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…كنداين قرآن افراد بشر را به بهترين راه هدايت مي
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:ليفأت

آيت اهللا العظمى عالمه 

سيد ابوالفضل ابن الرضا برقعي قمي



�
پيشگفتار

...بانها ويادگار جانها نام اوزبه نام او كه زينت 

...به نام او كه آسايش دلها وآرايش كارها نام او

...به نام او كه روح روحها ومفتاح فتوحها نام او

...به نام او كه فرمانها روان وحالها بر نظام از نام او

بس قفلها كه به اين نام از دلها برداشته، بس رقمهاي محبت كه به اين نام در سينه ها نگاشته، 

قان كه به اين به وي آشنا گشته، بس غافالن كه به وي هشيار شده، بس مشتابس بيگانگان كه 

...نام دوست را يافته

...هم ياد است وهم يادگار، به نازش مي دار تا وقت ديدار

جان را سخن خوب تو مدهوش كندلپوش كند گل را اثر روي تو گُ

!كنداز لطف تو سوختن فراموشآتش كه شراب وصل تو نوش كند

در هر سخني از سخنان گهر بار رسول اكرم صلي اهللا عليه وسلم معجزاتي ودنيايي از 

از . معاني نهفته است كه از پشت كوههاي سر بفلك كشيده زمان يكي يكي طلوع مي كنند

نشان فخري است براي ايرانيان؛ بدان افتخار كه در حقيقت گرانبهاييآن سخن؛آنجمله است

روزي كه پيام آور آسمان به سلمان فارسي؛ پيك آن!..ن را تاج سر خود مي دانندمي ورزند و آ


	� �� ���� "هدايت سرزمين فارس، ومعجزه وشهادت راستيني كه ايران زمين با او مهر �
�:بر دعوت توحيد ويكتاپرستي زدند، خيره شده فرمودند" 

»���� �� ���� ����� ������� ��
� �� ��� ��«
...گر اين دين در آسمانها مي بود، مرداني از سرزمين فارس آنرا در مي يافتندا



سالم ودرود خدا بر تو بادا به عدد دانه هاي ... چه راست گفتاري اي رسول پاك هدايت! حقا

...نهايتها بارباران وقطره هاي اقيانوسها تا به روز قيامت، به بي

ايت بر آن هميشه چون ستاره اي تابان در آسمان سرزمين فارس از ابتداي طلوع خورشيد هد

داري مورد تاخت وتاز بدعتها ه گُوبر فطرت زمين گَ. دعوت وعلم اسالمي تجلي كرده است

يگانه پرچمي " إ�� إ ا� ��
	 ر��ل ا�"وگمراهيها نيز بوده، ولي هميشه پرچم توحيد 

...بوده كه سقف اين سرزمين را زينت مي بخشيده

ها سه قرن است كه پرچم توحيد با آمدن موج تكفيري وخون آشام صفويت سرنگون گشته وتن

!..است

...وچنين است... اما بايد كه صدق كالم رسالت همواره تجلي گرا باشد

بدعت وگمراهي هميشه مهره هاي تاباني از لعل وياقوت وزمرد در بين اين گرد بادهاي هولناك

...درخشيده اند

 العظمي ابو الفضل برقعي يكي از اين ستاره هاي تابان آسمان تاريك اين حضرت آيت اهللا

... ايشان سالهاي متمادي عمر خويش را در گمراهي وبدعتهاي جامعه بسر بردند. سرزمين است

ولي چون روحي پويا وقلبي شيداي حقيقت داشتند سلمان گونه در پي حقيقت از كتابي به 

تا در نهايت شاهين وار بر فراز قله ،به حديثي پريدنداز آيه اياز شهري به دياري و كتابي و

...جاي گرفتندتوحيد 

سختيها ومرارتهايي كه اين امام موحد ايران زمين معاصر در راستاي حق گويي وحقيقت جويي 

..تحمل كرده اند داستانها دارد كه اين كوتاه سخن ميدان آن نيست

كيشان خويش قلم دهوش شدند در راستاي اصالح هم د مايشان چون از شراب حقيقت توحي

بدست جهادي بزرگ را آغاز نمودند كه بر اثر آن موجي از خداپرستي واصالح را در جامعه 

.شرك آلود ايران وتشيع شاهديم

شاهكار علمي ايشان تفسير تابش است كه در آن امام توحيد ابراهيم وار سعي نموده واقعيت 

.وكالم پاك يزدان به مسلمانان بفهمانددين را با سخنان قرآن 



وبراي همگان قابل فهم . تفسير تاباش به مردم مي گويد كه كتاب الهي براي همگان آمده است

اين تفسير سدهاي ساختگي بين قرآن وملت را درهم مي شكند، وترس و . ودرك وهضم است

.از بين مي بردواهمه اي كه مردم از قرآن كتاب پروردگارشان دارند را به يكباره

در حقيقت مقدمه اي است كه آن جناب بر تفسير تابش قلم زده " ���ن ��ا� ه
�"اين كتاب 

اند كه ما ديديم چاپ ونشر آن بصورت يك كتاب در عين حالي كه بسيار مفيد واقع مي شود، 

.خواننده را خواه ناخواه شيداي تفسير تابش مي كند

حث علمي را از تفسير تابش انتخاب نموده در ذيل اين كتاب الزم به تذكر است كه برخي از مبا

.آورده ايم تا قيمت علمي تفسير اين امام براي عاشقان علم ودانش نمايانتر گردد

، آنرا به ساير دوستان وآشنايان خويش گنجينهبا اين اميد كه خواننده محترم پس از خواندن اين 

شايد كه ما نيز از جمله آن . اب ارزشمند زده ايممعرفي كند، دست به ترتيب وبازنگري اين كت

.مرداني باشيم كه در زير چتر سخن گهر بار ومعجزه آساي رسول هدايت جايي دارند

"  ! �"�# ����$%� �$	&�' ()�� *)��� �"�#' , �,��- �$	&�' �./"

وزشتي باطل را بر . آن ياري دهزيبايي حقيقت را به ما بنمايان وما را در راستاي پيروي! الهاربا

!ما آشكار ساز، وما را از آن دوري ده

!الهي آمين



مقدمه
. الحمدهللا الذي هدانا بكتابه و ما كنا لنهتدي لو ال أن هدانا اهللا

دانيم و چنانچه خود گذاريم، وفقط هدايت تو را هدايت ميپروردگارا تو را شكر و سپاس


	�� ����� ":اي فرموده������� ���� ����، ما نيز به اين نعمت اقرار و اذعان داريم و كتاب تو را "�

"	�������� ":ايدانيم، و به أمر تو كه فرمودهمي"����� ��� ������� �!��� ���"��#$ �����%���!� &'�(��)�* �+,!�	
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	0��)��1���"دانيم، و طبق آنرا مبارك و با بركت و خير مي، در كتابت تدبر كرده و "������ �!�بتذكرات "

اندازيم، تا از صاحبان انديشه و خرد محسوب شويم، و قفل جهالت كتابت فكر خود را بكار مي

: و سفاهتي كه بواسطة عدم تدبر در كتابت براي ديگران فراهم آمده بدليل آية 
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شكنيم و ما قرآن تو را شفاء و نور و رحمت و برهان هدايت و كمت و پند و موعظة مي

: دانيم و به آية روشن مي
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و آية 

�$$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%%ΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ÖÖ ÖÖ≈≈≈≈ yy yyδδδδ öö öö���� çç çç//// ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘!! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ ää ää3333 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))#### YY YY‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ YY YYΨΨΨΨ%%%% ÎÎ ÎÎ6666 •• ••ΒΒΒΒ�)174/النساء(

:و آية 
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: اي ايمان داريم و چنانچه فرموده
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: اي و فرموده
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.دانيمآنرا براي راهنمائي أمور ديني كافي و جامع مي

و أتباع او كه و ياران و اهل بيت �و صلوات و سالم بر پيروان كتاب تو حضرت محمد

.باشنديافتگان راه هدايت ميراه



اند از كتاب ديني و آسماني و بعد؛ چون اكثر اهل زمان ما كه نام مسلماني برخود گذاشته

خبرند و لذا بعقائد متفرقة باطله و ذلّت نفاق و تفرقه گرفتار شده و براي تميز بين حق و خود بي

دنبال هر عالم نمائي رفته و بواسطة دين تقليدي اند، و هر كس بباطل بميزاني چنگ نزده

و اگر گاهي به فكر تحقيق افتاده . باشدشمرد، و درصدد تحقيق نميتحقيقات ديني را جائز نمي

توان گفت در امر دين حيران و سرگردانند و معياري كه حق را از ناحق جدا سازند ندارند، و مي

ميزان و معيار دين آگاه باشند ندارند، و غالباً دنيا طلباني نمايان دلسوز خيرخواه بيداري كه از راه

و عالم و جاهل توجهي كه شايد و بايد بكتاب إلهي ندارند . اندبنام دين برگردن ايشان سوار بوده

هاي علمي ديني اند، و حتّي در حوزهو آنرا مهجور و متروك نموده و بهرة شايسته از آن نبرده

نيست، در صورتيكه خدا و رسول و ساير پيشوايان اسالم تماماً قرآن را تدريس آن جزء برنامه 

ميزانِ حقّ و باطل و رهنماي سعادت و براي همه آنرا امام و حجت، و پيشواي خود و سايرين 

متأسفانه علل فراواني . اندقرآن را معرّفي كرده: دانسته و براي تصفية حقايق دين از خرافات 

اند، و از راهنمائي قرآن در امور دين خبر داشتها از اين واقعيات دور و بيباعث شده كه مردم ر

�ذكر شده كه رسول خدا30و بهمين جهت است كه در سورة فرقان آية . اطالعندو دنيا بي

كند، در سورة روز قيامت در پيشگاه عدل إلهي از قوم و از أمت در عوض شفاعت شكايت مي

: فرقان فرموده 
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)30: فرقان (

.»رسول خدا گويد پروردگارا قوم من اين قرآن را متروك نمودند«

خبري مردم از حقائق قرآني همانا كسانيند كه از بيداري مردم بتوسط قرآن يكي از علل بي

همان گويندگاني . اندي حفظ خرافات خود مردم را از فهم قرآن دور داشتهوحشت دارند، و برا

دانند، و دانند، در صورتيكه باقرار خود قرآن را قابل فهم نميكه گاهي خود را مبلغ قرآن مي

و �پس چرا رسول خدا: كسي نيست به آنان بگويد. بايد امام بيايد و آنرا بيان كند: گويندمي

فهميم؟ گوئيد نميو اگر بيان كردند پس قابل فهم شده چرا مي! نكردند؟يازده امام بيان 

خدايتعالي بامت يهود كه به دروغ مدعي يپروي كتاب تورات بودند و بگفتار آن اعتنا نداشتند در 

: فرموده 5سورة جمعه آية 
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اند بمانند خري باشند كه بار آن آنانكه مدعي حمل توراتند سپس حامل آن نشده«

و خدا اين قوم ،اندبه آيات إلهي تكذيب كردهكتاب باشد، بد است مثَل آنانكه 

.».كندستمگر را هدايت نمي

در اين صورت؛ بكسانيكه . در اين آيه خدا ايشان را خر و ستمگر و محروم از هدايت خوانده

خبرند چه بايد گفت؟ و آيا نبايد ايشان را ستمگر و دور از هدايت مدعي حمل قرآن و از آن بي

سعادت دانست؟و بي

راهنمائي قرآن ه هرحال ما براي وظيفة ديني و وجداني بر آن شديم كه مردم را بيدار و بب

ايشان را هشيار سازيم، و با قلم ساده و روان با دليل و برهان بمردم خود اعالن نمائيم كه اين 

اطالعي و عدم تدبر در آيات قرآن است و لذا ذلّت و بيچارگي و سرگرداني شما بواسطة بي

و اميد أجر از پروردگار . پرداختيم) تابشي از قرآن(ره و مشورت دوستان بنوشتن كتاب باشا

جو بوسيلة آن راهنمائي شده و بدين شايد جوانان روشن دلِ حق. كنندة قرآن داريمجهان و نازل

دانستن مقدمات الزمه كه اينجا برخي ازدرو. وسيله هر يك خود پرچمدار هدايت ديگران شوند

:را ذكر مي كنيمباشد هر مسلماني واجب ميآن بر 



����قرآن و تواتر آن از رسول خدا-1

دالئل بسياري موجود است بر اينكه قرآن معمولي در بين مسلمين، همان قرآني است كه به 

نازل شده، و خود آن حضرت مدون آن بود، و در حضور او و بدستور او �رسول خدا

ه و بعد به صورت فعلي درآمده، و اصحاب گراميش در زير نظر شدآوري و تنظيم و تدوينجمع

: اند، و آن جناب تصويب نموده و براي أمت خود گذاشته او بهمين ترتيب درآورده

شد به اصحاب خود قرائت احاديث و روايات بسياري رسيده كه هر چه نازل مي:دليل اول 

"االتقان"سياري از اين روايات در كتاب و ب. بنويسيد و از حفظ كنيد: فرمودنمود و ميمي

و "صحيح بخاري"و "البيانمجمع"و تفسير 35زنجاني ص "تاريخ القرآن"سيوطي و كتاب 

اند از عبداهللا بن مسعود كه از آن جمله روايت كرده. خوئي و ساير كتب آمده"تفسيرالبيان"

اند كه و نيز روايت كرده. رفتمفرا گ�من هفتاد و چند سوره از دهان مبارك رسول خدا: گفت

درغاري بود كه سورة المرسالت بر او نازل شد و من از او �رسول خدا: ابن مسعود گفت

اند از ابوعبيده وابن جرير و ابن منذر و ابن مردويه از عمر بن عامر و نيز روايت كرده. فراگرفتم

: انصاري كه گفت عمر بن خطاب قرائت كرد
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: ، زيد بن ثابت گفت"الذين"قبل از كلمة "واو"را برفع خواند و بدون "األنصار"و كلمة 

ر از او است، عمر گفت برويد أبي بن كعب را بياوريد، چون آبي آمد عم"واو"با "والذين"

براي من "واو"آنرا با �بلي رسول خدا: گفت است يا خير؟ ابي"واو"با الّذينسؤال كرد كه؛ 

اند و و باز عامة و خاصه نوشته. عمر قبول كرد. قرائت كرد وقتيكه تو مشغول فروش گندم بودي

قرآن را بر بمن فرمود خدا مرا أمر كرده كه�اند كه أبي بن كعب گفت رسول خداروايت كرده

بلي : فرمود �تو قرائت نمايم و بتو ياد دهم، أبي گفت آيا خداي تعالي مرا نام برده؟ رسول خدا

. ابي از شوق چشمهايش پر از اشك شد. پروردگار جهان تو را ياد نموده

و من . هائي از قرآن به من آموختسوره�رسول خدا: اند كه عمر گفت وباز روايت كرده

من گوش دادم ديدم . �خواند در زمان رسول خداام بن حكيم سورة فرقان را ميشنيدم كه هش



صبر كردم تا نمازش تمام شد، رداء . به من نياموخته�كند رسول خداآن طوريكه او قرائت مي

دروغ : گفتم. �چه كس چنين قرائت را بتو آموخته؟ گفت رسول خدا: او را گرفتم و گفتم

خواني، پس با او ين سوره را به من آموخته نه اين چنين كه تو ميا�گوئي، چون رسول خدامي

اي يا رسول اهللا اين سورة فرقان را به لهجه: رفتيم، من عرض كردم�به خدمت رسول خدا

پس او . بخوان: او را رها كن و به هشام فرمود: اي؟ حضرت فرمودخواند كه بمن نياموختهمي

خواند اين چنين صحيح مي: فرمود�رسول خدا. قرائت كردهمانطوريكه من از او شنيده بودم 

قرائت تو نيز صحيح است، قرآني كه : پس ازهشام من قرائت كردم، حضرت فرمود! نازل شده

اند كه رسول و باز روايت كرده. نازل شده هر طور و هر لهجه كه براي شما آسان است بخوانيد

يعني در نمازها هر . 12��4�56 #	�0123: ودبراي تشويق اصحاب خود به حفظ قرآن فرم�خدا

و باز روايت مشهور آمده . كس به قرائت قرآن و حفظ آن بهتر وارد است براي شما امامت كند

سورة 12اند كه آية و نيز عامه و خاصه روايت كرده. 6#	�123#07: فرمود �كه رسول خدا

:الحاقّه 
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از اين قبيل اخبار . كردندشد آنرا از حفظ مينازل شد در مدح كساني كه چون قرآن نازل مي

قرآن را به بزرگ و كوچك اصحاب خود ياد �متواتر است كه داللت دارد بر اينكه رسول خدا

گماشته كه از حفظ كنند و اصحاب او چون عرب فصيح بودند و لطافت داده و همت ميمي

كوشيدند و آيات كردند و لذا با شوق و شغف زيادي به حفظ آن ميقرآن را درك ميمعاني 

اند كه اصحاب رسول و باز عدة زيادي نوشته. نشين بودقرآن در مذاق ايشان بسيار شيرين و دل

خواندند تا در حافظة مي�آمدند نزد رسول خداگرفتند مكرّر مياي را كه فرا ميآيه�خدا

ام يا خير؟ يا رسول اهللا آن طوريكه نازل شده آيا من حفظ كرده: كردند، و عرض ميايشان بماند

�اصحاب رسول خدا. نمودبلي، و حفظ ايشان را تقرير مي: فرمودمي�تا اينكه رسول خدا

يادي از ايشان نمود و بر 121در زمان خالفت خود در خطبة �چنان بودند كه حضرت علي

��� 0: فرمود خورد و آرزوي مالقات ايشان را داشت و ميفقدان ايشان تأسف مي� 8�.� ��#



9�:2/;5 �<�.� =�	 ' 9���.5 8(�> ?�@ �,A6 .اي كه به اسالم دعوت يعني؛ كجايند آن عده

. شده و آنرا پذيرفتند و قرآن را قرائت نموده و محكم كردند

رسول : ارجه بن زيد از پدرخود كه گفتاند از خبسياري از مورخين و محدثين روايت كرده

وارد مدينه شد در حاليكه من هفده سوره قرائت كرده و از حفظ داشتم و بر رسول �خدا

اي زيد نوشتن يهود را ياد بگير زيرا من از يهود : آمد و فرمودخواندم، حضرت را خوش�خدا

و . اه به خوبي ياد گرفتممن نوشتن يهود را در نصف م: زيد گفت. بر اين قرآن، ايمن نيستم

گرفتند، به ديگران تعليم را عادت چنين بود كه چون قرآن را ياد مي�اصحاب رسول خدا

نمودند، به اوالد خود و به كسانيكه وقت نزول حاضر نبودند از اهل مدينه و مكه و اطراف مي

گذشت مگر اينكه ياي نمكردند، پس يك روز و يا دو روز از نزول سورهآن و به همه قرائت مي

�آمدند نزد حضرت رسولهاي خود حفظ كرده بودند و مياشخاص بسياري آنرا در سينه

كه يكي از بزرگان علما "آمدي". كردندخواندند و ختم ميكردند و به أمر او ميقرائت مي

بر بود �هائي كه در دست اصحاب رسول خدااند كه قرآنباشد و ـ هم ديگران ـ نقل كردهمي

آن حضرت عرضه و قرائت شده بود و آخرين قرآنهائي كه بر آن حضرت عرضه شد قرآن 

و نيز از . وفات نمود�تا اينكه رسول خدا. خواندندعثمان بود، و نماز را طبق قرآن عثمان مي

قرآني : اند كه گفته است روايت كرده�عبيدة سلماني كه از ثقات اصحاب اميرالمؤمنين علي

عرضه شد در ساليكه آن �كنند همان قرآني است كه به رسول خدازه مردم قرائت ميرا كه امرو

ايكه قرآن در آخرين مرتبه: اند از زيد بن ثابت كه گفتو نيز روايت كرده. حضرت وفات نمود

و خود زيد . عرضه شد من حضور داشتم و در حضور آن حضرت استنساخ شد�به رسول خدا

قرآني نوشتم و بر آن حضرت قرائت كردم و مردم طبق �ل خدامن براي حضرت رسو: گويد

و لذا اين زيد مورد اعتماد خلفاء و . كردند تا آنكه حضرت وفات نمودهمان قرائت، قرائت مي

ساير مردم بود وحتّي براي عثمان چنانچه خواهد آمد، يك مرتبة ديگر به تصويب اميرالمؤمنين 

اند كه رسول و باز روايت كرده. گر طبق همان نوشتقرآني نوشت، و چندين قرآن دي�علي

از . زمانيكه مكّه بود جماعتي را به سوي مدينه فرستاد تا به اهل مدينه قرآن بياموزند�خدا

جمله كساني وجواناني كه فرستاد مصعب بن عمير و عمار و بالل و ابن ام مكتوم بود، و پس از 

عاذ بن جبل را درمكّه گذاشت براي اينكه قرآن به هجرت بسوي مدينه چون مكّه را فتح كرد م



او را به يكي از حافظين �كرد رسول خدامردم ياد دهد، و هر كس به سوي مدينه هجرت مي

مختصر اينكه شهر مدينه مانند دانشگاهي شده بود كه . سپرد، كه به او قرآن تعليم دهدقرآن مي

ائت قرآن و يا تعليم و يا تعلّم و يا كتابت مرد و زن و كوچك و بزرگ آن در شب و روز به قر

و درس ديگر و حديث ديگر و علم ديگر . نوشتگفت ديگري ميآن مشغول بودند، يكي مي

و در اين دانشگاه . نبود جز قرآن تا اينكه صدها و هزارها حافظ قرآن و قاري قرآن بوجود آمد

وحتّي . شت به شاگردي مكتب قرآنبود كه افتخار دا�شاگرد مكتبي مانند أميرالمؤمنين علي

كار به . خواهد آمد» �قرآن از نظرعلي«دانست چنانچه بنام آن حضرت قرآن را امام خود مي

شد كه تمام افراد آن سپاه حافظان و قاريان قرآن جائي رسيد كه براي جهاد سپاهياني تشكيل مي

�0تر و شجاعتر بود و ريبودند و سپاهي كه بنام كتيبة القرآء بود از تمام سپاهيان كا�.� ��4%�6
>�كه پرچم آن  B�.�يكي از غزوات چنانكه . بود بر ساير سپاهيان افتخار و مزيت داشت���4% 

اند غزوة بئر معونه است كه غزوة كوچكي بود هفتاد نفر از قراء و حافظان تمام مورخين نوشته

و . ر بودند در آن غزوه شهيد شدندبودند و در آن سال قاريان كمت�قرآت كه اصحاب رسول

بسيار متأثّر شد، درحالي كه غزوة بئر معونه در سال چهارم هجرت بود و در �لذا رسول خدا

آن سال قاريان و حافظان قرآن كمتر بودند، در اين سال كه چنين باشد بايد فهميد سالهاي بعد 

چگونه بود، خصوصا اهل حجاز اندكه اسالم منتشر شده و مسلمين يك به صد برابر زياد شده

كه آنجا هواي خشك وگرمي دارد و حافظة اهالي آن بسيار خوبست كه بخواندن و يا بشنيدن 

كردند، و خدا خواسته بود كه كتاب او محفوظ بماند و از كم يك مرتبه اكثراً هر چيز را حفظ مي

.دو زياد مصون باشد ولذا آن را در ميان مردمي قوي حافظه نازل فرمو

كه بنام و نشان حافظ قرآن بودند از صحابه كساني -2
قرآن را حفظ كرده بود �اند يكي از كسانيكه در زمان رسول خدادر كتب فريقين نوشته

اند، از و ازجمله كسانيكه نام ايشان مخصوصاً برده شده كه تمام قرآن را حفظ داشته. ابوبكر بود

و طلحه و زبير و سعد بن وقاص و �بن ابيطالبمهاجرين اصحاب رسول؛ حضرت امير علي 

ابن مسعود و حذيفه بن يمان و سالم و ابوهريره و عبيداهللا ابن السائب وعبداهللا بن عمر بن 



خطاب و عبداهللا بن عمرو بن عاص و عثمان بن عفان و عايشه و حفصه و ام سلمه و مصعب 

.بن عمير و عمار و بالل و ابن ام مكتوم

عباده بن الصامت و معاذ مكني : اند از جمله نصار نيز كساني را به خصوصه نام بردهو أما از ا

و أما كسانيكه نام ايشان . به أبي حليمه و مجمع بن جاريه و فضاله بن عبيد و مسلمه من مخلد

اند چه بسيار بوده و بسياري از افراد كه حافظ قرآن بودند أما نه ذكر نشده و حافظ قرآن بوده

داري و عقبه بن عامر را تميم: آنرا كامل نمودند از آن جمله �آن و پس از رسول خداتمام

هاي قرآن را حفظ داشته و در نمازها اند و هزاران نفر از اصحاب بودند كه بعضي از سورهنوشته

و از جمله كساني كه تمام قرآن را حفظ داشته ومورخين و محدثين از او نام . كردندقرائت مي

مكرر به زيارت او �اند زني بود بنام ام ورقه بنت عبداهللا بن الحارث كه رسول خداهبرد

: به او فرمود �رسول خدا. خواندند،  او تمام قرآن را جمع كرده بودرفته و او را شهيده ميمي

اند آن قدر حافظ قرآن زياد شد كه و چنانچه مورخين نوشته. اتتو امامت كن براي خانواده

هاي مجاهدين قرّاء كه در جنگ يمامه با مسيلمة كذاب هفتصد شد از صفيان مرتب ميسپاه

هائي كه درپي كتيبهو پي. نفر قاري قرآن شهيد شد، و عدة زيادي در جنگ قادسيه، شهيد شدند

مركب از قاريان قرآن بود به طرف آذربايجان و ايران و شامات و ارمنيه و ساير بالد در حركت 

.مان قرآن بود كه ايشان را به اوج عزّت و عظمت و پيروزي دنيا و آخرت رسانيدبودند و ه

����كتابت قرآن در حضور رسول خدا-3

42ابوعبداهللا زنجاني در ص . نمودندنويسندگاني بود كه كتابت قرآن مي�براي رسول خدا

اند كه تهو جمع ديگري نوش73تا ص 57ص "االتقان"و سيوطي در كتاب "تاريخ القرآن"

از جمله . مأمور به نوشتن قرآن بودند�نفر بودند كه از طرف رسول خدا43نويسندگان وحي 

و عثمان بن عفان و ابوبكر و عمرو ابوسفيان �طالبعلي بن أبي: اند را كه نام بردهكساني

عيد و ابان بن س: سفيان و سعيد بن عاص و دو فرزندش ومعاويه بن ابي سفيان و يزيد بن ابي

خالد بن سعيد و زيد بن ثابت و زبير بن عوام و طلحه بن عبيداهللا و سعد بن أبي وقاص و عامر 

بن فهيره وعبداهللا بن رواحه وعبداهللا بن سعيدبن أبي السرح و أبي بن كعب و عبداهللا بن األرقم 

وليد و و ثابت بن قيس و حنظله بن الرّبيع و شرحبيل بن حسنه و عالء الحضرمي و خالد بن



عمرو بن عاص و مغيره بن شعبه و معيقب ابن ابي فاطمه الدوسي و حذيفه بن يمان وحويطب 

كردند بودند و كتابت مي�بن عبدالعزيز العامري، و از جملة آنان كه بيشتر مالزم رسول خدا

قرآن البته بعداً كاتبان و قاريان و حافظان. بود�طالبيكي زيد بن ثابت و ديگري علي بن ابي

در ميان اصحاب و تابعين به قدري زياد شدند كه مساجد اسالمي شب و روز پر بود از متعلّم و 

معلّم و استاد و شاگرد و نويسنده و گويندة قرآن و مانند ربيع بن خشيم چهارصد شاگرد قاري 

.اندقرآن داشت چنانكه اكثر مورخين و محدثين نوشته

دنددابه نوشتن قرآن أهميت مي-4
و اصحاب او و همچنين تابعين بعدي به �شود كه رسول خداازتاريخ و روايات معلوم مي

شد، فوري اي نازل ميدادند و هر وقت آيه و يا سورهالعاده مينوشتن قرآن اهميت بسيار و فوق

�0نوشتند چنانكه در خبر آمده كه چون مي'
,�.� C�%D��6فرمود به �نازل شد، رسول خدا

و �رسول خدا. يد بن ثابت بگوئيد بيايد و كاغذ و دوات بياورد، پس به او فرمود بنويسز

اصحاب او از اول بعثت در اين كار سعي داشتند چنانكه در اخبار آمده كه عمر بن خطاب در 

چون شنيد خواهرش مسلمان شده به حالت غضب به خانة او وارد �اوائل بعثت رسول خدا

ايست و در آن از آيات قرآن سورة حديد نوشته شده، و صفحة ز خانه صفحهاي اشد، ديد گوشه

و حتّي . شود دراين كار جديت داشتندمعلوم مي. ديگري ديد كه در آن سورة طه نوشته شده

هر كس كاغذ داشت در كاغذ و هر كس . كردندكاتبان وحي و قاريان به اين كار افتخار مي

سورة 7از آية . نوشتست آهو و يا برگ و يا سنگ صاف مينداشت در كتف گوسفند و يا پو

: انعام 
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شود كاغذ در دسترس ايشان بوده، چون قرطاس به معني كاغذ است و همچنين از معلوم مي

E 0: ه همان سوره كه فرمود91آية F�� ��GH ' �I'
�- J4)�	 �"��KL6.
169دادند تا آنجا كه آقاي خوئي در ص به هر حال آنقدر به كتابت و حفظ قرآن اهميت مي

و . دادندنويسد كه؛ زنان مسلمه مهرية خود را تعليم و تعلّم سورة قرآن قرار ميمي"تفسيرالبيان"

عرضه �هاي خود را مطابق قرآني كه به رسول خدامعلمين صدر اسالم مواظب بودند كه قرآن



اي تاء مستطيل داشت آنها مواظبت شده بود بنويسند، پس اگر قرآن عرضه شده در كلمه

و مثالً . ردند مدور نوشته شودكردند كه مستطيل نوشته شود و اگر تاء مدور بود مواظبت ميمي

گذاشتند و بعد از واو مفرد الف نمي. اشتندگذاگر بعد از واو جمع هر جا الف بود همه الف مي

. مگر جائيكه قرآن اصحاب اوليه، الف داشته باشد، آنجا را مواظب بودند كه الف داشته باشد

. چنان سعي و كوشش در ضبط كميت و كيفيت آن داشتند كه در هيچ كتابي چنين مواظبت نشده

��� 0چون حق تعالي وعده فرموده � �$�M" �N" �"@��O5�! �� �"@ '6 : او خواست كه چنين

مواظبتي از قرآن بعمل آيد، ناگفته نماند چه بسيار عوام و نفهمند بعضي از گويندگان مذهبي كه 

گويند اين قرآنها اهميت ندارد، زيرا كاغذ و مركّب است و قرآن حقيقي خود رسول و يا خود مي

تابع همين قرآنهاي كاغذي بود كه روي كاغذ �اند كه خود رسول خدااينان ندانسته. امام است

: نوشته بودند، خدا به او فرمود 

��2�3��,4�5�� ��,6�� �7!�8�/ 9 ��/	
 �:;�4� ���*��<���� 	0�� �=��	% ����=>?�5�# �@#�������)�����:���(
و كتاب إلهي . و خود رسول بايد به همين قرآن ايمان آورد تا مصداق يؤمنون بالكتاب باشد

كند همين گوينده كه توهين به قرآن مي. ها كه روي كاغذها نوشته شدهعبارتست از همين قرآن

گويد كاغذ و مركّب است برود در دادگستري حضور دادستان و بگويد اين كتاب قانون را و مي

فهمانند او ميدور بيندازيد، زيرا كاغذ و مركّب است او را زنجيري و زنداني خواهند كرد، و به

حال ببينيد چه قدر نادانست آن . كه هر قانوني در كاغذ و صفحات كتابست، نه در جاي ديگر

ها گويد در جنگ صفّين چون معاويه قرآنكه مدعي دوستي اوست و مي�گويندة دشمن علي

رگي را دروغ به اين بز! ها كاغذ ومركب استنعوذ باهللا اين قرآن: فرمود�را سرنيزه كرد، علي

البالغه موجود است اند حتّي در نهجدهند، در حاليكه تمام مورخين نوشتهبه آن امام نسبت مي

و تمام فقها . فرمود ما سزاوارتريم كه بدعوت به قرآن لبيك بگوئيم و اجابت كنيم�كه آن امام

د، كافر و اند كه هركس به همين قرآنهاي معمول در كاغذ و مركب توهين كنفرموده�و أئمه

مرتد است و در هيچ تاريخي ذكر نشده كه آن حضرت چنين توهين كرده باشد، بلكه حضرت 

�0:فرمود <�.� PK��%:�  /# �N"6چنين �علي. و ما از اين دعوت به قرآن سرپيچ نيستيم

ن و ما آ. اندها باو بستهگويد، ولي مدعيان دوستي او كه دشمن اسالم و قرآنند چنان نسبتمي

.»�قرآن از نظر علي«در ذيل عنوان . ها پاك خواهيم كردحضرت را از اين تهمت



عرضه كردند����نويسندگاني كه قرآن خود را به رسول خدا-5
و ابوعبداهللا زنجاني "القراءات"بسياري از مورخين و محدثين از آن جمله ابوعبيده در كتاب 

و "اتقان"جديد و سيوطي در كتاب "حارب"92، ج 77و مجلسي در ص"تاريخ القرآن"در 

اند كه در زمان رسول خود و بخاري در صحيح خود نوشته"فهرست"محمد بن اسحق در 

داشتند، بعضي از اصحاب او قرآن را در حضور او جمع كرده و به آن حضرت عرضه مي�خدا

معاذ بن جبل و و سعد بن عبيد بن النعمان و ابوالدرداء و �از آن جمله علي بن ابيطالب

.ابوزيد ثابت بن زيد و أبي بن كعب و عبيد بن معاويه و زيد بن ثابت

بخاري در يك جا روايت كرده از قتاده كه گفت سؤال كردم از انس بن مالك خادم رسول 

كه در زمان پيغمبر چه كسي جمع كرد قرآن را؟ او چهار نفر را نام برد كه همه از انصار �خدا

و در جاي ديگر نقل . ابو زيد-4زيد بن ثابت، - 3معاذ بن جبل، -2بن كعب، ابي- 1: بودند 

"اتقان"ابوالدرداء بود و در كتاب �كنندگان قرآن در زمان رسول خداكرده كه يكي از جمع

معاذ و عبادة بن : اي بودند و پنج نفر را نام برده سيوطي روايت كرده كه جامعين قرآن عده

كنندگان و جاي ديگر يكي از جمع. كعب و ابوالدرداء و ابو ايوب انصاريالصامت و أبي بن 

داود و بيهقي و ابي. داري را نام بردهعثمان شمرده و ديگر تميم�قرآن را در زمان رسول خدا

و . اند و اضافه بر كسانيكه ذكر شد مجمع بن جاريه را شمردهشعبي شش نفر را نام برده

قرآن را �خود روايت كرده و دو نفر را نام برده كه زمان رسول خداخوارزمي در كتاب مناقب 

.و أبي بن كعب�علي بن ابيطالب: جمع كردند

�اي در زمان رسول خداعدهشود كهبه هر حال از مجموع اخبار و روايات مسلم مي

و .و حضور هزاران نفر اصحاب او�كنندة قرآن بودند در حضور رسول خدانويسنده و جمع

ها بتوسط رونويس بتدريج زياد شد كه در خانة هر يك از مسلمين چه اصحاب همان قرآن

و چه تابعين، يك قرآن يا بيشتر موجود بوده، تا بجائيكه يك نفري مانند ربيع بن خثيم �رسول

مأمور سرحد �چهار صد نفر شاگرد قاري قرآن داشت، و او بود كه از طرف حضرت أمير

هاي قرآن در عصر صحابه و تابعين زياد شده بود كه در دسترس قدر نسخهو آن . قزوين شد

ها رو به ازدياد بود، و مسلمين از پدران خويش گرفتند تمام مسلمين بود و بهمين صورت نسخه



سابقين و الحقين راويان و ناقالن و و به فرزندان خود رسانيدند و نشر شده و تمام مسلمين

بتواتر رسيده، و هيچ كتابي اين چنين �اند، از زمان ما تا زمان رسول خداكاتبان اين قرآن بوده

متأسفانه مسلمين كه بايد تواتر قرآن را بدانند و متوجه باشند كه قرآن سند . تواتري بخود نديده

خبري مانده و متوجه دين و مدرك رسالت پيغمبر و سند شريعت ايشان است، در عين بي

اند اين قرآن نوشتة يكي از اصحاب و راوي آن ضي از ايشان خيال كردهاند تا جائيكه بعنشده

باشد، غافل از آنكه عثمان مردم رابه قرائت واحد دعوت كرد، آن هم قرآني كه بين عثمان مي

عرضه شده بود، و اين عمل مورد قبول اصحاب �اصحاب رسول مشهور بود و به رسول خدا

د نه اينكه عثمان قرآن خود را كه مدون كرده بزور بر بو�با تأييد علي بن ابيطاب�رسول

در كيفيت قرائت �خير چنين نبوده، چون پس از رسول خدا! سايرين تحميل كرده باشد


��"بسياري از كلمات قرآن اختالف بود مثال يكي � 8�� Q���" و ديگري"��
� 8�� Q��"

�"مي خواند يكي �RS�" بتخفف و ديگري"��RS�"خليفة سوم . نموديد طاء قرائت ميبتشد

راخواست براي رفع اختالف چنانكه ذيال �كه آنروز زمامدار مسلمين بود اصحاب رسول خدا

: شود بيان مي

عثمان به رأي اكثريت قرائت مشهور را انتخاب كرد-6
و 65ص "تاريخ القرآن"و ابوعبداهللا زنجاني در 171ص "البيان"آقاي خوئي در كتاب 

و بخاري در صحيح خود و هم "الفهرست"و صاحب كتاب فهرست در "اتقان"سيوطي در 

اختالف قرائت در بعضي از كلمات قرآن آن هم در �اند كه پس از رسول خداديگران نوشته

صدر اسالم زياد موجب تشتت و نفاق بود تا زمان عثمان اين اختالف شدت پيدا كرد، بعضي از 

فكر رفع اختالف افتادند، كار به جائي رسيد كه معلّمين قرآن با شاگردان انديش بهمسلمين مĤل

خود به نزاع و مشاجره پرداختند و قرّاء و حافظان قرآن در شام و يمن و عراق و آذربايجان و 

ارمنستان پراكنده شدند و بواسطة مجاورت عرب با عجم و اختالط لغات، اين اختالف زيادتر 

در اين هنگام حذيفه بن يمان كه . شدث تأثر يك نفر مسلمان فهميده ميشد به طوريكه باعمي

بود از استمرار اين اختالف احساس خطر كرد و او با اهل �يكي از بزرگان اصحاب رسول خدا

شام در فتح ارمنيه و آذربايجان شركت كرده بود و اختالف و جدال قراء را ديده بود، چون وارد 



اختالف قراء را اعالم و اظهار وحشت كرد، و فرياد زد اي خليفة بر عثمان شد عاقبت سوء

رسول، أمت اسالمي را درياب، پيش از آنكه مانند يهود ونصاري در كتاب آسماني خود اختالف 

لذا عثمان فرستاد نزد حفصه و قرآنيكه نزد او بود خواست، سپس دوازده نفر از مهاجر و . كنند

زيد بن ثابت و عبداهللا بن : با سواد بودند خواست از آن جمله بود انصار را كه اكثرشان جوان و

و پس از آن أمر كرد كه قرآن را چند نسخة . زبير و سعيد بن عاص و عبدالرحمن بن حارث

موافق يكديگر استنساخ كنند و دستور داد اگر در كيفيت نوشتن يك كلمه اختالف كرديد آن 

ويسيد زيرا قرآن به زبان ايشان نازل شده، و خود عثمان طوريكه در زبان قريش معمول است بن

شود را نيز خواست وگفت آنچه نوشته مي�كرد و ساير اصحاب رسول خدانيز نظارت مي

ما أنزل "نظارت كنيد و آن قرائتي كه محلّ اتّفاق و مشهور بين اصحاب و محقّق باشد كه همان 

قرآن موافق يكديگر در حضور اصحاب رسول تا اينكه چهار نسخة. باشد درج كنيدمي"اهللا

و سپس يك . عرضه شده بود تهيه كردند�عرضه داشتند، و طبق همان قرائتي كه به رسول خدا

نسخه ببصره و يكي به كوفه و يكي به شام فرستادند و يكي را در مدينه گذاشتند و مقرّر شد كه 

بق همان نسخ باشد كه ديگر اختالفي كند، بايد مطاهر كس در هر شهري قرائت و استنساخ مي

ايكه به شام فرستادند تا قرن نويسد نسخهزنجاني مي"تاريخ القرآن"در . بين مسلمين نباشد

.هشتم هجري در مسجد دمشق باقي بود و بعداً به لنينكراد و سپس به جاي ديگر نقل شد

انجام داد����عثمان كار واجبي را به تأييد علي-7
"سعدالسعود"مسطور شده و ابن طاوس در كتاب 68زنجاني ص "القرآنريختا"چنانكه در 

عثمان براي اميرالمؤمنين : اند و شهرستاني در مقدمة تفسيرخود نوشته"االتقان"و سيوطي در 

. اي مانند يكديگر نمودهاي متّحدهها را جمع و نسخهو به تأييد او و به اشارة او قرآن�علي

در خطابه �اند از سويد بن علقمه كه گفت شنيدم علي بن ابيطالبكردهكتب مذكوره روايت 
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خودداري كنيد و از گفتن روي در امر عثمان و بدگوئي به او كنيد و از خدا بترسيد و از زياده

سوزانندة مصاحف به او خودداري نمائيد، زيرا به خدا قسم عثمان اين كار را نكرد مگر پس از 

گوئيد در اين عثمان ما را جمع كرد و بما گفت چه مي. �اشارة گروهي از اصحاب رسول خدا

گويد قرائت من د و ميكناند، اين مرد آن مرد را مالقات ميقرائت كه مردم در آن اختالف كرده

گفت . شود؟ پس ما گفتيم رأي خود را بگوبهتر از قرائت تو است و اين كار منجر به كفر مي

خواهم مردم را جمع كنم و متّحد نمايم بر مصحف واحد و قرائت واحد، زيرا گر شما امروز مي

گفتيم اين اختالف كنيد، پس از شما اختالف شديدتر خواهد شد؟ ما) كه صدر اسالم است(

پس عثمان فرستاد و زيد بن ثابت و سعيد بن عاص را . رأي خوبي است، همين كار را بكن

پس اين دو نفر اختالفي نكردند در . حاضر كرد و گفت يكي از شما بنويسد و ديگري بخواند

باشد، پس يكي از ايشان گفت مي248كتابت قرآن مگر در يك حرف كه در سورة بقره آية 

و قرائت زيد بن ثابت انتخاب شد زيرا . بتاء مستدير» تابوه«بتاء مستطيل و ديگري گفت » تابوت«

).و بتاء مستطيل نوشته شد(�كاتب وحي بود نزد رسول خدا

بنابر آنچه ذكر شد قرآني كه فعالً در دسترس هشتصد ميليون مسلمين است همان قرآن 

و تصويب و �ت اميرالمؤمنين عليو اصحاب او است و قرآني است كه به نظار�رسول خدا

البالغه همين قرآن معمول را حجت بر خلق و تأييد او تهيه شده و آن حضرت در خطب نهج

و اگر كم و يا زياده شده . امام همه دانسته و أمر بانتفاع و اتّباع از آن نموده، چنانكه خواهد آمد

ح و يا الاقلّ گوشزد كند زيرا اين بود بر آن حضرت واجب بود در زمان خالفت خود آنرا تصحي

اضافه بر اينكه . تر و موجب حفظ سند شريعت و ميزان حقّ و باطل بودكار از هر كاري واجب

آن حضرت اشكالي نكرده در زمان خالفتش، بلكه در حضور مستمعين خود همين قرآن را 

رجوع كنند، چنانچه كلمات واجب االتّباع و كافي دانسته و فرموده در اختالفات ديني بايد به آن 

بنابراين براي احدي از مسلمين عذري پذيرفته نخواهد بود در . او در فصل دهم خواهد آمد

. و اين حجت باقيه و معجزة متواتره موجود مانده بدون نقص و تحريف. ترك تمسك به قرآن



خلفاء امر دادن جمع قرآن را به نسبت. نويسدمي"البيان"كتاب 170آقاي خوئي در ص 

باشد،  و اجماع أمت و مخالف عقل مي�موهومي است كه مخالف كتاب خدا و سنت رسول

كنندة قرآن ابوبكر بوده در أيام خالفتش، چنين بوده كه ابوبكر همان قرآن اگر بگوئيم جمع

وشكي نيست كه عثمان نيز . دهمشهور بين اصحاب را براي خود رونويسي كرده و تدوين نمو

را جمع و مدون نموده زمان خالفتش، أما نه بمعناي اينكه آيات و سور آنرا بسليقة خود قرآن 

جمع كرده باشد، خير، بلكه باين معني كه مسلمين را جمع نموده بر يك قرائت مشهور متواتر 

بين اصحاب و از تشتّت و تفرقة در قرائت جلوگيري كرده، ومسلمين را از اختالفات در قرائت 

.اندو گفتار آقاي خوئي را جمعي از بزرگان ديگر نيز نوشته. بازداشته

مشهور بين مردم اين است كه قرآن را عثمان جمع نموده، ولي چنين : حارث محاسبي گفته

نيست، و اين شهرت اصلي و مدركي ندارد فقط عثمان مردم را بر قرائت به طريق واحد وادار 

نويسد عثمان مردم را وادار كرد به آقاي خوئي مي. نصاركرد و آنهم باشاره و اختيار مهاجرين و ا

گرفته بودند و اين �قرائت واحده همان قرائتي كه متعارف بين مسلمين بود و از رسول خدا

أما انتقادي كه بر . كار عثمان كار خوبي بود و خدمتي بود كه احدي از مسلمين بر او انتقاد نكرد

المال را حيف و ميل را به بستگان و فاميل خود سپرده و بيتاو داشتند اين بود كه چرا واليات 

173و در ص . و چرا بعضي از قرآنهاي مخالف قرائت مشهور را از بين برداشت. كنندمي

بوده، دليل �اگر قرآني برخالف قرآن معمولي طبق روايات آحاد نزد اميرالمؤمنين: نويسد مي

يادتر از اين قرآن معمولي بوده، بلكه در آن چيزي از شود كه آن قرآن كمتر و يا زبر اين نمي

تأويل و مورد نزول و يا شرح مراد بوده، و ممكن است در مورد نزول نام بعضي از منافقين بوده 

باضافه روش رسول . آنرا از جامعه بركنار داشته�كه انتشار آنرا مصحلت ندانسته، ولذا علي

اينكه اسماء منافقين را در كتاب خدا يعني در ذيل آن و حسن اخالق او منافات داشت با �خدا

و سنت خدا نيز بر اين جاري نشده كه اسرار و نفاق بندگان را فاش كند و مسلمين را . ذكر كند

وادار كند كه به يكديگر فحش و سب و لعن كنند و بجان هم بيفتند، پس اگر اسماء منافقين در 

ه بلكه بعنوان توضيح بوده، و دانستن آن هم بر كسي بوده در متن آن قرآن نبود�قرآن علي

.الزم نبوده است



����دالئل ديگر بر جمع قرآن زير نظر حضرت رسول-8

قرآن جمع و مدون شده بشكل �شود كه در زمان رسول خدااز تواريخ و روايات مسلم مي

:باشد كتابي، اضافه بر دالئلي كه ذكر شد دالئل ديگري نيز در اينجا مي

@"? 0: اند كه فرمود روايت كرده�خبر متواتريكه فرق مسلمين از رسول خدا:ليل اولد
?-y, ' � ]�%� z�.��يعني من دو چيز گران را در . »كتاب اهللا و سنتي«و يا1245 {��-6 

كه آن بزرگتر است، بنابراين رسول "الثقل االكبر"گذارم يكي كتاب خدا و هو ميان شما مي

شود ابي داشته و موجود بوده كه در دسترس و ميان أمت گذاشته، و چنين استفاده ميكت�خدا

ها و سنگها و اي در احجار و برگكه قرآن به شكل كتابي بوده مدون، نه اينكه آيات متفرقه

و ديگر اينكه متعدد بوده، كه در دسترس همه باشد و إال اگر يك قرآن باشد، آنهم . پوستها باشد

.كندظر وصي خود در ميان صندوقي مقفل بگذارد صدق تارك فيكم نميتحت ن

آيات خود قرآن كه مكرر اطالق كتاب بر قرآن شده و اگر بشكل كتاب مدون نبود :دليل دوم

: سورة آل عمران فرموده 119اطالق كتاب بر او صحيح نبود، مثالً در آية 

�tt ttββββθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? uu uuρρρρÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏ&&&& ÍÍ ÍÍ jj jj#### ää ää....�)119: عمران آل(

كه اين صريح است تمام قرآن مجموع و مدون بوده بشكل كتابي كه خدا ايمان به تمام آنرا 

: فرموده 2و در سورة بقره آية . خواسته

�yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$####ŸŸ ŸŸωωωω|| ||==== ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu‘‘‘‘¡¡ ¡¡ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù�) 2: بقره(

:آل عمران فرموده 7و در آية 

�uu uuθθθθ èè èèδδδδüü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&&yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã|| ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ×× ××MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uuìì ììMMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ss ss3333 øø øøtttt ’’ ’’ΧΧΧΧ££ ££ èè èèδδδδ‘‘ ‘‘ΠΠΠΠ éé éé&&&&ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####ãã ãã���� yy yyzzzz éé éé&&&& uu uuρρρρ

×× ××MMMM≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ tt tt±±±± tt ttFFFF ãã ããΒΒΒΒ(( )7: آل عمران (�))

آن خدا خدائي است كه نازل كرده بر تو اين كتاب را كه قسمتي از آن آيات «

الكتاب واصل كتابست، و قسمت ديگر از آن متشابهاتستمحكماتست و آن ام«.

شود كه كتاب مدون مجموعي باشد داراي دو قسمت، ي گفت ميو چنين سخني در جائ

89و مانند آنكه در سورة نحل آية . سپس بگويد قسمتي از آن چنين و قسمت ديگر چنانست

: فرموده 



�$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρšš šš���� øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã|| ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####$$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ öö öö;;;; ÏÏ ÏÏ????ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ jj jj9999&& && óó óó xx xx««««� )89: نحل(

باشد، و مانند آنكه در در آن بيان هر چيزي ميشود كهكه به كتاب مدون معيني گفته مي

: فرموده 3سورة آل عمران آية 

�ΑΑΑΑtt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρss ssππππ1111uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ−− −−GGGG9999 $$ $$####ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ÅÅ ÅÅggggΥΥΥΥMM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒãã ãã≅≅≅≅ öö öö7777 ss ss%%%%““““ WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$̈̈̈̈ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρtt ttββββ$$$$ss ss%%%% öö öö����àà àà���� øø øø9999 $$ $$####�

)3: آل عمران (

موسي و توان گفت مقصود از تورات و انجيل كتاب مدوني نبوده بلكه پس ازچنانچه نمي

نبوده بلكه پس از فوت �توان گفت كتابي مدون نزد محمدمدون شده همينطور نمي�عيسي

كتابي مدون در زمان خودشان نازل �او مدون شده، اگر بحضرت موسي و حضرت عيسي

$$$$�نبوده  oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷%%%% ss ss????#### uu uu yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ|| ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ پس . ذكر شده نعوذ باهللا غلط است53كه در سورة بقره آية �####$$

كتابي نبوده و پس از فوت او كتابي شده، �توان گفت در زمان موسيهمانطور كه نمي

فرموده 38و اينكه خدا در سورة انعام آية . توان چنين سخني گفتطور نسبت به قرآن نميهمين

 :

�$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ$$$$ uu uuΖΖΖΖ ôô ôôÛÛÛÛ §§ §§���� ss ssùùùù’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ&& && óó óó xx xx««««44 )38: انعام (�44

بوده و �باشد كه بدست رسول خداان كتاب مدوني ميكه الف و الم الكتاب اشاره به هم

كو آن كتاب؟ و همچنين آيات : كردندهمه چيز در آن ذكر شده، و اگر چنين نبود مردم سؤال مي

: ديگريكه فرموده 

� a9� aKl� |-� b5 }~ b��b� a� a9�b$�� bM �"b# }]�b%l�  b� b� b'fff�)155من اآلية: األنعام(

: و فرموده اهللا

�a|� b� bM4l �Z b' � b�!�l� b]�b%l2�� b� bM�"b# g l�|�)17:الشورى(� 

�$|�lT �: و b �zb� b1 a2 �Nb%l� � b�!�l� b]�b%l2�� b��4b�l@ �b$�� bM �"b# � |"l@fff�)105من اآلية: النساء(

: فرموده 37و در سورة يونس آية 

�$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρtt ttββββ%%%% xx xx....#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδãã ããββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$####ββββ rr rr&&&&33 33““““ uu uu���� tt ttIIII øø øø���� ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÂÂ ÂÂχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ«« ««!!!! $$ $$#### ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρtt tt,,,,ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ óó óóÁÁÁÁ ss ss????““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt////ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ

ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ øø øø���� ss ss???? uu uuρρρρÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####ŸŸ ŸŸωωωω|| ||==== ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu‘‘‘‘ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù�) 37: يونس(



كه در تمام اين اطالقات و موارد مقصود مجموعة مدوني بوده به شكل كتاب، و إلّا چند آية 

گر كسي بگويد چنين كتابي در زمان و ا. شودمتفرّقه ميزان صحت و سقم تمام مطالب ديني نمي

و يا �نبوده و بعداً بوجود آمده، يعني پس از وفات آن حضرت بدست علي�رسول خدا

توان بدست عثمان مدون شده، تمام اين آيات قرآن را تكذيب كرده و چنين كسي را نمي

ت مسلمين و كتاب آري تفرقه و نفاق ريشة اسالم را متزلزل كرده و آبرو و حيثي. مسلمان ناميد

اند كه إلهي آنان را برده و خودشان بدست خود احاديث ضد قرآني جعل كردند و گويا خواسته

: لطمه باعتبار قرآن بزنند، اگرچه خدا فرموده 

� l9 l��a" d1l% a� a|� b' �1 lR l� b� �5b;l� l|� b��a" �a� lG�Sa4l� b�' a
� l� a� fff�)8من اآلية: الصف(

ه كنيد دو فرقة شيعه و سنّي آمدند هر يك براي اعتبار خود و كوبيدن طرف اخباري مالحظ

جعل كردند ضد تمام آن آياتي كه فوقاً ذكر شد و اصل مدرك اسالم و سند شريعت خود قرآن 

خانه نشست و قرآن �، علي�يكي خبري جعل كرد كه پس از رسول خدا. را تضعيف كردند

موده، و قرآني را كه خدا براي هدايت جهانيان نازل فرموده نزد را جمع كرد و بشكل كتاب ن

مخفي كرد و مسلمين را از �خود در صندوقي مقفل گذاشت و آنرا نزد وصي خود امام حسن

راوي اين خبر به خدا و اسالم و قرآن عقيده نداشته زيرا : بايد گفت. فيض قرآن محروم كرد

همين قرآن معمولي را حجت و امام دانسته و در در زمان خالفت خود در باالي منبر�علي

البالغه وساير خطب خود مردم را به آن ترغيب كرده، و خود از قرآن مخفي نام نهج133خطبة 

اي مسلمين قرآن بسوي شما و براي شما نازل : نبرده به اضافه حق تعالي مكرر در قرآن فرموده

: سورة نساء 174شده مانند آية 
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: فرموده 136و در سورة بقره آية 

�(( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999θθθθ èè èè%%%%$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu«« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρtt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&&$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))�) 136: بقره(

: فرموده 185و در آية 
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)185: بقره (



: فرموده 41و در سورة زمر آية 
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كتابي نبوده، و پس از �بايد گفت نعوذ باهللا تمام اين آيات دروغ است، زيرا زمان رسول خدا

�كتاب بودند تا عليدوقي مقفّل شده و مردم مسلمين همه بيهم كتابي در صن�رسول خدا

. پس از مدتي آمده چنين و چنان كرده

و از آن طرف سنّيان براي باال بردن خلفاء و جعل فضيلت براي ايشان آمدند اخباري جعل 

ابوبكر بود و او بود كه چنين خدمتي به جامعة �كنندة قرآن پس از رسول خداكردند كه جمع

كتابي نجات داد، و در بعضي از اخبار ديگرشان جامع قرآن خليفة لمين نمود و آنان را از بيمس

دوم عمر بود و در بعضي از اخبار ديگر جامع قرآن عثمان بوده، آقاي خوئي و هم سيوطي در 

ار گويد اين اخبار؛ اخباند، ولي آقاي خوئي مياين اخبار را ذكر كرده"االتقان"و "البيان"كتاب 

آقاي . انداعتبار است و گويا دست دشمن اسالم در كار بوده و اينان متوجه نشدهآحاد و تماماً بي

دادن جمع قرآن به هر يك از خلفا امر موهومي گويد نسبتمي"البيان"كتاب 171خوئي در ص 

.و عقل و اجماع مسلمين�است كه مخالف است با كتاب خدا و سنت رسول

نشيني قرآن محرّك آن بوده كه اصحاب و بالغت و شيريني و دلفصاحت :دليل سوم

كرده، چگونه آنرا جمع كنند، عربي كه اشعار و خطب فصيح جاهليت را جمع مي�رسول

ممكن است قرآني را كه هر فصيح و بليغي را عاجز كرده بود جمع نكند، و حال آنكه تمام 

كافر عرب براي معارضه و آوردن مثل عرب دلباختة آن بودند، مؤمن عرب براي ايمانش و

.آياتش

و ميل و رغبت او به قرآن، و حفظ و نوشتن �زعامت و سلطنت رسول خدا:دليل چهارم

كنند، خصوصاً اگر سلطان قومي به چيزي متمايل شد، تمام ملّتش به آن رغبت پيدا مي. آن

دنيا و دين به قرآن طلبسلطنتي كه عنوان ديني نيز داشته باشد، در اين صورت مردم براي 

. راغب بودند و حافظ قرآن مانند استاد دانشگاه مقامي داشت كه براي هر كس مورد رغبت است

.، كافي خواهد بود�و اگر نباشد مگر همين علل براي تدوين قرآن در زمان رسول خدا

قرائت و براي �هائيكه براي قرآن ذكر شده، رسول خدااجرها و ثوابها و بهره:دليل پنجم

روايت كرده از "جامع االخبار"حفظ و جمع و كتابت آن چقدر بيانات دارد، شيخ صدوق در 
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�<�.�كند دهيد زيرا خدايتعالي عذاب نميگاه خود قرارقرائت قرآن كنيد و آنرا تكيه: يعني . 6

از : يعني6@	�� ' �	;0روز قيامت بقاري قرآن گفته شود : و فرمود. دليرا كه ظرف قرآن باشد

زيرا درجات بهشت به مقدار شمارة آيات قرآن است كه بهر آيه . آيات قرآن بخوان و باال برو

البالغه نقل خواهيم ز آن را از نهجشود، و هزاران حديث ديگر كه مقداري ااي عنايت ميدرجه

"البيان"كتاب 165آقاي خوئي در ص . كرد و لذا حفظ و جمع قرآن مورد رغبت جوانان بود

خواندم، بسند صحيح نقل كرده از عبداهللا بن عمر كه گفت جمع كردم قرآن را و هر شب مي

و براي اصحاب . قرآن را ماهي يك مرتبه ختم كن: رسيد، فرمود �خبر من به رسول خدا

ها بود، چنانكه كليب اسدي جمع قرآن و قرائت آن يكي از بزرگترين عبادت�رسول خدا

�آنقدر صداي زمزمه و ضجه قاريان قرآن در مسجد رسول خدا بلند بود كه علي: گويد

چون كثرت ضجه �و رسول خدا! يعني؛ خوشا به حال اين قوم6(��? ����0: فرمود مي

تالوت قرآن ديد، أمر نمود كه؛ صداهاي خود را كوتاه كنيد تا يكديگر را به غلط قاريان را ب

.نيفكنيد

�اجماع أمت بر اينكه قرآن متواتر است و اگر بگوئيم قرآن پس از رسول خدا:دليل ششم

پس چنانكه . ايم و اين باطل استجمع و مدون شده بدست دو نفر، برخالف اجماع سخن گفته

و در محضر صدها نفر از اصحاب او اين قرآن را �يادي در حضور رسول خداذكر شد عدة ز

و خلفاي پس از او هر كس قرآن را �اند، و در زمان رسول خداجمع و مدون و نشر نموده

و خانواده و اصحاب او �نوشته بنظارت و تأييد ساير اصحاب بوده و خصوصاً اميرالمؤمنين

اند و لذا قرآن از قاريان قرآن بوده�كثر اصحاب حضرت اميراند و انيز در آن نظارت داشته

.بيان خواهد شد17كم و زياد مصون مانده است، چنانچه در فصل 



����نظر رسول خداترتيب قرآن فعلي زير- 9

�چنانكه از فصول گذشته ظاهر شد تدوين و تنظيم اين قرآن فعلي زير نظر رسول خدا

شد، رسول اي نازل ميوايات نقل شده كه هر آيه و سورهانجام شده و از فريقين بكثرت ر

آنرا در كجاي قرآن و آيه را در كدام سوره قرار دهيد، و فالن : فرمود بكاتبان وحي مي�خدا

البيان طبرسي و ساير سوره را پس از فالن سوره قرار دهيد، مانند حديثي كه در مقدمة مجمع

هاي طوالني كه اول قرآن است بمن جاي تورات سورهب: فرمود �كتب وارد شده كه رسول خدا

باشد كه در وسط هائيكه داراي صد آيه ميهاي مئين يعني سورهعطا شده و بجاي زبور سوره

هاي طوالني هاي مفصل، برتري يافتم بر ساير أنبياء، سورهقرآن است بمن عطا شده، و با سوره

هاي كوچك است، و اگر بنا بود مفصل، سورههاي باشد تا سورة يونس، و سورهاز بقره مي

هاي مختلف التّرتيب باختالف ذوق ها ترتيب و تنظيم قرآن بنظر مردم واگذار شود، هزاران قرآن

از خود قرآن استفاده . شود بنظر مردم نبودهآمد، و حال آنكه نيامده، پس معلوم ميبوجود مي

ن و مرتّب بوده، و لذا با كفار مبارزه كرده كه هاي قرآن معيسوره�شود كه زمان رسول خدامي

�u��D �� ����0: توانيد يك سوره مانند آن بياوريد و فرموده اگر مي و در سورة نور 56;-�

شود سوره سوره بودن را نيز خدا تعيين فرموده، و نيز روايتي معلوم مي�M"# u���6$���0: فرموده 

سورة آل عمران از 7در تفسير آية "نورالثّقلين"و تفسير "صافي"نقل شده در مقدمة اول تفسير 

� �%P 0 : فرمود كه مي�رسول خدا<�.� w��< i4^ ' u��� u�, i��# ' u�� �<�.� ��� i4^
P�< ��n(n ' �� ' P�< u;�  P�< v�<6.

