اع میاز خود ارج

قلیلی. در این آیه  ۀو اگر فضل خدا و رحمت او نبود هر آینه پیروی شیطان کرده بودید مگر عد

ماضی آمده که خدا مذمت کرده آنانکه اخبار  ۀتماما به صغی »علمو ردوا« و »أذاعوا«و  جاء

آور را نشر داده بودند بدون آنکه مراجعه به اولواالمر کرده باشند.  آور و یا طمأنینه و آرامش ترس

 صاولواألمری بوده و أولواألمر زمان رسول خدا صشود در زمان رسول خدا پس معلوم می
موته است که  ۀراجع به غزو ۸۳آیۀ  ینهمان فرمانداران لشکری و کشوری حضرت بودند، و ا

 زید بن حارثه والی بود.

:
ً
که  ۵۳البالغه در کتاب  پرسیم در نهج ما از مسلمانی که بخواهد بفهمد می خامسا

کند به او  و خطاب می »حني واله مرص« :فرماید اشتر را والی مصر کرده میامیرالمؤمنین مالک 

 :فرماید ای می ، و در جمله»كظر فيه من أمور الواله قبلتن« :فرماید نوان والی یکجا میمکرر بع

تكونن عليهم سبعا ضاريا  للرعيه، واملحبه هلم، واللطف هبم، وال ةالرمح كواشعر قلب«

ما أنت فيه من  كوإذا أحدث ل« :فرماید ای می و در جمله ،»فوقهم كنإتغتنم أكلهم ... ف

ده، و با و مردم مصر را رعیت او شمرده مکررا و او را یکی از افراد اولواالمر شمر .».. كسلطان

من  كمن اخلطوب ويشتبه علي كواردد إلی اهللا ورسوله ما يضلع« :نویسد این حال به او می

َها﴿ :ر فقد قال تعالی لقوم أحب ارشاهماألمو ُّ�
َ
ِينَ ٱ َ�ٰٓ� َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ ٱَءاَمُنٓوا َّ�  

َ
ِطيُعواْ َوأ

تا آخر که در اینجا آن حضرت مالک را که از افراد اولواألمر است  .»]۵۹[النساء:  ﴾لرَُّسوَل ٱ

َها﴿ مصداق ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ شمرده و او را موظف کرده که در أمور مراجعه به خدا و  ﴾...َءاَمُنوٓا
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خلیفه است و او فرماندار رسول کند در حالیکه مالک اشتر نه امام معصوم است و نه سلطان و 

باشند. و  وفرمانداران زمامداران مسلمین می صاست، پس أولوا األمر فرمانداران رسول خدا

آن حضرت از خطب او زیادتر است زیرا خطبه را ممکن است سامع کم و زیاد  ۀاهمیت نوشت

البالغه در  جنه ۱۲۳ ۀخطب رود. باضافه آن حضرت در کند در حالیکه این احتمال در نوشته نمی

باب تحکیم حکمین در صفین خود را مرجع تنازع قرار نداده بلکه طرف تنازع قرار داده و 

هللا ا بوملا دعانا القوم إلی أن نحكم بيننا القرآن مل نكن الفريق املتولی عن كتا« فرماید: می

وهُ إَِ� ﴿ :تعالی  وقد قال اهللا سبحانه ءٖ فَُردُّ ِ ٱفَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ [النساء:  ﴾...لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ

و چون نظر ما اختصار . »فرده إلی اهللا أن نحكم بكتابه ورده إلی الرسول أن نأخذ بسنته .]۵۹

تنازعتم شامل اولواألمر  کنیم. پس بنابراین است به همین مقدار از کلمات آن حضرت اکتفاء می

شود، یعنی: اگر مردم یا اولواألمر در چیزی نزاع کردند، طرفین نزاع بایدبه کتاب خدا و  ز مینی

باید قول او را قبول کنند و با او  مراجعه کنند، و اگر مقصود امام معصوم بود می صسنت رسول

 نزاع نکنند.
وهُ إَِ� ﴿ :: در این آیه فرمودهسادسا ءٖ فَُردُّ ِ ٱفَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ [النساء:  ﴾...لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ

فردوه إلی الله و الرسول واولی األمر! واگر مقصود از اولواألمر امام معصوم بود  :و نفرموده .]۵۹

و سنت  باید او را مرجع نزاع قرار دهد نه طرفین نزاع. به هر حال بسیار روشن است از کتاب الله

