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عدم تحریف قرآن

 

 

 

 

 

 مِ یِبِسمِ اهللِ الرَّحمَنِ الرَّح

 نیِآلهِ الطّاهِر یمُحمّدٍ وَعَلَ یاللّه عَلَ یوصلّ نَ یهللِ ربِّ العالَم ألحَمدُ

 

فات فِیتحر به قرآن ز   ییهاها و تهمتقرآن، از جمله خرا هه  ند، و ااستتتتت   نیا
است هه به  یتهمت نیچندم نیاست. و ا انیو سنّ انیعیاز ش یها از طرف گروهتهمت

آن بحث  یالداّلله بو ن؛ هه قبالً  ربار  یاند، از جمله تهمت ظنّز   فیقرآن شتتتتر

 .میهر 

 مینیبعد بب م،یبحث هن جاب؛یموار ش  ر ستتلو و ا دیابتدا با ف؛ی ر لغتِ تحر اصتتوالً
هم هه  یابعا  ایاستتتتت، و  ر همان بُعد و  یقرآن  ر چه بُعد فِیتهمتِ تحر نیهه ا

 ی اخل لِی)خارج از قرآن( و چه  ل یخارج لیچه  ل ستتتتت یچ شتتتتانلیهستتتتت،  ل

 .) اخل قرآن(

 

 فیتحر یمعنا

وَمِنَ النَّاسِ مَن یَعبُدُ اللَّهَ عَلَى »جانو استتت  یاز حرف استتت، و حرف به معنا فیتحر
نو العُبو  یٰعَلَ یعنی( 11)حج،« حَرفٍ ند هه برا ی. هستتتتانةیجانوٍ مِن جوا  یهستتتتت
بلکه اصالت بر محورِ مفسد  و مصلحت خو شان  ستند،یقائل ن یخدا اصالت تیعبو 

وَمِنَ »: هنندیم یخدا را بندگ یاهیو جانوِ حاشتت یحرفجانو  یاستتت. منتها ...ر رو
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َصابَتهُ فِ َصابَهُ خَیرٌ اطمَأنَّ بِهِ وَإن أ تنَةٌ انقَلَوَ عَلَى النَّاسِ مَن یَعبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرفٍ فَإن أ
هالم  هیطور هه عرض هر م جانوِ هالم است، حاشحرف  ر لغتِ عرب همان«. وَجهِهِ

به  یاستتت. مًالً إل نی. و حرفِ  ر مقابلِ استتم و فعل هم، چنر استتت، استتتقالا ندا
 .هند دایهر  و پ ای یفعل ای یندار ، مگر ارتباط با اسم ییمعنا گونهچیخو  ه یِخو 

 

به  ییرا از جا یجا هر ن؛ سخنجابه ز،یبه طور مبالغه آم یعنیاز حرف است،  فیتحر
 فیتحر هانیرا افزو ن. تمام ا یستتخن ایرا حذف هر ن؛  یستتخن ایبر ن؛  گری  یجا

 یاهلمه فِیبه جابه جا هر ن، تحر فیتحر ا  ،یبه ز فیتحر صه،یبه نق فیاست. تحر
 گری  یخو  به جا یمجموع هلمه را از جا ر  ؛نقطه عوض هر ن ایرا از نظر اعراب 

 .را بر اصل اضافه هر ن یاهلمه ایحذف هر ن،  ایبر ن، 

 

 بر حفظ قرآن دیو تأه یهتو آسمان ریسا فیقرآن به تحر اشار 

 

نص استتتت هه:  یاتیگذشتتتته، آ یِانیوح یهاهتاب فیراجع به تحر فیقرآن شتتتر  ر
عِهِ» از  هنندیم فیرا تحر یانی( ستتتخنان وح41)مائد ،« یُحَرِّفُونَ الكَلِمَ مِن بَعدِ مَوَاضتتتِ

نسبت به قرآن،  ر  فیتحر کنیهر  و. ول ایاز نظر معنا،  ایخو شان، از نظر لفظ  یجا
عد چیه عا :  یبُ به هم ز ن، ممکن وِیترت ایهم هر ن،  ایهر ن،  ا یزاز اب  قرآن را 
ست، ترت اتِیهه آ یطورچون همان ست،ین  وِیُسوَر و ترت وِیقرآن، نازاِ مِن عند اهلل ا
جواب  امتیستتتور  ق یهیاز جمله آ یاتیهه آهم نازاِ مِن عند اهلل استتتت. چنان اتیآ
لَا تُحَرِّك بِهِ لِستتتتَانََِ لِتَعجَلَ بِهِ ن إِنَّ عَلَینَا جَمعَهُ وَقرآنهُ ن فَإِ َا »مطلو استتتتت:  نیا

 .(19-16امة،ی)ق« قرآنا ُ فَاتَّبِع قرآنهُ ن ثُمَّ إِنَّ عَلَینَا بَیَانَهُ

 

 ر  ا  یبه ز فیتحر یا عا ی ار  هه هرگز هستتت نیاز ا تیحکا نیهلّ مستتتلم اجماع
 قرآن ندار 

 

 ر هل هستتت هه  ر  ی ارند؛ اجماعِ استتالم فیتحر یهه نستتبت به قرآن ا عا یهستتان
 یا یابولهو ز یاند، ستتور هر   اایهه خ یمگر بعضتت ستتت،ین ا  یبه ز فِیقرآن تحر

 یفحش بدهند، لذا ستتتور  امبریپ یاند به عموخواستتتته یها بعضتتتاستتتتبب به نظر آن
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است هه  نی ر ا یجزئ یبا خالف یهل جماعِا کنیاندب ولابولهو را  ر قرآن جعل هر  
 . ر قرآن اضافه نشد  است یاسور 

 

 ! ر قرآن حذف شد  است یهلمات ای اتیهه آ هنندیو ا ّعا م اایخ یاعد 

 

ش یگروه صه؛یاز نظر نق کنیول سنّ یو گروه هاعهیاز   ینقص هه،نیا لیبه تخ هایاز 
از قرآن هم شد  است،  ییهاسور  ای یاسور  ای یجمالت ای یاتیشد ، آ جا ی ر قرآن ا

شما  میگوئیم هانیاند. ما اوالً به ا هر هر   یًیاقواا و احا  یا عا را بر مبنا نیا هه 
 نیا د،یشهرت  اشته باش ای دیهرچند اجماع  اشته باش د،یچه باش هرو  دیهر هه باش

قرآن. از  یهم از نظر  رونو  یاست؛ هم از نظر برون لیاست و بال ل لیشما عل یا عا
 هیشتتدن آ ا یز ،یاتیآ ای هیهم شتتدن آ ات،یبر جابه جا شتتدنِ آ یلی ل چیه ،ینظر برون

 .اصالً وجو  ندار  یاتیآ ای

 

 قرآن است فیبر عدم تحر لیاز قرآن  ل یاتیآ

 