كه است�كند كه قرآن معمولي زمان ما، همان قرآن زمان رسول خدااين روايت روشن مي

هاي تنظيم نموده و در زير نظر آن حضرت ترتيب و تدوين يافته و مقدار سوره�خود رسول

ها در زمان دليل ديگر بر تنظيم سوره. عدد بوده است6336و آياتش چنانكه فرموده 114آن 

اكثر اصحاب 0A�� u��� ?$%�4k6: فرمود مي�اين است كه چون رسول خدا�رسول خدا

فرمود در شب قدر سورة روم و چون مي. ة هود كدام و كجاي قرآن استدانستند سورمي

ها كدام و كجاي دانستند اين سورهوعنكبوت بخوانيد و يا سورة دخان قرائت كنيد اهل مدينه مي

.پرسيدند يا رسول اهللا سورة روم يعني چهقرآن است، و نمي



††††ئمه و أ����قرآن از نظر علي-10
و اصحابش �بت شد كه قرآن زمان ما همان قرآن رسول خداچون در فصول گذشته ثا

) عليهم السالم(البالغه و ساير سخنان أئمه باشد كه بتواتر بما رسيده، اكنون مداركي از نهجمي

آورييم تا براي پيروان ايشان عذري نماند و از توجه به قرآن و تعليم و تعلّم و عمل به آن مي

يحاً در كلمات خود همين قرآن بين أمت را امام و حجت صر�حضرت أمير. كوتاهي نكنند

�G�` �� 1245 X ' `�| 0 :فرموده 1براي همه دانسته و مردم را أمر باتباع آن نموده، در خطبة 
 b bt 1���y� � �@ �R�# ?5 ��4�"x� ' ��'  ��) F�� ( 1245 12�� ]�%� ,13�	 1�, : ��(/ �$4��

��خدايتعالي رسول خدا را از دنيا برد، گذاشت در ميان شما آنچه پيغمبران يعني چون . 6' /�

در ميان أمم خود گذاشتند زيرا أنبيا أمم خود را مهمل و بالتكليف نگذاشتند بدون راه روشن و 

نشانة برپا، گذاشت ميان شما كتاب پروردگارتان را در حاليكه حالل و حرام آن روشن و بيان 

قرآن را در دسترس أمت خود گذارده و �شود كه رسول خدابه معلوم مياز اين خط. شده بود

.رفته نه اينكه فقط بوصي خود سپرده باشد

�i)�D ' 0 :فرموده 2در خطبة  ��$� ' ��SDZ ]�%2� ' ��n;Z 1�K� ' ��R�Z ��
��� ����#
w�$4���� E����%/ ' w�R���� P/& �A�Y� ��x ' i�(� ��4��w��r�� ���يعني خدا . 6' �

فرستاده رسول خود را بدين مشهور و نشانة مأثور و كتاب نوشته شده و نور درخشان و روشني 

آوردن به آيات روشن و حذردادن نورافشان و امر آشكار براي برطرف كردن شبهات و حجت

).يعني قرآن كه كتابي بود در زمان رسول نوشته شده(يات آبواسطة 

�=� ��0	 AB,C�D ,@�*****: واهللا سبحانه يقول « :فرموده 18طبة در خ� C�E ����F���E ��*&&&& وفيه تبيان كل شي

� *�@, ****:و ذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا و أنه ال اختالف فيه فقال ���� ,���� ��$,��G�� ������%��� �# ;�E��
;� ,H� ��!�E �����6��� ����� 	�,!�I ��,��JK�L�M�� K�E&&&& و إن القرآن ظاهره أنيق و باطنه عميق ال تفني عجائبه و ال ،

فرمايد ما فروگذار نكرديم در يعني خداي سبحائنه مي. »تنقضي غرائبه و ال تكشف الظلمات إال به

اين قرآن چيزي را و در اين كتاب بيان هر چيزيست و ذكر نمود كه اين كتاب بعضي از آن 

كند و اختالفي در آن نيست، پس خدا سبحانه فرمود و اگر قرآن از يق ميبعض ديگر را تصد

كردند و به تحقيق قرآن ظاهرش زيبا و باطنش نزد غيرخدا بود در آن اختالف بسياري پيدا مي



شود تاريكيها جز با آن رود و مطالب بلند آن تمام نميعجائب آن از بين نمي. عميق است

.شودبرطرف نمي

���0W4Y` ' ��4�/ ]�%2: فرموده 83در خطبة  ?G� '6 يعني اين قرآن براي حجت و ،

.بحث در مقابل دشمن كافي است

�0p *2� �"�4�- ]�%2: فرموده 86در خطبة  124�, �M"# '� b, ' |: *:�# ?%/ �"��&# �4�" 1245 �
�$�A ���%� �� �M"# W45 12� ' ��6 . كنندة هر مود كه بيانخدا اين كتاب را بر شما نازل ن: يعني

چيزي است و پيغمبر خود را در ميان شما عمر داد، تا براي او و شما در كتابيكه نازل نمود دين 

.خود را كامل نمود

��0: فرموده 91در خطبة  5;1%3 �%G� �� �4�, �<�.� Q�� W56 . يعني آنچه را كه قرآن تو را

.كن و او را امام قرار دهراهنمائي كرده از صفت حقّتعالي به آن اقتدا 

�.��[ ' 0:فرموده 110در خطبة  i4�� �"j5 ,�45 �R.G- ' ��
! �D/# �"j5 ��.� �:�K- '
�Y.� iG"# �"j5 �-'(- �$D/# ' �'
Y� ��Gk �"j5 9��$� �G�%�يعني قرآن را فرا گيريد زيرا . 6

كنندة دلها است و بنور قرآن رآن زندهقرآن نيكوترين حديث است و در قرآن فقيه شويد، زيرا ق

.ها استترين قصهها است و آنرا نيكو تالوت كنيد كه نافعشفا جوشيد زيرا شفاء سينه

� ' @/�4=9 0 :فرموده 127در خطبة <�.� w��# �� �%4:� ' �<�.� �4/# �� �44N4� �W2! 1 B2 a/ W"j5
�$, [y5� �%-��@ ' �4�, �W%��براي آنكه آنچه ) در صفّين(همانا دو نفر حاكم شدند يعني . 6

قرآن زنده كرده زنده كنند و آنچه را قرآن ميرانيده بميرانند، و احياء قرآن اجتماع بر آن است و 

ميرانيدن قرآن جدا شدن از آن است، در اين خطبه مردم را ترغيب كرده كه بر قرآن اجتماع كنند، 

.ردم بوده نه آنكه در صندوق مخفي باشدشود قرآن در دسترس ممعلوم مي

��R�# z��D� �4K��  )�" 1"� ' 0:فرموده 133در خطبة  � ]�%�'�� �4 M, ' �"���# 8
�
�"�,# 8M��6 . كتاب خدا ) نه اينكه در صندوقي مخفي باشد(كتاب خدا بين شما است : يعني

گردد، و عزّتي است كه يارانش نمياي است كه خرابشود و خانهناطقي است كه خسته نمي

).كنددر اين خطبه صريحاً همان قرآني كه بين مردم بود را توصيف مي. (خورندشكست نمي



���K ' 0:فرموده 133در خطبة  ��K�  S$� ' �� ��K:D- ' �� ��.S$- ' �� �'��- � ]�%�
 �, ��/�Y� X��q� ' � ?5 X�%q� ' �K� ?�, ��K� 
R���6 . كتاب خدا قرآن را : يعني

شنويد و اين كتاب بعضي از آن ببعض ديگر گواه كنيد و به آن ميبينيد و به آن تكلم ميمي

.است، در شناسانيدن خدا و راه او اختالف ندارد و رفيق خود را دور نگرداند

��0: فرموده 138در خطبة  ?�, C
� �GS, �@ C
� ?�, C�� XSK�,�'#�� XSK�g
#�� ?�, �<�.� �GS, �@ �<�.� ?�,g6 .دار، ميل خود را بر هدايت يعني مرد عاقل دين

گرداند، يعني رأي خود را روند مردم به هوي، و رأي خود را بر قرآن برميگرداند وقتيكه ميمي

.گردانندكند وقتيكه ديگران قرآن را بر رأي خود برميتابع قرآن مي
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كند، براي ريسماني است محكم، و نوري است روشن، و شفائي است نافع، از عطش سيراب مي

آويز، كج نشود تا آن را راست كنند، و زننده دستگيري است، و نجاتي است براي دستچنگ

منحرف نكند تا مورد عتاب گردد، به شنيدن كهنه نشود، كسيكه بر طبق قرآن سخن گويد 

.باشد، و كسيكه به آن عمل كند پيشي گرفته استگفتارش راست
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و نور مورد اقتدا باشد، آن قران است، از او سخن بخواهيد و او هرگز بزبان سخن نگويد، آگاه 

باشيد در اوست علم آنچه بيايد و خبر از آنچه گذشته است، در اوست دواء درد شما و نظم 

ة اعمال و كتب آسماني را ناطق خوانده، در سورة مؤلف گويد خدايتعالي نام. سروساماني شمابي

: فرموده 29جاثيه آية 
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پس ممكن است به كتابيكه مطالب آن روشن باشد ناطق گفته شود مانند قرآن، و حضرت 

، و چون مانند انسان زبان 131خطبة و181و 145قرآن را ناطق خوانده در خطبة �امير

.181و 145گوشتي ندارد باعتباري آنرا صامت خوانده در خطبة 

�C �0: فرموده 176در خطبة � gA�� ' ��� � C�� ���$� �� �<�.� �� �# �:�,' *��
� C�� �
NZ '��Y." '# uA��M� �$, 8�	 �@ 
/# �<�.� �� J��� ��' ,]�2� :�& ' C
� ?5 uA�

�.� 
K� 
/# ?�, J4� �"# �:�, ' ,?:, �� ��Y."<?$� �� �<�.� *�	 
/x � ' P	�5 �� �,
 ?�, �� �$4K%� ' 123'A# �� 9�G�%��5'x ' [�G$� ' �G2� �� ' �
� ��# �� ��Gk �45 �j5 123

��� ' ��N� �4�@ �R��- ' �� � �����5 ,�(�� ' ?D-��� � ?�@ A��K� ���- �� �"@ �.�` �� 
*3�	' iG�� ' i5�k �"# �:�, ' ,���:� �� ' �45 iGk P��4.� 8�� �<�.� �� iGk �� �"# ' [
Y� '

 ' �n�/ ?5 ?�%�� ���/ *� �@ �# P��4.� 8�� A�$� CA�$� �"j5 �4�, [
� P��4.� 8�� �<�.� �� *�
25 ,�<�.� Pn�/ F� ,��:, P�	�, ?�, 9�NY$%� ' ,12�� ?�, 9��
%� ' �,��-# ' �%n�/ �� �"�

123��# �45 ���%� ' 123�< �4�, �:� ' 12DG"#6f بدانيد كه اين قرآن همان : يعني

اي است كه كند، و گويندهزند و رهنمائي است كه گمراه نميگوئي است كه گول نمينصيحت

گر اينكه پس از كنار آن، بزياده و يا نقصان برخاست، گويد، و كسي با آن ننشست مدروغ نمي

زيادتي در هدايت، و نقصان از كوري، و بدانيد كه براي احدي پس از قرآن و آشنائي با آن، 

و براي احدي پيش از ) يعني به هيچ كتابي محتاج نخواهد بود(ماند احتياجي و كمبودي نمي

، از قرآن شفا )بخواني بدون قرآن فقير خواهي بوديعني اگر هزاران كتاب (نيازي نيست قرآن بي

بجوئيد براي دردهاي خود، و بر سختيها، به آن ياري جوئيد، زيرا در آن شفاء است از بزرگترين 

يا (و به بركت قرآن از خدا درخواست كنيد . درد و آن كفر و نفاق و گمراهي و ضاللت است

، و با بودن قرآن از مخلوق چيزي )ا توجه كنيدبدستور او و با دوستي قرآن وياري او بسوي خد

اند بسوي خدا بدستور چيزي مانند قرآن، بدانيد كه اين قرآن نخواهيد، زيرا بندگان توجه نكرده

ايست مورد تصديق، و محققا هر كه را قرآن شفاعت كند شافعي است مورد قبول و گوينده

ردد، محققا روز قيامت منادي ندا كند كه پذيرفته شود، و كسيكه قرآن عليه او بگويد تصديق گ

باشد جز آنانكه در دل خود بذر قرآن آگاه باشيد هر زارعي مبتال بزراعت و عاقبت عمل خود مي



كاشته باشند، از حافظان و پيروان قرآن باشيد و او را دليل و راهنماي خود قرار دهيد و از آن پند 

قرآن عرضه بداريد و آراء و خود را در قرآن تصفيه بخواهيد، و عقائدخود را متّهم بدانيد و بر

.كنيد
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آور نند اين قرآن، زيرا قرآن ريسمان محكم خدا، و سبب و وسيلة امناحدي پند نداده بما

. هاي دانش است، و براي دل جز قرآن جالئي نيستاوست، و در آن زندگي دلها و چشمه
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	 �P�! 124�, �`# ' P4�6f ببيان خدا بهره بريد و نصايح خدا را : يعني

و . (بگيريد و پندهاي خدا را بپذيريد، زيرا خدا راه عذر را بر شما بسته و بر شما حجت گرفته

).اگر اين قرآن ميان مردم صحيح نبود چگونه آنرا حجت خوانده و فرموده از آن بهره بريد
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كننده و ساكتي است گويا، حجت خدا است بر خلق او، بر قرآن از ايشان قرآن امري است نهي

و خودشان را بر آن گرو گرفته است، نور خود را به آن تمام، و دين خود را به آن پيمان گرفته

كامل نموده و پيغمبر خود را از دنيا برد، درحاليكه از احكام هدايت بواسطة قرآن فارغ شده بود، 

پس آنچه او بزرگ شمرده شما بزرگش شماريد، بدرستيكه از شما پنهان نكرده چيزي از دين 

روگذار نكرده چيزي را كه مورد رضايت و كراهت او باشد، مگر آنكه براي آن در خود را و ف

قرآن نشانة ظاهري و آية محكمي قرار داده، تا از آن مكروه را نهي كند و به آن مورد رضايت را 

بخواند، و بدانيدكه خدا هرگز خوشنود نشود از شما بواسطة چيزيكه بر گذشتگان غضب نمود، 

.»ود بر شما بواسطة چيزيكه از گذشتگان خوشنود بوده استشو غضبناك نمي
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و سپس نازل نمود بر او كتابي را كه نوريست خاموش نشدني، و چراغي است كه «يعني 

ن ناپيداست، و راهي است كه روندة آن گم شود، و دريائي است كه قعر آفروغ آن محو نمي

نشود و پرتوي است كه شعاع آن برطرف نشود، و جداكنندة حق و باطلي است كه برهانش 

سست نباشد، و بياني است كه اركانش خراب نگردد، و شفائي است كه از امراض ترس نباشد، 

ب نگردند، پس قرآن و عزّتي است كه يارانش شكست نخورند، و حقّي است كه ياران آن منكو

هاي علم و درياهاي آنست، و باغهاي عدالت و منابع معدن ايمان و مركز آن است، و چشمه

آنست، و ريشة اسالم و بنيان آن، و واديهاي حقّ و محلّ آن است، دريائي است كه برندگان 

از آن هائي كه نوشندگان كمش نكنند، نهرهائي است كه واردين بر آن، تمامش نكنند و چشمه

هائي است كه قاصدين از هاي راهي است كه سيركنندگان گمش ننمايند، و تپهنكاهند، و نشانه

كننده براي تشنگي علما، و زندگي براي قلوب آن نگذرند، خداي تعالي قرار داد آنرا سيراب

اشد، و گشاده براي صلحا، و دوائيكه پس ازآن دردي نباشد، و نوريكه با آن ظلمتي نبفقها، و راه

ريسماني است كه رشتة آن محكم، و پناهگاهي است كه با روي آن بلند است، و عزّتي است 

براي دوستانش و نردباني است براي باالروندگان، و امام هدايت است براي مأمومينش، و عذر 

زنندگان و برهاني است براي سخن گويانش، و شاهد پيروزي است براي است براي چنگ

.»آورندگانش، تا آخررستگاري است براي حجتكنندگان وبحث
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ها بسوي عبادت را بحقّ فرستاد تا اينكه بندگانش را از عبادت بت�پس خدا محمد«: يعني 

. لة قرآنيكه آن را روشن و محكم نمودخودش، و از اطاعت شيطان بطاعت خودش بكشاند بوسي

پس خدايتعالي براي بندگاش در كتابش تجلّي نمود بدون آنكه او را ببينند بواسطة آنچه در 

و محقّقاً پس از من زماني خواهد آمد . كتابش از قدرت خود نشان داد و از سطوت خود ترسانيد

رتر نيست، و چيزي از دروغ بر تر و چيزي از باطل آشكاكه در آن زمان چيزي از حقّ مخفي

تر از قرآن نخواهد بود هرگاه ارزشبيشتر نباشد، و متاعي نزد اهل آنزمان بي�خدا و رسول

تر از قرآن نباشد هرگاه معني آنرا از موضع يزي با ارزشچنانچه شاهد و بايد خوانده شود، و چ

وبتر از كار زشت نباشد، تر و چيزي خخود تحريف كنند و در جوامع چيزي از كار خوب زشت

يعني مبلّغين قرآن و مراجع مسلمين بكلّي از آن (اند پس محقّقاً حاملين قرآن آنرا فراموش كرده

پس قرآن واهلش هر دو مطرود و از مردم ) خبرند آنان كه مدعي نشر قرآنند چنين باشندبي

پس قرآن و اهل آن در . دورند، و ايشان دو رفيق هم سفر در يكراهند كسي ايشان را جا ندهد

آنزمان ميان مردمند ولي گويا نيستند زيرا گمراهي با هدايت موافق نباشند اگرچه باهم در يكجا 

باشند، پس مردم بر تفرقه اتّحاد كنند و تماماً بتفرقه خوش باشند، گويا ايشان إمام و پيشواي 



پس باقي نماند از قرآن مگر ) شددر حاليكه بايد قرآن امام با(قرآنند و قرآن امام ايشان نيست 

.»نامش و نشناسند از قرآن مگر خط و حروفش

خوانندة عزيز مالحظه كن مصداق . �كنيم بكلمات آن حضرتما فعال تا همينجا اكتفا مي

تو اگر از مبلّغين و مراجع اسالمي هستي بيدار شو و خودت را . باشنداين خطبه اهل زمان ما مي

در تمام منابر و در تمام مطبوعات آنچه وجود ندارد مفاهيم قرآن است، فعالً. آشناي قرآن كن

وگويندگان و نويسندگان براي حفظ خرافات ضد قرآني و ايجاد نفاق اتّحاد دارند، تعجب اين 

قرآن را امام همه دانسته و امام خود، ولي اينان برعكس قرآن عمل نموده، �است كه علي

!، نعوذ باهللا آن حضرت امام اعداءالقرآن شده استدانندقرآن را امام خود نمي

اند، ذكر را كه در حقّ قرآن فرموده�در فصول بعد كلمات حضرت زهرا و ساير أئمه

.در صحيفة علويه قرآن را امام خود دانسته�خواهيم كرد و حتّي حضرت أمير

قرآن حجت كافيه و معجزة باقيه و امام است-11
"عمر"خبران فوري او را ببهانة اينكه كتابي است كافي، بعضي از بياگر كسي بگويد قرآن

كنند، در صورتيكه خدا و كوبند و به اين بهانه از سخن حقّ اعراض ميگفته حسبنا كتاب اهللا، مي

"عمر"حال اگر . اندرسول و أئمة هدي تماماً قرآن را براي أمت اسالمي كافي شمرده و دانسته

. گفت من مسلمانم نبايد كسي از مسلماني فرار كند"عمر"ه ضرر دارد، اگر چنين گفته باشد چ

: آوريم براي اتمام حجت بهرحال ما در اينجا كلمات خدا و رسول و ائمه عليهم السالم را مي

خدا در بسياري از آيات قرآن را كافي، و هدايت را منحصر به آن دانسته و چيز ديگري را -1

:فرموده 120و سورة بقره آية 71در سورة انعام آية . ندادههادي مردم قرار 

�öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%%<< <<χχχχ ÎÎ ÎÎ))))““““ yy yy‰‰‰‰ èè èèδδδδ«« ««!!!! $$ $$####uu uuθθθθ èè èèδδδδ33 33““““ yy yy‰‰‰‰ ßß ßßγγγγ øø øø9999 $$ )120: بقره و71: انعام (�####$$

.»بگو محقّقاً هدايت خدا فقط هدايت است«

سورة قصص برسول خود فرموده 56در اين آيات ضمير فصل دليل بر حصر است، و در آية 

 :
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)56: قصص (



كند هر كني وليكن خدا هدايت ميمحقّقاً تو هر كسي را كه بخواهي هدايت نمي«

.»كه را بخواهد

: فرموده 9و خدا هدايت خود را در قرآن قرار داده، در سورة إسراء آية 

�¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδtt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$####““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰�) 9: اسرا(

: سورة بقره فرموده 272و در آية 

�}} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999šš šš���� øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttããããóó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ1111 yy yy‰‰‰‰ èè èèδδδδ�) 272: بقره(

.»هدايت مردم بر عهدة تو نيست«

: فرموده 53و در سورة روم آية 
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.»اياللت نبودهكنندة گمراهان از ضتو هدايت«

و اگر ! هادي نباشد آيا ممكن است امام يا كس ديگر را هادي بدانيم؟�پس جائيكه پيغمبر

كني و وسيلة را هادي دانسته، فرموده تو بوسيلة قرآن هدايت مي�در بعضي از آيات پيغمبر

: سورة شوري 52هدايت خود تو و ديگران قرآنست، مانند آية 
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ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã44 )52: شوري (�44

دانستي كتاب و ايمان چيست ما قرآن را نوري قرار داديم كه بسبب آن هر تو نمي«

.»كس از بندگان را كه بخواهيم هدايت كنيم

بوسيلة قرآن هدايت �خود تذكر داده كه رسول خدادر خطب�و لذا حضرت أمير

شدند و باو ايمان را قبول نداشتند بواسطة قرآن هدايت مي�كرده، يعني عربي كه رسول خدامي


تذكر داده كه؛ 147و خطبة 86و خطبة 2آوردند، چنانكه در خطبة مي:� � �K�5�  !��
 9A��, ��¤4� fff�$4� 
	 �<�.�خدايتعالي در بسياري از آيات –سابق مراجعه شود به فصل–

سورة مائده 16و 15بودن رسول او بسبب قرآن است مانند آية تذكر داده كه هدايت او و هادي 

: كه مي فرمايد 
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)16-15: مائده (

خدا نور و كتاب روشني آمد كه خدا بوسيلة آن هدايت مي براي شما از طرف«

.»كند

: فرموده 50در سورة سبا آية . قرار داده�و حتّي قرآن را هادي براي خود محمد
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50(

گو اگر گمراه شوم پس همانا گمراهيم بر ضرر خودم، و اگر هدايت يابم پس به ب«

.»كندآن چيزي است كه پروردگارم وحي مي

حال اگر قرآن كه كالم خدا است براي هدايت كافي نباشد كالم پيغمبران و أوصيا يقيناً كافي 

هدايت كافي نباشد نخواهد بود، سخن خدا كه نور مبين و هدايت روشني است اگر براي طالب

.سخن مشكل ديگران يقيناً هادي نخواهد بود

دانند زنند، و كتاب خدا را كافي نمياي در زمان ما دم از اسالم ميعجب اين است كه عده

دانند، كتاب كليني كه صدها خرافات و ضد و نقيض و ولي كتاب كليني را براي هدايت كافي مي

بهرحال . "� ?5�2��K4�� v%$�": و به دروغ جعل كردند كه ! دانندمطالب باطله دارد كافي مي

اين سخنان در جائي است كه خدا كتاب خود را كافي و كامل ندانسته باشد، ولي خدا صريحاً 

: فرموده 51كتاب خود را كافي و كامل دانسته، در سورة عنكبوت آية 
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.»آيا كفايت ايشان نكرده كه بر تو كتابي نازل نموديم تا بر ايشان تالوت شود«

اند كتاب خدا از پس خدا بدون قيد و بطور اطالق كتاب خود را كافي دانسته و بعضي گفته

خواستند نازل شده؟ ه معجزه ميبودن كافي است، زيرا اين آيه در جواب يهوديان كجهت معجزه

ثانياً؛ اگر شما . شوداوالً؛ آيه اطالق دارد و مورد نزول مخصص آيه نمي: جواب اين است كه

نقل �بودن كافي است پس چرا صدها معجزه براي رسول خداقبول داريد كه از جهت معجزه

ود عمل نكرده، و براي آيا خدا كه فرموده قرآن از جهت معجزه كافي است بقول خ! ايد؟كرده



ثالثاً؛ . گوئيد معجزات منقوله دروغ استرسول خود معجزات ديگري ايجاد كرده، و يا مي

گويد من هدايتم و براي هر چيز و هر كس بيانم، كتابيكه از جهت اعجاز كافي بوده خود مي

: فرموده 38چنانكه در سورة انعام آية 
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: فرموده 89و در سورة نحل آية 

�$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρšš šš���� øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã|| ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####$$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ öö öö;;;; ÏÏ ÏÏ????ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ jj jj9999&& && óó óó xx xx««««�) 89: نحل(

.»ما اين كتاب را بر تو نازل نموديم كه براي هر چيزي بيان است«

ر چيزي شده براي كه و پرسيم بيان هحال ما مي. البته براي هر چيزي از امور ديني و قانوني

از آن جمله در سورة آل عمران آية . براي چه كساني؟ قرآن جواب داده كه؛ بيان براي همة مردم

: فرموده 138
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)138: آل عمران (

د قرآن را تكذيب كرده و به خدا پس اگر كسي قرآن را بيان كافي و هادي براي مردم ندان

و �پرسيم آيا از عقل و ديانت است كه كسي قرآن را كه رسولايمان نياورده، ازملّت خود مي

وهمة مسلمين بايد از آن پيروي كنند، كافي نداند، ولي كتاب يك نفر آخوند را كافي �امام

ملّت اسالم و خود رسول يعني بگوئيم !! بداند، آيا اين از انصاف و عدالت و وجدان است؟

كننده نداشت تا پس از سيصد سال محمد بن يعقوب از كلين آمد و كتاب كتاب كفايت�خدا

گويد البد محمد بن يعقوب را ازمحمد بن كننده را آورد، مسلماني كه چنين ميكافي كفايت

رو خدا و رسول داند، حال بايد ديد اين مسلمان تابع كيست، اگر پيافضل و برتر مي�عبداهللا

أما خدا كه كتاب و آيات مربوط . اندو أئمة هدي است، ايشان همه قرآن را كافي دانسته�خدا

.به آن ذكر شد

در بسياري از اخبار وارده فرموده قرآن امام همه و حجت كافيه براي همه �و أما رسول خدا

�%�0�D:فرموده 17بحار جديد ص 92باشد، در جلد مي �j5 1�OZ *4�� iS.� �%G� 124�,
*4�� F` ?�, *4�
� �� ' ,P$  ?�@ 9A�	 ���� ��K� �� ,�<�.��� 124�K56f هرگاه «: يعني



هاي شب تاريك بر شما مشتبه كرد بر شما باد به قرآن، هر كس هاي ديني راه را مانند پارهفتنه

برد و قرآن راهنمائي است براي ت ميآنرا امام و پيشواي خود قرار دهد، قرآن او را به بهش

اند از همان جلد و در وسائل الشيعه باب اول قرائة القرآن روايت كرده19و در ص . »بهترين راه


0�K�- �Z u��" ' 9: كه فرموده �رسول خداK� �.5 � ' �"'A ?$� � ?$� �<�.�6f قرآن «: يعني

به چيزي نيست و براي پيروان خود نيازي است و پس از قرآن هيچ احتياجي سبب بي


 0:فرموده �همان جلد رسول خدا12و در ص . »نجاتست/# �# C<�5 �<�.� � 9�S,# ��
S,#�S,# �� *�5# ��4k�F�� 1O, ' W4O, ��� 
.56f همان جلد روايت كرده 14و در ص

�0: كه فرمود �از رسول خدا ���# �<�.� F� �� C
� o�) ��6f هر كس هدايت را «: يعني

.»در غير قرآن طلب كند خدا او را به گمراهي خودش واگذارد

159وخطبة 83كه كلمات او در فصل سابق ذكر شد، و در خطبة �و أما علي بن ابيطالب

:فرموده 86و ساير خطب قرآن را هم امام و هم حجت و كافي دانسته و همچنين در خطبة 

0KZ 12�� ?.�;5P�! 124�, �H ' ,u��پس خدا با قرآن جاي عذر براي شما تمام «: يعني . 6

� P�N��0P45:فرموده 161و در خطبة » كرد ����#6f ت : يعنيخداوند رسول خود را با حج


0: فرموده 90كافيه كه قرآن است فرستاد، و در خطبة :� �$4�$�92و در جلد ,6/�%�����©� 

�0: خود فرمود در خطبة 26بحار ص ,@ ��
� �45 �ª ,?��� F` *� �,��B- ?5 *K�5 ��# �
�.�` ?�, P�/ ' �DG"6 . خدا در پيروي قرآن هر خيري كه اميد باشد قرار داد، و در «: يعني

.»قرآن دين را تشريع كرد براي آنكه عذر را تمام و حجت را بر خلق برساند

�%�[ 0: ذكر شده فرمود 13بحار ص 92ج در خطبة خود كه در �و أما حضرت زهرا
4� �$P< ' ���3�Y�g ?�@ 
3�	 ' �,W%� P���� 1�
� 9���� P4��%� ����� ' ���3¥ PG�2$�

P45�2� ��^ ' uF$Z � «�/ ��4�- �45 �,�4k# u��$� ?�@ ��A�� ' �,�� B- �����6f كتاب «: يعني

ي است كه رازهاي آن آشكار است و برهاني است كه ظواهر خدا روشن است دالئل آن، و آيات

آن هويدا است، مردم بايد همواره آنرا استماع كنند، و پيروي از آن بسوي خوشنودي خدا 

هاي نوراني و جمالت رساند، در آن است بيان حجتكشاند و پيروانش را به نجات ميمي

. »كفايت كننده



؛ وسائل الشيعه در باب اول از ابواب قرائة القرآن از �مهو أما امام باقر و صادق و ساير أئ

روز قيامت قرآن به نيكوتر صورتي در محكمة عدل إلهي : روايت كرده كه فرمود �امام باقر

�$? ' #"� /�%Q ,�? 0كند پروردگاراآيد و عرض مييم�� ' ?.N� X¤%� ' ?$K4� �� 1R$�
Q.�`6 . ا ضايع گذاشته و بحقّ من استخفاف كردند و مرا خدايا بعضي از اين مردم مر: يعني

.تكذيب كردند و حال آنكه من حجت تو بر بندگانت بودم


8 0:كه فرموده �در همان باب روايت كرده از امام صادق.%45 ]�DN�� 8A< �� ?,
�
��.45 u��� �D/# ?5 ����# �<�.�: �DG" oK%� ���
	 ���Z {
�, �� ' �<�.� �"# ]� ��

?-'(%�آيد در شود فرزند آدم براي حساب، پس قرآن جلو او مييعني روز قيامت دعوت مي. 6

گويد پروردگارا منم قرآن و اين بندة مؤمن تو است كه خود را بهترين صورتي، سپس مي

.بواسطة تالوت من برنج افكنده

� �0 :كه فرمود �و در باب سوم روايت كرده از امام صادق<�.��� 124�K5 9A�	 ����# ��K� �
P$  ?�@6f بر شما باد بقرآن، هركس او را امام خود قرار دهد، قرآن او را به سوي بهشت : يعني

.دهدسوق مي

����0: كه �روايت كرده از امام رضا14بحار ص 92و ج  ���� 1OK5 ,�<�.� ����
��.5 �:O" ?5 uM�KZ P�r ' �45 P�!:' z%Z � *�/ ��'�,�-.n��? ?�@ CA�Z ?��Z �%.��) '

x P$�&x ��  �q� ��$� �� ?�$Z ' P$  P�! ' ����� *4�A *K� *� ���& �'A ���M� *Kc � �"
��D"@ *� ?�,6f ت در آن و نشانة اعجازيكه �روزي امام رضا: يعنيياد قرآن نمود و حج

آويز محكم بسوي خدا ريسماني است متين، و دستقرآن : درنظم آنست بزرگ شمرد و فرمود 

دهد، به گذشت برد و از آتش دوزخ نجات مياو است كه بسوي بهشت مي. است و بهترين راه

زمانها كهنه نشود زيرا قرآن براي اين زمان و آن زمان نيامده، بلكه قرآن براي هر انساني دليل و 

.برهان و حجت قرار داده شده



هر مسلمان و پرچم هدايت استقرآن امام-12
در فصل سابق ذكر شد كه قرآن براي �و ساير أئمه�دركلمات و خطبات رسول خدا

اكنون در اينجا نيز . امام و مقتدا و هدايت است�و أئمة هدي�همه حتّي براي رسول خدا

: شود دالئل و كلماتي ذكر مي

: ميده و فرموده تورات و قرآن را امام نا17در قرآن سورة هود آية 

� yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù rr rr&&&&tt ttββββ%%%% xx xx....44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã77 77ππππ oo ooΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii ii%%%% tt tt//// ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘çç ççννννθθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷GGGG tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏδδδδ$$$$ xx xx©©©©çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### öö öö7777 ss ss%%%%ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ tt ttFFFF ÏÏ ÏÏ....## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ$$$$ YY YYΒΒΒΒ$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ))))

ºº ººππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ44 )17: هود (�44

و ) يعني قرآني به او نازل شده باشد(آيا آنكه بر دليل روشني از پروردگارش باشد «

آن شاهدي از خود داشته باشد و از پيش كتاب موسي يعني با اضافه در پيروي قر

.»تورات امام و رحمت بود

خوانده جائيكه تورات امام و رحمت باشد، به طريق خدا در اينجا تورات را امام و رحمت

: خدايتعالي مكرّر به رسول خود فرموده . أولي قرآن امام و رحمت است

�ôô ôôìììì ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$####!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒzz zz ÇÇ ÇÇrrrrρρρρ éé éé&&&&yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΒΒΒΒšš šš���� ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ )106: انعام (�‘‘‘‘¢¢

: فرموده 2و در احزاب آية 

�ôô ôôìììì ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ$$$$ tt ttΒΒΒΒ## ## yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒšš šš���� øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΒΒΒΒyy yy7777 ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ )2: احزاب (�‘‘‘‘¢¢

: فرمود 203و در اعراف آية 

�öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%%!! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))ßß ßßìììì ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? rr rr&&&&$$$$ tt ttΒΒΒΒ## ## yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 §§ )203: اعراف (�‘‘‘‘§§

.»كنمشود پيروي ميميبگو فقط من از آنچه از طرف پروردگارم بمن وحي«

: فرموده 43و در سورة زخرف آية 

�ôô ôô7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùùüü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////zz zz ÇÇ ÇÇrrrrρρρρ éé éé&&&&yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))(( )43: زخرف (�))

.»شودچنگ بزن به آنچه به تو وحي مي«

: واجب شده پيرو قرآن باشد يقيناً به حكم آية �پس چون به رسول خدا

****ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم نَةٌلَقَدسةٌ حو21من اآلية: األحزاب(&      &      &      &      أُس(



به اضافه حقّ تعالي در . و ساير افراد أمت واجب است پيرو قرآن باشند�بر تمام امامان

: فرموده 3سورة اعراف بر عموم مسلمين واجب فرموده پيروي قرآن را و در آية 

�(( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®???? $$ $$####!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒtt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&&ΝΝΝΝ ää ää3333 øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒóó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ )3: اعراف (�‘‘‘‘§§

.»پيروي كنيد آنچه را به سوي شما از پروردگارتان نازل شده«

بسيار نقل كرديم كه صريحاً �و ساير ائمه�اگرچه در فصول سابق از كلمات علي

در صحيفة علويه �گوئيم حضرت عليباشد، اكنون مياند قرآن إمام و مقتداي همه ميفرموده


0: كند ميدر دعاي بعد تسليم الصاله عرض:� Q���� �#���� �� �,ª C�� ��
� �# ' ?4�"
?���@ �4�@ �M"# C�� ]�%2� �# ' ?$�A6, دخدايا من شهادت مي«: يعنيدهم كه پيغمبرت محم�

پيغمبر من است و محققا آن ديني كه براي او تشريع كردي دين من است و محقّقا آن كتابي كه 

و ساير خطب خود 180البالغه در خطبة ، و باضافه در نهجبه او نازل نمودي إمام من است

و قرآن را براي تمام خلق حجت دانسته، و خود او از حجت اهللا علي خلقهفرمودند كه؛ قرآن 

�uاين حجت پيروي كرده، و در وسائل الشّيعه باب سوم از �.� ]��روايت كرده از آن #

���G.0�4:حضرت كه فرمود  1��#9 #`�F� ?�@ �$, P��� �<�.� {y� � �� �./6 . يعني آيا

خبردهم شما را به فقيه حقيقي، آن است كه قرآن را رها نكند در حاليكه از آن اعراض كند و به 

.غير قرآن توجه نمايد

داند، و خود متدين به قرآن را هم إمام و هم حجت مي�پس چنانكه ذكر شد آن حضرت

دانسته و از قرآن �اي از عوام خود را پيرو عليت آن بوده، چگونه عدهقرآن و احكام و آيا

گويند قرآن كافي نيست، آن وقت همان عوام چون كنند، و ميخبر و بلكه به آن توهين ميبي

زنند، آياتي را به ميل خود تأويل بخواهند اثبات امامت آن حضرت كنند به قرآن چنگ مي

تأويل قرآن براي غير خدا جائز نيست چنانچه در بحث تأويل كنند در صورتيكه بامامت مي

خبر و برخالف آيات آن رفتار كه از قرآن بي�حال بايدگفت دوست ادعائي علي. خواهد آمد

و اگر پيغمبري از طرف خدا كتابي آورد و در آن . است�و عقائدي دارد قطعاً دشمن علي

بيان شده و براي رسالت من و تكاليف أمتم كتاب ذكر شده باشد كه در اين كتاب هر چيزي 



اي بيايند و بگويند اين كتاب براي أمتش كافي نيست، كافي است، سپس بعد از هزار سال عده

توان آنان را پيرو او شمرد؟ آيا مي

، چگونه درصدر اسالم كه هيچ كتابي نبود جز قرآن، قرآن را امام و حجبت خدا و ال واهللا

دانستند، و به همين جهت ترقّي نموده و بر تمام جهان آن روز مسلّط شدند، براي خود كافي مي

ولي پس از آنكه هزار كتاب ديني پيدا شد مسلمين روز بروز در انحطاط و پستي و ذلّت 

توان علّتي پيدا كرد جز دوري از قرآن؟ پس مسلمين اگر بخواهند آيا مي. روندخرافات فرو مي

اوليه برسند، بايد تماماً مراجعه به متن قرآن نمايند و إلّا روز بروز جهل و ترقّي نموده و به عزّت 

كه در فصل سابق فرمود �آيا كلمات رسول خدا. پراكندگي و بيچارگي ايشان افزون خواهد شد

:0P$  ?�@ 9A�	 ����# ��K� ��6 و خطبات ديگر براي بيداري مردم ما كافي نيست؟ آيا به خطبة ،

قرآن إمام هدايت است نبايد اعتنا كرد؟ : فرمايد صريحاً مي�كه حضرت أمير198و 145

: فرموده 170خدا در سورة اعراف آية 
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)170: اعراف (

اند، به تحقيق ما ضايع ويند و نماز را به پاداشتهآنانكه بكتاب إلهي تمسك ج«

.»گذاريم أجر اصالح كنندگان رانمي

طبق اين آيه بايد مسلمين به كتاب إلهي تمسك جويند تا امور دين و دنيايشان تنظيم شود، 

بايد همه قرآن را امام خود بدانند و آيات آنرا بفهمند و خود را به آن مجهز سازند تا نجات 

اند د، و مانند بعضي از افراد كه اصالح را از ديگران خواسته و به اصالح خود نپرداختهيابن

نباشند، زيرا اگر امام و مصلحي بيايد مردم را به پيروي همين قرآن دعوت خواهد كرد، و برخود 

وارد �او نيز واجب است از همين قرآن پيروي كند، در اينجا روايتي از حضرت عسكري

�0: ة اول تفسير صافي كه فرمود شده در مقدم ���� ��	���� : ' ,z�Z ��$� �� �<�.� �� �@
'�K� ' ,z%Z *�!u P�4�G� ' ,?Gkx ��G�� ' ,�4�K� P��
� ' ,?.n�� uA�KD� ' ,C�2�

© �� ' ,� �:Y, 9���# �� 
., �� ' ,� 9��" �� ���%� �� ,?:OK�D� 9�."# �� Q � �� ' ,
 C
� o�) �� ' ,� 9
� 9���� ?�, �n< �� ' ,� 9�Gk �� ?G�%� �� ' ,� �K5� ���2/# [��G�



 ���K� ' �� C
%.� C�� ���� ��K� �� ' � 9
K�# 9��nA ' 9��Kk ��K� �� ' ,� ���# 9F� ?5
14K$� w�$� ?�@ � 9A# �4�@ ?R%$� C��6f محقّقاً اين قرآن همان : فرمود �دارسول خ«: يعني

نور روشن، و ريسمان متقن و طناب محكم، و درجة باال، و شفاء بهتر، و فضيلت بزرگتر، و 

تر است، كسيكه به نور او استفاده كند خدا او را حفظ كند،  و كسيكه به آن چنگ سعادت عظيم

با باال برد، و آنكهاز آن شفاجويد زند خدا نجاتش دهد، آنكه از احكام او جدا نگردد خدا او را 

خدايش شفا دهد، و آنكه قرآنرا بر غير قرآن ترجيح دهد خدا او را هدايت كند، و هر كس 

هدايت را در غير آن جويد خدا به گمراهيش واگذارد، و كسيكه قرآن را ظاهر و باطن خود قرار 

كند كه مقتدا و مرجع او باشد دهد خدا او را نيك بخت كند، و كسيكه آنرا إمام و پيشواي خود 

البالغه نهج98در خطبة �وحضرت أمير. خدا او را به سوي بهشتهاي نعمت خود بكشاند

���CA;5 �.)�" 9 0:فرموده � ' ,�,A�� 9��;� ����# ,����� ' 9
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 !6f د: يعنيبندة او و رسول او �ما گواهيم كه برآوردندة حاجتي غير خدا نيست، و محم

است، او را به أمر خود فرستاد تا آشكار كند و به ياد او نطق كند، پس وظيفة خود را به امانت 

را، هر كس بر قرآن ) قرآن(حقّ انجام داد، و در حال كمال رفت، و گذاشت در ميان ما پرچم

تقدم جويد از دين خارج شده، و هر كس از آن عقب مانده هالك شده، و هر كس الزم آن باشد 

.به مقصد رسد

� �)�� ��� 0: كه �قرائة القرآن روايت كرده از امام رضا27و كتاب وسائل الشيعه باب ��
�<�.� �� w�,M%"@ ���© ' ��چنين بود كه سخن او و �دت حضرت رضاعا: يعني ,6' ��

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

با اين همه كلمات ايشان باز اگر مردم از خواب غفلت و جهل بيدار نشوند ديگر كسي جز 

.خودشان مسئول نخواهد بود



قرآن رافع اختالفات و دافع گمراهي مسلمين است-13
به عزّت و برتري و دولت حقّة از دست رفتة خود برسند، بايد مسلمين اگر بخواهند

اختالفات خود را حلّ كنند و حلّ اختالفات ايشان ممكن نيست مگر با مراجعة به قرآن، زيرا 

خدايتعالي قرآن را رافع اختالف آنان قرار داد، و فرق مسلمين تماماً قرآن را قبول دارند، اگرچه 

ان به خدا دارد بايد سخن خدا را بپذيرد و براي رفع اختالف و دفع اگر كسي ايم«بزبان باشد، 

: فرموده 64عداوت رجوع به قرآن كند، در سورة نحل آية 
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ما نازل نكرديم اين كتاب را مگر براي ايشان بيان كني آنچه را در آن اختالف «

.»دارند و اين كتاب هدايت و رحمت است براي مردم با ايمان

كرده، پس مرجع حلّ اختالف قرآن به توسط قرآن رفع اختالف مي�پس پيغمبر اسالم

اري دارند كه مرجع ايشان همان اخبار است متأسفانه فرق اسالمي هر فرقه بنفع خود اخب. است

اگر كسي بگويد . گرداندزند و زياد ميو آن اخبار اختالف و شقاق و نفاق و عداوت را دامن مي

و �رسول: بايد رفع اختالف كنند، جواب او اين است كه؛ اوالً�و يا امام�رسول خدا

زمان ما نه رسولي و نه : ثانياً. قرار دادههر دو تابع قرآنند، و خدا قرآن را رافع اختالف �امام

امامي حاضر است، و خدا صريحاً هيچ كس و هيچ چيز را رافع اختالف قرار نداده جز قرآن را، 

: سورة بقره فرمود 213و در آية 

�tt ttββββ%%%% xx xx....ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&&ZZ ZZοοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρyy yy]]]] yy yyèèèè tt tt7777 ss ssùùùùªª ªª!!!! $$ $$####zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$####šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ ee ee±±±± uu uu;;;; ãã ããΒΒΒΒtt tt ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΨΨΨΨ ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρtt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ

|| ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////zz zzΝΝΝΝ ää ää3333 óó óóssss uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt////ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####$$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù(( ((####θθθθ àà àà���� nn nn==== tt ttFFFF ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù44 44$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρyy yy#### nn nn==== tt ttGGGG ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####

çç ççννννθθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&&.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////$$$$ tt ttΒΒΒΒÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ øø øø???? uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀àà ààMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii ii%%%% tt tt6666 øø øø9999 $$ $$####$$$$ JJ JJŠŠŠŠ øø øøóóóó tt tt////óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷%%%% tt tt////�) 213: بقره(

فرموده پس ازوحدت 19نس آية و چنانچه در سورة يو(اند مردم يك أمت بوده«

پس خدا پيغمبرانرا براي بشارت و انذار ) اختالف كردند، روي هوي و هوس

فرستاد و با ايشان طبق واقع كتاب فرستاد تا آن كتاب حكم كند بين مردم در آنچه 

اند و اختالف در آن كتاب نكردند مگر كسانيكه كتاب به ايشان در ان اختالف كرده



پس از آنكه آيات روشن براي ايشان آمد براي ستم بين خودشان داده شده بود،

.»اختالف ايجاد كردند

كه فاعل آن "يحكم"در اين آيه حقّ تعالي قرآن را حاكم و رافع اختالف نموده، زيرا ضمير

زيرا . گرددترين مرجع است نسبت به آن، و به انبيا برنميگردد به كتاب كه نزديكباشد برمي

ولي ضمير مفرد است، وخدا در اين آيه أهل قرآن را موجد اختالف قرار داده و أنبياء جمع

`%�X �45 @� 0: شود بدليل اينكه فرموده كسيكه خود موجد اختالف باشد، رافع اختالف نمي ��
9�-'# ����پس به خود قرآن بايد رجوع داده شود نه به اهل آن چنانكه در ترجمة آيات بيان ,6

اين كتاب خواهد آمد و 21البالغه در فصل نيز چنانچه در نهج�ميرالمؤمنينحضرت ا. شد

نفرموده 31آيا خدا در سورة روم آية . انداز اوالدش قرآن را رافع اختالف خوانده�ساير أئمه

 :

�ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss????šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒtt tt ÅÅ ÅÅ2222 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####*zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒšš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ èè èè%%%% §§ §§���� ss ssùùùùöö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ$$$$ YY YYèèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ©©©©(( ((‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää....

¥¥ ¥¥>>>> ÷÷ ÷÷““““ ÏÏ ÏÏmmmm$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö‰‰‰‰ yy yy‰‰‰‰ ss ss9999tt ttββββθθθθ ãã ããmmmm ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù�) 32-31: روم(

نباشيد از مشركين، آنانكه تفرقه آوردند در دين خود و شيعه شيعه شدند و هر «

.»دسته و حزبي به آنچه نزد ايشان است خوشند

آري اين آيه معجزه است كه حقِّ تعالي بيدار باش به مسلمين زده و در حال تفرقه ايشان را 

بينيم در زمان ما هر شيعه و هر دسته به شعائر و مطالب من درآوردي مشرك خوانده، و ما مي

: فرموده 13در سورة شوري آية . خبرندخود خوشند، ولي از قرآن و شعائر اسالمي بي

�####θθθθ ãã ããΚΚΚΚŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&&tt tt ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$####ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ(( ((####θθθθ èè èè%%%% §§ §§���� xx xx���� tt ttGGGG ss ss????ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù�) 13: شوري(

.»يفكنيددين را بپا داريد و در آن تفرقه ن«

: فرموده 105و در سورة آل عمران آية 

�ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss????tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$%%%% xx xx....(( ((####θθθθ èè èè%%%% §§ §§���� xx xx���� ss ss????(( ((####θθθθ àà àà���� nn nn==== tt ttFFFF ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### uu uuρρρρ.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////$$$$ tt ttΒΒΒΒææ ææΛΛΛΛ èè èèεεεε uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀àà ààMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii ii%%%% tt tt6666 øø øø9999 $$ $$####�

)105: آل عمران (

نباشيد مانند آنانكه ايجاد تفرقه كرده و اختالف نمودند پس از آنكه براي ايشان «

.»آيات روشن آمد



پس آن چيزي را كه خدا رافع اختالف قرار داده، قرآن است نه چيز ديگر، و تا مسلمين 

اند فرموده�و أئمه�رجوع به قرآن نكنند همواره در ضاللت و گمراهيند، ولذا رسول خدا

گوئيم به قرآن رجوع كنيد مقصود ما اين نيست كه ما كه مي. هر مطلب ديني را با قرآن بسنجيد

قرائت و تجويد ويا مجالس بدعت فاتحه قرآن را بياورند و يا سر قبر و يا در ضبط در مجالسِ

نمودن و با آيات آن حلّ ها براي خوشي صوت ضبط كنند، بلكه مقصود ما فهميدن و عملصوت

خبر و فرقه فرقه اكثر ملّت از اسالم بيامروزه . اختالف كردنست كه قرآن را إمام خود قرار دهند

اند، براي اينكه متدينين و مقدسين ما غرق ديني هجوم آوردهبيزارند و به كفر و بياز اسالم

خبرند، مجالس ديني ما و مدارس ما همه چيز دارد جز خرافات و مبلّغين ما اكثراً از قرآن بي

.قرآن

: فرموده 101در سورة آل عمران آية 

�yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρtt ttββββρρρρ ãã ãã���� àà àà���� õõ õõ3333 ss ss????öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ44 44‘‘‘‘ nn nn==== ÷÷ ÷÷FFFF èè èè????öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææàà ààMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu«« ««!!!! $$ $$####öö öö�) 101: آل عمران(

.»شودشويد و حال آنكه كتاب خدا براي شما تالوت ميو چگونه كافر مي«

.يعني ملّتي كه قرآن دارد، نبايد كافر شود، پس آيات قرآن ناجي از كفر و تفرقه است

اطالعي از قرآن استهر گمراهي از بي
: ده فرمو146حق تعالي در سورة اعراف آية 

�ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ(( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� tt ttƒƒƒƒ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ àà àà222277 77ππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu�� ��ωωωω(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ$$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ(( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� tt ttƒƒƒƒŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôô©©©© ”” ””����9999 $$ $$####ŸŸ ŸŸωωωωçç ççννννρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒWW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ

(( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� tt ttƒƒƒƒŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ÄÄ ÄÄ cc cc xx xxöööö øø øø9999 $$ $$####çç ççννννρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒWW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™44 44yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒöö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////(( ((####θθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx....$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ////�) 146: اعراف(

آن ايمان نياورند و اگر راه رشد و سعادت را ببينند اي را ببينند بهو اگر هر آيه«

گيرند، گيرند و اگر راه ضاللت را ببينند آنرا براي خود راه ميبراي خود آنرا راه نمي

.»اين گمراهي براي اين است كه به آيات ما تكذيب كرده و از آن غافلند

ن ما هر فرقه از فرق پس خدا گمراهي را در اعراض از قرآن و غفلت از آن دانسته، زما

مسلمين بنام مذهب و بزرگان مذهب، قصه و معجزات و خوابها و كرامات تراشيده و معرفت 

خبر و از بزرگان آن مداحي دانند، از اسالم بيتر از خود دين ميبزرگان دين و مذهب را واجب



نند و بلكه از خود دين داكنند، اينان معرفت متدينين را كافي از شناخت دين ميسرائي ميونوحه

دانند خبرند، اينان نميچرا اين طور شده، جواب اين است كه از آيات قرآن بي. بيزارند

شناسي است، هزار سال است بر سر خالفت اين و آن نزاع دارند، أما شناسي غير از دينمتدين

ه متدينين صدر اسالم كافي بايد به ايشان فهمانيد اظهار ارادت ب! داننددين اين و آن چه بوده نمي

از شناخت اسالم نيست و شناخت واسالم به شناخت قرآن و اطّالع كامل از آن است و إلّا اثبات 

. خالفت براي كسيكه فعالً در دنيا نيست و هزار سال قبل بوده، چه فائده دارد

0:كه فرمود �در مقدمة تفسير صافي روايت كرده از رسول خدا �� C
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��$� ?�@ �@ �<�.�6f يان نجات از كوري، و دستگير از قرآن رهنماي از گمراهي، و ب«: يعني

ها، و زاد و لغزش، نور از ظلمت و نگهدارندة از هالكت، و نجات از گمراهي، و بيان فرار از فتنه

توشة راه آخرتست، و در آن كمال دين شما است، و هيچ كس از قرآن سرپيچي نكرد مگر به 

. »سوي آتش رهسپار شد

�اگر هست پس بايد بدستور رسول خدا! نيست؟آيا نفاق و شقاق گمراهي و لغزش و فتنه

.براي أمت او حجت است�بواسطة قرآن از اينها نجات يافت، مسلّما دستور رسول خدا

مبين مجمالت قرآن است����سنّت رسول خدا-14
باشد دستور اتّباع از سنّت را نيز داده، و حقّ تعالي براي قرآن كه در او تبيان هر چيزي مي

نّت رسول خود را حجت قرار داده و فرموده به آن رجوع كنيد، در سورة احزاب آية مسلمين س

: فرموده 21

�‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999tt ttββββ%%%% xx xx....öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘«« ««!!!! $$ $$####îî îîοοοο uu uuθθθθ óó óó™™™™ éé éé&&&&×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm�) 21: احزاب(

.»به طور تحقيق بر شما الزم است كه به رسول خدا تأسي كنيد، تأسي نيك«

عال تمام أنبيا را مورد تأسي مسلمين قرار داده كه بايد بروش اگرچه خداي تعالي اعمال و اف

:فرموده 4آنان تأسي كرد، و سنّت به فارسي به معني روش است، در سورة ممتحنه آية 



�ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%%ôô ôôMMMM tt ttΡΡΡΡ%%%% xx xx....öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999îî îîοοοο uu uuθθθθ óó óó™™™™ éé éé&&&&×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmmþþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûzz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ))))tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ�) 4: ممتحنه(

.»بوده كه تأسي نيكو كنيد در ابراهيم و آنانكه با او بودندبتحقيق براي شما سزاوار «

: فرموده 90و در سورة انعام آية 

�yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&&tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####““““ yy yy‰‰‰‰ yy yyδδδδªª ªª!!!! $$ $$####(( ((ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 yy yy‰‰‰‰ ßß ßßγγγγ ÎÎ ÎÎ6666 ss ssùùùù÷÷ ÷÷νννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttFFFF øø øø%%%% $$ $$####33 )90: انعام (�33

.»ايشانند آنانكه خدا هدايتشان كرده، پس به هدايت ايشان اقتدا كن«

يكي از دو چيزي است كه در روايات و آيات به متابعت آن �دابه هر حال سنّت رسول خ

� ' �$%?0: فرموده �أمر شده، رسول خدا ]�%� z�.��، و در بعضي روايات 1245 {��- ?"@6 

�نيز تابع سنّت رسول خدا�ولي مخفي نماند عترت رسول خدا,6�%�[ � ' ,y-?0: آمده 

، مبين مجمالت قرآن است اگرچه مجمالت قرآن �خدااند، و سنّت يعني روش رسول بوده

)u: قابل فهم است، ولي تفصيل آن در سنّت است يعني اگر خدا فرموده  lY� ، اين جمله #	4:�

بايد بعمل خود كيفيت و حدود نماز را معين كند و در خارج �قابل فهم است ولي رسول خدا

، و رسول او ' -�Q4�@ ?/�� �� i: ل خود فرموده نشان دهد، وقتيكه به تصريح قرآن خدا به رسو

تابع قرآن است، عترت او نيز بايد تابع قرآن و راوي سنّت او باشند، پس ذكر عترت در بعضي از 

روايات مقصود تمام افراد عترت نيست، بلكه همان افراديكه از قرآن و سنّت جدا نشوند و 

تواند در دين خدا كم نمي�يكه رسول خدامخالف قرآن و سنّت رسول عمل نكنند، همان طور

توانند چيزي به قرآن و سنّت اضافه كنند، و خود عترت در صدها و زياد كند عترت او نيز نمي

ما در اينجا بعضي از . اندروايت سنّت را حجت قرار داده و خود را پيرو سنّت معرّفي كرده

: آوريم الغه آمده ميالبرا كه دربارة سنّت در نهج�كلمات اميرالمؤمنين

 0:فرموده 108درخطبة '
%	 '¬
g  ,C
� *�5# �"j5 124�"' C
�# �Ij5 �%$D� �$%�
�$D�6f اقتداء كنيد به هدايت پيغمبرتان زيرا كه آن بهترين هدايت است، و به سنّت و «: يعني

.»ترين سنّت استروش او عمل كنيد كه آن روشن



�%� 0: فرموده 203در خطبة  �� ' ,�%K�-�5 �� 12!�� �"��# ' �$� i�' �� ' � ]�%� ?�@ w�O"
?�$������%�
نظر كردم بكتاب خدا و آنچه براي ما مقرّر نمود كه به آن حكم دهيم «: يعني . �56	%

. عمل نموده بسنّت او اقتدا كردم�پيروي كردم و به آن چه رسول خدا

 ,$�R �04: ده و در وصيت خود به ابن عباس فرمو'
c �� 1Ij5 PB$D��� 1R���/Y�6f يعني :

.اي نيستزيرا ايشان را از سنّت رسول چاره�با خوارج احتجاج و استدالل كن بسنّت رسول

�$���R$� ' ,u 0: فرموده 16در خطبة  ��n< ' ]�%2� ?	�� �R4�, ,uA�  ?� ?S���  ��S�'
P$D� �G$�6f هراه ميانه ك: يعنيايست كه تمام كتاب خدا و آثار ه راه نجات باشد همان جاد

.شوداز آن استخراج مي�نبوت بر آن است و روش رسول خدا

<�%A�R 0 :فرموده 103در خطبة  ' ,PO,�Z ?5 ¢(�> ��� ��# �� *¨ �� �@ 8��> ?�, J4�
R4 B.N%D� ?�, A'
! P��	@ ' ,P$D�� ��4/> ' ,PN4Y$� ?5�R��# ?�, �WR BD� �
�@ ' ,�6f يعني :

رسانيدن : بر عهدة امام نيست مگر آنچه از امر پروردگارش بر عهدة او آمده، و آن پنج چيزاست«

كردن، و حدود را بر مستحقّين موعظه، و در نصيحت كوشش نمودن، و سنّت رسول را زنده

.»المال رسانيدنجاري ساختن، و سهم هر كسي را از بيت

x/8�2 ' �0 :فرموده 129ر خطبة د ' 1"��Z ' ���
� ' �'�G� ?�, ?��� ��2� �# ?��$�
P B�x Q�R45 P$D�� *SKZ z:�DZ P���@6 سزاوار نيست كه زمامدارو متولّي بر فروج و «: يعني

ه را تعطيل كند كه أمت را ب�دماء و غنائم و امامت مسلمين آن كسي باشد كه سنّت رسول

.»رساندهالكت مي

فرمايد و اصحاب بزرگوار او، و مي�خورد از فراق رسول خداتأسف مي180در خطبة 

:0 �-��# ' PB$D� �4/# ,9���	;5 ¦�G� '��
- ' ,9�:2/;5 �<�.� ��- ���� ?"�`@ ?�, u'#
P,
��6f ند، و در واجبات آه از جدائي برادرانم كه قرآن را تالوت و آن را محكم نمود«: يعني

.»رانيدندتدبر و آنها را به پا داشته، سنّت رسول را زنده و بدعت را مي

� �: '�4%? �12 0 :فرمايد مي) 23ر (در وصيت خود به فرزندانش پس از ضربت ابن ملجم#

:� ' ,��4k ��� ���-�(5�%$� �K4�-6f ت من به شما اين است كه شريك «: يعنيوصي

.»را ضايع نكنيد�ي خدا قرار ندهيد و سنّت و روش محمدبرا



�YG*, 0: فرموده �در تعريف رسول خدا92در خطبة  ��(� ' ,
k�� �%$� ' 
Y.� �-F�
�
K� �:2/ '6f روي و معتدل، و روش او موجب ترقّي، و سخن او جدا سيرة او ميانه«: يعني

.»كنندة حقّ و باطل، و فرمان او عدالت بود

� ' ����� �� ���QK 0: فرمايد مي) 53نامة ) (ره(در عهدنامة بمالك اشتر نخعي ?�@ AA� '
 1�A�k�@ o/# 8�.� ?��K- � ��	 
.5 ,���x �� Q4�, ��%�� ' ,]�S¡ �� :* �a$ b�< b�� l�|� �b dUb# � b�

 l� l� ��b �x le'a# b' b�� a� |�� � aK4l)b# b' b|� �aK4l)b# l�� a� |�� b' l|� bl@ a9' dA a� b5 \� � bp ls �1a% �, b&�b$ b- ��lj b5 �1 a2�$& ?�@ A���5
 � : ����� ?�@ A�� ' ,���%� 12N:� �`x : �`x�P	�GZ F� PK��  �%$D6f در كارهاي «: يعني

نّت رسول مشكلي كه موجب درماندگي و كارهائي كه بر تو مشتبه گردد به كتاب خدا و س

اي افراد با : ( بازگردد، كه خداوند سبحان براي قوميكه هدايت ايشان را خواسته، فرموده است 

ايمان اطاعت كنيد خدا را، و اطاعت كنيد پيغمبر و صاحبان فرمان از خودتان را، پس اگر در 

و برگرداندن كردنپس مراد از رد)چيزي با يكديگر نزاع نموديد آنرا به خدا و رسول بازگردانيد

به خدا گرفتن محكمات كتاب او است، و مقصود از ردكردن و بازگشت به رسول، گرفتن سنّت 

كه باعث تفرقه نيست، ) سنّت مورد اتفاق و موجب اتّحاد و رافع اختالف(جامعة پيغمبر 

.»باشدمي

حكمين ها را بر سر نيزه كردند و بنا بر نصبوقتيكه در جنگ صفين قرآن123و در خطبة 

شد كه دو نفر بنشينند و در أمر خالفت طبق قرآن و سنّت قضاوت كنند، و هر چه صالح باشد 

Z%��? ,� �%�[ 0: فرمايد اظهار بدارند، مي  ��G� �2" � �<�.� �$$4� 12N" �# ?�@ 8�.� �"�,A �Z'
�"�N�� � ��	 
	 ' ,?��K- ' �"�N�� � :**** ls �1a% �, b&�b$ b- ��lj b5 l�� a� |�� b' l|� bl@ a9' dA a� b5 \� � bp &&&& 9A�5 ?�@

�;����� ?�@ 9A� ' ,���%2� 12N" �#;D� �`;" �#,�%$]�%� ?5 [
Y��� 12/ �j5 �N$5 ,�
� ���� P$D� 12/ �@ ' ,�� T�$�  /#�����¬ 1��'# ' T�$�  /# �N$5 ,6f

ا را دعوت كردند به اينكه بين خودمان قرآن را و چون اين قوم،ـ لشكر معاويه ـ م«: يعني 

كننده از كتاب خدا نبوديم و حال آنكه خداي سبحانه و تعالي حاكم قرار دهيم، ما گروه اعراض

پس ارجاع به ) اگر در چيزي نزاع كرديد آن را به خدا و رسول مراجعه دهيد : (فرموده 

طبق آن حكم نمائيم و ارجاع به سوي خدايتعالي اين است كتاب او را حاكم قرار دهيم، و 



پس چون براستي در كتاب خدا و طبق ان حكم شود ما . رسول اين است كه؛ سنّت او را بگيريم

حكم شد باز ما �باشيم به آن و قبول آن، و اگر به سنّت رسول خداسزاوارترين مردم مي

.  باشيمسزاوارترين مردم و اوالي بسنّت مي

در قصه حكمين و هنگام قرآن سرنيزه كردن �كن اميرالمؤمنينخواننده عزيز مالحظه

شمارد، ولي يك عده گويد و خود را در قبول حكميت قرآن پيشقدم ميلشكر معاويه چنين مي

نعوذ : گويندزده و مي�خبر از دين باالي منبر تهمت به آن حضرتاطّالع بيخوان بيروضه

ها را ها كاغذ و مركب، نعوذ باهللا نعوذ باهللا قرآنو آن قرآنباهللا آن حضرت فرمود من قرآن ناطقم

! آيا هيچ دينداري چنين جسارتي به قرآن كرده و چنين كفري به امام خود نسبت داده؟. پاره كنيد

آن وقت مسلمين و پيروان آن امام زبان چنين اشخاص را كه بايد ببرند در عوض مزد منبر 

.گويدائي در زير منبر باشد باو طيب اهللا هم ميدهند و بلكه اگر روحاني نممي

: دانند االتّباع مينيز خود را تابع سنّت رسول دانسته و آنرا واجب�و اما ساير امامان

«:كه فرمود �روايت كرده از امام صادق62حديث 29چنانكه دركتاب بحار جلد دوم باب 

� �$4�" P$� ' �$�� ��	 X��` �� �$4�, ���.- �
: �, ��	 ' *�'M, � ��	 �$�	 �$n B
/ �@ �"j5
� �����6f را از قول ما �حديث مخالف قول پروردگارمان و سنّت پيغمبرمان محمد: يعني

خداي عزوجل فرمود و رسول «: گوئيم نپذيريد زيرا هر حديثي كه ما بگوئيم چنين است كه مي

 ,�v(` �$4 0:كه فرمود �ام رضاو در همانجا روايت كرده از ام. »فرمود�خدا���.- �
�
N" ����� �, ' � �, �"@ ' ,PB$D� P.5�� ' �<�.� P.5�:� �$n
/ �$n
� �@ �"j5 �<�.�: يعني . 6

حديثي كه مخالف قرآن باشد از قول ما قبول نكنيد چون اگر ما حديثي گوئيم، بر طبق قرآن و 

ودر جلد دوم بحار صفحة . كنيمنقل قول مي�از رسول خداگوئيم زيرا ما از قرآن و سنّت مي

�0P$D: فرمايد مي�نقل كرده كه امام صادق175' ]�%2� ?5 �@ ?k J4�6 .از (يعني هيچ چيز

نيست مگر اينكه يا در كتاب است و يا در سنّت و در حديثي كه بعد از حديث فوق ) امور دين

:شود سؤال مي�از امام صادق: آورده 

0 ��	 ?P$D� ' ]�%2� ?5 ��2� � ?k ��2� :�6f هست كه ) از امور دين(آيا چيزي «: يعني

و هم بحار جلد 70نه و در كتاب كافي جلد اول ص : فرمايد در كتاب و سنّت نباشد؟ امام مي




0: كه فرمود �اند از امام صادقروايت كرده262دوم ص :� P$� ' � ]�%� X��` ���

 
.5�G�6 د«: يعنيو در همان . »مخالفت كند كافر است�هركس با كتاب خدا و سنّت محم

� 0: كه فرمود �صفحه از بحار روايت كرده از رسول خدا�� ?%�# v(%` ?5 ?%$D� QD© ��

4Rk u;� ��# ��6 . ت من براي او اجر : يعنيهر كس چنگ زند به سنّت من در مورد اختالف أم

�P$D �� �� ���� 0: فرمود �روايت كرده كه علي266و در صفحة . بودصد شهيد خواهد
9
K� �
/# �� P,
�� ' ,�عمل نموده باشد و بدعت �سنّت آن است كه رسول خدا: يعني . 6

