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عدم تحریف قرآن

بِسمِ اهللِ الرَّحمَنِ الرَّحیِمِ
ألحَمدُ هللِ ربِّ العالَمینَ وصلّی اللّه عَلَی مُحمّدٍ وَعَلَی آلهِ الطّاهِریِن

ا شکالی ا ست در جریان عدم تحریف قرآن به زیاده یا نقی صه؛ یا جا بجا شدنِ لفظ و
یا جا بجا شدددن آیات و ُسددرَر؛ ه از فرا اهک اباب و ه از فرا مسددلمین .اهک
اباب میگریند شما مسلمانها اه قائک هسبید قرآن تحریف نشده است؛ یکی از علک
آن این ا ست اه خدا قرآن را برای مکلّفان ،تا آخرِ زمانِ تکلیف ،ار سال فرمرده ا ست،
آیا قادر ا ست جلری تحریف را بگیرد یا نی ست؟ فبعًا قادر ا ست .حال اه قادر ا ست
اگر جلری تحریف را گرفبه اسدددت برای اسدددبمرارِ حجّتِ وحیانیِ قرآنی اسدددت .خرب
همین مطلب در ابابهای آ سمانی قبک هم ه ست .طرر «بائُکَ تَجُر وبائی التجر؟».
طرر قرآن اه اباب آسمانی است؛ خدا بر خرد واجب ارده است اه او را از دسببردِ
تحریف حفظ ا ند ،بر مب نای آ یاتی مان ند« :إن َّا نَحنُ نَزَّلن َا ا لذِّكرَ وَإن َّا ل َهُ لَح َافِظُرنَ»
(حجر )9،وآیات دیگر؛ اما ن سبت به ابابهای آ سمانی دیگر تعهدی به حفظ ندا شبه
ا ست؟ این ا شکال از فرا یهرد و ن صارا و از فرا گروهی از علمای ا سالم اه قائک
به تحریف قرآن به نقیصه هسبند ایراد شده است.

رن قرآن اباب خاتم ا ست وعده محافظت آن داده شده ولی این وعده درباره سایر
ابب نبرده است
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پاسد این اسددت اه اوال :رن قرآن ابابِ خاتم اسددت ،وحیِ پایانیِ برای اکِّ مکلفان
اسددت؛ تا آخرِ زمان تکلیف ،اگر تحریف میشددد ،حجتِ بالغهی الهی از بین میرفت و
آیا میشدددرد مکلفان ،به ابابی اه البقافی اسدددت؛ مکلف باشدددند؟ به ابابی اه وح ِ
ی
رحمان و وحیِ شیطان در آن مخلرط است؟ ولیکن در ابابهای قبک اه مرقت است
نین بالیی وجرد ندارد.

اگر قرآن مررد دسددببرد قرار بگیرد معجزهی پیامبر خاتم نقض میشددرد و دیگر معجزه
نیست

قرآن تنها معجزهی اصددلیِ خاتم النبین(ص دلّی اهلل علیه وآله وس دلّم) اسددت ،اگر به این
معجزه دسددت بخررد ند اشددکال در این اباب وارد اسددت :یک :حجت بالغه ناقص
خرا هد برد .ح جت بال غهی تبیین ان ندهی اح کامِ تکلیفی از برای اک مکل فان .دو:
نقضِ اعجاز قرآن اسددددت .رن یکی از فرق هایی اه بین قرآن و سددددایر اباب های
آ سمانی ا ست؛ این ا ست اه؛ سایر ابابهای آ سمانی به خردی خرد معجزه نی سبند،
بلکه معجزاتی مانند معجزات مرسدی و عیسدی و سددایر پیامبرانِ صدداحب اباب(علیهم
السددالم) ت بیت اردهاسددت اه اینها رجالِ ربانی و وحیانی هسددبند ،پن نخسددت ،نظر
معجزات برای ت بیت ربانی بردن و وحیانی بردنِ سخنان و اعمالِ این پیامبران است.

در بُعد دوم بای سبی ا سانی اه پذیرفبند؛ اه مر سی و عی سی و مانند شان (از نظر این
معجزات) وحیانی ه سبند الزمهی این پذیرش این است اه ابابهایی را اه اینها به
عنران وحی ابراز داشدددبهاند قبرل انند .اما قرآن شدددریف دو بُعدی اسدددت؛ هم ابابِ
شددریعت اسددت و هم فرقان اسددت .قرآن تنها معجزه اامکِ خالدِ مسددبمرِّ إلی یرم الدین
ا ست اه هر ند علم پیش برود ،هر ند عقک ب شر ،علم ب شر ،ار شش و ااوش ب شر،
در دانش های گر ناگرن پیشتر برود ،قرآن بارزتر و ظاهرتر و رب ّانیبش و وح یانیبش
آشکارتر میگردد.

روی این اصک اگر قرآن تحریف می شد این دو نقص برد :یک نقص :در بالغِ شریعت
و ابالغ شریعت .نقص دوم :در نفیِ اعجاز ،رن اگر قرآن تحریف شده باشد اعجازی
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هم در اارش نیسددت و اگر اعجاز نباشددد دیگر مسددلمان شدددن و گرایش به شددریع ِ
ت
آخرین وسددیلهای ندارد .نه وسددیلهی معجزات جسددمانی اه برای سددایر پیامبران برده
است ،و نه وسیلهی معجزهای علمی اه قرآن است .ولیکن ابابهای آسمانیِ دیگر اه
معجزه نیسددبند ،اگر تحریف شدددهاند دارای جهاتی ند اسددت اه خدا جلری تحریف
تحریف انندگان را نگرفبه است.

اگر قرآن تحریف میشد دیگر حجّت بالغهی الهی وجد نداشت

یک :اگر م ال اسدددفارِ پن گانهی تررات احیانًا تحریف شدددده اسدددت ،ابابهایی اه بر
پیامبرانِ بعدی مانند سدلیمان ،داوود ،أشدعیاء ،إرمیاء ،حبقرق (علیهم السدالم) و سدایر
ابابهایی اه بر انبیاءِ اسرائیلیِ دیگر اه نازل شده است؛ بیانگر تحریفات است .تبیین
میاند؛ فالن آیه تحریف است فالن آیه بشری است ،فالن آیه رحمانی است .بنابرین
خدا ت ضمین ارده ا ست حفظ وحیِ ابابهای قبلی را با تبیینهایی اه در ابابهای
وحیانی بعد شده .اما نسبت به قرآن ،بعد از قرآن اباب وحیانی وجرد ندارد تا اگر در
قرآن تحریفی اتفاق افباد آن را تبیین اند ،بلکه قرآن خردش مُهیمِن اسددددت و مبیّن
است نسبت به اک تحریفاتی اه در ابابهای آسمانی اتفاق افباده است.