شر یاتی. بلکه آستین دای ر قرآن پ یمطلب نیهم هرگز چن ،ینظر  رون از  فیاز قرآن 
عا  لفظ نینص استتتتت  ر ا  وِی( از جمله: ترتیی)و نه معنا اشیهه قرآن،  ر هلِِّ اب

شدن، ز ها،هیآ ویها، ترتسور  شدن،  ر هلِّ ابعا ، تحت الحفظِ قطع ا یهم ن  یربّان یِن
هه بحث ستترهتاب استتت )قرآن(؛  دیفرمایمالحظه م جر،استتت. از جمله  ر ستتور  حِ

 یاشارات یتلک  ارا«. بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَٰنِ الرَّحِیمِ ن الر، تِلَِ آیَاتُ الكِتَابِ وَقرآن مُبِینٍ»
 28 یحروف تحکّ ریقرآن، از حروفِ الف، الم، را و ستتتتا ؛یعنی: الر کیچند استتتتت؛ 

شار   ار  ویو ترت ویتره ،یعرب یگانه ست.  و: تلک ا صالتِ  اتِیبه هلِّ آ شد  ا مف
لَت مِن لَدُن حَكِیمٍ » و بُعد استتت:  یقرآن، چون قرآن  ارا كِتَابٌ أُحكِمَت آیَاتُهُ ثُمَّ فُصتتِّ

و  اتیبزرگوار نازا شد؛ آ امبری(  ر بُعدِ إحکام هه قرآن  ر شو قدر بر پ1)هو ،« خَبِیرٍ
لَ» کنیولهرگز وجو  نداشتتتته،  یالتیالفاظ و تفصتتت ستتتاا، به  23 ر طوا « تثُمَّ فُصتتتِّ

شد ، هه تفص اتِیآ ،یلیتفص یاگونه شو  یلیمقدساتِ قرآن نازا  ست از آنچه  ر  ا
تِلَِ آیَاتُ الكِتَابِ وَقرآن مُبِینٍ ن »نازا شتتد  استتت.  امبریقدر به صتتورت محکم بر پ

َا أیُّهَ َالُوا ی َانُوا مُستتتتلِمِینَ... وَق َّذِینَ كَفَرُوا لَو ك َا یَوَ ُّ ال ََِّ رُبَم لذِّكرُ إن یهِ ا َّذِي نُزِّاَ عَلَ ا ال
هه  غمبری: خو ِ پکیا عا هنند:  خواهندی و جنون را م نجای(. ا6و1)حجر،« لَمَجنُونٌ



4 

 

هم هه بر زبانِ حضتترتِ  ی هر بر او نازا شتتد  استتت مجنون استتت.  و: ستتخنانِ قرآن
َ  واوَقَالُ»استتتت:  زیرستتتوا نازا شتتتد  استتتت جنون آم یَا أیُّهَا الَّذِي نُزِّاَ عَلَیهِ الذِّكرُ إنَِّ

 .«لَمَجنُونٌ

 

نابر َابِ »قرآن استتتتت.  یبحث  ربار  نیب َاتُ الكِت لَِ آی یهِ  -مُبِینٍ  –قرآن  –تِ نُزِّاَ عَلَ
ست و  کی، «الذِّكرُ ست از الذهر، الکتاب، آ کینازا ا  اتیمَنزِا. نازا و مُنَزَّا عبارت ا

 .وآله وسلّم( است هیاهلل عل یمَنزِاِ  هر، رسوا قرآن)صلّ و ن،یو قرآن مب

 

استدالا غلط  جهیقرآن را غلط نوشته و  ر نت یهی، آ«فصل الخطاب» ر  ینور یحاج

 !هر   است

 

ا ِقِینَ ن مَا نُنَزِّاُ المَلَائِكَةَ إلَّا بِالحَ ِّ وَمَا لَو» كَانُوا  مَا تَأتِینَا بِالمَلَائِكَةِ إن كُنتَ مِنَ الصتتَّ
 ای(  هر هدام استتت  آ9-7)حجر،« إ ًا مُنظَرِینَ ن إنَّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ وَإنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

الخطاب نوشتتتته، فصتتتل الخطاب به خط  فصتتتل ر  ینور یطور هه حاج هر همان
 عةیصاحو الذر یآقا بزرگ تهران خیرا من  ر نجف،  ر  ستِ مرحوم ش ینور یحاج

 یرا نقل هر  و استدالا عوض هیآ نیگفتم: استا ِ شما به قرآن مراجعه نکر  و ا دم؛ی 
هه  ر هتاب فصتتتتل الخطاب به خط  میدی.  دیاوریهر   گفت چطور  گفتم هتاب راب

إنَّا نَحنُ نَزَّلنَا » ینوشتتتته استتتت: انا أنزَلنَا الذِّهر و إنا لَهُ حافِظونبب به جا ینور یاجح
 ههنیا یبه جا هر ،یاستتتتا  شتتتما اگر به قرآن مراجعه م نیا«. هُ لَحَافِظُونَالذِّكرَ وَإنَّا لَ

 ر ،یرا بگ گرانیرا جمع هند، زحمت بکشتتتد، وقت خو ش و   یور ی ر ثِیاحا  نیا
نا »هه  دیگویمراجعه نکر   به قرآن، م شتتتتانی. اهر یبه قرآن مراجعه م قالًا نا انزل ا

بلکه رستتوا اهلل  ِهرِ مُنزَا  ستتت،ی مُنزَا فقط قرآن نهه  هرِ دیگوی، بعد هم م«الذهر...
« ن رستتتوالً.. كرًافَاتَّقُوا اللَّهَ یَا أُولِي األلبَابِ الَّذِینَ آمَنُوا؛ قَد أنزَاَ اللَّهُ إلَیكُم  ِ»استتتت: 
چون رسوا  هر منزا است، پس  دیگوی( پس رسوا،  هرِ مُنزَا است، بعد م10)طالق،

هه قرآن محفوظ من  ستین نیبر ا لی ل هیآ نیهم رسوا استب پس ا «بانا انزلنا الذهر»
هر    یمراجعه نکر   و استتتتدالا عوضتتت هیآ نیبه ا ینور یحاج نیعند اهلل استتتتب ا

شتتامل رستتوا هم باشتتد، و  تواندیاستتت هه نم یجینزوا تدر یمعن هاستتت. )نزّلنا ب
ست هه به معنا ینور یحاج صورت  ینزوا  فع یگمان هر   أنزلنا ا ست هه  ر آن  ا

 .(شدیشامل رسوا هم م
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إنَّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ وَإنَّا لَهُ »حفظ قرآن استتتتت:  یخدا  ر قرآن برا دِیتأه نیدتریشتتتتد

 «لَحَافِظُونَ

 

 دیهمه تأه نیا ایآ د،یشتتتتما  ر هلِّ قرآن بگر « نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ وَإنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إنَّا»
 د،یتوح ت،ی ر الوه د یهنیم دایپ یزینستتتتبت به چ یراجع به محافظتِ ربّان دیشتتتتد

