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 سمم ا  الرحن الرحيم
اهللا شيخ عبدالكريم خـوئيني   آيةپسر  9حاج شيخ اسماعيل آل اسحق خوئيني يكي از 

به فارسي و از شاگردان آخوند م� كاظم خراسـاني  » ية األصولرشح كفا«مؤلف كتاب  -(

اهللا  آيةاهللا ميرزا باقر زنجاني و  آيةاهللا بروجردي و استاد علمايي از قبيل  آيةو هم مباحثإل 
(است») رضا روزبه«حاج سيد احمد زنجاني و استاد 

0F

1(. 
م) در  1397 -هجـري شمسـي (   1316استاد اسماعيل آل اسـحاق در اول فـروردين   

زنجان ولدت يافت، و در بمباران شهر توسط ارتـش متفقـين در جنـگ جهـاني دوم بـه      
است، منتقل  آب و هواي زنجان كه از مناطق زيبا و خوش» خوئين«اتفاق پدر به روستاي 

 شد
هنگـامي  » خـوئين «وي پس از خواندن قرآن كريم و مقدمات ادب فارسي و عربي در 

رفت و بقيإل مقـدمات و دورة سـطح را نـزد پـدر و     » قم«به ساله بود، همراه پدر  كه هشت
شد و سه سـال  » نجف«اساتيد ديگر تحصيل نمود، و سپس براي تكميل تحصي�ت عازم 

در درس مشاهيري چون آيإل اهللا سيد محسن حكيم و آيإل اهللا سيد ابوالقاسـم خـويي و....   

اهللا خميني  آيةروجردي و مراجعت نمود و در درس آيإل اهللا ب» قم«حضور يافت، آنگاه به 

 اهللا حسينعلي منتظري شركت كرد. آيةو 

اهللا محمـد رضـا مهـدوي كنـي و      آيـةهمراه » روزبه«پس از ازدواج، به دعوت استاد 
حسين نوري و امامي كاشاني و.... به تهران آمد و در ايـن شـهر مقـيم شـد و در مدرسـإل      

اهللا بروجـردي وارد   آيـةشـارة  تهران به تحصيل علوم جديد پرداخت، سپس به ا» علوي«

                                           
فرزند ذكور بود كه همگي در سلك روحانيت و أهل علم  9راي اهللا شيخ عبدالكريم آل اسحاق خوئيني دا آية -1

اثر مشهور شيخ آقابزرگ  الذريعة الی تصانيف الشيعةدرآمدند، شرح حال آن مرحوم و فرزندانش در كتاب 

و كتاب شعار وليت و  آثاراحلجةاهللا شيخ موسي زنجاني و كتاب  آيةطهراني و كتاب علماي زنجان تأليف 

 زنجان به تفصيل آمده است.كتاب دانشمندان 
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دانشكدة الهيات دانشگاه تهران گرديـد، در آن زمـان آيـإل اهللا شـيخ مرتضـي مطهـري در       
كرد، شيخ اسماعيل مدت پنج سال زير نظر اسـتاد مطهـري و    دانشكدة الهيات تدريس مي

 ديگر اساتيد آن دانشكده، دورة تحصيلي خود را سپري نمود.
» روش انديشـه «) با دكتر محمد مفتح در تأليف كتاب م 1953 -ش ( ه 1322در سال 

 همكاري كرد.
-( 1351و  1350هاي سياسي نامبرده، رهبري اعتصاب فرهنگيـان در سـال    از فعاليت

م) است، در همين زمان وي به حبس محكوم گرديـد و ايـام محكوميـت     1972و  1971
قلعـه گذرانـد، از ديگـر     خود را با تحمل زجرها و صدمات در زندان كميته و زندان قزل

باشـد كـه بـا     مـي » قم«هاي وي طرح و تأسيس مؤسسإل رفاه ط�ب علوم ديني در  فعاليت
از طرف ط�ب، بازرس و ناظر » قدوسي«شركت هزاران نفر از ط�ب افتتاح شد و آيإل اهللا 

سازمان مذكور بود، اما متأسفانه ساواك به اهميـت آن پـي بـرد و توسـط ايـاديش آن را      
 ساخت. تعطيل

اهللا سيد كاظم شريعتمداري و  آيةاستاد آل اسحاق از سوي حكومت شاه و با همكاري 

ها محـروم و   شيخ مصطفي اعتمادي به مدت چهار سال از تدريس در مدارس و دبيرستان
در استان كردستان تبعيد گرديد، اما پس از پيروزي انق�ب » بيجار«مدت يك سال به شهر 

توان به تشـكيل   هاي بسياري پرداخت كه از آن جمله مي ه فعاليتاستاد ب 1357بهمن  22
بيـت  «رسـاني توسـط    و يـا كمـك  » تبريـز «و » بوشـهر «هاي عقيدتي پرجمعيت در  ك�س
» تبريز«هاي جنگ عراق و ايران و يا سخنراني در راديوي  طهران و رفتن به جبهه» الزهراء

 اشاره كرد.» آبادان«و 
ده، اجراي طرحي موسوم به پيوند مسجد و مدرسه است كه هاي نامبر از جمله فعاليت

تهران مأموريت داشت تا طرح مذكور را بـا آمـوزش و   » روحانيون مبارز«از جانب گروه 
طهران به اجراء درآورد و يك سال تمام مسؤوليت اين طرح را بر عهده  12پرورش ناحيإل 

پرورش در جشن شروع كار  وزير آموزش و» علي اكبر پرورش«داشت، و با اين كه آقاي 
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در » نـاطق نـوري  «سالر سابق) و آقـاي   مسجد سپه -اين طرح در مسجد استاد مطهري (
خطابإل مفصلي كه در جشن مذكور ايراد گرديد، بر اجراي ايـن طـرح تأكيـد كردنـد، امـا      

با امكانات و تسلطي كه در آموزش و پرورش دارند مانع پيشـرفت ايـن   » حجتيه«انجمن 
 .طرح شدند!

اي از  هاي ايشان، بنياد خيريإل مستضعفين است كـه بـه همكـاري عـده     و باز از فعاليت
ها و دانشمندان در تهران تأسيس شده و استاد عضو هيئت أمناي آن بوده است،  شخصيت

در اسـتان زنجـان) بـاغ و قنـاتي      -» (أبهـر «هاي  ع�وه بر اين وي با دست خود در بيابان
 احداث كرده است.