اگر مکلفین در تررات و انج یک دقت انند میترانند تحری فات خالا عقک و علم و
حن را تشخیص دهند

در ثانی ،در خرد تررات ناناه تحریفاتی اسددددت ،در خرد انجیک و خرد ابابهای
آ سمانی قبک ،اه بعدًا تحریفش بیان شده ،در خرد اینها هم اگر مکلفانِ به این ابب
آسمانی دقت انند و بررسی انند ،وحیِ شیطانی را از وحی رحمانی میفهمند.

وحیِ رحمانی درخشددان اسددت ،رن با عقکِ انسددان ،علمِ انسددان ،فطرتِ انسددان ،با
مرازینِ انسددانیِ راسددتنگرِ انسددان مرافا اسددت .بنابرین آیاتی اه بر خالاِ ترحید ،بر
خالاِ نبرّت ،بر خالاِ معاد ،بر خالاِ عدل ،بر خالاِ عقک اسدددت ،خردشدددان بیانگر
این هسبند اه اینها رحمانی نیسبند و شیطانی هسبند.
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تحریف تررات و انجیک خرد رمزی ا ست برای یهرد و ن صارا اه پیجری حجّت بالغه
الهی باشند

سه :اصرال تررات و انجیک و سایر ابابهای آسمانی ،اگر اصال تحریف نمی شد ،این
خرد رمزی برد بر بقا و اسددبمرارِ یهردیان و نصددرانیان بر شددریعتِ تررات و انجیک .اما
این تحریف شدددن ،مرجب اسددت اه اینها پیجریی انند از ابابی آسددمانی اه هرگز
تحریف نشددده اسددت .بنابرین درسددت اسددت اه تحریف شدددن اار طلطی اسددت و اارِ
شیطانی است ،اگر ه خدا جلری این اار شیطانی را در ابابهای بعد گرفبه است ،و
در خرد این ابابها اگر دقت نکنید نگرفبه اسددت ،اما یک مصددلحبی اسددت در ایناه
خدا جلری تحریفاتِ اصلیِ این ابابهای آسمانی را نگرفبه است ،و آن این است اه
این یهردیان و این نصرانیها مجبرر شرند و مضطر شرند و پیجریی انند و بررسی
انند ،و ابابی آسددمانی و طیر محرّا (تحریف نشددده) اه حجتِ بالغه اسددت را بیابند.
بنابرین این ا شکالِ یهردیان و ن صرانیان و ا شکال بع ضی از علمای ا سالم اه بر عدمِ
تحریف قرآن گرفبهاند ،این اشکال برفرا شده است.

قائلین به تحریف قرآن ،فقط قائک به تحریف به نقیصه هسبند

وانگهی آیاتی یا سررههایی اه مدعیانِ تحریف قرآن به ما ن شان دادهاند اه اینها در
قرآن برده اسددت و بعدًا حذا شددده اسددت ،رن قائلین به تحریف در میان مسددلمانان
فقط در بُعد نقی صه قرآن ا ست ،در بُعد ا ضافه نی ست مگر ب سیار ام و امرنگ ،مانند
اسددانی اه گفبهاند سددررهی ابرلهب از قرآن نیسددت ،به قرآن اضددافه شددده برای ایناه
لعن به عمری پیغمبر بشرد و پیغمبر ناراحت بشرد ،و حال ایناه اگر سررهی ابرلهب
در قرآن وارد نمیشددددد این بدتر برد .خدا میخراهد بگرید؛ ابرلهب اه عمری پیغمبر
اسددت ،عمر بردنِ پیغمبر دلیک بر سددعادت و نجات نیسددت بلکه خدا ،عمری پیغمبر را
هم در سرره خاصِ ابرلهب لعن میاند.
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حاجی نرری در فصددددک الخطاب  19جمله آورده و گفبه این ها آ یاتی بردهاند اه از
قرآن حذا شدهاند!

در آیاتی اه میگریند در قرآن برده و نقیصددده اسدددت ،حاجی نرری در اباب فصدددک
الخطاب 19 ،آیه ذار ارده اسددت اه در مقدمهی تفسددیر الفرقان از صددفحه  44به بعد
اینها ذار شده .مطلب حقیقی این ا ست اه؛ ا سانی اه این آیات را جعک اردهاند و
ادعا اردند اه از قرآن برده و حذا شده ،هیچ دلیلی بر این مطلب ندارند مگر دلیلی
علیک .برای ایناه خردِ این آیاتی را اه ادّعا اردهاند از قرآن حذا شددده اسددت؛ خرد
این آیات نمایانگر اسددت اه این آیات اصددال عربی نیسددت ،نه از نظر لفظی نه از نظر
معنایی درسددت نیسددت ،و حبی اگر هم از نظر لفظی و معنری درسددت باشددد ،خرد این
آیات نشانگر این هسبند اه قرآنی نیسبند .رن قرآن ،آیاتِ ربانی است؛ «أوَلَم یَكفِهِم
أن َّا أنزَلن َا عَلَیكَ الكِب َابَ یُبلَىٰ عَلَیهِم» (عنکبرت )51،خردِ قرآن ،بیّ نهی اافی و حجتِ
بالغهی الهی است بر ایناه وحیانی است ،اما این آیات  19گانهای اه ادّعا شده است
در قرآن برده و حذا شده است! خردِ این جمالت دلیک بر جعک است .دلیک است بر
دروغ ،دلیک اسددددت بر ادعای بیربط ،رن هم از نظر لفظ طلط دارد ،هم از نظر معنا
طلط دارد ،و حبی اگر طلطِ معنری و لفظی نمیداشدددت ،خردِ این جمالت ،فریادگر بر
این حقیقت است اه وحی نیست ،این فکر عادی بشری است.

همه جمالتی اه حاجی نرری نقک ارده از طالیان اسدددت؛ میگریند اسدددم علی(ع) در
قرآن برده و حذا شده است!