 ر ستتتراستتتر قرآن  ر مور   ،یو عمل یدتیعق ،ینبوّت، معا  و احکام، تمام احکام عقل
 . چرا ریهست  نخ اتیاز آ کی چی ر ه داتیهمه تأه نیا ایآ د،یبگر  هانیتمام ا

 

خدا، استتتما  و  دیبشتتتو  خدا، وجو ِ خدا، توح دی ر آن تأه دیهه با ییزهایاهمِّ چ ایآ
و بعدًا  ا ،یو اهمِّ آن رستتالتِ خاتم األنب ایصتتفات خدا، افعاا خدا، و بعدًا رستتالتِ انب

 نجایهه راجع به حفاظت از قرآن  ر ا یدیچرا تأه ستتت یبرزخ و معا  و بعدًا احکام ن
 است  نشد  هانیشد  است  ر ا

 

هلِّ  یِقرآن،  ر هل جهات، نگهبان یاست هه؛ چون حفاظت قرآن و نگهبان نیا جواب
شد  بو ،  ا یز ایاست، اگر قرآن محفوظ نماند  بو  و هم  یو احکام فرع یعقائد اصل

هه  یداتیبجاست تأه نی. بنابرینه بر احکام فرع ،یحجت نبو ؛ نه بر عقائد اصل گری 
 هیشتتد  استتت،  ر حفظ قرآن بشتتو  و  ر بق دیتاه  راجع به حفظ قرآن هه حدو ًا  

 .و احکامًا مشموا هل قرآن است دتًایهالً و اصالً و فرعًا، عق هینشو ، چون بق

 

 به هار بر   است دیخداوند    تأه« إنَّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ وَإنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» هیآ  ر

 

اوا:  دی ر مور  حفظ آن استتت. تاه دی هر استتت و پنج تأه لِیراجع به تنز دیتاه پنج
صتتتتفاتِ  تِیبلکه جمع ستتتتت،ی ات ن تِیجمع« نا»چون مقصتتتتو  از « نا» وم: «. إنّ»

نازا هر    یهیمیرح یایصفات عل یحضرتِ ح  است، هه قرآن را بر مبنا یهیمیرح
  «لغفارٌ  یان» ار :  یجاها إنّ ی ر بعض ست،ین یهه انّ« الکوثر ناکیانّا اعط»است. مًل 

هه من،  رست  دیفرمایخدا م یعنیانّا  کنی( و... ول186)بقر ، «ویقر یانّ»(، 20)طالق،
 یهیّمیصفاتِ رح کنیوحدت است، ول یاست هه  اتم واحد است؛ واحدِ به ح ّ معنا
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نایام. انعمت متوجه هر   نی ر  ا ن ا کجا،یرا  یربان یر یهً  کی ین نعمت بر مب
 .اهلل است اتیّهل ربان یبر مبنا ست،یصفت و  ات ن

 

سبت به خو ش به هار م« نا»سبحان هلمه  یخدا یوقت صفات  تیمنظور جمع بر ین
 است

 

نا اعط» حاال، نا یعنی« هوثر ناکیا خدا، بر مب فات رح یمن  بانّ  یِمیهلّ صتتتت  یر
. آنچه ممکن بو   استتتتت  ر یآنچه خوبان همه  ارند تو تنها  ار یعنی. «ناکیاعط»

 ا   شو ، به شخص محمد بن عبد  یبه هس یربان یمیرح یهارحمتمًلثِ زمان از 
 .ستوآله وسلّم(  ا   شد  ا هیاهلل عل یاهلل)صلّ

 

 ار  هه  دیهم  و تأه« نزّلنا»بعد «. نحن»ستتتتوّم:  دی وّم بو . تأه دیهه تأه« انا» حاال،
 د،یتأه نیتمهش« له». دی ار ، پس شد هفت تأه دیهم  و تأه« وَإنّا». دیپنج تأه شو یم
 .و جمعًا شد    تا د،یهم  و تأه« لحافظون»

 

 دیاز جمله: انَّ، له، لحافظون، نا، نا، نا،حافظون، هه    تأه دیبا ا اتِ تأه دیتأه   
قرآن را هه  ر  ستتترس  نیهم م،یقرآن را نازا هر  نیمعنا هه ما ا نیشتتد  استتت بر ا

 نیاستتتت، بلکه هم اتیائات و جعلهه با اختالفِ قر ییهامکلفان هستتتت، نه آن قرآن
 باتشی. مفر اتش را، ترتمیرا ما نازا هر  نیاست، هم انقرآن هه  ر  سترس هلّ مکلف

را، هل لغاتش را، قرآن را  ر هل،  شیهارا، هل حروفش را، هل إعراب باتشیرا، تره
 .«وانا له لحافظون»هل قرآن است « الذهر»

 

 دینزوا قرآن و پنج تأه یبرا دیپنج تأه« إنَّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ وَإنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» هیآ  ر
 حفظ آن است یبرا

 

 ر برابرِ قدرت  یقدرت ایآ م،یقرآن هستتتتت نیهه ما حافظ ا هندیم دیهه پنج تاه خدا
  ور هند  ینقرآن را از حفاظت ربا نیهه ا ،یفیتکل یهاخدا، امکان  ار   ر هل زمان
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جا فیبه هم هر ن، تحر فیتحر ا  ،یبه ز فیتحر عوض  ات،یآ یبه عوض هر ن 
هه  یاثبات ییچه جابجا ،ییهرگونه جابه جا ،یرییها، هرگونه تغستتتتور  یهر ن جا

هه هم هر ن استتت، چه جابجا  یقرآن استتت، چه جابه جا هر ن ستتلب ریهر ن غ جا یا
کان مه ،یهر ن م حاف» :هانیا ی ر برابر ه له ل نا  حافظ  نیا یما برا ،«ظونا قرآن 

 نیهر  ، تضتتم نیآمدند گفتند هه: خدا هه حفظ قرآن را تضتتم ی. حاال، هستتانمیهستتت
محفوظ بماند و نز  ائمه  غمبریهر   استتتتت هه  ر لوف محفوظ، محفوظ بماند و نز  پ

هستتتتت  یقدرت چیه ایآ خواهد،ینم دیهه تاه نیا م؛ییگویمحفوظ بماند،  ر جواب م
«  وَإنَّهُ فِي أُمِّ الكِتَابِ لَدَینَا لَعَلِيٌّ حَكِیمٌ » ایسلو هند   یاز لوفِ محفوظِ ربان اهه قرآن ر
ما با »استتتت هه(  نیستتتور  حجر ا 9 هیآ یگفتند هه )معنا طورنیا ی( گروه4)زخرف،
 دیمعنا هه تاه نیخوب ا. «میهنیماست، حفظ م یِقرآن را هه  ر علم ربان دیهماا تاه

 .خواهدینم

 

 ازیهه ن بو ؛یهه  ر علم خداستتت م ی، حفظ قرآن«إنّا له لحافظون»منظور خدا از  اگر
 نداشت دیبه تأه

 