 اند. بوده صارسول الله که اولواألمر همان فرمانداران اعزامی از طرف رسول خد

 صکنیم آیا فرمانداران لشکری وکشوری زمان رسول خدا ما از شما سؤال می :سابعا
از  صواجب االطاعه بودند یا خیر، و آیا اگر لشکر و یا مردم کشور در زمان رسول خدا

آمد یا خیر؟  کردندو اطاعت ایشان واجب نبود هرج ومرج الزم می فرمانداران خود اطاعت نمی

گوئیم به چه عنوان، جز بعنوان والی أمر و أولی األمری. پس  می االطاعه بودند اگر بگوئی واجب

 روشن و مسلم است که اولی األمر در مورد نزول آیه همان فرمانداران بودند.

لماء و مقدسین ما أمر به این روشنی را نفهمیده و برای تعصب حزبی و یا حال چگونه ع

اند  گری فهم خود را به کار نینداخته و رجوع به روایات جعلی طرفین کرده تعصب شیعه و سنی

 روایتی از جابر بن  که اگر ما به نظر دقت به آن روایات نظر کنیم کذب آنها روشن می
ً
شود. مثال

که در آن نام اوصیای رسول  ÷رونوشت لوح سبزی از حضرت زهراعبدالله نقل شده 

 ÷در حضور امام صادق  ÷بوده و آن رونوشت را درهنگام احتضار حضرت باقر صخدا
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بود تطبیق کرد و مطابق دید، در  ÷ای که نزد امام باقر ، و با نوشته÷آورد خدمت امام باقر

جابر رفته به زیارت اربعین امام  ، همین÷صورتیکه چندین سال قبل از وفات حضرت باقر

دیده واز دیدن محروم بوده، حال شما مالحظه کنید. آیا  حسین طبق روایات شیعه و چشم او نمی

توان ظاهر بلکه صریح قرآن را نادیده گرفت، در حالی که زمان  با این روایات غیر صحیحه می

و به چهل سال قبل  جابر بن عبدالله نبوده ÷و وصیت حضرت صادق ÷وفات حضرت باقر

فوت شده. و الیخفی، پس از تحقیق معلوم گردید نصی برای خالفت و امامت و اولواألمری 

برای شخص و یا اشخاص معین از خدا و رسول صادر نشده، و اگر  صپس از رسول خدا

نصوصی در کتب سابقین نوشته شده تماما از جهت سند و متن مخدوش و آثار جعل از آنها 

  .»بررسی از نصوص امامت«ت. رجوع شودبه کتاب نمایان اس

بودن  نفر امام معصوم معینی با اصل اسالم و ابدی ۱۲بهرحال اگر اولواألمر عبارت باشد از 

آن منافی است، زیرا اوال دین اسالم که حالل محمد حالل إلی یوم القیامه، وحرامه حرام إلی یوم 

در هر دوره و زمانی، و عمر آن دوازده نفر و یا  باشد مجری و زمامدار الزم دارد القیامه می

حکومت آنان محدود به سیصد سال است و این منافات با لزوم زمامدار در تمام ادوار است. و 

گری حق ینفر باشد، کسی د ۱۲ثانیا: اگر اولواألمر از طرف خدا و رسول مخصوص به 

دست بگذارند و دخالت در این  زمامداری و سلطنت بر مردم ندارد، و باید مسلمین دست روی

کار نکنند تا اجانب و بیگانگان زمامداری اسالمی و مسلمین را بدست گیرند و قوانین اسالمی 

سروسامانی و عدم اجرای  اند. پس تمام ذلت و نکبت و بی را از اجراء بیندازند چنانکه انداخته

قط با خداست، و  اگر هزاران سال قوانین إلهی از این فکر سرچشمه گرفته که تعیین اولواألمر ف

اولواألمر است و کسی حق اولواألمری ندارد، باید مسلمین  اولواألمر إلهی نبود ملت اسالم بی

افتاد بیفتد، وهمین فکر باعث بر هرکس  دخالت نکنند. و در نتیجه مملکت و ملت به دست

 .»فكارهم الباطلهأني ونعوذ باهللا من غفلة املسلم«انحطاط مسلمین و تسلط اجانب گردیده 

 کرامت -۳
 م:یخوان هف میکدر سوره 

مۡ ﴿
َ
ۡصَ�َٰب  أ

َ
نَّ أ

َ
َوى  إِذۡ  ٩َ�نُواْ ِمۡن َءاَ�ٰتَِنا َعَجًبا  لرَّ�ِيمِ ٱوَ  لَۡكۡهِف ٱَحِسۡبَت أ