حاال؛ یک سیر مخبصری انیم؛ عدد  19عددِ زبانهی جهنم است اه «عَلَیها تِسعَةَ عَ َشرَ»
(مدثر ،)30،و نرزده آیه به خیال خردشددان ذار اردهاند اه اینها در قرآن برده اسددت
اما بعدًا حذا شددددده! م ال «فبدّل الذین ظلمرا آلَ محمدٍ حَقّهم طیر الذی ق یک لهم
السددددماء» (آیه جلعی) ،این آدمی
فانزلنا علی الّذین ظلمرا آل محمدٍ حقهم رجزًا من ّ
اه این حرا را زده اسددددت ،اگر به قرآن مراجعه میارد میفهمید اه؛ «الذین ظلمرا»
(بقره )59،همان یهردیها هسددبند اه آیات قبک و آیات بعد نشددانگر این اسددت اه این
آیه ،تربی یهردیانِ ظالم است و این یهردیان اه پیغمبر را قبرل نداشبند به آل پیغمبر
ظلم اردهاند!؟ وقبی اه اصددک را قبرل نداشددبند به اصددک ظلم اردند دیگه جایگاهی
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برای آل باقی نمیماند اه بخراهد بگرید «آل محمد» .اینها اصرار دارند آل محمد و
نص دًا در قرآن برده و افباده اسددت .و اینها از طالیها هسددبند .اه اینجا
علی و والیت ّ
در تفسددیر هم نرشددبهایم« :والذین ظلمرا هنا هم جماعة للیهرد حیث ظلمرا انفسددهم
ونبیهم فبدلرا قرل الحا حِطَّه» اه در بحث «حطة» (بقره )58،است اه «وقرلرا حطة»
به اینها گفبه شد «حطّهٌ» یعنی خضرع انید و وارد بیت المقدس بشرید .گفبند :نخیر
تر با خدایت به بیت المقدس بروید و با عمالقه جنگ انید ،وقبی اه صددددل شددددد و
ا صالح شد و زمین در ست شد ما میآییم .ا صال این بحث نه بحث محمد( صلّی اهلل
علیه وآله و سلّم) ا ست نه بحث آل محمد ا ست ،بلکه اینها ظلم اردند به االمِ خدا
و ظلم اردند به خردشرن! و این ه ربط دارد به اینکه آل محمد در اار باشد؟!

ُسدددهُم أن یَکفُرُوا بِمَا أنزَلَ اللَّهُ فی علیٍ» (آیه
بئسدددمَا اشدددبَرَوا بِهِ أنف َ
آیه جعلی دوّمَ « :
جعلی) ،اینهم مربرط به یهردیها است اه «فی علیٍ» را اینها اضافه اردهاند.

سددده :میگریند« :ولبکن منکم ائمهٌ( »...جعک) به جای آیهی «وَلبَكُن مِنكُم أُمَّة یَدعُرنَ
إل َى الخ َیرِ وَیَددُم ُرُونَ بِددالم َعرُواِ وَی َنه َرنَ ع َنِ الم ُنك َرِ وَأُولَ ٰئِددكَ ه ُمُ الم ُفل ِح ُرنَ»
(آلعمران ،)104،آیا امر به معروا و نهی از منکر فقط مربرط به ائمه ا ست؟ یعنی این
حسدب اکِّ شددرای ِع
واجبِ اخبصدداصدیِ مربرط به ائمه معصددرمین اسددت فقط؟ نخیر! بر َ
الهی امر به معروا و نهی از منکر از واجبات طیر تعیینی است .واجبات افایی بر اکِّ
مَن فیهِمُ الکفایة واجب است ،اما ایناه صالت و صرم ،علی االعیُن ،واجب است و
در اخبصدداص پیامبران نیسددت ،همچنین امر به معروا و نهی از منکر بر حسددب آیات
قرآن ،آیاتی ترراتی ،آیاتی انجیلی ،آیاتی از ابب اصلی و فرعی عهدین ،این مربرط به
اک مکلفان است.

هار :میگریند «یَا أیُّهَا النَّاسُ قَد جَاءَاُمُ الر َُّسددرلُ بِالحَاِّ فی والیتِ عَلیٍ» (جعلی) به
جای آ یهی « :ی َا أیُّه َا الن َّاسُ ق َد ج َاءَكُمُ الر َُّسددددرلُ ب ِالحَاِّ مِن رَبِّكُم ف َُمِنُرا خَیرَا لَكُم»
(نسدددداء ،)170،این یعنی ه؟ یعنی پیغمبر به حا ،فقط رسددددالبش درباره والیت علی
اسددت!؟ م ک یحیی! یحیی(علیه السددالم) اه حقًا منادی و ندا انندهی رسددالت و بع تِ
مسدددی برد؛ اینها هم همینفرر اردند اه« :یَا أیُّهَا النَّاسُ قَد جَاءَاُمُ الر َُّسدددرلُ بِالحَاِّ

6

فی والیت علیٍ»! یعنی رسددالتِ رسددرل بالحا ،فقط در والیت علی اسددت .و راجع به
معاد و ترحید و نبرت و رسالتِ خردش نیست.

پن  :میگری ند « :یا أیُّه َا ال َّذِینَ أُوتُرا الکِب َابَ آمِنُرا بِم َا انَزَلن َا فی علیٍ نررًا مبی نًا»
(جلعی) به جای آیهی« :یا أیُّهَا الَّذِینَ أُوتُرا الكِبَابَ آمِنُرا بِمَا نَزَّلنَا مُصددددَدِّقا لِمَا مَعَكُم
مِن قَبکِ» (نساء( ،)47،با خنده) بابا اینها هنرز به پیغمبر ایمان نیاوردهاند!

شددددش :میگریند« :یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُرا أوفُرا بِالعُقُردِ البی عُقِدَت علیکم المیرالمرمنین
علی ابن ابی طا لب» (جعلی) ،به جای آ یهی« :ی َا أیُّه َا ال َّذِینَ آمَنُرا أوفُرا ب ِالعُقُردِ»
( ما ئده )1،خرب ب عد از این آ یه حر مت محر مات اسدددددت و حر مت محرّ مات أالی
(خرردنی) ،این ه ربطی دارد به والیت امیرالمرمنین؟ بله «الیرم ااملت لکم دینکم»
از باب ایناه عقدی از عقردِ اصددلی اسددت ،رن عقرد یا عقرد اصددلی اسددت یا عقرد
فرعی .عقرد اصددددلیِ سددددده گا نه ترح ید ،نبرت و م عاد اسدددددت و ع قدِ وال یتِ امیر
المرمنین(علیه السالم) ،عقدی است اه اسبمرارِ نبرت است.