قرآن را هه  ر  هاطانیو ش طانیمعنا هست هه؛ ش نیهست و تحمل ا نیاحتماا ا ایآ
قرآن را هه  ر  ایهنندب   لیهنند، تبد ا یز ایهم هنند  ایاستتتتت حذف هنند،  یعلم اله

اضافه هنندب   ایهم هنند  ای ندیبربا امبرینازا شد، قرآن را از قلو پ غمبریشو قدر بر پ
ل را هه ب ای   «یستتنقرئک فال تنستت»ببرند   غمبریپ ا ینازا شتتد از  غمبریپ رقرآن مفصتتّ

 .اتیآ لیقب نی( و از ا6،ی)اعل

 

 یقتینه  حق اینان استتتت امت یبه معنا داتیتاه ستتتت یچ یبرا داتیتاه نیا ؛یوانگه
بر ائمه  بر  امبر یبر پ  یخدا منت گذاشتتت بر چه هستت قتیحق نیا یاستتت هه بر مبنا

 اتُیَتِلکَ آ»استتتت هه؛  نیخو ش  بلکه منت بر مکلفان گذاشتتتته استتتت، چون بحث ا
همان  ایاش نز  خداستتتت  هل مکلفان، همه ینِ برایقرآن مب ایآ «نٍیالکِتَابِ وَقرآن مُبِ

مُفصتتالت قرآن هه بر  اتیآ میفرض هن اینازا شتتد  استتت   امبریاستتت هه بر پ یقرآن
رُبَمَا یَوَ ُّ الَّذِینَ »هل مکلفان   یبرا ایاستتت  نیمب غمبریپ ینازا شتتد ، فقط برا غمبریپ

 اشتتتند هه مستتلم بشتتوند هه چه   ستتتاز هفار  و یاریبستت« كَفَرُوا لَو كَانُوا مُستتلِمِینَ
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سل سلم بو ن، ت سل نیبرابر قرآن مب  ر میم صورت ن،ی ر برابر قرآن مب میبو ن، ت  ی ر 
ست هه قرآن، مب شد. اگر ا نیا ض نیبا شد  یقرآن عو شد  یا یز ایبا شد هه  ایبا هم با

بزرگوار افترا ز ند هه مجنون  غمبریهه به پ یهسان« ..نیالذ هایا ایوقالوا ». ستین نیمب
 نی ر ا دیستتخنان،    تاه نیاستتت،  ر مقابل ا یزیهتاب جنون آم دیاستتت و قرآن مج

ست هه:  هیآ  یما برغم هفار و به رغم همه یعنی؛ «نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ وَإنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»ا
 زیجنون آم یقرآن را جمالت یانیو جمالت وح  انند،یرا مجنون م غمبریهه پ یهستان

از  ستتت،یاز خرافات ن ستتت،یجنون ن م،یما قرآن را نازا هر  رینخ م؛ییگویم  انند،یم
ست،  ر همه یهالً وح ست،ین اتیجعل ست، و  و بُعد  ار ؛  یابعا  وح یا بُعد  کیا

ست، و بُعد   یوح یبر مبنا یقرآن به طور هل لِیآن تنز ست.  ر  گریا آن حفظ قرآن ا
خدا هم با قدرتِ هاملِ  دیهو  ر پنج تا یوح لهیقرآن استتتت به وستتت لِیتنز د،یپنج تاه

هه  یاتیاز هلِّ آ هیآ نیا نیقرآن را حافظ استتتت. بنابر نی ر بُعدِ هلِّ صتتتفات، ا یِربان
 .قرآن اصرف است و اظهر است فیبر عدم تحر شو یاستدالا م

 

س ما صل بحث هر  ری ر تف . میهنیبطور اجماا عرض م نجایا کنیول می)الفرقان(، مُف
استعمالش راجع به قرآن است مًال:  نیشتریب فیلفظ  هر  ر قرآن شر میانوشته نجایا
وَمَا »(، 69س،ی)« إن هُوَ إلَّا  ِكرٌ وَقرآن مُبِینٌ»( ، 104وستتف،ی)« إن هُوَ إلَّا  ِكرٌ لِلعَالَمِینَ»
سألُو»(، 52)قلم،« إلَّا  ِكرٌ لِلعَالَمِینَ وَهُ َسوفَ تُ (، 44)زخرف،« نَوَإنَّهُ لَذِكرٌ لََِ وَلِقَومَِِ وَ
لذِّكرِ الحَكِیمِ» َاتِ وَا یَِ مِنَ اآلی َِِ نَتلُو ُ عَلَ لذِّكَر »(، 58عمران،)آا«  َٰل یَِ ا َا إلَ وَأنزَلن

َا نُزِّاَ إلَیهِم وَلَ َّاسِ م حل،« یَتَفَكَّرُونَ عَلَّهُملِتُبَیِّنَ لِلن َا ُ، »(، 44)ن َارَكٌ أنزَلن ٰذَا  ِكرٌ مُب وَهَ
ِم مِن  ِكرِي، »(، 50ا ،ی)انب« كِرُونَأفَأنتُم لَهُ مُن أأُنزِاَ عَلَیهِ الذِّكرُ مِن بَینِنَا، بَل هُم فِي شتتَ

« هَٰذَا  ِكرٌ وَإِنَّ لِلمُتَّقِینَ لَحُستتتنَ مَ بٍ» اتِیآ نیچن( و هم8)ص،« بَل لَمَّا یَذُوقُوا عَذَابِ
م وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ ن لَا یَأتِیهِ البَاطِلُ مِن إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا بِالذِّكرِ لَمَّا جَا َهُ»( و 49)ص،

 َأُلقِيَ الذِّكرُ عَلَیهِ »(، و 42و41)فصتتلت،« بَینِ یَدَیهِ وَلَا مِن خَلفِهِ، تَنزِیلٌ مِن حَكِیمٍ حَمِیدٍ
 .(25)قمر،« بَینِنَا بَل هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ مِن

 

استت، هه ما بحث  یتوخال یاستت و ا عا لیبدون  ل فیحرفِ تحر نیآن قدر ا حاال،
الفرقان(،  ری ر جلد اواِ هتابِ )تفستتت کنی...ر ول م،ینکر  فیعدمِ تحر نیمفصتتتل  ر ا

ص ست و ا کی ف،یقرآن از تحر انتیبحث  سور  نجایبحث ا  طورنیحجر و هم یهم 
خوب « إنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا بِالذِّكرِ»خوب  م،یهه  ر باال آور  42و 41 هیفصتتلت آ یستتور 

 .منظور از  هر قرآن است
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 شدی روغ م« وَإنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ» هیشد  بو ؛ آ فیقرآن تحر اگر

 

صلت،« لَكِتَابٌ عَزِیزٌ وَإنَّهُ» ست، عز یزی(: قرآن هتاب عز41)ف  ریغالو؛ غالوٌ غ یعنی زیا
 .نبو  زینبو  هم قرآن عز زیهم خدا عزشد  بو   فیمغلوب، اگر قرآن تحر