محمـد علـي   «در دورة دوم انتخاب رياست جمهوري همزمـان بـا نامزدشـدن    نامبرده 
ها نيز خبر مـذكور   اي براي رياست جمهوري نامزد شد و روزنامه به تقاضاي عده» رجائي

 .را اع�م كردند، اما مقامات حكومت بدون ذكر دليل با آن مخالفت نمودند!!
برگان انتخاب رهبـري) نـامزد   مشاراليه بنا به وظيفإل شرعي براي شركت در (مجلس خ

 .شد، اما بدون هيچ دليلي نام وي را در شمار نامزدها اع�ن ننمودند!!
از وقايع مهم زندگي استاد، آشنايي وي با مرحوم دكتر صياد بلـوچي اسـت كـه تـأثير     
مهمي بر افكار استاد بر جاي نهاد و ايشان ارادت و احترام خاصي به دكتر صـياد داشـت،   

اي  يع مهم زندگي استاد آل اسحاق كه عواقـب بسـيار نـاگواري داشـت، نامـه     ديگر از وقا
، بـراي رهبـر انقـ�ب    »گورباچف«است كه نامبرده پس از انتشار نامإل آيت اهللا خميني به 

 ايران فرستاد.
آوريم، سپس نامإل اسـتاد   نامإل آيت اهللا خميني به گورباچف را مي در اينجا نخست متن
 كنيم: ب را ذكر ميآل اسحاق به رهبر انق�

 



 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م

جناب آقاي گورباچف، صدر هيات رئيسه اتحاد جماهير شوروي 
 سوسياليستي شوروي

با اميد خوشبختي و سعادت براي شـما و ملـت شـوروي، از آنجـا كـه پـس از روي       
عالي در تحليـل حـوادث سياسـي جهـان،      شود كه جناب كارآمدن شما چنين احساس مي

در رابطه با مسائل شوروي، در دور جديدي از بازنگري و تحول و برخورد قرار  خصوصاً
گرفته ايد، و جسارت و گستاخي شـما در برخـورد بـا واقعيـات جهـان چـه بسـا منشـأ         

خوردن معادلت فعلي حاكم بر جهان گردد، لزم ديدم نكاتي را  تحولت و موجب به هم
و تصميمات جديد شما تنهـا روشـي بـراي    يادآور شوم، هرچند ممكن است حيطإل تفكر 

اي از مشك�ت مردمتان باشد، ولي بـه همـين    حل معض�ت حزبي و در كنار آن حل پاره
اندازه هم شهامت تجديد نظر در مورد مكتبي كه ساليان سال فرزندان انق�بي جهان را در 

ين مقـدار فكـر   حصارهاي آهنين زنداني نموده بود قابل ستايش است، و اگر به فراتر از ا
اي كه مطمئناً باعث موفقيت شـما خواهـد شـد، ايـن اسـت كـه در        كنيد، اولين مسئله مي

از جامعه كه تحقيقاً بزرگتـرين و  » زدايي دين«و » خدازدايي«سياست اس�ف خود داير بر 
بالترين ضربه را بر پيكر مردم كشور شوروي وارد كـرده اسـت، تجديـد نظـر نماييـد. و      

خورد واقعي با قضاياي جهان جز از اين طريق ميسر نيست، البته ممكن است بدانيد كه بر
هاي ناصحيح و عملكرد غلط قدرتمندان پيشين كمونيسم در زمينـإل اقتصـاد، بـاغ     از شيوه

سبز دنياي غرب رخ بنمايد، ولي حقيقت جاي ديگري است، شما اگـر بخواهيـد در ايـن    
بـردن بـه كـانون      و كمونيسـم را بـا پنـاه    هاي كور اقتصـادي سوسياليسـم   مقطع تنها گره

ايد كـه ديگـران    دردي از جامعإل خويش را دوا نكردهداري غرب حل كنيد، نه تنها  سرمايه
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هـاي   بايد بيايند و اشتباهات شما را جبران كنند، چرا كه امروز اگـر ماركسيسـم در روش  
سائل به شـكل  اقتصادي و اجتماعي به بن بست رسيده است، دنياي غرب هم در همين م

 ديگر و نيز در مسائل ديگر گرفتار حادثه است.
جناب آقاي گورباچف، بايد به حقيقت رو آورد، مشـكل اصـلي كشـور شـما مسـئلإل      
مالكيت و اقتصاد و آزادي نيست، مشكل شما عـدم اعتقـاد واقعـي بـه خداسـت، همـان       

كل اصلي شما مشكلي كه غرب را هم به ابتذال و بن بست كشيده و يا خواهد كشيد، مش
 مبارزة طولني و بيهوده با خدا و مبدأ هستي و آفرينش است.

جناب آقاي گورباچف، براي همه روشن است كه از ايـن پـس كمونيسـم را بايـد در     
هاي تاريخ سياسي جهان جستجو كرد، چرا كه ماركسيسـم جوابگـوي هـيچ نيـاز از      موزه

تـوان بشـريت را    ي، و با ماديت نمينيازهاي واقعي انسان نيست، چرا كه مكتبي است ماد
ترين درد جامعإل بشري در غرب و شرق است،  از بحران عدم اعتقاد به معنويت كه اساسي

 به درآورد.
حضرت آقاي گورباچف! ممكن است شما اثباتاً در بعضي جهات به ماركسيسم پشت 

ابراز كنيد، ولـي   ها اعتقاد كامل خودتان را به آن نكرده باشيد و از پس اين هم در مصاحبه
(دانيد كه ثبوتاً اينگونه نيست، رهبر چين خود مي

1F

اولين ضربه را به كمونيسم زد، و شـما   )1
دومين و علي الظاهر آخرين ضربه را بر پيكر آن نواختيـد، امـروز ديگـر چيـزي بـه نـام       

خواهم كه در شكستن ديوارهاي خيـالت   كمونيسم در جهان نداريم، ولي از شما جداً مي
(ركسيسم گرفتار زندان غرب و شيطان بزرگما

2F

نشـويد، اميـدوارم افتخـار واقعـي ايـن       )2
هاي پوسيدة هفتـاد سـال كـژي جهـان كمونيسـم را از       مطلب را پيدا كنيد كه آخرين ليه

شان بـراي   هاي همسو با شما كه دل چهرة تاريخ و كشور خود بزداييد، امروز ديگر دولت
ضر نخواهند شد، بيش از اين منابع زيرزميني و روزميني تپد هرگز حا شان مي وطن و مردم

                                           
 مائوتسه تونگ. -1
 آمريكا. -2
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هـايش هـم بـه     كشورشان را براي اثبات موفقيت كمونيسم كه صداي شكسـتن اسـتخوان  
 شان رسيده است، مصرف كنند. گوش فرزندان

هاي شما پس از  هاي مساجد بعضي از جمهوري آقاي گورباچف! وقتي از گلدسته
به گوش  صشهادت به رسالت حضرت ختمي مرتبتو » اهللا اكبر«هفتاد سال بانگ 

شوق به گريه انداخت. لذا لزم را از  صرسيد، تمامي طرفداران اس�م ناب محمدي
بيني مادي و الهي  دانستم اين موضوع را به شما گوشزد كنم كه بار ديگر به دو جهان

ي را كه دانسته و چيز» حس«بيني خويش را  بينديشيد، ماديون معيار شناخت در جهان
دانند، و هستي را همتاي ماده دانسته و چيزي را  محسوس نباشد از قلمرو علم بيرون مي

دانند، قهراً جهان غيب مانند وجود خداوند تعالي و وحي و  كه ماده ندارد موجود نمي
بيني الهي  دانند، در حالي كه معيار شناخت در جهان نبوت و قيامت را يكسره افسانه مي