هفبم :میگریند« :یَا أیُّهَا الر َُّسدددرلُ بَلَِّ مَا أُنزِلَ إلَیکَ فی علیٍ» (جعلی) به جای آیهی:
«یَا أیُّهَا الر َُّسدددرلُ بَلَِّ مَا أُنزِلَ إلَیكَ مِن رَبِّكَ» (مائده )67،اصدددال اسدددماء ائمه در قرآن
وجرد ندارد ،یکی از اعبراضدداتی اه میانند این اسددت اه ائمه اگر حا هسددبند ،اگر
والیت ائمه ثابت اسددت را در آیات قرآن ذار نشددده؟ میگرییم :اصددال ذار اسددم در
قرآن ،دلیک نیست .زید ذار شده است ،ابرلهب ذار شده ،خرب ذار شده ،بد ذار شده،
م ال یک ا شی شی پر سید اه ایناه در قرآن مریم( سالم اهلل علیها) بارها ذار شده و
فافمهی شددما ذار نشددده آیا دلیلی بر این نیسددت اه مریم ما مقدم اسددت بر فافمهی
شما؟ گفبم نخیر! برای اینکه در قرآن هیچ اسم زنی ذار نشده و مریم(سالم اهلل علیها)
 21مرتبه ذار شددددده برای دفاع از او .رن تهمت وقیحی به مریم(سددددالم اهلل علیها)
زدهاند در قرآن از او دفاع شددده اسددت .عیس دی هم ذار شددده اسددت ،ولیکن مریم مادر
عی سی را ذار اردهاند برای دفاع از او ،ولذا در قرآن؛ اوال :اسم هیچ زنی از زنان پاک
و با ایمانِ درجهی اول نیامده ا ست .م ال آ سیه بنت مزاحم ،در قرآن با عنران «امرأتُ
فرعرن» (قصص )9،آمده است و اسم آسیه در قرآن نیست.
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ثانیًا :اگر در قرآن هزارها بار اسم علی(علیه ال سالم) ذار شرد این دلیک نی ست ،رن
علی زیاد اسددت .حسددن زیاد اسددت و ...فقط خصددرص دیاتی اه برای اسددبمرارِ خالفتِ
مع صرمانه ر سرل ا ست؛ این خ صر صیات در آیات ب سیاری ذار شده ا ست .از جمله
آیهی سددرره فافر« :ثُمَّ أورَثنَا الكِبَابَ الَّذِینَ اصدطَفَینَا مِن عِبَادِنَا» (فافر )32،اه بح ش
مفصک است.

هشددددبم« :إنَّمَا أنتَ مُنذِرٌ وعلیٌ لککِ قرمٍ هادٍ» (جعلی) به جای آ یهی :آآاااا«إنَّمَا أنتَ
مُنذِرٌ وَلِكُکِّ قَرمٍ هَادٍ» (رعد ،)7،آیا این قابک قبرل اسددت!؟ خداوند به پیامبر میفرماید:
تر منذری ،تر منذرِ رسددالت أخیر هسددبی و برای هر قرمی هادیای هسددت؛ ه رسددرل
باشددد ،ه امام باشددد ،ه عالمِ طیر رسددرل و امام باشددد .هادی اعمّ اسددت از؛ هادی
رسددالبی ،هادی رسددرلی ،هادی امامِ معصددرم ،هادی طیر معصددرم .بنابرین «وعلیٌ لککِ
قرمٍ هادٍ» اوال علی(علیه ال سالم) لککِ قرمٍ نبرده ا ست [ ]..پن لکُکِّ قرمٍ ،الیّتِ مهدی
بردنِ هر قرمی را تا یرم القیامة شددامک اسددت اه شددامک حضددرت علی(علیه السددالم)
نمیباشد.

تمام جمالتی اه در تحریف قرآن ذار شده همه از لحاظ علمی و ادبی دارای نقص و
تناقض است

و همیچنین آ یات دیگر .اصددددرال نان اه دیروز عرض اردم ،ادعای تحریف ،ادعایی
ا ست خالی از هر دلیلی و هر دلیلی اه آوردهاند علیهِ خرد شان ا ست .اکِّ آیات قرآن
و آیاتِ خاصددی از قرآن ،دلیک اسددت؛ این آیات قرآن در اکّ و خرد آیاتی اه دلیک بر
عدم تحریف اسددت در بعض ،اال دلیک بر این اسددت اه؛ قرآن ابابی اسددت معصددرم از
خطُ ،معصرم از جهالت ،معصرم از تناقص و معصرم از تحریف ،ه تحریف به زیاده
ه تحریف به ام.

و این ادعایی است اه بعضی از جُهال از مسلمانان اردهاند ،روی خیاالت طلرِّ تشیع،
الش دی و الش دیخه إذا
اما ایناه بعض دی از جهّال سددنی هم این اار را اردهاند م الّ « :
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زنیا فرجمرهما الببة»! (جعلی) خرب این جمله داد میزند اه عربی فصی هم نیست.
(خنده) .این خردش بیانگر است اه جعک است.

اگر آیهای از قرآن در نه البالطه باشدد اامال آشدکار اسدت اه این جمله با بقیه مبن
تفاوت دارد

فرض انید اه اگر یک آیه قرآن ،یا یک نصفه از آیه قرآن در نه البالطه باشد ،اسی
هم اه عربی نمیداند و فارس اسددددت میفهمد اه این طیر از آن اسددددت ،این جمله
خردش بیانگر اسددت بر ایناه این عبارت طیر از بقیه مبن اسددت .با اینکه نه البالطه
ابلَ و افص ِ االمِ بشری بعد از پیامبر اارم است.

بنابرین صددحبت اردن در این مرضددرع ترضددی واضددحات اسددت و اگر ما صددحبت
میانیم به این دلیک است اه این طلطهای اصلی و فرعی ،طلطهای ادعایی ،طلطهای
خردی و طلطهای طیری اه نسبت به قرآن در بُعدِ تحریف ،جا بجا شدن ،ظنّی الدالله
بردن ،تمامِ اینها حسددابش روشددن اسددت ،فقط بر مبنای لغت عربی! اسددی فقط لغت
عربی بلد باشد ،میفهمد اه این عربیتر است یا آن عربیتر است.