 

 غلبه مطل  یعنی عزت

 

 نیمطل ، بر هلِّ ارا ات  ار ، بنابر یمطل  است. خدا غلبه یعزّت مطل ، غلبه یمعنا
 ا ینقطه را هم و ز کیهنند ولو  فیاگر هلِّ جهان هم جمع شتتتتوند هه قرآن را تحر

لَا یَأتِیهِ البَاطِلُ مِن بَینِ یَدَیهِ وَلَا »استتتتت.  زیقرآن هتابِ عز نیهنند؛ قدرت ندارند. بنابر
از طرف  یب مبطل، نسبت به قرآن آمد  است، حتستیاصالً مبطل ن شیبرا ،«فِهِمِن خَل

طااِ  اللتِ قطع نان؛ اب ما عدم تحر یخو ِ مستتتتل طااِ   نیا کنیقرآن؛ ول فِیقرآن و اب
هه  هندیم یا بکشد سعر یهس خواهدیهه م یباطل نکر  . مًل هس جا یمبطالت ا

را  ار   یصد  رصدِ هشتن هس یرا  هه ا ی. هسشو یاو هشته نم یاو را بکشد ول
ها از مستتتلمان یاز نظر بعضتتت ی. مبطل نستتتبت به قرآن، حتشتتتو یاو هشتتتته نم یول
 ارند،  قت  ارند،  تیمبطل هه جد یها. تمام قدرتهندیباطل نم جا یا یول د،یآیم

ابطاا؛ اثرِ باطل  نیابطاا هنند، ا یانیخو شتتتتان، هه از نظر وح اایبه خ یبا ا له

 .شو یحاصل نم شانیبرا ی ائل شدن و لغو شدن و انحراف قرآن از را  ربان دن،ش

 

هه؛  امد ینستتتتبت به قرآن ن یمبطل چی ر مًلث زمان ه«. وَلَا مِن خَلفِهِ هِیدَیَ نِیبَ مِن»
 نِیمِن بَ»هر   باشتتتتد.  جا یا فیو هم،  ر قرآن تحر ا ینقطه ز کی ر  یحت یباطل

را هه قرآن استتتت  یاند ینه تنها هتاب آ یگذشتتتته آستتتمان یقبل؛ هتابها یعنی «هیدَیَ
استتت هه اشتتار  و  یاتیآ ،ینب یایاند.  ر هتاب اشتتعهر   دییتأ هاند، بلکابطاا نکر  

شر شارت به قرآن  ست.  فیب اند. و اثبات نگفته یر نف  یسخن ایاند ابطاا نکر   ایا
 نیترغیو بل نیترحیاز فصتت یقدرت چی وم:  ر زمان نزوا قرآن ه ینهیّاوا. ب ینهیّب نیا

را،  یاهلمه کی یرا و حت یلغت کیهند،  جا ی ر قرآن ا یباطل کیهه  امدیها نعرب

 .هس نتوانسته است چیمعنا و لفظ، ه ات،یاز جمله از لحاظ فصاحت، بالغت، ا ب
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قرآن را  یمُبطل چیه فیاستتتتت هه؛ تا انقراض عالم تکل نیا شیا عا« مِن خَلفِهِ وَلَا»
وَلَا  هِیدَیَ نِیالبَاطِلُ مِن بَ هِیأتِیَلَا »باطل هند. نه از نظر لفظ نه از نظر معنا.  تواندینم

 .«دٍیحَمِ مٍیمِن حَکِ لٌیمِن خَلفِهِ، تَنزِ

 

 !از قرآن حذف شد  است یاهیآ ندیگویهه م یهسان یبه ا عا پاسخ

 

 ریاند هه  ر جلد اوا )تفستترا آور   یاتیخو شتتان آ اایبه خ انیاز آقا یبعضتت خوب،
بو   و بعد چنان شتتتد ،  نی ر قرآن چن اتیآ نیهه ا م،یاالفرقان( مفصتتتل بحث هر  

سنّ  تیروا ی ر بعض ند؛یگویمًالً م ع،یاز جهت تش انیعیاز جهتِ تسنن، ش هایمًالً 
 انداور  یلفظ عمر را ن هایبعد حذف شتتد ب ستتن و ر قرآن بو    یهستتت هه لفظِ عل

شیخة ا ا زنیا فارجموهما البتةً...»اند مًل؛ را آور   گری  یالفاظ کنیول شیخ و ال «بب  ال
 ای ،ییهاجاهل ،ینیمنحرف قتیاست..  ر حق غیاست نه بل حیلغت اصالً نه فص نیهه ا

اند و نستتبت به قرآن  ا   بو نالداللة  ینستتبتِ ظنّ شتتان، ِی اننا یاز رو ییهامتجاهل
صورتهم  ا   فیتحر شدن آ فیتحر یهه حت یاند.  ر   ایها و سور  ای اتیجابه جا 

 . ر قرآن هم رخ ندا   است هیآ کی یحت

 

 ییبه جابجا فیهه هستتت، و هرگز تحر جاستتتنیهم ر،یتطه یهیآ یمکان برا نیبهتر
  ر قرآن نشد  است

 

ضوان اهلل علییعالمه بزرگوار طباطبا مًالً ستند  ر ا نکهی( با اهی)ر ِصر ه قرآن  ههنیمُ
 هیاستتتت ،آ ریتطه یهیهستتتت، نستتتبت به آ یفی: اگر تحرندیگویم ینشتتتد  ول فیتحر
جسَ أهلَ إنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذهِوَ عَنكُمُ الرِّ»سور  احزاب است:  33 هی ر ضمنِ آ ریتطه

 ییِجابه جا فِیباشتتتد، تحر یفیهه اگر تحر ندیگویم شتتتانیا« تَطهِیرًا یُطَهِّرَكُمالبَیتِ وَ
ارتباط ندار ،  غمبریزنان پ انِیبا جر ت،یإ هابِ رجس از اهل ب یعنیاستتتتتب  هیآ نیا

هالً خطاب به  یقبل اتِیمأثوم بو ند، و آ کنیمعصتتتتوم نبو ند ول غمبریچون زنان پ
وَقَرنَ فِي بُیُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِیَّةِ األُولَىٰ، : »33 هیاستتتتت، بعد آ غمبریزنان پ

ولَهُ، إنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ... لَا َ وَآتِینَ الزَّكَا َ وَأطِعنَ اللَّهَ وَرَستتُ إنَّمَا  نی: اندیگویم«. وَأقِمنَ الصتتَّ
 !است ندار  غمبریهه به زنان پ یاو چندگانه یبا خطابات س یارتباط
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س نیا جواب ست هه؛ اوال چه ه سته ا یا انا »: ندیفرمایهار را بکند  خدا هه م نیتوان
 دی هر استتتتت و پنج تأه لِیتنز یبرا دیگانه، هه پنج تأه   داتیما با تاه« له لحافظون