َ
 لۡفِۡتَيةُ ٱأ

ۡمرِنَا رََشٗدا  ۡلَكۡهِف ٱإَِ� 
َ
نَك رَۡ�َٗة َوَهّيِۡئ َ�َا ِمۡن أ ُ ۡ�َنا ١٠َ�َقالُواْ َر�ََّنآ َءاتَِنا ِمن �َّ ٰٓ  فََ�َ َ�َ
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يُّ  ُ�مَّ  ١١ِسنَِ� َعَدٗدا  لَۡكۡهِف ٱَءاذَانِِهۡم ِ� 
َ
َمٗدا  ۡ�ِۡز�َۡ�ِ ٱَ�َعۡثَ�ُٰهۡم ِ�َۡعلََم أ

َ
ۡحَ�ٰ لَِما َ�ُِثٓواْ أ

َ
أ

 .]۱۲-۹: [الکهف ﴾١٢
) هنگامی که ۹( آور ما بودند بلکه پنداشتی که اصحاب کهف و رقیم از آیات عجب :ترجمه

آن جوانان به سوی کهف جای گرفتند و گفتند: پروردگارا از نزد خود به ما رحمتی بده و برای ما 

 چندیهای  سال هاشان در آن کهف ) پس زدیم بر گوش۱۰( از کار ما راه هدایتی آماده گردان

) سپس ایشان را برانگیختیم تا بدانیم کدامیک از دو حزب مدت درنگ ایشان را شماره کرده ۱۱(

 ). ۱۲( است
را آزار  صسبب نزول قصة اصحاب کهف، این بود که نضر بن حارث رسول خدا :نکات

 صنمود، و چون رسول خدا کرد و او یکی از شیاطین قریش بود و با آن حضرت دشمنی می می
آمد و  شد، او می کرد و از أممم قبلی در قرآن ذکر می لسی ذکر خدا و قرائت قرآن میدر مج

سالطین فارس و  ۀگفت: بیائید من خبری بهتر از خبر او بخوانم، سپس شروع به بیان قص می

کرد. پس از آن قریش او را فرستادند نزد علمای مدینه که احوال محمد را  رستم و اسفندیار می

باشد چیزی به ایشان بیاموزند برای دفع محمد.  چون نزد علمای یهود علم أنبیاء میبیان کند و 

 محمد از سه چیز سؤال کنید:بزرگان از دانشمندان یهود گفتند: از 

 از جوانانی که برای حفظ دین خود در روزگار پیشین از میان مردم بیرون رفتند.  -

 بر او چگونه بود؟ و از مردی که به مشارق و مغارب زمین رسید خ -

 و از روح سؤال کنید که آن چیست؟  -

اگر محمد جواب صحیح بدهد پیامبر است و گرنه خیر. چون به مکه برگشتند به مردم 

ایم که تکلیف بین ما و بین محمد را معلوم کند، و آنچه یهود گفته بودند  گفتند: ما چیزی آورده

 سؤال کردند. آمدند آن را  صبیان کردند. پس نزد رسول خدا

دهم و إن شاء الله را (اگر خدا بخواهد) نگفت، و لذا  فرموده فردا جواب می صرسول خدا

نتوانست جواب دهد و بدین سبب اهل  صتا پانزده روز و یا تا چهل روز وحی نیامد و محمد

ن کهف را آورد که جواب ایشاسورۀ  مکه بر او جری شده و او را سرزنش کردند تا اینکه جبرئیل

چک باشد آن را غار گویند. و بود. و کهف جای وسیعی است که در شکاف کوه باشد و اگر کو

ۡصَ�َٰب ﴿ :ۀجمل
َ
شود اصحاب الکهف  که با واو عاطفه آمده، معلوم می ﴾لرَّ�ِيمِ ٱوَ  لَۡكۡهِف ٱأ

لوحی بوده از سنگ و یا از مس و یا از  »رقيم« اند است. بعضی گفته »اصحاب الرقيم«غیر از 
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اصحاب کهف و عدد ایشان و اسماء ایشان در آن نقش بوده و به درب غار آویخته  ۀطال که قص

است که خبر ایشان در آن رقم شده بود. و روایتی از  مرقومبه معنی  رقیمو یا نصب شده، و یا 

نقل شده که اصحاب رقیم سه نفر بودند که در سفری بر ایشان باران بارید و پناه  صرسول خدا