: روايت كرده كه فرمود �و از امام كاظم. پيدا شده باشد�چيزي است كه پس از رسول خدا

0 w�.��� �(n : P.GY� �2"P,W  [�5 ' ,P$D� {�- '6f سه چيز موجب هالك و : يعني

�شكستن پيمان، و ترك سنّت، وجداشدن از جماعت، و فريقين از رسول خدا: نكبت است 

هر كس از سنّت من اعراض : يعني J4�5 ?%$� �, o�� ��6f �$?0: اند كه فرموده روايت كرده

كه به �روايت كرده از امام صادق665ار ص و در جلد اول سفينه البح. كند از من نيست

� ' �$%�0:اصحاب خود فرمود  ���� ��n��بر شما واجب است كه بگيريد آثار : ، يعني 124�,6 

بودن قرآن كه خدا پس معني كافي و جامع. و سنّت او را و صدها روايت ديگر�رسول خدا

بي را قرآن بيان فرموده و بخصوص فرموده در آن است تبيان هر چيزي، اين است كه هر مطل

. تمام عقايدي را كه مسلمان بايد داشته باشد در قرآن ذكر شده است

و أما سنّت يعني روش، كه عملكردهاي پيغمبر است و قرآن به طور اجمال سنّت رسول را 

چون قرآن سنّت رسول را حجت قرار . حجت قرار داده، و در سنّت رسول، هزاران دستور است

گردد، و گويا به طور كلّي، اين حكم شامل هر سنّتي از رسول مي. اده و فرموده به آن عمل كنيدد

در قرآن است، چنانكه قرآن حكم عقل را تصويب كرده و �تمام دستورات سنّت رسول خدا

هر جزئي جزئي از احكام عقل حجت است، و گويا تمام آن در قرآنست، زيرا قرآن تمام را 

پس قرآن بطور كلّي هر چيزي را بيان كرده و تفريع جزئيات بر آن، كار . بطور كلّيتصويب كرده 

بنابراين اگر چيزي از آيات قرآن مجمل باشد، . و ساير دانشمندان اسالمي است�رسول خدا

و كيفيت و كميت و حدود آنرا بايد از �بايد رجوع كرد در جزئيات وتفصيل آن به سنّت رسول

در كتاب خدا آنچه محلّ احتياج بشر بوده بيان شده به طور كلّي و ديگر پس. سنّت گرفت



170بحار جديد ص 2ناقص نمانده تا علماي بشري تكميل نمايند، چنانكه روايت كرده در ج 


9 0: فرمود �كه امام كاظمK� �� �� ��G%2� �� ' 9
R, ?5 �� ��$�%D� W� � ���� 1��-# : ]�%�
�" P$� ' ��46f نياز گردند در زمان براي مردم آورد آنچه را كه به آن بي�رسول خدا: يعني

. �خودش و آنچه به آن اكتفا كنند پس از زمان خودش؛ كتاب خدا و سنّت رسول

: فرموده 1در سورة حجرات آية 
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)1:حجرات (

.»اي مؤمنين از خدا و رسول او جلو نيفتيد«

: فرموده 80و در سورة نساء آية 
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.»هر كس رسول خدا را اطاعت كند پس به تحقيق خدا را اطاعت كرده«

و 606ص 2در كافي جلد . باع از آنو همين آيات دليل است بر تصويب سنّت و لزوم اتّ

�� �ª�K 0: فرمود �كه رسول خدا�اند از امام باقرمقدمة اول تفسير صافي روايت كرده
 ��# ' P����� ®4��- �, ���D� ?"@ ,�����D� 12"@ ' ���D� ?"j5 ���%� �� 12�¨ W45 � �.- �<�.�

%$� ' � ]�%� �� 1%�¨ W, ����D%5 1%"#?6f اي گروه قاريان از خدا بترسيد و خدا را «: يعني

ايد از كتاب او زيرا كه من مسئولم و شما مسئوليد، من مسئولم مالحظه كنيد در آنچه حمل كرده

و اين . »ايداز رسانيدن رسالت و أما شما مسئوليد از آنچه از كتاب خدا و سنّت من فرا گرفته

پس او نيز مسئول است نزد خدا از . شودنيز مي�نينشامل اميرالمؤم�فرمايش رسول خدا

سنّت كه به آن عمل نموده و تمام مسلمين همين حكم را دارند،  هيچ كس غير از رسول در 

. باشد�دين اسالم سنتّي ندارد، و اگر روش و يا سنّتي داشته باشد بايد طبق سنّت رسول خدا

�امامان ديگر و همه تابع سنّت رسول خداپس نه اميرالمؤمنين از خود سنّتي آورده و نه 

.اندبوده



قرآن براي همه قابل فهم است-15
گوئيم همه قرآن در لغت عرب بكتابي گويند كه خواندن و فهم آن سهل و آسان باشد، ما نمي

فهمند، فهمد، البته پرواضح است كه هر كسي خصوصاً غيرعرب قرآن را نميكس قرآن را مي

زحمت بكشد و مقداري بزبان عرب و ادبيت عرب آشنا گردد و تدبر در قرآن ولي هر كسي اگر

پس هر كسي ممكن است قرآن را بفهمد و قرآن براي او قابل فهم باشد، . فهمدنمايد، آنرا مي

زيرا فراگرفتن اسالم و قوانين آن بايد از قرآن باشد و يا از . البتّه پس از زحمت و تعليم و تعلّم

سورة 2مأمور آموختن قرآن به مردم بوده؛ طبق آية �رسول خدا. وافق قرآن باشدحديث اگر م

جمعه، و اگر قرآن قابل فهم نباشد چگونه به مردم بياموزد، و در اينجا دليلهاي بسيار روشني 

.داريم بر اينكه تمام قرآن قابل فهم است

ا مي فهمند و از آن بهره مي بينيم اشخاصي را كه آن ربودن آن كه حساً ميحسي–دليل اول 

.برند

تراز قرآن است و بايد اگر قرآن قابل فهم نباشد، به طور يقين احاديث مشكل–دليل دوم 

: يعني . أحاديثنا صعب مستصعب: اند فرموده�احاديث نيز قابل فهم نباشد، زيرا خود أئمه

و نه احاديث و بايد دور پس بنابراين نه قرآن قابل فهم است. احاديث ما سخت و مشكل است

احاديث را مشكل خوانده اند، ولي �أئمه. دين را قلم كشيد، زيرا مدرك آن قابل فهم نيست

و خدايتعالي قرآن را سهل و . قرآن را روشن و واضح، چنانكه در فصل ده مدارك آن گذشت

به تحقيق ما : يعني . ولقد يسرنا القرآن: آسان خوانده، در سورة قمر چهار مرتبه مكرّر فرموده 

: فرموده 58و سورة دخان آية 97و در سورة مريم آية . قرآن را آسان نموديم

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùùçç ççµµµµ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷���� œœ œœ££££ oo oo„„„„yy yy7777 ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎ////öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999tt ttββββρρρρ ãã ãã���� �� ��2222 xx xx‹‹‹‹ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ�

)97: مريم و58: دخان (

ر تا شايد اين مردم متذكّ) يعني به زبان عربي(ما قرآن را آسان نموديم به زبان تو «

.»شوند

�4� ��$�0T: آياتيكه فرموده –دليل سوم �
0T�$�� Cو يا 6R�6 0و ياT�$�� �3�Y�مانند آية 6

:سورة بقره كه فرمود 221و آية 187



�ÚÚ ÚÚ ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt6666 ãã ããƒƒƒƒªª ªª!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uuÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999�) 221و 87: بقره(

: فرموده 106و در سورة إسراء آية 

�$$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ#### uu uu öö öö���� èè èè%%%% uu uuρρρρçç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø%%%% tt tt���� ss ssùùùù………… çç ççνννν rr rr&&&& tt tt���� øø øø)))) tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999’’’’ nn nn???? tt ttããããÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ )106: اسراء (�####$$

.»و قرآنيكه جزء جزء فرستاديم تا براي مردم قرائت كني«

: فرموده 57و در سورة يونس آية 

�$$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%%ΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø???? uu uu !! !!$$$$ yy yy____×× ××ππππ ss ssàààà ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ )57: يونس (�‘‘‘‘§§

.»رتان آمداي از پروردگاآهاي مردم به تحقيق براي شما، موعظه«

پس چنانكه فرموده، اين قرآن موعظه و بينائي مردم است، و اگر نفهمند چگونه بينائي مردم 

و آيات بسياري آمده كه قرآن براي عموم مردم نازل شده، اگر خدا چيزي را براي مردم . است

. نعوذ باهللانازل كند كه نفهمند كار لغوي كرده 

�آن معمي و رمزي است كه فقط رسول خدااند كه قرآن و آياتبعضي خيال كرده

به اضافه اگر فهم آن منحصر به رسول و يا . فهميد، و اين خيال باطلي است و مدركي نداردمي

، و حال آنكه نفرموده »يا بيان لإلمام«و »هدي لإلمام«بگويد و يا »يا أيها اإلمام«امام بود بايد 

: دهد كه تور ميدس109بلكه برسول خود در سورة انبياء آية 

�öö öö≅≅≅≅ àà àà)))) ss ssùùùùöö ööΝΝΝΝ àà àà6666 çç ççGGGGΡΡΡΡ ss ssŒŒŒŒ#### uu uu44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã&& && !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™�) 109: انبياء(

.»كنم شما را بطور يكسان و بدون فرقبگو كه من اعالم و اخبار مي«

: فرموده 19پس قرآن و اسالم كه دين سرّي نيست، در سورة انعام آية 

�zz zz ÇÇ ÇÇrrrrρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδãã ããββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$####ΝΝΝΝ ää ää.... uu uu‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΡΡΡΡ TT TT{{{{ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////.. .. tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρxx xxOOOO nn nn==== tt tt////�) 19: انعام(

بسوي من وحي شد اين قرآن تا بواسطة آن بترسانم شما و هر كسي را كه به او «

.»برسد

از اين قبيل آيات استفاده . بايد به قرائت آيات باشد�شود انذار رسول خداكه معلوم مي

قابل فهم مردم است شود كه قرآن براي همگان و عموم مردم است حتّي آيات متشابهاتش نيز مي

.شودبيان مي20چنانكه در فصل 



ترين سخن و قابل فهم مردم اخبار و احاديث داللت دارد كه قرآن واضح–دليل چهارم 

`��G�` �� 1245 X 0: البالغه فرمود نهج1در خطبة �علي. است و سرّي و رمزي نيست
���/ ' ��(/ �$4�� ,1245 12�� ]�%� �R�# ?5 ��4�"x6f و هم در ساير خطب خود كه در فصل

� 0: كه فرمود �روايت كرده از رسول خدا92بحار جلد 31در ص . گذشت10<�.� �� �@
� 9
� 9���� ?�, 9�n �� z�Z ��$� ��6f محقق بدانيد كه اين قرآن نور روشني است، «: يعني

روايت كرده از 27و در ص . »دايت كندهركس آنرا بر غير آن مقدم بداند و بدارد خدا او را ه

0z�Z: كه فرمود �رسول خدا ��$� ' 142! ���� �� ' � ���# 9F� ?5 1�K� ?�%� ��6f
هر كس دانش خود را در غير قرآن جويد، خدا او را به گمراهيش واگذارد و قرآن ذكر «: يعني 


C �� 0:فرمود �ه رسول خداو عياشي روايت كرده ك. »با حكمت و نور روشني است� �<�.�
?:K� �� ��4�- ' P�(��6f و . »كنندة از كوري استقرآن راهنماي از گمراهي و بيان«: يعني

��0:فرموده 19در خطبة �علي 1%3# �Z C
� ' ,P:�� �K� J4� ��" '6f قرآن «: يعني

خود قرار دهد و به آن اقتدا نوريست كه ظلمت ندارد و هدايت براي كسي است كه او را امام

.»كند

�$�0T: خطايات آن است كه مكرّر فرموده –دليل پنجم  �U# ��6 08وA< ?$��� #�U "و ��6 
�$�< ����و مخاطب آن مردمند و مردم بايد بفهمند و اگر قابل فهم نباشد براي مخاطب، پس ,6

چه كسي بايد بفهمد؟ 

همانا قرآن را مخاطب «: يعني . القرآن من خوطب بهإنما يعرف: فرموده �امام صادق

گويند قرآن را فقط امام بايد بفهمد و بيان كند، در جواب او ، بعضي از مردم عوام مي»شناسدمي

:بايد گفت 

براي اينكه به مردم بيان كند، ! بايد امام بفهمد براي چه؟: ثانياً.خطاب به امام نيست:اوالً

چرا بيان نكردند؟ آيا رسول خدا و يازده امام بيان كردند يا �ير أئمهو سا�پس رسول خدا

و أئمه به مردم نفهمانيدند و بيان �خير؟ اگر بيان كردند پس مردم فهميدند و اگر رسول خدا

شما اگر قول رسول و امام را قبول : ثالثاً! نكردند آيا بخل كردند و چرا انجام وظيفه نكردند؟

.اند كه قرآن بيان روشن و واضح و قابل فهم استدهداريد آنان فرمو



تمام علماي مسلمين قرآن را حجت دانسته به آيات آن در مطالب خود –دليل ششم 

كنند و چگونه خودشان كنند، و چگونه آن را حجت دانسته و به آن استدالل مياستدالل مي

.فهميدند

نبوت است و اگر مردم دليل و حجت قرآن دليل بر رسالت و حجت بر صدق–دليل هفتم 

را نفهمند چگونه رسالت پيغمبر اسالم را قبول كنند، و دليل و حجت كه بدون فهم باشد دليل و 

گردد، و اگر قرآن معما و مبهم و قابل فهم نبود ديگر شود و باعث ايمان مردم نميحجت نمي

فرمايد اگر مي توانيد يك سوره طلبد و ميطلبيدن معني ندارد، قرآن كه مكرّر مبارز ميمبارزه

مانند آن بياوريد، پس چيزي را اگر نفهمند چگونه مانند آنرا بياورند؟ اگر زيدي به عمرو بنويسد 

يك ميليون پول بدهيد بحامل نامه، و چون نامه را آورد براي عمرو، او نفهمد و نداند چه نوشته، 

اي براي بندگانش فرستاده كه مال و جان و عمر نامهدهد؟ حال خدائيكه آيا يك ميليون پول مي

خود را بايد براي من بدهيد ولي بندگان نفهمند او چه خواسته، چگونه جان و مال خود را 

.بدهند؟

اند احاديث ما را به قرآن عرضه بداريد فرموده�هديو أئمه�رسول خدا–دليل هشتم 

اگر مخالف آن بود نپذيريد، پس مردم بايد قرآن را و بسنجيد، اگر موافق قرآن بود، بپذيريد و

بفهمند تا به آن عرضه بدارند وگرنه با چيزيكه قابل فهم نباشد، چگونه بسنجند، بعضي از 

پذيرند وگرنه سنجند، پس اگر موافق خبر امام شد ميروحاني نمايان قرآن را با خبر امام مي

گفت هيچ كس نگفته قرآن را با خبر بسنجيد، ولي در جواب ايشان بايد. فهميمگويند ما نميمي

اند خبر را با قرآن بسنجيد، باضافه آن وقت كه قرآن نازل شد خبري رسول خدا و أئمه فرموده

.و به خبر عرضه نكرده فهميدند. نبود كه به آن بسنجند

تند و به فهميدند با اينكه خبر رسول خدا را قبول نداشكفّار قريش قرآن را مي–دليل نهم 

گفتند به قرآن گوش بركت فهم قرآن هدايت شدند و حتّي ابوجهل و ابوسفيان كه به مردم مي

آن عرب پابرهنة . فهميدندشود آن اعراب ميندهيد و يا پنبه در گوش خود بگذاريد معلوم مي

مردم و نبايد! گويند قرآن قابل فهم نيست؟فهميد چگونه مدعيان دانش ميسواد قرآن را ميبي

به آن تمسك جويند، زيرا اگر مردم متوجه قرآن بشوند دكّان ايشان كساد خواهد شد، واگر مردم 

گويند قرآن قابل فهم و لذا مي. به قرآن توجه كنند دروغهاي ساخته ايشان آشكار خواهد شد



اند آية قرآن بر دهزاده از نور خلق شگويند امام و امامنيست و يا بايد امام بيايد، مثالً كسانيكه مي

���*:فرمايد مي�ضرر ايشان خطاب به رسول خدا��� ! "#$ %&'( )*�+�,- ".$ &'/�0�، و يا &1+2 3#456� +7,8

�NO****: فرمايد ميP�QR/ @�* ����?/	S�� ����G���H ��/	
شود هر پس معلوم مي. يعني ما انسان را از نطفه آفريديم.&&&&

گويند شود و لذا بناچاري ميمام از نطفه خلق شده و دروغگو رسوا ميانساني و حتّي رسول و ا

.قرآن قابل فهم نيست

خورند و روايات نامعقولي در تفسير قرآن از قول اي كه از روايات مجعوله نان ميعدهثانياً

دم گويند قرآن قابل فهم نيست تا مرسازد ناچار مياند كه با قرآن نميامام پيش خود جعل كرده

ريزند و جاعل آن را مجعوالت ايشان را بپذيرند، و اگر قرآن را بفهمند آن مجعوالت را دور مي

�اند كه تين امام حسن و زيتون امام حسيننوشته... والتين : مثالً در تفسير آية . كنندلعن مي

سوره است كه خدا به ايشان قسم خورده، در صورتيكه اين سوره مكّي است و آن وقت كه اين 

اند از قول نوشته195مثالً در جلد اول كافي ص ! نازل شد نه امام حسني بوده و نه امام حسيني

باشد، حال اگر كسي بگويد خدا فرموده امام كه مقصود از كلمة نور در هر جاي قرآن، أئمه مي

:*:;<=>? $ :�@7,! A&'/A=�6>B ;+<�6+C!�D+E&گويند ما ده نه امام، در جواب مي، بصريح آيات، قرآن است كه نازل ش

فهميم، بايد از ايشان پرسيد چگونه اگر برخالف لغت عرب، نور به معني امام باشد قرآن را نمي

فهميد، و أما اگر باشد و يا ليل به معني عمر باشد قرآن را مي�و يا تين به معني امام حسن

عني انجير و يا ليل به معني شب باشد طبق لغت و عرف عرب، نور به معني روشني و يا تين به م

�M'�! قابل فهم نيست؟ ��	 �@ �� �@ ' ]��, �¯� �� �داند ليل به معني شب هر كس مي. @

است نه به معني خليفه، حال اگر به معني شب باشد قبول نيست و اگر به معني خليفه باشد 

!!چگونه قبول است

و روشني و واضحي باالترين كالم است و كالم قرآن نور مبين و در نورانيت–دليل دهم

دستي و يا شمع است نسبت به بزرگان بشر چه امام و چه پيغمبر نسبت به كالم خدا مانند چراغ

خورشيد، آيا از جهالت نيست كه كسي كالم روشن خدا را نفهمد و بخواهد بواسطة كلمات 

خواهيد با بايد گفت شما مي. ين استديگران بفهمد، در صورتيكه كالم خدا نور مبين و نور يق

: شمع خورشيد را پيدا كنيد 



به نور شمع جويد در بيابانزهي نادان كه او خورشيد تابان

�و يا أئمه�براي اينكه قرآن قابل فهم است اينكه هر وقت رسول خدا–دليل يازدهم 

آوردند، و هر كس قرآن دليل مياي از آيات كردند براي اثبات مطلب خود آيهمطلبي را بيان مي

دادند، مانند اي را نشان ميگفت مدرك شما در فالن حكم چيست؟ ايشان فوري آيهبه ايشان مي

گويد؛ مسح مي�اينكه در وسائل الشيعه در باب مسح سر در وضوء زراره شنيد كه امام صادق

در آيه " ��ء"بدليل : ام فرموداز چه مدرك مي فرمائيد؟ ام: را ببعض سر بايد كشيد، زراره پرسيد

* A&'/#FE,G,�>H ��7,I+JA$�+E&به منصور دوانقي فرمود �و مانند اينكه آن امام. كه براي تبعيض است :

�K+?+=%>,�7*:بقول نمام گوش مده زيرا خدا در قرآن فرموده L �M+?+<>H NO#F;�L A&'PQ;+R S>B& و منصور اين آيه را ،

نشست براي استماع صوت به كسيكه در بيت الخال مي�اينكه آن امامشنيد و فهميد، و مانند

� *:آيا نشنيدي كه خدا در قرآن فرموده : زنان مغنيه فرمود S;�P +T#UV6E'D WX'P +Y�+Z'��6�+E +�+[+?�6�+E +\A]%J6� 5S>B
:̂ E,ZAJ+$ ,_A<+�&مانند اينكه امام ، و او اين آيه را فهميد و از نشستن در آنجا خودداري كرده و

به فرزند خوداسماعيل فرمود هرگاه مؤمنوننزد تو شهادت دادند ايشان را تصديق كن �صادق

بدليل اينكه خدا فرموده 

)61:التوبه (�يؤْمنُ بِاللّه ويؤْمنُ للْمؤْمنينَ �

را طالق دهد براي اي نكاح كند و اوفرمود اگر مطلقة ثالثه را بنده�و مانند اينكه آن امام

̀,*شود بدليل اينكه در قرآن فرمودهشوهر سابق او به عقد جديد حالل مي +�A=�a :;RAE+b +c#/<+- +d%K+e& ،
به كسيكه زمين خورده بود و ناخن او كنده شده �و بنده هم زوج است، و مانند اينكه آن امام

كنم؟ فرمود اين و امثال اين از بود و بر دست خود دوا گذاشته بود و عرض كرد در وضوء چه

1�=f+�+e A"#$ >"g.h6� i#L A&'/A(*: شود كه فرموده كتاب خدا دانسته مي+� �X+j+R ;+$&. مانند آنكه كتاب

كه به اصحاب خود �كافي و تفسير صافي در مقدمه هفتم كتابش روايت كرده از امام باقر

��?� �����5"? #�� �� �0: فرمود  12%n
/ �@�هرگاه من براي شما حديثي : ، يعني �6 �%�[ 

�رسول خدا: سپس فرمود . بيان كردم از من بپرسيد اين حديث از كجاي قرآن استفاده شده

نهي نمود از قيل و قال و فساد مال وكثره سؤال، يكي از اصحاب آن جناب عرض كرد اين 

:از كجاي قرآن استفاده شده؟ فرمود از آية�حديث رسول خدا



)114:النساء (�الَّ خَيرَ في كَثيرٍ من نَّجواهم إِالَّ منْ أَمرَ بِصدقَةٍ أَو معرُوف أَو إِصالَحٍ �

: و آية 

� الَكُمواء أَمفَهالَ تُؤْتُواْ الس5:النساء(�و(

: و آية 

)101:المائده(�م الَ تَسأَلُواْ عنْ أَشْياء إِن تُبد لَكُم تَسؤْكُ�

. اند براي مطالب خودبه آيات قرآن استدالل و استشهاد كرده�و هزاران ورد ديگر كه أئمه

.فهميدند اين استشهاد صحيح نبودو اگر مردم آيات قرآن را نمي

خود آيات قرآن كه مردم را أمر به تدبر و تفكّر در قرآن نموده، اگر قابل –دليل دوازدهم

: أمر به تدبر نموده 82چگونه خدايتعالي در سورة نساء آية فهم نبود

�ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&&tt ttββββρρρρ ãã ãã���� −− −−//// yy yy‰‰‰‰ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒtt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ )82: نساء (�####$$

.»كنندآيا چرا در قرآن تدبر نمي«

: فرموده 24آية �و در سورة محمد

�ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&&tt ttββββρρρρ ãã ãã���� −− −−//// yy yy‰‰‰‰ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒšš ššχχχχ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$####ôô ôôΘΘΘΘ rr rr&&&&44 44’’’’ nn nn???? tt ttããããAA AA>>>>θθθθ èè èè==== èè èè%%%%!! !!$$$$ yy yyγγγγ ää ää9999$$$$ xx xx���� øø øø%%%% rr rr&&&&�)24: د محم(

.»آيا چرا در قرآن تدبر ندارند بلكه بر دلها قفل زده شده است«

: فرموده 29و در سورة ص آية 

�ëë ëë====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ....çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&&yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))ÔÔ ÔÔ8888 tt tt����≈≈≈≈ tt tt6666 ãã ããΒΒΒΒ(( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� −− −−//// ££ ££‰‰‰‰ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu�) 29: ص(

.»كتاب با بركتي نازل نموديم براي آنكه تدبر كنند در آياتش«

پس در تمام آيات إلهي بايد تدبر نمود و حتي آيات متشابهاتش قابل تدبر . و مانند اين آيات

.خواهد آمد و تدبر در آيات قرآن واجب است20و قابل فهم است، چنانچه در فصل 

اوامريستكه در قرآن أمر شده به پيروي قرآن و اگر بنا بود كسي نفهمد –دليل سيزدهم

: سورة اعراف 3موده، مانند آية چگونه خداي تعالي أمر باتّباع آن فر

�(( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®???? $$ $$####!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒtt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&&ΝΝΝΝ ää ää3333 øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒóó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ )3: اعراف (�‘‘‘‘§§

.»پيروي كنيد آنچه بسوي شما نازل گرديده از پروردگارتان«

: 157و آية 



� ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$$$$$ ss ssùùùù(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////çç ççννννρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ¨¨ ¨¨““““ tt ttãããã uu uuρρρρçç ççννννρρρρ ãã ãã���� || ||ÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ(( ((####θθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρuu uu‘‘‘‘θθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ9999 $$ $$####üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&&ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ     yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&&

ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδšš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ )157: اعراف (�####$$

پس آنانكه به اين رسول ايمان آورند و او را بزرگ شمرند و ياري كنند و آن «

.»نوريكه به او نازل شده پيروي كنند ايشان رستگارند

: 171و در سورة بقره آية 

�#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%%ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999(( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®???? $$ $$####!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒtt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&&ªª ªª!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%%öö öö≅≅≅≅ tt tt////ßß ßßìììì ÎÎ ÎÎ6666 ®® ®®KKKK tt ttΡΡΡΡ!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø‹‹‹‹ xx xx���� øø øø9999 rr rr&&&&ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã!! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu�) بقره :

170(

و چون به ايشان گفته شود پيروي كنيد آنچه خدا نازل نموده گويند بلكه پيروي «

.»ايمكنيم آنچه را كه پدران خود را بر آن يافتهمي

: فرموده 134و در سورة طه آية 

�$$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘II IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999|| ||MMMM ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘yy yyìììì ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®KKKK uu uuΖΖΖΖ ss ssùùùùyy yy7777 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu�) 134: طه(

.»پروردگارا چرا نفرستادي به سوي ما رسولي كه پيروي كنيم آيات تو را«

پس تمام مسلمين بايد . فرموده21و در سورة لقمان آية 47و همچنين در سورة قصص آية 

ما اگر بشيعه و يا سنّي بگوئي بيائيد پيروي قرآن تابع آيات كتاب خدا باشند، ولي متأسفانه زمان

پس بعد از . اندگويند پدران و علماء ما چنين و چنان گفتهكنيم، ايشان مانند كفّار جاهليت مي

ورود اين همه آيات كه أمر به پيروي قرآن و تدبر در آن شده، اگر مسلماني نديده بگيرد و باز 

ت خود برود از كفّار جاهليت بدتر است، زيرا كفّار جاهليت بدنبال افكار خود و يا افكار ملّ

قرآني نداشتند و چون آمد پذيرفتند و متّحد شدند و از نفاق و عداوت دست برداشتند و نگفتند 

اند و در نتيجه كار فهميم از كالم خدا اعراض كردهفهميم، ولي مردم ما ببهانة اينكه نميما نمي

ز سنّي، و سنّي از شيعه وحشت دارد، و دشمن جاني يكديگرند، و يك بجائي رسيده كه شيعه ا

كنند و شيطان خوان شب و روز در گويندگي خود مادة فساد و دشمني را زياد ميعده بنام روضه

گردانند، و منشإ تمام اين و استعمار و دشمنان دين اسالم را، از خود خوشنود و مسرور مي

كنند كه قرآن هاي علميه به طلّاب علوم ديني تزريق ميكه در حوزهبدبختيها و زيانها اين است

باور خبر ندارند كه اين سخن از ظنّي الداللة و حديث قطعي الدالله است، و طلّاب سادة خوش



كجا پيدا شده و كدام دشمن اين كالم را به ميان ايشان آورده، و اين كالم باطلي است و نتائج 

ندانستن مفاد آن، در از آن جمله عدم توجه محصلين به آيات قرآن و قطعيبسيار سوئي دارد، 

تر است، شما يك خط آن از هر كالمي بهتر و قطعيحاليكه داللت آيات قرآن بر معاني

فهمد كه البالغه را كه حديث است بگذاريد در جنب يك آيه از قرآن، هر كم سوادي مينهج

: تر است، آيا داللت جمله آية تر و داللتش بر معني قطعيالبالغه واضحآيات قرآن از نهج

��k7,F%�6� ��7,j=#l�D+E +_m16� ��7,j=#l�D�)33:، ومحمد54:، والنور92:، والمائده59:النساء ،

)12:والتغابن

: و يا آية 

�#S;+JAeno�+E >kAh+j�6;>H ,�,$�M+g +_m16� 5S>B�)90:النحل(

داللت قرآن بر مطالب آن قطعي است وليكن مطالب آن اجمالي قطعي نيست، اگر بگويند

است كه تفصيل آن در آيه ذكر نشده، گوئيم باشد اخبار نيز چنين است، اخبارهم مجمل دارد، آيا 

ما بعث اهللا نبيا إال بصدق الحديث و أداء األمانة، مطلب آن مجمل نيست و تفصيل : حديث 

: ست، حديث فوق با آية موارد صدق ذكر شده، البتّه مجمل ا

�;+p#1A8�D d�6>B #q;+!;+$r�� ��E YZ,- S�D A&'P,�,$�M+g +_m16� 5S>B� )58:النساء(

تر است، همانطوريكه قرآن گاهي باجمال سخن گفته و هيچ فرقي ندارد، بلكه آيه روشن

عني اجمالي گاهي به تفصيل، اخبار و احاديث نيز چنين است، كالم اجمالي داللت قطعي بر م

سوادان اي از بيعده. تر داللت بر معني تفصيلي، چه قرآن باشد و چه خبردارد و كالم مفصل

�M��0uگويند در جملةچون تزريقات سوء در آنان اثر كرده، مي �-< ' u(Y� چون #6	4:�

واب ايشان باشد، در جميظنّي الداللةشرائط و آداب و كيفيات ذكر نشده و مجمل است پس 

قطعي است ولواينكه بر معني اجمالي باشد مانند داللت أقيموا الصالة: داللت جملة : بايد گفت

�M��0u: حديث  ' u(Y� J° ?�, 8(�> ?$�'fff6 كه تفصيل در اين حديث نيز ذكر نشده

.است

هاي پس حوزهتر است،تر و قطعيبه هر حال كالم خدا از هر كالمي بهتر و داللت آن واضح

تر علميه در عوض اينكه مسلمين را بيدار كنند و به طرف قرآن سوق دهند، خواب آنان را عميق

جواب . فهمدكسي بگويد چون قرآن محكم و متشابه دارد و متشابه آنرا كسي نمياگر . اندكرده



اگر علّت ظنّي و ثانياً. خواهد آمد20متشابه قابل فهم است چنانكه در فصل اوالًاين است كه 

و قطعي الدالله بودن وجود متشابه است احاديث نيز محكم و متشابه دارد، باضافه بر اينكه ضد

پس چرا اخبار را بدين . نقيض دارد، به اضافه بر اينكه كم و زياد شده، در بسياري از احاديث

ني محكم و متشابه دارد دانيد، اخبار بسياري وارد شده كه اخبار ديواسطه ظنّي الدالله نمي

� 0: كه فرمود �چندين خبر نقل كرده از حضرت رضا185بحار ص 2چنانكه مثالً در ج @
�.� ����%:� �¬��%� �"���`# ?5<�,�<�.� 12N:� W2� ',�R:2� �'A �R¬��%� 'A�56f يعني :

ند محكم قرآن، پس محققاً در اخبار ما متشابه است مانند متشابه قرآن، و محكم است مان«

.»متشابه خبر را رد كنيد به محكم آن

قرآن احتياج به تفسير نداشته و ندارد-16
قرآن چون آياتش نازل شد عرب زمان جاهلي آن را فهميد، و از آن متأثّر شد و با شنيدن 

آياتش مجذوب گشت، و بواسطة آن از عقائد و خرافات پدر و مادري و قومي دست برداشت و 

شد چگونه عرب ركت آن بر جهان آن روز تفوق پيدا كرد، اگر قرآن بدون تفسير فهميده نميبه ب

باضافه اگر قرآن محتاج به تفسير بود خدايتعالي تفسيري براي آن نازل . جاهل آن را فهميد

�نوشت، در حاليكه ننوشته و حتّي أئمة هديتفسيري بر آن مي�نمود، و يا رسول خدامي

شود احتياج به تفسيري نداشته قت داشتند تفسيري بر قرآن ننوشتند، پس معلوم ميكه نسبتاً و

.است

تراز كالم ايشانست، اند همه كالم بشري است و كالم خدا روشنتفسيرهائي كه نوشتهثانياً

گوئي و فهمانيدن مطالب از هر بشري استادتر است، اگر كسي كالم روشن حقّتعالي درواضح

الم مفسرين را بطريق اولي نخواهد فهميد، شما بيائيد اين تفسيرهائي كه نوشته خدا را نفهمد ك

تر است، بلي براي كسي كه لغت عرب را شده بگذاريد كنار قرآن و حسا ببينيد كدام مشكل

.داند ترجمة قرآن الزم است ولي ترجمه غير از تفسير است و خواهد آمدنمي

تر نموده تر كند تاريكوض اينكه مطالب قرآن را روشنتفاسيري كه نوشته شده در عثالثاًَ 

البيان كه بهترين تفاسير است براي يك آيه چندين است مثالً تفسير منهج الصادقين و مجمع

اند و در ذيل آن چند روايت متعارض اند و براي يك كلمه چند معني ذكر كردهاحتمال داده



ت صحيح و كدام باطل است، خواننده را سرگردان اند كدام اين احتماالاند و نفرمودهآورده

: گذارند و مي روند، مثال شما به جملة مي

�’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρšš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ àà àà))))‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ�) 184: بقره(

اگر كسي اين . تا صدق گفتار ما روشن شود. باشد مراجعه كنيدسورة بقره مي184كه در آية 

عه كند و به زبان عربي و لغت قرآن وارد باشد هر تفاسير را نديده باشد و خود به قرآن مراج

.شودتر است بگيرد راحت ميمعني كه ظاهرتر و روشن

اند واخبار غلوآميز اند غالباً آيات قرآن را حمل بر خرافات كردهاين تفاسيري كه نوشتهرابعاً 

اند، خرافات كردهاي از حقائق است فعال مملو از اند قرآني كه مجموعهرا در ضمن آيات آورده

مثًل به پشه زده و بعوضه كه حيوان 26نمائي خود در سورة بقره آية مثال حقّ تعالي براي قدرت

كوچكي است و تمام قواي ظاهري و باطني را واجد است آورده كه هم خرطوم دارد براي 

به كيفيت مكيدن خون و هم پر دارد براي فرار، به طوري كه اگر تمام علماي بشري جمع شوند 

مانند علي بن ابراهيم و تفسير برهان و نور –برند، آن وقت مفسرّين شيعه خلقت آن پي نمي

عليِ بن ابي » پشه«"بعوضة"اند مقصود از گفته–الثقلين و مانند آنها به تقليد از يكديگر 

مگر خدا: كسي نبوده به ايشان بگويد! است�رسول خدا"ما فوقها"و مقصود از �طالب

پشه ـرا ببرد كه در عوض آن حضرت را بنام بعوضه ـ �ترسيد نام عليتوانست و يا مينمي

ذكر كرده، اينان هر كجاي قرآن نام حيواني آمده مانند بعوضه و ابل و دابه همه را تأويل 

! نازل شده�براي اينكه به ساير فرق اسالمي بفهمانند آياتي در شأن علي�اند به علينموده

توهين و با قرآن بازي كرده و آن را موهون و مملو از �اين واسطه ندانسته به آن امامو به

اند جعل كرده�اند، شما اگر تفسيري را كه به نام امام حسن عسكريخرافات نشان داده

باشد از تاريخ و قرآن و گويند اعلم مردم ميبينيد امامي كه ميكنيد و ميمطالعه نمائيد تعجب مي

.اطّالع بوده چنانكه در كتاب اخبار الدخيله بعضي از خرافات آن ذكر شده استير امور بيسا

كه در جزء ) دهر(يكي از گويندگان ديني نزد من آمد و گفت شما قبول داريد كه سورة انسان

نازل شده؟ گفتم بلي من قبول دارم، ولي �قرآن است در شأن اميرالمؤمنين و خانوادة او29

دانيد و را ييرو عقل و قرآن نمي�ر؟ من معتقدم شما قبول نداريد، بلكه آن امامشما چطو



تهمت نيست بلكه ادعاي با : زنيد؟ گفتم چگونه تهمت مي: ايد گفت قرآن را هم موهون كرده

كنم بطوري كه خود شما آن را قبول كني، آيا شما قبول داري كه اين دليل است، حال ثابت مي

خيلي خوب در اول : بلي، گفتم : نازل شده؟ گفت �تا به آخر آن در شأن عليسوره از اول 

: گويد اين سوره مي
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.»ما انسان را خلق كرديم«

بلي، : باشد، شما قبول داريد؟ گفت مي�در تفاسير شيعه آمده كه مقصود از انسان علي

:بعد فرموده بسيار خوب، : گفتم 
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.»ما او را از نطفة مخلوط آفريديم«

از نطفة حضرت ابوطالب و فاطمة بنت اسد �آيا شما طبق اين آيه قبول داريد كه علي

از نور خلق شده و �خير علي: خلق شده؟ ديدم تأمل كرد و جواب نداد، و سپس گفت 

پس معلوم شد كه شما قبول نداريد كه اين آيه : ر سال قبل از وجود پدرش بود، گفتم صدها هزا

نازل شده، پس چرا اول اقرار كردي؟ و چرا در تفاسير خود �و اين سوره در شأن علي

ايد كه اين سوره در شأن او است؟ باضافه در تفاسير شيعه آمده كه چون حضرات نوشته

متي اينان علي و فاطمه عليهما السالم نذر كردند سه روز، روزه بيمار شدند براي سال�حسنين

براي گرفتن روزه سه صاع جو تهيه كرده براي �بگيرند، و چون بيماري آنان رفع شد، علي

روز اول موقع افطار . سه روز آرد كردند و هر روز براي افطار خود پنج گردة نان تهيه كردند

ا به او دادند، و خود حضرات با حسنين و كنيز ايشان فضّه مسكيني آمد و هر پنج گردة نان ر

نان را به يتيم دادند و ) قرص(بدون غذا مانده با آب افطار كردند، روز دوم نيز هر پنج گردة 

خود گرسنه ماندند، و همچنين روز سوم، كه از ضعف و گرسنگي چنين و چنان شدند، پس اين 

: آيات و آية 

�5�6� �S7,]#j��,g+E:�s#F�D+E :;]=#K+g+E :;<=#/AJ#$ #_.?,e d�1+� +t;+j�)8:اإلنسان(

خوب بنابراين اگر اينها : بلي، گفتم : نازل گرديد، آيا شما اين مطالب را قبول داريد؟ گفت 

اند و برخالف فرمان خدا از عقل و قرآن پيروي نكرده�و اهل بيت او�راست باشد علي



براي اينكه اوال مگر براي يك مسكين ويا يك نفر يتيم يك : ور؟ گفتم چط: اند، گفت رفتار كرده

خواسته برود دكّان نانوائي باز كند؟ باضافه گويند چراغي نصف نان كافي نبود؟ مگر آن يتيم مي

اند نصف يك نان را به مسكين كسانيكه خود گرسنه! كه به خانه روا است به مسجد حرام است

كردند، اينان بفرمان خدا كه فظ الصحه و سد جوع با باقي نانها افطار ميدادند و خود براي حمي

5 �6�?+uAJ#*فرموده X'P ;+p��,JA?+- �̂ +E&ت قرار داده پيروي . عمل نكردندو از عقل هم كه خدا حج

�-%?<\A $+; *:تابع قرآن نيستند؟ چگونه خدا برسول خود فرموده �و امام�نكردند، آيا پيغمبر
'D+T.H%@ "#$ +TA=�6>B +i#eE&»عمل "..اتبع "آيا خانوادة او نبايد بامر » از آنچه به تووحي شده پيروي كن

و اهل بيت او �؟ خدا پيروي عقل را حتّي بر رسول خود واجب نموده چگونه علي!كنند

اهل بيت و اطفال خود را به ضعف و گرسنگي �پيروي عقل و قرآن را نكردند؟ چگونه علي

مبتال كرد؟ آيا امامي كه به وظائف عقلي و قرآني خود آشنا نباشد امام است؟ باضافه كنيز بيچاره 

چه تقصيري كرده؟ باضافه مگر يتيم چه قدر شكم داشته؟ پس از اين بيان آن گويندة ديني به 

گوئي پس مقصود از اين آيه چيست؟ گفتم ما امام را عالم و فكر فرورفت و گفت راست مي

كنيم، چون قرآن به لغت عرف عرب دانيم و اين آيه را هم طبق لغت عرب معني ميميعاقل

مسكينا و يتيما و أسيرا و اين سه را با واو عاطفه كه داللت بر جمع : گويد نازل شده، آيه مي

و �شود كه اين هر سه با هم در يك شب آمده اند درب خانة عليدارد آورده و معلوم مي

انهاي خود را به آنان داده و البتّه براي سحر خود نان تهيه كردند از همان ايشان يك شب ن

مورد است هر كسي ممكن است يك مرتبه دوصاع جو باقي مانده، بنابراين تفسير به سه روز بي

نيامده "ثم"از غذا خودداري كند و در راه خدا بدهد، در اين آيه مسكينا و يتميا و اسيرا با كلمة 

به سه روز تفسير شود، پس آنچه در تفاسير آمده هم بر خالف قرآن است و هم تا اينكه 

.را جاهل به قرآن نشان داده�برخالف عقل، و قرآن را موهون ساخته و خانوادة رسول خدا

كند و در خدا براي تجليل كسيكه جاهل به قرآن باشد و از عقل پيروي نكند آيه نازل نمي

اي از حقائق است و خانوادة عقيدة ما اين است كه قرآن مجموعه. آوردمدح ايشان سوره نمي

اند و آنچه شيعه نوشته تهمت بايشان است، تمام اين سخنان وقتي رسول هم عاقل و عالم بوده

اند كه اين سوره است كه گفته شود اين سوره مدني است، متأسفانه بسياري از مفسرين نوشته

!و نه نذري تا خدا سوره نازل كند�ه و نه حسينيمكّي است و در مكّه نه حسني بود



هر كس هرمذهبي داشته آيات قرآن را طبق مذهب . انددر اين تفاسيري كه نوشته:خامساً 

خود معني كرده، و با هر كس بد بوده آيات كفر وستم و نفاق را در شأن او نازل دانسته و حمل 

و انفاق و نيكي را در شأن او، در مدح او، به او نموده، و با هر كس خوب بوده آيات ايمان 

نامة اشخاص قرار داده، و جنگ داخلي بين مسلمين نامه و يا قداحدانسته و قرآن را مداح

ور نموده، اگر جبري بوده آيات قرآن را حمل به جبر نموده، و اگر اختياري بوده حمل شعله

دل نيز از اند و الحقين سادهرا مرتكب شدهباختيار نموده، سابقين اين كار را كرده و اين خيانت

توان گفت مي. ايشان تقليد كرده و تمام همت ايشان لعن و يا مدح نمودن از زيد و عمرو است

رجوع به تفاسير براي دانستن مورد نزول و كشف اقوال براي كسيكه مقلّد نباشد و قوة مميزه 

لي را كه با ظاهر قرآن موافق است انتخاب كند داشته باشد خوبست تا گول اقوال را نخورد و قو

تواند آيات مجمله را بوسيلة آيات و قرآن را حمل بر رأي ايشان نكند، و ديگر اينكه انسان مي

چنانكه در فصل �و يا از سنّت رسول خدا» ن يفسر بعضه بعضاآالقر«: ديگر قرآن بفهمد زيرا 

قرآن اگرچه بيان روشن و واضحي است براي و نيزبايد دانست كه . سابق ذكر شد بدست آورد

باشد، ولي هر چه داناتر باشد، بيشتر از قرآن بهره كسيكه بزبان عرب و ادبيات عرب آشنا مي

تواند ازتفريع قواعد و انطباق كليات قرآن بر جزئيات و استخراج قواعد برد، عالم متبحر ميمي

لة خود و زيادي درك خود بهره برد، شخص فقهيه و عقليه و استنباط مطالب به قدر حوص

دانشمنداز تقديم و تأخير كلمه و از فتح و كسر حروف و از سياق آيات و تناسب آنها چيزها 

پس درك جزئيات مطالب قرآن براي اشخاص نسبت بفهمشان تفاوت دارد و . كنددرك مي

. شودن روشن ميبسياري از كلمات، يا جمالت قرآن توسط آيات ديگر و كلمات مشابه آ

اي آنرا كامل نمايد نيست و مختصر اينكه كتاب خدا كتاب كاملي است و محتاج به اينكه بنده

كتاب خدا از هر جهت مستغني از مخلوق است، پس اگر مطلبي را بيان نكرده يا الزم نبوده علم 

.آنرا از بندگان نخواسته، و يا در سنّت رسول بيان شده است

و زياد مصون مانده و تحريف لفظي نشدهقرآن از كم -17
چنانچه در فصل تواتر قرآن تذكّر داديم قرآن متواتر است، بنابراين اگر يك كلمه كم و يا زياد 

باضافه چون قرآن همه جا و در هر خانه . كردندشدند و جلوگيري ميشد مسلمين مطّلع ميمي



برد كند و اگر يك نسخه م نسخ آن دستو در تمام ممالك دنيا نشر شد، ممكن نبود كسي به تما

و بهر حال دالئل بسياري از كتاب و . شدكرد با مطابقة با نسخ ديگر معلوم ميرا كم يا زياد مي

: نخورده و كم و زياد نشده يعني تحريف لفظي نشده سنّت و اجماع و عقل داريم كه قرآن دست

: 9سورة حجر آية :آيه اول: أما آيات
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.»باشيماين قرآنرا ما نازل كرديم و بدرستي و تحقيق خود ما نگاهدارندة آن مي«

��, B<!%*:و مقصود از ذكر قرآن است بقرينة آية قبل كه فرموده Pv46� #_A=�1+� �k.C,! 3#456� ;+p g�D ;+g ��7'6;�w+E +T
xS7,<Ay+]�وعده كرده كه خود حافظ و نگهدارندة قرآن است، پس اگر كسي 9تعالي در آية حقّ. &6

داند، و داند  يا سخن او را دروغ ميبگويد يك كلمه از آن كم و زياد شده، يا خدا را قادر نمي

حال اگر كسي بگويد. دين و خدانشناس واز فرق مسلمين خارج استچنين كسي قطعاً بي

بودن آن است از قدح و عيبجوئي مردم، جواب گوئيم؛ اين صحيح مقصود از حفظ قرآن محفوظ

، قرآن هزار عيجبو داشت، و چه قدر از آن عيجبوئي �نيست زيرا در زمان خود رسول خدا

كردند؛ گاهي سحرش خواندند، و گاهي شعرش گفتند، ولي چون طبق انصاف نبود مؤثّر نشد و 

و اگر كسي بگويد چگونه خدا قرآن را حفظ . كنندد نيز از آن عيبجوئي ميفعالً نصاري و يهو

: كرد، و حال آنكه هزاران نسخه از آن پوسيده و پاره شده يا به آب و آتش رفته، جواب گوئيم

هاي آن نيست زيرا وجود خارجي كاغذي دوام مقصود از حفظ قرآن حفظ هر نسخه از نسخه

فالن قصيدة فالن شاعر محفوظ مانده و يا فالن كتاب : فتيمشود، اگر گنداردو پوسيده مي

محفوظ مانده مقصود اين نيست كه هيچ نسخة از آن پاره نشده بلكه مقصود اين است كه از اول 

هاي متعدد آن چند نسخه پاره تا به آخر آن مانده و چيزي از آن از بين نرفته و لو اينكه از نسخه

دا قول داده قرآن را حفظ كند، حال تو بگو از تمام جهات حفظ بهرحال خ. و يا مفقود باشد

.كرده ما نزاعي نداريم

: 42و 41سورة فصلت آية :آية دوم
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به تحقيق اين قرآن كتابي است عزيز كه از جلو و عقب آن باطلي نيايد، نازل شده «

.»نيازاز جانب خداي حكيم بي

اين آيه داللت دارد كه هيچ باطلي بر قرآن وارد نشود و تحريف يكي از افراد باطلي است كه 

ن است كه تناقض وكذب و اگر كسي بگويد مقصود از باطل در اين آيه اي. بر قرآن وارد نشده

شود و كتابيكه قبل يا بعد از آن بيايد و آن را باطل سازد وجود بيهوده در مطالب قرآن وارد نمي

نداشته و ندارد، جواب اين است كه كلمة باطل عام است و تمام آنچه را كه ذكر شد شامل 

د نشده، البته آيات شود، چنانكه شامل تحريف نيز مي شود، پس چنين باطلي بر قرآن وارمي

ديگري نيز در قرآن وجود دارد كه بر بطالن تحريف داللت دارد اگرچه صريح نباشد و به اشاره 

: سورة واقعه 78و 77داللت كند مانند آية 
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.»در كتاب محفوظبه تحقيق اين كتاب قرآني است بزرگ «

:سورة بروج 22و 21يعني در پناه قدرت حق مصون است، و آية 
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.»بلكه اين كتاب قرآني است داراي مجد ودر لوحي مصون خواهد بود«

: سورة انعام 34و آية 

�ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρtt ttΑΑΑΑ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ tt tt7777 ãã ããΒΒΒΒÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ss ss3333 ÏÏ ÏÏ9999«« ««!!!! $$ $$####44 44ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρxx xx8888 uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ&& &&““““ ÎÎ ÎÎ**** tt tt6666 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡšš šš ÎÎ ÎÎ==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####�

)34: انعام (

: همين سوره 115و 114و آية 
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: سورة كهف 27و آية 
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تواند تبديل كند و يا عوض گويد كلمات قرآن را كسي نميكه در تمام اين آيات صريحاً مي

.نمايد
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K� تر يعني موافق با قرآن كتاب اهللا و سنتي كه صحيح: و در بعضي روايات ,��6 -���

گذارم، و بايد تا قيامت به آن اين قرآن را ميان شما مي: فرموده�پس رسول خدا. است، آمده

قرآن حجتي است . باشيد، و اگر تحريف در آن شده باشد، قابل تمسك نخواهد بودمتسمك

مستقلّ چنانچه مدارك آن ذكر شد، و سنّت نيز حجتي است مستقلّ، و هر يك از اين دو داللت 

باشند نه اينكه مجموعاً بر مطلبي كرد آن مطلب صحيح است، پس قرآن و سنّت دو حجت مي

كه �ي هر يك داللت بر مطلبي كند كافي و الزم األخذ است، و لذا أئمهيك حجت باشند، يعن

كردند بودند همواره در مطالب خود و اثبات آن استدالل به ظاهر قرآن مي�عترت رسول خدا

كردند، خصوصاً در مورد نزاع كه در كلمات حضرت استدالل مي�وگاهي نيز به سنّت رسول

شود كه اين حجت از اين تمسك و استدالل مسلّم مي. ر شدذك53و نامة 23در خطبة �امير

شد، و به اضافه؛ كتاب مدوني بوده نخورده، و إلّا از حجيت ساقط مييعني قرآن و سنّت دست

. كه ميان أمت خود گذاشته


�1 0:سؤال كردند�از أميرالمؤمنين: در مقدمة چهارم تفسير صافي نقل كرده : دوم$, *�
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���%� ?5 WR5 
�, ?SK�6, غير از قرآن چيزي از وحي مانده �آيا نزد شما از رسول خدا: يعني

اي فهمنه، قسم به آنكه حبه را شكافت و جان را ايجاد كرد جز اينكه خدا به بنده: است؟ فرمود

شود از اين خبر معلوم مي). كه بتواند از قرآن چيزي استخراج كند(در كتاب خودش را بدهد 

.غير از قرآن معمولي چيزي نزد آن حضرت از وحي نبوده چه بعنوان قرآن و چه بعنوان ديگر



أدلّة ديگر بر نفي تحريف لفظي
شده ميزان خرابقرآن ميزان صحت و سقم و كم و زيادي مطالب اسالمي است، اگر -1

توان با آن ميزان درست سنجيد، پس اگر باشد، يا يكي از ابزار و اساس آن كم شده باشد، نمي

شود آنرا ميزان قرار داد و نعوذ باهللا خدا اشتباه كرده كه آنرا ميزان قرآن تحريف شده باشد نمي

زندقه است و جائز قرار داد، و يا نتوانسته ميزان دين خود را حفظ كند و اين سخن كفر و

.نيست

گويند پس از سورة حمد بايد در نماز يك سورة تامه از سور قرآن تمام فقهاي شيعه مي-2

آيات پس از قرائت حمد بايديك سورة تامه بر پنج ركوع تقسيم شود، و |}zخوانده شود و در 

قرآن را تام و تمام هاي شود سورهپس معلوم مي. اندهر سوره از سور قرآن را كافي دانسته

. دانستنددانند و إالّ كافي نمياي را از كم و زياد مصون ميدانند و هر سورهمي

نبودن دليلي بر تحريف، خود دليل بر عدم تحريف است زيرا آنكه مدعي تحريف است، -3

فاء گويد گذاشته ولي خلبراي امت خود قرآني نگذاشته ورفته و يا مي�گويد رسول خدايا مي

قرآني نگذاشته كه سخن �پس از او و يا ديگران كم و زياد كردند، پس اگر بگويد رسول خدا

گويد، گذاشته بايد او بر خالف اجماع است، و هم بر ضّد سخن خدا و رسول است، و اگر مي

معلوم كند چه كس آنرا تحريف كرده، در صورتيكه دليلي بر تحريف شخص معيني نيست، اگر 

قرآني را كه تمام اصحاب . گوئيم چگونه و براي چه، مي"شيخين": العي بگويداطشخص بي

كوشيدند و آن همه براي حفظ آن همت داشته و رسول و ساير مسلمين در حفظ و نشرش مي

نشد و يا مطلع شد كم و زياد كردند كه هيچ كس مطلع "شيخين"كردند چگونه فشاني ميجان

گذشتند و در راه آن از خانه و خانواده و مال اي آن از جان ميو اعتراضي نكرد، قرآني كه بر

نمودند چه شد كه اعتنا بتحريف و كردند و تمام هستي خود را نثار آن ميخود صرفنظر مي

و ابوذر و عمار و ساير فدائيان اسالم با آن �محرّف آن نكردند، حتي اشخاصي مانند علي

پس اين ! ما براي كتاب آسماني خود دلسوزي نكردند؟شدت ايمان، بقدر يكنفر از عوام زمان

گوئيم در كدام يك از آيات قرآن مطلب يقينا باطل و گويندة آن از عقل تهي است، به اضافه مي

اند دست بردند و يا كم و زياد كردند؟ آياتي كه مربوط برياست ايشان نبوده كه قطعاً كم نكرده

ي هم چنين ادعائي نكرده و هيچ تاريخي متعرض آن و كسنبوده زيرا براي اين كار غرضي



كه در بعضي از كلمات خود گله از خلفاء داشته از چنين �نشده، حتي علي بن ابيطالب

موضوعي ياد نكرده و ادعا و اعتراض ننموده، اما اگر بگويي آياتي كه مربوط بزعامت و 

ستان او كه در ابتداي امر و ساير دو�اند، خواهيم گفت حضرت اميرحكومت بوده كم كرده

اند چنين سخني سخن گفته"شيخين"در امر خالفت با �خالفت پس از وفات رسول خدا

اگر آياتي . راجع باين موضوع در احتجاجات خود نگفتند و نامي از كم كردن آيات قرآن نبردند

راض بود بايد خود آنحضرت و ساير معترضين كه اعت�راجع بخالفت و زعامت حضرت امير

داشتند تذكر دهند و براي آنجناب استدالل و استشهاد كنند و حال آنكه چنين كاري نكردند، اگر 

اي بود تذكر آن برهر سخني مقدم بود، پس در اول امر خالفت قبل از استقرار خالفت چنين آيه

اما زمان خالفت عثمان پس او محتاج بچنين كاري. چنين صحبتي نشده و سخني بميان نيامده

نبود زيرا پس از استقرار خالفت شيخين و گذشت سالها كه خالفت بعثمان منتقل شد اگر چنين 

كنند نه پس از گذشت سالها، آياتي كه براي آياتي بود بايد در اول امر خالفت كم يا تحريف

باضافه زمان عثمان . خالفت شيخين ضرر نداشت براي خالفت عثمان بطريق اولي ضرر نداشته

باضافه . شرق و غرب جهان منتشر شده بود و براي عثمان كم و زياد آن امكان نداشتقرآن در

كرد قاتلين او كه بدور خانة او اجتماع كردند براي قتل او، بايد اگر عثمان چنين كاري مي

و هيچ . احتجاج باين كار كنند، و الاقل يكمرتبه باو ايراد كنند و حال آنكه چنين ايرادي نكردند

براي تحريف باو اشكالي كرده باشند، بلكه �دهد كه اصحاب رسول خدانشان نميتاريخي

المال و نصب مأمورين نااليق بود، در حاليكه امر ايراد ايشان بعثمان راجع بحيف و ميل بيت

واجب بود كه اگر عثمان قرآن را كم يا زياد �بن ابيطالبقرآن مهمتر بود، باضافه بر علي

فت خود قرآن را باصل آن برگرداند و كامل نمايد و قرآن كامل را نشان دهد نموده در زمان خال

كه در خالفت خود پس از قتل عثمان �نه اينكه سكوت كند و الاقل اشاره هم نكند، علي

البالغه و حتي در نهج. فرمان داد امالكي كه در تصرف مأمورين عثمان بود بصاحبانش برگردانند
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PK�6f ن امالك زناني تزويج شده و كنيزاني خريده شده هر آينه : يعنيĤبخدا قسم اگر بيابم كه ب

كسي كه براي يك وجب زمين . آن را برگردانم زيرا در عدالت وسعتي است كه در جور نيست

دلسوزي كرده و از دست مأمورين عثمان گرفته چگونه ممكن است ببيند المال اين همهبيت



باضافه مردم را امر كند به رجوع بقرآن ! اي نگويد؟شود و بروي خود نياورد و كلمهقرآن كم مي

پس مسلم بدست عثمان چنين عملي انجام نشده، و پس از . معمولي و آنرا امام و حجت بخواند

ين احتمالي داده نشده، زيرا آنقدر در بالد اسالمي در مساجد و او كه ديگر براي احدي چن

محافل حافظ و قاري زياد شده بود كه براي احدي دسترسي به تمام آنان امكان نداشت و چنان 

يك واو در جايي از كلمات قرآن بود، يا �بقرآن توجه داشتند كه اگر در قرآن زمان رسول خدا

ها بگذارند دانستند كه آن واو يا الف را در ساير قرآنموظف ميپس از واو الفي بود همه خود را

ها مدور باشد، مواظبتي كه در واگر تائي مدور بود همه سعي داشتند كه در تمام نسخه

برداري قرآن شده در هيچ كتابي نشده، پس چگونه ممكن است كسي در قرآن دست برد و نسخه

داني را سياه كند كه پس از هزار و سيصد سال كسي مطلع نشود، آري خدا روي جهل و نا

يكعده عوام براي ايجاد تفرقه و عناد و بدگويي بفرق مسلمين چند نفر اخباري كج سليقةسفيه 

آوري كردند كه همان اخبار نيز داللت آمدند اخباري را براي اثبات تحريف از كتب مجعوله جمع

خبرباشد، ما آن اخبار را در نظر خواننده يبر تحريف ندارد، مگر براي كسي كه از همه جا ب

. گذاريم تا خود قضاوت كندمي

در اينجا ما كلمات بعضي : اقوال بزرگان و علماي فريقين و تصريح ايشان بر عدم تحريف-4

اجماع مسلمين بر اين : گويد عالّمة طبرسي در مجمع البيان مي: كنيم را از باب نمونه ذكر مي

يزي زياد نشده، اما اينكه كم شده يا خير، نظر صحيح از مذهب ما اين است است كه بر قرآن چ

علم بصحت نقل : و سيد مرتضي نيز چنين فرموده و در چند موضع فرموده . كه چيزي كم نشده

و زياد و كم نشدنش مانند علم ما است به شهرها و مانند علم ما بوقايع �قرآن از رسول خدا

يرا عنايت مسلمين شديد و دواعي بسياري بر نقل و حفظ قرآن از كم تاريخي و كتب مشهوره، ز

و زياد بوده، زيرا قرآن معجزه رسالت و مأخذ علوم شرعيه و احكام دينيه بوده و علماي مسلمين 

سكنات آنرا حفظوحتي شمارة حروف و اعراب،اندبنهايت در حفظ و حراست آن كوشيده

همانطوري كه ما علم بديهي داريم و : و در جاي ديگر فرموده )تا كم و زياد نشود(اند كرده

و امثال آن كه تفصيل فصول و ابواب آن معلوم است و اگر "سيبويه"بكتب مصنفه مانند كتاب 

شود كه ملحق است و يا از اصل كتاب، معلوم و مميز مي. كسي چيزي به آن بيفزايد و يا كم كند

نويسد ايت بضبط قرآن بيشتر از كتب ديگر بوده، و نيز سيد ميهمانطور است قرآن در حاليكه عن



جمع و مدون شده بمانند همين قرآن كه نزد ما است، و مكّرر به �قرآن در زمان رسول خدا: 

اي از حشويه و اند، و اگر عدهعرضه شده، و جماعتي از صحابه بر او تالوت كرده�رسول خدا

اند، اعتنايي به سخنان ايشان نبايد كرد، زيرا اينان بگمان هبعضي از اخباريه بر خالف اين گفت

شيخ صدوق در . اند كه علم قطعي بر خالف آنها استخود به بعضي از اخبار ضعيفه استناد كرده

اعتقاد ما اين است كه اين قرآن ميان جلد همان قرآني است كه خدا به : اند كتاب خود فرموده

ر از اين نبوده و كسي كه غير از اين بما نسبت دهد دروغ گفته رسول خود نازل نموده و زيادت

و شيخ طوسي در ). البالغه به همين مضمون نقل شددر نهج�چنانكه از اميرالمؤمنين( است 

سخن گفتن در زياده و نقصان قرآن سخني است غير الئق زيرا اجماع : تفسير تبيان خود فرموده 

و آقاي . ب صحيح ما بر اين است كه چيزي از آن كم نشدهبر بطالن زيادتي در قرآنست و مذه

خوئي در كتاب بيان ادعاي اجماع نموده بر تواتر قرآن و عدم زياده و نقصان در آن، و شيخ 

اخباريكه در زياده و نقصان وارد شده تماما خبر واحد و قابل تأويل است و : طوسي فرموده 

اند بر عدم ز اعالم ديگر ادعاي اجماع نمودهو بسياري ا. شودعلمي بصحت آنها پيدا نمي

تحريف، از آن جمله شيخ بهائي و محقق كلباسي و محقق بغدادي شارح وافيه و محقق كركي و 

. انداجماع علماء و فضالي اهل سنّت نيز همين را گفته

. گنجدو البته دليلهاي ديگري نيز بر عدم تحريف هست كه در اين مختصر نمي

اندكردهبه تحريف، با كتاب خدا بازيقائلين -18
اند كه تماما ضعيف السند و فاسد المتن و يا مدعيان تحريف، به رواياتي استدالل كرده

يك روايت كه از هر جهت صحيح باشد، در ميان آنها . باشدمخدوش المتن و يا قابل تأويل مي

مقداري از آن روايات را در ما . متن تمام آنها داللت بر جعل و غرض و عداوت دارد. نيست

بن محمد آوريم تا خواننده خود قضاوت كند، ناقل بسياري از آن روايات، احمداينجا مي

يا از علي . او فاسد المذهب و قائل به تناسخ بوده: اند السياري است كه تمام علماي رجال گفته

اين روايات بر . داننداحمد الكوفي نقل شده كه علماي رجال او را كذاب و فاسد المذهب مي

يا نام منافقين در قرآن بوده، �نام علي و أئمه: گويد اي از آنها ميدسته. باشدچند دسته مي

از اسالم خارج و محكوم به كفر و شركند، za|باشد و مي) كنندگانغلو(za|راويان اين دسته از

.مانند محمد بن فضيل و جابر بن يزيد و امثال ايشان



روايت كرده كه واليت علي بن �كافي از محمد بن فضيل از حضرت رضا:اول روايت

: در جميع كتب انبياء و از آنجمله در قرآن مكتوب بوده در جملة �ابيطالب

0�4�' P��' ' 
:� u��$� �@ ���� � �K�� ��'6 حال شما برويد آية ، :

� ss ss9999yy yy]]]] yy yyèèèè öö öö7777 tt ttƒƒƒƒªª ªª!!!! $$ $$####.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘�) 34: غافر(

مالحظه كنيد تا ببنيد چگونه اين راوي خدانشناس با آية قرآن بازي 34را در سوره غافر آية 

كرده، اين آيه را خدا از قول كفار قوم فرعون در مقابل مؤمن آل فرعون نقل كرده، در آنجا كه 

�*:گويد مؤمن آل فرعون مي b8 �� b� �1 a2�4b� b, av� b̀ b# �±l@ l8 �� b	 � b� b' lA�b$|%U l|� b� �� 1 a2b� � b� b�� l�l� �
 a� b��d� b�a- b8 �� b�
 \A� b� �� l� a�b� bWb5 a|� l*l� ��a� � b� b' \1 l�� b, �� l�* �| �� ³� bk ls �1a%�� l& bW b5 lw�b$�4b����l� a*�� b	 � l� aX a��a� �1 a��� b� �
b.b� b'

 b� �b� �1a%�� a	 b�b� b�  b�l@ ´|% b/ l�l� 1 a��� b� }]�b- �� d� }v l �µ a� b� a� �� b� a|� d* l�a� b�l� b� b� E�� a� b� l9 l
 �Kb� � l� a|� b�bK��& .
ترسم عذابي بر شما نازل شود مانند روز اي قوم من، من مي: مؤمن آل فرعون گفت : يعني

اي ترسم بر شما از روز قيامت، روزي كه براحزاب، مثل قوم نوح و عاد و ثمود، اي قوم من مي

هاي فرار از عذاب پشت كنيد و هيچ پناهي شما را از عذاب خدا حفظ نكند، يوسف قبالً با دليل

خدا پس از او : روشن آمد و شما همواره در شك بوديد تا وفات كرد، چون از دنيا رفت، گفتيد 

�: پيغمبري نخواهد فرستاد  ss ss9999yy yy]]]] yy yyèèèè öö öö7777 tt ttƒƒƒƒªª ªª!!!! $$ $$####.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ل شك و خداي تعالي اه�

. كنداسراف را اينطور گمراه مي

�: در اين آيه قوم كافر فرعون گفتند  ss ss9999yy yy]]]] yy yyèèèè öö öö7777 tt ttƒƒƒƒªª ªª!!!! $$ $$####.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘� خدا اين گفتار ،

اند و در كتب أنبياء نبوده بلكه سخن را از ضاللت ايشان شمرده، اين جمله را خدا و أنبياء نگفته

ا بكتب انبياء بسته ومحمد و علي را نيز ضميمة اين قول كفار است، ولي راوي اين قول باطل ر

. را خالف كرده است»من بعده«نعوذ باهللا و نموده و با كتاب خدا بازي كرده،

: سوره بقرة را چنين نازل كرد 23كافي از امام باقر روايت كرده كه جبرئيل آيه :روايت دوم 
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)23: بقره (



يعني اگر شما در حق علي از آنچه بر بندة خود نازل كرديم در شك و ترديد «

.»اي مانند آن بياوريدهستيد، سوره

را قبول داشتند نه قرآن را، �خوانندة با انصاف مالحظه كن خدا به كفاري كه نه رسول خدا

اين . اي مثل آن بياوريد و هرگز نخواهيد آورددرباره اين قرآن اگر شك داريد، سوره: گويد يم

بايد پرسيد آن آياتي كه خدا راجع به علي نازل كرده و از كفار خواسته ! چه ربطي به علي دارد؟

. اورندمانند آن را بياورند كجاست؟ كفار كه خدا را قبول ندارند چگونه يك سوره درباره علي بي

داند چگونه كفار فهميدند درباره علي نازل شده؟ آيا بقول شما قرآني را كه كسي جز امام نمي

راوي اين روايت عقل و ادراك را نداشته كه چنين دروغي جعل كرده و با آية قرآن بازي كرده 

. است

: سوره بقره 143در تفسير آية :روايت سوم 
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)143: بقره (

110همچنين آيه ! بودهP�S�'6#0:3اند كه فرموده اين آيه روايت كرده�از امام صادق

: سوره آل عمران 

�öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää....uu uu���� öö öö____ yy yyzzzz>> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&&ôô ôôMMMM yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&&ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999tt ttββββρρρρ ââ ââUUUU ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' ss ss????ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////�

)110: آل عمران (

0P:3# F`6بوده و تحريف شده .