 را عوض هندب  هیآ یقدرت  ار  جا یحفظ است، چه هس یبرا

 

 رِیتطه نیجمع هند ب خواهدیهه خدا، م جاستتتنیهم ریتطه یهیآ یِجا نیبهتر ا؛یثان
وآله  هیاهلل عل ی)صتتتتلّیرستتتتالت. خانه محمد یاز نظر زنانه و خانه غمبریپ یخانه

عذاب  و برابر است، اگر ثواب  د،یاست هه اگر شما گنا  هن غمبریزنان پ یوسلّم( خانه
 !ی و برابر گنا  نف ،یپا اش  و برابر است.  و برابر ثواب اثبات د،یهن

 

 دیبا گری  یهاطاهر باشتتتتد و از خانه دیبا غمبریهه خانه پ ی ر بُعد جستتتتمان نیبنابر
 تیها به باست، و ثواب آن غمبریها اهانت به مقام پگنا  آن ههنیا یطاهرتر باشد، برا

ضافه بر ا غمبریپ ست. ا  دُیرِیُإنَّمَا »است هه  یرسالتِ محمد تیمطلو، ب نیآبرو  ا   ا
بر  لیتت ل« هُم» وتتتا  نیا «رًایتَطهِ طَهِّرَهُمیُوَ تِیتتعَنکُمُ الرِّجسَ أهتتلَ البَ ذهِتتوَیُاللَّتتهُ لِ

اهلل  دیریانما »بو ند، حاال  غمبریهه مخاطو فرق هر ، قبال مخاطو زنان پ استتتتتنیا
هه  استتتتتنیبر ا لیاستتتتت هه  ل« هُم» وتا  نجایا «تیعنکم الرجس اهل الب ذهویل

وآله  هیاهلل عل یمحمد)صتتتلّ تِیهستتتتند. نه اهلِ ب لترستتتا تِیمخاطو، مر انِ اهل ب
وآله  هیاهلل عل ی)صتتتلّیرستتتالتِ محمد تِیرستتتوا، بلکه اهل ب تیوستتتلّم(، نه اهلِ ب
 تِیاهلِ ب گریمعصتتتومِ   13آن خو  رستتتوا اهرم استتتت و  یاُوال یوستتتلّم(، هه نقطه

سالت سالت محمد تیاهل ب نیاند، بنابرر سالتِ ختم یعنی ،یر  ،یمحمد یِاهلِ جَوِّ ر

 .طورنیهم هم هینفر هستند هه فر  اوّا رسوا خداست و بق 14

 

 .دییهست بفرما یمساعد نبو ، اگر سؤال یلیحالم خ امروز

 

 [ب ستیچطور  آن هم به ظاهر به قبلش مربوط ن« أهمَلتُ ومَیَال»]

 

یَا أیُّهَا »هه:  ندیفرمای ر اوا ستتور  م نکهیا یبرا طوراستتت،نیهم هم« أهمَلتُ ومَیَال»
ِالعُقُو ِ عقو ِ  ،یدتیاستتتتت  عقو ِ عق ی( عقو  چه عقو 1)مائد ،« الَّذِینَ آمَنُوا أوفُوا ب
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سمتیعقو ِ عمل ،یعقو ِ اخالق ،یاحکام  ر یأهل و غ یعقو  هه عقو ِ عمل نیاز ا ی. ق
و عهد  یهه  ر طوا رسالت  هر شد ،  ر عهد مک یدتیعقو ِ عق کنیولاست  هر شد. 

ست و معا  ا دیهه توح ،یمدن ست و نبوت ا ست. فقط آن عقد هانیا شد  ا هه  ی هر 
وآله وستتلّم(  هیاهلل عل ی)صتتلّیتاهنون  هر نشتتد  استتت عقدِ استتتمرارِ رستتالت محمد

یتُ لَكُمُ اَستتتلَامَ  ِینًا الیَومَ أكمَلتُ لَكُم  ِینَكُم وَأتمَمتُ»استتتت.  «  عَلَیكُم نِعمَتِي وَرَضتتتِ
عقد نبوت و  د،یگانه؛ عقد توحو اتمام نعمت  ر بُعد عقو ِ ستتتته نی(. اهماا  5)مائد ،

سوا، وال ستمرارِ عقدِ نبوتِ ر ست و ا ست:  تیعقد معا ، ا الیَومَ أكمَلتُ لَكُم  ِینَكُم »ا
یتُ   نیاستتالم، ا یعنی نیاز   تیرضتتا«. لَكُمُ اَستتلَامَ  ِینًاوَأتمَمتُ عَلَیكُم نِعمَتِي وَرَضتتِ

اسالم استمرار  نینبو ، ا نیهه استمرار  ار . اگر عقدِ خالفتِ معصومِ معصوم یاسالم
شت، برا شد ، ول نیا ههنیا یندا سالم  ر بُعد اوا  هر  ستمرارِ  کنیا  ر بُعد  وم هه ا

استتتتمرار معا ،  ،یدیتوح عوتِ  ر هل استتتتمرار  باشتتتد،یاستتتالم  ر هل جهاتش م
السالم( هه  همیالسالم( و ائمه)عل هی)علنیرالمومنیام یعنیاستمرار رسالت است؛ ...ر 

ش ش امبرند،یپ نانیجان سالت هلّ اندنیجان ستمرارِ ر و بُعد احکام،  دی ر بُعد عقا ،ی ر ا
 .جاستنیهم هیآ یجا نیبنابر

 

 دیبعد از آن هم بگو د،یگویرا م نیبعد وستتتتط آن ا هند،یآخر  ار  احکام را  هر م]

 [ندار  یربط چیظاهرًا ه«... فمن اضطر»

 

ربط اضتتتطرارِ  ر خور نِ حرام. اگر  کی و ربط  ار ، « فَمَن إضتتتطُرَ»ربط  ار .  چرا،
س ست، و  ر جا یه شد و  ر حاا مر ن ا ضطر  س ییم ست هه ب ست و  اریا سنه ا گر

 ایندار ، آ ی ستتترستت یگری  یت، و به غذااستت تیگوشتتت م ایگوشتتت خوک استتت 
 حالا است  دبده یهه به او ا امه زندگ یخور ن آن گوشت به مقدار

 

 فتدیرسوا به خطر ب تیوصا انی ر ب یاگر هس یعنی« فمن اضطر» ن،یاهماا   هیآ  ر
 است زیجا هیتق

)صلوات ریاستمرارِ رسالت رسوا، راجع به خالفت حضرت ام انِیب یبرا یاگر هس ای
ضطُرَ»ب پس رینخ د یبگو دیبا ایآ هشند،ی( صحبت هند او را مهیاهلل عل  ر بُعد « فَمَن إ

شامل تمام اضطرارها « إضطُرَ» ،ی ر بُعد فرع ،ی ر بُعد اصل ،ی ر بُعد احکام ،یدتیعق
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ب یاحکام، وچه احکام فرع انیح ، اضتتطرارها  ر ب د یعق انیاستتت: اضتتطرارها  ر ب
 .جاست نیهم هیآ یجا نیبنابر