باشد  باشد، و چيزي كه معقول باشد داخل در قلمرو علم مي مي» و عقلحس «اعم از 
گرچه محسوس نباشد، لذا هستي اعم از غيب و شهادت است، و چيزي كه ماده ندارد، 

استناد دارد، شناخت هستي » مجرد«تواند موجود باشد، و همانطور كه موجود مادي به  مي
كند، و به آنان  س تفكر مادي را نقد مينيز به شناخت عقلي متكي است، قرآن مجيد اسا

ٰ  لََك  ِمنَ ُّؤۡ  لَن﴿: شد كه بر اين پندارند كه خدا نيست و گرنه ديده مي َّ َ ٱ ََُرى ََ َّ 
 ٱ رُِ�هُ تُدۡ  َّ ﴿ فرمايد: مي .)3F1(]55: ة[البقر ﴾َرةٗ َجهۡ 

َ
 ٱ رِكُ يُدۡ  وَُهوَ  رُ َ�ٰ بۡ ۡ�

َ
ۖ َ�ٰ بۡ ۡ� َِّطيُف ٱ وَُهوَ  َر  ل

 .)4F2(]103[األنعام:  ﴾١ بِ�ُ �َۡ ٱ
از قرآن عزيز و كريم و استدللت آن در موارد وحي و نبوت و قيامت بگذريم كه از 
نظر شما اول بحث است، اصولً ميل نداشتم شما را در پيچ و تاب مسائل ف�سفه به 

دو مثال ساده و فطري و وجداني كه  –خصوص ف�سفإل اس�مي بيندازم، فقط به يكي 

                                           
 .»آوريم، مگر اين كه خدا را آشكارا ببينيم ما به تو ايمان نمي«قوم حضرت موسي به ايشان گفت:   -1
 .»كند، و او لطيف و آگاه است كند و او بينندگان را درك مي او [خدا] را هيچ چشمي درك نمي« -2
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كنم، اين از بديهيات است كه ماده و  اي ببرند بسنده مي توانند از آن بهره م ميسياسيون ه
خبر است، يك مجسمإل سنگي يا مجسمإل مادي انسان  جسم هرچه باشد از خود بي

بينيم كه انسان و  هرطرف آن از طرف ديگرش محجوب است، در صورتي كه به عيان مي
گذرد، در  كجاست، در محيطش چه ميداند  حيوان از همإل اطراف خود آگاه است، مي

جهان چه غوغايي است، پس در حيوان و انسان چيزي ديگري است كه فوق ماده است و 
ميرد و باقي است، انسان در فطرت خود هر  از عالَم ماده جدا است و با مردنِ ماده نمي

مطلق  خواهد قدرت دانيد كه انسان مي خواهد، و شما خوب مي كمالي را به طور مطلق مي
جهان باشد و به هيچ قدرتي كه ناقص است دل نبسته است، اگر عالم را در اختيار داشته 
باشد و گفته شود جهان ديگري هم هست، فطرتاً مايل است آن جهان را هم در اختيار 
داشته باشد، انسان هراندازه دانشمند باشد و گفته شود علوم ديگري هم هست، فطرتاً 

هم بياموزد، پس قدرت مطلق و علم مطلق بايد باشد تا آدمي دل  مايل است آن علوم را
به آن ببندد، آن خداوند متعال است كه همه به آن متوجهيم، گرچه خود ندانيم، انسان 

برسد تا فاني در خدا شود، اصولً اشتياق به زندگي ابدي در » حق مطلق«خواهد به  مي
عالي ميل  ن از مرگ است، اگر جنابنهاد هر انساني نشانإل وجود جهان جاويد و مصو

توانيد دستور دهيد كه صاحبان اينگونه علوم  ها تحقيق كنيد، مي داشته باشيد در اين زمينه
رحمإل اهللا  –هاي فارابي و بوعلي سينا  ع�وه بر كتب ف�سفإل غرب در اين زمينه به نوشته

ت و معلوليت كه در حكمت مشا مراجعه كنند، تا روشن شود كه قانون علي –عليهما 
هرگونه شناختي برآن استوار است، معقول است نه محسوس، و ادراك معاني كلي و نيز 
قوانين كلي كه هرگونه استدلل برآن تكيه دارد، معقول است نه محسوس، و نيز به 

عالي شرح كنند  در حكمت اشراق مراجعه نموده، و براي جناب /هاي سهروردي كتاب
باشد نيازمند است، و  دي ديگر به نور صرف كه منزه از حس ميكه جسم و هر موجود ما

ادراك شهودي ذات انسان از حقيقت خويش مبرا از پديدة حسي است، و از استاتيد 

هُ اهللاُ مع  -بزرگ بخواهيد تا به حكمت متعاليإل صدرالمتاَلّهين  َ رشَ رضوان اهللا تعالی عليه وحَ
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معلوم گردد كه حقيقت علم همانا وجودي است مراجعه نمايند، تا  - النبيني والصاحلني

 مجرد از ماده، و هرگونه انديشه از ماده منزه است و به احكام ماده محكوم نخواهد شد.
كنم و از كتب عرَفا و بخصوص محيي الدين ابن عربي نام  ديگر شما را خسته نمي

د از خبرگان برم كه اگر خواستيد از مباحث اين بزرگ مهر مطلع گرديد، تني چن نمي
تيزهوش خود را كه در اينگونه مسائل قوياً دست دارند، راهي قم گردانيد، تا پس از چند 
سالي با توكل به خدا از عمق لطيف باريكتر ز موي منازل معرفت آگاه گردند كه بدون 

 اين سفر آگاهي از آن امكان ندارد.
خواهم در  ت از شما ميجناب آقاي گورباچف، اكنون بعد از ذكر اين مسائل و مقدما

بارة اس�م به صورت جدي تحقيق و تفحص كنيد، و اين نه به خاطر نياز اس�م و 
تواند  هاي وال و جهان شمول اس�م است كه مي مسلمين به شما كه به جهت ارزش

ها باشد، و گره مشك�ت اساسي بشريت را باز نمايد.  وسيلإل راحتي و نجات همإل ملت
م ممكن است شما را براي هميشه از مسئلإل افغانستان و مسائلي از نگرش جدي به اس�

اين قبيل در جهان نجات دهد، ما مسلمانان جهان را مانند مسلمانان كشور خود دانسته و 
دانيم، با آزادي نسبي مراسم مذهبي در بعضي  هميشه خود را در سرنوشت آنان شريك مي

كنيد كه مذهب مخدر  اينگونه فكر نمي هاي شوروي، نشان داديد كه ديگر از جمهوري
ها چون كوه استوار كرده است  جامعه است، راستي مذهبي كه ايران را در مقابل ابرقدرت

مخدر جامعه است؟ آيا مذهبي كه طالب اجراي عدالت در جهان و خواهان آزادي انسان 
 از قيود مادي و معنوي است مخدر جامعه است؟ آري، مذهبي كه وسيله شود تا

ها و  هاي مادي و معنوي كشورهاي اس�مي و غير اس�مي در اختيار ابرقدرت سرمايه
هاي قرار گيرد و بر سر مردم فرياد كشد كه دين از سياست جدا است مخدر  قدرت

جامعه است، ولي اين ديگر مذهب واقعي نيست، بلكه مذهبي است كه مردم ما آن را 
 نامند. مي» مذهب آمريكايي«
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كنم كه جمهوري اس�مي ايران به عنوان بزرگترين و  ريحاً اع�م ميدر خاتمه ص
تواند خأل اعتقادي نظام شما را پر نمايد، و  قدرتمندترين پايگاه جهان اس�م به راحتي مي

در هرصورت كشور ما همچون گذشته به حسن همجواري و روابط متقابل معتقد است و 

ىلَ شمارد،  آن را محترم مي المُ عَ بَعَ اهلُد والسَّ نِ اتَّ  .مَ
11  /10  /67 

 روح اهللا الموسوي الخميني



 
 

 و اينك متن نامة استاد آل اسحاق:

 حضرت امام خميني رهبر انق�ب اس�مي ايران!