شود راوي اين روايت دين اسالم و امت اسالمي را دين معتدل و امت معتدل معلوم مي

داند و فقط أئمه را متصف به داند، و أمر به معروف و نهي از منكر را بر مسلمين واجب نمينمي

ايرين، كه خدا اين آيات را به داند كه بايد أمر به معروف و نهي از منكر كنند، نه ساين صفت مي

. أئمه خطاب كرده

و �$%1و��K$��1وقتي اين آيات نازل شد، مخاطب : بايد از طرفداران اين راوي پرسيد 

�آن أئمه كه هنوز بدنيا نيامده بودند چگونه مخاطب شدند؟ ولي ! اند؟كدام اشخاص بوده-;��'

جعلناهم و كانوا : خوب بود خدا بفرمايد اند،مخاطب نبوده�مسلمين حاضر و خود رسول خدا



شما . كه بر غائبين صدق كند نه بر حاضرين، آنهم به صيغه استقبال نه صيغه ماضيو يأمرون

!!! كنندمالحظه كنيد اين دشمنان دين چگونه بنام امام با قرآن بازي مي

يت كرده كه آيه بحاراالنوار از امام باقر روا92جلد 64مجلسي در صفحة : روايت چهارم 

: سوره إسراء 89

�## ##’’’’ nn nn1111 rr rr'''' ss ssùùùùçç çç���� ss ssYYYY øø øø.... rr rr&&&&ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))#### YY YY‘‘‘‘θθθθ àà àà���� àà àà2222�) 89: إسراء(

"!-,�+ أآ(� ا�)�س ��&% $#" إ آ �را" :چنين بوده

بايد از راوي پرسيد سورة إسراء كه مكي است و در اوائل بعثت نازل شده، آن وقت صحبت 

كثر مردم به واليت او كافر شوند، باضافه در آن زمان و بحثي از خالفت واليت علي نبوده تا ا

. مردم ايمان نياورده بودند تا اكثر ايشان كافر شوند

اند، چگونه از حق شما مالحظه كنيد اين نويسندگان كتب حديث چه بر سر اسالم آورده

. تعالي نترسيدند

امام صادق كه روايت شده از) چاپ آخوندي(بحار 92جلد 61در صفحه : روايت پنجم 

: در سوره عم جمله : فرمود 

��4": آنچه نازل شده &&&&ويقُولُ الْكَافرُ يا لَيتَني كُنت تُرَاباً****بايد . بوده است",����E "يعني"-�

مردم مشرك بودند و مذهب علوي ابوترابي -در مكه نازل شده–اين سوره مكي است : گفت 

يعني اي كاش من علوي بودم، كساني كه �� �4%$?ند و بگويند در كار نبوده تا مشركين تمنا كن

اي كاش ما علوي بوديم؟ آيا قائلين بتحريف و : گويند اسالم را قبول نداشتند چگونه مي

شود كه نام نويسندگان چنين رواياتي قوة تعقل نداشتند؟ آيا با چنين روايات موهوم ثابت مي

علي و علوي در قرآن بوده؟ 

مطالب مندرجة در اين روايات را تكذيب �ينيم فرزند همين علي يعني امام صادقبما مي

و اوالدش در قرآن نبوده چنانكه كافي بروايت صحيح از ابوبصير �نام علي: گويد كرده و مي

گويد از امام روايت كرده و آقاي خوئي در كتاب البيان آن را روايت كرده كه ابوبصير مي

سوال كردم و گفتم مردم &أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرَّسولَ وأُولي األَمرِ منكُم*:دربارة آية �صادق

به مردم : در قرآن ذكر نشده؟ فرمود �و حسين�و حسن�گويند چرا نام عليمي



همانطوري كه نام سه ركعت و چهار ركعت نماز را در خدا قرآن نياورده تا رسول او : بگوئيد 

. بيان كند�را هم قرآن نياورده تا رسول خدا�و حسنين�ند همانطور نام عليبيان ك

بنابراين روايت به تصديق امام صادق نام علي و اهل بيت او در قرآن نبوده و نيامده و تمام 

باضافه دليل بر اينكه نام . گويد نام علي در قرآن بوده، و مردود و مجعول استرواياتي كه مي

به امر خدا علي را معرفي �بوده قصة غدير و حديث غدير است كه رسول خداعلي در قرآن ن

، و اگر نام علي در قرآن مذكور بود قبالً معرفي شده "�� �$� ����K5 9? ���9"كرده و فرموده 

بود و همه مسلمين دانسته بودند و محتاج به معرفي و اعالم نبود و آنهمه مقدمات و اجتماع در 

گويد نام علي در قرآن بوده حكم نبود، حديث غدير به كذب تمام رواياتي كه ميبيابان الزم 

و قبل از استقرار حكومت بر ابوبكر، بايد �باضافه پس از وفات حضرت رسول خدا. كندمي

و دوستانش كه به مسجد آمدند و با ابوبكر محاجه كردند قبل از هر چيز آياتي كه �خود علي

بر مردم بخوانند زيرا در آن روز كه هنوز قرآن تحريف نشده بود، اگر در آن بوده �نام علي

دادند و به آن استدالل قول قائلين به تحريف را قبول كنيم، خوب بود آن آيات را تذكر مي

شود كه چنين كردند، در صورتي كه چنين گفتگو و استداللي از كسي نشده، پس معلوم ميمي

. آياتي در كار نبوده است

�روايت كرده كه چون رسول خدا42بحار صفحة 92مجلسي در جلد :يت ششم روا

قرآن را جمع نموده و به مسجد رفت و به اصحاب رسول خدا عرضه كرد، �وفات كرد، علي

پس ابوبكر چون قرآن را باز كرد در اولين . همانطور كه رسول خدا به او وصيت كرده بود

يا علي آن را برگردان ما به قرآن تو : ر برخاست و گفتهاي خودشان را ديد، عمصفحه رسوائي

علي قرآني آورده كه رسوائي مهاجرين و : بعد زيد بن ثابت را خواند و گفت. احتياج نداريم

دانيم كه قرآني تأليف كنيم، و رسوائي مهاجرين و باشد، ما چنين صالح ميانصار در آن مي

مانند اين روايت، روايت . تا آخر... د قرآني نوشت زيد اجابت كر. انصار را از آن ساقط سازيم

اين قرآن، آن قرآني كه نازل شده : كه علي فرمود : بحار نقل شده 92جلد 60ديگري در صفحة 

اند و ها را پاك كردهنيست، زيرا در آن قرآن، نام هفتاد نفر از منافقين با نام پدرانشان بوده كه آن

.  ل خدا گذاشتند، زيرا ابولهب عموي رسول خدا بودنام ابولهب را براي اذيت رسو

: خوانندة عزيز مالحظه نما و ببين 



اين دو روايت داللتي بر تحريف ندارد، زيرا ممكن است بگوئيم نام منافقين در قراني :اوالً 

گويد بعنوان تفسير يا مورد نزول يا بعنوان تأويل بوده، اين چه ربطي به خود مي�كه علي

كتاب البيان مرقوم داشته، اضافه 184دارد چنانكه همين مطلب را آقاي خوئي در صفحة قرآن 

ومعاشرت او با اصحاب خود چه مؤمن چه منافق يكسان بوده و با �بر اين، سيرة رسول خدا

. كرده و بناي او بر تأليف قلوب بوده و بنا نبوده نفاق كسي را ظاهركندهمه بخوبي معاشرت مي

ر العيوب است، بنا نبوده اسرار درون بندگان را بگويد و در كتاب خود علني خدا هم ستا

كند، چگونه ممكن است خداي ستار العيوب اسماء منافقين را در كتابش بگويد و مسلمين را 

بجان يكديگر بيندازد كه يكديگر را سب و لعن كنند و ايشان را بر اختالف و تشتّت تحريك 

ي واقعا منافق هم باشد ممكن است در آخر عمر توبه كند، در اين كند، در حالي كه اگر كس

�صورت اگر نام او در كتاب آسماني بماند صحيح نيست، اگر نام منافقين در زمان رسول خدا

شدند و ديگر از خجالت نزد در قرآن بود، بواسطة نشر آن منافقين از اطراف پيغمبر متفرق مي

شدند، و ديگر احتياجي به و بكلي از مسلمين جدا ميماندند و اصحابش نمي�رسول خدا

دهد كه خداي سفارشات در غدير و غير غدير نبود، آيا هيچ مسلمان عاقلي چنين احتمالي مي

ستار العيوب، كشاف العيوب شود و ميان مسلمين تفرقه اندازد، اگر چنين بود پس چرا در آية 

: توبه برسول خود فرموده 101
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شناسي، ما كه خدائيم آنان بعضي از اهل مدينه منافقند، تو اي رسول ما، آنان را نمي«

.»شناسيمرا مي

كه بقول شما نام منافقين در قرآنش بوده، آنها را �در اين حال چگونه رسول خدا

شناسند؟ آيا اين تكذيب قول خدا د، ولي قائلين بتحريف پس از هزار سال آنها ميشناسنمي

��2�z":نيست؟ آيا نبايد گفت � ?�, � �$K�"fمصحفي داشته، �باضافه اگر حضرت علي

متن آن، با ساير قرآنهاي رايج بين مسلمين هيچ اختالفي نداشته است و اشخاصي كه قرآن 

از جمله كساني كه مصحف آنحضرت را و . انداين مطلب تصديق داشتهاند بآنحضرت را ديده

�ديده، ابن نديم است كه در كتاب الفهرست نوشته است كه قرآني را كه بخط حضرت علي

بردند، در نزد ابي يعلي حمزه آنرا از يكديگر بارث مي�بوده و مطابق معمول اوالد امام حسن



پس بايد گفت قائلين بتحريف مردماني . ديده است�سنيكي از فرزندان امام ح) ره(الحسني

اند كتاب خدا و سند اند و خواستهاحمق يا مغرض و ملعبة دست يهود وساير دشمنان اسالم بوده

راستي باعث خجالت راستي . اعتبار كنندسخنان پوچ و روايات جعلي بياسالم را با اين

سالم و محدث ثقه خود را عالم ناميده و وشرمندگي است كه چند نفر آخوندي بنام حجت اال

¡X��� ?5 ]�S �%�[ �[ 0: بكتاب خدا بتازند و براي ابطال سند اسالم كتابي بنام  *Y5
]���xبنويسند و اين روايات و خرافات و خزعبالت را درآن جمع كنند، و چاپ كرده 6

مسلمين بكشند كه هان اين بدست يهود و نصاري بدهند تا آنان مكرر چاپ كرده و آن را برخ 

مسلمين بتصديق شيخ العلماء و خاتم المحدثين خودتان كتاب آسماني شما تحريف شده و 

و قرآن ) جزء استقرآن موجود سي(اعتبار است و بقول ايشان شصت جزء قرآن ساقط شده بي

توان گفت المي ميآيا به چنين افرادي مسلمان و عالم اس. اعتبار استما بيمانند تورات و انجيل

ما چون . توان بدست مؤمنين داد؟ نه و اهللانويسند ميو كتاب دعائي كه چنين اشخاصي مي

بينيم، ناچار بايد با ايشان پيكار كنيم و مسلمين را طرفدار حق و حقيقتيم و اين موهومات را مي

اي از اگر چه عده. بيدار و از شرّ آنها و از خواندن كتاب پر از شرك و خرافات آنان برهانيم

ترسند از ترس عوام از ما بدگوئي اطالع و گمراه ميخبر يا ترسو كه از عوام بينمايان بيروحاني

بهرحال محال است خداي تعالي مقلّد شيعيان صفويه شود و تمام اصحاب رسول خدا را . كنند

د و در كتاب آسماني مرتد بخواند و رسوا كند و نام بزرگان اصحاب رسول خدا را منافق بگذار

جنگ داخلي بين مسلمين ايجاد كند، ولي كسي از �خود بياورد و در زمان حيات رسول خدا

و جز �اطالع بمانند جز عليمسلمين اين آيات و أسماء منافقين را نداند و نشناسد و همه بي

نهان كند حاجي نوري پس از هزار سال، و علي هم كتاب خدا را در صندوقي مقفّل بگذارد و پ

. تا شيعة صفويه پس از هزار سال مطلع شوند و آن را بيان كنند

بوده، بايد خدا آن را �اگر ذكر ابولهب در قرآن مانده و موجب اذيت رسول خدا–ثانيا 

نازل نكرده باشد تقصير اصحاب رسول خدا چيست؟ ديگر اينكه ابولهب كافر بوده، كافر از دنيا 

كرده، اين چه ربطي به ساير مؤمنين دارد؟ آيا شما كه مي�خدارفت و علناً تكذيب رسول 

دانيد و همت شما اثبات تحريف قرآن است از كجا اصحاب رسول خدا را اكثرا منافق مي

خودتان منافق نباشيد و نخواهيد تيشه به ريشه اسالم بزنيد؟ 



ه مائده روايت سور67تفسير صافي و بسياري از كتب ديگر در تفسير آية :روايت هفتم 

: اند كرده
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�Q 5? ,�?, ل شده و آيه چنين است در خم غدير ناز� �� Q4� �M"# �� ®��
����5�2و كلمه "�Tاند، و مقصود از كلمه را انداخته56? ,�?0و كلمه  8�.�اصحاب رسولند 

. ترسيدمي�از ايشان در مورد اظهار خالفت علي�كه همه كافر بودند، و رسول خدا

از طرف پروردگارت به تو نازل �ربارة عليهان اي رسول آنچه د«: ومعني آيه چنين است

يعني (اي، خدا ترا از مردم شده به مردم برسان و اگر اينكار را نكني تبليغ رسالت خود را نكرده

.»كندرا هدايت نمي) يعني اصحابت(كند، خدا قوم كفار حفظ مي) از اصحابت

:بايد گفت 

سفارش نموده، ولي �نسبت به علي�ما قبول داريم كه در غدير خم رسول خدا:اوال 

اند قبول نداريم و در آيه بوده بعداً آن را حذف كرده56? ,�?0گويد كلمة اين روايت را كه مي

إِنَّا نَحنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وإِنَّا لَه ****:دانيم، زيرا خدا راستگو است، و خدا فرمودهآن را دروغ محض مي

بودن كلمه �قرآن را از كم و زياد شدن حفظ كند و امام صادقو قول داده كه،&&&&لَحافظُونَ

»U�J«را در قرآن تكذيب نموده و چنانكه در ذيل روايت پنجم فرمايش او ذكر شد .

باشد و �اصحاب رسول خدا"القوم الكافرين"و كلمه "ناس": اگر مقصود از كلمة : ثانيا 

ايم، آياتي از اصحاب يات قرآن مخالفت كردهبگوئيم اصحاب رسول جز سه نفر همه كافرند با آ

رسول تعريف كرده و ايشان را مؤمن صادق و مورد رضايت خدا خوانده و مكرر در قرآن از 

: فرموده 100در سورة توبه آيه . ايشان مدح كرده
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خدا از مهاجرين و انصاري كه در ايمان بر ديگران سبقت گرفتند و اول «: يعني

.»ايمان آوردند و كساني كه با نيكوكاري از ايشان تبعيت كردند، راضي است

: فرموده 29در سوره فتح آيه 

�ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ ££ ££ϑϑϑϑ pp pptttt ’’ ’’ΧΧΧΧãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™§§ §§‘‘‘‘«« ««!!!! $$ $$####44 44tt ttÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ yy yyèèèètt ttΒΒΒΒââ ââ !! !!#### ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ©©©©rr rr&&&&’’’’nn nn???? tt ttããããÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� ää ää3333 øø øø9999 $$ $$####ââ ââ !! !!$$$$ uu uuΗΗΗΗxx xxqqqq ââ ââ‘‘‘‘öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷%%%%tt tt////(( ((......

yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρªª ªª!!!! $$ $$####tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu(( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$####ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒZZ ZZοοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ#### ·· ··���� ôô ôô____ rr rr&&&& uu uuρρρρ$$$$ JJ JJϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã�

)29: فتح (

محمد رسول خدا و كساني كه با او هستند بر كفار سختگير و ميان خود «: يعني

و خدا وعده داده ايشانرا كه ايمان آورده و عملهاي شايسته ... مهربان هستند بسيار 

.»انجام دادند وعدة آمرزش و پاداش بزرگي

همين سوره فتح راجع بتمام اصحاب رسول كه در حديبيه زير درختي با آن 18و در آية 

: حضرت بيعت كردند فرموده 
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.»كنند راضي استخدا از مؤمنين كه زير درخت با تو بيعت مي«: يعني

با اين همه آيات ،...بلغ ما أنزل اليك پس آية . و در آيات ديگر ايشان را مؤمن خوانده

ول همة اصحاب را كافر خوانده كند، مگر اينكه خدا پشيمان شده و آخر عمر رسمنافات پيدا مي

جز سه نفر كه نه از مهاجرين بودند و نه از انصار، يا بايد بگوئيم خدا از باطن ايشان وعاقبت امر 

. ايشان اطالع نداشته، چنين سخن عين كفر ونفاق است

همه كافربودند جز سه نفر، �اگر روايات شيعيان صفوي راست باشد واصحاب رسول:ثالثا 

ماند، اسالمي كه تمام مطالبش از اين كفار نقل شده چه اعتبار ي اسالم آبروئي نميديگر برا

اسالمي كه فقط سه يا چهار نفر رواي داشته باشد اخبارش خبر واحد است و خبر واحد ! دارد؟



و مطالب �در اصل ديانت حجت نيست، و كتاب اسالم و مطالب اسالمي مثل انجيل عيسي

شود گفت از سه نفر مانند يوحنا و مرقس و لوقا نقل شده، آيا ميشود ونصاري و يهود مي

از دنيان رفت و باندازة يكي از علماي امت خود پيرو و ارادتمند نداشت و تمام �پيغمبر

دين بودند؟ آيا اين باوركردني است كه بگوئيم اصحاب رسول يعني حاميان قرآن و اصحابش بي

ايران و مصر و روم نشر دادند همه كافر بودند، ولي چند كساني كه اسالم را در عربستان و 

) كنند آن را از حجت بودن بيندازندكه مخالف قرآنند و سعي مي(آخوند قائل بتحريف 

؟ !مسلمانند

اين آيه رديف آيات قبل و بعد است كه خدا به اهل كتاب اعالن خطر داده و طرف :رابعاً 

*b : گويد به يهود و نصاري بگوة بعد به پيغمبر ميشده و ايشان را كافر خوانده، در آي ��b# � b� �* a	
 b*4 l�" l> b' bu b� ��|%� �� a:4 l.a- b́ |% b/ \� � bp b¶ b, �1a% �Db� l]�b%l2��l8 : فرمايدو در آخر مي �� b.�� b¶ b, bT�;b- b( b5

 b�� l�l5� b2��رات و انجيل را اقامه كنيد بگو اي اهل كتاب بر چيزي نيستند تا موقعي كه تو«: يعني . 

در اين آيه صراحتا يهود ونصاري را كافر خوانده نه اصحاب » .اي نخوربراي قوم كفار غصه... 

با الف و الم ...يا أَيها الرَّسولُ بلِّغْرسول را، آنها را با الف والم كافر خوانده همانطور كه در آيه 

ف و الم اشاره به همان كافرين معهود است، و مقصود از ناس و با الالْكَافرِينَ كافر خوانده، و

قوم كافرين يهود و نصاري است كه اين سوره براي مبارزه با ايشان و اعالم خطر به ايشان نازل 

اگر «: گويد مي66شده و در آيات قبل نيز صحبت از يهود و نصاري است، همانطور كه در آيه 

در وقتي كه اين » ...ي آسماني كه به آنها نازل شده اقامه كنندهاآنها تورات و انجيل و كتاب

نه از اهل حجاز وحشت داشت، نه از اصحاب خود زيرا اسالم �سوره نازل شد رسول خدا

كردند تمام حجاز را فرا گرفته بود و اصحاب آنحضرت تمام براي اسالم و نشر آن جانفشاني مي

ما أُنزِلَ داراي قدرت و سطوت بودند ترسي نداشت جز از امپراطوري كفار كه �و رسول خدا

كد بر يهود و نصاري بوده كه در اين : كه در اين آيات خدا فرمودإِلَيآن را برسان، همان آيات ر

. نازل شده به قرينة آيات قبل و بعد) مائده(سوره 

كه مربوط به خالفت راجع به ابالغ آياتي استما أُنزِلَ إِلَيكگويد كسي كه مي:خامساً 

آنها را �فرمايد آن آيات را برسان و رسول خدانازل شده بوده و خدا در اينجا مي�علي



رسانيد، آن آيات را بما نشان بدهد، اين آيات كدام است، در كجاي قرآن است؟ در كجاي سورة 

تا ما هم بدانيم و اي در قرآن نديديم، اگر كسي ديده بما نشان بدهد مائده است؟ ما كه چنين آيه

چون . در قرآن نبوده نيز بداند و از اشتباه درآيد�گويد نام عليهم كه مي�امام صادق

. هم راجع به آن نيستبلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيكاي در قرآن نيست، پسچنين آيه

در قرآن مكرر آمده از آنجمله در اول سوره بقره ما أنزل إليكجمله :سادساً 

�tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ!! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ÏÏ ÏÏ3333tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&&yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))�) 4: بقره(

؟ از !چگونه هيچكدام آنها مربوط به خالفت نبوده و فقط اين جمله مربوط به خالفت است

شود راجع به خالفت چيزي نازل شده؟ آن كسي كه روي تعصبات معلوم ميما أنزلكجاي 

است قرآن را تحريف كند و آن را خواهد بزور نام علي را در آيه داخل كند، ناچارجاهالنه مي

شود محرّف بخواند و با قرآن بازي كند و خدا را قادر بر حفظ قرآن نداند، چنين كسي معلوم مي

كه به �يقينا علي. زندخدا را نشناخته و به كتاب او ايمان ندارد و بيهوده براي علي سينه مي

بيزار است از آنكه �بيزار است، عليكندقرآن ايمان داشت، از او و از خيانتي كه بقرآن مي

ربطي به آيات قبل و ...يا أيها الرسول بلغ : بنام او قرآن را تخريب و تحريف كند و بگويد آيه 

بعد خود ندارد، و حق تعالي آن را مربوط بهم نياورده و نعوذ باهللا نامربوط گفته، و با اين حرف 

. حت آن را منكر شودخود قرآن را را از تناسب آيات بيندازد وفصا

همين قرآن و فصاحت و بالغت و تناسب آيات آن �دليل بر رسالت و نبوت محمد:سابعاً 

ماند، پس آنكه نام دليل مياگر كسي قرآن را از تناسب و فصاحت بيندازد، اصل اسالم بي. است

ت و خواهد وارد آيه كند و قرآن را از فصاحت و بالغرا روي تعصب جاهالنه مي�علي

احتياجي به چنين �اندازد، دوست اسالم نيست، يا دوست نادان است، و عليتناسب مي

وقتي كه خود آنحضرت زنده بود چنين دوستان ناداني او را در مقابل معاويه و . دوستاني ندارد

از دنيا رفته و خالفت و زعامتي باقي نمانده و كفار �حال كه علي. طلحه و زبير ياري نكردند

اند، الزم نيست كه ما قرآن و اسالم را از اعتبار بيندازيم براي شدهها بر ممالك اسالمي چيرهسال

. خالفت كه امروز موضوعي ندارد



: كه راوي گفت ) 48بحار جديد صفحة 92جلد (مجلسي روايت كرده :روايت هشتم

سوره الرحمن 43بودم، آن امام قرآن خود را باز كرد، در آن قرآن آية�خدمت امام صادق

: چنين بود 

"��44�� ' ��-�©� �R45 �4���5 ����2- �¬ W%$� ?%� 1$R� 9�!األولين: يعني"�

ميرند كرديد، پس در آييد در آن نه مياين دوزخي است كه شما آن را تكذيب مي«

!»مانيد اي دو خليفهو نه زنده مي

چون قبل از اين ) نعوذ باهللا(، آيا خدا اشتباه كرده حال بايد مالحظه كنيد در اين آيه و روايت

<"J": آيه خطاب به گروه جن و انس كرده و فرموده  ' �  �K� ��" در صورتيكه بايد گفته

�¤4�باشد �� �U# دانسته و از صدر آيه عربي نمي�كه با ذيل آن جور بيايد، يا امام صادق��

·> ' �  �K� ��J"¸يا راوي خواسته قرآن را مسخره كند و به بازي بگيرد، يا ! ه؟خبر نداشت

اند، يا دو خليفه آنقدر مهم اند دشمن اسالم بودهآن كساني كه اين روايات را در كتب خود آورده

به اضافه اين سوره مكي . اند كه خدا در عوض جنّ و انس به ايشان خطاب نموده استبوده

. اند تا آيه نازل شودن نبودهاست و در آن زمان شيخان خليفتا

به �بحار روايت كرده است كه امام صادق92جلد 50مجلسي در صفحه :روايت نهم 

��K[ ' ��"� #(�� �� : ابن سنان فرمود  �� ���	 ��D" �N�5 ]M/� u��� �@ ��$� ����
���5�/' ���Y." �2�' u�.�� u���. يش را رسوا اي پسر سنان سوره احزاب زنان قر«: يعني

».تر بوده وليكن آن را كم و تحريف كردندكرد و اين سوره از سوره بقره طوالني

خدا چه دشمني با زنان قريش داشته كه احدي از مردان : پرسيم از راويان چنين روايت مي

را رسوا نكرده و خود از اينكار نهي كرده ولي زنان را رسواكرده؟ به اضافه زنان ممالك ديگر كه 

رسيده؟ به اضافه ) آنهم قريش(اند رسوا نكرده و زورش به زنان عرب بدتر از زنان عرب بوده

) كه همه مرتّد شدند جز سه نفر طبق خبر جعالين و كذابين(خلفا و اصحاب رسول بد كردند 

چرا كه زنان قريش بايد رسوا شوند؟ به اضافه چه كس قرآن را براي خاطر رسوائي زنان قريش 

يف نموده؟ چگونه احدي از اين قضايا خبر نداشته جز ابن سنان؟ شما مالحظه كنيد كم و تحر

بارد، اينان به جنگ قرآن آمده و با چنين روايات و اخبار آحاد كه كذب از سر و روي آن مي



إِنَّا نَحنُ نَزَّلْنَا خواهند نقص قرآن را با چنين اخباري ثابت كنند و قدرت خدا را كه فرموده مي

. منكر شوندذِّكْرَ وإِنَّا لَه لَحافظُونَال

��1 : روايت كرده كه به سعد الخير نوشت �كافي از امام باقر:روايت دهم �" �� ��� '
A'
/ �5�/ ' �5'�/ ���	# �# ]�%2� 1ROG/ 1R��K� ��R  ' �"�,��� ' �"''�� 1R5 9� ' P�'��

P��,��� 1R��- 1IM¹  �W�K�معني اينكه كتاب را پشت سرانداختند اين است كه حروف «: يعني .

ولي حدود آن را تحريف ) يعني در ضبط حروف و كلمات و آياتش سعي كردند(آن را نگاشتند 

پس ايشان متن ) يعني حدود الهي و اوامر و نواهي آن را عمالً به پشت سر انداختند(كردند 

ها از اينكه آنان متن كتاب را كردند، نادانعايت نميكردند ولي احكام آن را ركتاب را روايت مي

اين روايت را . كنند، محزون شونداند خوششان آيد و علماء چون طبق آن عمل نميحفظ كرده

شود كه مقصود از ازاين روايت استفاده مي«: فرمايد بيان آورده و مي136آقاي خوئي در صفحة 

د از تحريف، كم و زياد كردن كلمات و آيات ترك، ترك عمل به حدود قرآن است و مقصو

. »نيست

شود اينان روايت قرآن را خوب حفظ كردند و به كلمات و آيات آن دست پس معلوم مي

. نزدند، لذا كالم خدا مصون و محفوظ مانده است

روز �البيان روايت كرده كه امام حسين176آقاي خوئي در صفحة :روايت يازدهم 

�P�G" ' ]�%2 : ند وخطاب به مردم فرمود عاشورا خطبه خوا u��"' P�x �4��) �� 1%"# W"@
r P�Y, ' ��S4��]�%2� ?5�� ' 8�n ، كنندگان هاي امت و رهاشما مردم كوفه از طاغوت«يعني

حال . »كنندگان كتابيدشدگان شيطان و جرثومة گناهان و تحريفو برانگيخته) قرآن(كتاب 

تمام تواريخ مسلم است كه لشكر كربال قرآن را كم و زياد نكرده بودند و گوئيم اين درمي

كتاب اين است كه معني آن را تغيير داديد و در عمل به قرآن اشتباه مقصود امام از تحريف

پس تحريف در اينجا به اتفاق . كرديد، مثالً آيات جهاد را منطبق با قتل آل رسول اهللا نموديد

و اين » حمل كردن معاني قرآن است برخالف مقصود گويندة آن«: معني اهل لغت و مفسرين ب

مثالً در آيات ربا حيلة شرعي تراشيدن و آن را حالل نمودن و : گويند را تحريف معنوي مي

شوند، خصوصاً گويندگان و اين چنين تحريفي را بسياري از مردم مرتكب شده و مي. امثال آن



گويند قرآن را در اسالم نيست و بسياري از رواياتي كه مينمايان ما، و مخصوص به صعالم

اند و اند مقصود تحريف معنوي است كه به آن عمل نكرده و معني آن را تغيير دادهتحريف كرده

. بر تحريف لفظي نداردداللتي 

روايت كرده �علي بن ابراهيم از پدرش از حماد از حريز از امام صادق:روايت دوازدهم 

xx«: سورة حمد كه در  xxÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ ŸŸ«قرائت كرده و كلمه »صراط من أنعمت«نبوده بلكه »####$$ ŸŸωωωω uu uuρρρρ

tt tt ÏÏ ÏÏ jj jj9999 !! !!$$$$ �� ��ÒÒÒÒ9999 $$ . خوانده است»و غير الضالين«را »####$$

: بايد گفت 

.راويان اين روايت اكثرا مجهول الحالند:اوال

سلمان راوي آنند ها ماين خبر، خبر واحد است و در مقابل آن قرآن متواتركه ميليون:و ثانيا

اند بطور مسلسل و متواتر تا زمان رسول كه تماما از آباء و اجداد و دانشمندان خود نقل كرده

xx«كه همه �خدا xxÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ ŸŸ«و »####$$ ŸŸωωωω uu uuρρρρtt tt ÏÏ ÏÏ jj jj9999 !! !!$$$$ �� ��ÒÒÒÒ9999 $$ و خواندن سوره حمد . اندخوانده و نوشته»####$$

ر تمام فرق مسلمين آنرا بر تمام مسلمين در نماز، واجب بوده و عالم و جاهل و صغير وكبي

تر نيست، اگر كسي به خبر واحد علي بن خوانند و تواتري از اين شديدتر و محكمخوانده و مي

تواند تمام مطالب اسالمي و آيات قرآن را با خبر ابراهيم چنين قرآن متواتري را باطل سازد، مي

. ودشتخريب كند و فاتحه اسالم را بخواند و تكليف از مردم ساقط مي

اند يا خواه اسالم بودهخوانندة عزيز خوب تدبر كن ببين ناقلين چنين اخباري خير: حاصل

مخرب اسالم و قصدشان از ذكر چنين روايتي چه بوده است؟ اتفّاقا در زمان ما و در همسايگي 

قه و اند و بنام همين روايت دكّان تفرخبر پيدا شدهدل گول بخور از اسالم بياي سادهما عده

و از ساير براي خود حزبي درست كرده «»صراط من أنعمت عليهم«و بنام . اندنفاق باز كرده

»و صراط من أنعمت«دانند اند و نماز همه را جز نماز خود باطل ميمسلمين جدا شده

يك نتيجة نوشتن تفسير علي بن ابراهيم اين است كه فعالً پس از هزار سال يك . خوانندمي

. شده استتفرقه افزودههايدكّاندكّان بر



روايت ) 634جلد دوم صفحه (در كافي كتاب فضل قرآن در باب النوادر :روايت سيزدهم 


 ��P�< X�# �, PK":شده كه امام صادق فرمود :� ?�@ *43�� �� ��� C�� �<�.� �@"f يعني :

. »آورده هفده هزار آيه بود�قرآني كه جبرئيل براي محمد«

از قرآن ربوده شده و ) تقريباً(يازده هزار آيه : خوانندة مسلمان در اينجا كليني خواسته بگويد 

هيچ كس مطلع نشده، نه اصحاب رسول و نه أعوان و نه أنصار ونه تابعين تا زمان كليني، و فقط 

اياتي را ربوده شده، آيا كليني روي سادگي چنين رو) نعوذ باهللا(او متوجه شده كه دو ثلث قرآن 

. دانمآورده يا جهت ديگري داشته؟ من نمي

ولي مسلم اين است كه دشمنان اسالم كه در صدر اسالم بودند اتحاد و شوكت و قدرت 

ولي بعداً با جعل چنين احاديث واخباري مسلمين را از . مسلمين را ديدند و ناچار تسليم شدند

و مسلمين را به چنين ذلّت و ) ين بودچون قرآن سبب رفعت و شوكت مسلم(قرآن جدا كردند 

روز سياهي انداختند و ملت بيچاره ما هنوز به چنين كتب و به اين محدثين و مفسرين دل بسته 

. كنند چنين احاديثي براي ايشان مفيد سعادت و نجات استو خيال مي

وجود ندارد تراشيفروشي و شفيعبينند كه در آيات قرآن مطابق ميل آنها بهشتعده ديگر مي

اند، و عمل به قرآن زحمت دارد، لذا به چنين احاديثي رو آورده و دين خدا را عوض كرده

روايت كرده كه �از امام باقر385بحار جديد صفحة 22همانطور كه مجلسي در جلد 

��A�/x, : گفت آنجناب از سلمان روايت كرده كه سلمان مكرر مي ?�@ �<�.� �� 1%���
.� 1-
�' Q�� 124�, [��5 �A�` P�/' *4%G� ' F:S.�' F.$� ?�, �45 1%���/ �.4	A E���%� �<�

142�, �KD- ?%� ��A�/x ?�@ 1%�شما از قرآن گريختيد و به احاديث رو «: يعني . '��

آورديد، زيرا قرآن را كتابي يافتيد كه شما را بر پوست پيازي و پوست هستة خرمائي و حبة 

اين بر شما سخت آمد، لذا به سوي احاديثي ) كشدمو را از ماست مي(كند به ميخردلي محاس

يعني چيزي كه جلوي شما را باز بگذارد و كارها را . »كند گريختيدكه جلوي شما را باز مي

خواستيد و بند وباري شما را تأييد كند و بشما وعدة بهشت بدهد ميبدون حساب بداند و بي

. ين كار را بكند، رفتيددنبال احاديثي كه ا



خدا رحمت كند سلمان را، زمان او كه چنين بوده وضع زمان ما روشن است، : نويسنده گويد

ها چنان زمان ما به احاديث و فضايل و قصه) نمايانروحاني(بيني گويندگان و روحانيون لذا مي

. رغبتي دارند كه صد يك آن را به قرآن ندارند

چه آياتي است؟متشابهات قرآن -19
3قرآن در لغت عرب كتابي را گويند كه �.� *R�P و قابل فهم باشد و اطالقات آيات :

رساند كه تمام قرآن سهل القرآئه و سهل التناول است و از و مانند آن مي&&&&ولَقَد يسرْنَا الْقُرْآنَ****

: آية اول سوره هود كه فرموده 

�ëë ëë====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ....ôô ôôMMMM yy yyϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ3333 ôô ôômmmm éé éé&&&&………… çç ççµµµµ çç ççGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu§§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOOôô ôôMMMM nn nn==== ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ èè èèùùùù�) 1: هود(

و معني محكم فصيح . شود كه تمام آيات قرآن محكم و آيات محكماتستاستفاده مي

باشد و بطور مسلم تمام آيات قرآن چنين است و چنانكه ذكر شد تمام آن قابل فهم المعاني مي

: فرموده 23است، ودر سوره زمر آية 
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.»خدايتعالي نازل نموده بهترين حديث را كتابي است متشابه«

يعني آيات آن شبيه به يكديگر است در زيبايي و فصاحت، زيرا متشابه از باب تفاعل، و 

متشابه تشابه طرفين است، در اين آيه خدا تمام قرآن را متشابه خوانده يعني آيات با يكديگري

: 25هاي بهشت فرموده در سوره بقره آيه باشد چنانچه خدايتعالي در وصف ميوهشبيه مي
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(( ((####θθθθ èè èè???? éé éé&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////$$$$ YY YYγγγγ ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ tt tt±±±± tt ttFFFF ãã ããΒΒΒΒ�) 25: بقره(

يند اين است آنچه از قبل روزي ما شده بود و هر چه روزي داده شوند از ميوه گو«

.») در طعم ولذت و منظره(آورده شوند بميوه شبيه يكدگر 



به اين معني تمام آيات قرآن در فصاحت و صحت معني و زيبايي شبيه يكديگرند، پس قرآن 

در عين حال كه تمام آياتش محكم است در همان حال تمامش متشابه است، يعني در زيبايي 

. ه همدگر استشبي

حال بايد دانست چگونه حقتعالي گاهي تمام قرآن را محكمات و گاهي متشابه و گاهي 

: فرموده 7تقسيم كرده آنرا به محكم و متشابه و در سوره آل عمران آيه 
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آن خدا خدائي است كه نازل نموده بر تو اين قرآن را كه بعضي از آن آيات «

محكماتي است كه آنها اصل كتابند و بعضي ديگر آن متشابهاتست، اما آنكه در 

جوئي و براي جستن دلشان ميل به باطل است متشابهات را پيروي كنند براي فتنه

گويند ما ايمان را جز خدا، و ثابتان در دانش ميداند تأويل آنتأويل آن، و نمي

.»ايم به آن، تمام آن از نزد پروردگار ما استآورده

در اينجا آيات را چگونه بدو قسم كرده پس مقصود ازاين تقسيم چيست؟ گوئيم همانطور كه 

ما باشد به اين اعتبار تماذكر شد چون آيات قرآن تماما فصيح و روشن و واضح الدالله مي

محكم است، و چون در فصاحت شبيه بيكدگر است تماما متشابه است، ولي تحقق و وقوع 

خارجي بعضي از آيات در خارج و كيفيت و كميت وجود آنها در خارج چون معلوم كسي 

نيست جز خدا، از اين جهت خدا آنها را متشابه خوانده و مميزي كه خدا براي فرق بين محكم 

اي را كسي نداند آن آيه متشابه همين است كه اگر تحقّق وجود خارجي آيهو متشابه قرار داده 

: سوره عم كه فرموده 18است و لو اينكه معني وترجمه همان آيه روشن باشد، مثال آيه 

)18: عم (�يوم ينفَخُ في الصورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً�



.»آييدروزي كه دميده شود در صور، پس شما فوج فوج مي«

فهمد، ولي تحقّق و وجود خارجي آن را كه در معني اين آيه واضح است و همه كس مي

داند كه ماده صور چيست، و عرض و طول و كيفيت آن چگونه خارج به چه كيفيتي است نمي

آيند و همچنين است ميزان قيامت و تطاير شود مردم از كجا مياست و چگونه در آن دميده مي

اي كه چنين باشد و تأويل يعني تحقق آن را كسي مور آخرت، خدايتعالي هر آيهكتب و ساير ا

نداند به اين نظر متشابه خوانده، زيرا تأويل بمعني اول و برگشت از ظاهر بواقع و تحقق در 

إِنِّي رأَيت أَحد عشَرَ كَوكَباً ****:خواب ديد وگفت�خارج است چنانكه حضرت يوسف

من در عالم رؤيا ديدم كه يازده ستاره با خورشيد : يعني &&&&قَمرَ رأَيتُهم لي ساجِدينَوالشَّمس والْ

فهمد ولي تأويل آن يعني و ماه برايم سجده كردند، اين خواب را فهميد و هر كس بشنود مي

پس از چهل سال كه �داند، و حضرت يوسفوقوع خارجي آن چگونه خواهد بود كسي نمي

ده بود و پدر و مادر و برادرانش آمدند و در تعظيم او شركت كردند، وقوع سلطان مصر ش

ذَا تَأْوِيلُ رؤْياي من قَبلُ****:خارجي يعني تأويل آنرا بيان كرد وگفت هـ تا أَباي پدر : يعني ،&&&&ي

ايست كه اين است تأويل و تحقق خارجي آن خوابم، و اما آيات محكمات به اين نظر هر آيه

و تحقق خارجي آن براي هر كس دانستني باشد مانند أقيموا الصاله كه هر كس وجود وقوع

بنابراين آياتيكه در وقايع آخرت و در صفات الهي وارد شده اگر چه . خارجي نماز را درك كرده

داند حتي رسول براي همه كس قابل فهم است، چون بوجود خارجي آن كسي پي نبرده و نمي

البته نظرهاي ديگر درباره متشابهات ذكر شده، چون با مميزيكه . ابه بايد گفت، آنها را متش�خدا

كنيم تا خواننده باشد ما آنها را ذكر ميحقّ تعالي ذكر نموده موافق نيست بنظر ما صحيح نمي

: خود قضاوت كند 

متشابه آنستكه مجمل باشد يعني يك آيه معاني متعدده داشته باشد شبيه به يكدگر كه - 1

بطالن اين قول واضح است زيرا چنين آيه در قرآن وجود . لوم نباشد كدام مراد متكلم استمع

و قائل اين قول اشتباه . ندارد، به اضافه چنين مميزي براي آيات متشابه ومحكم مدرك ندارد

. كرده متشابه را به مجمل، و حال آنكه در لغت متشابه بمعني مجمل نيامده است



الفاظ آن داللت كند بر معنائيكه از نظر عقل مرجوح باشد و متكلم متشابه آنستكه ظاهر- 2

آنرا قصد نكرده باشد بلكه مقصود متكلم معنايي باشد كه عقالً راجح است، ولي لفظ ظهور در 

. آن نداشته باشد

الم، و حم، زيرا : متشابه حروف هجا يعني حروف مقطعه اوائل سوره قرآن است مانند - 3

كردند كه اين حروف اشاره بحساب ابجد و يا به اشتباه انداخت وگفتگو مياين حروف يهود را 

. خواستند از اين حروف مدت بقاء دولت اسالم را استخراج كنندحساب ديگر است و مي

محكمات آياتي است كه احكام مندرجه در آنها تغييرپذير نباشد مانند منع ظلم و امر - 4

و تكاليف مندرجه در آن قابل تغيير باشد مانند نماز و و متشابه آياتي است كه احكام. بعدالت

. روزه كه در هر شرعي اختالف دارد با شرع ديگر

. محكمات آيات ناسخه و متشابهات آيات منسوخه- 5

ايست كه دليل روشني از عقل داشته باشد كه در فهم آن محتاج بدقت و تأمل محكم آيه- 6

و متشابه آنستكه در فهم آن احتياج به ،&&&&...الْماء كُلَّ شَيء حيوجعلْنَا منَ ...*: نباشد مانند آيه 

. تامل و تدبر باشد مانند آيات جبر و قدر و آيات قيامت

ايست كه علم و معرفت به آن براي غير خدا ممكن باشد و متشابه آنستكه علم محكم آيه- 7

. قيامتو معرفت به آن براي غير خدا مسدود باشد مانند آيات و قايع 

هر آيه كه ظاهر آن با عقيده شخص سازش نداشته باشد، متشابه، و اگر موافق شد - 8

. محكم

و اند اي از كسانيكه عربيت و ادبيت كامل ندارند و زبانشان عربي نبوده بهر آيه كه رسيدهعده

ته و در نظر معني ظاهر آن را از غير ظاهر تميز نداده و چيز قطعي نفهميده همان را متشابه دانس

فهميم و بايد رسول خدا و يا امام گويند ما قرآن را نميايشان تمام قرآن متشابه است، و لذا مي

و اين نظر از . بيايد براي ما معني كند و اگر پيغمبر و امام نيامد بايد قرآن مهجور و متروك بماند

. جهل و ناداني و بلكه از دشمنان اسالم وقرآن تزريق شده است

كردند و حال بنظر ما هيچ يك از اين اقوال مدركي ندارد و اگر مدركي داشتند ذكر ميبهر

اند از نظر خودشان بوده و براي ديگران حجت مميزاتي كه ايشان بين محكم و متشابه ذكر كرده



ما بايد بدانيم نظر خود قرآن چيست يعني پروردگار جهان براي آيات محكم و متشابه . نيست

. مميز و فارق قرار داده همان مميز الهي كافي استچه چيز را 

، هر آيه كه تأويل يعني تحقق ما يعلَم تَأْوِيلَه إِالَّ اللّه : قرآن مميز متشابه را چنين بيان كرده كه 

و وجود خارجي آن را كسي جز خدا نداند متشابه است و لواينكه معني و مفهوم و منطق آيه 

: فرموده53يات قيامت چنانكه در سوره اعراف آيه واضح باشد مانند آ
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گويند مي) روز قيامت(يل قرآن را روزيكه تأويل آن بيايد آيا ايشان منتظرند تأو«

آنانكه از پيش آنرا فراموش كرده بودند بتحقيق رسوالن پروردگار ما بحق آمدند، 

.»...باشد پس آيا براي ما شفيعاني مي

آيد يعني تحقق ووجود خارجي آيات راجع گويد تأويل آيات روز قيامت ميكه اين آيه مي

فرموده 39كند نظر ما را، و در سوره يونس پس اين آيه تأييد مي. آيدوز قيامت ميبقيامت، در ر

 :
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. ند نظر ما راكاين آيه نيز تأييد مي

شود كه درباره راسخون در علم فرموده ن مينهج البالغه كه در فصل بعد بيا89و از خطبه 

ممكن است استفاده شود آياتي كه در اوصاف حقتعالي وارد شده نيز از متشابهات است مانند آيه 

و مانند آنكه تحقق و وجود خارجي يا حسرَتَى علَى ما فَرَّطت في جنبِ اللَّه و آيه يداه مبسوطَتَانِ

ي احاطه ندارد جز خدا، اگر چه معنا و مقصود از اين صفات ممكن واقعي اين صفات را كس

با مراجعه به آيات ديگري كه در يد اهللاست با توجه بخود آيات معلوم شود چنانكه مقصود از 

و اما بقول آنكه حروف هجا و مقطعه را متشابه دانسته . شودذكر شده، دانسته مي»يد«آنها كلمه 

قطعه مانند الف و باء و فاء و الم وضع نشده براي معني تا اينكه صحيح نيست، زيرا حروف م



متشابه باشد و يا محكم، حروف مقطعه معني ندارد تا تحقق خارجي و معني تأويلي داشته باشد 

اند براي تركيب كه از تركيب و ضميمه اينها بيكديگر كلمه بسازند بلكه اين حروف را تهيه كرده

كنند و كلمه ب ميمانند اينكه كاف و تاء و الف و باء را بيكدگر تركيو از كلمه جمله بسازند 

هائيكه سازند، و خدايتعالي آنها را در صدر بعضي از سور ذكر كرده يعني در سورهكتاب را مي

خواسته عظمت قرآن را بيان كند و از آن تمجيد نمايد و بگويد كلمات و جمالت قرآن از همين 

ه تلفظ و تركيب آنها براي شما بسيار آسان است ساخته شده و آجر حروف متداول بين شما ك

توانيد مانند جمالت قرآن از همين حروف اول جمالت قرآن همين حروفست، شما اگر مي

. بسازيد و بياوريد

متشابهات، قابل درك و فهم است-20
توان تشابهات را ميگوئيم تمام آيات مپس از آنكه ما آيات متشابهات را تعيين كرديم حال مي

فهميد و همه فصيح و روشن و قابل درك و ترجمه و مفهوم آنها سهل و آسانست، و حق تعالي 

آيات متشابهه را لغو قرار نداده كه كسي نفهمد، بعضي از مردم نادان و يا مغرض هر كس 

دارند به اي براي اثبات مطلبي ذكر كند فوري او را باز ميبخواهد بقرآن تمسك جويد، و آيه

بهانه اينكه قرآن متشابه دارد و نبايد بقرآن تمسك جست، ما براي روشن شدن مطلب و دفع 

: گوئيمايشان مي

متشابهات قرآن قابل درك و فهم است و كسي نگفته متشابهات قابل فهم نيست، نه خدا 

: فرموده كه در فصل سابق ذكر شده و 7در سوره آل عمران آيه �چنين فرموده و نه رسول

فهمد، ما قبول داند جز خدا، و نفرموده ترجمه و معني آنرا كسي نميتأويل متشابه را كسي نمي

اما ترجمه . داند و ما مأمور بفهم تأويل آن آيات نيستيمداريم تأويل متشابه را كسي جز خدا نمي

رض بايد فهمانيد و تفسير و مفهوم و منطوق آنها را چرا ندانيم، پس به آن شخص نادان و يا مغ

كه تأويل غير از ترجمه و تفسير است، اگر بنا باشد كسي آيات متشابهه را نفهمد نزول آن آيات 

ها داريم بر اينكه آيات متشابه قابل فهم و ما دليل. كندشود و خداي حكيم كار لغو نميلغو مي

: دركست 



محققا ما قرآن را «: يعني يسرْنَا الْقُرْآنَولَقَد: حقّتعالي مكرّر در سوره قمر فرموده :دليل اول 

شود زيرا آيه متشابه نيز و اين آيه اطالق دارد و شامل آيات متشابهه نيز مي» آسان قرار داديم

» و لقد يسرنا بعض القرآن«: فرمودقرآن و سهل التناول است، و اگر آيات متشابهه آسان نبود مي

!و حال آنكه نفرموده

اين آيات نيز اطالق دارد و شامل تمام آيات قرآن ليدبروا آياته: آياتي كه فرموده :دليل دوم 

. كرد و فهميدتدبراست، پس بايد در آيات متشابهه نيز

�4� ��$�Tو �
T�$�� C: آياتي كه فرموده :دليل سوم �و مانند اينها، و اگر آيات ��,�Oو 

پرسيم آيات متشابه كدام است به اضافه ما مي. شودنميهدي للناسمتشابهه قابل فهم نباشد 

اي را ما دست بگذاريم براي اثبات مطلبي شما بگوئيد متشابه است، بنابراين ممكن است هر آيه

فائده دانست، اگر چنين باشد دشمنان شود و بايد آنرا مهجور و بيتمام آيات قرآن متشابه مي

. ، و حداكثر عداوت با قرآن همين استقرآن مانند نصاري و يهود خوشحال خواهند شد

فهمند و راسخون در علم گويند قرآن را فقط راسخون در علم ميبعضي از دشمنان قرآن مي

سوره آل عمران است كه ذكر شد، جواب 7نفر امام است، و دليل ايشان آيه 12منحصر به 

: ايشان چند چيز است 

مؤمنين 162وده زيرا در سوره نساء آيهنفر ننم12خدا راسخون در علم را منحصر به - 1

:يهود را از راسخون در علم شمرده و فرموده 
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آورند به آنچه بتو و ايمان آورندگانشان ايمان ميوليكن راسخون در علم از يهود «

.»نازل شده و به آنچه پيش از تو نازل شده

پس طبق اين آيه هر كس ايمان آورد و بمطالب ديني دانا باشد راسخ در علم است ولو 

. يهودي باشد



راسخ در علم آنستكه اقرار بناداني : بنام اشباح فرموده 89در خطبه �اميرالمؤمنين- 2

	%8�N : فرمايد ومي. د كند در امور غيبيخو �, 1��$�# ���� 1� 1�K� ?5 z¤��� �# 1�,'
Z A
D�º � »
:5 ,]��NZ o4�� �� 9FDG- ��R� �� ��:�� ��	> ,]�4�� �'A ��'–

 ?��K-–� �� ?5  :K%�' 1R��- ?:� ' ,W�, �� �S4¹ � �� �'�$- �, M�K��� 1R5y, 1RG�2�
Q�� ?�, �%	�5 ,�`��� �R$� �, �N��و بدانكه راسخون در علم آنانند كه اقرارشان «: يعني ،

نيازشان نموده كه بدرهاي بسته شده هاي مسدود، بيدانند از غيببجهل آنچه تفسيرش را نمي

به آنچه ها وارد شوند، پس خداوند اعتراف آنان را به عجز و ناتواني از دست يافتن نزد غيب

احاطه علمي به آن ندارند، مدح نموده و ترك تعمق و كنجكاوي آنان را در آنچه مكلف به بحث 

كه هر كس : نيز در اين باره چنين فرموده�و حضرت سجاد» از كنه آن نيستند رسوخ ناميده

. سوره شوري مراجعه كند52كلمات آنحضرت را بخواهد، در همين تفسير بنكات ذيل آيه 

ين هر كسي كه در مطالب غيبي وارد نشود و اقرار به عجز و جهل خود كند در مواردي كه بنابرا

، پس چگونه �مأمور بتحقيق نيست چنين كس از راسخين در علم است بقول حضرت امير

. اندمدعيان تشيع قول حضرت را نديده برخالف آن امام راسخون را منحصر به دوازده نفر نموده

در لغت بمعني استواري و محكمي در آنست، و هر كس در علم اينكه رسوخ در علم- 3

توان او را راسخ ناميد و اين انحصاري خود نسبت به هر معلومي استوار و محكم باشد، مي

كوب و منحصر كنيم براي اشخاص معين، و هر كجا صفت خوب توان قرآن را ميخنيست و نمي

است، كسانيكه قرآن را مداح و يا قداح و يا صفت بدي است بگوئيم مخصوص اشخاص معيني 

اند، و قانون الهي را از عموميت اند كتاب خدا را كوچك شمردهاشخاص مخصوصي شمرده

. ايد آنان را عاقل ناميدبناند وانداخته

اگر كسي بگويد حديثي وارد شده كه امام فرموده راسخون در علم مائيم، در جواب بايد 

راسخون باشد، ما منكر نيستيم اما نفرموده كس ديگر از راسخون نيست، و باشد؛ امام از: گفت

. اگر حديثي بگويد هيچكس راسخ در علم نيست جز امام، آن حديث ضد قرآن و باطل است

آورند خدا آنان را از راسخون شمرده باشد، البته فالن �جائيكه علماء يهود اگر ايمان به محمد

به اضافه چون قرآن مطلبي را . شودولي اين دليل بر انحصار نمينيز از راسخون است،�امام

. روشن و واضح كرد ما نبايد از آن اعراض كنيم و بحديث زيد و عمرو رجوع كنيم



از همه اينها گذشته اگر در همين آيه سوره آل عمران تدبر شود مطلب روشن خواهد شد، 

دانند، زيرا نفرموده راسخون در علم ميزيرا خدا تأويل متشابهات را مخصوص خود نموده و 

واو آن استيناف است نه واو عاطفه، و اگر واو عاطفه بدانيم موجب كفر و شرك »والراسخون«

گويند ما ايمان آورديم خدا و راسخون مي«شود مي شود، زيرا در صورت عطف معني چنين مي

: خدا ايمان آورده ومي گويد: ايد گفتو اين غلط است زيرا نب» باشدتماما از نزد پروردگار ما مي

آورد، پس اگر واو عاطفه تمام از نزد پروردگارماست، زيرا خدا پروردگاري ندارد و ايمان نمي

عليه در حكم واحد و بايد هر دو ايمان بياورند به پروردگار خود يعني باشد معطوف و معطوف

حال شما . و اين كفر و شركستكه معطوف باشد،» راسخون«كه معطوف عليه باشد و » اهللا«

گويد راسخون عالم بتأويل متشابه سوادي كه آنرا واو عاطفه گرفته و ميمالحظه كنيد بي

بهر حال تاكسي تعصب را كنار نگذارد آيات . باشند چگونه براي تعصب مذهبي در كفر افتادهمي

. فهمدالهي را نمي

نفر و آنان فعالً در ميان بشر نيستند 12داند جزء ما از آنكه بگويد متشابهات قرآن را كسي نمي- 4

شما آيات متشابه را نشان دهيد، اگر بگويد هر آيه كه معني معيني داشته باشد و : پرسيممي

اي در قرآن وجود ندارد، زيرا احتمال غير آن نرود محكم است و باقي متشابه، گوئيم چنين آيه

بنابراين تمام آيات قرآن . شودآن داده ميدر هر آيه امكان احتمال غير معني ظاهري 

متشابهاتست و بقول او بايد قرآن را كنار گذاشت تا خوب به استعمار سواري دهند و خرافات 

گويد شيطان و استعمار را از خود دانيم قرآن چه ميضد قرآن را بپذيرند، ببهانه اينكه نمي

واز متشابهات تميز دهندرآن را بفهمند واند، پس اينان نرفتند آيات محكمات قخورسند كرده

. استنفقط هم ايشان دور كردن مردم از قرآ

نفر كه عالم بمتشابهات قرآنند براي مردم بيان 12پرسيم آيا اين ما از اين مدعيان مي- 5

گوئيد قابل شود فهميد، پس چرا مياند پس قابل فهم شده، و مياند يا خير؟ اگر بيان كردهكرده

آيا آنان بخل كردند و يا ؟اندچرا بيان نكردهگوئيم اند مينفر بيان نكرده12نيست؟ و اگر آن فهم

نفر هم به كسي 12نفر كسي نفهمد و آن 12كه جز را نازل نموده آياتيخدا كار لغوي كرده و

ياد ندهند و انحصاري كنند، پس خدا خودش فكري كند و آيات كتاب خود را از انحصار در 

. باهللا من الجهل والتعصبنعوذآورد، 



ميزان صحت و بطالن مطالب اسالمي قرآن است-21
سنجند و معلوم هر متاعي در جهان ميزاني دارد كه كم و زياد آن را با آن ميزان مي

گردانند، دكّان خوار وبار فروشي ميزان يعني ترازوئي دارد كه كم و زياد جنس را با آن معلوم مي

گردانند، آيا اي را با آن متر معلوم ميو دكان بزّازي متري دارد كه كم و زياد هر پارچهكنند،مي

پروردگار جهان براي دين اسالم ميزاني قرار نداده، اسالمي كه بايد تا قيامت بماند و كم و زياد 

معلوم كنند، نشود هر كس آنرا كم و زياد كند و از قوانين آن كم نمايد نبايد ميزاني باشد كه آنرا 

اي براي اسالم نگذاشته كه حقائق اسالم را از خرافات وارده در آن تصفيه آيا خدا دستگاه تصفيه

كنند؟ اگر آب زالل صافي كه مايه حيات است چندين فرسخ در هزار و چهار صد كوچه و 

در خيابان گردش كند و هر گونه آشغال و كثافات در آن وارد كنند بطوريكه آب مضاف شود و 

عوض اينكه ماية زندگي باشد مايه بيماري و بيچارگي گردد آيا نبايد آن آب را پس از تصفيه 

آشاميد؟ دين اسالم كه هزار و چهار صد سال است ميان بشر آمده، دسترس هر منافق و كافري 

خواهي مطالبي در آن وارد شده و هر كس تا توانسته بنام اسالم و يا امام و رسول بعنوان خير

حال اگر كسي بخواهد بفهمد اين مطالب از اسالم است و يا ضد اسالم چه بكند؟ آيا . ردهك

خداي جهان براي دين خود ميزان و معياري قرار داده و يا هرج و مرج گذاشته؟ 

بايد فهميد كه خدا براي دين ميزاني گذاشته كه هر كس صحت و بطالن مطالب اسالمي را 

ند و آن ميزان قرآن است كه خدا در كتاب خود ذكر كرده و رسول بتواند با آن ميزان معلوم ك

: اند نيز صريحا بيان كرده�و ائمه�خدا

:فرموده 17در سوره شوري آيه : اما آيات قرآن 
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.»و اين ميزان را بحقخدا آنستكه فرو فرستاد اين قرآن را«

: فرموده 25و در سوره حديد آيه 
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ازل كرديم با ايشان هاي روشن و نبتحقيق كه ما فرستاديم رسوالن خود را با دليل«

.»كتاب و ميزان را تا مردم بعدالت قيام كنند

پس بصريح قرآن اين كتاب الهي ميزانست براي حق و باطل، ودر اين آيات عطف ميزان بر 

: كتاب عطف خاص است بر عام، و حق تعالي قرآن را فرقان ناميده در اول سوره فرقان فرموده
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.»با بركت است آن خدائيكه نازل كرده بر بنده خود فرقان را«

و فرقان يعني جداكننده حق از باطل و صحيح از سقيم، يعني بواسطه آياتش حق از ناحق 

پس هر چه موافق قرآن باشد حق و گر نه باطل است، و همچنين خدا . جدا و معلوم ميگردد

: سوره طارق فرموده 13آن را فصل ناميده، و در آيه قر

�………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))×× ××ΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) ss ss9999×× ××≅≅≅≅ óó óóÁÁÁÁ ss ssùùùù�) 13: طارق(

.»و فصل جداكننده حق است از باطل«

����و امام����و اما روايات رسول اكرم

بحد تواتر وارد شده كه قرآن ميزان مطالب اسالمي است و معيار صحت و بطالن هر دعا و 

حكم و روايت و هر چيز ديگر است و همه را بايد با قرآن سنجيد، اگر قصه و شعر و فضيلت و 

ما بعضي از روايات را در اينجا . قرآن هر يك از اينها را تصديق كرد صحيح و إال باطل است

: آوريم مي

از رسول �از امام جعفر صادق78ص 18روايت كرده كافي و وسائل الشيعه ج - 1

� ,�? �* / ":كه فرمود �خدا@��" ]�� *� ?�, ' �.4./, �� ' 9'�¤5 � ]�%�  5' W5
9�,
5 � ]�%� X��`", محققا براي هر حقيقتي و براي هر صوابي نوري است پس «: يعني

و برقي در » آنچه موافق كتاب خدا شد بگيريد و آنچه با كتاب خدا مخالف شد واگذاريد

.اندردهمحاسن و صدوق در امالي همين روايت را نقل ك

 '�A ":كه فرمود �اند از امام صادقكافي و وسائل در همان صفحه روايت كرده- 2�@
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��5 ��
/ 124�,"



بر آن �هر گاه حديثي بر شما وارد شد پس شاهدي از كتاب خدا و يا از قول رسول: يعني 

. فتيد بپذيريد و إال آنكه براي شما آن حديث را آورده خودش سزاوارتر است به آن حديثيا