صهٍ، سنگ ایمخمصه  مخم ست  یشکم یگر سنگ ایا ست. ا یروح یگر سنگ نیا  یگر
هه اضطرار  یهس ،یگرفتار یعنیاست، مگر مخمصه فقط شکم است  مخمصه  یروح

شند  دِیشد یگرفتار د؛یشد یِهر   ر گرفتار دایپ ست و  ر ا یاه  نیبه او رو آور   ا
 .جا إضطُرَ

حفظ جان انستتتتان  ی( اگر برا28عمران،)آا« إلَّا أن تَتَّقُوا مِنهُم تُقَا ً» دیفرض هن مًالً
حفظ جان، انکار خالفت هند حالا استتتت، هفر  یحالا استتتت، اگر برا دیبگو یهفر
 نجایاستتتت، ا هیحفظ جان حالا استتتت، تق یب انکار نبوت و... برادیب انکار توحدیبگو

حفظِ  ،ی ر خطر جان د،یرستت یخطر جانو به حد  دیاستتت. اگر به شتتدّت رستت هیهم تق
 . ر لفظ ی ر لفظ، و حفظ احکام اصل یاصل دیجان اوجو است از حفظ عقا

س ییهرجا  ر ست تا ه شد  ا صحبت  سائل  سبت به تمام م از  یهه مقدار یاز قرآن ن
 هند دایپ یاز هلّ آن اطالع نسب خواندیقرآن را م

ست هه  ر همه نیا [..] صاتِ قرآن ا صا ها خدا بحث قرآن  ر هلّ بحث یجا از اخت
 یتمام احکام به طور مختلف جمع است، مًل برخ یشما هر صفحه را باز هن هند،یم

فصتتل را  کینفر اصتتالً  کی دیهه فصتتل اوا و  وم  اشتتته باشتتد، شتتا ستتتیها نهتاب
چند صتتتتفحه بخواند با تمام احکام به طور مختصتتتتر  یمطالعه نکند، اما قرآن هستتتت

سالم، اخالق، معامالت  دی: توحهندیبرخور  م ست، برزخ ا ست، معا  ا ست، نبوت ا ا

 .است یو احکام اصل یاست، احکم فرع

 

ها هه ما بدون آن نیب ههنیا یبعد از اتمام هر مستتهله، ول یب ولحیحرف شتتما صتتح]
هستتت اما  ر  یانهیقر کی ریتطه هی ر آ م،یبفهم میتوانینم اتیاز روا یپشتتتوانه  هن

 [.ستین یانهیقر چیه نجایا

 

چون  م،یخو ش عرض هن ی ر جا دیهه با می ار یبحث مفصتتتتل هیآ نیا ی ربار  ما
 طلبد،یم اریبحث بستت هیآ نی. اشتتو یو هم ظلم به بحث م شتتو یهم به شتتما ظلم م

 .نیاهماا   هیهم آ غیتبل هیآ هم

 [شو یاهماا به چه معناست  رست م میبگوئ جانیاگر ا]
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ستتتور  مائد  نازا شتتتد ، احکامِ  هیهه آ ی ر ستتتاا آخر مدن ی ر عهد مدن ایآ دینیبب
نشد  بو    اینبوت و معا  قبال  هر شد  بو   د،ینشد   احکامِ توح ای هر شد   یاصل

هل احکام هل احکام  هر شد  است.  نینشد  بو   بنابر ای هر شد  بو   یاحکام فرع
هم  هر  گری  یهاانعام هم  هر شتتد ،  ر ستتور  یستتور و  م و...  ر  تهیم نیمًالً هم

 ،یاصتتل یِدتیاز نظر عق دها،یو نبا دهایهل احکام، با نیبقر . بنابر یشتتد  مًل ستتور 
 ر بُعدِ  نینماند  جز استتتمرارب اصتتل   یچیماند   ه یهمه موار   هر شتتد ، پس چ

 یاستتت هه برا بار نیاول نیا کنی ر بُعد احکام هالً  هر شتتد  ول نیو اصتتل   دیعقا
 نیقبالً هامل نبو   البته عرض هر م ا ایآ«. اهملتم ومیال»: دیگویاستتتتتمرارِ استتتتالم م

صل  یبحث، بحث  ق ست هه طلبتان با یو مف شد برا دیا شا اهللب هم آ یبا  هیفر ا ان 
 نَثُمَّ أورَثنَا الكِتَابَ الَّذِی»فاطر استتتت هه:  هیاستتتت، هم آ لیتکم هیاستتتت، هم آ غیتبل

 ارند  ی اللتِ قطع قًایهستتتند هه  ق یاتیآ ات،یآ نی( ا32)فاطر،« اصتتطَفَینَا مِن عِبَا ِنَا
 یقرآن یِ(، از جمله مرا اتِ قطعهمیاستمرارِ خالفتِ معصومان)صلوات اهلل عل ههنیبرا

 .است

 

 یروحان یو خانه یجستتتتمان یخانه ریتطه نیهه جمع ب دیشتتتتما فرمو  ر،یتطه هیآ]
 [نشد ریتطه یجسمان یاست. خوب آنجا هه خانه

 

گر  ، هه  ریالزم است تطه یبه قدر غمبریپ یِجسمان یخانه یکی و بُعد است.  د،ینیبب
مکلف  غمبریزنان پ ف؛یاستتتت.  ر بُعد تکل یاستتتت، حرامش  و بُعد یواجبش  و بُعد

تِ واجبات را  و مراعا هنند،یم یزندگ ی ر جوِّ وح غمبر،یپ یهستتتند، چون  ر خانه
امر واجبات و ترک محرمات را  و برابر هنند، پس  اتِبرابر هنند. مکلّف هستتتتتند مراع

هه « عنکم الرجس... ذهویاهلل ل دیریانما »: یواقع ریاستتت. اما تطه یفیتکل ریتطه نیا
 جاب،ی ر سلو و ا نیهل معصوم انیرسالت منحصرأ  ر م تیاهل ب عًا،یو تشر نًایتکو

 یهانقصان هاست،صانهه ا هابِ هل نُق« عنکم الرجس ذهویل»منحصر به فر  است: 
 ر  ر،یتطه «رایتطه طهرهمیو» شتو یهالً حستاب م ،یرینقصت یهاو نقصتان یقصتور

هم  ،یعیهه امکان  ار   ر آن جا باشد هم  ر بعد تشر یهلِّ جهاتِ هماالت و فضائل
 یرا از بُعد جستتمان غمبریپ یخانه فِیت تکلخدا خواستتته استت نی. بنابرینی ر بعد تکو
خانه است. پس  ر  و  نیهم باالتر یانیو وح ی ر بُعد روحان غمبریپ خانهباال ببر . و 
ست. پس آ نیبُعد  ر باالتر شد بهتر از ا ریتطه هیمراحل ا  ر هلّ قرآن هه  نجا یهجا با