اری بردند ناگهان سنگی بزرگ از باال بر در غار افتاد و راه خروج را بر ایشان مسدود کرد. به غ

ای  ایشان مضطرب و امیدشان از خروج ناامید شد و گفتند: جز تضرع و زاری به درگاه خدا چاره

گرداند نزد خدا از ما عملی خالص برای خدا کرده آن را شفیع خود هریک  نیست. سپس گفتند:

 : رجی حاصل شودتا ف

کردند یکی از ایشان در  دانی که کارگرانی داشتم برایم کار می یکی از آنان گفت: خدایا تو می

خشم شد و مزد خود نگرفته رفت من مزد او را بچه گاوی خریدم و در میان گله رها کردم تا 

مرا بر تو حقی  ای گردید پس از روزگاری آمد و گفت: ها متولد شد تا گله بزرگ شد و از آن بچه

است مزدم را بده. چون او را شناختم دست او را گرفتم و به صحرا بردم و گفتم: سبحان الله و 

دانی که من این کار را برای رضای  قصه را با وی گفتم و همه را به وی تسلیم کردم، خدایا اگر می

 ای باز شد.  هتو کردم، ما را از این ورطه نجات بخش، ناگهان سنگ تکانی خورد و روزن

دیگری گفت: خدایا در سال قحطی زنی با جمال نزد من آمد که گندم گیرد برای دفع  -

گرسنگی خود و اطفالش، گفتم: من گندم به تو نفروشم تا مرا به وصال خود برسانی او نپذیرفت 

رتبة و چندین مرتبه از گرسنگی رفت و برگشت و من به آن ترحم نکردم و از او وصل خواستم تا م

چهارم حاضر شد، چون خواستم با او همبستر شوم دیدم میلرزد، گفتم: چه حال داری؟ گفت: 

ترسد، ولی  ترسم، من با خود گفتم: ای ظالم این زن با اینکه مضطر شده از خدا می از خدا می

و خواست به ا ترسی؟ پس از او برخاستم و زیاده از آنچه می تو با وجود نعمت اختیار از خدا نمی

گندم دادم و او را رها کردم، خدایا اگر این کار برای تو بود، ما را فرجی ببخش از این تنگنای، فی 

 الحال مقداری از سنگ جدا شد و غار روشن گردید. 

خدایا مرا والدین کبیرین بود و من دارای گوسفند بودم، چون شام شد  :مرد سوم گفت -

اند و با اینکه از تلف گوسفندانم خائف بودم، از  وابیدهقدری شیر برای ایشان تهیه کردم، دیدم خ

بالین سر ایشان بر نخاستم تا صبح، چون بیدار شدند، شیر را به ایشان خورانیدم و پی کار خود 

رفتم. خدایا اگر برای رضای تو کردم ما را از این گفرفتاری نجات بخش. پس سنگ برطرف شد، 

 و هر سه نفر از غار بیرون آمدند. 
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 اصحاب کھف 
اهل انجیل طغیان کرده و از حدود کتاب آسمانی خود قدم  :که چنانست –کهف  ۀو أما قص

پرستی و قربانی برای غیر خدا در میان ایشان رواج گردید و سلطانی  بیرون نهادند، فواحش و بت

کرد و  پرستی مجبور می یا طغیانوس که ستمگر بود و مردم را به بت دقيانوسداشتند بنام 

ابانی بدور یکشت تا اینکه شش نفر جوان نورسیده که از بزرگان شهر بودند در ب موحدین را می

هم جمع شدند و به تضرع و زاری دفع شر او را از خدا خواستند. طغیانوس مطلع شد و ایشان را 

کشم. گفتند: ما جز خدا را  ه اگر به دین من نباشید شما را میاحضار کرد و تهدید نمود ک

دهم اگر دست بر ندارید  نپرستیم، طغیانوس گفت: شما جوانید چند روزی شما را مهلت می

 کشته خواهید شد. ایشان در خفاء همدیگر را مالقات کرده و فرار را بر قرار اختیار کردند. و

ی برداشته و به کوهی رفتند. در بین راه شبانی را دیدند با از منزل خود زاد و توشه و پولهریک 

هرچه  سگی، شبان از حال ایشان مطلع شد و گفت: من نیز با شما هم عقیده و همراهم، ایشان

سگ او را زجر کردند که از خود برانند سگ جدا نشد، پس او را با خود بردند تا به کوهستان 