داند نكاتي را در رابطه  وظيفإل شرعي مي» القدس ةمركز تحقيقات اس�مي حما«باس�م، 
ي، آقاي گورباچف به اطـ�ع شـما و   عالي به رهبر حزب كمونيست شورو با نامإل حضرت

 روحانيون و ديگر مراجع و مسلمين برساند:

آن جناب در بيان عقايد شماست و بيانگر اس�مي است كه » مصباح اهلداية«كتاب  -1

خواهيد آن را به دنيا عرضه كنيد (چون بعد از انق�ب چاپ شده است) اين كتاب  شما مي
م اس�م درآمده، و همان وحدت وجـود و موجـود   سر تا پا فلسفه و عرفان است كه به نا

است كه در آن عقول عشره و عقل فعال با نور محمدي و علوي تطبيق گرديده است و به 
 نظر ما هيچ ربطي به اس�م ندارد، و حقايق دين و اس�م مباين با اين مسائل است.

كه ايشان را به شما در اين نامه، هيچ از حقائق قرآن و دلئل آن ذكر نكرده ايد، بل -2
» محمـد غزالـي  «(فيلسوف مشاء و مبين فلسفإل يونان كه از طرف » بوعلي سينا«هاي  كتاب

ذكـر نمـوده اسـت)    » ةهتافت الفالسـف«تكفير شده و بيست دليل بر انحرافات او در كتاب 

اشراقي (كه وحدت وجودي و » محيي الدين بن عربي«هاي  راهنمايي فرموده ايد! به كتاب
(كه او را به دليل انحرافات فكري اش » سهروردي«هاي  باشد) به كتاب عرَفا ميرئيس كل 

(كه او را به دليـل انحرافـات فكـري و    » م�صدرا«هاي  ها اعدام نمودند) به كتاب مسلمان
قـم تبعيـد كردنـد، و ايشـان در     » كهـك «وحدت وجود علماي اصفهان تكفير نموده و به 

 بيزاري جسته و استغفار نموده است) اشاره كرده ايد. از فلسفه و عرفان» اسفار«مقدمإل 
» فيضـيإل «عالي هم در مدرسإل  اگر فراموش نكرده باشيد درس فلسفإل خود حضرت -3

قم در چهل سال پيش در همين رابطه تعطيل شد و شما با توجه به اين همه مسائل معلوم 
 فرماييد؟ نمايي ميشناسي ايشان را به ف�سفه و عرفاي منحرف راه نيست، چرا در اس�م
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آيا قرآن براي اثبات خدا و بيان اصول و فروع دين دليل مكفـي نـدارد؟ آيـا رهبـران     
ها و عرفان معني كنند؟ آيـا جـائز اسـت در     توانند حقايق قرآن را منهاي فلسفه اس�م نمي

 ها فلسفه و عرفان را به جاي اس�م معرفي كنيم؟ شناساندن اس�م بر ابرقدرت
 صدانيد فلسفإل يونان و عرفان هندي پيش از ظهور حضرت محمد شما كه مي -4

در مشرق زمين بوده، اگر مكفي بود،  و موسي حتي پيش از ظهور حضرت عيسي
اگر صحيح بود، اگر براي هدايت بشر كافي بود، چه لزومي داشت خداوند بر بشريت 

ُ ٱ َمنّ  لََقدۡ ﴿: منت گذارد و بري ما پيامبر بفرستد كه ۡ ٱ َ�َ  َّ َٗ  �ِيِهمۡ  َ�َعَث  إِذۡ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل  رَُسو
ُُفِسِهمۡ  ّمِنۡ 

َ
ْ َ�تۡ  أ ٰ  ِهمۡ َعََيۡ  َُوا َُِّمُهمُ  َوُ�َزّ�ِيِهمۡ  ۦتِهِ َءاَ� ْ  �ن َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َوُ�َع  ُل َ�بۡ  ِمن َ�ُُوا
آمدن انبياء  فرمايد كه پيش از قرآن تشريح مي .]164عمران:  [آل ﴾١ ّمبِ�ٍ  لٖ َضَ�ٰ  لَِ� 

خواهيد  ها (به وسيلإل همين ف�سفه) در گمراهي و ض�لت آشكار بودند، بازهم مي انسان
 ها و عرفان باشند. ها گرفتار فلسفه كَرَّ علَي ما فَرَّ بشود و پيروان انبياء به نام اس�م قرن

(مرحوم آيإل اهللا بروجردي تدريس فلسفه اسفار توسط آقاي طباطبائ -5
5F

را در قم  )1
 ها رايج گردد؟ خواهيد فلسفه ممنوع كرد، بازهم برخ�ف سيرة علماء و فقهاء مي

ها جز ايجاد اخت�ف خاصيتي  اين نامگذاري» اس�م ناب محمدي«گويند:  مي -6
 ندارد.
شناس به جاي فلسفه و  به نظر ما بهتر است اجازه بفرماييد تا محققين اس�م -7

كنند تا مردم جهان از حقيقت اس�م آگاه كردند، ها بيان  عرفان، حقايق اس�م را در رسانه
بَعَ اهلُد، اميد است از اين انجام وظيفإل ما نرنجيد نِ اتَّ ىلَ مَ المُ عَ  .والسَّ

 القدس ةمسؤول مركز تحقيقات اس�مي حما
 نويسندة هزار مقاله در مسائل اس�مي
 الحقر: اسماعيل آل اسحاق خوئيني

                                           
مؤلف تفسير الميزان است كه از مشاهير مدرسين » سيد محمد حسين طباطبائي تبريزي« اهللا آيةمراد مؤلف:  -1

 فلسفه در قم بوده است.
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دستگير و زنداني شد، با توجه به سوابق علمـي وي كـه   پس از انتشار اين نامه، استاد 
كردة نجف و قم و از خانوادة علما و پروردة بيـت علـم و تحقيـق و از خانـداني      تحصيل

شيعي و فرزند مرحوم آيـإل اهللا العظمـي حـاج شـيخ عبـدالكريم خـوئيني بـوده اسـت، و         
دادي از خويشاوندان برادرانش از مدرسين و محققين حوزة علميإل قم به شمار رفته، و تع