 نی. بنابرجاستنی ا   شد  است  ر هل هم غمبریبه زنان پ یجابیو ا ی ستوراتِ سلب
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 هند،یرا ثابت م یانیمراتو طهارت وح نیالترهه با ریتطه هیمنحصتتتتر به فر ِ آ یجا
 نی. پس بهترهندیرا هم ثابت م غمبریپ یخانه یِطهارت جستتتتمان فِیتکال نیباالتر

 !نجاستیجاش ا

 [...اهماا هیآ نیا ی... ولاقیشد  است به خاطر هم س هیتوج ر،یتطه هیآ]

 .شو یجلسه بعد چون مفصل است و ظلم به مطلو م یبحث باشد برا نیا

ست و تنها هم قرائات سلم نیقرائت موجو  ب نیمختلف قرآن باطل ا ست هه با  نیم ا
 است د یبدست ما رس یباق یحفظ ربان

 هه به عنوان یخیاختالف تار کی ایهه نقطه، اعراب  یخیاختالف تار نیباالخر  ا]
ما مییگویو م م،ینیبیم یامر خارج کی یخدا قرآن را حفظ هر   بفر تا چه حد  دی

صتتترف الفاظ  ایاستتتت  آ یمرا  چه نوع حفظ دیگویهه خدا م یحفظ هر  ، و حفظ
هه ارائه شتتد   ییهادگا یو   میهن اظرا لح یخارج یهانهیقر میاستتت  اگر ما بخواه

 [د ی ه حیمًل اختالف  ر قرائات را لطفا توض

هه؛ قرائاتِ مختلف، تواتر ندارند و اگر  میهن دعرضیاستتت هه با یهم بحً نیب اقرائات
 .هستند زیهم تواتر  اشتند  ر مقابلِ تواترِ قرآن ناچ

 [قرائت حفص تواتر  ار   یعنی]

ندار یهار حدّ تواتر استتتتت. ا م،یبه حفص  ئت موجو ِ قرآن، فوق  ئت  ر  نیقرا قرا
هل مسلمانان و هل  نیقرائتِ متداوا ب نیا ر،یو تفاس یچاپ یهاقرآن ،یخط یهاقرآن

ست. بنابر نیتریقرائت قطع نیها از هنگام نزوا تاهنون، امکلف  یاگر قرائت نیقرائت ا
  اشتیاگر تواتر هم م ههنیا ی. چرا  برامیهنیقبوا نم ند،بخوا «طهَرنَی»را  «طهُرنَیَ»

پنج هزار نفر  ند،یرا بگو ینفر مطلب ار یلیت. مًالً صتتتد ماستتت زیتواتر ناچ نی ر برابر ا
 ار یلی ر مقابل صد م کنیتواتر است ول ییپنج هزار نفر به تنها ند،یرا بگو یهم مطلب

 .ندار  یاست و قدر چیه

قرآن  ر  نیهه ا  هدینشتتان م« إنَّ عَلَینَا جَمعَهُ وَقرآنهُ» ایو « انا له لحافظون» نیبنابر
إنَّ عَلَینَا جَمعَهُ وَقرآنهُ ن »ها. مًالً:  ر نقطه یمحفوظ استتتتت، حت یانیهلِّ جهاتِ وح

قرآن  ،«رآنَهُق»بکله  ستتت؛یهه ن« قرائاته» هی(  ر آ18و17امت،ی)ق« فَإ َا قرآنا ُ فَاتَّبِع قرآنهُ
خواندنِ  نیخواندنِ واحد قرآن، ا کیخواندن.  ر  کی یعنیخواندن، و خواندن  یعنی

استتت هه  نیهم یخواندن وحدان نیا ایآ نیاستتت. بنابر یقرآن مربوط به وح یِوُحدان
هل  نیو تواتر ندار   بنابر شتتتترندیب ایچند نفرند  انًایهه اح یقرائات ای ار    یتواتر هل
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ست هم یِهه متواترِ قطع ی. آن قرائتستیمرا  ن اتقرائ نیا قرآن  نیفوق هل تواترات ا
 .ستیهه ن« قرائنه» هیاست. چون  ر آ

از تواتر  ارند هه  ر تمام  نییهه اصتتول یفیهه  ر  ستتت ماستتت، طب  تعر یقرآن نیا]
شد، متواتر ن شته با ست از قرن یقرآن نیو ا ست،یطبقات تواتر  ا ست ما هه  یهه  ر  

 [هر   است، دایها از باال شروع به اعماا هر ند وحدت پحکومت

 .قرآن است نیآن از زمان رسوا همقر نیا

ست، اگر  یزمان شو ،یثابت نم یخیاز لحاظ تار نیا] شته ا بو   هه اختالف وجو   ا
استتت.  تریاز حفص همه قو یهه  ر آندلس استتت آن از نظر ستتند یاشتتتبا  نکنم قرآن

چاپ شد  بو  هه استفا   هر   بو  هه چون خدا خو ش  ناتیهم  ر مجله ب یامقاله
هم  تیروا نیتریحفص قو تیروا نکهیا اهر  هه ب یقرآن را حفظ هر   استتتتت، هار

 [.را خدا خواسته است نیهر ، و ا دایرواج پ نیحاا ا نینبو  اما با ا

 نه  ایاست  نیهم تر،یقرائت متواترتر و قطع ایها، آاصوال  ر قرائت د،ینیبب

 [قرآن حفص  ست ما آمد  نی و سه قرن است هه ا نیا]

وَر، با ا نیبا ا ات،یآ نیقرآن با ا نی. امیندار یبه حفص هار ما  نیقرائت، با ا نیستتتتُ
 یهانبو  ب قرآن یگریاستتتتالم بو   و اصتتتتالً قرآن   خیقرآن  ر طوا تار نیالفاظ، ا

نبو   استتتتت.  یگری  یهاقرآن یبو   ول یگری  یهاوجو  ندار . بلهب قرائت یگری 
قرآن استتت،  نیاستتالم هم خِیموجو   ر طواِ تار آنقر نیقرآن استتت، هم نیقرآن هم

 نیاستتتتت، هم ریهه  ر حفظِ حفّاظ و  ر تفاستتتت یو حفظ یو چاپ یقرآن خط نیهم
نقل  انًایرا ضتتتمنًا و اح گریقراتِ   نیاستتتت را ا طورنیقرآن استتتت. بله قرائتِ فالن ا

فوق  خیرهاستتت، و  ر طوا تاهه مور  اتفاق هل مستتلمان یقرائتِ اصتتل یول هنندیم
قرآن  یقرائت اصتتل نیهه فوقِ حدّ تواتر استتت، ا نیا ایاستتت. آ نیحدّ تواتر استتت هم

هم  نیاست. ا چیتواتر ه نی ر مقابل ا یتواتر  ار  ول ایهه تواتر ندار .  یقرائت ایاست 

 .خواهد بو . ان شا اهلل نیبحث ما هم پس فر ا ایفر ا،  یبرا میبحث هن دیبا