توان به آن پناه برد، پس به اندرون غار  دانم که می می رسیدند، شبان گفت: من در اینجا غاری

ایشان به دست تملیخا بود که  ۀرفتند و سگ بر در غار خوابید، ایشان مشغول عبادت شدند و نفق

ها سر به سجده نهادند.  آورد، تا روزی پس از عبادت رفت و مایحتاج را می هر روز به شهر می

سال خوابیدند، طغیانوس ایشان را طلبید و  ۳۰۹رد تا تعالی خواب را بر ایشان مسلط ک حق

اند، ما  های ما را برداشته و رفته نیافت، پدران ایشان را بگرفت و مؤاخذه کرد، گفتند: مال

اند، طغیانوس دستور داد درب غار  گویند به کوهستان میان غاری رفته اند، می دانیم کجا رفته نمی

گرسنگی و تشنگی بمیرند، چوپانی آن سد را خراب کرد تا برای  آنان را مسدود کردند تا ایشان به

سال که بیدار شدند  ۳۰۹گوسفندان خود آغلی تهیه کند ولی از ترس صرف نظر کرد. پس از 

اند. چند نفرشان  بهم سالم کردند و خیال کردند هنوز یک روز و یا نیم روز است که خوابیده

خدا داناتر است بمدت توقف و  :اند و گفتند تهحدس زدند که مدت زیادی است به خواب رف

روی برای آوردن طعام، تحقیق کن ببین طغیانوس  خواب ما. سپس به تملیخا گفتند: به شهر می

باشد یا نه؟ تملیخا چند درهمی برداشت و از کوه سرازیر و به طرف شهر آمد و  در تعقیب ما می

رسان ترسان به شهر آمد، دید مردم همه بر دید شهر تغییر کرده و برخالف روز گذشته شده، ت

شناخت، با خود  فرستند تعجب وی بیشتر شد و کسی را نمی دین عیسی شده و بر او درود می

بینم. از مردی پرسید: نام این شهر چیست؟ گفت:  ام و یا خواب می گفت: من اشتباه کرده
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درهمی از جیب بیرون اند.  . بدانست که شهر همان شهر است، ولی مردم عوض شدهافسوس

ای؟  طغیانوس است، گفت: از کجا آورده ۀآورد تا طعامی بخرد، فروشنده درهم او را دید سک

گفت: تو را با این چه کار است بگیر و طعام ده، فروشنده به دیگری نشان داد تا منتشر شد، 

نزد طغیانوس گفتند: شاید گنجی پیدا کرده او را نزد حاکم شهر بردند، وی تصور کرد او را 

برد از شر او. چون او را نزد  کرد و به او پناه می برند، ترس وی بیشتر شد و با خدا مناجات می می

ای مرد  :حاکم بردند دید طغیانوس نیست، مطمئن شد و دراهم را به حاکم نمودند. حاکم گفت

 این درم را ازای؟ تملیخا گفت: من خبر از گنج ندارم و  جوان راست بگو این گنج کجا یافته

ام. گفتند: تو کیستی و نام پدرت چیست؟ نام خود و پدرش را گفت،  پدرم بیرون آوردهخانۀ 

گوید، گفتند: شاید دیوانه است. جمعی گفتند: ابله است، بعضی گفتند: طرار  ندانستند چه می

گنج را تنها خواهی به طراری کار را از پیش بری و  است. باألخره حاکم بر او بانگ زد که تو می

اند و  سال است که این درهم را سکه زده ۳۰۹بخوری، اگر اقرار نکنی تو را شکنجه خواهیم داد 

پرستید راست بگوئید  از این سکه در شهر ما نیست. تملیخا گفت: شما را به خدائی که می

سال است از زمان  ۳۰۹طغیانوس کجا است؟ گفتند: ما در روی زمین طغیانوسی نداریم، 

گوئید، اما بدانید ما چند نفر یار بودیم  گذرد. تملیخا گفت: شما با من راست نمی یانوس میطغ

کرد، رفتیم در غاری خوابیدیم،  که از ترس طغیانوس فرار کردیم، زیرا ما را از دین مسیح منع می

ام و اگر  هزنید که من گنج یافت ام به شهر برای ایشان طعام برم، اکنون مرا تهمت می من امروز آمده

کنید بیائید تا غار را به شما نشان دهم، چون حاکم شهر این بشنید، گفت: همانا این  باور نمی

گوید و این آیت إلهی است. پس با اهل شهر بیرون آمدند تا به کوه رسیدند.  مرد راست می