وي از مناصب و مقامات عالي حكومتي برخوردار بوده اند، (از قبيـل رياسـت دادسـراي    
انتظامي قضات، قائم مقام بنياد مستضعفان، فرماندهي لشـكر علـي بـن ابـي طالـب سـپاه       
پاسداران انق�ب اس�مي قم و.....) تغيير عقيدة نامبرده و مخالفت علني و صـريح وي بـا   

براي حكومت ايران بسيار ناگوار و غير قابل تحمل بـود، از سـوي ديگـر اعـدام      خرافات
آن كه جرمي مرتكب شده باشد، براي حكومت ايران عاري از ضرر نبود، از اين  ايشان بي

كردند تا شايد با كاوش و تجسـس جـدي در زنـدگي شخصـي و      رو به شدت ت�ش مي
اسـتاد را بـه كشـورهاي خـارجي و يـا      خانوادگي و اجتماعي ايشـان بتواننـد بـه نـوعي     

هاي بين المللي مرتبط جلوه دهند، ولي بـه فضـل الهـي تـوفيقي نيافتنـد، نـاگزير        سازمان
به آنان سپرده شده بود به منظور » آل اسحاق«مسؤولين وزارت اط�عات كه پروندة استاد 

إل حصول بهانه و مجوزي براي اعدام، وي را پس از هفـت مـاه ضـرب و شـتم و شـكنج     
مستمر وادار به اقرار به گناه ناكرده كردند، و بدين ترتيب، تصميم به اعـدام وي گرفتنـد،   

خواننـد،   حتي مسؤولين وزارت اط�عات اعضاي خانوادة ايشان را از قم و طهران فرا مـي 
نامه بـه اعضـاي خـانواده     هنگام م�قات با نزديكان ضمن ارائإل وصيت» آل اسحاق«استاد 

د كه اين ديدار در واقع وداع آخر است، اما از آنجا كه اعدام وي مقـدر نبـود،   كن اع�م مي
در همين ايام حال امام خميني رو به وخامت نهاد و سرانجام درگذشت، و اعدام استاد آل 
اسحاق به تعويق افتاد و با توجه به وضع نامناسب جسماني استاد و بيماري مـزمن قلبـي   

منتقل شدند، اما به منظور آن كه » اوين«به زندان » توحيد«ان ايشان و چند تن ديگر از زند
وي را در فشار قرار داده و به تسليم مجبور نمـوده و صـدايش را خـاموش كننـد، امتيـاز      

 سردفتري وي را لغو كردند تا در مضيقإل مالي قرار گيرد.
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پانزده نفر) اي متشكل از  مند (سرپرست خانواده با توجه به اين كه نامبرده فردي عائله
برد، به نحوي كه براي طي مسافت حدود  بود و ع�وه بر اين از بيماري قلبي نيز رنج مي

كرد و  سيصد متري منزل تا دفترخانه لأقل بايد چند بار بر زمين نشسته و استراحت مي
پذيرفت، اين اقدام حكومت براي او بسيار  را نيز جايز ندانسته و نمي» سهم امام«همچنين 

اي را كه نتيجإل سي سال  ين بود، اما وي صبر پيشه كرد و براي درمان خويش مزرعهسنگ
ت�ش شخصي وي بود، فروخت. اعضاي خاندان آل اسحاق نيز ايشان را ترك كرده و از 

دادن موقعيت سياسي و اجتماعي خويش به هيچ وجه به وي نزديك  بيم از دست
خت و همچنان با قلبي مطمئن و دلي آرام شدند، اما اين مشك�ت وي را متزلزل نسا نمي

ٓ ﴿: رفت، و به راستي از مصاديق آيإل شريفإل به راه خود مي ََ وۡ  إِنّ  �َ
َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا  ٌف َخوۡ  ََ  َّ

ََ  ِهمۡ َعََيۡ  آگاه باشيد كه دوستان خدا را نه بيمي است و نه « .]62ونس: ي[ ﴾٦ َزُُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َو

اصرار فرزندان بر استرداد دفترخانه به شدت مقاومت  وي در مقابل »اندوهگين شوند
دانست  كرد و هرگونه تقاضا از حكومت را برخ�ف توحيد و اخ�ص در برابر حق مي مي

و تا پايان عمر هيچ تقاضايي را به مسؤولين حكومت ايران عرضه نداشت، و غالباً اين آيه 

ٰى ِمنَ ﴿ نمود كه را زمزمه مي َ ٱۡشَ�َ َّ َّنةَ  إِّن ٱ ۡۡ ّن لَُهُم ٱ
َ
ٰلَُهم بِن َٰ ۡم

َ
ُُفَسُهۡم َوأ

َ
 ﴾ٱلُۡمۡؤِمنَِ� أ

در  »همانا خداوند جان و مال مؤمنين را به بهاي بهشت خريده است« .]111: التوبة[
 :به آتش را يادآورد شده و يا با ذكر آيإل ها غالباً ورود حضرت ابراهيم دشواري

�ۡ  َك ََُِِّ  َرّ�َِك  مِ ِ�ُ�ۡ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿
َ
در انتظار حكم و فرمان پروردگارت « .]48[الطور:  ﴾ُينَِنابِن

خود را در منظر و محضر پروردگار  .»شكيبايي كن كه تو زير نظر ما و در حمايت مايي

جۡ  ُُِضيعُ  ََ  إُِّا﴿: دانسته و با ذكر آيإل
َ
َۡ  َمنۡ  رَ أ

َ
همانا ما پاداش « .]30[الكهف:  ﴾َ�َمً�  َسنَ أ

گفت:  در برابر حق متعال اظهار تسليم كرده و مي »اري كند، تباه نسازيمكسي را كه نيكوك
خواهم، نامبرده مكرراً عنايات خفيه و الطاف خاص الهي را نسبت به  جز رضاي حق نمي

كرد تا نااميد نشوند  خود كه طي حوادثي براي وي تحقق يافته بود به اطرافيان گوشزد مي
به وي اخطار كرده بودند كه در صورت اقدام به هرگونه  و دلگرم باشند، با اين كه مؤكداً
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پردازي از پيش طراحي شده از  سازي و حادثه فعاليت فرهنگي يا سياسي وي را با صحنه
(قبيل تصادف اتومبيل يا..... خواهند كشت

6F

ولي وي تا آخرين لحظإل حيات از ت�ش و  )1
أليف كتاب بود، سرانجام كوشش باز نايستاد و تا آخرين روز عمر مشغول تحرير و ت

م) دار  2000/  10/  7 -هـ ق. ( 1421رجب  9مطابق  1379/  7/  16استاد در تاريخ 
 فاني را وداع گفت.