ما لم يوافق : كه فرمود �اند از امام صادقكافي و وسائل در همان صفحه روايت كرده- 3

. آن حديثي كه موافق قرآن نباشد مزخرفست: يعني من الحديث القرآن فهو زخرف 

�* k?� ":كه مي فرمود�روايت كرده از امام صادق18جلد 79كافي و وسائل ص - 4
v�`& �R5 � ]�%�  5��� ��
/ *�' �$D�' ]�%2� ?�@ A'A��", يعني هر چيزي بايد به

. كتاب و سنت برگردانيده شود و هر حديثي كه موافق كتاب خدا نباشد مزخرفست

":كه فرمود�امروايت كرده از همان ام79كافي و وسائل الشيعه همان جلد ص - 5

 ?$:� ?�$� oS` : ��.5 : X��q 1������ ' �%�	 �";5 � ]�%�  5�� ?$, 1���� �� T�$� �U#
��	# 1�5 � ]�%�"f اي مردم آنچه از قول : در مني خطبه خواند و فرمود�رسول خدا: يعني

از قول من آمد براي ام و آنچه من براي شما آمد كه موافق كتاب خدا باشد پس من آن را گفته

. امشما كه مخالف كتاب خدا بود من نگفته

�� ": فرمود كه مي�اند از همان امامروايت كرده79ص 18كافي و وسائل جلد - 6
�G� 
.5 �4�" �$� ' � ]�%� X��`"f بگويد �هر كس مخالف كتاب خدا و سنت پيمبر: يعني

. كافر است

 ":كه فرمود�اند از امام محمد باقركردهروايت 80ص18كافي و وسائل جلد - 7�@
9
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هر گاه براي شما از قول ما حديثي آمد كه يك شاهد و يا دو شاهد از كالم خدا براي آن يافتيد : 

. آنرا بگيريد و إال توقّف كنيد

: كه فرمود �روايت كرده از موسي بن جعفر80ص 18وسائل جلد كافي و- 8

" � ]�%� X��` ��' 9'�¤5 *�'M, � ]�%�  5' W5 *�'M, � ]�%� ?�, �t���,#
9'A�5", دو خبر مخالف و معارض را بر كتاب خدا عرضه بداريد، آنچه موافق كتاب : يعني

. ب خداي عزوجل بود رد كنيدخداي عزوجل بود بگيريد و آنچه مخالف كتا
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شد از دو خبر مختلف، عرضه بداريد بر كتاب خدا پس آنچه در كتاب خدا بود چه حالل و 

حرام پيروي كنيد آنچه با كتاب خدا موافق است، و آنچه در كتاب الهي نبود عرضه داريد بر 

. �سنتهاي رسول خدا

": �روايت كرده عن الصادق84ص 18وسائل الشيعه جلد - 10�@ ����
/ 124�, A�'
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� ": كه فرمود �روايت كرده از امام صادق86ص 18وسائل جلد - 11 ]�%�  5' W5
9'�¤5"f
كه �قربامحمد امام اند ازروايت كرده86ص 18شيخ طوسي در امالي و وسائل جلد -12
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9'A�5". به امر ما و آنچه از ما به شما رسيد نظر كنيد اگر موافق قرآن يافتيد بگيريد و اگر : يعني

. موافق قرآن نيافتيد آنرا رد كنيد

كه به اصحاب �روايت كرده از امام محمد باقردر مقدمه هفتم كتاب تفسير صافي -13

�": خود فرمود  ]�%� �� �� ��# ?"�����5 �?�� 12%n
/ هر گاه من براي شما : يعني ,"@�

. حديثي گفتم از من سئوال كنيد اين حديث كجاي كتاب خدا است

ادق كه امام باقر و ص89ص 18روايت كرده عياشي در تفسير خود و كتاب وسائل جلد -14

� ' �$� "��4": عليهما السالم فرمودند  ]�%�  5' �� �@ �$4�, [
Y- �"f بر ما تصديق : يعني

. مكن مگر آنچه با كتاب خدا و سنت رسول او موافق باشد

كه امام علي بن محمد 251روايت كرده جلد اول بحار و جلد دوم احتجاج طبرسي ص -15
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 �RK5A ' ����2"j���G� ]�%2��(�"f تمام امت بدون اختالف در اين مطلب اجماع «: يعني

دارند كه قرآن بدون شك نزد تمام فرق اسالمي حق است، پس ايشان در حالت اجتماع بر قرآن 

اند، و براي همين اند و بواسطة تصديق به آنچه خدا نازل نموده به هدايت رسيدهبصواب رفته

خبر داده �كنند، پس رسول خداوده امت من بر ضاللت اجتماع نميفرم�بود كه رسول خدا

كه آنچه امت او اجتماع كرده باشند و بعضي با بعضي مخالفت نكرده باشند، همان حق است، 

اند از ابطال پس معني حديث اين است، نه آنچه نادانها تأويل كردند و نه آنچه دشمنان گفته

ده و روايات مزخرفه، پس چون كتاب خدا گواهي دهد و حكم كتاب و پيروي احاديث تزوير ش

اي از امت آن را انكاركنند و بحديثي خبري را تصديق نمايد و آن را محقق شمرد، سپس طائفه

از اين مجعوالت معارض قرار دهند، در نتيجه بواسطة انكار خبر موافق كتاب و ترك كتاب خدا 

. »انداز گمراهان و كافران گشته

قرآن » اين اخبار«پس بنا بر . بر ديگر به همين مضامين كه در اين مختصر نگنجدو صدها خ

ميزان صحت و بطالن روايات اسالمي است و بايد هر حديثي را با قرآن سنجيد، ولي در زمان ما 

گويد، اگر گويند بايد ببينيم حديث چه ميسنجند، و ميكار بعكس شده، يعني قرآن را با خبر مي

پذيرند و يا قرآن را تأويل و بزور حمل به آن خبر فق حديث نشد آن آيه را نمياي مواآيه

اي كه موافق خبر مجعول از گيرند تا موافق خبر شود و آيهكنند و يا چيزي در آيه تقدير ميمي

كنند و لذا هركس طبق احاديث مجعوله عقيده و مذهبي ضد قرآن امامي نباشد آن را ترك مي

راستي عداوتي كه مسلمين زمان ما . كنندآياتي كه ضد عقائد او است تأويل مياختراع كرده، و

ما اگر بخواهيم اسالم را از خرافات و . با قرآن دارند هيچ ملتي با كتاب آسماني خود نداشته

موهومات نجات دهيم و آلودگيهاي اسالم را از رخ آن بشوئيم و حقائق آن را از خرافات 

بايد پيكار شديدي نموده تا مردم را بقرآن ارجاع داده و با كتاب خدا دين دشمنان آن جدا سازيم

او را تصفيه نمائيم و آب زالل صاف دين را با دستگاه تصفيه قرآن استخراج نموده و به تشنگان 



گي از چهرة حق زائل نشود بر باطلها غالب نگردد چون حق تيره و تار است تا تيره. برسانيم

بازار است، جوانان ما كه به اسالم اعتنا ندارند حق دارند زيرا اسالم حقيقي را باطلها را گرمي 

اكثر گويندگان و مراجع . اند، هر كس حقائق را خريدار است از خرافات ديني بيزار استنديده

هاي خبر و به بافتهديني ما مروج و ناشر خرافات و موهوماتند و از كتاب آسماني اسالم بي

دانند، در خبري از قرآن خود را مبلّغ آن ميند، و عجب اين است كه با بيخيالي مغرور

شود و تدبر در آن رسميت ندارد، و سالها است كه از برنامة هاي علميه قرآن تدريس نميحوزه

شود، و بدترين دشمن قرآن تحصيلي حذف شده و بلكه افكار ضد قرآن بطالّب تزريق مي

. باشندمقدسين مي

: مهجور شدن قرآن ما را اشعاري است در 

كه از آيات آن گيريد ايمان أال اي بلبالن باغ قرآن 

كه از هجران گل شد حالتان زار شما طوطيان باغ و گلزار 

ز آياتش شما هشيار گشتيد اگر قرآن شما را نور بخشيد

شد أسف باشد كه ملّت زان جداشما را گر كه قرآن رهنما شد

مرا گلزار دين خونين جگر كرد گر كرد شما را هجر گل گر نوحه

بياوردند هر كفري به راحتچو از قرآن جدا كردند ملّت 

هر سدي شده ناني و دكّانهكهزاران سد ره در راه قرآن

كه بي دين نام دين ابزار كردهمرا اين غصه و غم زار كرده



يكي با الف عرفان ميزند سنگ قرآن حقّ جنگ همه دارند با 

يكي اخباري از بهر وجوهاتيكي با فلسفه بافد در آيات

كند از ثقل اكبر خلق را دورهاي جور واجوريكي با روضه

ز قرآن دور و از دانش خلّوندهمه گويندگان اندر غلّوند

رده خرافاتي بياوصوفيكي يكي شيخي شده آورده آفات 

يكي مداح و بافد ضد قرآن

ج

شده از چاپلوسي او ثناخوان

دين گريه و زاري و افغانشدهپاكش اوالدبراي حيدر و 

كه تا بيني فالن بسيار و بهمان بقرآن حملوا لم يحملوا خوان 

اي جز فهم آيات نباشد چارهبراي رد أوهام و خرافات 

بدست آريد آياتي ز اخالص رك و دعوت ناسبراي دفع ش

سالحي بهر دفع اين خرافاتبود الزم شما را حفظ آيات 

و فرماننباشد مرده را تكليفها خوانند قرآنبراي مرده



كه تا كامل كند رفتار و كرداربراي زنده قانون است و انذار

ل دين نه سر ماند ونه دستاربه اهاز اين بازي كه با قرآن نمودند

همه دارند زان اعراض و انكار اگر خواني يكي آيات توحيد

ولي نتوان سند را كرد اظهار بود قرآن سند در دين اسالم 

هاش با قرآن به پيكارمقّدسدرين شهري كه ما هستيم ساكن

كينولي در اهل دينش نيست جز دين اگرچه اكثرش باشند بي

در اينجا موذيان هستند ديندار اگر امن و امان هر جا ز دين است 

ز جور هوچيان اهل آزارشده قرآن همي مهجور و متروك

به شبهه حق بپوشانند ز اخبارهمه غافل ز آيات الهي 

خبر هستند بازارز قرآن بيشده دين زاري و افغان و ندبه 

بجز چندي ز ابرار و ز اخياريست اينجا انيسي ز اهل قرآن ن

نه ياري ني طرفداري نه هوشياربراي نشر آيات الهي 



مگر آينده عدل آيد پديدارنديدم ساعتي أمن و عدالت 

بشارت بر تو پس خوش باش اي 

دل 

برو آينده را نزديك بشمار 

اد بيدار كند افركه قرآن ميبه اين زودي شود بيدار ملّت

كه قرآن آورد دانش دگر بارتاب از آزار جهالمشو بي

خواري گشته ابزاركه دين بر مفتبسوزد دل نه بتوانم مداوي

همه محروم از اين نور داداربا رشادش تدبر نيست كس را

شده تعطيل اين گنج گهربار نداند كس ديگر آيات تنزيل 

ها خالي ز انوارشده برنامهي ز آيات ها خالتمام حوزه

للناس ني باشد سر و كارهدينباشد در مدارس درس آيات

كتابت را يكي باشد ز انصارخدا اين بنده را تأييد كن تا



در ترجمة قرآن نبايد خيانت كرد-22
اد بنويسد و از نويس بر قرآن بايد طبق لغت عرب ترجمة هر لفظي را بدون كم و زيترجمه

خود اعمال سليقه نكند و عقائد خود را چه حقّ و چه باطل داخل ترجمه ننمايد و گرنه خيانت 

ايم خالي از نقص و يا خيانت نبوده و اين گناه بزرگ كرده، ما در ايران آنچه ترجمه بر قرآن ديده

و كم و زياد فاحشي كنداند، به اضافه عبارت مترجم موافقت با قرآن نميرا اكثر مرتكب شده

اند بقره نوشته5دارد مثالً در آيه 
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.»اندايشان رستگارند عالم«

. اند از كجاي اين آيه درآمدهدانيم كلمة عالمما نمي

اند، و معلومات كافي براي ترجمه بعضي از مترجمين معني لغوي كلمات را ندانسته

اند براي نمونه در اينجا كردهبراي نمونه چند جمله را كه مترجمين برخالف ترجمه ما .اندنداشته

: سوره انشراح 7مثالً در ترجمه آيه : تا خواننده خود قضاوت كند آوريم مي

�#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù|| ||MMMM øø øøîîîî tt tt���� ss ssùùùùóó óó==== || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù�) 7: انشراح(

.»پس چون فارغ شدي خود را به رنج افكن«: كه ترجمه آن چنين است

را نصب كن، خيال كرده �چون از رسالت فارغ شدي علي: سواد نوشتهاما يك مترجم بي

فَانْصب فعل امر از باب افعال و به كسر صاد است، در حالي كه فانصب فعل امر از ثالثي مجرد 

اشد، به اضافه متوجه نشده اين سوره در اوائل بو به فتح صاد است، وآن بمعني برنج افكن مي

. و فراغت از رسالت موضوعيت نداشته�در مكه نازل شده و آن وقت نصب عليبعثت

را استخراج كند ولو بر خالف لغت وبر �مترجم چون تعصب داشته خواسته خالفت علي

: سوره آل عمران 55و مثال در ترجمه آيه . خالف نزول باشد
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وقتي كه خدا فرمود اي عيسي بدرستي كه من تو را «:كه ترجمه اش چنين است

.»برمميرانم و بسوي خود باال ميمي



وفات نكرده، عقيده خود را در ترجمه به زور �اما چون مترجم معتقد بوده كه عيسي

ايم بدون نقصي و زحمتي كه از اي عيسي من تو را برب":داخل كرده و چنين ترجمه كرده 

".دشمنان به تو برسد

اي كه معني آن چنان حال بايد ديد اين ترجمه را از كدام جمله بيرون آورده، چنين جمله

اي عيسي به درستي كه من بردارندة توام و ":ديگري چنين ترجمه كرده . باشد در آيه نيست

سوره 7و مثالً در آية . شودز اين آيه استفاده نمي، در حالي كه اين ترجمه ابداً ا"بلندكننده توام

: ضحي 

�xx xx8888 yy yy‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ uu uuρρρρ~~ ~~ωωωω !! !!$$$$ || ||ÊÊÊÊ33 33““““ yy yy‰‰‰‰ yy yyγγγγ ss ssùùùù�) 7: ضحي(

و يافت تو را گمشده پس راه نمود وقتي كه حليمه «: نويسد ياسري نامي در ترجمة خود مي

و الهي » هاش آورده بود تا به جدش عبدالمطلب بسپارد نزديك دروازة مكه پيغمبر را گم كرددايه

» و تو را در بيابان مكه ره گم كرده يافت پس راهنمائي كرد«نويسد اي در ترجمة آن ميقمشه

خدا تو را «: ترجمه صحيح آيه اين است كه. اندبايد گفت اين مطلب را از كجاي آيه درآورده

�":مكّرر خود فرمود �چنانكه رسول خدا» گمراه يافت پس او هدايتت كرد � 
:! �"
� C�
� �"
� �# ��� C
%R$� �$� �� ' �حمد خدائي را كه ما را هدايت كرد بدين خود و «: يعني "�

پس مقصود از اين هدايت هدايت ديني و راهنمائي » اگر هدايت او نبود ما هدايت نشده بوديم

ن در كوچه به مبدأ و معاد است نه گم شدن در كوچه و بيابان در حال طفوليت، زيرا گم شد

شود و پيدا مي شود و اين چيز مهمي نيست كه خدا به رسول خود منّت گذارد، هر طفلي گم مي

: به رسول خود فرموده50ندارد، خدا در سوره سباء آيه �اختصاص به رسول خدا
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)50: سباء (

ام و اگر هدايت يابم بواسطه بگو اگر گمراه شوم همانا بر ضرر خودم گمراه شده«

.»من وحي نمودهه چيزي است كه پروردگارم ب

عار ندارد كه بگويد خدايا مرا هدايت كن به راه راست و هر روزي پنجاه �خود رسول خدا

: گويد مي161و در سوره انعام آيه»نا الصراط المستقيمإهد«: فرمود ها ميمرتبه در نماز
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نقص است، و لذا �كنند هدايت الهي براي پيغمبرولي مترجمين غلو دارند و خيال مي

خبر ندارند كه هدايت ديني الهي اش گم شده بود، اينان نويسد در كوچكي از دست دايهمي

. موجب افتخار و امتنان هر كسي است

� ��[ ��[ �9F, ": فرموده 207در نهج البالغه خطبه �علي����� 
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K� uFY�"f من و شما بندگانيم مملوك پروردگاري كه جز او : يعني

پروردگاري نيست، او مالك است نسبت به ما آنچه را كه ما براي خود اختياري نداريم و در 

تحت ملكيت ما نيست، آن خدائيكه ما را از جهل و ناداني كه در آن بوديم در آورد و بسوي 

ئي كرد و گمراهي ما را به هدايت تبديل نمود و بينائي پس از كوري آنچه صالح ما بود راهنما

. به ما بخشيد

امام در حق خود چنين گويد ولي مدعيان پيروي او حاضر نيستند سخن امام : نويسنده گويد 

.و پيغمبر خود را بپذيرند و الأقل سخن خدا را باور كنند، و او را هادي رسول خود بدانند

: 33ه قرآن ترجمه نوشته در سوره ابراهيم آيه ياسري نامي كه ب
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.»و خدا مسخّر كرده براي شما خورشيد و ماه را كه دائما در شتابند«

كه خيال و قرار داد براي شما خورشيد و ماه را مؤدب بر آداب و رسوم، : چنين ترجمه كرده 

همين مترجم در . باشد و متوجه نشده كه دأب مهموزالعين استكرده دائبين از مادة ادب مي

: سوره توبه در جملة 94ترجمة آيه 
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دانيم كنيد يا نه، ما نميو بزودي ببينيد خدا و رسولش عمل شما را كه توبه مي":نويسدمي

و : نويسد اي نيز در ترجمه اين آيه ميكنيد يا نه را از كجاي آيه درآورده، و الهي قمشهتوبه مي

ها آشكار سازد تا نزد مؤمنان رسوا شويد، ما بزودي خدا و رسولش كردار و نفاق شما را به ديده



رسوا شويد را از كجاي ها آشكار ساز تا نزد مؤمناندانيم جمله كردار و نفاق شما را به ديدهنمي

و اشراقي نامي در ! آيه در آورده مگر خدا هتاك الستور است و از ستار العيوبي دست برداشته؟

ها آشكار و به زودي خدا و رسولش كردار و نفاق شما را بديده: نويسدترجمة اين جمله مي

اي در اند، و نيز الهي قمشههاند و يا اينكه با قرآن بازي كردسازد، اينان يا از هم تقليد كردهمي

: سوره قدر 4ترجمه آيه 
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به اذن خدا بر امام عصر از هر فرمان و ) جبرئيل(در اين شب فرشتگان و روح : نويسد مي

!لهي و سرنوشت خلق نازل گرداند اين شب رحمت و سالمت و تهنيت استدستور ا

در اين شب فرشتگان و روح يعني جبرئيل به اذن خدا : نويسد اشراقي نيز به تقليد از او مي

ها دانيم اين ترجمهما نمي. بر امام عصر از هر فرمان و دستور الهي و سرنوشت خلق نازل گردند

اند به حساب اند، ممكن است بگوئيم اخباري را كه جعالين جعل كردهرا از كجاي آيه درآورده

داند و در خود شب قدر را نمي�اند، زيرا سوره قدر صريح است كه رسول خداقرآن گذاشته

نازل �شوند و حتّي نفرموده بر رسول خداآيه ذكر نشده كه مالئكه بر چه كس نازل مي

شوند، در اند كه مالئكه بر او نازل ميمورد نزول آيه قرار دادهشوند، اينان از كجا امام عصر رامي

گردانند در اين شب به اذن فرشتگان و روح نازل مي":حالي كه ترجمه صحيح آيه اين است

، اما نويسندگان ترجمه بدون مراعات "پروردگارشان از هر امري سالم و رحمت را تا به صبح

اند، ولي ان شاء اهللا ما پس از و زياد طبق عقائد خود نوشتهاند در ترجمه كمآيه هر چه خواسته

و آنچه ذكر شد يك از هزار و . پردازيماتمام مقّدمه به ترجمه ساده و روان بدون غلّ و غش مي

مشتي از خروار است، حال چگونه امور دين و قرآن درهم و برهم و چنين شده وچرا مسلمين 

دانند، يكي از علل بزرگ اين نادانيها ل تعليم و تعلّم قرآن نميخبرند و خود را مسئواز قرآن بي

كند از تعليم كتاب و سنّت، حال بايد ديد تقليد اند تقليد كفايت مياين است كه؛ به مردم گفته

چيست و مدارك آن كدام است؟ 



!تقليد يعني چه، و چه وقت ميان مسلمين آمده؟-23
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علماء عبارتست از پذيرفتن قول غير بدون دليل زيرا مقلّد آنچه معتقد است از قول غير، چه حق 

. دهداي قرار مين خود مانند قالدهباشد و چه باطل، آنرا در گرد

اي به خواهند به دنبال خود ببرند قالدهآري تقليد از مادة قالده است، و حيواني را كه مي

كتاب كفايه األصول كه از بزرگترين مجتهدين بوده صاحب . برندافكنند و همراه ميگردن او مي

��F": گويد در كتاب مذكور مي ��	 �`# �� 
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عمل به آن در فروع ويا براي ملتزم بودن به آن در عقايد بعنوان بندگي بدون خواستن دليلي 

. براي رأي او

توان د كه در عقايد نيز بدون مدرك و بدون خواستن دليل ميشواز كالم ايشان معلوم مي

تقليد كرد، و اين مخالف عقل و قرآن است، زيرا اگر تقليد در عقايد جائز باشد بايد تمام 

و رباشند و ديگر كفكنند اهل نجاتباطله كه از بزرگان خود در عقايد تقليد ميهايفرقه

اند كه تقليد در اصول دين و يگر در اول رسالة خود نوشتهو لذا مجتهدين د. اسالمي معني ندارد

. گويندعقائد جائز نيست، و در ميان عرف آن را تقليد كوركورانه مي

به هر حال ما هر چه تفحص كرديم در مدارك ديني دليل محكم قابل قبولي براي وجوب و 

عتبره داللت دارد بر تحريم يا جواز تقليد نيافتيم بلكه كتاب خدا و سنّت رسول طبق احاديث م

در اسالم نهي شديد شده از . تقليد و وجوب تعلّم احكام اسالم از كتاب خدا و سنّت رسول

آري در ميان نصاري معمول است كه در عقايد و اعمالي كه در انجيل . تقليد چنانچه خواهد آمد

صاحب آن مسيحي كنند، چنانچه در كتاب المنجد كهوجود ندارد از كشيشان خود تقليد مي
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.Z ]�%2� ?5 �SD�", تقليد نزد نصاري عبارتست از آنچه به ما رسيده از عقائد و يا : يعني

گفت اين تقليد از نصاري ميان توان مي. عبادات بدون آنكه در كتاب مقدس الهي ذكر شده باشد

مسلمين سرايت كرده، زيرا در صدر اسالم تا هزار سال يعني ده قرن تقليد و مقلِّد و مقلَّد در 



ميان مسلمين نبوده، و شاهد بر اين مطلب اينكه علماي متقدمين شيعه مانند شيخ صدوق و مفيد 

ن خود نداشتند، و در يكي از كتب و سيد مرتضي و امثال ايشان رساله عمليه براي تقليد پيروا

از زماني كه صنعت چاپ اختراع و طبع كتاب آغاز . علماء سابق ذكر نشده كه تقليد واجب است

هاي مجتهدين معمول شد و براي مردم منتشر گرديد و گرنه سابقاً چنين كاري شد كم كم رساله

ه بنويسد، و در ميان مردم منتشر توانست هزارها و صدها رسالمقدور نبوده، يعني يكنفر عالم نمي

و ساير ائمه و خلفا رساله تقليديه نداشتند و �و اميرالمؤمنين�كند، و حتي خود رسول خدا

براي كسي رسالة تقليديه ننوشتند، بلكه از صدر اسالم تا هزار سال بعد تعليم و تعلّم دين 

اجب و معمول بوده و لذا واحكام آن از روي كتاب خدا و سنت رسول طبق احاديث معتبره و

ولي از وقتي كه رساله تقليديه منتشر شد مردم . مردم به كتاب خدا و سنّت رسول آشنا بودند

اما علماي اخباري مانند محدث . خبر ماندندبي�مسلمان بكلي از كتاب خدا و سنت رسول

. دانستندفيض كاشاني و صاحب حدائق و استرآبادي و صدها نفر ديگر تقليد را حرام مي

مضّرات تقليد و زيانهاي آن

در اسالم هر چيزي كه ضرر داشته باشد حرام شده و چنانكه در جلد دوم سفينه البحار 

الضرر و الضرار : اند كه فرمود روايت كرده�از رسول خدا54و جلد اول صفحه 72صفحه 

تقليد در دين . ضر حرامكل م: ، و در همان كتاب و ساير كتب معتبره وارد شده كه في اإلسالم

ما به برخي از آنها . توان گفت ضرر آن از اكثر محرمات بيشتر استمضرات بسياري دارد كه مي

: كنيم اشاره مي

در سوره يونس . پيروي ظنّ و گمان كه در اسالم شديداً ممنوع و مورد نهي الهي است–اول

: فرموده 36آيه 
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)36: يونس (

كنند مگر از ظنّ، و به هيچوجه ظنّ و گمان كفايت از حق و اكثر ايشان پيروي نمي«

.»كندنمي

: فرموده 28و در سوره نجم آيه 
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نكره در سياق نفي مفيد عموم است، يعني گمان و ظنّ در هيچ امري از امور » شيء«مه كل

دين كفايت نكند و انسان را بحق نرساند، در صورتي كه عموم فقها و مجتهدين فتاوي خود را 

دانند و در كتاب معالم و قوانين و رسائل و ساير كتب خود در باب حجيت ظنّ ظنّي مي

�"اند كه نوشته B�BO� *4Y� ?5 �K�' �4.G� ¢�G%� �� ' i��� ¢�G%� �� A�R%"f يعني :

اجتهاد عبارتست از اينكه فقيه نيروي خود را مصرف كند در تحصيل ظنّ بحكم شرعي و باز 

 �� #CA ":باشد و گويند اند حكم ظنّي مجتهد براي مقلد واجب القبول ميخود فقها نوشته��
# �� *� ' ?$� �4�@� 12/ �R5 ?$� �4�@ CA"f) ت ظنّ رسائل و قوانينيمراجعه شود به باب حج

يعني اين حكم چيزي است كه ظن من به آن رسيده و هر چه گمان من به ) و ساير كتب اصول

بنابراين تقليد از مجتهد پيروي از ظنّ و گمان است، و حال آنكه خدا . آن برسد حكم خدا است

: فرموده 36سراء آيه نهي نموده، در سوره ا
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".پيروي مكن از آنچه بدان علم نداري«

.و نهي مفيد تحريم است

و آن در باشديكي از مضّرات تقليد پيروي آراء اشخاص مي–پيروي رأي اشخاص–دوم

مقصود رأي در امور ديني البته . ندارد جز خدااسالم باطل است، زيرا كسي حقّ صدور رأي

حق اظهار رأي نداشت مگر طبق ارائة وحي، در سوره نساء آيه �است و حتي خود رسول خدا

: فرموده 105
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)105: نساء (

به تحقيق ما اين قرآن را به تو نازل نموديم بحق تا بين مردم طبق آنچه خدا به تو «

.»ارائه داده حكم كني، و آنچه خدا ارائه داده قرآنست

: فرموده 40در سوره يوسف آيه 
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.»حقّ صدور حكم نيست مگر براي خدا«: يعني

: فرموده 44آيه و در سوره مائده
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.»هر كس به آنچه خدا نازل نموده حكم نكند كافر است«

 A�R ": كه فرموده�وسائل الشيعه در كتاب قضا روايت كرده از رسول خدا ?�	 � �@
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/x ?�, �'
��c C

�4I ' 9��# ]�� �� ��
� W"@"f به تحقيق خداي تعالي جهاد را براي مؤمنين پس از من «: يعني

واجب كرده كه با چيزهاي تازه پيدا شدة ديني جهاد و پيكار نمايند وقتيكه به رأي عمل كنند در 

ن، و حال آنكه رأي در دين نباشد، همانا دين از پروردگار است امر و نهي آن منحصر است دي

در سوره مائده . پس مؤمنين زمان ما بايد جهاد و پيكار نمايند تا بدعت تقليد را بردارند» به او

: فرموده 48آيه 
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.»نما و پيروي آراء ايشان مكنبه آنچه خدا نازل نموده حكم«

بنابراين آيات صريحه و اخبار صحيحه پيروي رأي اشخاص باطل است و بايد كوشش كرد تا 

آيا آراء ايشان از وحي ! آيا به مجتهدين حق صدور رأي داده شده؟. اين باطل بر طرف گردد

رود؟ چرا شود و از بين ميت پس چرا به فوت مجتهد آراء او باطل مياست؟ اگر از وحي اس

پس از فوت، تقليد از احكام او باطل است؟ آيا حكم خدا از بين رفتني است؟ آيا حكم خدا 

كند؟ اين آراء اگر از خداست پس چرا برخالف يكديگر است؟ تغيير مي

د چنانكه براي هر خردمندي نتيجة تقلي–ضرر سوم ماندن در جهل و كفر است–سوم

و �خبري و جهل مردم مقلّد به كتاب خدا و سنّت يعني روش رسول خدامحسوس است، بي

شما اگر به يكي از اين مقلدين بگوئي خدا در قرآن مكرر فرموده جز مرا . احاديث ديني است

انسته و مخوانيد، و دعا عبادتست، و خواندن غير خدا در عبادت شركست و خدا آنرا شرك د



بندگان مقرب مرا بخوانيد، به عالوه طبق آيات قرآن بندگان مقرب خدا پس از مرگ به : نفرموده

خبر است، شما چرا در مجلس ديني آنان را دارالسالم بهشت خواهند رفت و روحشان از دنيا بي

ارد مالحظه كنيد از بركت تقليد در شرك و. ما مقلّديم: گويندخوانيد؟ در جواب ما ميمي

پرسي آيا خدا كه حاضر و ناظر در هر مكان و شاهد بر هر چيزيست، آيا ديگري مياز . اندشده

پرسي بلي، مي: گويد انبياء و اولياء نيز در اين صفات با خدا شريكند و اين صفات را دارند؟ مي

!ا مقلّديمم: گويد ، در جواب ميلَيس كَمثْله شَيء: به چه دليل؟ مگر خدا نفرموده 

ما مقلّديم، آقا فرموده قرآن قابل : به يك مرد شصت ساله گفتم بيا آيات قرآن را بفهم، گفت

. باشمشود، من مقلد شش نفر از علما ميفهم نيست و هر كس بفهمد گمراه مي

بنظر اين بيچاره قرآن كتاب هدايت نيست و كتاب گمراهي است، چرا؟ چون مقلّد است، در 

: فرموده 108تعالي در سوره يوسف صورتي كه حق
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)108: يوسف (

خوانم بسوي خدا با بصيرت و بينائي، من و هر كس بگو راه اين است كه مي«:يعني

.»پيرو من است

اسالم است نبايد بصيرت و فهم عقلي داشته باشد و نبايد كتاب خدا آيا كسي كه پيرو پيغمبر 

را بفهمد؟ 

: فرموده 104خدا در سوره انعام آيه 
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.»باشد كه براي شما از پروردگار شما آمده استاين قرآن بينائيها مي«

ثر ملت اسالم در اثر تقليد، فكر خود را بكار نينداخته و رشد اك–انحطاط فكري–چهارم 

فكري و عقلي ندارند، زيرا انسان هر قدر فكر خود را بكار اندازد و عقل خود را معطل نگذارد 

حاضرو توده ما امروزهماند، ولي ملتكند و فكر او ضعيف نميترقي و رشد عقلي پيدا مي

را » ديممقلّ«كلمه ديم، و اينما مقلّ:گويدفكر كند، زيرا ميكي از مسائل ديني خودينيست در 

اند تا مبادا بيدار شوند و به بركت قرآن بصيرت پيدا كنند، تازه اگر براي بيداري به ايشان ياد داده



را شود كه كتاب اواين مردم كسي كتاب علمي و يا تحقيقي بنويسد فوري فتوي صادر مي

. خوانند اما كتابي كه براي نشر حقائق باشد نبايد بخوانندميرايد، كتاب خرافاتننخوا

عدم تميز حق از باطل محل ابتالي اكثر مردم است، و لذا –عدم تميز حق از باطل–پنجم

گويد و كسي جرئت رود و به نام دين هرچه باطل است مياي بر منبر ميبيني گويندهمي

تراشد و گناه و مشتري بسيار دارد، او براي مردم شفيع ميجلوگيري و ايراد ندارد زيرا باطلهاي ا

دهد و به نظر مردم مطالب او مطالب الهي است، و عوام هم ها حواله ميبخشد و بهشترا مي

شود از گاهي از يكنفر منبري فاضل مطالب ضد قرآني شنيده مي. مشتري همين چيزها است

رود، و جواب نه حساب، و يكسره به بهشت مينه سئوال دارد نه �شيعه علي: گويدجمله مي

اينها ضّد قرآنست، زيرا قرآن در سوره : بايد گفت. اي جرئت سئوال از او نداردهيچ فرشته

: فرموده 6اعراف آيه 
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.»كنيمكنيم و البته از پيامبران سئوال ميامتها سئوال ميالبته ما از تمام «

شود مگر شيعه از امت پيغمبر نيست؟ در جواب خواهد سئوال نمي�چگونه از شيعه علي

. اينها خريدار دارد ولي سخن حق خريدار ندارد: گفت

التحصيل يك نفر جوان فارغ. خبرند، چرا، براي اينكه مقلّدندمقدسين ما از حق و باطل بي

دانشگاه تهران رفته بود اروپا با يك نفر مبلغ مسيحي مذاكره كرده بود كه شما مبلغ مسيحي آيا 

دهيد اسالم حق باشد؟ او در جواب گفته بود خود ايد؟ آيا احتمال نميدر اسالم تحقيقاتي كرده

ما : گويدن ميايد؟ جوان مسلماشما كه يكنفر دانشجوي مسلمانيد درباره اسالم تحقيقاتي كرده

دهيم تا آنها بروند تحقيق كنند و ما موظّف به تحقيق وجوهات خود را به يك عده آخوند مي

خبر است بعنوان مالحظه بفرمائيد يكنفر دانشجوي اسالمي از اسالم بي. نيستيم زيرا ما مقلديم

. شده استاينكه مقلد است و در اثر تقليد آنچه عقائد باطله بوده در ميان مسلمين وارد 

اطّالع است و گاهي فالن آيت اهللا كه مرجع شده در اثر فعاليت تبليغاتي، از قرآن بكلي بي

معلوماتش عبارتست از عقائد فالسفه يونان و تصوف و يا كتب غاله شيعه، و در اثر مرجعيت او 

رد، زيرا و صوفيه نشر شده است، ولي عوام بيچاره خبر ندا�u)عقائد باطله فالسفه و كفريات 



او مقلد است، پس در اثر جهل مردم و تقليد ايشان بدترين خلق خدا چنانچه حضرت 

روايت كرده 57فرموده مرجع تقليد شده، چنانكه در سفينه البحار جلد دوم صفحه �عسكري
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هايشان شاد و خندان و دلهايشان تيره و تار است، سنّت رسول زماني بر مردم بيايد كه چهره

نزدشان بدعت، و بدعت نزدشان سنت، مؤمن نزد ايشان محقر، و فاسق نزدشان موقر �خدا

اند ثروتمندانشان توشه فقراء را است، أمراء ايشان ستمگر و علماء ايشان با ستمگران همقدم

ها بر بزرگان مقدم شوند، هر ناداني نزد ايشان خبيراست، بين مخلص و منافق بدزدند و كوچك

ميش را از گرگ نشناسند، علماء ايشان بدترين خلق خدايند بر روي زمين، زيرا فرق نگذارند، و

ايشان مايلند به فلسفه و تصوف، و بخدا قسم ايشانند اهل عداوت و انحراف تا آخر كالم 

. »�امام

امروزه هر دانشمند موحد بيدار كه بخواهد مردم را بيدار كند و كتابي بنويسد خواندن كتاب 

كنند، و اگر عقايد قرآني را بيان كند و يا يكي از عقايد باطله و خرافات را مياو را تحريم

كوبند و يا تكفير كرده و ملت بيچاره را در كفر مĤب او را ميمعرفي كند، همين فيلسوفان فلسفه

. دارندو خرافات نگه مي

پستي و اضمحالل–ششم 

برند، گويا اندازند و او را همراه ميي ميتقليد مشتق از قالده است و قالده را بگردن حيوان

دهند، داند مردم را حيوان فرض كرده و مقلدين او به چنين پستي تن ميآنكه تقليد را واجب مي

اند، و اين دليل بر و خود را از استقالل فكري باز داشته و اطاعت بدون مدرك را انتخاب كرده

: مت كرده و لذا تمام اقسام آن را باطل شمرده پستي و اضمحالل ملتي است، و همين را خدا مذّ



: فرموده 104تقليد از آباء و اجداد كه در سوره مائده آيه –اول 
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)104: مائده (

و چون به ايشان گفته شود بيائيد بسوي آنچه خدا نازل نموده و بسوي رسول، «

.»ايم براي ما كافي استگويند همان روش پدران خود را كه يافته

). كنندباز آنان پيروي مي(اشند بآيا و اگر چه پدرانشان نادان و از هدايت دور بوده

67و 66تقليد از بزرگان و آقايان و علماء ديني خود، چنانچه در سوره احزاب آيات –دوم 

: فرموده 68و 
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)68-66: احزاب (

گويند اي كاش اطاعت كرده روزي كه صورت ايشان در آتش دوزخ بگردد، مي«

بوديم رسول را، و گويند پروردگارا ما وآقايان و ت كردهبوديم خدا را و اطاع

بزرگان خود را اطاعت كرديم كه ما را گمراه كردند، پروردگارا عذاب ايشان را دو 

.»مقابل كن، و ايشان را لعن نما لعن بزرگي

آيه سوره غافر، و47سوره ابراهيم، وآيه 21البته آيات ديگري نيز در ذم تقليد آمده مانند آيه 

. خبرندمتأسفانه ملت ما در اثر تقليد و فقدان تحقيق از اين آيات الهي بي. سوره سباء33تا 31

. مسلمين بايد بدانند كه اسالم دين تحقيقي است نه تقليدي، دين علمي است نه ظني و گماني

ام دين در زمان ما دين تقيلدي دين تحقيقي را پامال كرده و تمام خرافات و موهومات را به ن

و حتي بقول صاحب معالم تمام مجتهدين متأخرين خودشان مقلد متقدمين . اندوارد اسالم كرده

. باشندبوده و خود مقلد سابقين مي



اميد است دانشمندان بيدار و مجتهدين حقيقي از خدا بترسند و حرمت تقليد را كتمان نكنند، 

سوره يوسف بصيرت 108مردم نيز طبق آيه و وجوب تعليم و تعلم امور دين را اعالم نمايند و 

. پيدا كنند

عدم احساس مسئوليت–ضرر هفتم و هشتم تقليد 

داند خود را ملتي كه وظيفه خود را تقليد مي. عدم احساس مسئوليت گناه بزرگي است

داند و حس كنجكاوي و تحقيق او را كور شده است، لذا در زمان ما هيچ مسئول تحقيق نمي

مردمي . كندداند و جلوگيري از خرافات نميمسئول فهم حقايق ديني و نشر آن نميكس خود را

در مقابل آن پول كنند واند هرچه بنام دين گفته شود باور ميهكه در امور ديني تحقيقي نكرد

دين هر ساله ميليونها تومان خرج ترويج خرافات زير عنوان ترويج در ايراندهند، فعالًمي

و نظر مردم به دهان مالّ و مرجع است، اگر مرجع او به كسي كه در منبر خرافه و باطل شود، مي

كند تمامش حق بود و اگر كسي اعتراض كند، بافته طيب اهللا گفت و يا سكوت كرد، او خيال مي

فهمي و يا آن مجتهدي كه در مجلس بود؟ پس چرا او اعتراض نكرد؟ تو بهتر مي: گويد مي

ليد در اصول دينتق–ضرر نهم 

كنند و اگر مجتهد براي مردمي كه تقليد عادت شده است حتي در اصول دين خود تقليد مي

دهند، و ايشان بنويسد كه در اصول دين تقليد جائز نيست، نه مقلدين او گوش به اين فتوي مي

دين او دهد و مقلكند و باز در اصول دين فتوي مينه خود آن مجتهد به اين فتوايش عمل مي

تقليد در اصول دين جائز نيست و خود : چنانكه يكي از مجتهدين زمان ما نوشته . پذيرندمي

فتوي داده كه امام مانند خدا همه جا حاضر و ناظر است، و مجتهد ديگر مانند او فتوي داد بر 

ورد و تواند چيزي را از عدم بوجود آضد صد آيه از قرآن كه امام خالق و مكّون جهانست و مي

به واسطه قدرتي كه خدا به او عطا كرده واليت تكويني دارد، و چون ايشان به چنين كفريات و 

دانند و شركيات فتوي داد، عموم عوام پذيرفتند، زيرا مقلدند و عقايد حقّه را از روي مدارك نمي

لي كه دارند و لذا بيشتر عقايد و اعما. اند لذا حوصله تحقيق ندارندچون به تقليد عادت كرده

. باشد و از اسالم نيستموهومات و خرافات مي

دكّان ديني–ضرر دهم 



ما به مجتهدين حقيقي ايرادي نداريم ولي در اثر تقليد عوام و دادن وجوهات، هر طالب دنيا 

و نااهلي به فكر مرجعيت و گرفتن وجوهات افتاده، حال آن وجوهات مدرك ديني دارد يا ندارد 

، ما كاري نداريم، ولي اكثر در راه هوي وهوس و تحكيم مرجعيت صرف بحثي است جدا

شود و فرزندان و اصحاب او منزلها خريده ودستگاهي راه انداخته و درباري ساخته و در هر مي

شهر وكالئي گذاشته كه كاري ندارند جز رفتن درب دكّان اين و آن و حساب اموال مردم 

س و فالن باركش قد خميده نيز بايد مقداري از اموال ريزحمتكش را كشيدن، فالن زن چرخ

خود را بدهد تا مال او حالل شود، و آقا هر چه خواست بهر كس ميل دارد خصوصاً به متملقين 

و چاپلوسان بدهد، تا آنان در منبرها تعريف كرده و نظر مردم عوام را نسبت به او جلب كنند، و 

من خود . دهند كه زوار را براي حساب مال نزد آقا ببرندحتي در مشاهد پول به خدام آستانه مي

سيدي را به نام ميالني سراغ دارم چون از نجف برگشت و به مشهد آمد، نان خالي نداشت 

آقايان و طالب مشهد پيشنهاد كردندكه ما حاضريم كتب خود را بفروشيم و شما را اداره كنيم كه 

ل فرزند او ميليونها ملك خريده، و او با اين در مشهد بمانيد، و اكنون پس از چند سا

داند و با حكومتها تاج و تخت ميها خود را واجب االطاعه و نايب االمام و سلطان بيخرابكاري

ورزد، و همواره بر گردن مردم ساده لوح سوار است، با اينكه پيغمبران خدا در ظاهر مخالفت مي

رند جز رياكاري و گرفتن اموال مردم به نام فقرا و كردند، اينان كاري نداكار مي�و امامان

ايتام، و صرف تعينات و خود، و هر كس به مالقات آقا برود اگر وجوهات آورده اذن مالقات 

�اند، اگر زمان رسول خداو به اضافه هزاران حكم غير ما أنزل اهللا آورده. دهد و إال فالمي

و دين مشكل سنگيني كه قرآن مخالف آنست محرمات صد بوده فعال زمان ما هزارشده،

خداي تعالي در وصف . پس ملت بايد بيدارشود و زير بار احكام سنگين ايشان نرود. اندآورده

: فرموده 157رسول خود در سوره اعراف آيه 
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دارد  از ايشان بارهاي سنگين و غلهائي كه بر گردة ايشان بوده ين پيغمبر بر ميا«

.»)از طرف پيشوايان و احبارشان(

اسالم ديني سهل و ساده بوده، ولي اينان آن قدر احوط و اقواي بر آن افزوده و آن قدر شاخ 

. اند كه بكلي عوض شدهو برگ براي آن تراشيده



تالفايجاد اخ–ضرر يازدهم 

گويد نماز يكي از زيانهاي بزرگ تقليد ايجاد اختالف ميان مسلمين است، آن مجتهد مي

گويد حرام گويد واجب تخييري است، سومي ميجمعه واجب عيني است، مجتهد ديگر مي

: آن مجتهد مي گويد. مكروه است: پنجمي مي گويد. مستحب است: گويداست، چهارمي مي

و همچنين در اكثر مسائل . گويد مبطل نيسته است، ديگري ميفرو رفتن در آب مبطل روز

الوثقي را با حواشي آن، شما عروه. اي است كه مورد اختالف نباشداختالف دارند، و كمتر مسئله

و يا كتاب منهاج الكرامه، ويا مختلف عالمه را مالحظه كنيد تا به اختالف فقها در اكثر مسائل 

كنند، و يا خدا از اختالف نهي كرده ختالف كرده و اينان اطاعت خدا ميآيا خدا امر به ا. پي بريد

.و اينان عصيان خدا كردند
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 b� b�b� lB� l �F b� l
$ l,&"f اي بر يكي از قضيه«: يعني

كند به رأي خود، سپس شود، او در آن قضيه حكم مياين علماء در حكمي از احكام وارد مي

كند، سپس همة ايشان شود او به خالف قول اولي حكم ميهمان قضيه بعينه بر ديگري وارد مي

شوند او راي جمع مي) تصديق اجتهاد و قضاوت ايشان را كرده(زد آنكه به ايشان قضاوت داده ن

شمرد، و حال آنكه خداي ايشان يكي و پيغمبرشان يكي، و كتابشان يكي، و همه را صواب مي

آيا خدايتعالي ايشان را امر به اختالف كرده است و ايشان از او اطاعت . دينشان يكي است

اند؟ و يا خدا دين ناقصي از اختالف كرده و آنان عصيان نمودهيا خدا ايشان را نهيو!؟اندكرده

فرستاده كه به كمك ايشان آن را كامل و تمام كند و يا اينان شريكان خدايند براي اتمام دين او، 



و خداي سبحان دين تام و تمامي نازل كرده و رسول او از ! كه ايشان بگويند و خدا بپذيرد

ما فروگذار نكرديم در اين : ( سانيدن كوتاهي نموده، و حال آنكه خداي سبحان فرموده است ر

، و يادآوري نموده كه )بيان هر چيزي را در اين قرآن است: (، و فرموده است)قرآن چيزي را

و اگر : ( كند، و در آن اختالفي نيست، پس فرموده بعضي از آيات آن بعض ديگر را تصديق مي

). يافتيدغير خدا بود اختالف بسياري در آن مياز نزد

نويسنده گويد تعجب است با اين كالم، چگونه شيعيان او بر خالف قول او از چنين 

گويند اختالف در شوند، بعضي از مردم براي عذرتراشي ميمجتهدان تقليد كرده و بيدار نمي

حضرت همين اختالف در فروع جواب اين است كه اشكال شديد دارد، و. فروع اشكالي ندارد

خطبه امام در مذّمت . را مذّمت كرده، زيرا در زمان او مردم اختالف در اصول دين نداشتند

. اختالف در حكم است نه در اصول دين، و حال آنكه كسي حق صدور حكم ندارد جز خدا

حق صدور حكم منحصر به خدا است
: فرموده 17در سوره شوري آيه قرآن ميزان است براي تعيين حق و باطل چنانچه
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.»خدا آنست كه نازل نموده اين قرآن و ميزان را بحقّ«

پس هر مطلب ديني بايد با قرآن سنجيده شود، اگر موافق قرآن باشد صحيح و إال باطل است، 

و يا امام و يا مجتهد حق ندارند چيزي بر خالف كالم خدا و بر ضد آن �زيرا رسول خدا

بگويند قرآن براي بيدار كردن و هشيار نمودن و چشم بصيرت را بازكردن آمده و نه براي تقليد 

: فرموده 108و با چشم بسته به دنبال اين و آن رفتن، در سوره يوسف آيه 
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)108: يوسف (

: فرموده 20و در سوره جاثيه در وصف قرآن در آيه 
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ه مقلّد از كلمه ناس وانسان خارج يعني اين قرآن براي بصيرت هر انساني آمده، مگر اينك

به مقلدي كه بخواهد دست از كوري بردارد و بينا شود، بايد گفت . البته او هم انسان است. باشد

: فرموده 40خدا در سوره يوسف آيه 

�ÈÈ ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ))))ãã ããΝΝΝΝ õõ õõ3333 ßß ßß⇔⇔⇔⇔ øø øø9999 $$ $$####�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))¬¬ ¬¬!!!!44 )40: يوسف (�44

.»كسي حق اظهار حكم ندارد جز خدا«

: فرموده26و در سوره كهف آيه 
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.»خدا هيچ كس را شريك در حكم و وضع قانون قرار نداده«

�: گويد پس آنكه به امام مي<�.� Q�ª �� Q4�, 8(D�مخالفت با قرآن كرده است، شما !.. 

اند و ي بوجود آوردهمالحظه كنيد به استناد روايات مجعوله هزاران حكم و مطالب ضد قرآن

حق صدور �آيا رسول خدا: پرسيمما مي. اندخبر از قرآن در اثر تقليد همه را پذيرفتهمردم بي

تواند چيزي را حرام كند يا خير؟ قرآن راي و يا ايجاد حكم از خودش داشت يا خير؟ آيا او مي

: در اول سوره تحريم فرموده . خير: گويد مي

�$$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒkk kk ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####zz zzΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ9999ãã ããΠΠΠΠ ÌÌ ÌÌ hh hh���� pp pptttt éé ééBBBB!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ yy yymmmm rr rr&&&&ªª ªª!!!! $$ $$####yy yy7777 ss ss9999(( )1: تحريم (�))

.»كني آنچه را خدايت حالل كرده براي توهان، اي پيغمبر، چرا حرام مي«

چگونه ديگران دارند؟ در اين صورت چرا . حق وضع حكم ندارد�جائي كه رسول خدا

گويند دخول حايض در حرم اند و ميبراي قبور و حرم اوالد او صدها حكم تحريم جعل نموده

و رواق آنان حرام و دخول جنب حرام و دخول نفساء حرام است؟ آيا اين احكام براي حرم و 

نازل شده و يا پس از ساختن حرمها، اين احكام نازل شده؟ آيا �رواقها در زمان رسول خدا

شدند فسا نميائمه عليهم السالم در خانه ايشان جنب و حائض و ن�زنان و كنيزان رسول خدا

شدند؟ آيا اين احكام در كتاب خدا و رسول است و يا ساخته و يا فوري امر به اخراج مي

در قرآن نيست؟ &&&&...ومن لَّم يحكُم بِما أَنزَلَ اللّه*: آيا آيه . دانند زيرا مقلدندديگران؟ مردم نمي

آيا در اسالم تقليد واجب شده يا تعليم و تعلم؟ 



علم واجب، و تقليد حرام استتعليم و ت
� ?�, P���5 1�K�1�D� *":فرموده �رسول خدا. اسالم دين تعليم و تعلم است o�)"f

: سوره جمعه حق تعالي فرموده 2در آيه 
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سوادان رسولي از خودشان برانگيخت كه براي ايشان كتاب خدايتعالي در ميان بي«

.»شان نمايد و علم و حكمت به ايشان بياموزداو را تالوت كند و پاكيزه

اقتدا �ل خداطبق اين آيه وظيفة رسول ياد دادن علم وحكمت است، علما نيز بايد به رسو

آيا اخذ فتواي بدون فهم دليل، . كنند نه اينكه در عوض تعليم و تعلم، مردم را به تقليد وا دارند

تعليم و تعلم عبارتست از ياد . علم است؟ راي مجتهد ظنّي است و گرفتن راي ظنّي علم نيست

پس تعليم و .گرفتن چيزي از مدارك و دليل، ولي تقليد گرفتن راي است بدون مدرك و دليل

بسياري از مردم براي رفع مسئوليت در قيامت و رفع مؤاخذة . تعلم با تقليد تفاوت بسيار دارد

دانند در آن رساله چيست، گيرند و در منزل ميگذارند تا ده سال و اصالً نميالهي يك رساله مي

و به آن كاري خبر ماندهفقط وجدان خود را قانع كرده و از كتاب خدا و سنّت رسول بكلي بي

رسد كه آن مجتهد صاحب رساله فوت شده و رساله او يك مرتبه پس از ده سال خبر مي. ندارند

در كلمات قصار �اند، اميرالمؤمنيناينان چگونه دل خود را خوش كرده. خوردبه درد نمي

�$�Pn(n T ": البالغه فرموده نهج : «t ' ,u��" *4�� ?�, 1�K%� ' ,?"��� ��K5 *� ���-# ��,�
 4n' ��� ?�@ '���� � ' ,1�K� ��$� ��4�%D� � ,��� *� i� ���4:� , ,�""f مردم سه : يعني

جويد، دسته عالم رباني، و متعلم يعني دانشجوئي كه با كسب علم راه نجات را مي: اند دسته

. اندنبردهگاه محكمي پناهاي كه به نور علم روشن نشده وبه تكيهسوم مگسهاي آلوده

باشيد؟ پس چرا خود را به پرسيم شما از كداميك از اين سه دسته ميحال ما از مردم مقلّد مي

اند؟ آيا قول امام خود را قبول نداريد؟ نور علم روشن نكرده و داخل فرقه سوم مانده

: فرموده 19خدا در سوره رعد آيه 
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)19: رعد (

داند كه آنچه بسوي تو از پروردگارت نازل شده حق است و به آيا آنكه مي« :يعني

.»آن دانا شده مانند كسي است كه او كور است؟

: به اصحابش فرمود �حال اي اهل تقليد شما به آيات قرآن دانائيد يا كوريد؟ امام صادق

" �� {M� � ' P��4.� 8�� �4�@ � �O$� � P.G$� � �� �"j5 ���,# �"�2-� ' � ��A ?5 �.G%��� 124�,
(:,"f بر شما واجب است در دين خدا دانا و فقيه شويد و مانند اعراب بياباني نباشيد « : يعني

. »د و عمل او را نپذيردزيرا هر كس به دين خود دانا نشود خدا روز قيامت نظر رحمت به او نكن

خدايتعالي تمام جهان را . و صدها روايت ديگر وارد شده كه بايد دين را تعلم نمود نه تقليد

: فرموده 12خلق نمود تا بشر عالم گردد، ودر سوره طالق آيه 
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خدا خلق نمود هفت طبقه آسمان را و همچنين زمين را مانند آنها، فرمان را نازل «

.»كند بين آنها، تا دانشمند شويدمي

دين اسالم تعلم علم را واجب و در مقابل از تقليد مذمت كرده و تقليد را عبادت غير خدا و 

: آل عمران فرموده سوره79شرك شمرده، در آيه 
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بشري كه خدا به او كتاب و حكمت و نبوت داده حق ندارد بگويد بندگان من «

وليكن بگويد خدا پرست باشيد ) يعني احكام مرا بپذيريد بدون اذن خدا(شويد 

.»بواسطه ياد گرفتن و تعلم كتاب خدا و بواسطه خواندن درس آن



اخبار متواتره در ذّم تقليد

كه ايشان از كتاب كافي و 70براي نمونه از كتاب سفينه مرحوم فيض صفحه ما چند خبري

: آوريم اند، در اينجا براي اتمام حجت ميساير كتب معتبره شيعه جمع نموده

��#C ": فرمود �اميرالمؤمنين علي- 1 ]�N�# ' 1���@ �$%��' z�N%$Z �$%K4k �K� ��
�$D� �
,# 1Ij5"f يعيان ما و منسوب به دوستي ما بپرهيزيد از صاحبان رأي، اي گروه ش: يعني

. زيرا ايشان دشمنان سنتهاي اسالمند


�": فرموده 50البالغه خطبه در نهج- 2%�- 8�2/# ' i�%- ���# �%G� ��	' �
� W"@"f يعني :

. ها آرائي است كه پيروي شود و احكامي است كه ساخته گرددآغاز فتنه

�W ": فرموده �امام محمد باقر- 3 � �A �� ' 1�K�� W� � �A 
.5 ��#�� T�$� ?%5# ��
� A�� 
.5 1�K��"f هر كس مردم را فتوي برأي خود دهد پس محققا دين خدا را به : يعني

. داند بدست آورده و هر كس دين خدا را به ناداني آورد با خدا ضديت كرده استآنچه نمي

�©�T": ه فرمود�امام صادق- 4 ?9 5��A �M� � C#���� � �A ��" آنكه به رأي : يعني

. داري كند همواره در ضاللت استخود دين

� 	��$�": فرموده �امام محمد باقر- 5�� �� *� W� �$��� �$�#�� �$n
/ ��"f اگر ما «: يعني

ه عزيز جائي كه رأي خوانند» باشيم مانند گمراهي پيشينيانبه رأي خود حديث گوئيم گمراه مي

. طبق اين حديث جايز نباشد رأي ساير علماء به طريق اولي گمراهي است�امام محمد باقر

� ": فرمود �امام جعفر صادق- 6 ��
- �# {�I# ����� Q�� WR4G5 z%�Y` �, {�I#
1�K- � W� T�$� ?%G- ' *)�����"f دو، مردان كنم كه در آنتو را از دو خصلت نهي مي: يعني

كنم از اينكه دين باطلي به نام دين خدا اختيار كني و يا مردم اند، تورا نهي ميبزرگ هالك شده

. داني فتوي دهيرا به آنچه نمي

� ' 	�� "��4 ": فرموده �امام موسي بن جعفر- 7 ]�%� {�- �� ' Q�� ��#�� �O" ��
�G�"f آنكه كتاب خدا و گفتار پيغمبرش را هر كس به رأي خود نظر كند هالك شده و: يعني

. رها كند كافر است



هر كس فتوي دهد ضامن : يعني "�* ��G ����": فرموده �امام جعفر صادق- 8

. فتواي خود است

�%2�Q ": فرموده �امام جعفر صادق- 9� �"�`# ]� �� �$�	 ?��K- � C
� z� �$G	' �@ �"@
�$�#� �$�#� T�$� ��	'"f در حضور پروردگار بايستيم براي حساب و كتاب، چون ما: يعني

. گوئيم پروردگارا ما به كتاب تو تمسك جستيم و مردم گويند برأي خود عمل كرديم

: سوره توبه 31فرموده در تفسير آيه �امام جعفر صادق-10
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علما و مقدسين خود را ارباب به جز خدا گرفتند و حال آنكه مأمور نبودند جز «

شود بزرگان دين را در حوائج مقصد معلوم مي(بعبادت إله واحد يعني مقصد واحد 

باشد چون إله به معني ما يقصد إليه في قرار دادن مانند ايشانست و شرك و كفر مي

شريك او نيست معبودي و مقصدي جز او، منزه است از آنچه ) باشدالحوائج، مي

.»دهندقرار مي

عبادت خود دعوت امام فرموده در اينجا علماء و مقدسين يهود و نصاري، ايشان را به

اند و ايشان پذيرفتند ولكن براي ايشان احكامي آوردهكردند ايشان نمينكردند و اگر دعوت مي

. پذيرفتند و همين كار عبادتشان محسوب شده و به شرك وارد شدند، ولي متوجه نشدند

قليد از اند و ديگر تاي از نصاري بنام ارتدوكس بيدار شدهدر زمان ما عده: نويسنده گويد

گويند ما خدا اند و ميهدانند و عليه خرافات كشيشي قيام كردكشيشان و علماء خود را روا نمي

اي كاش مسلمين نيز . و انجيل و حضرت مسيح را قبول داريم ولي كشيش الزم نداريم

و بيدارشوند و براي حفظ كتاب خدا و تعلم آن قيام كنند و به جهاد و پيكار از زير بار احكام 

ولي متأسفانه امت اسالم . آراء و بلكه خرافات بيرون روند و از آراء بشري خود را نجات دهند

اند و لذا مانند يهود و نصاراي اوليه دست از كتاب خدا كشيده و به تقليد بدون مدرك چسبيده



خدا پس از آيه فوق كه در كفر اهل كتابست خطاب به مسلمين نموده براي بيدار كردن آنان 

: فرمايد يم
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آهاي مؤمنين، بسياري از علماء و مقدسين محققان اموال مردم را به باطل «

.»دارندخورند و از راه خدا بازمييم

خورند، بلكه بعضي علماي زمان ما مال مردم را به زور و غضب و سرقت نمي: مؤلف گويد

حال كسي كه . كنندبنام سهم امام و ساير وجوه جعليه شرعيه، مال مردم را حيف و ميل مي

را نديده گرفته، باز به باشم چگونه اين همه آيات و اخبارگويد من مسلمان و يا شيعه ميمي

دانيد گيرد؟ آيا نميرود و دين خدا را از كتاب خدا و سنت رسول نميدنبال رأي اين و آن مي

كه براي تقليد هيچ مدركي نيست؟ 

آيا تقليد مدركي دارد؟ 
حال بايد ديد كه مدعيان وجوب . با دالئل بسيار ثابت شد كه تقليد از آراء امر باطلي است

ما مدارك آنان را كه به خيال . كي دارند يا خير؟ زيرا مدعي بايد مدرك بياورد نه منكرتقليد مدر

: آوريم تا خواننده خود قضاوت كند اند در اينجا ميخود نوشته

خبر واحدي است كه راوي از توقيع يعني از نامه امام زمان در زمان غيبت نقل كرده و : اول

و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها : يده كه در آن نوشته شده اي دخود امام را نديده، ولي نامه

اين . »شود به روايان اخبار ما رجوع كنيدهائي كه واقع ميآمددر پيش«: يعني .إلي رواة أحاديثنا

در حوادثي كه : خبر اگر راست باشد داللت بر تقليد ندارد، خصوصا در احكام دين، زيرا فرموده 

ه راويان اخبار كنيد، و نفرموده در احكام دين، احكام دين كه از حوادث دهد رجوع برخ مي

. نيست، احكام دين ثابت و پا برجا بوده قبل از اين توقيع، و تا روز قيامت خواهد بود



اند اصال راوي حديث الزم نيست مجتهد باشد، زيرا نامهاي راويان اخبار مجتهد نبوده:ثانياً

پس اين توقيع كه . ال و حديث ذكر شده هيچ كدام مجتهد نبودندراويان اخبار در كتب رج

. كاتب آن ديده نشده مربوط به اجتهاد و تقليد نيست

در اين توقيع امر شده به راويان رجوع كنيد براي تعلم و تعليم نه براي تقليد، به اضافه :ثالثاً

. ز انبياء حجتي نيستگويد پس اراويان حديث را حجه قرار داده در صورتي كه قرآن مي

78در ذيل آيه �خبري مجعول است كه در تفسير جعلي به نام امام حسن عسكري–دوم 

: سوره بقره 
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)78: بقره (

دانند جز آرزوهاي اني خود چيزي نميسوادند كه از كتاب آسمبعضي از ايشان بي«

.»خيالي، و نيستند جز اهل گمان

دانستند جز اين آيه در مذّمت تقليد عوام يهود است كه از كتاب آسماني خود چيزي نمي

پس اين آيه . آرزوها، و تماما اهل گمان بودند و علمي به مطالب دين خود نداشتند مانند ملت ما

كنند كساني را كه بواسطه تقليد، از كتاب آسماني خود مت ميرد است بر اهل تقليد و مذّ

���R.G ":خبرند و به دنبال گمان رفتند، در ذيل اين آيه گويد بي �r�� *�� �$��, �� 
�	 �:5
 �G��¼ ,�$�
� �O5�/ ,�DG$� �$3�� ��R.G� �� ��� �� ��;5 
4�.%��� � 1R�� ���� A�R4� *�� 1R5

4S� ,9�� ?�,9'
�.� �# 8�K��5 ,9��� 9��x �K"f هر كس از عوام مسلمين از چنين فقهاء : يعني

تقليد كند مانند يهود خواهد بود، كه خدا ايشان را مذّمت كرده به سبب تقليد، و اما هر كس از 

فقها كه خود را نگهدارد و دين خود را حفظ كند و با هواي نفس مخالفت ورزد و به امر موالي 

داللت دارد بر مذّمت : اين خبر اوالً . طاعت كند بر عوام الزم است كه از او تقليد كنندخود ا

تقليد از رأي ظنّي، پس صدر حديث رد است بر اهل تقليد و موافق همان آيه است كه اين 

باشد و بايد حديث در ذيل آن آمده، ولي ذيل اين حديث مخالف آيه است و امر به تقليد مي

. باشدكرد چون مخالف با آيه ميذيل را رها 



�تفسيري كه اين خبر در آن ذكر شده مجعول است و بطور مسلّم از امام عسكري:ثانياً

ها و خرافاتي كه در اين تفسير وجود دارد ببيند خواهد گفت اين چگونه نيست، اگر كسي دروغ

مؤلف آن عالم جليل متبحر اطالع بوده، در كتاب اخبار الدخيله كهامامي است كه از همه چيز بي

صفحه دروغها و جهالتهاي 80تا 152آقاي حاج شيخ محمد تقي شوشتري است از صفحه 

گويد اگر اين كتاب راست باشد بايد روشن و چيزيهاي برخالف تواريخ آن را نشان داده و مي

ل است گفت اسالم از ريشه دروغ است، و از غضائري كه استاد نجاشي و از بزرگان علم رجا

نقل كرده كه او گفته راوي اين تفسير ضعيف و كذّاب است و اين كذّاب اين تفسير را روايت 

از آن جمله در اين تفسير . نويسد در اين تفسير منكراتي استكرده از دو نفر مرد مجهول و مي