ت نکنند. تملیخا گفت: شما مکث کنید تا من بروم رفقایم را خبر کنم تا از این جمع بسیار وحش

چون تملیخا از هر روز دیرتر آمد رفقای او تصور کردند که او دستگیر شده و به فکر گرفتاری 

کردند، چون تملیخا بیامد و این خبر را به ایشان رسانید به فکر فرو  خود همدیگر را وداع می

که در آن  رفتند، در این اثناء اهل شهر رسیدند و از حال ایشان متعجب شدند و لوحی را دیدند

ها و نسب ایشان را نوشته که در فالن تاریخ در عهد طغیانوس، جوانان بدین شکل و هیئت از  نام

اند و اکنون که دیدند هیئت ایشان تغییر نکرده  فتنة شاه وقت گریخته و در این غار پنهان شده

به سلطان آن اند قادر است. پس  تعالی بر احیاء موتی چنانکه بوده یقین کردند بر اینکه حق

 پادشاه صالحی بود که از خدا خواسته بود 
ً
مملکت نوشتند که بیاید و قدرت حق را بنگرد و اتفاقا

قدرت خود را به او و منکرین قیامت نشان دهد، چون شاه صالح این قدرت را دید، خدای را 
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ع سجده کرد و شکر نمود و بسیار گریست، پس از آن اصحاب کهف گفتند: ما شما را ودا

خواهیم ما را به حالت اول برگرداند و پهلو به زمین گذارده و جان تسلیم  کنیم و از خدا می می

های قیمتی و تابوت زرین برای ایشان بسازند، ولی خواب  کردند. پادشاه دستور داد تا جامه

 دیدند که به او گفتند: اصحاب کهف را به حال خود بگذار، پس ایشان را به حال خود گذاشتند

و خداوند خواست رعب آنان را در دل مردم افکند و از چشم خالیق مستور دارد و لذا به دل 

 پادشاه افکند تا بر در غار مسجدی بنا کند و او مسجدی بنا کرد و درب غار را مسدود نمود. 

ۡم َحِسۡبَت ﴿ :ۀو جمل
َ
 ۀاز شنیدن قص صداللت دارد که یهودیان و خود رسول خدا ﴾...أ

تعالی فرموده تو این قصه را از آیات عجیب ما  نمودند. حق اصحاب کهف تعجب می

یگر عجبی ندارد. و مقصود از پنداری، در حالی که در جنب قدرت ما و در جنب آیات د می

يُّ ﴿ :ۀجمل
َ
، ممکن است دو حزبی باشد از مسلمین و یا از مردم دیگر که اختالف ﴾ۡ�ِۡزَ�ۡ�ِ ٱأ

ب کهف داشتند و ممکن است دو حزب عبارت باشد از خود اصحاب در مدت مکث اصحا

ۡعلَُم ﴿ :ایشان گفتند ۀطول کشیده و یکدست دانستند چقدر خواب ایشان کهف که نمی
َ
َر�ُُّ�ۡم أ

ۡحَ�ٰ ﴿ ۀ. و کلم﴾بَِما َ�ِۡثُتمۡ 
َ
ممکن است فعل ماضی باشد و ممکن است اسم تفضیل باشد  ﴾أ

 و اشکالی ندارد. 

 بحث تحقیقی 
باشد نه کار مخلوق، شکی نیست، زیرا آنکه  در اینکه معجزه و خرق عادت کار خدا می

تواند آن را دگرگون سازد و علل را از علیت بیندازد و خرق عادت  قوانین طبیعی را ایجاد کرده می

تعالی این کار را فقط برای شهادت به صدق انبیاء و تصدیق به سفارت  کند نه دیگری، و حق

ای از اهل سنت و همچنین  موده و اما برای دیگران ثابت نیست. صوفیه و همچنین عدهایشان ن

توان  اند که برای اولیا و ائمه می اصحاب کهف استدالل کرده ۀشیعیان امامیه به آیات قص

کراماتی قائل شد، آن وقت هر طائفه برای بزرگان خودشان هزاران کرامات و معجزات جعل 

 کذب است، حتی برای کسانی که ادعای ألوهیت کردهاند که اکثر آن کرده
ً
کنند  اند و یا می ها یقینا

 برای فرعون و دجال خوارق عادات قائل شده امکان معجزه و کرامت قائل شده
ً
اند. و اما  اند. مثال