اگر قرآن بر خالا ادبیات ظاهری مطلبی بگرید؛ ا صالت با قرآن است را اه بالطت
و فصاحت قرآن در اوج است

م ال یک ااری اه اخیرًا مسدددیحیان اردهاند و ما در حال جراب دادن به ایشدددان در
اینبرنت هسددددبیم ،میگریند اه :در قرآن ،فالن جا ،مفعرل مرفرع اسددددت در فالن جا
فاعک منصرب ا ست! و جرابی اه ما دادیم و در اینبرنت هم پخش می شرد ،این است
اه اگر ا سی در برابر شما ده مبر بپرد ،و بعد ادعا اند اه من قبال یک مبر پریدهام آیا
شدددما سدددخنش را قبرل نمیانید!؟ حاال ،قرآن اه بر حسدددب اعبرااِ اکّ عربها ،ه
مسددلمان ه مس دیحی ،در حدِّ اعالی فصدداحت و بالطت اسددت ،ولر طیر مسددلمان اه
قبرل ندارد وحی اسددت؛ ولیکن همین طیر مسددلمان اه قبرل ندارد وحی اسددت ،م ک
حداد بیروتی ،اه هارده اباب نرشددبه و خراسددبه اثبات اند اه القرآن نسددخهٌ عربیة
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من العهدین (قرآن نسدددخه عربی از ابابهای آسدددمانی قبلی اسدددت!) ،ولیکن در اعال
درجهی فصاحت و بالطت بردن آن ،هیچ شکی ندارد.

این قرآن اه باالترین محرر فصدداحت و واالترین محرر بالطت اسددت؛ اه حبی بُلغا و
فُصددددحای بسددددیار قری در مقابلش زانر زدند ،آیا این قرآن ترانایی ندارد اه فاعک را
مرفرع اند یا مفعرل را منصددددرب اند؟ بنابرین آنجایی اه شددددما گیر دارید اه م ال
عطف به مفعرل مرفرع شدددده ،یا عطف به فاعک منصدددرب شدددده! وجهی دارد .وجهی
اسددددت اه یا میدانیم یا نمیدانیم .اگر نمیدانیم م الِ این اسددددت اه ما اه ندیدهایم
فالنی یک مبر بپرد ولی دیده ایم اه ده مبر میپرد ،خرب اسی اه ده مبر میپرد ،یک
مبر را نمیتراند!؟ ا سی اه اینقدر ف صی ا ست و اینقدر بلیَ ا ست ،یک عرب ا ست
اه قرآن را نر شبه ،و قبرل هم ندارید اه خدا ست ،حاال این ا سی اه قرآن را نر شبه،
آیا این عرب از اخفش (یکی از ادبای عرب) امبر اسدددت!؟ از سدددیبریه (یکی از ادبای
عرب) امبر اسددت!؟ از اسددانی اه لغت عربی و ادبیات عربی بلد هسددبند امبر اسددت!؟
ب نابرین ه مانفرر اه اگر از اخفش مطلبی بر خالاِ ادبِ عربی از سددددیبر یه ببین ند
میگرید قبرل ا ست ،رن این رأی ا ست آن هم رأی ا ست .خرب همینفرر در مررد
قرآن اس ،.قرآن به فریا اولی و به فریا اعال به فریا اوفر ،به فریا اظفر ،وقبی در
باالترین درجه بالطت و باالترین درجه فصدددداحتِ عربیت اسددددت ،اگر یک جایی گیر
اردیم ،با ید بدانیم اه این مطلب به نظرِ صدددداحبِ قرآن اه او هم عرب برده (برای
اسددانی اه از فرا خدا بردن قرآن را قبرل ندارند) ،و شددکی نیسددت اه اگر صدداح ِ
ب
قرآن خدا نباشددد پن یک عرب اسددت و الببه أعَربِ از اکِّ عرب اسددت ،افصدد و ابلَ
است ،اسی اه اعرب و افص ا ست و ابلَ است از اک عربها ،آیا او در ایناه فاعک
مرفرع است اشبباه میاند؟ مفعرل منصرب است اشبباه میاند؟

بنابرین این بالیی اسدددت اه از روی جهالتها و نادانیهاسدددت .بعضدددی از روی عناد
اسدت ،م ک افار .بعضدی از روی قصدرر و تقصدیر اسدت م ک حاجی نرری و طیره ،اه
آمدهاند وقتشان را صرا اردهاند و وقت گروهی را هم تلف اردهاند...

ماجرای حاجی نرری و فصک الخطاب او آبروی قرآن را در جهان و آبروی شیعیان را
در بین مسلمانان برد
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به یاد دارم وقبی اه در مکه بردم شددددی عبد اهلل بن حُمَ ید گفت اه یکی از علمای
شما یک ابابی نرشبه است و گفبه است اه این قرآن تحریف شده ،بنابرین رافضیها
اه الببه شما را راف ضی نمیدانیم ،شما طیرِ راف ضیها ه سبید ،اینها قرآن را طیر از
این قرآن میدانند .به ایشددددان گفبم؛ همین قرآن را ،عین همین قرآن را ما هم قبرل
داریم ،و آن اس دی اه این اباب را نرشددبه اصددال مسددلمان نبرده ،و ابابش را در عهدِ
میرزای بزرگ شیرازی به دریای خزر ریخبند .میرزای شیرازی دسبرر داد اه این فصک
الخطاب را هر ه برد جمع آوری اردند و به دریای خزر ریخبند .بنابرین مسددددلمان
نبرده و اگر هم مسددلمان برده ،مسددلمانِ بیشددعرری برده ،همانفرر اه در میانِ شددما
سنیها ،سنیِ بی شعرر هست ،یهردی بی شعرر هست ،مسیحی بی شعرر هست ،شیعه
بیشددعرر هم هسددت ،و آنقدر بیشددعرر اسددت اه افبضدداح ارده و خردش هم مبرجه
برده اسددت اه افبضدداح ارده ،ولذا بعد هم تربه ارده اسددت و به حاج شددی آقابزرگ
تهرانی گفبه ا ست اه من ردِّ این اباب را هم نر شبهام .من به شی آقابزرگ صاحب
الذریعه ،بعد از ایناه بحث زیاد اردیم با ایشددان ،گفبم اه را ایشددان این را نرشددت.
گفت اه بعد یک جزوهای نرشدددت بر ردّ این .گفبم اوال این جزوه اپ نشدددده و ثانیًا
این اباب در اکّ دنیا پخش شددد بعد به دریای خزر رفت ،و این ابابی اه بعد ایشددان
نر شبه ا صال پخش ن شده است ،پن این یک گناهِ بزرگی است و من تا انرن فاتحه بر
ایشان نخراندم و نخراهم خراند.