پيش از ذكر برخي از آثار استاد، آخرين نامإل آن مرحوم را كه اندكي پـيش از مـرگش   
 كنيم: نوشته است ذكر مي

 اىمه  عاىل
ست به نكات زير توجه فرمائيـد و بـا دقـت آنهـا را     دوست عزيز، بعد از س�م لزم ا

 مطالعه نمائيد:
انق�ب اس�مي ايران اس�م را در سطح جهاني مطرح ساخته و مـدعي اسـت، اسـ�م    

 -1شوند:  تواند بشريت را به سعادت دنيا برساند و مردم دنيا نيز به سه گروه تقسيم مي مي
اعتنـائي از كنـار آن    قيـده ندارنـد و بـا بـي    ها ع منكرين اهللا و آخرت كه بر اينگونه حرف

طرفداران دين و اديان و معتقدين به اهللا و برنامإل سعادت بخـش ديـن كـه     -2گذرند.  مي
پيوسته در آرزوي دستيابي به حقيقت آن دين بوده اند، ولي بـه علـل گونـاگون از جملـه     

ها و غلـو   و عرفان ها هاي باطل آنها و تبليغ فلسفه حاكميت جبارين و ستمگران و سياست
هـا چهـرة    غُ�ت به جاي دين و تفسيرهاي به رأي قرآن و تعصبات گونـاگون و دشـمني  

واقعي دين اس�م پيوسته از نظرها پنهان مانده، و هم اكنون همه ع�قمند بـه درك اسـ�م   
نماينـد، اينهـا فكـر     شماري مي واقعي و پيداكردن كتابي كه بيانگر اين واقعيت باشد لحظه

كند واقعاً همان ديـن الهـي اسـت و همـه      كردند اس�مي را كه آقاي خميني عنوان مي مي
شود در ايـران   شدن آن دين را كه اس�م ناب محمدي ناميده مي منتظرند ببينند نتيجإل پياده

سال حاكميت اين اس�م در ايران نتيجه اش جز پرشـدن   21چيست، ولي متأسفانه بعد از 

                                           
 چنانكه با مرحوم دكتر صياد و استاد ضيائي فاروق فرساد و مهندس برازنده و..... چنين كردند. -1
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ها و  خواه و قحطي و سانسورها و شكنجه ان و اعدام هزاران آزاديخواه ها از آزادي زندان
كشد به راديوهاي آزاد در خـارج   ها چيز ديگري نشد تا جايي كه انسان خجالت مي دروغ

هاي عالَم نزد  بينيم هنوز آن عطش آن تشنگي در درون مسلمان از كشور گوش دهد، و مي
صحيح به آنهـا داده نشـود، عمومـاً در     روشنفكران جهان همچنان باقي است و اگر پاسخ

شـوند و بـه    اصالت دين و اس�م و خدا و مكتب انبياء به شك افتاده و از آن گريزان مـي 
حزب حاكم در ايران يـا معتقـدين بـه درسـتي      -3ديني روي خواهند آورد.  لئيسم و بي

الَم اسـ�م و  شدگان: قدرتي كه اكنون در ايران پديد آمده و عـ  تشيع صفوي فعلي و اغفال
كند به وسيلإل طرفداران همين مذهب اسـت نـه ديـن اسـ�م، و      تمدن بشري را تهديد مي

مذهب شيعه سياسي است، حزبي سياسي است، به نام ديـن و مـذهبي در ديـن تـا تمـام      
هـا را توجيـه كنـد و بـراي      هـا و اعـدام   ها و دروغ ها و ستم ها و ظلم ها و حركت سياست

ت و اس�م و مسلمين خـود را مسـلمان ناميدنـد و عنـوان امامـت و      گرفتن از خ�ف انتقام
وليت را اختراع كردند، و براي اين كه امام و رهبر بتواند به دلخواه هر تصميمي را بگيرد 

مطلـق و وليـت مطلقـه     او را داراي وليت الهي و وليت تكويني و تشريعي و حاكميت
كننـد تـا خـود را     آن جهت غايـب معرفـي مـي    اند، و امام زمان فرضي را از معرفي نموده

جانشين او و نايب او و داراي وليت مطلقه معرفي نمايند، و براي تأسيس اين مـذهب و  
ترويج آن آيات قرآن به دلخواه تأويل و تفسير نمودند و هزاران حديث نبوي سـاختند و  

هـا نقـل    هـا ثـواب  صدها نقل كردند و كرامت براي آنها نقل كردند و براي زيارت قبور آن
هائي مانند غدير را پديد آوردند، و احاديثي فراوان  ها نوشتند و داستان نامه كردند و زيارت

هـايي ماننـد نهـج الب�غـه را      باشد و كتاب را فراهم آوردند كه به خود امامان منسوب مي
چهار صد سال بعد از وفات حضرت علي نوشتند، و صحيفإل سجاديه و حديث كسـاء را  

ها زحمت كشـيدند تـا در    ن سند ساختند و مفاتيح الجنان و زادالمعادها نوشتند و قرنبدو
هاي كافي و وافي و من ل يحضُرُه الفقيه و استبصار را  مقابل صحاح ستإل اهل تسنن، كتاب

قيـد   فراهم كنند و براي قدرت مالي خمس و سهم امام را عنوان كردند و براي اطاعت بي
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زني  زني و قمه هاي عزاداري و سينه رجعيت و رسالإل عمليه را و برنامهو شرط از مرجع، م
و زنجير زني را صفويه پديـد آوردنـد، و بـراي تـرويج رسـمي و مـداوم مـذهب شـيعه         

خواني و عزاداري را فرهنگ ساختند، و براي اين كه كسي نتواند حرفي بزند عنوان  روضه
ي و وصـف علـي را عنـوان كردنـد و     مداحي و مدح علي را رسم كردند، و شعر و شاعر

ها بر سر قبور ساختند و آنها را ط� نمودند، و ايـن دروغ قطعـي و حتمـي     گنبد و بارگاه
نمايند و امام زمان  برخ�ف قرآن، يعني امامت شخصي را آنچنان بزرگ عنوان كردند و مي

زدنـد و  هـا   دروغين را آنچنان جدي علَم كردند و برايش جشن تولـدها و طـاق نصـرت   
زنند تا كسي را جرأت انكار آن يا حتي تفكر و انديشه در علت پيدايش اين مذهب و  مي

اين حزب سياسي نباشد و چندين بار با اين روال موفقيت و قدرت به دسـت آورده انـد:   
قتل عثمان به وسيلإل هيئتي عازم به مكه  -2قتل عمر به وسيلإل ابولؤلؤ يا فيروز ايراني.  -1

حرام در مدينه كه چهارصد و هفتاد نفر بودند، از كوفه (محل اجتماع ايرانيان و در لباس ا
قتل حضرت علي به وسيلإل ابن ملجم آمـده از   -3خورده انجام شد).  هاي شكست مدائني

دعـوت از   -5قتل امام حسن به وسيلإل جعده زنش اهل كوفه ايرانـي.   -4كوفه و ايرانيان. 
كه همان حزب شيعه و ايرانيان شكست خورده از اعـراب  امام حسين به وسيلإل اهل كوفه 

شـدن او و    تنهاگذاشتن زيـد بـن علـي بـن الحسـين و كشـته       -6و كشتن او در كرب�ء. 
اجتماع بـه   -8اجتماع به دور مختار در كوفه.  -7شدنش از دار به مدت يك سال.  آويزان

مدينـه و امـام غايـب    اجتماع بـه دور محمـد حنفيـه در     -9دور مصعب و كشتن مختار. 
تأسيس فرقإل زيديه  -10كردن او در كوه رضوي و ذي طول و تأسيس فرقإل حنفيه.  معرفي

 -11معتقدين به امامت زيد بن علي بن الحسـين مقتـول در يمـن كـه هنـوز ادامـه دارد.       
تأسيس فرقإل اسماعيليه در مقابل جعفر صادق كه هنوز بيش از بيست ميليون نفر در ميـان  

انـد، از جملـه در مصـر و در ايـران      باشد و مكرر به قدرت رسـيده  يه ميسماعيلمسلمين ا
رسيدن آنها و سـقوط آنهـا در    تأسيس فاطميون و به قدرت -12توسط حسن صباح و.... 