توان  کنند چه بدروغ و چه براستی، آیا می برای کسانی که ادعای والیت و تقرب به خدا می

 کسانی که معجزات و یا بگو کراماتی برای بزرگان خود قائلند  کراماتی قائل
ً
شد یا خیر؟ و ثانیا

گوید: کرامات بزرگان اهل سنت دروغ  کنند مانند آنکه شیعه می دیگر می ۀهر دسته تکذیب دست
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گویند: کرامات بزرگان صوفیه دروغ است! و یا کرامات بزرگان  است! و بعکس اهل سنت می

گویند: کرامات بزرگان اهل اسالم  ی و یا فرق دیگر دروغ است! و آنان میمسیحی و یا بودائ

دروغ است! ما باید به بینیم اگر دلیل عقلی و یا قرآنی بر اثبات کرامات داریم امکان آن را 

شود مگر کسی خود  . و تازه اگر امکان آن را پذیرفتیم وقوع آن ثابت نمی»وإال فال«بپذیریم 

 حساب بیند. 

: اصحاب کهف داللت بر کرامات اولیاء ندارد زیرا:  ۀاما قص
ً
توان به  أولیاء دیگر را نمیاوال

 ایشان قیاس کرد. و 
ً
شود آنان از  اصحاب کهف و نقل قرآن، معلوم می ۀ: پس از وقوع قصثانیا

شان، ولی کسانی که زنده بودند و یا در حال مدعی تقرب به  اولیاء خدا بودند اما پس از وفات

: باشند، همین ادعا دلیل بر خودخواهی و عدم تقرب ایشانست. و میخدا 
ً
اصحاب  ۀدر قص ثالثا

کهف کرامتی برای ایشان بطوری که فضل ایشان باشد ثابت نشده، بلکه خرق عادتی برای خدا 

 اثبات شده و این مربوط به اصحاب کهف نیست. 

 مخالف عقل  کرده به هر حال، کرامات بسیاری هر مذهبی برای بزرگان خود ذکر
ً
اند که اکثرا

 رسول خدا ایمان بوده تقوی و بی و راویان آنان خود بی
ً
پس از آنکه در غار ثور از  صاند، مثال

ترس مردم مخفی شد و بعد از سه روز به سوی مدینه مسافرت کرد با زحمت و رنج بسیاری 

قائل  »طی األرض«ها نفر وطی األرض با آنکه پیغمبر بود نداشت، اما شیعه و صوفیه برای صد

سلمان،  ۀطی األرض کرد برای رفتن از مدینه به مدائن برای نماز جناز ÷اند. علی شده

طی األرض کرد. محمد  ÷حضرت رضا ۀحضرت جواد از مدینه به طوس برای نماز به جناز

 صاسلم طوسی طی األرض کرد از نیسابور به مصر، و هکذا .... و یا اینکه به رسول خدا
 ÷ران صدمه و توهین کردند و هیچ کس را شیر ندرید، اما در مجلسی به حضرت رضاهزا

کننده را کشت و پاره پاره کرد،  ده، شیر حقیقی شد و توهینیتوهین کردند فوری صورت شیر پر

کعبه به استقبال فالن مرشد آمد در صورتی خانۀ  در صورتی که جزای توهین کشتن نیست. و یا

نیامد. و باضافه وجود کرامت و ایجاد کرامت و معجزه  صستقبال رسول خداکعبه به اخانۀ  که

شود و خود آن قطع طریق عبودیت و ذلت در پیشگاه احدیت است،  باعث غرور ولی خدا می

 کند.  کسی که خود را اهل کرامت بداند خوشحال خواهد شد، و این خوشی او را از خدا دور می

 
ً
شند از طرف خدا منصب خصوصی ندارند که خدا برای اثبات آن ، اولیائی که پیغمبر نباثانیا

 منصب برای ایشان خرق عادت کند. 



 ٢١٩  هایی از تفسیر تابش گزیده

  

 
ً
خدا و فرح به مخلوق است و فرح به مخلوق حجاب از  ، فرح به کرامت، فرح به غیرثالثا

 حق و حقیقت است. 

 
ً
و ، کسی که بواسطة عمل خود مستحق کرامت شود، برای عمل خود قیمتی قائل شده رابعا

نزد او عملش وقعی دارد و حال آنکه تمام اعمال و طاعات بندگان در مقابل جالل و کرم 

کند تا  عمل، کسی بر خدا حقی پیدا نمی ۀتعالی هیچ و بلکه قصور و تقصیر است، و بواسط حق

 نشانی قبول عمل این است که به نظر عامل نیاید و آن را 
ً
خدا به او کرامت عنایت کند و اصال

کند و اال اگر عمل را مورد نظر قرار دهد و خیال کند کار مهمی کرده آن عمل قبول  فراموش

 نخواهد شد. 