يوسف كه حاكم از طرف عبدالملك بوده در عراقين، چندين مرتبه خواست آمده كه حجاج بن

آمد كه او را رها كن، در ختار را بقتل برساند و موفق نشد تا اينكه نامه از عبدالملك ميم

به دست مصعب بن زبير در زمان تسلط ابن زبير بر عراقين كشته 67صورتي كه مختار در سنه 

بر عراقين 75شده بود، قبل از آن كه نامي از حجاج باشد، و حجاج چند سال بعد در سنه 

اطالع بوده، پس ثابت كرده كه اين تفسير گويد چگونه امام از تاريخ بيو مي. دا كردحكومت پي

هر كه خواهد به كتاب . مملّو از كذب و خرافات است و شأن امام أجلّ است از چنين كتابي

توان بر خالف كتاب خدا و حال بايد ديد با روايت چنين كتابي مي. اخبار الدخيله مراجعه كند

. استدالل كرد و تقليدي را كه خدا نهي كرده اثبات نمود؟ البته خير�سنّت رسول

گويد به دنبال تقليد مرو، آيه مي: اين خبر ضد آن آيه است كه در ذيل آن وارد شده :ثالثاً

اگر بخود آيه عمل كنيم بهتر است از عمل به خبر . گويد تقليد روا استولي اين خبر مي

. مجعولي

دانند و از كجا حواله به مجهول و بلكه حواله به محال كرده، زيرا مردم چه مياين خبر:رابعاً

بشناسند فقيهي را كه مخالف هواي نفس باشد؟ چه بسيار كساني كه ظاهراً براي ريا و گول زدن 

. اندمردم زاهد شده

مور دين و يا اين خبر بيان نكرده در چه چيز تقليد كنند در افعال و اعمال او و يا در ا:خامساً

امور عرفي؟ اين خبر مبهم گذاشته مثال اگر او سه زن گرفت تو هم سه زن بگير يا اگر او به 

اند تقليد اين و اصالً در چيزهاي كه خدا و رسول بيان كرده. زراعت پرداخت تو هم زراعت كن



احزاب سوره66چنانكه اهل دوزخ در آيه . آن جا ندارد و موجب پشيماني و خلود دوزخ است

: گويند مي
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اي كاش ما خدا و رسول را اطاعت كرده بوديم و دنبال ديگران و اطاعت آنان «

.»رفتيمنمي

گويد اين خبر داللت بر وجوب تقليد ندارد و لفظ وجوب صاحب كفايه األصول مي:سادساً

يامده، به اضافه معني تقليد قبول احكام او نيست، بلكه تقليد اين است كه هر كاري او در آن ن

. كند، ديگران نيز بكنند چنانچه ذكر شدمي

: اخباري كه داللت بر جواز فتوي دارد مانند خبري كه امام به ابان بن تغلب فرموده–سوم 

د حرمت پيروي ظنّ را، و گويند انبنشين در مسجد و فتوي بده، و به اين خبر تخصيص داده

. شود حرمت پيروي ظنّ را همه قبول دارندپيروي ظنّ حرام است جز در اين مورد معلوم مي

: جواب اين خبر اين است كه 

قرآن و اخبار بسياري نهي نموده از فتوي دادن، و اين خبر معارض با قرآن است و :اوالً 

: فرموده 127آيه در سوره نساء. مردود و مطرود خواهد بود
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: فرموده 176و در آيه 
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بگو خدا فتوي : خواستند، خدا در جواب فرمودهفتوي مي�كه در اين آيات از رسول خدا

و امام . حق فتوي ندارد چگونه ابان فتوي بدهد�جائي كه رسول خدا. دهد نه رسول اومي

پس بايد گفت آن خبري كه امام به فالن . من أفتي الناس برأيه فقد ضاد اهللا: فرموده �باقر

. ودشكس فرموده فتوي بده شايد فتواي او با ذكر دليل بوده كه همان تعليم و تعلم مي

گويد مردم علم دين نياموزند و به دنبال فتوي بروند و كتاب خدا را بهر حال اين خبر نمي

: سوره فرقان 30مهجور گذارند و مشمول آيه 
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)30: فرقان (

. قرار گيرند

. امام به اوگفته است فتوي بده، اين تكليف شخص او بوده به ديگران چه مربوط است:ثانياً 

پس چنين خبري دليل بر جواز تقليد . به اضافه به ديگران نفرموده برويد از ابان تقليد كنيد

. شودنمي

تواند تحصيل گويند چون همه كس وقت ندارد و نميدليل عقلي است كه مي–چهارم

و اين دليل صحيح نيست و . چار بايد تقليد كند، زيرا بايد دنياي خود را اداره كنداجتهاد كند نا

: چندين جواب دارد 

هر كس وقت ندارد الزم نيست تقليد كند و نه اجتهاد كند بلكه چند مسئله محل احتياج - 1

ن رجوع خود را تعلم كند و از عالم به قرآن و سنّت دليل بخواهد و يا به كتابي چون احكام القرآ

. كند، و اين آسانتر است از تقليد اعلم، چنانكه بيان خواهد شد

. گويند در اصول دين و عقايد بايد اجتهاد كنيد و تقليد جايز نيستمراجع تقليد مي- 2

چگونه كسي كه وقت ندارد و بايد به دنياي خود برسد در عقائد اجتهاد كند با اينكه در هر 

اينجا وقت او كفاف . و هر قولي دالئل متعددة فكري و عقلي داردعقيده اقوال مختلفه وارد شده، 

پس در مسئله فرعي نيز . دهد ولي در تعلم بعضي از مسائل فرعي كه آسانتر است وقت نداردمي

. بايد تحقيق و تعلم نمايد

اي دانيد و تشخيص اعلم اگر محال نباشد از هر مسئلهشما تقليد اعلم را واجب مي- 3

اي محل احتياج از تشخيص اعلم آسانتر است، زيرا مانند زمان ما ، و تعلم مسئلهتر استمشكل

باشد و هريك مدعي اعلميت است، زيرا رساله از خود نشر كه ده نفر مجتهد در بالد اسالمي مي

شود خود را اعلم دانسته كه رساله براي مقلّدين داند معلوم ميكرده و تقليد اعلم را واجب مي

اند كه اند چگونه خودشان ندانستهال بگوئيد اين ده مجتهد كه غالباً در يك حوزه بودهنوشته، ح

اعلمشان كيست كه بايد ديگران تشخيص دهند؟ 

گويند هركس شهريه بيشتر بدهد او اند چگونه مقلدشان بشناسند؟ ميو اگر خودشان ندانسته

كنند، گوئيم كسي كه د ولي كتمان ميشناسنو اگر بگوئيد اين ده نفر، اعلم را مي. اعلم است



حال آن عوامي كه وقت اجتهاد . حقي را كتمان كند عادل نيست و در نتيجه تقليد او حرام است

محل احتياج خود را از روي مدرك تعليم كند براي او آسانتر است از پيدا كردن ندارد اگر مسئله

چنين . سئله تقليدي بدون مدرك استيك مسئله را با مدرك يادگرفتن بهتر از هزار م. اعلم

شود، كسي كه حكم خدا را از كتاب و سنّت ياد گرفته نه مبتال به فوت مجتهد و تغيير رساله مي

. شودنه گرفتار تغيير راي و نه به اختالف و سرگرداني گرفتار مي

رود وتقليد او جائزراي مجتهد حكم خدا نيست و لذا به مردن او حكم او از بين مي- 4

رساله تقليديه نداشتند و مردم صدر اسالم چه �نيست و لذا متقدمين از علماء حتّي ائمه هدي

گرفتند، آنان از كتاب خدا و سنّت رسول ياد مي. كردند، اين عوام بايد همان كار را بكندكارمي

محلي به اضافه علم دين مانند علم طب نيست كه يكنفر دكتر براي. سواد بودندولو اينكه بي

. كافي باشد بلكه علم دين بر همه كس واجب است كه مسائل محل احتياج خود را ياد گيرد

� ?�, P���5 1�K�1�D� *": فرموده �رسول خدا o�)"fص رجوع ميگويند بايد به متخص

كرد جواب اين است كه علم دين بر هر كس واجب است عيناً واجب كفائي نيست و در 

ه متخصص رجوع كرد و به اضافه دليل بسياري داريم كه مجتهدين واجبات كفائي بايد ب

. تخصصي ندارند

فتواي مجتهد ظنّي است و حق تعالي از اتّباع ظنّ نهي شديد نموده، در سوره انعام آيه - 5

: فرموده 148
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.»كنيد جز گمان را و نيستند شما مگر اهل حدس و تخمينپيروي نمي«

��1\ *:و در جاي ديگر فرموده  l, l �F b�l� 1 a�� b� ��b# � a:b�b� b�� l�|� bib�|- l*b�&f و مذمت كرده از پيروي

: فرموده33آراء ظنّي، و در بسياري از آيات قول بدون علم را تحريم نموده، در سوره اعراف آيه 
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.»دانيدبگو همانا پروردگارم حرام كرده فواحش را، و حرام كرده گفتن آنچه را نمي«



ظهار و خطب ديگر نهج البالغه از ا86و 85و 18و 17در خطبه �و اميرالمؤمنين علي

راي و پيروي آن مذّمت كرده، چگونه پيروان او بر خالف قول او بلكه برخالف قول خدا يك 

پس عوام بايد تعلم دين از كتاب و سنت كند تا . كنندعده اظهار راي و عده ديگر پيروي مي

ثواب و سعادت دنيا و آخرت را ببرد ما كتاب احكام القرآن را براي اتمام حجت و رفع 

. ي عوام و تعلّم ايشان نوشتيم به آن مراجعه شودسرگردان

دهند اگر راي اول ايشان صحيح بوده پس راي دوم باطل غالب مجتهدين تغيير راي مي-4

. است و اگر راي دوم صحيح باشد پس راي اول باطل بوده

إن المؤمن يستحل العام ما استحل عاما اول، و ": نهج البالغه فرموده 174در خطبه �علي

مؤمن حالل : يعني ."ولكن الحالل ما أحل اهللا، و الحرام ما حرم اهللا... حرم العام ما حرم عاما اول ي

و رسول . داند آنچه را سال اول حرام دانستهداند آنچه را سال اول حالل دانسته و حرام ميمي


 /)� ":فرموده �خدا:� �(/ ?�@ ,P��4.� 8�� ���/'P��4.� 8�� ?�@ 8�/"f يعني تا قيامت

توان تقليد كرد؟ داند ميآيا از كسي كه چيزي را گاهي حالل و گاهي حرام مي. كندتغيير نمي

ها راحت شدن بد آيا تقليد از كتاب خدا بهتر نيست؟ آيا از تغيير آراء بشري و تبديل رساله

از نصاري از حمل بار آيا رساله خدا آسان نيست؟ يكعده .ولقد يسرنا القرآن:است؟ خدا فرموده

را قبول داريم و از دستگاه استحمار كشيشي �كشيشان خسته شدند و گفتند ما خدا و عيسي

آيا ممكن است مسلمين نيز بيدار شوند؟ مسائل اسالمي اكثر ضروري و بديهي و محل . بيزاريم

تماماً مقلّد فقهاء اين مدعيان اجتهاد. اجماع مسلمين است، اصالً احتياج به اجتهاد و تقليد ندارد

دهد، يعني هرطوري سابقند در اصل فتوي، و در مقام عمل مقلد عوامند و به ميل عوام فتوي مي

دهند، براي اينكه عوام را نرمانند، و لذا كه عوام ميل دارد ايشان طبق رضاي عوام فتوي مي

. باشندسوره بقره مي159كنند و مشمول آيه حقائق را كتمان مي

يكي . اند كه همان آيات رد است بر اهل تقليدايشان به آياتي از قرآن استدالل كرده–پنجم

: آيه 

�فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم الَ تَعلَمونَ�

.»دانيد از اهل قرآن و يا اهل تورات سئوال كنيداگر نمي«



دليل بر وجوب تعلم است نه تقليد، مفهوم آيه اين است كه سئوال كنيد تا بدانيد پس اين آيه

صاحب كفايه . مگر اينكه تقليد را مجازاً بمعني تعلم بگيريم و چنين مجازي در لغت نيامده

پس اين آيه رد است بر قائلين به . گويد اين آيه ظاهراست در تعلم، نه در تقليداألصول مي

و ديگري آيه . تقليد

�...ن كُلِّ فالَ نَفَرَ مواْ فَلَوعجإِذَا ر مهمواْ قَورنذيلينِ وي الدواْ فتَفَقَّهفَةٌ لِّيئĤَط منْهرْقَةٍ م

هِمإِلَي...�

اي برايت علم جهاد و فراگرفتن احكام دين پس چرا از هر گروهي از ايشان عده«

.»كنند براي اينكه چون برگردند قوم خود را بترسانندكوچ نمي

. و نفرموده قوم ايشان از ايشان تقليد كنند. ريح است در تفقّه و تعلم نه در تقليداين آيه ص

اند بر وجوب تقليد و چگونه به چنين آيات استدالل كرده. پس اين آيات رد است بر اهل تقليد

اند؟ مدرك ديگري هم ذكر نكرده

ر را كنار گذارند و حال خدا كند حسد و تكب. شود كه دليلي براي تقليد نيستپس مسلم مي

به سخن ما گوش دهند و بيدار شوند، و به بركت تعليم و تعلم كتاب خدا و سنّت رسول به 

توسط احاديث صحيحه به حقائق دين آگاه شوند و خرافات ديني را دور بريزند، و از زيان تقليد 

: چه نيكو گفته آنكه گفته . دوري جويند

بر آيات كفر است و عناددر دم مزن از رأي رأي و اجتهاد

ها در كمين هست ما را بس خطرهان و هان اي رهبران شرع و دين

در طريق حق نمائيد اتفّاقبس كنيد اين اختالف و اين نفاق 

ني كه از فتواي خود گمره كنيد خلق را از راه حق آگه كنيد 

است اتّحاداتّحاد است اتّحادشرط اصالح جهان از اين فساد 



خصم چون دانست آن را در ربودماية جمعيت ما جمعه بود

چون اذان جمعه صوتش شد بلندحق بگفت اي مؤمنين ارجمند

جمله بشتابيد از بهر نماز

بر نماز جمعه رو آريد باز

گشت سد بر راه قرآن و كتابليك فتواهاي صد عالي جناب

اهل اسالم است فرض و معتبره برگفت پيغمبر نماز جمع

��uدر حيات من و يا بعد از �)uهر كه او بنمود ترك اين

تا أبد ماند ذليل و خوار و زارحق پريشانش كند در روزگار 

u&��ني بود حجش قبول و ني �)uني پذيرد حق صيامش ني 

ن ختم األنبياء است زادة نفرياين پريشاني كه اندر جمع ما است 

هر چه گويم از مزايايش كم استجمعه در اسالم ركن أعظم است 

نيست جايز اندر آن تقليد كسجمعه باشد از ضروريات، پس 

ديده بگشائيد و برخيزيد هان اي مسلمانان از اين خواب گران



ص و بعد از اين علم است بهر خادورة تقليد و فتوي شد تمام 

عام

آري از فتوي به خون آغشته شد سبط پيغمبر ز فتوي كشته شد 

چشم عقلت باز كن باز اي رفيقهست اين تقليد چاهي بس عميق 

بانگ واويال برآرند أمتّانگر كه آيد روز عرض و امتحان

پيشوايان راه ملّت را زدندكاي خدا اي ملجأ هر مستمند

پيش قرآن رأي او باشد عليلخود آرد دليل مجتهد كز رأي 

دائماً از باد شك و لرزان بود هر كه را تقليدي از ايشان بود 

نيست اين جز پيروي اهرمنالحذر اي مؤمن از تقليد و ظنّ

الحذر ثم الحذر ثم الحذربايد از تقليد باشي برحذر

ثباتن تقليد رأي بيترك كگر تو خواهي باشي از اهل نجات

گشت استعمار را قوت مزيدخلق چون تقليد و ناداني گزيد 



بند بگسل گوش كن جز پندي پذيراي كه اندر بند تقليدي اسير

نيست در تقليد جز لعن و ضررما بسي ديديم قرآن و خبر 

هم رسول و آل او مسرور كنجز كتاب و سنّت از خود دور كن 

اي دوصد لعنت بر اين تقليد بادلق را تقليدشان بر باد دادخ

)1344تاريخ . (و السالم علي من اتبع الهدي و نعوذ باهللا من مضالّت الفتن و شرور اهل الزمن
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اي از آنها شده، ما نمونهخبري از قرآن به ضرر و زيانهاي بسياري مبتالامت اسالم در اثر بي

: نگاريم را مي

شود و بدون استفاده در در ايام حج در مني ميليونها گوسفند و گاو و شتر قرباني مي.1

در حاليكه بسياري . گودالهائي زير خاك ميكنند از ترس ماندن در هواي گرم و بوي تعفّن آنها

ل محتاجند و دسترسي ندارند، آيا از فقراء مسلمين در ممالك اسالمي به دو سير گوشت حال

اي بسازند و جلو اين اسراف و اين اسراف نيست؟ آيا اين ضرر جائز است؟ بايد سردخانه

: سوره حج فرموده 38تبذير را بگيرند، زيرا قرآن در آيه 

�(( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ ôô ôô±±±± uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj9999yy yyìììì ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999(( ((####ρρρρ ãã ãã���� àà àà2222 õõ õõ‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρzz zzΝΝΝΝ óó óó™™™™ $$ $$####«« ««!!!! $$ $$####þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû55 55ΘΘΘΘ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&&BB BBMMMM≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒθθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷èèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã$$$$ tt ttΒΒΒΒ

ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘.. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎγγγγ tt tt////ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ≈≈≈≈ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$####(( (((( ((####θθθθ èè èè==== ää ää3333 ss ssùùùù$$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ(( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ}} }}§§§§ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$####uu uu����____ ÉÉ ÉÉ)))) xx xx���� øø øø9999 $$ $$####�

) 38: حج(

هاي خود را مشاهده كنند و در روزهاي حاضر شوند به حج براي اينكه بهره«

ا كه از معلومي نام خدا را بياد آرند بر آنچه روزي ايشان كرده از حيوانات چهار پ

.»آن بخوريد و به سختي كشيدة فقير اطعام كنيد

: همين سوره فرموده 37و 36و در آيه 

�šš ššχχχχ ôô ôô‰‰‰‰ çç çç7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ$$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____//// ää ää3333 ss ss9999 ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒÎÎ ÎÎ���� ÈÈ ÈÈ∝∝∝∝ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ yy yyèèèè xx xx©©©©«« ««!!!! $$ $$####öö öö//// ää ää3333 ss ss9999$$$$ pp ppκκκκ6666 ÏÏ ÏÏùùùù×× ××���� öö öö____ yy yyzzzz(( (((( ((####ρρρρ ãã ãã���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$$$$$ ss ssùùùùzz zzΝΝΝΝ óó óó™™™™ $$ $$####«« ««!!!! $$ $$####

$$$$ pp ppκκκκ öö öö6666 nn nn==== tt ttææææ¤¤ ¤¤∃∃∃∃ !! !!#### uu uuθθθθ || ||¹¹¹¹(( ((#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùùôô ôôMMMM tt tt7777 yy yy____ uu uuρρρρ$$$$ pp ppκκκκ ææ ææ5555θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____(( ((####θθθθ èè èè==== ää ää3333 ss ssùùùù$$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ(( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρyy yyìììì ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$####§§ §§���� tt ttIIII ÷÷ ÷÷èèèè ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ44 44

yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx....$$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ öö öö���� ¤¤ ¤¤‚‚‚‚ yy yy™™™™öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôô±±±± ss ss????∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∉∉∉∉∪∪∪∪ ss ss9999tt ttΑΑΑΑ$$$$ uu uuΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ©© ©©!!!! $$ $$####$$$$ yy yyγγγγ ãã ããΒΒΒΒθθθθ çç ççtttt éé éé::::ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ

$$$$ yy yyδδδδ ää ääττττ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρãã ãã&&&& èè èè!!!!$$$$ uu uuΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG9999 $$ $$####öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ�) 37-36: حج(

ديم، براي شما در آنها خير حيوانات تنومند را براي شما از شعائر الهي قرار دا«

است، پس ياد خدا كنيد و خدا را نام بريد بر ذبح و نحر آنها، در حالي كه بر پا 

باشند، پس چون به پهلو فرود آيند از آنها بخوريد و به فقير و سائل وارد اطعام 



كنيد، بدين گونه آنها را براي خاطر شما مسخرّ كرديم و تا شكر گزاريد، گوشتها و 

.»رسدآنها بخدا نرسد و ليكن پرهيزگاري شما بخدا ميخون 

شود كه هدف قرآن از قرباني حيوانات، خوردن، و به فقراء و مساكين از اين آيات معلوم مي

اگر مسلمين از اين آيات با خبربودند چنين اسراف . اطعام نمودن است نه زير خاك كردن

انداختند، چون مصرف ندارد دو روز عقب ميشدند، و يا قرباني خود را حرامي را مرتكب نمي

كردند از گوشت و پوست و پشم و كرك آنها به نفع فقراء استفاده اي فراهم ميو اگر سردخانه

. كردندمي

ضرري كه از دادن خمس و سهم امام از مالي كه از كسب و كار بدست آمده و مدركي .2

. لي از حديث وعقل و اجماع نيز ندارددر كتاب خدا و سنّت رسول براي اداء آن نيست، و دلي

: به صريح جمله41يك آيه وارد شده در خمس غنائم جنگي در سوره انفال آيه : اما كتاب خدا 

�ΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒÈÈ ÈÈββββ$$$$ ss ss%%%% öö öö���� àà àà���� øø øø9999 $$ )41: انفال (�####$$

و

�tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ‘‘‘‘ ss ss)))) tt ttGGGG øø øø9999 $$ $$####ÈÈ ÈÈββββ$$$$ yy yyèèèè ôô ôôϑϑϑϑ yy yyffff øø øø9999 $$ $$####33 33ªª ªª�) 41: انفال(

و

�øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))ΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&&ÍÍ ÍÍοοοο uu uuρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$####ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρÍÍ ÍÍοοοο uu uuρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////33 33““““ uu uuθθθθ óó óóÁÁÁÁ àà àà)))) øø øø9999 $$ $$####ÜÜ ÜÜ==== òò òò2222 §§ §§����9999 $$ $$#### uu uuρρρρŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ xx xx���� óó óó™™™™ rr rr&&&&öö ööΝΝΝΝ àà àà6666ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ�

)42: انفال (

دهد هر چيزي كه روز جنگ بدر روز جدا شدن موحدين از مشركين و برخورد كه نشان مي

اين دو جمع به يكديگر، بدست مسلمين آمده بعنوان غنائم، بايد خمس آن را زمامدار مسلمين 

د و فقراء و ايتام و غرباء مسلمين تقسيم كند و مربوط به بهرة كسب و بين خود و نزديكان خو

و �درتمام عمرش و همچنين اميرالمؤمنين علي�و به اضافه رسول خدا. كار و بازار نيست

ساير خلفاء اسالمي در زمان خالفت خود يكدرهم بعنوان خمس ارباح مكاسب از كاسبي 

و خلفاء مطرح نبوده، و �ضوعي در سيره رسول خدااند و چنين مونگرفته و مردم هم نداده

شدند، پس از يك قرن و برادرش عقيل صاحب ميليونها درهم و دينار مي�گرنه حضرت امير

اند كه كاسب شيعه بايد خمس و سهم امام بدهد، اما جعل كرده�و دو قرن اخباري به نام ائمه



و اخبار . خمسي جز در غنائم جنگي نيستدر مقابل آن، اخبار و احاديث بسياري وارد شده كه 

خمس را به شيعيان خود بخشيده و براي آنان مباح و حالل �بسيار ديگري نيز آمده كه ائمه

حديث را روايت 22به بعد 378اند كه نپردازند، مثال در جلد ششم وسائل الشيعه صفحه كرده

ايم، و در حالل كرده و بخشيدهاند كه ما خمس را براي شيعيان خود فرموده�كرده كه ائمه

 �$� 0: روايت كرده از توقيع امام زمان كه فرموده 16خبر��K� ' �$%K4�� �4�# 
.5 J:¡ ��# '
دانيم چگونه ائمه حكمي در طول احكام خدا زياد كرده و سپس آنرا برداشته، و ما نمي56? /*

ممكن نيست حكمي كه در . نيستاز شيعيان خود اين حكم را برداشته اند، اين كار مشروع 

�نبوده بدين بيفزايد، به هر حال چون مردم از قرآن و سنّت رسول خدا�زمان رسول خدا

نژاد نيست خبرند، اين زيان را متحمل شده، و در دين كه دين مساوات است و دين تبعيضبي

ي را بين فقراء و همان خمس غنائم جنگ�اند؟ با اينكه رسول خداچگونه اين تبعيض را آورده

ايتام مسلمين تقسيم كرده و به يتيم آل محمد نداده، زيرا در جنگ بدر ايتام و مساكين آل محمد 

كرده همان الگو و اسوه است براي تمام مسلمين �هر كاري كه رسول خدا. وجود نداشته است

�P$D �� �� 0: ه فرمود266ص2و اميرالمؤمنين چنانچه در بحار ج . كه بايد به او اقتدا كنند
� �����9
K� �
/# �� P,
��خبري از خمس ارباح �در كتاب خدا و سنّت رسول6' 

. مكاسب نيست

كند كه هر پيرزن چرخ ريس پيرمرد قد خميده هرچه دارد از هيچ عاقلي حكم نمي:و اما عقل 

بدان كه بيشتر فقهاء پس : و اما اجماع . كسب و كار خمس آن را به ديگري بدهد بدون امر الهي

و فقهاء شيعه در . دانندمذاهب اسالمي قائل به خمس ارباح مكاسب نشده و آن را بدعت مي

دانند خمس ارباح مكاسب اختالف دارند، بسياري از ايشان خمس ارباح را مخصوص امام مي

ما . دانندگويند امام هم به شيعيان بخشيده و بعضي اصالً خمس را واجب نميتمام آن را و مي

كنيم تا معلوم شود مسئله اند ذكر مياي از بزرگان علماء شيعه را كه خمس را واجب ندانستهعده

: مورد اتفاق نيست 

ابن جنيد كه از بزرگان علماي شيعه بوده در زمان ديالمه به نقل عالمه در كتاب –اول 

. 31ص 2مختلف ج 

. در كتاب ذخيره المعادمرحوم ابن عقيل به نقل محقق سبزواري –دوم 



. 38ص 12شيخ مفيد به نقل محدث بحراني در كتاب حدائق ج –سوم 

شيخ صدوق محمدبن بابويه القمي در كتاب من اليحضر كه سخني از ارباح –چهارم 

و از كالم . مكاسب و خمس تجارت نياورده، ولي احاديث تحليل خمس را براي شيعيان آورده

و اهل قم «: االمال در ذكر جاللت شأن زكريا ابن آدم كه نوشته نتهيحاج شيخ عباس قمي در م

شود تا آن زمان معلوم مي» اول كساني هستند كه خمس فرستادند بسوي ائمه عليهم السالم

. خمس معمول نبوده است

خمس متاجر را براي �ائمه: فرموده 143ص 4شيخ طوسي دركتاب تهذيب ج –پنجم 

و در 263ص 1ه تصرف شيعه در آن جائز است، و نيز در كتاب المبسوط ج اند كما مباح كرده

. چنين فرموده است200كتاب النهايه ص 

كه 37و 30ص 2شيخ فقيه سالّر حمزه بن عبدالعزيز به نقل عالمه در مختلف ج –ششم 


 #/��"� �� "%� Q�� �� v���� E(�5 ' 0: راجع به خمس فرموده 	6 .
فرموده خمس مناكح و متاجر و مساكن 26ثاني الكركي در كتاب خراجيه ص محقق–هفتم 

. براي عموم شيعه حالل است كه ندهند

بكلي 277و در شرح ارشاد ص 210مقدس اردبيلي در كتاب زبده البيان ص –هشتم 

. خمس را ساقط نموده

شرح داده كه 116تا ص 101الشيخ الجليل ابراهيم القطيفي در خراجيه خود ص –نهم 

حالل و مباح �خمس براي شيعه مباح است تا روز قيام قائم و خمس و انفال را ائمه

. اندنموده

¡���G� �� J* ,� 0: السيد السند سيد محمد صاحب مدارك درذيل جمله شرائع –دهم 
P$D� P"��6 اين خمس بطور مطلق عفو شده است: فرموده .

. ميرزا محمد باقر خراساني در كتاب ذخيره المعادمرحوم محقق سبزواري–يازدهم 

سهم امام چون : فرموده 48ص 6جزوة 2مالمحسن الفيض در كتاب وافي ج –دوازدهم 

و شيخ يوسف . دسترسي به امام نيست پس بكلي ساقط است و چنين فرموده در المفاتيح

. شاني داده استسقوط حق امام را نسبت به كا442ص 12در كتاب حدائق ج بحراني 



الشيخ الحر العاملي در وسائل الشيعه كتاب الخمس، سهم امام را در صورت تعذّر –سيزدهم 

فرموده او قائل به سقوط 442ص12و در حدائق ج . ايصال به امام براي شيعه مباح دانسته است

. سهم امام است

قائل به سقوط 448ص 2صاحب الحدائق شيخ يوسف بحراني در حدائق ج –چهاردهم 

. سهم امام است

ظاهر اخبار اين است كه جميع خمس : صاحب جواهر در باب خمس فرموده –پانزدهم 

شاه (اند اند، ولي نايبان ادعائي نفله كردهمخصوص امام باشد و ايشان هم به شيعيان بخشيده

. 164چاپ تبريز ص ) بخشدبخشيده شيخ علي خان نمي

�;^�K ���/� 0: بداهللا بن الصالح البحراني كه فرموده شيخ بزرگوار ع–شانزدهم  J:¡ ��2�
1R$, �S	�� ' PK4���6.

جمعي از : كه فرموده 446ص 1به نقل عالمه مجلسي در مرآت العقول ج –هفدهم 

. دانندمتأخرين خمس ارباح را واجب نمي

معلوم گردد و تازه آنانكه قائل اند تا اجماع ايشان به اضافه اكثر علماي شيعه تأليفاتي نداشته

اي از ايشان گفته كه بايد نصف آن را به دريا بيندازد تا وقتي كه امام بيايد اند، عدهبه خمس بوده

اي معتقد بودند كه بايد در زمين دفن شود چون امام بيايد زمين و از دريا خارج سازد، و عده

پس اجماعي در كار . ت با صلوات استريزد در زماني كه معامالگنجهاي خود را بيرون مي

. نيست

خدا زكات را قرين نماز قرار . اندزيان ديگر در زكات آنچنانيكه منحصر به نه چيز كرده.3

داده، و بر هر مسلماني الزم است كه از آنچه خدا به او روزي كرده انفاق كند و منحصر به نه 

أَنفقُواْ من : و جمله مما رزقْنَاهم ينفقُونَ: و جمله خُذْ منْ أَموالهِم صدقَةً: چيز نيست و جمله 

و جمالت ديگر قرآن داللت دارد كه در هر چيزي طَيبات ما كَسبتُم ومما أَخْرَجنَا لَكُم منَ األَرضِ

5? �* ": نيز فرموده �و امام صادق. چه كسب و كار و چه معادن و حبوبات زكات است
?ku��& �"خبري از عمومات قرآن زكات منحصر به نه چيز شده و آن نه چيز هم اما در اثر بي

از بين رفته، مثالً در مازندران و گيالن كه صدها خروار برنج دارند زكات واجب ندارد، و بايد 



ل هر كس پنج شتر دارد كه در تمام سا. فقراء آنجا بيچاره بمانند زيرا آن نه چيز در آنجا نيست

چريده زكات بدهد اما اگر صد عدد ماشين داشت زكات ندارد و لذا فقراي مسلمين در كمال 

كنند و از زكات محرومند و دولتها براي ادارة مملكت و نداشتن فقر و بدبختي زندگي مي

شوند و المال كافي به مالياتهاي نامشروع از قبيل ماليات بر مسكرات و امثال آن متمسك ميبيت

شوند، اين المال و زكات كافي متمايل به رژيمهاي غير اسالمي مينيز در اثر نبودن بيتفقراء

. خبري از قرآن است، و اين زياني براي فقراء شده به بركت فتاوي غير قرآنيزيانها در اثر بي

مسلمين چه مقدار از . هاي كه گريبانگير مسلمين شده نذوراتستيكي ديگر از زيان.4

رود، زيرا داند، اين همه نذورات باطله از جيب ايشان ميمالي دارند، خدا ميجهت نذر ضرر 

نذر به معني پيمان و قرارداد است، بايد پيمان و قرارداد با خدا بسته شود تا واجب الوفا 

: فرموده 91باشدچنانكه در سوره نحل آيه 
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.»كنيدداند چه ميزيرا خدا مي.... وفا كنيد به پيمان خدا«

خدا آن را –اوالً : اند لغواست زيرا اما نذر و پيمان با اولياء و بندگان صالحي كه از دنيا رفته

32آيه اولياء خدا از قرارداد و نذر مردم اطالعي ندارند و طبق: و ثانياً. واجب الوفا قرار نداده

خبرند، زيرا سوره نحل ارواح پاكان پس از وفات به دارالسالم بهشت خواهند رفت، و از دنيا بي

شوند، ولي خدا حاضر و ناظر و از پيمان بندگان مطلع اگر از دنيا با خبر بشوند ناراحت مي

: فرموده 270است، و در سوره بقره آيه 
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)270: بقره (

.»داندآنچه انفاق و يا نذر كنيد خدا آن را مي«

، فقهاء اسالمي نذر براي غير إِنِّي نَذَرت للرَّحمنِ صوماً: فرمايد مي�و لذا حضرت مريم

اله ميليونها تومان براي قبور صلحاء و خبري از قرآن همه سدانند اما در اثر بيخدا را باطل مي

: رود و اين كار زيانهاي معنوي دارد شود و از جيب مردم ميامام و امامزادگان نذر مي



توجه بغير خدا و حاجت خواستن از غير او كه بصريح قرآن و حكم عقل كار -الف 

. مشركين است

خدا حاضر و ناظر همه كس نذر پيماني است كه طرفين آن بايد حاضر باشند و غير–ب 

. نيست و در حقيقت يكطرف آن غائب و در دسترس نيست

. بند و بار استخواران بيخبر از دين و اكثر موقوفهنذر براي غير خدا تقويت متوليان بي–ج 

خبري از قرآن، وقف است كه بواسطه وقف امالك و اموال و يكي ديگر از زيانهاي بي.5

موقوفه اكثراً خراب مانده نه ساكنين آنها باغهاي ارس و كاروانسراها وها و مدمزارع و خانه

ضرر و زيان . كنند و نه موقوف عليهم و نه متوليان، و چنين وقفي مدرك قرآني نداردتعمير مي

شود كه قبور ديگر آن اين است كه اگر وقف بر قبور اولياء و صلحاء باشد نتيجه چنين مي

شود ودر نظر مردم مراقد آنان از مساجد برتر و و گنبد زرين ميايشان داراي ضريح سيمين

گردد، چنانكه در زمان ما عوام ما خدا را عظمت مخلوق در نظرشان از عظمت خالق بيشتر مي

. دانندمانند اولياء او مهربان و دادرس و شفا بده نمي

داوت و نفاق فرق خبري از قرآن، نصيب مسلمين شده عهاي كه بواسطه بيديگر از زيان.6

اسالمي است، با اينكه كتابشان واحد و دين ايشان واحد و قبله ايشان واحد است، باز از قتل و 

كند، چه قدر از مسلمين غارت يكدگر دريغ ندارند و هر فرقه تكذيب و تكفير فرقة ديگر مي

ها كردند، ولي جهان در طول تاريخ بنام سنّي و شيعه بجان هم افتاده و جنگها وكشت و كشتار

خداي . دانستند كه اين كارها ضد اسالم و مخالف قرآن استاگر از قرآن اطالعي داشتند مي

: فرموده 285تعالي در سوره بقره آيه 
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و كتب الهي و رسوالن او داشته باشد طبق قرآن مؤمن پس هر كس ايمان به خدا و مالئكه 

�است و جان و مال و آبروي او محفوظ است چه معتقد به خليفه باشد و يا نباشد، چه علي

را خليفه بداند و چه ابوبكر را، زيرا تمام شيعه و سني به آيه فوق اعتقاد دارند و هم مؤمن و 

خبرند و لذا بخون يكدگر تشنه بوده سني از اين آيه بياما متأسفانه اكثر عوام شيعه و . مسلمانند

اند، چنانكه محقق طوسي با ابن العلقمي وزير با و گاه گاهي به قتل و غارت يكدگر پرداخته

لشكر مغول ساختند و به قتل عام شهر بغداد پرداختند و دو ميليون و سيصد هزار مسلمان را 



ه عباس با لشكر قزلباش خود، شهر هرات را كه يك بعنوان اينكه خليفه سني است كشتند، و شا

مركز اسالمي بود قتل و غارت كردند و در چالدران تبريز دو لشكر اسالم بنام سني و شيعه خون 

در طول تاريخ . يكدگر را ريختند و به فرق هم كوبيدند و قريب به هشتاد هزار از يكدگر كشتند

ار و اذيت يكدگر همت نگماشته باشند در حالي كه زماني نبوده كه دو فرقه سني و شيعه به آز

قرآن دعوت به اتفّاق . طبق آيات قرآن هر دو مسلمانند و قتل مسلمان يكي از گناهان كبيره است

32و 31، و در سوره روم آيه و اعتصموا بحبل اهللا جميعا و التفرقوا: و اتّحاد كرده و فرموده 

: فرموده 
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از مشركين نباشيد آنانكه تفرقه ديني آورده و شيعه شيعه و دسته دسته گرديده و «

.»هر حزبي به آنچه نزدشان بوده شاد شدند

اثر تفرقه مذهبي ممالك اسالمي را تجزيه نموده و استعمار بر همه مسلّط گرديده متأسفانه در 

و باز مسلمين بيدار نشدند، و گويندگان مذهبي هر يك از آنان شب و روز بر ضد قرآن از 

خواهي خواسته ايشان را بيدار كند و يا كنند و اگر دانشمند خيريكدگر تكذيب و بدگوئي مي

ارد و وسائل تفرقه را از بين ببرد مورد طعن و لعن خود مسلمين شده مثالً مواد نفاق را برد

مرحوم آيت اهللا خالصي اعالم كرد كه يكي از وسائل تفرقه ميان سني و شيعه زياد كردن شهادت 

بر واليت در اذانست و طبق كتب و احاديث شيعه اين شهادت در اذان نبوده و بدعت است، اين 

جزء اذان نبوده حذف كنيد، در عوض اينكه امثال و اقران او، او را تصديق و مادة افتراق را كه

. ياري كنند آمدند از روي حسد او را تكذيب، و مردم عوام را بر او شورانيدند

كنند چاپ اند، و دربارة آن پولها خرج مييكي از زيان و ضررها كه مسلمين مبتال شده-7

آن است بسياري از مطالبش، مانند كتاب ضرب شمشير بر كتابهاي ضد قرآني است كه مخالف قر

. منكر خطبة غدير، و امثال آن

توان شمرد، ها را تذّكر داديم البته زيانهاي ديگر نيز هست كه نميما براي نمونه اين زيان

ها و علمها و زنجيرها و حجلهها ومانند مخارج عزاداريهاي معموله و طبل و دهل و دسته



آور و كساالنه غير مشروع و مجالس دعاهاي غير مشروعه ضد قرآني شرتگي ومجالس هف

فالن و زيانهاي قمه زدن بطوري كه پوست سر را بشكافد، كه هر تيغي ولي طفل بيهاي بيسفره

اينها كه ذكر . نخودي18و يا سلماني بر سر او بزند بايد يك شتر ديه دهد و يا ده اشرفي طالي 

چنين كاري نكرده تا �ف دستور قرآن است و صدر اسالم نبوده و رسول خداشد تمام برخال

رانان اين كارها را بوجود آورده امت به او اقتدا كنند، ولي يكعده دشمنان دين و شيادان و هوس

اند كه و دست بردار نيستند، زيرا دكانهائي است كه بهره دارد، افتراهائي است بدين اسالم بسته

: و غفلت عوام شده و خدا در قرآن هشدار داده است و فرموده باعث غرور 
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دانشمندان بيدار اسالمي بايد بكوشند و مردم را بيدار كنند و بفهمانند كه آنچه ذكر شد از 

كنند، و بين اين دو دسته برادران اسالمي دين نيست و آتش نفاق بين سنّي و شيعه را خاموش 

. ايجاد اتّحاد و حسن تفاهم كنند

اند كه هر روز معركه نفاق و نماي نادان متصدي امور دين شدهمتأسفانه يكعده روحاني

اي را نقل كرده از رسول كنند، مثالً در كتاب احتجاج طبرسي خطبهغوغاي اختالف را زيادتر مي

دير كه آن خطبه مخالف صد آيه قرآن است و يك سند ضعيف بيشتر ندارد، خدا در روز عيد غ

راويان آن عبارتند از محمد بن موسي الهمداني كه علماي رجال شيعه، او را ضعيف و جعال و 

اند، و او روايت كرده از سيف بن عميره كه علماي رجال شيعه او را نيز مطعون و غالي شمرده

اند اقوال و صالح بن عقبه كه او را كذّاب و غالي شمرده و فرمودهاند،ملعون و ضعيف شمرده

اي ذكر كرديم كه اين خطبه ضد قرآني را با زشت او بسيار و حديث او مردود است، ما در مجلّه

قرائت نكرده، ولي معلوم باشد كه ما منكر اصل قضيه غدير خم �چنين روايتي رسول خدا

�� �$� ����K5 9? ���9, ":راكه فرموده �خداايم، يعني كلمات رسول نشده �� �' 1R��
9A�, �� A�, ' 9�انداز، نفهميده و نسجيده بنا كردند قبول داريم، آنوقت يكعده مغرض نفاق"'

اي را بدگوئي و مردم را بر عليه ما تحريك نمودن و حتي وادار كردند شيخ پيرمرد محالّتي ساده

ليل است بر ما رد بنويسد، و ايشان تأمل نكرده و با اينجانب تماس كه بقول خودش محدث ج

نگرفته با يك آب و تابي كتابي مملّو از تهمت و دروغ نوشته، و ما را متّهم نموده به انكار اصل 

شما مالحظه فرمائيد چگونه محدث . غدير خم، در حاليكه چنين نيست و صرف اتّهام است



واي اين خطبه ندارد و خطبه را با اصل قضيه غدير خم فرقي جليلي خبر از اين سند رس

توان چنين كسي را محدث جليل گفت؟ آيا نويسنده و ناشرين چنين كتبي نگذاشته، آيا مي

19اي از جهال را روز داند عدهنماي ديگري كه خود را راهنماي مردم ميمسلمانند؟ روحاني

ز نمار جماعت ما بريزيد در مسجد ما و مرا به قتل قمري تحريك نمود كه پس ا1394رمضان 

برسانند، تا هم كاري خود را با ابن ملجم مرادي كه در كوفه اين كار را كرد ثابت كند و با اين 

گيريم كه دانند، ولي ما خدا را شاهد ميمي�المؤمنين حال خود را دوست امام المتقين امير

� "رفع عداوت فريقين البين و قصدي نداريم جز اصالح ذات b� b' a��KbSb% �� � b� b»b( ��l> |�l@ a
� l�a# ��l@
 ao4l"a# l��4b�l@ b' a��� |� b�b- l��4 b� b, lB��l� |�l@ �l.4l5 ��b-", و بهر حال در عوض ياري هزاران تهمت و افتراء به ما

. ما از خدا بيداري مسلمين را خواهانيم. زنند براي حفظ خرافات خودمي

بنابر آنچه ذكر شد مسلمين بايد آگاه شوند و بدانند كه همانطور كه معاويه براي پيشبرد 

رياست و اهداف غلط خود قرآن را سپر كرد و باالي نيزه برد و مسلمين را گول زد و بدين 

اي از مسلمين نام حضرت علي و نام امامان اهل وسيله بر مردم تسلّط پيدا كرد همين طور عده

�و عشق حسين�اند براي پيشبرد اهداف غلط خود و بنام عشق عليوسيله كردهبيت را

عقل و قرآن را كنار گذاشته و اسالم را خراب كرده و هرچه بدعت بوده در زير چتر محبت 

اند كه روح اهل اند، و شعائري را به نام مذهب اهل بيت آوردهدروغي خود در اسالم وارد كرده

. اند كه مخالف قرآن و عقل استست و عقايدي را در ميان مردم نشر دادهبيت از آنها بيزار ا

از . مسلمان نبايد بنام علي و ساير بزرگان دين اسالم را خراب كند و ميان مسلمين نفاق اندازد

و . گويند به بهانة اينكه آنان دشمن علي و ما دوست علي هستيمآن جمله به اهل سنّت بد مي

نيستند بلكه �زيرا اوالً اهل سنّت دشمن اهل بيت رسول خدا. گي استاين خطا و گناه بزر

تمام فضائل واقعي حضرت علي و ساير افراد اهل بيت رسول را قبول دارند و در كتب ايشان 

به اضافه نام علي وحسن و حسين و جعفر و عباس در ميان اوالد اهل سنّت بسيار . مسطور است

و از جمله اعمال ضد قرآن . ن است به صاحبان اين اسماءاست، و همين دليل بر محبت ايشا

هايي است كه جمالت بسياري از آنها ضدهمين زيارت قبور امامان اهل بيت و ساختن زيارتنامه

�? ' -�C ":اند كه مثالً در زيارت آن امامان آوردهقرآن است، �� A�- ' ?�(� i:D- Q"# 
Rk#
كني شنوي و جواب مرا رد مياي بزرگوار كه تو كالم مرا ميدهميعني من شهادت مي,"�.��?



گويد انبياء پس از رفتن از دنيا، بيني، در حالي كه قرآن ميدهي و تو محل ايستادن مرا ميو مي

گويد هر كس سوره مائده، و قرآن مي117و 109بقره و آيه 259اطّالعند مانند آيه از دنيا بي

شنوند و جواب اند بخواند آن كسان نميه از دنيا رفته و وفات نمودهغير خدا را از كساني ك

: فرمايد سوره فاطر مي14و 13دهند چنانكه در آيه نمي
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: فرموده 6و 5وره احقاف آيه و در س

�ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ rr rr&&&& ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ(( ((####θθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ«« ««!!!! $$ $$#### tt ttΒΒΒΒ�� ��ωωωωÜÜ ÜÜ====‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉffff tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ

ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$####öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttããããóó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!%%%% tt ttææææ ßß ßßŠŠŠŠtt ttββββθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xxîîîî*#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρuu uu���� ÅÅ ÅÅ³³³³ ãã ããmmmmââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx....öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;;[[ [[ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã rr rr&&&&

(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ////tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xx....�) 6- 5: احقاف(

خواند كه جواب او را تا خواند، كسي را ميتر از آنكه غير خدا را ميكيست گمراه«

دهد و آنان از دعاي ايشان غافلند و چون مردم محشور شوند آنان را كه قيامت نمي

.»خوانند دشمن ايشان باشندمي

و خدا . خبرنداز مرگ از دنيا بيشود كه انبياء واولياء پسو همچنين از آيات لبث استفاده مي

: فرموده 22به رسول خود در سوره فاطر آيه 
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.»تواني بشنوانياي محمد تو به كساني كه در قبرند نمي«

عبادتست، كفر و اصالً خواندن كسي كه از دنيا رفته و خواندن غير خدا در حوائج و ادعيه كه

: فرمايد شود چنانكه در سوره جن ميشرك محسوب مي

)18: جن (�فَلَا تَدعوا مع اللَّه أَحداً...�

.»با خدا احدي را مخوانيد«

. و صدها آيات ديگر در قرآن است كه نبايد در عبادات موجودي را غير از خدا خواند



يت ميان مردم معمول شده و ضد قرآن است و از جمله چيزهائي كه بنام سادات اهل ب

ساختن قبور سيمين و زرين و نذر و نياز ووقف بر آن قبور است كه همه ساله مخارج و پولهاي 

شود، خدا در آيات زيادي از اين عمل نهي كرده، از زيادي از اين ملّت فقير صرف آنها مي

: فرموده 56آنجمله در سوره نحل آيه 
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tt ttββββρρρρ çç çç���� tt ttIIII øø øø���� ss ss????�) 56: نحل(

، قسمتي از آنچه را روزيشان )ها و بارگاههاهمچون گنبد(دانند براي چيزهاي كه نمي

. ول خواهيد بودالبته مسئاند دهند بخدا قسم از افتراهائي كه بستهايم قرار ميساخته

بايد به مردم عوام فهمانيد كسي كه از دنيا رفته احتياجي به نذر و نياز و وقف شما ندارد و 

شود تماماً شود و يا علًم و كتل و زنجير خريداري ميپولهائي كه در ميان ضريح ريخته مي

ناظر نيست و از غير از خدا كسي حاضر و . اسراف و حرام است و بايد به محتاجان و فقراء داد

حال بندگان خبرندارد، اولياء و انبياء اگر از حال و اعمال و افعال بندگان خدا خبردار شوند در 

شوند و همواره بايد از اعمال و رفتار بد مردم غصه بخورند در عالم برزخ محزون و غمگين مي

اولياء و انبياء از دنيا به جائي : يعنيونَ فَالَ خَوف علَيهِم والَ هم يحزَنُ: صورتي كه خدا فرموده 

. اي دارنداند كه نه ترسي و نه غصهرفته

اند اين است كه هر كس و ازجمله بدعتها كه زير نام اولياء و ائمه در ميان مردم منتشر ساخته

گناهي و خالفي و جنايتي مرتكب شود متوسل به آنان شود كه آنان واسطه و يا شفيع شده و 

سازند، و اين مطلب را رهانند و وارد بهشت مين را از قانون كيفري كه خدا مقرّر كرده ميايشا

��PK4 ": گويند اند مانند آنكه در زيارت امام به او ميدر احاديث و زيارات خود آورده �.$%D�
�&'x 14O, �� zY�¤Zر د. دهندة شيعيان خالص است از گناهان بزرگامام نجات: يعني,"

: به رسول خود فرموده 19حاليكه خدا در سوره زمر آيه 

�|| ||MMMMΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù rr rr&&&&ää ää‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ))))ΖΖΖΖ èè èè???? tt ttΒΒΒΒ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ )19: زمر (�####$$

.»تواني نجات دهي آنكه را اهل آتش استآيا تو مي«



بايد پرسيد چگونه شيعة مخلص مرتكب . توانيو اين جمله استفهام انكار است يعني تو نمي

شود شيعة مخلص است پس تمام كه مرتكب گناهان بزرگ ميشود و آيا كسيگناهان مي

هاي خود كه در اصالً خدايتعالي با عدالت و فرموده! جنايتكاران بزرگ اولين شيعه علي هستند

كند و كسي ممكن نيست به او بگويد كه عدالت مكن، و به قرآن وعده داده در قيامت رفتارمي

صرفنظر و خالف وعده كرده و فالني را براي خاطر خوداز قول و هاي خود عمل منما فرموده

خبرند و از حال به اضافه انبياء واولياء از دنيا رفته و طبق آيات قرآني از دنيا بي. من عذاب مكن

دانند چه كساني چه كرده و چه عقايدي دارند و مقصرين و يا غير بندگان خبري ندارند نمي

إِنَّا نَعلَم ما : ناه ديگران حقّ تجسس ندارند و خدا فرموده شناسند و از اعمال و گمقصرين را نمي

كَفَى بِرَبك –إِنَّه عليم بِذَات الصدورِ –وإِنَّ ربك لَيعلَم ما تُكنُّ صدورهم- يسرُّونَ وما يعلنُونَ 

اصالً . كه خدا به گناهان بندگانش خبير و بينا باشدوكافي است : يعنيبِذُنُوبِ عباده خَبِيرَاً بصيراً

اند چگونه واسطه و شفيع گردد و در داند چه كارهپيغمبري كه افراد امت خود را نديده و نمي

! محكمة الهي چه بگويد؟

اند و مقررات الهي را ناديده اي بنام ائمه و دوستي ائمه، دين خدا را عوض كردهبهرحال عده

و از آن جمله اخبار را و اگر چه خبر واحد باشد بر . اندان بدعت و باطل آوردهگرفته و هزار

و بدين گويند قرآن ظنّي الدالله و خبر قطعي الدالله است، دهند و ميقرآن متواتر ترجيح مي

و آنقدري كه به اخبار جعل شده . انداست دور كرده�
T�$�� Cواسطه امت را از كتاب خدا كه 

اعتناء و فقط بنام عترت هر خبر و بيو اصالً از قرآن بي. ند، به آيات قرآن عالقه ندارندعالقه دار

اند و مؤاخذه خواهند شد، زيرا اسالم يك دين بوده و اينان بنام چه خواسته گفته و عمل كرده

. اند بنام جعفري و زيدي و صوفي و شيخي و اسماعيلي و غاله و و و وائمه، صد مذهب كرده

جهات إعجاز قرآن و كيفيت آن-25
هاي صدق مدعي نبوت آوردن معجزه است، پس هر كس معجزه را ديد، بايد يكي از نشانه

معجزات انبياء . ايمان آورد و اگر نديده، ولي بتواتر اخبار براي او ثابت شود باز بايد ايمان آورد

مود فقط پيغمبر اسالم است كه معجزه توان ثابت نبيند و نه بتواتر ميزمان سابق را نه كسي مي

شود، زيرا قرآن حاضر و براي همه او يعني قرآن هم متواتر است و هم محسوس و مشاهده مي



معجزات ساير انبياء ناقالني جز خبر واحد مجهول ندارد، مگر اينكه كسي . كس مشهود است

را ثابت �كي از انبياءپس هر كس بخواهد معجزة ي. بتوسط قرآن معجزات ايشان را ثابت كند

. كند، بايد اول به قرآن ايمان آورد

پس . بهر حال قرآن معجزه وسند نبوتست و بايد بررسي كرد كه چگونه معجزه است

گوئيم معجزه آن چيزيست كه بشر را عاجز كند، يعني علماي بشري نتوانند مانند آن را مي

مام جنّ و انس جمع شوند، و به ياري يكدگر در اين قرآن صريحاً اعالم شده كه اگر ت. بياورند

: فرموده 88در سوره بني اسرائيل آيه . برخيزند بمانند قرآن نياورند

� لَوو هثْلأْتُونَ بِمـذَا الْقُرْآنِ الَ يثْلِ هأْتُواْ بِملَى أَن يالْجِنُّ عو اإلِنس تعتَمنِ اجقُل لَّئ

)88: اسرائيل بني(�ظَهِيراً كَانَ بعضُهم لبعضٍ 

بگو اگر جنّ وانس اجتماع كنند بر اينكه بمانند اين قرآن بياورند بمانند آن نياورند «

.»و اگر چه بعضي پشتيبان بعضي ديگر باشند

: فرموده 23و در سوره بقره آيه 
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ايم در شكّيد، يك سوره بمانند آن بياوريد و اگر از آنچه ما بر بندة خود نازل نموده«

گوئيد، پس اگر اهان خود را غير از خدا بخوانيد تا گواهي دهند اگر راست ميو گو

.»نياورديد و نخواهيد آورد پس از آتش دوزخ بترسيد

: سوره طور نيز فرموده34تواند بياورد چنانكه در آيه بنابراين هيچكس سخني مانند قرآن نمي
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با كمال جرأت و كمال اطمينان ابالغ �قرآن اين مطلب را مكرّر تذكر داده و پيغمبر اسالم

نموده تا هر دوره و زماني اهل آن بشنوند و عجز بشر را در مقابل قرآن مشاهده كنند و بدانند در 



محيط عربستان كه كانون فصاحت بود ياراي معارضة با قرآن و آوردن مانند آن را نداشتند چه

. رسد به ديگران

لزوم معجزه براي آنست كه مقام شامخ نبوت و : گوئيم پس مي: اما كيفيت اعجاز قرآن

طلبان نباشد و دزدان دين و راهزنان سفارت الهي دستخوش اغراض كسان و مورد طمع جاه

ز عهدة باشد الزم است امري بياوردكه انتوانند ادعاي نبوت كنند، براي كسي كه فرستاده خدا مي

ديگران خارج و گواه راستي او باشد و اگر چنين امري معجزه نباشد هر فردي از افراد ممكن 

است به ادعاي نبوت برخيزد و ماية تفرقه و اختالف شود و بجاي هدايت وسعادت موجب 

لزوم معجزه امري است طبيعي و فطري و بجز معجزه مدركي براي . ضاللت وشقاوت گردد

ت دعوت نبوت در پيشگاه عقل چيزي نباشد، و براي غير انبياء معجزه الزم نيستصح .