[مطالب اباب ه برده است؟]

رت و پرت .یک اباب قطرر حدود  500صددفحه ،اه روایات پشددت روایت نقک ارده
اه «فی علیٍ» در قرآن برده و حذا شده!!

[ 1200روایت جمع ارده است]!

[اسم اباب یست؟]
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اسم اباب «فصک الخطاب فی تحریف ابابِ رب األرباب!»

[اباب در بازار نیست؛ شما خردتان اباب را دیدهاید؟]

بله .من نسددخهی خطیِ آن را دیدهام به خط خرد حاجی نرری .دیروز عرض اردم اه
ایشددددان آ یهی «إن ّا نَحنُ نزَّلن َا الذاِر» را این فرر نقک ارده« :انا أنزلنا الذار وإن ّا له
حافظرن»!! تاایدات را انداخبه ،نَزَّلنا را أنزَلنا ارده ،بعد هم در قرآن جسدددبجر ارده و
آ یهی «ف َاتَّقُرا الل َّهَ ی َا أُولِي األلب َابِ ال َّذِینَ آمَنُرا ق َد أنزَلَ الل َّهُ إلَیكُم ذِكرَا * رسددددرال»
(فالق )10،پیدا ارده ،و اسدددبدالل ارده اه این آیه هم اه گفبه «إنا أنزلنا» پن منظرر
رسرل است! خرب این ند جراب دارد .اول این اه آیه قرآن «نزّلنا» است و نه أنزلنا!
وانهگی آیا حفظ رسرل ،حفظ قرآن است ،یا حفظ قرآن حفظ رسرل است!؟ رسرل را
باید از ه حفظ ارد؟ ر سرل در بُعد جانی و ج سم؟ اه خدا خردش ر سرل را میراند!
پن حفظ ر سرل در بُعد جانی در بُعد محمّدیّت ،در بُعد ج سمی ،مالی و این حراها
نی ست و در بُعد ر سالت ا ست .آیا ا صک ر سالت ر سرل قرآن ه ست یا نه؟ خرب ،اگر
قرآن از تحریف مصرن بماند ،رسرل و ائمّه و مسلمین تا یرم القیامة محفرظ است .و
اما اگر رسددددرل محفرظ بماند ،و تا أبد الدهر زنده بماند و قرآن تحریف شددددرد ،پن
ر سالتِ ر سرل ضایع شده ا ست .اگر ر سرل محفرظ بماند و زنده بماند و هیچ اذیت
نشرد ،و نمیرد ولیکن قرآن ضایع و تحریف شرد بنابرین رسالتِ رسرل محفرظ نمانده
است.

حاال ،در دَوَران امر ،به این آ قا یان طیر عاقک میگرییم؛ آ یا بینِ حفظِ قرآن و حفظِ
ر سرل ادام أهمّ ا ست؟ یا هر دو حفظ شرند؛ یا قرآن حفظ شرد و ر سرل وفات اند،
یا ر سرل بماند ،قرآن تحریف شرد؟! اگر هر دو بمانند اه هر دو ماندنی نی سبند .رن
پیامبر «إنَّكَ مَیِّت وَإنَّهُم مَیِّبُرنَ» (زمر ،)30،وانگهی؛ دورانِ رسددالتِ وجردیِ رسددرل اه
 23است اگر اافی نبرد؛ آیا خدا میترانست رسرل را نگه دارد یا نه؟ را خدا جلری
آتش ابراهیم را گرفت؟ رن رسدددالتِ ابراهیم هنرز تمام نشدددده برد ،خدا جلری آتش
ابراهیم گرفت .حاال ،اگر بعضددددی خیال انند اه اگر پیغمبر هنرز زنده برد ،بر او هنرز
هم وحی نازل می شد؛ بنابر این ت صرر معلرم می شرد اه قرآن اباب خاتم نی ست!! و
ر سرل ر سرلِ خاتم نی ست!! قرآن اباب خاتم ا ست و ر سرل ،ر سرلِ خاتم ا ست ،پن
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قرآن در بُعد قرآنی باید خاتم باشددددد ،تمام گفبنیهای مکلّفین باید در قرآن باشددددد،
ر سرل هم باید در عرض  23سال تمام گفبنیهای وحیانی ،الی یرم الدین باید برایش
بیان شده باشد.

بنابرین ماندن ر سرل تا مدت معینی ا ست اه ر سالت قرآنی و ر سالتِ سنّبی را تبیین
اند .اما اگر قرآن تحریف بشددرد ،هم رسددرل تحریف شددده اسددت ،هم شددریعت تحریف
شددده اسددت .بنابرین تحریفِ قرآن ،تحریف اکّ دین اسددت ،ولیکن در وفاتِ رسددرل یا
ا شبه شدن ر سرل ،دربدر شدن و هجرت اردن ،ر سالت از بین نرفبه ا ست ،بلکه با
ارشددشها و زحمتها و اذیتها این رسددالتِ قرآنی محفرظ مانده اسددت ،در مکه ،در
مدینه ،در جنگ و در صل .

ما ادلّه ب سیار زیاد داریم اه باید درمررد آنها بی شبر بحث انیم .ولیکن امروز خ سبه
شدم.

والسالم علیکم ورحمة اهلل وبرااته

[ طرر در مررد تررات و انجیک شما فرمردید اه اگر ما با عقک سلیم آنها را مقابله
انیم ،آیاتی دارند اه مخالفت با عقک و علم دارد .اما سددرالی اه نفهمیدیم این اسددت
اه به هر حال یک مسلمان در یک محیطِ مسلمان رشد میاند و یک مسیحی هم در
یک محیط مسددیحی ،یک مسددلمان با عقایدِ اسددالمی رشددد میاند و همینفرر باال
میآید ،با این عقیده اه قرآن از فرا خداست و تحریف ن شده ،و آن م سیحی هم در
آن محیط باال میآید .بنابرین در واقع م سیحی هم ،با نگاهِ خردش به قرآن مینگرد و
بعضی آیات قرآن را با عقک خرد و با فطرت خرد در تضاد میبیند]

در قرآن حبی یک ال مه برخالا فطرت و ع قک و علم و حن و حبی ادب عربی
نیست

13

هرگز اینفرر نیسددددت ،حبی یک آ یه در قرآن نمی یاب ید اه با عقک یا فطرت یا علم
مغایر باشددد ولیکن در تررات و انجیک در دایرة المعارا فرانسددری نرشددبه اسددت اه
پانصدددد نفر از علمای مسدددیحی در این اباب شدددرات دارند [ ]..در این ده جلد دایرة
المعارا نر شبه ا ست اه در تررات و انجیک ،حداقک صد هزار و حداا ر یک میلیرن
طلط وجرد دارد! خردشان اعبراا دارند ،و نمیترانند اعبراا نکنند رن تناقضهایی
خالاِ علم و عقک و حن در آن هست.