 
ً
، ذل و تواضع موجب تقرب عبد به خداست و اگر کرامتی از او بوجود آید موجب خامسا

تکبر و بزرگ دانستن خودش گردد و این دلیل بر عدم والیت است، چنانکه ابلیس و بلعم باعور 

 همین تکبر و خودخواهی، مذموم و مرجوم ۀعلمای بنی اسرائیل و مذاهب دیگر بواسطو سایر 

و در حق بلعم  ،﴾٣٤ لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱَوَ�َن مَِن  ۡستَۡكَ�َ ٱوَ ﴿ :شدند که خدا در حق ابلیس فرموده

ِينَ ٱ ۡخَتلََف ٱَوَما ﴿ :، و در حق علماء فرموده﴾ۡلَ�ۡبِ ٱَكَمَثِل  ۥَ�َمَثلُهُ ﴿ :فرمود وتُواْ  �َّ
ُ
أ

 .﴾َ�ۡغَيۢ� بَۡيَنُهۡمۗ  ۡلعِۡلمُ ٱإِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءُهُم  ۡلِكَ�َٰب ٱ
 
ً
داند ولی خداست یا خیر؟ اگر بداند که خدا او را دوست  ، ولی خدا آیا خود میسادسا

 دارد موجب تکبر او خواهد شد.  می

در دعای کمیل  ÷لذا علیدانستند و نباید بدانند و  پس اولیاء خدا خود را ولی خدا نمی

دانست این دعا را  ، و اگر خود را ولی خدا می»كاللهم اجعلنی من أوليائ«: کند عرض می

دانست بدلیل هزاران کلماتی که در دعاهای او وارد  کرد. و خود را مقصر و گنهکار می نمی

، ولی است، و خود ادعا نکرد که من ولی خدا و یا منصوب و منصوص از طرف خدا و رسولم

دانند، و آیات و روایاتی را در  مدعیان پیروی او را ولی خدا و منصوص از جانب خدا و رسول می

رسد  که از وحی به او خبری می صاند، ولی باید دانست چون رسول خدا این باره تأویل کرده

بهر حال بسیار مشکل است دانیم.  را دوست خدا خوانده، ما او را از دوستان خدا می ÷علی

 دلیل محکمی از عقل و قرآن ندارد.باور کردن چیزهائی که 

ِيٱقَاَل ﴿ :ۀمریم و قص ۀاند به قص دالل کردهمدعیان کرامت اولیاء است ِعۡلٞم ّمَِن  ۥِعنَدهُ  �َّ
مریم  ۀداللت بر مقصد ایشان ندارد زیرا قصها  این آوردن عرش بلقیس، در حالی که ﴾ۡلِكَ�ٰبِ ٱ
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بوده و او پیامبر است، و غیر انبیاء که منصبی ندارند قیاس  ÷دلیل بر کرامت حضرت عیسی

ِيٱ﴿ به انبیاء نشوند. و آوردن تخت بلقیس و محتمل است  ﴾لِۡكَ�ٰبِ ٱِعۡلٞم ّمَِن  ۥِعنَدهُ  �َّ

هم باشد  آصف برخیاای بوده و اگر  باشد و او نیز پیامبر است، و یا کار فرشته سلیمان حضرت

توان ثابت  ه و مربوط به غیر انبیاء خدا نیست، و مطلب را با قیاس نمیتازه او نیز پیغمبری بود

کرد. ولی خدا کسی است که خدا او را دوست بدارد نه اینکه او خدا را دوست داشته باشد، و 

محبت خدا امری است سری و کسی نباید از آن اطالعی داشته باشد، حتی خود ولی، زیرا 

شود، زیرا طاعات و معاصی حادث است و  ت حق نمیطاعات و معاصی موجب محبت و عداو

حادثات در ذات احدیث تأثیری ندارد و باضافه طاعات و معاصی قابل محو و ابطال است، 

ممکن است عاصی روزی مطیع شود و توبه کند و مطیع روزی عاصی گردد، هر چیزی موقوف 

 !یاء بطور کلی قابل تصدیق نیستبر خاتمه است. پس کرامات اول
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