معجزه بر سه قسم است 
امري كه بر خالف قوانين و مقرّرات طبيعت باشد، و مجراي طبيعت را تغيير دهد، –اول

رشتة اين جريان را از هم بگسلد و آنرا گواه . يعني خدائي كه خالق و موجد مجراي جهان است

. دعاي فرستادة خود قرار دهد مانند آنكه آب را بشكافد و آتش را سرد كندصحت ا

امري كه برخالف طبيعت نباشد و وقوع آن معلول يكي از عوامل طبيعي باشد ولي –دوم

بشر آن را درك نكرده و از نظر بشر مستور باشد و حقيقت آنرا درك نكند، ولي ممكن باشد 

اما در انظار اهل زمان برخالف طبيعت . علوم راز كشف گرددروزي برسد كه در نتيجه پيشرفت

باشد بشمار آيد، معلوم نيست معجزاتي كه براي پيامبران اجرا شده از كدام يك اين اقسام مي

زيرا جريان قوانين عالم طبيعت بقدري مرموز و پيچيده است كه راهي براي اينكه مخالف و يا 

. تموافق طبيعت كدام است، در دست نيس

از اقسام اعجاز رسيدن بسر حد كمال در علمي است كه بشر بعضي از مراتب آنرا –سوم

تواند برسد، ولي به آخرين درجات آن نرسيده و خدايتعالي آخرين درجه آنرا به توسط مي

. رسول خود اظهار كند، بطوري كه خرق طبيعت نباشد و جريان عالم اسباب را قطع نكند



از قسم سوم است كه در آن مخالف طبيعت و ضد قوانين آن چيزي نيست، قرآن و اعجاز آن

و به درجة كامل، قواعد فصاحت و زيبائي لفظي و لغوي بشري و معارف حقيقي فطري در آن 

. اي كه از عهدة بشر خارج استمراعات شده، به درجه

رسول خود، و تمام اين اقسام مذكور، كار خدا است زيرا خدا بايد گواهي دهد به صدق

پس كار معجزه كار پيغمبر نيست طبق آيات قرآن كه . گواهي خدا همان ايجاد معجزه است

ما ****: فرموده �و در قصه حضرت موسي&&&&قُلْنَا يا نَار كُوني برْداً وسلَاماً علَى إِبرَاهيم****: فرموه 

لُهطبيس رُ إِنَّ اللّهحالس جِئْتُم بِه&&&&فرموده �ه حضرت نوحو در قص :****اللّه يكُم بِهأْتا يو در &&&&إِنَّم

: فرموده �و در قصه حضرت داود&&&&وآتَينَا ثَمود النَّاقَةَ****: فرموده �قصه حضرت صالح

نَحنُ نَزَّلْنَا ****: و راجع به قرآن فرموده &&&&كُنَّا فَاعلينَ****و &&&&أَلَنَّا لَه الْحديد****و &&&&إِنَّا سخَّرْنَا الْجِبالَ****

كند اما ، البته حقّتعالي ايجاد معجزه مي�و قرآن معجزه و كالم خدا است نه كالم رسول&&&&الذِّكْرَ

. ايم مراجعه شودبا شرايطي كه ما در كتاب عقل و دين ذكر نموده

معجزة هر پيغمبري بايد مناسب زمان او باشد -26
ا كرد به مناسبت اينكه سحرة زمان او عصا را اژده�خدايتعالي براي حضرت موسي

شفاء مرضي و أحياء أموات بود، به �كارهائي شبيه به آن داشتند، و معجزه حضرت عيسي

مناسبت اينكه دكترهاي زمان او در فنّ معالجه به درجة عالي رسيده بودند، ولي مرضهاي مزمن 

داد و به دعاي او شفا ميخدا براي صدق ادعاي او چنين امراض سخت را. را معالجه نكردند

مردم در فنّ خطابه و �زمان حضرت محمد. كرداكمه و ابرص را به ارادة خود خوب مي

پروري و زيباگوئي استاد بودند، خدا براي صدق نبوت او كتابي به او نازل كرد كه از هر سخن

. ل آن عاجز باشندتر باشد، به طوري كه سخنرانان در مقابتر و دلنشينكالمي زيباتر و شيرين

امتياز قرآن از ساير معجزات
: قرآن از جهاتي با ساير معجزات فرق دارد 

در قرآن و ترتيب حروف و كلمات آن خرق قوانين طبيعي نشده واين بهتر از معجزاتي - 1

است كه خرق نواميس طبيعت در آن باشد زيرا بهم زدن قوانين طبيعت كه آتش را گلستان و يا 



شود، و لذا پيغمبر ا كردن موجب غلّو مردم و اعتقاد به الوهيت آورندة آن ميچوب را اژده

كرد و مردم را به اعجاز خواستند خودداري مياز معجزات خارق العاده كه از او مي�اسالم

نمود، تا ببينند كالمي كه از حروف معمولي مركّب شده چنان قرآن و نظر در آن دعوت مي

همه را متحير ساخته، با اينكه برخالف طبيعت كالمي در آن نيست، معارف و فصاحت دارد كه

غلو نكنند، و لذا به بندگي همواره افتخار داشت نه به كارهاي �تا بنگرند و درباره محمد

. العادهخارق

امتياز ديگر آنست كه پيروان اسالم به واسطة تأملّ و تفكّر در آن آشنا به تدر و تفكّر در - 2

و قضاوت فكري شوند و تعقّل ايشان زياد شود، و از تقليد اجتناب كنند به خالف امور معنوي 

. ساير معجزات كه چنين فائده نداشت

خردانه كنند و مقام هاي بيشود كه مردم درخواستالعاده باعث ميآوردن معجزات خارق- 3

و شعبده كنند، و نبوت دستخوش اوهام اين و آن گردد، و در نتيجه رسول خدا را متهم به سحر 

. به اضافه يك رشته افسانه و خرافات در پيرامون آن جعل كنند، به خالف قرآن كه چنين نيست

امتياز ديگر قرآن اين است كه قرآن دليل بر نبوت و نبو ت مدعاي پيغمبر است، و بين - 4

است، به دليل و مدعي تناسب و ارتباطي است يعني نبوت براي تربيت و قرآن دستور تربيت 

. خالف ساير معجزات كه چنين تناسبي با نبوت ندارند

ترين كار بشر است، با اين حال اگر بشر امتياز ديگر اينكه قرآن از جنس تكلّم و سهل- 5

شود، ولي معجزات ديگر از جنس كارهاي نتواند مانند آن را بياورد، بخوبي اعجاز آن ثابت مي

. سهل بشري نيست

دائمي و آئين او جاويدان است، معجزة او �چون نبوت پيغمبر اسالمامتياز ديگر اينكه - 6

نيز بايد ماندني باشد كه در هر دوره دليلي بر اثبات نبوت او باقي باشد به خالف ساير معجزات 

تواند وقوع آنها را انكار كه باقي نمانده و وجود آنها بايد بوسيلة تاريخ ثابت شود و هر كس مي

كنند، خصوصاً مردمي كه مادي العاده را زود انكارميالعاده و خارققرهاي فوكند، مخصوصاً كا

. باشند و با معنويات و تأثير عالم غيب الهي سر و كاري ندارند

شود و اعجاز قرآن و عظمت آن به واسطه ترقي علوم و افكار در هر دوره بهتر ثابت مي- 7

شود، و راههاي جديدي هميت آن افزوده ميبه واسطه عجز مردم هر دوره از معارضه آن بر ا



شود، ولذا اعجاز قرآن از نظر علوم جديده يكي از وجوه اعجاز آن براي اعجاز آن كشف مي

شود، اعجاز آن از نظر علوم فنّي و طبيعي و فيزيولوژي و از نظر علم هيئت و نجوم و شمرده مي

ت آسمان و زمين و ساير علوم امروزه كه شناسي و تلقيح بادها و كيفيت خلقشناسي و گياهجنين

. ما إن شاء اهللا در ضمن ترجمه آيات مربوط به آن اشاره خواهيم نمود

اشكال و جواب آن 
كند اعجاز قرآن را اما براي ديگران چگونه اگر كسي بگويد عالم به لغت عربي درك مي

ساتيد اين فنّ و يا به اهل اعجاز آن ثابت شود؟ جواب آنست كه ديگران بايد رجوع كنند به ا

زبان، و از ايشان نظر بخواهند، و البته اساتيد فنّ عربيت به قدر كافي در اثبات اعجاز قرآن كتابها 

ابوعبداهللا زنجاني و ابوعبداهللا مزرباني و رافعي مصري و عالمه : اند مانند اند ونظر دادهنوشته

سكاكي و واسطي و رماني و فخرالدين رازي سيوطي و عبدالقادر جيالني و جاحظ و باقالني و

و ابن ابي االصبح و زملكاني و شيخ مجتبي قزويني و صدها نفر ديگر و فعالً در اينجا ده وجه از 

: كنيم وجوه اعجاز قرآن را ذكر مي

قرآن از جهاتي معجزه است -27
هدايت : وجه اول 

معارف فطري و علوم حقيقي بر وفق دارا بودن آن بر يكي از جهات اعجاز قرآن از جهت

عقل، و در زماني كه نازل شد چنين علومي در تمام روي زمين نبود، و احدي از علماي بشري 

شود كه عمدة اعجازش از همين جهت بوده، از قرآن استفاده مي. دانستچنين معارفي را نمي

*:و بصيرت و نيز فرمودهزيرا قرآن مكّرر خود را معرفي كرده به علم و نور و هدايت و حكمت
گوئيد از جانب خدا كتابي بياوريد كه اگر راست مي«: يعني ،&فَأْتُوا بِكتَابٍ منْ عند اللَّه هو أَهدى 

، و غير قرآن را گمراهي و ضاللت و ظلمات خوانده، و به طور قطع »داراي هدايت بيشتري باشد

هاي حكمتي نداشتند، و در ظلمات اوهام و بافتهقبل از نزول قرآن علماي بشري چنين علم و

مكرّر �خيالي فالسفه در تاريكي و ضاللت بودند كه بعد از قرآن چنين است، و لذا رسول خدا

�": فرموده  �B��# �<�.� F� �� C
� o�) ��"f هركس از غير قرآن هدايت جويد، : يعني



�z/ ��K � ,�1 ":فرموده 194در خطبه �منيناميرالمؤ. خدا او را به گمراهي رهايش نمايد
��' «R$�� ' ,i)�� ��$� �' ,13�	"f اي از خد رسول خود را فرستاد وقتي كه نه نشانه: يعني

. هدايت و نه نور روشني و نه راه واضحي بود


 fff ��$� ���A #���� ": فرموده 87و در خطبه 	 ,�'��� u���� ,��$� PG��� �4"
�' ,C
�
CA�� 8(,# w�R� '"f خدا رسول خود را فرستاد در حالي كه دنيا نور هدايتي نداشت و : يعني

هاي نور و هدايت مندرس و عالئم پستي علومي جز غرور نبود، غرور دنيا آشكار، و نشانه

. هويدا بود

دانشمندان آري اگر كسي به تاريخ دنياي آن روز نظر كند مطلّع خواهد شد كه تمام ملل و 

پرست و ستارهپرست و بتايشان گمراه بودند، ملل بزرگي مانند هند و ايران و روم و چين آتش

يهود و نصاري براي خدا دختر و پسر قائل بودند و در حوائج به هر چيزي . پرست بودندو گاو

ها، علمي گيو فالسفه يونان جز اوهام و خياالت و بافند. توسل داشتند به ضميمة خرافات ديگر

نداشتند، علم ايشان عبارت بود از وحدت وجود و وصل بحقّ و قدم عقول عشره و ماند اين 

خرافات در تمام روي زمين كسي نبود كه به خداي حقيقي منزّه از صفات مخلوق قائل باشد و 

عقائدشان برخالف عقل سليم و فطرت پاك بود، علم نجوم و هئيت ايشان عبارت بود از زمين 

در اين هنگام خدا كتابي فرستاد روشن ساده داراي توحيد فطري و . آسمان پوست پيازيو

و ساير معارف و حقائق عوالم ملك . شناخت خداي منزّه از حد و حدود و ساير صفات امكاني

و ملكوت و قيامت، به انضمام اخالق و قواعد و قوانين همگاني به نام قرآن كه بهتر از آن كتاب 

رد و اين حقائق بر خالف تمام افكار بشر آن روزي بود آن هم به توسط يك مرد امكان ندا

سواد درس نخوانده، واگر كسي بگويد درس خوانده بايدبگويد نزد اساتيد اوهام وخرافات بي

درس خوانده، زيرا در تمام جهان تدريس علوم حقيقي نبود، معلمي كه واجد آن باشد پيدا 

: را نور هدايت خواند و خود قرآن خود را به اوصاف ذيل معرفي كرده شد، و لذا بايد قرآننمي

. &أَفَمن شَرَح اللَّه صدره للْإِسلَامِ فَهو علَى نُورٍ من ربه*: گاهي خود را نور الهي خوانده و فرموده
&أُنزِلَ إِلَيك من ربك الْحقُّ*: گاهي خود را حق و حقيقت گويد ،&وأَنزَلْنَا إِلَيكُم نُوراً مبِيناً*

گاهي خود را .&ونُنَزِّلُ منَ الْقُرْآنِ ما هو شفَاء ورحمةٌ*» گاهي خود را شفاء و رحمت ناميده



، گاهي &كْمةِواذْكُرُواْ نعمت اللّه علَيكُم وما أَنزَلَ علَيكُم منَ الْكتَابِ والْح*: حكمت و نعمت ناميده 

هذَا بصائرُ *. &يا أَيها النَّاس قَد جاءكُم برْهانٌ من ربكُم*: خود را برهان و بصيرت وصف كرده 

ذَا صرَاطي مستَقيماً فَاتَّبِعوه*: ، گاهي خود را راه رشد و صراط مستقيم خوانده &للنَّاسِ أَنَّ هـو& .
أَوحينَا إِلَيك *:، گاهي خود را روح و حيات گفته&يهدي إِلَى الرُّشْد*رْآناً عجباًإِنَّا سمعنَا قُ* 

و از اين قبيل اوصاف ذكر .&استَجِيبواْ للّه وللرَّسولِ إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُم *. &روحاً منْ أَمرِنَا

ت است، اگر چه فصاحت و بالغت و زيبائي شود قرآن علم و نور و حكمنمود كه معلوم مي

الفاظ آن مانند لباس زيبائي است كه بر قامت علوم و معارف آن پوشانيده باشد، ولي مفاخره و 

تحدي قرآن به فصاحت تنها نيست، زيرا عاجز ساختن چهار نفر عرب فصيح مانند امرء القيس 

آن آوردن كماالت و علوم حقّيقي اهميتي ندارد، و تمام هدف قرآن اين نيست، بلكه هدف قر

. است براي تمام اهل جهان

معارضه با اوهام و خرافات و شرك بشريست كه نام آنها را �بزرگترين شأن رسول خاتم

سال قبل از مسيح بوده و 600علم و حكمت گذاشته بودند مانند افكار برماتيدس حكيم كه 

سال قبل 400است، و يا پلوش حكيم كه معتقد بوده كه تمام جهان يك جوهراصلي و آن خدا

سال 300از هجرت بوده و قائل به وحدت انسان با خداي حكيم بوده، و مانند پورفير حكيم كه 

قبل از هجرت بوده و قائل به وحدت وجود بوده، و مانند فيثاغورث و جالينوس و امثال آنان كه 

و هنوز پس از صدها سال . ده و گمراهي بودكننافكار و مذاهبي اختراع كرده بودند كه تماماً گيج

نمايان اسالمي به آن اوهام معتقد و عالقه دارند، و در مدارس ديني آنها را تدريس فيلسوف

بطلميوس حكيم علم هئيت و آسمان و زمين . كنند، ولي تدريس قرآن جزء برنامه نيستمي

كردند و از قرآن را تدريس ميپيازي از خود تراشيد كه صدها سال فالسفه اسالمي آن پوست

كردند وهنوز زمان ما يكعده خواند باور نميخبر بودند، و اگر كسي آنها را ظلمات اوهام ميبي

بنابراين خدا خواست بشر را . دانندخبرند آنها را علم مينما و مراجع ديني كه از قرآن بيروحاني

خيالبافيهاي بشري برهاند و راه سهل و آسان را راهنمائي كند به فطرت اولّيه و او را از اوهام و

به او بنماياند، چنين كتابي به نام قرآن فرستاد كه علم باشد در مقابل جهل، و حكمت باشد در 

مقابل اوهام فالسفه و حقيقت باشد در مقابل بافندگي و چاپلوسي شعرا، و هدايت باشد در 

،&ليخْرِجكُم منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ*ن را فرستادم مقابل ضاللت، و به همة مردم اعالن نمود كه اي



پس قرآن براي رفع سرگرداني بشر ونجات او از خرافات آمده و از اين جهت معجزه كرده، 

چگونه معجزه نباشد كه اوهام و خرافات در آن راه ندارد لذا كساني كه دشمن قران بودند 

ولي چون سخنان ايشان ،&إِنْ هذَا إِالَّ أَساطيرُ األَولينَ*است گفتند اين همان خرافات سابقين مي

. نزد عقال و مراجعين به قرآن جز تهمت و دروغ و عداوت نبود رسوا و مغلوب شدند

قرآن دانش جديد و راه نوي آورد 
گويد من حديث وعلم تازه حيات بخشم كه نامد، قرآن ميخبر نو و تازه را عرب حديث مي

يعني خدا نازل نمود بهترين ،&اللَّه نَزَّلَ أَحسنَ الْحديث*: هتر از آن خبري نيست و فرموده ب

اي پس از يعني به كدام خبر تازه،&فَبِأَي حديث بعد اللَّه وآياته يؤْمنُونَ*:خبر تازه را، و فرموده

: فرموده 34آيه آورند، در سوره طور خبر الهي و آيات او ايمان مي
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.»اي مانند قرآن بياورندگويند سخن تازهاگر راست مي«

: و در جاي ديگر فرموده 

)49:القصص(�قُلْ فَأْتُوا بِكتَابٍ منْ عند اللَّه هو أَهدى�

تر باشد كنندهگوئيد از جانب خدا كتاب بهتري كه هدايتيبگو اگر راست م«

.»بياورند

هاي اند زيرا غير از آنكه پيرو قرآنست هر چه آورده يا فالسفه و بافتهتا بحال كه نياورده

اما فالسفه يك مشت قواعد حدسي و گماني آوردند كه در . يونان را آورده و يا الفهاي عرفان را

ي دارند و ميزاني هم در فلسفه نيست كه صحت و سقم اقوال خود را همان قواعد اختالفات

و اما الفهاي عرفان، آن نيز ضد و . آور نيستبسنجند، و معلوم است مطالب مورد اختالف قطع

گدائي، و هر دو را عرفان زند، و ديگري الفنقيض يكدگر و باطل است، يكي الف خدائي مي

پس اگر كسي مطالب فلسفه و عرفان را فهميده باشد . الف يكدگردانند و كشفياتي دارند مخمي

پس علوم و معارفي مانند . خوردفهمد، و اگر نفهميده باشد گول ايشان را ميبطالن آنان را مي



گوئيم چون قرآن معارف تازه و علوم حقيقي را آورده حال مي. وحي انبياء و قرآن كريم نيامده

پرست يا يك فردي از آنان بياورد مگر اينكه از ملت نادان بتمحال است چنين معارفي را يك

. وحي باشد

لغت هر كس نمايندة افكار اوست
باشد، هر مردي پنهان است زير زبانش و از سخن لغت و الفاظ نمايندة قوة متفكّرة افراد مي

رار و اخالق و چنانكه در علم قيافه از اثر دست و پا و صورت پي به اس. او هويت او پيدا است

توان به افكار و روحيات آنان پي توان برد، از گفتار و تعبيرات هر ملتي ميافكار صاحبش مي

قرآن و كلمات آن : در اين مورد رافعي گويد. برد، فكر هر كس را در صحيفه الفاظش بايد خواند

آن و تركيب با وضع عرب دوره جاهلي و افكارشان تناسبي ندارد، يعني اگر بخواهيم روش قر

كلمات و مطالب آنرا نمايندة فكر يك عرب جاهلي بدانيم بسي خطا رفته ايم، واگر مقايسه كنيم 

شود كه قرآن مولود افكار آنان نيست، و اگر كسي وضع عرب آن دوره را، بخوبي معلوم مي

ه عرب بخواهد قرآن را كتابي آسماني نداند ناچار است كه تاريخ را تكذيب كند و معتقد شود ك

آن دوره در منتها درجه كمال بوده و بهرة كافي از مدنيت و مقام شامخي در علوم و معارف 

داشته كه فردي از آنان توانسته چنين كتاب جامع پر از علوم و معارفي بياورد، زيرا اين نظم و 

لوم اسلوب دقيق قرآن و معاني و حكم بلند پاية آن و از طرفي كشف حقائق آسماني و دقائق ع

طبيعي و اسرار جهاني و حلّ مشكالت اجتماعي و سياسي كه در قرآن وجود دارد محال است از 

پرستي و نزاع و جدال و غارت و عداوت و جمعيت بياباني صادر شود، از مردمي كه فقط با بت

كشي و زورگوئي و تفاخر و تبختر و فال و تطير سر و كار داشته و بكلي از شرائع حقيقي و حقّ

و هر كس در قرآن نظر كند و معارف و معاني آن را درك . قوانين علمي دور بوده، صادر گردد

بيند كه كند و داراي ذوق سالم و نظر صحيح باشد از خالل كلمات و دستورات آن نوري مي

. بيند قرآن تناسب با فكر مردم آن دوره نداردوضع دورة جاهليت را نشان داده ومي

ايماني سالها فرو پرستي و رذائل اخالقي و بيمروزه كه سراپا در شهوتاگر كسي با ملل ا

رفته و جرثومة امراض در آنان منتشر شده به طوري كه خوبي و بدي و كفر وايمان در نظرشان 

يكسانست روبرو شود، و به آنان خطاب كند و بخواهد نصيحت و ارشاد كند محال است بياناتي 



آيات قرآن براي آنان بگويد، به طوري كه صورت حقيقي اخالق آنان را زيباتر و رساتر و بهتر از 

. بار ايشان را به ايشان نشان دهد و راه اصالح و دفع مفاسدشان را بگويدمجسم و وضع نكبت

كند اين آيات از خبر باشد، خيال مياگر كسي از تاريخ قرآن و نزول آن و محيط آورندة آن بي

بنابراين كسي كه قرآن را بخوبي . لح دنيا براي اين قرن صادر شدهطرف يكي از بزرگترين مص

فهميد يا بايد اعتراف كند كه قرآن از طرف خداي سبحانست كه عالم به اسرار و احوال بشر 

اي نازل شده كه عرب در منتهاي درجات بوده نازل شده و يا بايد معتقد شود كه قرآن در دوره

كرده، اين معني را عين حال آميخته به مفاسد اخالق زندگي ميعلم و كمال و صالح بوده و در 

. كند ناچار بايد شكل اول را كه از طرف خدا نازل شده بپذيردچون تاريخ رد مي

باشدقرآن سرچشمه علوم مي
. علوم اسالمي شعب زيادي پيدا كرده و تمام شعب گوناگون آن از قرآن سرچشمه گرفت

غات و كلماتش شدند و براي شناختن حروف و مخارجش كوشش اي متوجه به ضبط لعده

كردند تا علم قرائت و تجويد و علم حروف پيدا شد، دسته ديگر در اطراف اعراب حركاتش و 

تغيير كلماتش و در الزم و متّعددي و مواد كلماتش بحث كردند تا علم نحو و صرف پيدا شد، 

حث كردند تا علم رسم الخط پيدا شد، دسته ديگر دسته ديگر از كيفيت كتابت ورسم الفاظ آن ب

به معاني محتمله و ترجيح اين معني بر آن معني پرداختند تا از آن علم تفسير پيدا شد، دسته 

ديگر در قواعد عقلي وشواهد توحيدي و در ذات و صفات الهي كه در قرآن بود بحث نمود تا 

تخراج واستنباط احكام و بحث در حقيقت و از آن علم كالم پيدا شد، عدة ديگر در كيفيت اس

مجاز و عام و خاص و نص و ظاهر و مجمل و مبين قرآن بحث كردند تا علم اصول پيدا شد، 

اي در فروع و افعال مكلّفين و صحت و بطالن آن تفحص كردند تا علم فقه پيدا شد، عده عده

اريخ مرتب شد، عده ديگر در ديگر در قصص و آثار و اخبار قرآني تجسس كردند تا علم ت

مواعظ و وعد و وعيد و صفات حسنه و سيئة بيان شده در قرآن تفحص كردند تا علم اخالق 

پيدا شد، عده ديگردر خطابات واقتضاي مقامات بحث كردند تا علم خطابه پيدا شد، عده ديگر 

ا شد، عده ديگر در سهام و فرائض و تقسيمات قرآن تحقيق كردند تا علم حساب در اسالم پيد

در علوم طبيعي قرآن و كيفيت ايجاد شب و روز و گردش كواكب و انجم پرداخته و از آن علم 



هيئت در اسالم پيدا شد، عده ديگر در اطراف سالست و رواني الفاظ قرآن و حسن نظم و سياق 

نات و ايجاز و اطناب آن بحث كردند تا علم معاني و بيان بوجود آمد، و همچنين علم زر و بيب

اند، و هر يك از وساير علوم كه قواعد و قوانين تمام آنها را از قرآن گرفته واز آن استخراج كرده

كردند، وسپس دانشمندان علوم فوق براي اثبات نظريه خود استدالل و استشهاد به آيات قرآن مي

لي ماده و منشأ و به واسطه كوشش دانشمندان شرق و غرب ترقياتي در اين علوم پيدا شد، و

سوادي كه ميان سرچشمه تمام اين علوم قرآن بوده، اما نبايد فراموش كرد كه يك نفر امي بي

سوادان نشو ونما كرده ممكن نيست چنين كتابي كه ماده همه اين علوم بوده بياورد، جمعي از بي

. مگر آنكه از طرف خدايتعالي به او تعليم شده باشد

متياز آنخصائص قرآن و ا
اين است كه اگر كساني نغز و شيوا سخن و يا اشعار يكي از امتيازات قرآن از سخنان ديگر 

اندكالم آنان در پيرامون تخيالّت و عادات و خرافات و يا شهوات و يا عشق و دلربا گفته

ر است، دلباختگي و يا تقليد از ديگري و يا مدح و ثنا و تملّق و اعراق بوده كه دليل بر پستي فك

اي از تخيالت و خرافات و يا تقليديات ندارد، بخالف قرآن كه حقائق محض را آورده، و جمله

بافي در آن نيست و در و از عشق و عاشقي و رموز عشق دم نزده و پيچ وخم فكري و فلسفه

فهم معاني احتياج به مقدمات ندارد، و دقت و تفكر در آن موجب خستگي و ماللت نيست، و 

آن با معاني مطابق و رسا است، يعني نه كوتاه است و نه بلندتر، ولي گفتار ديگران چنين الفاظ

كشاند، افكند و براي فهم معاني انسان را به خياالت مينيست، و قواي فكري را به زحمت مي

تر است، بهمين جهت برايتر و يا وسيعزيرا دائرة الفاظ ديگران از دائرة معاني و مقاصد يا تنگ

آور است، بخالف گفتار و آور نيست، بلكه نشاطكسي كه قرآن را بفهمد، كثرت و تكرار آن مالل

. يا كتب ديگران كه جامع اين مزايا نيست، و اين مزايا باالترين فصاحت است

فصاحت و بالغت: وجه دوم 
د يكي از جهات اعجاز قرآن فصاحت آنست، و فصاحت اين است كه كالم رسا و روان باش

و از كلمات زيبا تنظيم شده و از گره و پيچ و مشكل خالي باشد و به اضافه زننده نباشد، يعني 



داللت آن بر معني طبيعي باشد، عرب زمان جاهليت در فنّ فصاحت بحد اعلي كه براي بشر 

ممكن باشد رسيده بودند، و الفاظي كه شايسته مقصودشان بود به آساني و زيبائي بر زبانشان 

كردند، و زمينه مهيا شده بود براي آمدن كالم خدا، زيرا كالم ي بود، و به فصاحت افتخار ميجار

تر از آن براي مخلوق امكان ندارد، زيرا همان طور خدا از هر نقص و عيبي مبرا است، و فصيح

كه در ايجاد موجودات ديگر هيچ گونه عيبي نيست، و به هر موجودي آنچه لوازم و احتياجات 

تواند ايجاد كند همان طور كالمي را كه حقتعالي ود داشته عطا كرده، و بمانند آن كسي نميوج

ايجاد كند تمام كماالت لفظي در آن موجود است، وليكن شناختن و تميز دادن كالم حقّ از كالم 

سنج باشند تا به غير براي هر كسي آسان نيست، بايد اشخاصي در فصاحت ترقي كنند، و سخن

فصاحت و زيبائي كالم واقف باشند، تا محسنات كالم خدا را بشناسند، و لذا چون قرآن رموز 

دآورد كه خود را در مقابل قرآن باختند، و همه به ضعف نازل شد در ميان عرب مهابتي بوجو

خود در آوردن چنين كالمي اعتراف كردند، و چنان مجذوب و دلباخته آن شدند كه ياراي 

حق در خود نديدند، و فهميدند كه اگر بمعارضه با قرآن برخيزند و يا مقاومت و يا كتمان

شوند، و لذا فصحاي عرب بعجز خود اقرار و از بدسائس و حيله از اهميت آن بكاهند رسوا مي

. معارضه و تفاخر دست برداشتند

دركالم فصحاء، جاي معارضه و اختالف است
د، و در تغبيرات ايشان نقص و سستي راه ترتيب حروف و تركيب كالم فصحاء تفاوت دار

ممكن است دو نفر خطيب و يا دوشاعر و يا . باشددارد، و لذا مجال معارضه و تفاخر و ايراد مي

دو نويسنده در مقام برتري در سخن برآيند چنانكه زمان جاهليت كاري بوده معمولي و هر 

اما در قرآن آنچه دقائق بياني . كردميباليد، و با ديگران معارضهگوينده به سخن زيباي خود مي

ماند، و لذا و لطائف و زيبائي لفظي تصور شود موجود است، و مجالي براي معارضه باقي نمي

تواند اگر كسي يك كلمه ازكلمات قرآن را عوض كند، از لطافت و دقائق كمالي آن كاسته و نمي

همان كلمه محذوف را بدهد، و به فصاحت و اي بياورد كه معني بهتر از آن و يا مساوي آن كلمه

آوريم تا ببينيم آيا ما براي نمونه يك آيه از آيات قرآن را در اينجا مي. تناسب كلمه قرآني باشد



شود جاي يك كلمه آن را عوض كرد و يا كلمه ديگري مانند آن را گذاشت، تا خواننده به مي

: حق تعالي در آخر سوره لقمان فرموده . عظمت كالم حق پي برد، و به درياي حيرت فرو رود
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كند محقق بدان كه فقط نزد خدا است دانش ساعت قيامت و او است كه نازل مي«

داند فردا چه كسب داند آنچه در ارحام است، و كسي خود نميباران مفيد را و مي

ميرد محققا خدايتعالي دانا و آگاه به داند به كدام زمين ميكند و كسي خود نميمي

.»ظواهر و بواطن امور است

در اين آيه كلماتي است كه اگر بخواهيم يكي از آنها را برداريم و كلمه مشابه جاي آن 

رود، در اين آيه خدا علم پنج چيز شود و معني مقصود از بين ميبگذاريم از لطافت آن كاسته مي

را اختصاص به خود داده و خواسته بفهماند كه علم اين پنج چيز را احدي جز او ندارد، و 

علم اين پنج چيز اختصاص به خدا دارد و احدي «: نهج البالغه فرموده 128ر خطبه د�علي

: حال شما در كلمات اين آيه دقت كنيد » دانندحتي انبياء و اوصياء نمي

كه مبتداء است، و اگر مؤخرّ علم الساعةرا كه خبر است مقدم داشته بر عندهخدا –اوالً 

آورد مي» إنما«ر بجاي تقديم و تأخير مبتداء و خبر كلمه داشت مفيد انحصار نبود، و اگمي

شد به اين پنج چيز و حال آنكه تمام مفاتيح علوم غيب و صحيح نبود زيرا علم حق منحصر مي

داند يك شن كوچك ميان تپة بزرگ شن در طوفان غير غيب نزد خدا است، خدا است كه مي

از اول خلقت تا بحال چندين مرتبه تغيير مكان نوح كجا بوده، و كجا رفته و ذرات هر تپه شن 

ها و ساير مخلوقات را، پس علم خدا داده، و همچنين تمام ذرات آبها و بخارها و غبارها و خاك

نياورده بلكه به تقديم خبر اكتفا كرده تا حصر علم » إنما«منحصر به اين پنج چيز نيست، و لذا 

. اين پنج چيز را براي خود بيان كند



را جاي آن »القيامة«و اگر كلمه الساعه را برداريم و كلمه ,�1 �P,�D: فرموده –ياً ثان

علم و ايمان به �رود، چرا براي اينكه رسول خدابگذاريم معني مقصود و لطافت آن از بين مي

قيامت دارد و منحصر به خدا نيست، بلكه هر بندة مؤمن بايد علم و ايمان به قيامت داشته باشد، 

.الساعةداند جز خدا و لذا تعبير فرموده به كلمه اما ساعت وقوع قيامت را احدي نميو

عطف جمله فعليه به الساعةو آن را عطف كرده به جمله علم و ينزل الغيث: فرموده –ثالثاً 

اسميه كه همان حصري كه در معطوف عليه است در معطوف بيايد، و اگر نه اختصاص افاده 

و وابِلو يا مطَرمه غيث را انتخاب كرده و اگر غيث را برداريم و بجاي آن كلمه شد، و كلنمي

و امثال اين كلمات كه همه به معني باران است بجاي ودقو يا من السماء ماءاو يا كلمه طلّيا

رود، زيرا ممكن است هر غيث بگذاريم صحيح نيست، و معني مقصود و لطافت كالم از بين مي

آيد و خبر دهد و خبر او دس هواشناسي به واسطه مقدمات علمي بداند فردا مثال باران ميمهن

صدق باشد، پس اين علم اختصاص به خدا ندارد، اما خدا كلمه غيث را آورده كه بمعني باران 

تواند علم پيدا كند كه باران فردا مفيد است و يا مضر، پس است، و هيچ مهندس نمياليضرمفيد 

زول غيث غير از علم نزول مطر است، و لذا خدا اين كلمه را انتخاب كرده، اگر عوض علم ن

. شود با كلمه مشابه صحيح نيست

اين است كه خد هويت تامه ما في األرحام: و معني و يعلم ما في األرحام: فرموده –رابعاً 

شود و به سعادت بشر ميآنچه در رحمهاي زنان است از ابتداء تكوين تا انتهاي امر آن را كه

شود و يا بهشتي، تمام مراحل را شود و يا طالح، دوزخي ميرسد و يا شقاوت، صالح ميمي

من في األرحامبگذاريم و بگوئيم »من«را برداريم و بجاي آن كلمه "��"و اگر كلمه . داندمي

ر مي باشد و يا شود، چنين مي شود كه؛ خدا مي داند آنكه در رحمها است پسمعني عوض مي

تواند به شناسي ميشود كه كسي بگويد هر دكتر جنيندختر، در اين صورت اشكالي پيدا مي

واسطه مقدمات علمي و يا اشعه برق بفهمد كه در رحم فالن زن پسر است و يا دختر، و اين 

. دفرموده تا چنين اشكالي نشوما في األرحامعلم اختصاص به خدا ندارد، ولي حقّتعالي 

، زيرا منظور اين ماذا يقع غداونفرموده &وما تَدرِي نَفْس ماذَا تَكْسب غَداً*: فرموده –خامساً 

داند، پس به طريق اولي از كار بوده كه آنكه كسب فرداي خود را نداند، چگونه ساير امور را مي



و بجاي آن فعل ديگري خبر است، و لذا كلمه تكسب آورده، و اگر آن را برداريمديگران بي

. رودبگذاريم لطافت مطلب از بين مي

يا كلمه أحدرا انتخاب كرده و اگر بجاي آن نفسو كلمه وما تَدرِي نَفْس : فرموده –سادساً 

بگذاريم صحيح نيست، زيرا هر فردي و يا بشري ممكن است به واسطه وحي و انسانو يا بشر

كند، اما هيچ كس به خودي خود و از وحي بداند فردا چه مييا به واسطه خبردادن رسول از 

باشد، اين معني را كه در لغت عرب بمعني خودش مينفسداند، و كلمه پيش خود نمي

. كند و اين علم اختصاص به خدا داردداند فردا چه ميفهماند كه احدي خودش نميمي

را آورده كه مفيد اين نفسباز كلمه &رضٍ تَموتوما تَدرِي نَفْس بِأَي أَ*: فرموده –سابعاً 

ميرد، اما ممكن است به توسطّ وحي داند به كدام زمين مياست كه احدي بخودي خود نمي

شود، و اما اگر كلمه ديگري جاي آن بگذاريم هدف الهي نقض الهي بداند و مقصود نقض نمي

. شودمي

به عطف معمول بِأَي أَرضٍ فرمود براي تأكيد، و اگر ميرا مكرر كردهما تَدرِي جمله –ثامناً 

. مفيد تأكيد نبودوما تَدرِي بر معمول بدون تكرار 

بطور مضاف » كسب غده«فرمود باشد و اگر بجاي آن ميجمله اسميه ميماذَا تَكْسب –تاسعاً 

. بر استمرار و دوام داردو مضاف اليه لطافت جمله اسميه را نداشت، زيرا جمله اسميه داللت

فرموده ما تَدرِي و البته اهل ادب نكات بيشتري ممكن است از آيه استفاده كنند مانند اينكه 

داللت بيشتري بر نفي دارد، و از آن جمله ما "��"نياورده كه نفي به كلمه "��"با وال تدري

به وسيله نظر و استدالل و حيله تدري فرموده و ما تعلم نفرموده زيرا درايت علم پيدا كردن

تواند علم به مذكورات باشد و خدا خواسته بفرمايد به هيچ حيله و نظر و وسائل كسي نميمي

. پيدا كند

جهت نيست كه خدا در مقام معارضه و تحدي اعالم نموده كه اگر بنابر آنچه ذكر شد بي

ه تمام فصحاي عرب دشمن او بودند، توانيد يك سوره كوچكي مانند قرآن بياوريد، با اينكمي

شد، فصحا فهميدند كه جمالتي بهتر اين كار را نتوانستند و اگر آورده بودند در تاريخ ثبت مي

كردند، چنانكه خنساء كه ازقرآن محال است، با اينكه به كلمات مخلوقي مانند خود ايرادها مي



حالي كه حسان اول شاعر عرب زن فصيحي بود بدو شعر حسان بن ثابت هشت ايراد كرد در 

: بود، چون حسان گفت 

وأسيافنا يقطرن من نجدة دماًلنا الجفنات الغر يلمعن بالضحي

فأكرم بنا خاالً و أكرم بنا ابنماًولدنا بني العنقاء و بني محرق

از چكد هاي ما خون ميدهد، و از شمشيريست كه در روز نورميما را قدحهاي سفيد«: يعني 

. »محرقند چه دائي و پسران بزرگواري داريمالعنقاء و طائفه بنيبزرگواري، فرزندان ما طائفه بني

حسان اين دو شعر را در مقام مفاخره گفت، سپس به خنسا گفت اين اشعار چگونه است؟ خنسا 

: گفت در هشت مورد آن نقص است 

گفتي جمع كثره د و اگر جفان ميگفتي الجفنات، و آن جمع قلّه و داللت بركمي دار–اول 

. است بهتر بود

البيض أحسن و گفتي و آن سفيدي پيشاني و كم و منحصر است و اگر ميالغرگفتي–دوم 

. بودأوسع

بود زيرا شب بالعشي أبلغ و أحسنگفتي و آن روز است و اگر ميبالضحيگفتي –سوم 

. شود و احتياج به روشني داردبيشتر مهمان وارد مي

.كه جمع كثره باشد، بهتر استسيوفناو آن جمع قله است و واسيافناگفتي–چهارم 

. تر بودمناسبيجرينگفتي و قطره داللت بر كمي دارد و اگر مييقطرنگفتي –پنجم 

تري كه روشني با دواميشرقنگفتي و آن روشني آني است و اگر مييلمعنگفتي –ششم 

. دتر بواست بهتر و مناسب

. آوردي بهتر بودجمع ميدماءمفرد آوردي و اگر دماً–هفتم 

. گفته بودي افتخار به پدر بهتر بودابوناو اين افتخار به اوالد است و اگر ولدناگتفي –هشتم 

و اين ايرادها را كه خنسا گرفته تمام فصحا پذيرفته و تحسين كردند به خالف ايرادهائي كه 

. دانستجا ميه هر كس اهل زبان بود آن را بيگرفتند كبه قرآن مي



سنجي دقيق بودند در مقابل قرآن اقرار و اعتراف مالحظه فرمائيد كساني كه اين قدر در سخن

اي براي طمع رياست و پيشوائي و خودنمائي مانند مسيلمة كذاب، به فصاحت آن كردند، اما عده

د را رسوا و مفتضح كردند و اگر خواستند چيزي آمدند كلماتي براي مقابله با قرآن گفتند و خو

مانند قرآن بگويند، مقداري از آن را از قرآن ضميمه كردند يعني سرقت كردند، و لذا فصحاي 

عرب به آنان خنديدند، مسيلمه با اينكه اهل يمامه و از عرب خالص و از فصحا بود در مقابل 

اي آورد تقليدي تو خالي و دروغ، سورهباشدسوره كوثر كه سوره كوچك و داراي سه آيه مي

انا اعطيناك الجماهر فصل لربك و «: خالي از فصاحت، و حماقت خود را ثابت كرد و گفت 

را جاهروجماهراول هر سه جمله را از قرآن سرقت كرده و لفظ »جاهر ان مبغضك رجل كافر

را جاي آن و مبغضك كافررا برداشتهشانئكطلبي دارد آورده، و كلمه كه داللت بر رياست

ššگذاشته و از لطافت انداخته، زيرا جمله  šš���� tt tt∞∞∞∞ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ xx xx©©©©uu uuθθθθ èè èèδδδδçç çç���� tt ttIIII öö öö//// FF FF{{{{ $$ خبري از آينده و معجزه است، و ####$$

، مبغضك رجل كافراشاره به دشمن معيني است كه به واسطه الف و الم داللت دارد ولي األبتر

وم و خبر دادن از مجهول لغو است، رجل كافر مجهول و غير معل: ثانياً . خبر غيبي نيست: اوالً 

. كيسترجل كافرزيرا معلوم نكرده 

در اين اواخر يك نفر مسيحي آمده به ياري مسيلمه و خواسته عيب كالم او را بپوشاند و 

كالم او را زينت دهد و تا معارضه با قرآن كند و كلمه جماهر را برداشته و بجاي آن جواهر 

پرستانست، نبايد پيغمبر به آن افتخار كند و ه زيرا جواهر مال دنياتر شدگذاشته و بدتر و مسخره

. به جواهر نيست و خدا انبياء را به جواهر مدد نكرده است�آيه نازل نمايد و افتخار أنبياء

و كالم خنك و مهملي است، بجاي آن گفته ان مبغضك رجل كافراين مسيحي آمده ديده 

زيرا هيچ رسولي . و به خيال خود خوب ترش كردهو خنك ترش كردهالتعتمد قول ساحر

بقول ساحر اعتماد نكرده كه خدا او را نهي كند مگر اينكه رسول دروغي مانند مسيلمه باشد، آن 

. تر شدههم ساحر را نكره آورده كه مهمل

گذرد، و دشمنان اسالم كه از هر گونه و اكنون كه هزارو چهارصد سال از نزول قرآن مي

تقلب و تزوير و اذيت و آزار و خونريزي و تهمت نسبت به اسالم و مسلمين عداوت و



اند يك سوره اند اما نتوانستهاند، و هر چه توانسته در محو اسالم كوشيدهخودداري نكرده

. كوچكي مانند سوره قرآن بياورند كه دانشمندان دنيا به تساوي آن با قرآن اعتراف كنند

كه هر عجمي بشنود امتياز آن را از ساير سخنان عرب درك از فصاحت قرآن همين بس 

دهد و مانند جواهري در اي از قرآن در هر كتابي باشد آن كتاب را زينت ميكند و هر جملهمي

. درخشدميان ريگها مي

ابن ابي العوجا كه يكي از علماي مادي بود با سه نفر ديگر از دانشمندان عرب كه هر سه 

ال و فصاحت بودند همدست و هم داستان شدند و در مكه با هم متعهد شدند داراي علم و كم

چون سال . كه هر يك كتابي به قدر ربع قرآن بياورد تا مدت يك سال و در مقابل قرآن بگذارند

يا : اي جمع شدند، يكي از ايشان گفت رفقا من چون آيه الحرام در گوشهديگر شد در مسجد

از قرآن شنيدم، دانستم كه معارضه با قرآن ممكن نيست، و لذا دست از معارضه را ...أَرض ابلَعي

رسيدم از معارضه نااميد ...فَلَما استَيأَسواْ منْه خَلَصواْ نَجِياً: ديگري گفت من چون به آيه. برداشتم

ن مطلع از مقابل ايشان گذشت، و از سخنان ايشا�شدم، در اين گفتگو بودند كه امام صادق

ذَا الْقُرْآنِ الَ يأْتُونَ بِمثْله: شد و فرمود  ثْلِ هـأْتُواْ بِملَى أَن يالْجِنُّ عو اإلِنس تعتَمنِ اجقُل لَّئ...

جذابيت و نفوذ قرآن است : وجه سوم 
كلمات بسياري از نويسندگان و گويندگان، جذاب و مؤثر است، ولي نه مانند قرآن، علت و 

سواد مشركين همانا قرآن و جذابيت و تأثير آن بود، به طوري كه ب اسالم آوردن تودة بيسب

داشتند، بلكه دست از زن و فرزند شدند و دست از عداوت بر ميبصرف شنيدن قرآن تسليم مي

شدند، و اين موضوع محقق و داشتند و پيرو قرآن ميو طائفه و امالك و عالئق ديگر خود برمي

براي كسي كه عارف به زبان و لغت عرب باشد، و لذا دشمنان اسالم در اين اواخر مسلم است

كوشيدند كه تدريس زبان عربي را از فرهنگ مستعمراتي خود حذف كنند و يا فورماليته نمايند 

تا مردم به رموز و حقائق قرآن آشنا نشوند وبه آن نگروند، و مراجع اسالمي نيز به استعمار 

واسطه فتواي به وجوب تقليد و اكتفاء آن در امور اسالمي مردم را از تعلم آيات كمك كرده و به

و اما عرب كه لغت . اطالّعندالهي باز داشتند به طوري كه اكثر ملت از كتاب آسماني خود بي

. قرآن زبان مادري ايشانست ممكن نيست دست از قرآن بردارند



كرد، چون آيات قرآن استهزاء مي�ه رسول خداوليد بن مغيره از مشركين بزرگ مكه بود و ب

الحرام نشست در مسجدمي�را شنيد متزلزل شد، در مورد نزول سوره مدثر آمده كه رسول خدا

كرد، طائفه قريش اجتماع كردند نزد وليد و گفتند محمد كالمش چيست آيا و قرآن تالوت مي

م او را بشنوم، پس نزديك رسول شعر است يا حكايت يا خطبه؟ وليد گفت بگذاريد من كال

حم «شعر نيست و چند آيه از سوره : فرمود�رفت و گفت از شعرت بخوان، رسول خدا�خدا

قرائت كرد، بدن وليد لرزيد و مو بر تن او راست شد، و برخاست و به خانه خود رفت » سجده

. ميل كرد�حمدوليد به دين م: و نزد قريش مراجعت نكرد، قريش نزد ابوجهل رفتند وگفتند

من كالمي : گفت. ابوجهل نزد او آمد و گفت ما را سرشكسته كردي و ميل به دين محمد نمودي

لرزاند، ابوجهل گفت كالم او چيست شعر است يا خطابه؟ وليد از او شنيدم كه پوست بدن را مي

ام، گفت خطابه كالم متصلي است، ولي قرآن محمد چنين نيست و انواع شعر عرب را شنيده

 @� 0: كالم او شعر نيست، بگذاريد فكر كنم و فردا جواب گويم، چون فردا شد گفت �� �@
�n�� �N�6 كالمي از محمد شنيدم كه نه كالم بشر است و نه كالم جن، سخن او شيريني و

. شكندحالوتي و فوائد و نتايجي دارد كه مافوق ندارد، و سخنان ديگر را درهم مي

شود، بر آن شدند كه گوش چون ديدند توده به شنيدن قرآن مجذوب ميبهر حال مشركين 

خواهند خرافات خود و ديگران را ببندند تا قرآن به گوشها نخورد، مانند زمان ما آنان كه مي

گويند به مطالب قرآن گوش ندهيد چون ما و شما آن را ديني خود را حفظ كنند به مردم مي

قرآن و . نهادندبردند و گاهي پنبه در گوش خود ميد فرو ميو انگشت در گوش خو. فهميمنمي

دهد، اسلوب اسلوب نظم آن آهنگي دارد كه هر كس بشنود يكنوع وجد و شعفي به او رخ مي

. قرآن موجب پيدايش آهنگي شد كه درعرب سابقه نداشت

در در خبر است كه سه نفر از فصحاي مكه وليدبن مغيره و اخنس بن قيس و ابوجهل كه

آمدند �بالغت سخن كمتر كسي مانند ايشان بود نيمه شبي هر يك منفرداً پشت خانه پيغمبر

دادند، و از همديگر خبر نداشتند، چون براي شنيدن آيات قرآن، و به قرائت او در نماز گوش مي

از كمين بيرون آمدند به يكدگر رسيدند، معلوم شد هريك پنهاني براي استماع قرآن آمده، بهم

شوند و اين گفتند اگر كسان ديگر بر اين كار ما مطلع شوند، مانند ما براي شنيدن قرآن جمع مي

كار منجر به ايمان توده به محمد خواهد شد، پس با يكدگر تعهد كردند كه ديگر اين كار را 



�تكرار نكنند، ولي چون شب ديگر شد هر كدام از ايشان پنهاني آمد و به قرآن رسول خدا

فرا داشت، و تا صبح نخوابيد از كثرت اثر و جذابيت، چون صبح شد يكدگر را ديدند و گوش

تعهد نمودند كه اين كار تكرار نشود، چون روز باال آمد وليد نزد اخنس رفت و گفت درباره 

گويند درباني كعبه از ما گوئي؟ گفت چه بگويم، فرزندان عبدالمطلب ميسخنان محمد چه مي

گويند سقايت كعبه از ما است، تصديق كرديم، گفتند حفظ كعبه نيز از ما م مياست، پذيرفتي

گويند نبوت و رسالت در خانه ما است، اين را ما تصديق نخواهيم است پذيرفتيم، اكنون مي

شود تنها مانع ايشان از ايمان و قبول اسالم خودخواهي و از اين سخن اخنس معلوم مي. كرد

سوره 26گفتند به اين قرآن گوش ندهيد و چنانچه در آيه به مردم ميتعصب قومي بوده و لذا

: گفتند فصلت آمده مي
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گوش به اين قرآن فرا ندهيد و غوغا كنيد و صدا در صدا بيندازيد تا شما غلبه «

.»نيدك

و حتي . هاي خود را در ميان قرائت قرآن بيندازيد تا بر آن غالب شويديعني صداها و آواز

هاي خود و براي آنان ساز و موسيقي به توسط كنيزان خوش بردند در خانهواردين مكه را مي

نمودند كه گوش بقرائت محمد ندهيد، و به دعوت پر كردند و سفارش ميآواز فراهم مي

: سوره لقمان 6و لذا آيه . اعتنا نكنيدزحمت او
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)6: لقمان (

خوان خوش آواز مردم را از مطالب نازل شد، عيناً مانند زمان ما كه يكعده مداح و روضه

اما مردم به واسطه شنيدن قرآن اسالم را . دكننقرآن بازداشته و مطالب ضد قرآني تزريق مي

ديده نشده و نخواهد شد كه آري . لرزانيدداد، و ميقرآن بود كه دل آنان را تكان مي. پذيرفتند

ملتي داراي عصبيت و حميت بسيار باشد و آنان را دعوت كنند به اينكه از زندگي و فاميل و 

اريد، و با كمال خلوص و رغبت تسليم حق عقائد و عالئق و عادات و افكار خود دست برد

شويد نه به اكراه و زور، بلكه به شوق و عالقه، ممكن نيست چنين دعوتي استقبال شود، ولي 



قرآن و نفوذ كلمات آن اين كار را كرد، و حتي كار بجائي رسيد كه زير و زبر شدند، يعني 

ورت گرفت، تا اينكه هر يك از انقالب فكري و ديني و علمي و اخالقي و عملي يكجا با هم ص

گفت من بد حاملي براي قرآنم و اين را در ذم خود مي عرب كه متهم به فساد اخالق بود مي

ترين جنگهاي اسالمي بود، پرچم به مثال در جنگ يمامه با مسيلمه كذاب كه از سخت. گفت

ن پرچم را به دست خواهيد بگويم براي چه ايدست سالم مولي حذيفه بود به لشكريان گفت مي

اند براي اينكه من حامل قرآنم و مانند صاحب قرآن ايستادگي دارم، سپس گفت بد من سپرده

هنگام بر مسلمين بانگ زد و همه را حاملي براي قرآنم اگر تا آخر استقامت نكنم، در اين 

را مضطرب كرد و گفت اي اهل قرآن زينت دهيد قرآن را به عمل، سپس حمله افكند و دشمن

مغلوب ساخت 

اگر كسي قصه اسعد بن زراره و ذكوان بن قيس را كه از مدينه آمدند مكه و مسلمان شدند به 

بركت شنيدن قرآن، و سپس به بركت قرائت قرآن اسالم را در مدينه منتشر ساختند، بخواند، 

، و به تعجب خواهد كرد، و همين آيات قرآن بود كه در حبشه باعث ميل نجاشي به اسالم شد

واسطه آيات قرآن تمام مجلس سلطان به گريه افتادند، و غلغله و ولوله بپا كرد و اشك چشمان 

ها را منقلب و پوست بدن را قرآن دل. اهل مجلس را جاري ساخت و اسالم در حبشه نفوذ كرد

لرزاند و شيريني و جذابيت قرآن، موجب رغبت مسلمين شد و آن را با كمال شوق حفظ و مي

. ر دادندنش

معجزات علمي قرآن : وجه چهارم 
ما در ترجمه مربوط به آن اشاره خواهيم كرد، هر قدر مجهوالت بشر كشف شود و اكتشافي 

شود، علوم جهاني يگانه وسيله و كمك به كشف رخ دهد حقائق علمي قرآن بيشتر نمايان مي

زير طبقات زمين و يا باالي حقائق قرآن و معجزات آنست، هر قدر راه فكر باز شود و حقائق

برند كه در قرآن و مطالب صحيح آن خلل وارد آسمان جستجو شود، پس از كشف آن، پي مي

سنُرِيهِم آياتنَا في الĤْفَاقِ وفي أَنفُسهِم *: شود و قدر آن شناخته گردد، چنانكه در قرآن فرمودهنمي

يكي از . ، گويا منظور از كشف علوم طبيعي ظهور حقائق قرآنست&حتَّى يتَبينَ لَهم أَنَّه الْحقُّ

جهات اعجاز قرآني كه در دوره كنوني پرده از روي آن برداشته آنست كه قرآن مشتمل است بر 



بسياري از حقائق فنّي و طبيعي و فيزيولوژي كه به آخرين اكتشافات علمي منطبق است، در آن 

دقيق علمي و اكتشافي وجود نداشت قرآن خبر داده از اسرارهايدوره كه اسباب وآالت و ابزار

زمين و آسمان و عجائب خلقت، و نيز امر به تفكر و نظر در آنها نموده، مانند حقائق بيان شده 

زمين و ساير كواكب و همچنين از آثار و خواص حيوانات و وهيئت و نجوم و حركت ماه

و فسيل موجودات و كيفيت خلقت نينجسير تكامل وماده داشتن موجودات و ونباتات و نر

أَولَم ينظُرُواْ في «: و يا قُلِ انظُرُواْ ماذَا في السماوات واألَرضِ: و فرموده . جهان، وغير از اينها

ءن شَيم ا خَلَقَ اللّهمضِ واألَرو اتاومالس لَكُوتيرُوا د آيه و از اين قبيل آيات ديگر، مانن» مقُلْ س

. كه امر نموده به تفكر در مخلوقات و عجائب آنها. في الْأَرضِ فَانظُرُوا كَيف بدأَ الْخَلْقَ

تاريخ و اخبار غيبي قرآن : وجه پنجم و ششم 
يكي از وجوه اعجاز قرآن اخبار تاريخي آنست كه طبق واقع بدون خلط خرافات بيان كرده، 

شود، قرآن در ذكر تاريخ هدفش پند و آن با كتب عهدين صدق آن معلوم ميو در مقايسه اخبار

عبرت وموعظه و تعليم و تعلم بوده به خالف كتب ديگر، اگر كسي به تورات و انجيل مراجعه 

اي بدون ذكر هدف توان با آنها قياس كرد، زيرا در آنها مطالب افسانهبيند كه قرآن را نميكند مي

. ه در جاي خود بيان خواهد شدبسيار است چنانچ

وجه ديگر اعجاز قرآن اخبار غيبي فراوان آنست و آنچه خبر داده راست و درست آمده، اين 

كند، و اين گوئيهاي آن كه به صحت مقرون شده كشف از صدق آورندة آن مياخبار و پيش

يگر پس از واقع شده و قسم د�يك قسم آن در عصر خود پيغمبر: اخبار بر دو قسم است 

و قسمتي از اخبار غيبيه قرآن را ما در كتاب . وفات او، كه در ترجمه آيات مربوطه خواهد آمد

. ايمديگر ذكر نموده

اشكال و جواب آن 
اي از مرشدان اي از جوكيان هند كه همه از كفار و اهل باطلند و هم عدهاگر كسي بگويد عده

د، پس خبر دادن از غيب دليل بر حقانيت و صدق دهنصوفيه كه اهل بدعتند خبر از غيب مي

: جواب آنست كه غيب بر سه قسم است . شود و آن را از معجزات قرآن نبايد شمردنبوت نمي

غيب ماضي وحال را ممكن است كسي بوسايلي . غيب ماضي و غيب حال و غيب استقبال



ن چنانكه قرآن خبر داده در بداند، مثال غيب ماضي را از تاريخ، و غيب حال را از وحي شياطي

: 121سوره انعام آيه 
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: فرموده 222و 221و در سوره شعراء آيه 
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)222و 221: شعراء (

كه شياطين براي اغفال و گول زدن مردم، دكّان بعضي از ژوكيان و مرشدان را به واسطه 

داند و نه و اما غيب استقبال را نه ژوكي مي. كنند تا مردم به آنان رو آورندچنين اخبار گرم مي

ار جوي را به واسطه علل و و اما كسوف و خسوف و ساير اخب. مرشد، و نه استاد ايشان شيطان

دانيم پس از زمستان بهار است و توان حساب كرد و خبر داد، ما ميمعلول و وسائل علمي مي

. اين را نبايد غيب گفت

وجه هفتم و هشتم اعجاز قرآن
شفَاء : يكي از وجوهي كه از اعجاز قرآنست خواص آيات و سور آنست كه خود فرموده 

، چه آثار و بركاتي دارد نوشتن و خواندن و تدبر در آن، موجب شفاي قلوبست منينَورحمةٌ لِّلْمؤْ

از جهل و خرافات، و شفاي ابدانست از امراض، چه دردها و خياالت نفساني و وساوس 

خود . شيطاني به بركت آن دفع شده، قساوت دل و غفلت باطل به تدبر در آن زدوده گردد

الت و رسيدن به درجه اجتهاد تا پس از مدتي از آن، غرق در نگارنده پس از فراغ از تحصي

. خرافات و تعصبات مذهبي بودم و به بركت تدبر در قرآن نجات يافتم

وجه ديگر ازاعجاز قرآن و قوانين عدالت و احكام صحيحه آن در تساوي و سياست و 

ه مورد نياز تجارت وزراعت و قصاص و عبادات و معامالت و نكاح و جهاد و ديات و آنچ

و دشمنان قرآن . بندگان و صالح ايشان بوده طور كلي بيان شده كه بهتر از آن تصور ندارد

نتوانستند در يكي از مسائل آن خدشه كنند، و اگر خدشه و اعتراض كردند جواب كافي شنيدند، 

ين در عجب اينكه تمام اين قوان. اندحتي بزرگان و مسيحي و مادي به اين مطلب اعترف كرده



سال نازل شده به يك مرد امي درس نخوانده، در صورتي كه عقال و بزرگان 23يك شب و يا 

كنند، و پس از مدتي نقص آن را ملل صدها سال با تبادل افكار و اجتماع آراء قوانين جعل مي

ان كنند، ولي در قرآن قوانيني آمده كه تا هزارمشاهده كرده تبديل، و يا تبصره به آن ملحق مي

/)� ":فرموده �سال براي تمام مجامع بشري و ملل مختلفه كافي است، چنانكه رسول خدا
P��4.� 8�� ?�@ ���/ ' P��4.� 8�� ?�@ 
توان گفت براي اعجاز قرآن همين جهت كافي مي,"�:

است، متأسفانه دول استعماري و دشمنان داخلي وخارجي وحتي بسياري از مجتهدان ديني 

ند تا قوانين قرآن را تبديل و يا از رسميت انداخته و قوانين ديگري كه از دماغهاي اكوشيده

بند و باري ملت اسالم شده، پس اند، وهمين سبب بيچارگي و بيبشري خارج شده رسميت داده

اي نه تنها مسلمين بلكه تمام اهل جهان اگر بخواهند به راحتي و رفاه عمومي نائلي شوند چاره

. د جز آنكه قوانين قرآن را اجراء نمايندندارن

وجه نهم و دهم از اعجاز قرآن
82يكي از وجوه اعجاز قرآن عدم وجود اختالف در آنست چنانكه خدا در سوره نساء آيه 

: فرموده 
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كنند و اگر از نزد غيرخدا بود محققّا اختالف بسياري در آن آيا تدبر در قرآن نمي«

.»يافتند مي

: باشند عدم اختالف از دو جهت مي

از جهت فصاحت و بالغت و محكمي و داشتن مطالب قطعي نه شكي و نه ظنّي، كه - 1

باشد و از اول تا به آخرش در حد اعالي زيبائي است، آيات قرآن در اين جهت يكنواخت مي

ولي در كتب ديگر چنين نيست، گاهي جمالت فصيح زيبا دارد و گاهي غير فصيح و غير زيبا، 

باشند، اما خدايتعالي گاهي قطعي، گاهي ظنّي، زيرا صاحبان آنها متغير االحوال والصفات مي

. و نيز تغييري نداردچون در ذات و صفات تغييري ندارد در كالم ا



يكي ديگر از جهات عدم اختالف اين است كه ضد و نقيض و تنافي و تباين در قرآن - 2

. باشدشود، بخالف كتب بشري كه در هر كدام آنها مطالب مختلفه ضد يكدگر مييافت نمي

ه و اما وجه دهم از اعجاز قرآن استفاده عموم و خصوصي از آن است، هركتابي در عالم نوشت

شده براي يك طبقه و يا طبقاتي معين مفيد بوده نه براي عموم، ولي قرآن براي عموم طبقات 

تواند از آن بهر برد، مثال كتاب قانون ابوعلي سينا براي دكتران فقط مفيد است، و هر كس مي

مفيد است، و كتاب قوانين محقق قمي فقط براي اصوليين مفيد است، اما قرآن چنين نيست، 

برند، اهل برند، در حاليكه عوام نيز از آن بهره ميهي دانشمندان بيش از عوام از آن بهره ميمنت

قانون از قوانين آن، اهل تاريخ از تواريخ آن، فقهاء از فقه آن، طالبين توحيد از توحيد آن، 

ان اين سخن مورد تصديق همگ... سوادان از نصايح آن، و و و، وبازاريان از معامالت آن، بي

باشد چه دانشمندان اسالم و چه بيگانگان، اگر كسي اقرار دانشمندان بيگانه را بخواهد به مي

. كتب ديگر ما مراجعه كند

گر بميري تو نميرد اين ورقمصطفي را وعده داد الطاف حقّ

بيش و كم كن را ز قرآن رافضممن كتاب و معجزت را حافظم

طاغيان را از كتابت دافعممن تو را اندر دو عالم رافعم

بهتر از من حافظي ديگر مجوكس نتاند بيش و كم كردن درو

زنمنام تو بر سيم و زرها ميكنمرونقت را روز افزون مي

در غضب هم قهر من شد قهر تودر محبت حب من شد مهر تو 

نام تو اندر اذان آيد ظهورگويند نامت را بزورحفيه مي



كور گردانم دو چشم عاق رااز اذانت پر كنم آفاق را

دين تو گيرد ز ماهي تا بماهچاكرانت شهرها گيرند و جاه

كفرها را در كشد چون اژدهاهست قرآن مر تو را همچون عصا

چون عصايش دان تو آنچه ايتو اگر در زير خاكي خفته

ايگفته

از نوابغ جمله حتّي مرسلينيناهل عالم از كهين و از مه

بر كالمي همدگر ياري كنندگر بهم آيند و هم كاري كنند

مي نه بتوانند و هرگز ناورندچون كالم حق سخن ني قادرند

تا شود حجت بهر فرد بشرهست قرآن سهل و آسان اي پسر

خوب بنما اندر آياتش نظربخوان اندر قمر» يسرنا«رو تو 

در خاتمه مقدمات تابشي از قرآن بايد تذكّر دهم كه به توفيق الهي شروع خواهيم نمود به 

و ديگر اينكه . خود تابشي از قرآن كه ترجمه آياتست با ذكر نكات و توضيحاتي در ذيل ترجمه

ما روزي كه قدم به ميدان مبارزه با شرك و خرافات نهاديم جز رضاي خدا نظري نداشتيم، و به 

آمد و بدآمد كسان و يا بدگوئي و تهمت فراوان آنان اعتنا نكرديم، زيرا اين مبارزه تكليف شخو



ديني ما بود، ولي اگر جامعه امت هم نادان و متعصب و خرافي و مقلد بودند ممكن بود مأيوس 

شناسان چون گويندگان اشعار ذيل ما را جويان و حقاي از دانششويم، اما احساسات پاك عده

است، لذا به نتيجه و فائده عمل و كارمان اميدوار نمود كه باز هم در جامعه طرفدار حق زيادبه

: اند براي نمونه اقدام گرديد هاي بسياري كه بما نوشتهدرج نامه دو نفر از ميان نامه

نامه دانشمند محترم سيد االعالم آقاي سيد محمد شافي قرشي دامت بركاته از نمين –اول 

: ل، و هو هذا اردبي

محضر شريف حضرت آيت اهللا العظمي برقعي دامت بركاته 

السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته 

را مالحظه و مطالعه نمودم، انصاف و ) احكام القرآن و تابشي از قرآن(كتاب مستطاب 

وجدانم به من اجازه نداد كه در مقابل آن همه تالش و كوشش و خدمات شايسته آنجناب 

بت به اسالم و اسالميان خاموش بمانم، ضمن عرض تشكر و قدرداني و دعوات خيريه، قطعه نس

: دارم ام بحضور مبارك تقديم ميشعري را كه همين امروز در حق جنابعالي سروده
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: نامه جناب آقاي سيد احمد خدام آموزگار آموزش و پرورش قوچان –دوم 

يم به مجاهد راه حق حضرت آيت اهللا العظمي آقاي آقا سيد ابوالفضل ابن بنام خدا، تقد

. الرضا عالمه برقعي دامت بركاته

بنام خدا 

ــدار  ــو اي عــالم بي ــه ت ــديم ارادت ب ت بـه تـو اي قائـد غمخـوار     تق تقديم تحيـ

سان سخنت معركه كردست بهر كـو كاينأحسن به تو اي عـالم ربـاني خوشـگو   

با غالي و مشرك ز سـر جنـگ كنـد رو   در پي گفتار تـو هـر سـو   روشن نظران

سنج بـود نيـك خريـدار   بر گو كه سخنپرور و حق را به عيـان گـو  تو نيز سخن

شده بائي بيكـي كـيش  هر مفلس وعا ميهر خدعه و هر فلسفه شد مـأمن درويـش  



ــ هر يك بجهالت شده مغروق كـم و بـيش   ــر عاقبــت خلــق خــدا نيــك بين ديشب

باشد كه يكي را كني از خواب تو بيـدار فريــاد بــرآور بســر صــوفي و درويــش

وان تابش قرآن تو پـر ارج جهـان اسـت   آن گلشن قدسي تو گلزار جنـان اسـت  

ـان اسـت    آيات خـدا در سـخنان تـو عيـان اسـت     آن مكتب ديني تو چـون داروي ج

شـود از سـخن و پنـد تـو هشـيار     بيدار گـزان اسـت  خلق از تو و از علم تو انگشـت 

آيات خزان بر سـر هـر شـاخ وزان شـد    اي عالم حق گلشن ديـن روبـه خـزان شـد    

ــرهن رنگــرزان شــد  وارد بخرافــات همــه پيــر و جــوان شــدرخســار گــالن پي

ــل  اهللا علي گشت وبشر قطـب جهـان شـد    ــار دغ ــا ك ــيده بكج ــر برس ــاربنگ ك

ـند شـده مغصـوب    قرآن شده مهجور و عقائد همـه معيـوب  فيلسوف بود مرجع و مس

ــوب   ــر مرغ ــود منب ــات ب ــر بخراف از بهر رضاي دگزان حق شـده مغضـوب  ناش

جهــال بســي ذاكــر و واعــظ پــي دينــارشـده مطلـوب  جزنوحه و فرياد فغان ني

ــت  ــات شــده درج رواي ــدايت    افســوس خراف ــد ه ــود س ــال ب ــاني جه روح



شـده هـادي بـره كفـر و غوايـت     شاعراندر عـوض عقـل بـود عشـق كفايـت     

افسوس كه بيگانه ز ديـن، آمـده دينـدار   هر كفر بود دين و غلـو گشـته واليـت   

صد حيلـه و تزويـر پـس مقنعـه كردنـد     ديدي كه چسان بيخردان توطئـه كردنـد  

ــد  گفتار تو را بهـر كسـان مغلطـه كردنـد     ــه كردن ــخنت همهم ــام اداي س هنگ

ــده ك  ــة بيه ــو همهم ــت ت ــددر غيب باشد كه بتابدخور حـق بعـد شـب تـار    ردن

اي اهــل خيانــتماننــد همــه نــي شــدهگويند چـرا حـق شـده ظـاهر ز بيانـت     

تــو ســمبل دينــي و بــود پــاك روانــتخائن نـه تـوئي سـرور مـائي بـديانت     

تــو أجــر جهــادت بســتان از حــق داداربگذار كـه دشـمن بزنـد زخـم زبانـت     

حق گو كه بود حق همه جا يار، كسـانرا اذريـــه زهـــرا، مشـــنو قـــال ددانـــر

ــانرا   ــداري آن پيرمغ ــو دكان ــرچين ت حــافظ شــكني بــاش، بكــن كــاريالن راب

ــار  اي مرد مجاهـد برهـان خلـق جهـان را     ــالي مكـ ــفه و غـ ــة فلسـ از زندقـ

صد تهمت ناحق بوجـود تـو بـه بسـتند    افسوس كه دونان دل و قلبت بشكسـتند 



  ب بجـدĤــتند تـو ببسـتند  اين خلق همان كـ ــد ببس ــي عه ــرت و اوالد عل ــا عت ب

ــد مــددكار ديدي كه چسان عهد خـدا را بشكسـتند   ديگــر چــه توقــع بتــو گردن

ــروزي   چون شمع، تو اي برقعي از خـويش بسـوزي   ــت بف ــود راه ديان ــو خ ــا پرت ب

ــوذي  با منطـق حـق فـام تـو افـواه بـدوزي       ــريمن م ــه اه ــراري هم ــد ف گردن

خــادم بتــوگرديم و تــو مخــدوم باخيــاراز نمــا تــا كــه بــروزيبــاز آ و ســرافر

ــودم     ــو ب ــات ت ــتمع در بيان ــن مس گفتار خوشت را، ز دل و جـان بشـنودم  م

چون ديگـر يـاران تـو شـعري بسـرودم     مهر تو بشـد گـنج دل و، نـور وجـودم    

ــدامم« ــاه ودودم » خّ ــدة درگ ــن بن باشد كه قبول افتد و گـردي تـو بمايـار   و م

از كتاب تفسير گزيده هاييمقدمه تفسير تابش در اينجا به پايان مي رسد وما پس از اين 

:تابش امام برقعي را آورده ايم تا خواننده محترم مكانت علمي كتاب را بهتر درك كند

اللهم وفقنا إلتمامه و نشره 



گزيده هايي از تفسير تابش

...شفاعت.1

:نيمسوره بقره مي خوا254در تفسير آيه 
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يد روزي كه آنكه بياايم انفاق كنيد پيش ازاي مؤمنين از آنچه شما را روزي كرده: ترجمه 

)254.(كافران خود ستمگرنددر آن، نه داد و ستد، و نه دوستي و نه شفاعتي است، و

ϑÏΒ£$أنفقوا فعل أمر و داللت بر وجوب دارد، و مقصود از آن زكات است، و: نكات 

Ν ä3≈ oΨø% y—u‘ ،"و مفيد عموم است، وداللت دارد بر اينكه از هر چيزي "ماء موصوله"در آن "ماء

، نفي، و داللت دارد كه روز قيامت �P,�Gkو . كات داد و مخصوص نه چيز نيستبايد ز

شفاعتي در كار نيست، حتي براي مؤمنين، زيرا خطاب صدر آيه به مؤمنين است، و مقصود 

. شفاعتي است كه از طرف مخلوق و به خيال خودشان باشد

اطالع هر گويندة بي سواد بيمسئلة شفاعت به قول يكي از بزرگان دين، به جائي رسيده كه 

خبر از حد و مرز شرع مبين كه حتي فاقد خواندن و نوشتن هستند، منبر و از حقائق دين و بي

ها و اند، و با بافتهمسند أنبياء مرسلين را غصب كرده، و بنام شفاعت مردم را گمراه كرده

كنند، و يك دروازة يها، مردم را به پرتگاه گناه جري و تشويق مهاي جعلي و خوابقصه

اند كه هر ناپاك و آلوده و جنايتكاري سمان براي مردم بازكردهآشفاعت به گشادي زمين و 

نشين گردد، و به اين وسيله جلب توجه و اء و مرسلين همتواند به بهشت برين رود، و با أنبيمي

ث خود را چنين ادامه بزرگوار مورد اشاره بح. گيرندرضايت عوام را نموده و پولهاي زيادي مي

دينان و ياران شيطان آويز بيمتأسفانه در كتابهايي نيز بحث شفاعت آمده كه دست: دهد مي

أثر شود ريشة قانون دين و قرآن را كند، ويا بياند كه با آن روايات ميگشته، و رواياتي ساخته