ولی در قرآن حبی نصددف آیه و حبی یک المه اه در فرل  14قرن اس دی اثبات ارده
باشدددد ،خطا نیسدددت .نه تنها خالا عقک و علم و حن ندارد بلکه یک المه حبّی بر
خالا ادب عربی نیز در آن نمیتران پ یدا ارد .بنابرین خردِ تررات و انج یک نماینگرِ
تحریف است .اه «یُحَرِِّفُرنَ الكَلِمَ مِن بَعدِ مَرَاضِعِهِ» (مائده.)41،

[منظرر این برد اه اگر در محیط اسالمی رشد انیم یک نگاه به قرآن داریم و اگر در
محیط مس دیحی باش دیم یک نرع دیگر .م ال همین اشددکالی اه علمای مس دیحی به آیه
سرره فصّلت گرفبند]

نخیر ،اگر مسلمان دقیقی باشیم درست جراب میدهیم ،اما اگر مسلمان رقیا باشیم
و مسددلمان دقیا نباش دیم م ک ش دی فرس دی آنفرری جراب میدهیم اه هیچ اس دی
قبرل نمیاند .از نظر ادبی حرفشددددان قابک قبرل نیسددددت .ولیکن حرفی اه خرد آیه
میزند قابک قبرل اسددت .اه بح ش را باید بعدًا داشددبه باش دیم اه «قُک أَئِنَّكُم لَبَكفُرونَ
ب ِال َّذي خَلَاَ األَرضَ في یَرمَینِ وَتَجعَلرنَ ل َهُ أَندادَا ذٰل ِكَ رَبُّ العالَمینَ * وَجَع َکَ فیها
واسدددديَ مِن فَرقِها وَبارَكَ فیها وَق َدَّرَ فیها أَقراتَها في أَربَع َةِ أَی ّامٍ َسددددراءل لِلسدددد ّائِلینَ»
رَ ِ
(فصددددلت ،)10-9،ایشددددان میگرید یعنی فی تبمة أربعة أیّام! یعنی آن دو روز در این
هار روز است .این ند تا اشکال دارد.

[مقصردم بیان این آیه نبرد .منظرر ایناه نرع نگاه فرق میاند]
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اگر ما نگاه معصدددرمانه دقیا بر مبنای تکلیف بکنیم ،مسدددیحی باشدددیم انجیک را انار
میگذاریم ،یهردی باشدددیم تررات را انار میگذاریم ،و اگر مسدددلمان باشدددیم قرآن را
میبرسیم .اگر نگاه ما از روی قصرر و تقصیر و عناد نباشد؛ آنگاه با حذا تحمیکها،
با حذا پیش فرضهای طلط و طیر مطلا ،و با حذا ترقعات طلط ،بنگریم.

اما ایناه مسلمانها ،مفسرین اسالم خیلی اشبباه اردند برای اینکه معصرمانه نگاه
نکردند .اگر مع صرمانه نگرشِ دقیا و عمیا به قرآن ب شرد ،هیچ ا شکالی حبی از نظر
لفظی هم نمیتران به قرآن وارد ارد ه برسد به معنا.

[از محبرای االم شما فهمیده می شرد اه تجدید نبرّت بر ا ساس تحریفاتی ا ست اه
در ابب آسمانی قبک انجام شده است ،و علت اصلی تجدید نبرت این است].

علت اصلی تجدید تبرّت و شرایع ،اببالء و آزمایش است

نخیر ،من این حرا را نزدم« .لِكُکٍّ جَعَلنَا مِنكُم ِشددرعَة وَمِنهَاجَا وَلَر َشدداءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُم
أُمَّة وَاحِدَة وَلكِن لِیَبلُرَكُم فِي مَا آتَاكُم» (مائده )48،این تجدیدِ شددددرعة و منهاج برای
اببالء است؛ ولیکن این اببالء در شریعت قرآن تا آخر زمان تکلیف][..

[یعنی تحریفِ ابب قبلی هیچ نقشی در تجدید نبرّت ندارد؟]

نقش دارد ولی نق شی ا صلی نی ست .نقش ا صلی اببالء ا ست و نقش فرعی این ا ست
اه ،این انجیک و تررات اه آمده [ ]..نقش اصلی فقط در پن اباب آسمانی است ،در
بقیهی ابابهای آسددددمانی اه  131اباب آسددددمانی اسددددت منهای پن تا ،همهی آن
ابابهای فرعی ،بیانگر مطالبی است اه در ابابهای ا صلیِ تررات و انجیک تحریف
شده ،عرض شده ،ام شده یا زیاد شده.
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بنابرین «لِکُکٍّ جَعَلنَا مِنکُم شِرعَة وَمِنهَاجَا» شامک پن فایفه است ،اه پن والیت عزم
اسدت ،ولیکن ابابهای سدلیمان و داوود و اشدعیا(علیهم السدالم) این ابابها بیانگر
است ،یعنی نقش آن ابابها ،تبیینِ تحریفات است اه در ابابهای اصلی شده است.
پن دو بخش است؛ اه یک بخش «شِرعَة وَمِنهَاجَا» در اک شرایع پن گانه است و...

[پن ایناه خدا وعده حفظ درباره تررات و انجیک نداده برای این اسدددت اه اببالء و
آزمایش بکند]...

بله ،ند علت دارد اه عرض اردم ،یک دل یک این اسددددت اه خدا خردش ب یان ارده
اسددت اه در خرد تررات و در خرد انجیک اگر دقت انند معلرم میشددرد اه مُحَرّا و
طیر محرا یسدددت .اگر هم معلرم نشدددرد ،در ابابهای بعدی بیان شدددده و اگر بیان
نشددددرد اهک تررات و انجیک مجبرر شددددرند ،بعد از ایناه برای آنها معلرم شددددد اه
ابابهای تررات و انجیک تناقص دارد ،و بعد از ایناه معلرم شد اه باید حجت بالغه
باشددددد؛ پن بنابر این دو مبنا با ید بگردند به دنبالِ ابابی دیگر اه اصددددال محرَّا
(تحریف شده) نیست ،و آن ابابِ دیگر فقط قرآن است.