حمله به بني اميـه از خراسـان بـه رهبـري      -14تأسيس علويون در مازندران.  -13مصر. 
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ت اسـ�مي بغـداد بـا لشـكر ه�كـو و      حملـه بـه مركـز حكومـ     -15ابومسلم خراساني. 
 -16نمودن حكومت مركزي و معتصم در بغداد به رهبري خواجـه نصـير طوسـي.     ساقط

تأسيس صـفويه در اردبيـل.    -17تأسيس حكومت شيعه در سلطانيه توسط شاه خدابنده. 
و بهائيت توسط جانشين او بهاء اهللا  -19تأسيس بابيت توسط سيد علي محمد باب.  -18

فرماييـد   تأسيس حكومت جمهوري اس�مي ايران كه م�حظه مـي  -20ا حسينعلي). (ميرز
هايي است كه به وسيلإل شيعه و مذهب شيعه و بـه نـام ديـن در اسـ�م      همإل اينها حركت

تـر در دنيـاي اسـ�م     تر و مسـلح  تر و جدي پديد آمده، و اكنون به صورت كاملتر و قاطع
ت اغفـال خلـق اهللا توسـط رهبـران مـذهبي بـوده و       ظاهر گرديده اند، و همإل اينها به جه

هست، و تا اين رهبران، اين عنوان حقانيت مذهب، اين عنوان مذهب حقإل جعفري، ايـن  
بودنِ ديگران مطرح است، و بر اين سخنان پاسخي نيسـت و مـردم    بودنِ علي و ناحق حق

هـركس در ايـن راه   كنند در دين امامتي بوده و وليتي بوده و خ�فتـي بـوده، و    خيال مي
هـاي   كشته شود شهيد است و جايش در بهشت است، اين تز، اين مكتب، اين همه برنامه

تـر خواهـد    تر خواهد شد، جـدي  اي وسيع هاي زنجيره گوناگون ادامه خواهد يافت و قتل
شد و اميدي به نجات اس�م و مسلمين از دسـت ايـن رهبـران، ايـن ولـي فقيهـان، ايـن        

ها نيست، در اين رابطه و بـا توجـه بـه ايـن مختصـر و       هب و اين برنامهها، اين مذ حوزه
يادداشت علت دست يازيدن به اين تحقيق و اين كناكش علمي مبتني بر پنج هزار آيـات  

گردد و اهميت و نقش آن در نجات مسلمين مشـخص خواهـد    قرآن براي شما معلوم مي
(شد

7F

ها و  ها و عرفان شناسي و بررسي فلسفه م. اينجانب بعد از پنجاه سال مطالعه در اس�)1
ام كه حقيقـت زلل ديـن همـان     هاي غُ�ت و مكاتب مختلف به اين نتيجه رسيده انديشه

كنـد، و   قرآن است كه قرآن خود ما را مكرر به خواندن و تدبر و تفكـر در آن امرهـا مـي   
آن. همـان  هـا و دوري همگـان از حقـايق ديـن و قـر      ها و سر در گمي علت اين گمراهي

                                           
كند. ر. ك. به بخش معرفي آثار  ميمؤلف به كتاب خود كه با استناد به آيات قرآن تأليف كرده است اشاره  -1

 نامبرده.
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باشـد، و ديگـران از    بيني قرآن مـي  نخواندن قرآن و تدبرنكردن در قرآن و نشناختن جهان
ها و ملحدين  ها و كمونيست ها و ماترياليست جمله ف�سفه و عرَفا و غُ�ت و ماركسيست

هم از اين فرصت استفاده كرده و هركدام به نحوي افكار و عقايد خود را مخلوط در دين 
ترين فيلسوف و عارف و غـالي در ديـن بـوده اسـت كـه       د، و آقاي خميني موفقنموده ان

باشـد را بـه عنـوان اسـ�م      افكار فلسفي خود كه متأثر از فلسفإل يونان و عرفان هندي مي
هايش مخصوصاً مصباح الهدايإل به بيان آنها پرداخته و اس�م ناب  مطرح ساخته و در كتاب

ي مخلوط به دين و عرفان و غُلُوهاي غُـ�ت بـه نـام    ها محمدي ايشان يعني همان فلسفه
هـا توانسـته اسـت و     مذهب و تشيع و به عنوان انق�ب و با استفاده از احساسـات ملـت  

توانند آن افكار را به جاي اس�م ناب محمدي مطرح و اع�ن و تبليغ و ترويج نمايند،  مي
هـا   زمينه به ايشان يا در رسـانه  و اگر كسي مانند اينجانب حتي يك نامإل افشاگرانه در اين

ها و حداقل شش سال زنـدان اسـت، و    ها و تهمت بنويسد، سروكارش با اعدام و شكنجه
خواستند مرا به جرم يك نامه در اين زمينه اعدام كنند و بـراي اعـدام مـن     آن روز كه مي

مانـدم  ها ساخته و پرداخته بودنـد، ايشـان وفـات يافتنـد و مـن زنـده        ها و پرونده تهمت
(رونوشت آن نامه تقديم است ان شاء اهللا منتشر خواهد شد) و موفق شدم سـخنانم را در  
محيط خفقان زندان ويژة روحانيت در اطاق در بسته بنويسم، اگرچه سه هـزار صـحفه از   

هـاي   تحقيقاتم را عوامل ايشان در زندان دزديدند و محو كردند، و دو هزار جلد از كتاب
هـاي بـين المللـي     هـا و نمايشـگاه   اع و اشكال شناختم را از كتابخانـه آفات شناخت و انو

  آوري و محو نمودند و در شرايط فعلي و خفقان ايران براي من بـيش از ايـن يعنـي    جمع
دانيد اين كار براي ما به چه قيمتي و بـا   كردن آن حقايق ميسر نيست، و مي نوشتن و تايپ

شـما بـاز اسـت و آن طـور كـه شـما را        چه مشك�تي ممكن گرديده اسـت، امـا دسـت   
شناسم، اگر بدانيد كاري براي خداست، براي احياء دين است، براي نجـات از دسـت    مي

كنيد و آن كار ترجمـه و چـاپ ايـن     ستمگران و حاكمان به نام دين است، بدان كمك مي
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بـه   تحقيقات است كه قسمت عالم القرآن را يك بار به حضور ارسال نموديم و متأسـفانه 
 عالي نرسيد. دست جناب