آورد، واز ترس ا فرزنداني مينمود، و با قوانين خدا مخالفت كرد، مانند اينكه؛ زني فاحشه از زن

سوازنيد، وكسي جز مادرش از اين عمل خبر نداشت، رسوائي فرزندان خود را ميان آتش مي



انداخت، ناچار نزد امام وقت رفتند، چون از دنيا رفت، هر جا دفنش كردند، خاك او را بيرون مي

بر او بگذارند، بدين صورت، و قضيه را به او گفتند، او دستور داد مقداري از تربت حسيني در ق

مالئي ديگر نوشته است كه؛ زن زناكاري كه خانة او مركز . قبر او را پذيرفت، وگناه او عفو شد

فسق و فجور بود، روزي براي اينكه طعام پخته براي مشتريان تهيه كند، براي آتش به خانة 

دمد، بر آتش زير ديگ ميرود كه از مطبخ او آتشي بياورد، اي كه مجلس روضه بود ميهمسايه

رسد، رود به مشتريان خود ميشود، سپس آتشي فراهم كرده وميو از دود آن چشم او تر مي

,��R4 بينند كه در باغي زير اشجاري با حضرت زهرا همين زن را پس از مرگش خواب مي
8(D�يدي؟ پرسند تو با آن اعمال زشت، چگونه به اين مقام رسنشين شده، از او ميهم

و . گويد؛ به بركت آن تري چشم از دود مطبخ همسايه، كه تمام گناهانم مورد شفاعت شدمي

اند كه ديگر نه ايماني ونه عفتي الزم است، و هر كس هزاران قصه مانند اينها ساخته و پرداخته

ي ما در حاليكه در كتاب آسمان. با مجالس ديني سر وكار داشته باشد، اين كفريات را شنيده است

قرآن چنين شفاعتي بكلي نفي شده و در تمام آيات مدركي براي اثبات آن نيست، و قرآن مقام 

أما هواهاي نفساني مردم آلوده از يك طرف و غلو . داندهر كس را در گرو اعمال و عقايدش مي

و اغراق گويندگان نسبت به امامان از طرف ديگر، و ترويج دشمنان اسالم از هر چه ضد اسالم

باشد از طرف ديگر باعث شده كه احكام اسالم راجع به جهاد و أمر به معروف ونهي از منكر و 

حفظ سرحدات مملكت و نشر معارف وغيره همه منسوخ شده، و به جاي آنها گريه و نوحه 

آمده، ومانند دين مسيح كه دوستي و محبت مسيح براي دنيا و آخرت كافي است، و آزادي در 

ج يافته، دين اسالم نيز چنين شده، كه يك گريه و محبت دروغي براي متدينين فسق و فجور روا

ترسانيده و به حساب دقيق با اينكه آيات قرآن مردم را مي. صدر اسالم از همه چيز كافي است

خبري مردم از قرآن و نشر همين دهد، ولي بواسطة بيكشد، نويد ميإلهي كه مو را از ماست مي

: گفتند اند كه ميت اسالم را منحرف و مانند يهود كردهخرافات ديني، مل
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)24: آل عمران (

ا و اند، كه در مقابل خددر مقابل قرآن افتراآتي بنام دين، مانند باب توسل و شفاعت آورده

انگيز إلهي وحشتي ندارند، زيرا قرآن، پناهگاهي براي مردم درست شده، و از تهديدات وحشت



واگر نماز جمعه و جهاد و أمر به معروف و . توانند آنان را از كيفر إلهي برهانندشفيعان مي

جانبازي و فداكاري و غيرت ايماني برود و محرمات إلهي رواج يابد با داشتن گريه و توسل و

شود، ولي قرآن مكرر در آيات بسياري ها جبران ميشفاعت اشكالي ندارد، و همه و همه خرابي

گويد روز قيامت و روز جزاي كيفر هيچكس دربارة كس ديگر چنين شفاعتي را نفي كرده و مي

. &لَا هم ينصرُونَيوم لَا يغْني مولًى عن مولًى شَيئاً و*: شفاعتي به اين كيفيت نتواند، مانند آيات
*لٌ ودا عنْهؤْخَذُ مالَ يةٌ وا شَفَاعنْهلُ مقْبالَ يئاً ون نَّفْسٍ شَيع زِي نَفْسماً الَّ تَجواتَّقُواْ يو مالَ ه

ولَده ولَا مولُود هو جازٍ عن يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم واخْشَوا يوماً لَّا يجزِي والد عن*. &ينصرُونَ

فَالْيوم لَا يملك بعضُكُم لبعضٍ نَّفْعاً *. &يوم لَا تَملك نَفْس لِّنَفْسٍ شَيئاً والْأَمرُ يومئذ للَّه*. &والده شَيئاً

وأَنذر بِه الَّذينَ يخَافُونَ أَن يحشَرُواْ إِلَى ربهِم *.  &رشَداًقُلْ إِنِّي لَا أَملك لَكُم ضَرّاً ولَا*. &ولَا ضَرّاً

وذَكِّرْ بِه أَن تُبسلَ نَفْس بِما كَسبت لَيس لَها من دونِ *. &لَيس لَهم من دونه ولي والَ شَفيع لَّعلَّهم يتَّقُونَ

يعالَ شَفو يلو االلّهنْهؤْخَذْ ملٍ الَّ يدلْ كُلَّ عدإِن تَعو&.
مدعيان شفاعت اين آيات را . شما در آيات فوق دقت كنيد و اطالق آنها را مالحظه فرمائيد

كنند كه آن آيات چنانچه خواهد آمد مربوط به شفاعت به نديده گرفته و به آياتي استدالل مي

: ند به آياتي مانند آية كنو يااستدالل مي. صورت مذكوره نيست

�ال يملكون الشفاعة إالمن اتخذ عند الرحمن عهداً �

فرمايد بطور انكار كه چه كس در صورتيكه در همين آيات نفي شفاعت شده، زيرا مي

تواند بدون رضايت خدا و بدون اذن و بدون پيمان إلهي شفاعت كند؟ زيرا خدا با كسي مي

ت و گناه كند از او صرفنظر كند، وشفيع براي او بتراشد، بلكه اين پيماني نبسته كه هر قدر جناي

لَن تَمسنَا النَّار إِالَّ ****: گفتندكه مي: عهد و پيمان ظاهرا همان است كه خدا به يهوديان فرموده 

يعني خدا . &خْلف اللّه عهدهقُلْ أَتَّخَذْتُم عند اللّه عهداً فَلَن ي*:فرمايد به آنان بگومي. &&&&أَياماً معدودةً

با كسي پيماني براي شفاعت و يا عفو نبسته تا مجبور بعدم تخلف شود و يا براي فرار از كيفر به 

.كسي اذن دهد

اي از آيات قرآن شفاعت را موكول به اذن خدا كرده، البته دربارة كساني كه خدا از ايشان پاره

28و 27زخرف، و 86تا 84سبأ و 23و 22: د، مانند آيات راضي بوده باشد كه ايشان مؤمنينن

يومئذ لَّا تَنفَع الشَّفَاعةُ إِلَّا منْ أَذنَ لَه الرَّحمنُ * :فرمايد سورة طه كه مي109أنبياء، و يا آية 



سي كه خدا ، شفاعت، هيچ نفعي ندارد مگر باري آن ك)قيامت(يعني در آن روز . &ورضي لَه قَوالً

�\"{1[� (بدان دستوري قبال داده و گرفتاري را درباره او پسنديده باشد <- ^ " �6E ��@;�$"S�� "
آور در مورد  اين شفاعت كه پسنديدگان از آن برخوردار بوده و غير از شفاعت شرك).$;��

استغفار و اين شفاعت كه با اجازة خدا است همان : اند اي چنين گفتهومخالف آن است، عده

: اصل و شرط است3طلب آمرزش است كه داراي 

: اذن از پروردگار كه فقط براي مؤمنين دستور داده، چنانكه فرموده :اصل يا شرط اول

*مرْ لَهتَغْفاسو منْهع ففَاع&.*نَاتؤْمالْمينَ ونؤْملْملو ذَنبِكرْ لتَغْفاسإِذ ظَّ*.&و مأَنَّه لَوو مهواْ أَنفُسلَم

كه حقيقت شفاعت همين )1(&جĤؤُوك فَاستَغْفَرُواْ اللّه واستَغْفَرَ لَهم الرَّسولُ لَوجدواْ اللّه تَواباً رحيماً

به حضور خدا آمده و هر دو از وي طلب آمرزش نمايند، و ) مذنب و مستغفر(است دو نفري 

وإِذَا قيلَ لَهم تَعالَوا يستَغْفرْ لَكُم *:كند كه ين شرط مالمت ميخدا منافقين را در عدم اجراي ا

مهؤُوسا رولَو ولُ اللَّهسر&&&&.
: فرمايد كسان مورد استغفار و شفاعت بايد مرضي خدا و مؤمن باشند چنانكه مي: شرط دوم 

*الرَّح نَ لَهنْ أَذةُ إِلَّا مالشَّفَاع الًلَّا تَنفَعقَو لَه يضرنُ وتَضَى*:، و يا آية &منِ ارمونَ إِلَّا لشْفَعيا . &لَا ي

سواء علَيهِم : فرمايدو دربارة منافقين مي. &ما كَانَ للنَّبِي والَّذينَ آمنُواْ أَن يستَغْفرُواْ للْمشْرِكينَ*:آية 

استَغْفرْ لَهم أَو الَ تَستَغْفرْ لَهم إِن تَستَغْفرْ لَهم *.فرْ لَهم لَن يغْفرَ اللَّه لَهمأَستَغْفَرْت لَهم أَم لَم تَستَغْ

در ذيل تفسير اين آيه شريفه عبارتي دارد كه مضمون آن اين است كه "تبيان"مرحوم شيخ طوسي در تفسير خود بنام )1

ال آن را به رسول آهنگي داشتند كه آن را انجام دهند، خداي متعدوازده نفر از منافقين كه بر امري از نفاق اجتماع و هم«

آهنگي و دوازده نفر از منافقان بر امري از نفاق هم: وارد شدند، آن حضرت فرمود كه �خود خبر داد، اينان بر رسول خدا

اند، پس اين گروه برخيزند، و از خداي خود طلب آمرزش و استغفار كرده، به گناهان خويش اقرار كنندتا من اتفاق نموده

آيا : چند مرتبه فرمود �اما هيچيك از آنان برنخاستند، رسول خدا¸/%? iGk �1·ت نمايم نيز براي ايشان شفاع

پس آنان عرض كردند كه ما . برخيز اي فالن و تو نيز اي فالن: خيزيد؟ آنگاه حضرتش هر يك را نام برده، فرمود برنمي

آيا اينك؟ و : حضرت فرمود . راي ما شفاعت كنب) اي رسول خدا(نمائيم تو نيز استغفار كرده و به سوي خدابازگشت مي

(�DG" o4 ·تر بود، و خداي نيز براي اجابت سريعترحال آنكه من در اول امر شما نفسم براي شفاعت خوشنود، و آماده
�,�G���¸ .كه به نظر بعضي اين قضيه نيز دليل بر آن. »از نزد من بيرون برويد، لذا آنان از نزد آن حضرت خارج شدند

.است كه شفاعت همان استغفار و آن هم در دنياست



ملَه رَ اللّهغْفرَّةً فَلَن يينَ معباما مؤمنيني كه قابل  شفاعتند آنان را خود قرآن با صفات . &س

منُونَ الَّذينَ إِذَا ذُكرَ اللّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تُليت علَيهِم إِنَّما الْمؤْ*:فرمايدمشخصه معرفي مي

الَّذينَ يقيمونَ الصالَةَ ومما رزقْنَاهم ينفقُونَأُولَـئك هم *آياتُه زادتْهم إِيماناً وعلَى ربهِم يتَوكَّلُونَ 

خدا به پيغمبران و فرشتگان جز به . &لَّهم درجات عند ربهِم ومغْفرَةٌ ورِزقٌ كَرِيمالْمؤْمنُونَ حقّاً

الَّذينَ يحملُونَ الْعرْش ومنْ حولَه يسبحونَ بِحمد *:فرمايد دهد و مياستغفار مؤمنين دستور نمي

فرمايد كه فرشتگان به خدا عرض غافر مي7و در آية . &نَ للَّذينَ آمنُواربهِم ويؤْمنُونَ بِه ويستَغْفرُو

:كنند مي
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وإِنِّي لَغَفَّار لِّمن تَاب وآمنَ وعملَ صالحاً *: فرمايد خود ميآمرزد كه وخدا فقط كساني را مي

. &ثُم اهتَدى
له، در دنيا خود را مستحق بودن، شخص مشفوعآن است كه عالوه بر مؤمن:شرط سوم

وگرنه پس از مرگ . شفاعت نموده باشد تا مورد استغفار فرشتگان و پيغمبر و مؤمنين شده باشد

كند چنانكه استحقاق شفاعت پيدا نخواهد كرد، زيرا اعمال انسان با مرگ او خاتمه پيدا ميكسي

: در سورة غافر فرموده 

)85:غافر(�فَلَم يك ينفَعهم إِيمانُهم لَما رأَوا بأْسنَا�

: و درجاي ديگر فرموده
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س چنانكه در قرآن فرموده به جز آثاري كه از انسان باقي بماند مرگ خاتمة اعمال او است پ

اي گذاشته و يا يعني فقط پروندة انسان تا قيامت باز است، كه اگر در زمان حيات سنت حسنه

اي گذاشته كه پس از موت بواسطة آن تقويت دين شود يا فسادي بروز كند همه در سنت سيئه

شود، چنانكه اگر شخصي عمل خيري كرده مانند آنكه قناتي حفر يا پلي ضبط مياشپرونده



شود كه البته اين آثار هم به اش ثبت مياحداث كرده تا مادامي كه آنها باقي است در پرونده

.كندزندگي شخص در دنيا ارتباط پيدا مي

توحيد است، آن است قول ديگري كه دربارة شفاعت بعضي گويند و آن ظاهرتر، و نيز موافق

كه بگوئيم شفاعت در قيامت، به معني ابالغ رحمت خدا براي مؤمنيني است كه مرضي خدا 

باشند، و يا در عين پاكي كمي آلودگي دارند و نگرانند، و چون خدا هستند كه يا كامال پاك مي

اي هستند وسيلهكند، اين مؤمنين و پسنديدگان نيز منتظر شفيع و أموري را به وسائل تدبير مي

كه رحمت خدا به ايشان ابالغ شود، و حتي در آن روز ممكن است از خدا طلب شفيعي كنند 

كه از طرف خدا به ايشان مژدة دخول بهشت دهد، البته چنانكه ذكر شد اين شفاعت نسبت به 

انبياء كه دربارة شفاعت28مؤمنين حقيقي است كه بهشت رفتنشان قطعي شده، چنانكه در آية

: فرمايد مالئكه است مي
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.»كنندفرشتگان به جز براي كسي كه خدا بپسندد شفاعت نمي«

: و در سورة سبا فرموده 
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: ه و در سورة زخرف فرمود
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بودن ايشان قطعي شده، ولي هنوز و در سورة اعراف دربارة كسانيكه مرضي خدا بوه و بهشتي

گويند اصحاب اعراف به ايشان مي: فرمايد داخل بهشت نشده و طمع دارند كه داخل شوند، مي

 :*��%<+y�6� ��7'1,2AY��S7,!+CAI+- A&,K!�D �̂ +E A&'/A=�1+� N�A7+2 �، البته اصحاب اعراف كه ظاهراً انبيا و اوليا &̂

شناسند، بلكه اهل بهشت و جهنم را از باشند اهل بهشت و دوزخ را بدون معرفي خدا نميمي

عرِفُونَ كُال ي*:شناسند چنانكه در آن آيات فرموده روي عالماتي كه خدا براي ايشان قرار داده مي

ماهيم4$? ·. شناسند، يعني همه را بعالمتشان مي&بِسD! ?GSY� �$.�
� �� ��4�� �� 
4G%�'
�-���� ��A ?3��)��S�¸.



تر نيست، پس او كه مقام خالقيت دارد بر مخلوق ترحم نموده و آري هيچكس از خدا رحيم

كند، كه رحمت از مقام باال به مادون است، باري بنده شفيعي تعيين كند و ابالغ رحمت خود 

چنانكه در دعاي جوشن به خدا عرض . پس بنده بايد فقط از خدا بخواهد كه او را نجات دهد

�QDG" ?�@ Q":فرمايد و حضرت علي در دعا ميi4Gk �� ,i5�k ��"f":كنيممي iG�%�و در ,"


 ":فرمايد ميماه فقط خدا را شفيع بندگان معرفي كرده و14دعاي روز / J4� 1� i5���'
1I'A ��¹ Q	�5"f

به هر حال قرآن كوچكترين اشاره به وجود شفاعت در قيامت كه مطابق ميل مردم باشد ندارد 

و آيات شفاعت آخرتي همه در آنها نفي چنين شفاعتي شده و فقط شفاعتي كه در قرآن هست، 

ن گذشت، بعضي از مثبتين شفاعت شركيه شفاعتي است كه مخالف توحيد نيست چنانكه شرح آ

اند كه در آن كفار و مجرمين از نداشتن شفيع متحسرند، مانند در قيامت، متمسك به آياتي شده

خواهند از مفهوم مخالف اين آيات استناد به اثبات و مي&...ولَا صديقٍ*فَما لَنَا من شَافعينَ*آية 

كنند كه كاش آنان را شفيعي يا دوست كفار كه آروز ميجواب آن است كه . چنين شفاعتي كنند

مهرباني بود، اين آرزو مانند ساير آرزوها وآرزوي برگشت به دنيا كه مصداق آن در قيامت يافت 

باشد، مگر صديق حميم كه در رديف شفيع است، براي مؤمنين هست كه براي شود، مينمي

:فرمايد كفار نيست، مگر در سورة معارج نمي

�K�5!�5�] &\!�5�] �Z�1,?�# ��)10:معارج(���

:فرمايد مگر در سورة عبس نمي
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پس در قيامت شفيعي نيست . راي كفار نيست بلكه براي همه استكه اين حاالت تنها ب

: فرمايد سورة رعد مي18ودر آية .... اي نيست وووچنانكه برگشتي و حميمي و فديه
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: فرمايد و در آية مورد بحث خطاب به مؤمنين مي.
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كه آب پاك بدست همه ريخته كه در قيامت چنين شفاعتي نيست چنانكه خلتي و بيعي 

، تو گوئي آنان كه اين معني را باور ندارند والْكَافرُونَ هم الظَّالمونَ: نيست، و در آخر آيه فرموده

.كنند به اين آيات كافرندخود شفيعاني تصور ميو براي 

آوريم در خاتمه رواياتي موافق قرآن در مورد اينكه فقط ايمان و عمل موجب نجات است مي

 :

مكرر به كسان �اند كه رسول خداشيعه و سني به روايت صحيح در كتب خود آورده:اول
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البته احاديثي هم براي . توان نجات يافتديث كه فقط با عمل ميو صدها از اين قبيل احا

السند و خالف عقل و قرآن اثبات آن شفاعتي كه مخالف قرآن است نيز آمده كه تماما ضعيف

بحار جديد 8است و آثار كذب و جعل از سراسر آنها نمودار است و مجلسي آنها را در جلد 

نقل كرده از امام صادق كه 8ج 45در ص : كنيم نقل ميآورده، ما يك روايت آن را براي نمونه

مردم پابرهنه و عريان در صحراي محشر محشور : آوريم كه ما فارسي آنرا بطور اختصار مي

گويند اي كاش خدا حكم شوند كه مياي در شدت و عرق گرفتار ميشوند، و به اندازهمي

تا ... تاً به آن حالي كه دارند در آتش راحتي استكرد بين ما، و لو به رفتن در آتش، زيرا نسبمي

بلي من همراه با : گويدگويند از خدا بخواه بين ما حكم كند، ميو مي�روند نزد محمدمي

دهد، آيد به خانة خداي رحمن كه درب وسيعي دارد، و حلقة آن را حركت ميشمايم،پس مي

: گويدكه خدا داناتر است به آن؟ پس ميزند، و حال آنكيست اينكه درب را مي: شودگفته مي

براي او درب را باز كنيد، چون باز شود، ناگاه نظري كنم به پروردگارم و : گفته شود. من محمدم

او را تمجيدي كنم كه احدي قبل از من و پس از من نكرده باشد، سپس به سجده روم، خدا 

ا عطا شوي، پس من سر را بلند گويد سرت را بردار، قول تو مسموع است، و شفاعت كن تمي

كنم و به پروردگارم نظر كنم، و  او را بهتر از اول تمجيد كنم، سپس به سجده بيفتم تا سه مرتبه، 

خدا . خدايا حكم كن بين بندگانت ولو بسوي آتش: گويموچون مرتبة سوم سربردارم، مي

زمام آن از زبرجد سبز سپس شتري از ياقوت سرخ آورده شود كه . بلي اي محمد: فرمايد مي

و پروردگارمان بر تخت . تا اينكه امام صادق فرمايد ما را بياورند.... باشد، تا اينكه سوار شوم

نويسنده گويد ... . ها را بياورند و ما عليه دشمنانمان شهادت دهيم و له دوستانمانبنشيند و نامه

يرا براي خدا خانه و تخت و حلقة بارد، زاگر كسي تدبر كند كفر و خرافات از اين روايت مي

درب تراشيده و رسول خدا به خدا نظر كرده و آن قدر خدا را تعريف كرده تا خدا حكم كند 

... كرد وووبين بندگانش، و اگر تمجيدا و نبود شايد حكمي نمي



در شفاعت خواستن از پيغمبر و  . شود با اين قبيل روايات برخالف قرآن حكمي كردحال مي

به پروردگار عالم نوع جسارت و گستاخي است كه شريعت مطهرة اسالم از آن منع فرموده امام
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: و أما شفاعت از نظر عقل

العمل كند و بعد بگويد هر كس عمل محال است خدا قانوني را براي بندگان واجب:اوال

. نكرد برود براي خود شفيعي پيدا كند تا او را از كيفر رهائي بخشد

ما شفيع بايد از حال مقصر مطلع باشدو گناهان جسمي و روحي او را بداند واز:ثانيا

الضمير و عقائد بندگان مطلع باشد، در حاليكه هيچكس جز خدا از حال بندگان مطلع نيست، في

خبرند، حال كسي كه و اصال انبياء و اولياء پس از موتشان در عالم ديگرند واز حال مردم دنيا بي

بيشتر از اگر كسي . چه كاره است، چگونه براي او واسطه شود و از او دفاع كند"زيد"داند نمي

.مراجعه نمايد"شفاعت راه نجات"اين توضيح بخواهد به كتاب 



...أولو األمر.2

:سوره نساء آمده است59و58در تفسير آيه
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كند كه امانات را به أهل آن برسانيد، و چون بين مردم به تحقيق خدا شما را أمر مي: ترجمه 

دهد، بدرستي كه خدا شنوا حكم كرديد به عدالت حكم نمائيد، محققا خدا شما را خوب پند مي

اي مؤمنين خدا را اطاعت كنيد و رسول و صاحبان فرمان از خود را اطاعت كنيد، ) 58(و بيناست

پس اگر در چيزي نزاع كرديد آن را برگردانيد به خدا و رسول اگر به خدا و روز قيامت ايمان 

)59.(داريد، اين بهتر و نيكوتر است از جهت عاقبت

ÏÏ: كلمة : نكات  ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ أما : شود ق ومخلوق هر دو ميجمع است و شامل أمانت خال####$$

أمانات خالق همان أوامر و نواهي و احكام كتاب آسماني اوست كه بايد به آنها عمل شود، و 

همچنين أمانت إلهي أعضا و جوارحي است كه خدا داده كه بايد هر يك را برخالف آنچه او 

تراء نياورد، وبا مقرر كرده صرف نكند، با زبان غيبت و دروغ و نمامي و فحش و تهمت و اف

چشم نظر به محرمات ننمايد و همچنين با ساير قوا و جوارح، كه قوا و حواس خود را بيهوده 

مصرف نكند و درك و شعور و عقل خود را كه هر يك امانتي از أمانات إلهي است صرف 

د، و و أمانات مخلوق، آن است كه ودائع و اسرار و امانات مردم را حفظ كن. دنياپرستي ننمايد

هر أمانتي را به صاحبش برساند، و عيب مردم را فاش نكند، و اگر انساني از أمراء است با رعيت 

خود به عدل رفتار كند، و اگر دانشمند است مردم را به تعصبات باطله وعقايد فاسده و خرافي 

ق ترغيب نكند، وحقايق را بيان وكتمان نمايد، و زن حفظ غياب همسر خود كند، و مرد حقو

و أما أمانات هر . پدري را در حق اوالد و سرپرستي و تربيت را در حق عيال مراعات نمايد

كسي نسبت به خودش آن است كه براي خودش آنچه در دنيا و آخرت نافع تر است انتخاب 

و أما حكام حكومت را پس از خودشان به اهلش واگذاركنند، . كند و به جان خود خيانت نكند



انتخاب حاكم رعايت اهليت را نمايند وحكام نيز ديات و حدود إلهي را كه و ساير مردم در

####: و جملة . اجراي آنها بر عهدة زمامدار و امام است اجرا كنند ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôϑϑϑϑ ss ss3333 yy yymmmmtt tt ÷÷ ÷÷ tt tt////ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####ββββ rr rr&&&&

(( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ää ää3333 øø øøtttt rr rrBBBBÉÉ ÉÉΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// اشاره به وظائف قضات است و ممكن است به وظائف ديگر حكام و امراء و

لتشان نسبت به رعيت نيز اشاره باشد، و مراد از كلمة ناس عموم مردمند چه مسلمان و چه عدا

بنابراين هر أميري كه اجراي عدالت . و اين أمور انحصار به رسول و يا امام معيني نيست. كافر

المال را به اهلش برساند، حاكم نمايد و حدود و ديات را طبق حكم خدا جاري سازد و بيت

ت، و اطاعت او بر همه الزم است، پس وظايف حاكم عمل به كتاب خدا وسنت شرعي اس

همين مطلب را 103نيز راجع به وظايف حاكم در خطبة �رسول است چنانكه حضرت علي

8 @� �� ¨* �� #�� ��� ":�ذكر فرموده قال��� ?�, J4� �"@ : A�R%�� ' ,�O,�Z ?5 ¢(��
D�� ��4/�' ,�N4Y$� ?5�R��# ?�, �WRD� �
� ' ,�R4.N%D� ?�, A'
! ���	@ ' ,�$"f يعني

رسانيدن :) و آن پنج چيز است(به تحقيق نيست بر امام مگر به آنچه پروردگارش به او أمر كرده 

، و اجراي حدود بر �كردن سنت رسولنمودن در پند و اندرزدادن، و زندهموعظه، و كوشش

.لمال را به اهل آن برساندامستحقين آن، و سهام بيت

�...يا أَيها الَّذينَ آمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرَّسولَ�: در آية 

أما اطاعت خدا اطاعت از أوامر كتاب او قرآن ... أمر شده به اطاعت خدا و اطاعت رسول

ه اطاعت خدا و است، و أما اطاعت رسول، اطاعت از سنت و روش اوست، نكتة ديگر اينك

رسول واجب است بدليل أمر در اين آيه و آيات ديگر، و أمر براي وجوب است، واطاعت 

: سورة آل عمران كه فرموده 31رسول اطاعت دارد در قول و رفتار وتقرير او بدليل آية 

�öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%%ββββ ÎÎ ÎÎ))))óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää....tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÅÅ ÅÅssss èè èè????©© ©©!!!! $$ $$####‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù�) 31: آل عمران(

: فرموده 158ة و در سورة اعراف آي
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و ابتعوه اطالق دارد كه بايد پيروي رسول كرد در گفتار و كردار و رفتار، و اين أمر، : و جملة 

.حقيقت در وجوب است



#'��اند در ديگر اختالف كردهنكتة ��x��x، كه ��'اند هر سلطاني اي گفتهعده. كيانند

عدة ديگر گفته اولواألمر كه جمع است . است كه طبق قرآن فرمان دهد و اطاعت او واجب است

اي ديگر عده. �كنند از كتاب خدا و سنت رسولعبارتست از علمائي كه استنباط احكام خدا مي

شدند، اعزام مي�ند اولواألمر فرمانداران كشوري و لشكري است كه از طرف رسول خدااگفته

اند مقصود عدة ديگر گفته. براي مجاهدين و ساير طبقات مردم اطاعت ايشان الزم و واجب بود

وهر قولي براي خود دليلهايي از كتاب خدا ويا احاديث رسول و يا . باشددوازده امام اماميه مي

ولي چون در اين موضوعات تقليد رواه نيست، ما بايد به دقت آيات قرآن . انديگر آوردهقرائن د

را مالحظه كنيم اگر از خود قرآن مسئله حل شد كه چه بهتر، واگر حل نشد بپردازيم به دليلهاي 

.ديگران

ه امانت را، يعني حكومت را نيز ب: تعالي در آية قبل از اين آيه فرموده گوييم حقپس مي

اهلش رد كنيد، و به حكام نيز فرموده حكم به عدالت كنيد، در اين آيه به همين مناسبت 

فرمايد از أولواألمر اطاعت كنيد و اولواألمر جمع است يعني صاحبان فرمان، بايد ديد آن وقت مي

كه اين آيه نازل شده مؤمنين مخاطبين مأمور به اطاعت أولواألمر بودند يا خير؟ و اگر بودند

رساند كه اولواألمر قرائني كه در اين آيه و آيات ديگر موجود است مي. اولواألمر ايشان كه بود

بوده و فرمانداران لشكري و كشوري اولواألمر بودند كه از طرف رسول �در زمان رسول خدا

: اعزام شده بودند، به دالئل بسياري �خدا

را شامل گردد و در شمول ايشان حق �خطاب آيه كه بايد مؤمنين زمان رسول خدا:اوال 

.تقدم دارند، و اگر مشمول چنين خطابي نباشند خطاب به ايشان، لغو است

، مؤمنين و اولواألمر زمان رسول بودند يا غير ايشان؟ بايد گفت قطعا در �$12خطاب :ثانيا 

خودشان بوده، اطاعت درجة اول همانها بودند، بنابراين آنان مأمور بودند كه از اولواألمري كه از

توان سالطين پس از رسول و يا علماء و يا أئمة آيندة غيرموجود كنند، و چنين اولواالمري نمي

به هر حال . كه اولواألمر از خود حاضرين بوده است�$12در حال خطاب باشند به دليل خطاب 

وجودين، و چنين بايد در زمان نزول آيه وخطاب، اولواالمري باشد آن هم از خود مؤمنين م

.باشندمي�اولواالمري همان سران لشكر و يا حكام مأمورين از طرف رسول خدا



بايد در درجة اول مؤمنين و اولواألمرزمان رسول ...فان تنازعتم : مخاطب به جملة :ثالثا 

ββββباشند، يعني اولواألمر نيز داخل افراد �خدا ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ôô ôôãããã tt tt““““≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ss ss????باشند، بدليل مي :çç ççννννρρρρ –– ––ŠŠŠŠ ãã ãã���� ss ssùùùù’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))«« ««!!!! $$ $$####

ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ و اگر داخل ،ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ôô ôôãããã tt tt““““≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ss ss???? فردوه إلي اهللا و الرسول و اولي األمر، : نبودند بايد گفته شود

شود امام معصوم كه اولواالمر را مرجع تنازع قرار دهد، و چون مرجع قرار نداده معلوم مي

باشد، نبايد كسي با او نزاع كند، نيست، بلكه از افراد متنازعين است، و اگر امام معصوم 

.تواند با او نزاع كندمرجع در تنازع است و هيچكس نمي�همانطوريكه رسول خدا

���K:رابعا  ��K�µG� �<�.�، خود قرآن در آيات ديگر اولواالمر را تفسير كرده، و در آية 

,�":همين سورة نساء فروده 83�# v�¡ '# ��x �� ��# 1���� �@ ' ����� ?�@ 9'A���' �� 
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و چون آمد ايشان را امري از أمن و خوف نشر دادند آن را، و  اگر به رسول و : يعني

كردند آن امر را بودند آن را آنانكه استخراج ميكردند هر آينه دانستهاولواألمر از خود ارجاع مي

. از ايشان، و اگر فضل خدا و رحمت او نبود هر آينه پيروي شيطان كرده بوديد مگر عدة قليلي

و ���در اين آيه �,و #�'A� تماما به صغية ماضي آمده كه خدا مذمت كرده آنانكه ,�1و

را نشر داده بودند بدون آنكه مراجعه به اولواالمر كرده آور آور و يا طمأنينه و آرامشاخبار ترس

�اولواألمري بوده و أولواألمر زمان رسول خدا�شود در زمان رسول خداپس معلوم مي. باشند

راجع به غزوة موته است كه 83همان فرمانداران لشكري و كشوري حضرت بودند، و اين آية 

.زيد بن حارثه والي بود

كه 53البالغه در كتاب پرسيم در نهجلماني كه بخواهد بفهمد ميما از مس:خامساً

كند به او و خطاب مي/z '�9 ��:فرمايد اميرالمؤمنين مالك اشتر را والي مصر كرده مي

��� 9	��Q":فرمايد مكرر بعنوان والي يكجا مي ���# �� �45 �O$-"فرمايد اي مي، و در جمله

:",��� �¨�� Q��	 �Kk' 1R��# 1$%�- ����� �K�� 1R4�, �"�2-�' ,1¬ XS�� ' ,1� ��NZ' ,�4
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مردم مصر را رعيت او شمرده مكررا و او را يكي از افراد اولواالمر شمرده، و با اين حال به او 

�A":نويسد مي' ?��K- ��	 
.5 ���x �� Q4�, ��%�� ' ]�S¡ �� QK��� �� ����� ' � ?�@ A
 1��k� o/# 8�.�:* b�� a� |�� ��aK4l)b# b' bB� ��aK4l)b# ��a$ b�< b�� l�|� �b dUb# � b�ffff&" تا آخر كه در اينجا آن

�| حضرت مالك را كه از افراد اولواألمر است مصداق  � b dUb# � b� ��a$ b�< b�� l�شمرده و او را موظف ... 

كرده كه در أمور مراجعه به خدا و رسول كند در حاليكه مالك اشتر نه امام معصوم است و نه 

وفرمانداران �سلطان و خليفه است و او فرماندار است، پس أولوا األمر فرمانداران رسول خدا

از خطب او زيادتر است زيرا خطبه را و اهميت نوشتة آن حضرت. باشندزمامداران مسلمين مي

باضافه آن حضرت . رودممكن است سامع كم و زياد كند در حاليكه اين احتمال در نوشته نمي

البالغه در باب تحكيم حكمين در صفين خود را مرجع تنازع قرار نداده بلكه نهج123درخطبة 

�.�8 @�? #":فرمايدطرف تنازع قرار داده و مي �"�,A �Z' ?��%Z  ��G� �2" � �<�.� �$$4� 12N" �
�%� �,] �"�N�� � ��	 
	 '  ?��K- � :ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ôô ôôãããã tt tt““““≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ss ss????’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû&& && óó óó xx xx««««çç ççννννρρρρ –– ––ŠŠŠŠ ãã ãã���� ss ssùùùù’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))«« ««!!!! $$ $$####ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ... ?�@ 9A�5

�%$D� �`;" �# ����� ?�@ 9A� ' ���%2� 12N" �# �" f و چون نظر ما اختصار است به همين

شود، پس بنابراين تنازعتم شامل اولواألمر نيز مي. كنيمكلمات آن حضرت اكتفاء ميمقدار از

�اگر مردم يا اولواألمر در چيزي نزاع كردند، طرفين نزاع بايدبه كتاب خدا و سنت رسول: يعني

.بايد قول او را قبول كنند و با او نزاع نكنندمراجعه كنند، و اگر مقصود امام معصوم بود مي

ββββ: در اين آيه فرموده : سا ساد ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ôô ôôãããã tt tt““““≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ss ss????’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû&& && óó óó xx xx««««çç ççννννρρρρ –– ––ŠŠŠŠ ãã ãã���� ss ssùùùù’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))«« ««!!!! $$ $$####ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ فردوه : و نفرموده

واگر مقصود از اولواألمر امام معصوم بود بايد او را مرجع نزاع ! إلي اهللا و الرسول واولي األمر

اهللا و سنت رسول اهللا كه به هر حال بسيار روشن است از كتاب. قرار دهد نه طرفين نزاع

.اندبوده�اولواألمر همان فرمانداران اعزامي از طرف رسول خد

واجب �كنيم آيا فرمانداران لشكري وكشوري زمان رسول خداما از شما سؤال مي:سابعا 

از فرمانداران خود �االطاعه بودند يا خير، و آيا اگر لشكر و يا مردم كشور در زمان رسول خدا

آمد يا خير؟ اگر بگوئي كردندو اطاعت ايشان واجب نبود هرج ومرج الزم مينمياطاعت

پس روشن و . االطاعه بودند مي گوئيم به چه عنوان، جز بعنوان والي أمر و أولي األمريواجب

.مسلم است كه اولي األمر در مورد نزول آيه همان فرمانداران بودند



اين روشني را نفهميده و براي تعصب حزبي و يا حال چگونه علماء و مقدسين ما أمر به 

اند گري فهم خود را به كار نينداخته و رجوع به روايات جعلي طرفين كردهتعصب شيعه و سني

مثالً روايتي از جابر بن . شودكه اگر ما به نظر دقت به آن روايات نظر كنيم كذب آنها روشن مي

�كه در آن نام اوصياي رسول خدا�زهراعبداهللا نقل شده رونوشت لوح سبزي از حضرت 

آورد �در حضور امام صادق�بوده و آن رونوشت را درهنگام احتضار حضرت باقر

بود تطبيق كرد و مطابق ديد، در �اي كه نزد امام باقر، و با نوشته�خدمت امام باقر

ين امام ، همين جابر رفته به زيارت اربع�صورتيكه چندين سال قبل از وفات حضرت باقر

. ديده واز ديدن محروم بوده، حال شما مالحظه كنيدحسين طبق روايات شيعه و چشم او نمي

توان ظاهر بلكه صريح قرآن را ناديده گرفت، در حالي كه آيا با اين روايات غير صحيحه مي

جابر بن عبداهللا نبوده و به چهل سال �و وصيت حضرت صادق�زمان وفات حضرت باقر

و اليخفي، پس از تحقيق معلوم گرديد نصي براي خالفت و امامت و اولواألمري . هقبل فوت شد

براي شخص و يا اشخاص معين از خدا و رسول صادر نشده، و اگر �پس از رسول خدا

نصوصي در كتب سابقين نوشته شده تماما از جهت سند و متن مخدوش و آثار جعل از آنها 

. "ي از نصوص امامتبررس"رجوع شودبه كتاب . نمايان است

بودن آن نفر امام معصوم معيني با اصل اسالم و ابدي12بهرحال اگر اولواألمر عبارت باشد از 

منافي است، زيرا اوال دين اسالم كه حالل محمد حالل إلي يوم القيامه، وحرامه حرام إلي يوم 

مر آن دوازده نفر و يا باشد مجري و زمامدار الزم دارد در هر دوره و زماني، و عالقيامه مي

و . حكومت آنان محدود به سيصد سال است و اين منافات با لزوم زمامدار در تمام ادوار است

نفر باشد، كسي ديگري حق زمامداري 12اگر اولواألمر از طرف خدا و رسول مخصوص به : ثانيا

اين كار نكنند و سلطنت بر مردم ندارد، و بايد مسلمين دست روي دست بگذارند و دخالت در 

تا اجانب و بيگانگان زمامداري اسالمي و مسلمين را بدست گيرند و قوانين اسالمي را از اجراء 

سروساماني و عدم اجراي قوانين إلهي پس تمام ذلت و نكبت و بي. اندبيندازند چنانكه انداخته

ان سال اولواألمر از اين فكر سرچشمه گرفته كه تعيين اولواألمر فقط با خداست، و  اگر هزار

اولواألمر است و كسي حق اولواألمري ندارد، بايد مسلمين دخالت إلهي نبود ملت اسالم بي



و در نتيجه مملكت و ملت به دست هر كس افتاد بيفتد، وهمين فكر باعث بر انحطاط . نكنند

���(��. مسلمين و تسلط اجانب گرديده 1���25 ' z:�DZ P�G� �� ��� ��K".



...كرامت.3

:سوره كهف مي خوانيمدر
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هنگامي كه آن ) 9(آور ما بودندبلكه پنداشتي كه اصحاب كهف و رقيم از آيات عجب:ترجمه 

پروردگارا از نزد خود به ما رحمتي بده و براي ما : گفتندجوانان به سوي كهف جاي گرفتند و

) 11(هاي چنديپس زديم بر گوشهاشان در آن كهف سال) 10(از كار ما راه هدايتي آماده گردان

سپس ايشان را برانگيختيم تا بدانيم كداميك از دو حزب مدت درنگ ايشان را شماره كرده 

). 12(است

كرد را آزار مي�هف، اين بود كه نضر بن حارث رسول خداسبب نزول قصة اصحاب ك:نكات 

در �نمود، و چون رسول خداو او يكي از شياطين قريش بود و با آن حضرت دشمني مي

آمد و شد، او ميكرد و از أممم قبلي در قرآن ذكر ميمجلسي ذكر خدا و قرائت قرآن مي

شروع به بيان قصة سالطين فارس و بيائيد من خبري بهتر از خبر او بخوانم، سپس: گفتمي

پس از آن قريش او را فرستادند نزد علماي مدينه كه احوال محمد را . كردرستم و اسفنديار مي

. باشد چيزي به ايشان بياموزند براي دفع محمدبيان كند و چون نزد علماي يهود علم أنبياء مي

: ؤال كنيد از محمد از سه چيز س: بزرگان از دانشمندان يهود گفتند

. از جواناني كه براي حفظ دين خود در روزگار پيشين از ميان مردم بيرون رفتند-

و از مردي كه به مشارق و مغارب زمين رسيد خبر او چگونه بود؟ -

و از روح سؤال كنيد كه آن چيست؟ -

ما : گفتندچون به مكه برگشتند به مردم. اگر محمد جواب صحيح بدهد پيامبر است و گرنه خير

ايم كه تكليف بين ما و بين محمد را معلوم كند، و آنچه يهود گفته بودند بيان چيزي آورده

. آمدند آن را سؤال كردند�پس نزد رسول خدا. كردند



نگفت، و لذا تا ) اگر خدا بخواهد(دهم و إن شاء اهللا را فرموده فردا جواب مي�رسول خدا

نتوانست جواب دهد و بدين سبب اهل مكه �ي نيامد و محمدپانزده روز و يا تا چهل روز وح

بر او جري شده و او را سرزنش كردند تا اينكه جبرئيل سورة كهف را آورد كه جواب ايشان 

و . و كهف جاي وسيعي است كه در شكاف كوه باشد و اگر كوچك باشد آن را غار گويند. بود

||: جملة  ||====≈≈≈≈ yy yyssss ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&&ÉÉ ÉÉ#### ôô ôôγγγγ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$####ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% §§ §§����9999 $$ $$#### uu uuρρρρشود اصحاب الكهف غير ه با واو عاطفه آمده، معلوم مي، ك

��	14از  ]�N�لوحي بوده از سنگ و يا از مس و يا از طال كه �	14اندبعضي گفته. است

قصة اصحاب كهف و عدد ايشان و اسماء ايشان در آن نقش بوده و به درب غار آويخته و يا 

و روايتي از . ايشان در آن رقم شده بوداست كه خبر��	�8به معني �	14نصب شده، و يا 

نقل شده كه اصحاب رقيم سه نفر بودند كه در سفري بر ايشان باران باريد و پناه �رسول خدا

. به غاري بردند ناگهان سنگي بزرگ از باال بر در غار افتاد و راه خروج را بر ايشان مسدود كرد

جز تضرع و زاري به درگاه خدا : ندايشان مضطرب و اميدشان از خروج نااميد شد و گفت

هر يك از ما عملي خالص براي خدا كرده آن را شفيع خود گرداند : سپس گفتند. اي نيستچاره

: نزد خدا تا فرجي حاصل شود 

كردند يكي از ايشان در داني كه كارگراني داشتم برايم كار ميخدايا تو مي: يكي از آنان گفت

ت من مزد او را بچه گاوي خريدم و در ميان گله رها كردم تا خشم شد و مزد خود نگرفته رف

مرا بر تو : اي گرديد پس از روزگاري آمد و گفتها متولد شد تا گلهبزرگ شد و از آن بچه

سبحان : چون او را شناختم دست او را گرفتم و به صحرا بردم و گفتم. حقي است مزدم را بده

داني كه من اين كار را به وي تسليم كردم، خدايا اگر مياهللا و قصه را با وي گفتم و همه را 

اي باز براي رضاي تو كردم، ما را از اين ورطه نجات بخش، ناگهان سنگ تكاني خورد و روزنه

. شد

خدايا در سال قحطي زني با جمال نزد من آمد كه گندم گيرد براي دفع : ديگري گفت-

تو نفروشم تا مرا به وصال خود برساني او نپذيرفت من گندم به : گرسنگي خود و اطفالش، گفتم

و چندين مرتبه از گرسنگي رفت و برگشت و من به آن ترحم نكردم و از او وصل خواستم تا 

چه حال داري؟ : مرتبة چهارم حاضر شد، چون خواستم با او همبستر شوم ديدم ميلرزد، گفتم

ترسد، زن با اينكه مضطر شده از خدا مياي ظالم اين: ترسم، من با خود گفتماز خدا مي: گفت



خواست ترسي؟ پس از او برخاستم و زياده از آنچه ميولي تو با وجود نعمت اختيار از خدا نمي

به او گندم دادم و او را رها كردم، خدايا اگر اين كار براي تو بود، ما را فرجي ببخش از اين 

. روشن گرديدتنگناي، في الحال مقداري از سنگ جدا شد و غار 

خدايا مرا والدين كبيرين بود و من داراي گوسفند بودم، چون شام شد قدري : مرد سوم گفت -

اند و با اينكه از تلف گوسفندانم خائف بودم، از بالين شير براي ايشان تهيه كردم، ديدم خوابيده

. و پي كار خود رفتمسر ايشان بر نخاستم تا صبح، چون بيدار شدند، شير را به ايشان خورانيدم 

پس سنگ برطرف شد، و . خدايا اگر براي رضاي تو كردم ما را از اين گفرفتاري نجات بخش

. هر سه نفر از غار بيرون آمدند

اصحاب كهف 
اهل انجيل طغيان كرده و از حدود كتاب آسماني خود قدم : چنانست كه –و أما قصة كهف 

اني براي غير خدا در ميان ايشان رواج گرديد و بيرون نهادند، فواحش و بت پرستي و قرب

كرد پرستي مجبور مييا طغيانوس كه ستمگر بود و مردم را به بتA	T�"�4سلطاني داشتند بنام 

كشت تا اينكه شش نفر جوان نورسيده كه از بزرگان شهر بودند در بياباني و موحدين را مي

طغيانوس مطلع شد و . را از خدا خواستندبدور هم جمع شدند و به تضرع و زاري دفع شر او 

ما جز خدا : گفتند. كشمايشان را احضار كرد و تهديد نمود كه اگر به دين من نباشيد شما را مي

دهم اگر دست بر نداريد شما جوانيد چند روزي شما را مهلت مي: را نپرستيم، طغيانوس گفت

و هر . ده و فرار را بر قرار اختيار كردندايشان در خفاء همديگر را مالقات كر. كشته خواهيد شد

در بين راه شباني را ديدند با . يك از منزل خود زاد و توشه و پولي برداشته و به كوهي رفتند

من نيز با شما هم عقيده و همراهم، ايشان هر چه : سگي، شبان از حال ايشان مطلع شد و گفت

، پس او را با خود بردند تا به كوهستان سگ او را زجر كردند كه از خود برانند سگ جدا نشد

توان به آن پناه برد، پس به اندرون غار دانم كه ميمن در اينجا غاري مي: رسيدند، شبان گفت

رفتند و سگ بر در غار خوابيد، ايشان مشغول عبادت شدند و نفقة ايشان به دست تمليخا بود 

ها سر به سجده روزي پس از عبادتآورد، تارفت و مايحتاج را ميكه هر روز به شهر مي

سال خوابيدند، طغيانوس ايشان را طلبيد 309تعالي خواب را بر ايشان مسلط كرد تا حق. نهادند



اند، ما هاي ما را برداشته و رفتهمال: و نيافت، پدران ايشان را بگرفت و مؤاخذه كرد، گفتند

اند، طغيانوس دستور داد درب غار غاري رفتهگويند به كوهستان ميان اند، ميدانيم كجا رفتهنمي

آنان را مسدود كردند تا ايشان به گرسنگي و تشنگي بميرند، چوپاني آن سد را خراب كرد تا 

سال كه بيدار 309پس از . براي گوسفندان خود آغلي تهيه كند ولي از ترس صرف نظر كرد

چند . اندروز است كه خوابيدهشدند بهم سالم كردند و خيال كردند هنوز يك روز و يا نيم

خدا داناتر است بمدت : اند و گفتند نفرشان حدس زدند كه مدت زيادي است به خواب رفته

روي براي آوردن طعام، تحقيق كن ببين به شهر مي: سپس به تمليخا گفتند. توقف و خواب ما

وه سرازير و به طرف باشد يا نه؟ تمليخا چند درهمي برداشت و از كطغيانوس در تعقيب ما مي

شهر آمد و ديد شهر تغيير كرده و برخالف روز گذشته شده، ترسان ترسان به شهر آمد، ديد 

فرستند تعجب وي بيشتر شد و كسي را مردم همه بر دين عيسي شده و بر او درود مي

شهر نام اين: از مردي پرسيد. بينمام و يا خواب ميمن اشتباه كرده: شناخت، با خود گفتنمي

درهمي از . اندبدانست كه شهر همان شهر است، ولي مردم عوض شده. T�D5: چيست؟ گفت

از كجا : جيب بيرون آورد تا طعامي بخرد، فروشنده درهم او را ديد سكة طغيانوس است، گفت

تو را با اين چه كار است بگير و طعام ده، فروشنده به ديگري نشان داد تا : اي؟ گفتآورده

شايد گنجي پيدا كرده او را نزد حاكم شهر بردند، وي تصور كرد او را نزد : ، گفتندمنتشر شد

. برد از شر اوكرد و به او پناه ميبرند، ترس وي بيشتر شد و با خدا مناجات ميطغيانوس مي

حاكم . چون او را نزد حاكم بردند ديد طغيانوس نيست، مطمئن شد و دراهم را به حاكم نمودند

من خبر از گنج ندارم و : اي؟ تمليخا گفتمرد جوان راست بگو اين گنج كجا يافتهاي : گفت 

تو كيستي و نام پدرت چيست؟ نام خود و : گفتند. اماين درم را از خانة پدرم بيرون آورده

ابله است، بعضي : جمعي گفتند. شايد ديوانه است: گويد، گفتندپدرش را گفت، ندانستند چه مي

خواهي به طراري كار را از پيش بري و باألخره حاكم بر او بانگ زد كه تو مي. تطرار اس: گفتند

سال است كه اين درهم را 309گنج را تنها بخوري، اگر اقرار نكني تو را شكنجه خواهيم داد 

پرستيد شما را به خدائي كه مي: تمليخا گفت. اند و از اين سكه در شهر ما نيستسكه زده

سال است 309ما در روي زمين طغيانوسي نداريم، : نوس كجا است؟ گفتندراست بگوئيد طغيا

گوئيد، اما بدانيد ما چند نفر يار شما با من راست نمي: تمليخا گفت. گذرداز زمان طغيانوس مي



كرد، رفتيم در غاري بوديم كه از ترس طغيانوس فرار كرديم، زيرا ما را از دين مسيح منع مي

زنيد كه من گنج ام به شهر براي ايشان طعام برم، اكنون مرا تهمت ميآمدهخوابيديم، من امروز

: كنيد بيائيد تا غار را به شما نشان دهم، چون حاكم شهر اين بشنيد، گفتام و اگر باور نمييافته

پس با اهل شهر بيرون آمدند تا به كوه . گويد و اين آيت إلهي استهمانا اين مرد راست مي

شما مكث كنيد تا من بروم رفقايم را خبر كنم تا از اين جمع بسيار : يخا گفتتمل. رسيدند

چون تمليخا از هر روز ديرتر آمد رفقاي او تصور كردند كه او دستگير شده و . وحشت نكنند

كردند، چون تمليخا بيامد و اين خبر را به ايشان به فكر گرفتاري خود همديگر را وداع مي

تند، در اين اثناء اهل شهر رسيدند و از حال ايشان متعجب شدند و لوحي رسانيد به فكر فرو رف

ها و نسب ايشان را نوشته كه در فالن تاريخ در عهد طغيانوس، جوانان را ديدند كه در آن نام

اند و اكنون كه ديدند بدين شكل و هيئت از فتنة شاه وقت گريخته و در اين غار پنهان شده

. اند قادر استتعالي بر احياء موتي چنانكه بودهه يقين كردند بر اينكه حقهيئت ايشان تغيير نكرد

پس به سلطان آن مملكت نوشتند كه بيايد و قدرت حق را بنگرد و اتفاقاً پادشاه صالحي بود كه 

از خدا خواسته بود قدرت خود را به او و منكرين قيامت نشان دهد، چون شاه صالح اين قدرت 

ما : سجده كرد و شكر نمود و بسيار گريست، پس از آن اصحاب كهف گفتندرا ديد، خداي را 

خواهيم ما را به حالت اول برگرداند و پهلو به زمين گذارده و كنيم و از خدا ميشما را وداع مي

هاي قيمتي و تابوت زرين براي ايشان بسازند، ولي پادشاه دستور داد تا جامه. جان تسليم كردند

اصحاب كهف را به حال خود بگذار، پس ايشان را به حال خود : به او گفتندخواب ديدند كه 

گذاشتند و خداوند خواست رعب آنان را در دل مردم افكند و از چشم خاليق مستور دارد و لذا 

به دل پادشاه افكند تا بر در غار مسجدي بنا كند و او مسجدي بنا كرد و درب غار را مسدود 

. نمود

����8b# b 0: و جملة  lD b/fffff6از شنيدن قصة اصحاب �داللت دارد كه يهوديان و خود رسول خدا

پنداري، در حالي تعالي فرموده تو اين قصه را از آيات عجيب ما ميحق. نمودندكهف تعجب مي

‘‘: و مقصود از جملة . كه در جنب قدرت ما و در جنب آيات ديگر عجبي ندارد ‘‘““““ rr rr&&&&ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÷÷ ÷÷““““ ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$#### ،

و حزبي باشد از مسلمين و يا از مردم ديگر كه اختالف در مدت مكث اصحاب ممكن است د

دانستند چقدر كهف داشتند و ممكن است دو حزب عبارت باشد از خود اصحاب كهف كه نمي
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. ي باشد و ممكن است اسم تفضيل باشد و اشكالي نداردممكن است فعل ماض

بحث تحقيقي 
باشد نه كار مخلوق، شكي نيست، زيرا آنكه قوانين در اينكه معجزه و خرق عادت كار خدا مي

تواند آن را دگرگون سازد و علل را از عليت بيندازد و خرق عادت كند طبيعي را ايجاد كرده مي

ن كار را فقط براي شهادت به صدق انبياء و تصديق به سفارت ايشان تعالي اينه ديگري، و حق

اي از اهل سنت و همچنين شيعيان صوفيه و همچنين عده. نموده و اما براي ديگران ثابت نيست

توان كراماتي قائل اند كه براي اوليا و ائمه مياماميه به آيات قصة اصحاب كهف استدالل كرده

اند كه اكثر ي بزرگان خودشان هزاران كرامات و معجزات جعل كردهشد، آن وقت هر طائفه برا

كنند امكان معجزه و اند و يا ميآنها يقيناً كذب است، حتي براي كساني كه ادعاي ألوهيت كرده

و اما براي كساني كه . اندمثالً براي فرعون و دجال خوارق عادات قائل شده. اندكرامت قائل شده

توان كراماتي قائل شد يا كنند چه بدروغ و چه براستي، آيا ميبه خدا ميادعاي واليت و تقرب

خير؟ و ثانياً كساني كه معجزات و يا بگو كراماتي براي بزرگان خود قائلند هر دسته تكذيب 

و بعكس ! كرامات بزرگان اهل سنت دروغ است: گويدكنند مانند آنكه شيعه ميدستة ديگر مي

و يا كرامات بزرگان مسيحي و يا ! مات بزرگان صوفيه دروغ استكرا: گوينداهل سنت مي

ما ! كرامات بزرگان اهل اسالم دروغ است: گويندو آنان مي! بودائي و يا فرق ديگر دروغ است

و . »zL ^B E«بايد به بينيم اگر دليل عقلي و يا قرآني بر اثبات كرامات داريم امكان آن را بپذيريم 

اما قصة . شود مگر كسي خود حساب بيندرا پذيرفتيم وقوع آن ثابت نميتازه اگر امكان آن 

توان به ايشان قياس أولياء ديگر را نمي: اوالً: اصحاب كهف داللت بر كرامات اولياء ندارد زيرا

شود آنان از اولياء خدا پس از وقوع قصة اصحاب كهف و نقل قرآن، معلوم مي: ثانياًو . كرد

باشند، اتشان، ولي كساني كه زنده بودند و يا در حال مدعي تقرب به خدا ميبودند اما پس از وف

در قصة اصحاب كهف كرامتي :ثالثاًو. همين ادعا دليل بر خودخواهي و عدم تقرب ايشانست

براي ايشان بطوري كه فضل ايشان باشد ثابت نشده، بلكه خرق عادتي براي خدا اثبات شده و 

. نيستاين مربوط به اصحاب كهف 



اند كه اكثراً مخالف عقل و به هر حال، كرامات بسياري هر مذهبي براي بزرگان خود ذكر كرده

پس از آنكه در غار ثور از ترس �اند، مثالً رسول خداايمان بودهتقوي و بيراويان آنان خود بي

وطي مردم مخفي شد و بعد از سه روز به سوي مدينه مسافرت كرد با زحمت و رنج بسياري 

. اندقائل شده(? �x¦األرض با آنكه پيغمبر بود نداشت، اما شيعه و صوفيه براي صدها نفر 

طي األرض كرد براي رفتن از مدينه به مدائن براي نماز جنازة سلمان، حضرت جواد از �علي

محمد اسلم طوسي طي . طي األرض كرد�مدينه به طوس براي نماز به جنازة حضرت رضا

هزاران صدمه و توهين �و يا اينكه به رسول خدا.... از نيسابور به مصر، و هكذا األرض كرد 

توهين كردند فوري �كردند و هيچ كس را شير ندريد، اما در مجلسي به حضرت رضا

كننده را كشت و پاره پاره كرد، در صورتي كه صورت شير پريده، شير حقيقي شد و توهين

ة كعبه به استقبال فالن مرشد آمد در صورتي كه خانة كعبه و يا خان. جزاي توهين كشتن نيست

و باضافه وجود كرامت و ايجاد كرامت و معجزه باعث غرور ولي . نيامد�به استقبال رسول خدا

شود و خود آن قطع طريق عبوديت و ذلت در پيشگاه احديت است، كسي كه خود را خدا مي

. كندشي او را از خدا دور مياهل كرامت بداند خوشحال خواهد شد، و اين خو

، اوليائي كه پيغمبر نباشند از طرف خدا منصب خصوصي ندارند كه خدا براي اثبات آن ثانياً

. منصب براي ايشان خرق عادت كند

، فرح به كرامت، فرح به غيرخدا و فرح به مخلوق است و فرح به مخلوق حجاب از حق و ثالثاً

. حقيقت است

سطة عمل خود مستحق كرامت شود، براي عمل خود قيمتي قائل شده و نزد ، كسي كه بوارابعاً

تعالي او عملش وقعي دارد و حال آنكه تمام اعمال و طاعات بندگان در مقابل جالل و كرم حق

كند تا خدا به او هيچ و بلكه قصور و تقصير است، و بواسطة عمل، كسي بر خدا حقي پيدا نمي

شاني قبول عمل اين است كه به نظر عامل نيايد و آن را فراموش كرامت عنايت كند و اصالً ن

. كند و اال اگر عمل را مورد نظر قرار دهد و خيال كند كار مهمي كرده آن عمل قبول نخواهد شد

، ذل و تواضع موجب تقرب عبد به خداست و اگر كرامتي از او بوجود آيد موجب تكبر خامساً

دليل بر عدم واليت است، چنانكه ابليس و بلعم باعور و و بزرگ دانستن خودش گردد و اين

ساير علماي بني اسرائيل و مذاهب ديگر بواسطة همين تكبر و خودخواهي، مذموم و مرجوم 
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دارد داند ولي خداست يا خير؟ اگر بداند كه خدا او را دوست مي�ً، ولي خدا آيا خود ميسادسا

. موجب تكبر او خواهد شد

در دعاي كميل عرض �دانستند و نبايد بدانند و لذا عليء خدا خود را ولي خدا نميپس اوليا

�0Q3�4�'# �� ?$�K: كند مي 1R��و . كرددانست اين دعا را نمي، و اگر خود را ولي خدا مي6

دانست بدليل هزاران كلماتي كه در دعاهاي او وارد است، و خود خود را مقصر و گنهكار مي

كه من ولي خدا و يا منصوب و منصوص از طرف خدا و رسولم، ولي مدعيان پيروي ادعا نكرد 

دانند، و آيات و رواياتي را در اين باره او را ولي خدا و منصوص از جانب خدا و رسول مي

را �رسد عليكه از وحي به او خبري مي�اند، ولي بايد دانست چون رسول خداتأويل كرده

بهر حال بسيار مشكل است باور كردن . دانيمرا از دوستان خدا ميدوست خدا خوانده، ما او

. چيزهائي كه دليل محكمي از عقل و قرآن ندارد

�l�l 0: اند به قصة مريم و قصة مدعيان كرامت اولياء استدالل كرده b�4l-< �b"b# l]�b%l2�� b� l� }1�� l, a9 b
�$ l,6
مقصد ايشان ندارد زيرا قصة مريم دليل بر آوردن عرش بلقيس، در حالي كه اينها داللت بر

بوده و او پيامبر است، و غير انبياء كه منصبي ندارند قياس به انبياء �كرامت حضرت عيسي

��l]�b%l2 0و آوردن تخت بلقيس و. نشوند b� l� }1�� l, a9 b
�$ l, g l�|��، محتمل است حضرت6W4�� باشد

��`�4ي بوده و اگر او او نيز پيامبر است، و يا كار فرشته X�< هم باشد تازه او نيز پيغمبري

ولي خدا كسي . توان ثابت كردبوده و مربوط به غير انبياء خدا نيست، و مطلب را با قياس نمي

است كه خدا او را دوست بدارد نه اينكه او خدا را دوست داشته باشد، و محبت خدا امري 

باشد، حتي خود ولي، زيرا طاعات و معاصي است سري و كسي نبايد از آن اطالعي داشته 

شود، زيرا طاعات و معاصي حادث است و حادثات در ذات موجب محبت و عداوت حق نمي

احديث تأثيري ندارد و باضافه طاعات و معاصي قابل محو و ابطال است، ممكن است عاصي 



پس . اتمه استروزي مطيع شود و توبه كند و مطيع روزي عاصي گردد، هر چيزي موقوف بر خ

!.. كرامات اولياء بطور كلي قابل تصديق نيست



فهرست

پيشگفتار

مقدمه

�قرآن و تواتر آن از رسول خدا

كساني كه بنام و نشان حافظ قرآن بودند از صحابه

�كتابت قرآن در حضور رسول خدا

دادندبه نوشتن قرآن أهميت مي

ضه كردندعر�نويسندگاني كه قرآن خود را به رسول خدا

عثمان به رأي اكثريت قرائت مشهور را انتخاب كرد

انجام داد�عثمان كار واجبي را به تأييد علي

�دالئل ديگر بر جمع قرآن زير نظر حضرت رسول

�ترتيب قرآن فعلي زيرنظر رسول خدا

ئمه و أ�قرآن از نظر علي

قرآن حجت كافيه و معجزة باقيه و امام است

لمان و پرچم هدايت استقرآن امام هر مس

قرآن رافع اختالفات و دافع گمراهي مسلمين است

مبين مجمالت قرآن است�سنّت رسول خدا

قرآن براي همه قابل فهم است

قرآن از كم و زياد مصون مانده و تحريف لفظي نشده

أدلّة ديگر بر نفي تحريف لفظي

اندكردهقائلين به تحريف، با كتاب خدا بازي

ات قرآن چه آياتي است؟متشابه

متشابهات، قابل درك و فهم است



ميزان صحت و بطالن مطالب اسالمي قرآن است

در ترجمة قرآن نبايد خيانت كرد

!تقليد يعني چه، و چه وقت ميان مسلمين آمده؟

حق صدور حكم منحصر به خدا است

تعليم و تعلم واجب، و تقليد حرام است

اخبار متواتره در ذّم تقليد

آيا تقليد مدركي دارد؟ 

خبري از قرآن ضررهاي مادي و معنوي داردبي



جهات إعجاز قرآن و كيفيت آن

معجزه بر سه قسم است 

امتياز قرآن از ساير معجزات

قرآن از جهاتي معجزه است 

هدايت : وجه اول 

قرآن دانش جديد و راه نوي آورد 

لغت هر كس نمايندة افكار اوست

باشدلوم ميقرآن سرچشمه ع

خصائص قرآن و امتياز آن

فصاحت و بالغت: وجه دوم 

در كالم فصحاء، جاي معارضه و اختالف است

جذابيت و نفوذ قرآن است : وجه سوم 

معجزات علمي قرآن : وجه چهارم 

تاريخ و اخبار غيبي قرآن : وجه پنجم و ششم 

وجه هفتم و هشتم اعجاز قرآن

آنوجه نهم و دهم از اعجاز قر

گزيده هايي از تفسير تابش

شفاعت.1

أولو األمر.2

كرامت.3