قرآن در اکِّ ابعاد مُهَیمِن است

هر ه در قرآن دقت و بررسددددی انند میبینند اه قرآن در اکِّ ابعاد مُهَیمِن (حاام و
نگهبان) ا ست؛ م ال در سررهی ق فرمرده ا ست« :وَلَقَد خَلَقنَا ال سَّ مَاوَاتِ وَاألرضَ وَمَا
سنَا مِن لُغُربٍ» (ق .)38،را این را فرمرد؟ این اشاره به سِفر
بَینَهُمَا فِي ِسبَّةِ أیَّامٍ وَمَا مَ َّ
تکرین دارد .در سِفرِ تکرین در تررات است اه خدا آسمانها و زمین را در شش روز
آفرید بعد خ سبه شد!! پن «وما م سّ نا من لغرب» مهیمن ا ست بر تررات .بنابرین قرآن
اگر محرَّا با شد ،اکِّ ابب آ سمانی تبیین ن شده ا ست .برای ایناه ابابهای صحی
بعدی اسدددت اه تحریفات را باید بیان اند .وحاال اه اکِّ ابابهای آسدددمانی تحریف
شده ،حبی انجیک اه آخرین اباب آسمانی است هم تحریف شده ،آیا اگر ابابِ بعدی
هم اه قرآن است؛ تحریف شده باشد پن حجت بالغهای اصال نداریم.
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پن وجردِ حجتِ بالغه در وحیِ آخرین الزم اسددددت .اگر وحی آخرین تحریف شددددده
باشددددد پن اوال حجتِ بالغه نداریم ،ثان یًا ابابهای قبلی هم تبیین نشددددده اه اجا
تحریف شددددده و اجا نشددددده .رن همه نمیترانند بفهمند .آ یا همهی یهرد یان و
نصدددرانیها میترانند بفهمند؟ روی آن عشدددا و عالقهای اه به تررات و انجیک دارند
اصال دقت نمیانند.

[سؤال نامفهرم]

درباره انب یاء اولرالعزم اببالء اسددددت .اما در مررد انب یاء طیر اولرالعزم تشددددری و تبین
ا ست .م ک نه البالطه اه در برابر قرآن م کِ تف سیر ا ست ،الببه تف سیرِ صحی قرآن
است .الببه اه ابابی در برابر قرآن نیست؛ ولیکن قرآن در مقابک انجیک اینفرر است.
قرآن در برابر تررات و انجیک ،اوال ناس د اسددت ،ثانیًا مبیِّنِ تحریفات اسددت .ولی نه
البالطه و روایات نه ناس است نه مبیّن.

[پن آیا این حرا در ست ا ست اه اگر بر فرض محال در ابب آ سمانیِ قبک ،تحریف
صررت نمیگرفت ،باز هم امکان داشت اه پیامبر خاتم بیاید ،رن محرر اصلی اببال
است؟]

بله« ،لِکُکٍّ جَعَلنَا مِنکُم ِشدددرعَة وَمِنهَاجَا» رن بُعدِ اصدددلی اببالء اسدددت ،منبها اببال تا
زمانِ نزولِ قرآن انبها پیدا ارد ،و اکّ مکلفان ،الی یرم القیامة مُمرر به قرآن هسددبند.
و اگر قرآن تحریف شددده برد؛ تمام شددرایع خراب میشددد ،آنوقت هیچ حجّتِ بالغهای
ا صال نبرد ،تکلیف نبرد ،معجزه نبرد ،دلیک قطعی ربانی نبرد ،و تمام مکلفان خالی از
اباب آسمانی بردند.

[در زمان خرد حضرت مسی (علیه السالم) وقبی انجیک نازل شد ،مدتی نگذشت اه
انجیک تحریف شد ،و در واقع حجت بالغه از بین رفت ،خدا میترانست آنرا نگه دارد
تا پیامبر اولرالعزم بعدی بیاید اه این ابابها از تحریف محفرظ بمانند]
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اوال و ثانیًا؛ در خرد انجیک اگر نگرشِ صددحی بشددرد ،اهک نظرِ صددحی میفهمند اه
ادام اصلی است و ادام فرعی است .و این  600سالی اه بین پیغمبر اسالم و مسی
فاصددله برد ،در این  600سددال حجّت برده اسددت؛ یعنی بیانگران ایناه ه یزهایی
تحریف شددددده و ه یزهایی تحریف نشددددده ،از علما بردهاند .ولیکن اا ریت با طیر
اینها بردهاند .بنابرین تکلیف سختتر برده ،رن حجت بالغه برده ولی یافبنِ حجّت
بالغه سختتر از زمان پیغمبر برده.

[از اجا میترانسبند بدانند اه ادام انجیک درست و ادام تحریف شده است؟]

ببینید ،آنهایی اه ا صال ن شنیدهاند ا صال مکلّف نی سبند ،ولیکن ا صرال شرایعِ والیتِ
عزمِ اصدددلی ،جهانی اسدددت ،منبها مبلغین باید تبلیَ انند .اگر تبلیَ نکردند دو تکلیف
اسددددت؛ یکی :مبلغین با ید تبلیَ انند ،و دیگر این اه مکلفین با ید پیجریی انند .از
فرا مکلفین پیجر شدددن اسددت و از فرا مبلغین تبلیَ اسددت .بنابرین اگر مکلفین
پیجریی نکردند و اگر مبلغین تبلیَ نکردند ،هر دو مقصر هسبند .یعنی اسانی اه در
بُعد تقصیر ناآگاه هسبند ،الببه قصرر مطلا نداریم« :لئَلَّا یَكُرنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّة
بَعدَ الرُّسُکِ» (نساء ،)165،رُسک حجت هسبند ،بعد از رسک یا در زمان رسک اگر مبلغین
در تبلیَ ارتاهی اردند ،و مکلفین در پیجریی ارتاهی اردند ،اینها یا مقصر هسبند
یا معاندند .بله سددخت اسددت الببه ،در زمان فَبرَة (مائده )19،مدتی اه بعد از حضددرت
مسی (علیه السالم) پیامبری نیامد تا زمان رسرل خاتم(صلّی اهلل علیه وآله وسلّم) اه
 600سال بین شان فا صله برد ،در این  600سال حجت بالغهی برد ولی پیدا اردنِ آن
سددخت برد .خرب تکلیف یا سددخت اسددت یا آسددان اسددت .اما این تکلیفِ سددخت را
مبلغین و مکلفین درست انجام ندادند ،بنابرین بین قاصر و مقصر هسبند.
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