به هرحال، اميد است براي آخرت خود و براي دنيا و آخرت ملت اس�م، بزرگترين 
هاي بين المللي به  ها را به همين صورت يا با ترجمه به زبان قدم را برداريد و اين نوشته

هاي  همت خود يا با كمك از يونسكو چاپ و در سطح جهاني منتشر نمائيد كه مسلمان
الم و روشنفكران جهان و حتي طرفداران حق و حقيقت را متوجه حقايق دين و ع

دينان نمائيد، و من يقين دارم خداوند پاداش من و شما و همإل كساني را كه  هاي بي حقه

ِينَ ٱ إِنّ ﴿: در اين مهم ت�ش كنند در دنيا و آخرت خواهد داد كه َّ  ْ ْ  َءاَمُنوا  وََعِمَُوا
جۡ  ُُِضيعُ  ََ  اإُِّ  ِت ََِ�ٰ لّ�ٰ ٱ

َ
َۡ  َمنۡ  رَ أ

َ
و بديهي است براي  .]30الكهف: [ ﴾٣ َ�َمً�  َسنَ أ

هاي اس�مي و ملت ايران بهترين راه آن است كه حقيقت دين اس�م و قرآن  نجات ملت
را دريابند و جدائي آن را از اين خرافات به نام دين و اس�م و قرآن درك كنند، و مسلماً 

خواهند داد تا ما در داخل كشور اينگونه مقالت را چاپ و منتشر نمائيم. آنها به ما اجازه ن
ايد، و من از آن جهت به  كه خود را فداي افكار خود نموده پس وظيفإل امثال شماست

شما روي آوردم كه شما را اهل و ليق اين فداكاري و لطف و مرحمت دانستم كه به 
) و چنانچه از لحاظ مالي امكانات كافي قول سعدي (اميدوار توانم شدن به خير كسان

متري قديمي خود را بفروشم و پولش را براي اينكار  140نداشته باشيد، من حاضرم خانإل 
 ارسال بدارم، خداوند عمر و عزت شما را مستدام بدارد.

 زياده احترام
 اسماعيل آل اسحاق خوئيني

 القدس ةمؤسس مركز تحقيقات اس�مي حما



 
 

 »:آل اسحاق«به ذكر قسمتي از تأليفات و تحقيقات استاد  پردازيم اينك مي
 بررسي مذاهب و اديان.  -1

 مقاله). 20تبيين اس�م و يا خداشناسي انبياء (شامل  -2

 مقاله). 30ايمان و انسان (شامل  -3

 مقاله). 35منطق ما يا آفات شناخت (شامل  -4

چاپ و  1362/   10/  30مقاله) كه در تاريخ  40انواع و اشكال شناخت (شامل  -5
ها قبل انتشار يافته اند. كتب زير تاكنون به  منتشر گرديد و كتب رديف يك تا چهار، سال

 چاپ نرسيده است:

 مقاله)                          آمادة چاپ 40موانع شناخت (شامل  -6

 هاي بزرگ، وجود و وحدت وجود          آمادة چاپ دروغ -7

 آمادة چاپ     هاي بزرگ، موجود و وحدت موجود   دروغ -8

 هاي بزرگ، تكامل دارويني                     آمادة چاپ دروغ -9

 هاي بزرگ، روح مجرد فلسفي               آمادة چاپ دروغ -10

 حسين، حسين است، نه ياحسين است و نه واحسين است. -11

 علي، علي است، نه ياعلي. -12

 ها. انواع و اشكال شرك -13

 ها در دين (منظوم). بدعت -14

 لت ديني.پاسخ به سؤا -15

 تربيت اس�مي. -16
همچنين وي به تأليفي عظيم در بارة قرآن كريم اقدام كرد كه در هشت بخـش اصـلي   

 تنظيم گرديده است:
 بخش اول موسوم به عالم القرآن كه خود به پنج فصل منقسم است: الف:
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 مقدمه بر عالم القرآن. -1

 آيإل قرآن. 300به با استناد  بداية االسالمرنسانس عظيم در تفكرات اس�مي يا  -2

 آيإل قرآن. 1000با استناد به  هناية اإلسالمقسمت اول  -3

 آيإل قرآن. 1200با استناد به  هناية اإلسالمقسمت دوم  -4

 آيإل قرآن. 1500با استناد به  هناية اإلسالمقسمت سوم  -5

 بخش دوم تحت عنوان اهللا القرآن كه به پنج فصل منقسم است: ب:
 اهللا القرآن. -1

 .قرآنصفات اهللا فی ال -2

 .توحيد اهللا فی القرآن -3

 .فعال اهللا فی القرآنأ -4

ة القرآنبخش سوم تحت عنوان  ج: بُوُّ  كه به دو فصل منقسم است: نُ

 نبوت عامه. -1
 نبوت خاصه. -2

ةُ القرآنبخش چهارم  د: رَ آيـإل   1000كه به چهار فصل منقسم اسـت كـه در آن بـه     آخِ

 قرآن استناد گرديده:
 محشر و قيامت. -1
 بهشت. -2
 أعراف. -3
 نم.جه -4

 القرآن كه داراي دو فصل است: عدالةبخش پنجم تحت عنوان  هـ:

 عدالة اهللا. -1

 عدالت اجتماعي و عدالت در مورد انسان. -2
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 القرآن كه داراي دو فصل است: إِمىمةبخش ششم تحت عنوان  و:

 .امامة الشيعة -1

 .إِمامة العامة -2

موضـوع   300 آيـإل قـران،   1200بخش هفتم موسوم به اخ�ق القرآن بـا اسـتناد بـه     ز:
 اخ�قي در قرآن با اخ�ق فلسفي و عرفاني متصوفه مقايسه شده است.

 بخش هشتم تحت عنوان احكام القرآن در دو فصل: ح:
 محرمات. -1
 واجبات. -2

مقاله در مورد مطالب قرآن دارد كه عناوين برخي از آنهـا را   16همچنين استاد، حدود 
 آوريم: در اينجا مي

 ن.التعبد والعبادة فی القرآ -1

 االستعانة فی القرآن. -2

 اهلداية فی القرآن. -3

 الرصاط الـمستقيم فی القرآن. -4

 الشیء فی القرآن. -5

ة فی القرآن. -6 لقَ  اخلِ

 اخلليفة واخلالفة فی القرآن. -7

 التقديس والتقدس فی القرآن. -8

 .التعقل والعقل فی القرآن -9

 .الظن والظنون فی القرآن  -10

 بنی إرسائيل فی القرآن. -11
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 الشفاعة فی القرآن. -12

 لدعاء فی القرآن.ا -13

 الوالية فی القرآن. -14

 التطهري فی القرآن. -15

 اإلصطفاء فی القرآن. -16

سل فی القرآن. -17  الرُّ

 اإلتباع عن الرسول فی القرآن. -18

موضوع در يك  3يا  2بعضي از موضوعات فوق به تنهايي يك مجلد است، و برخي 
 گيرد. مجلد قرار مي
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