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 نعدم تحریف قرآ

 

 

 

 مِ یِبِسمِ اهللِ الرَّحمَنِ الرَّح

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

 

شکال ست در جر یا شدنِ لفظ و  ای صه؛ینق ای ادهیقرآن به ز فیعدم تحر انیا جا بجا 
رَر؛  ه از فرا اهک اباب و  ه از فرا مسددلم اتیجا بجا شدددن آ ای . اهک نیو سددُ

از علک  یکینشده است؛  فیقرآن تحر دیها اه قائک هسبشما مسلمان ندیگریاباب م
ست اه خدا قرآن را برا نیآن ا ست،  ف،یتا آخرِ زمانِ تکل ان،مکلّف یا سال فرمرده ا ار
ست جلر ایآ ست  ست؟ین ای ردیرا بگ فیتحر یقادر ا ست. حال اه قادر ا فبعًا قادر ا

اسدددت. خرب  یقرآن یِانیاسدددبمرارِ حجّتِ وح یرا گرفبه اسدددت برا فیتحر یاگر جلر
سمان یهامطلب در اباب نیهم ست.  طرر  یآ .  «تجر؟ال یبائُکَ تَجُر وبائ»قبک هم ه

است؛ خدا بر خرد واجب ارده است اه او را از دسببردِ  ی طرر قرآن اه اباب آسمان
نا فیرتح ند، بر مب ند:  یاتیآ یحفظ ا َافِظُرنَ »مان َهُ لَح َّا ل لذِّكرَ وَإن َا ا َّا نَحنُ نَزَّلن «  إن

سبت به اباب گر؛ید اتی( وآ9)حجر، سمان یهااما ن شبه  یتعهد گرید یآ به حفظ ندا
ست؟  شکال از فرا  نیاا صارا و از فرا گروه هردیا سالم اه قائک  یاز علما یو ن ا
 .شده است رادیهسبند ا صهینق قرآن به فیبه تحر

 

شده ول  رن ست وعده محافظت آن داده  سا نیا یقرآن اباب خاتم ا  ریوعده درباره 
 ابب نبرده است
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اکِّ مکلفان  یبرا یِانیپا یِاسددت اه اوال :  رن قرآن ابابِ خاتم اسددت، وح نیا پاسدد 
و  رفتیم نیاز ب یاله یحجتِ بالغه شددد،یم فیاگر تحر ف،یاسددت؛ تا آخرِ زمان تکل

 یِاه وح یاسدددت؛ مکلف باشدددند؟ به اباب یاه البقاف یمکلفان، به اباب شدددردیم ایآ
قبک اه مرقت است  یهادر اباب کنیاست؟ ول طدر آن مخلر طانیش یِرحمان و وح

 .وجرد ندارد ییبال نی ن

 

جزه مع گریو د شددردیخاتم نقض م امبریپ یمعجزه ردیقرآن مررد دسددببرد قرار بگ اگر
 ستین

 

 نیوآله وسددلّم( اسددت، اگر به ا هیاهلل عل ی)صددلّنیخاتم النب یِاصددل یتنها معجزه قرآن
: حجت بالغه ناقص کیاباب وارد اسددت:  نیمعجزه دسددت بخررد  ند اشددکال در ا

غه بال هد برد. حجت  نده نییتب یخرا فان. دو:  یاز برا یفیاحکامِ تکل یان اک مکل
 یهااباب ریقرآن و سددددا نیاه ب ییهااز فرق یکینقضِ اعجاز قرآن اسددددت.  رن 

سمان ست؛ ا یآ سا نیا ست اه؛  سمان یهااباب ریا  سبند،یخرد معجزه ن یبه خرد یآ
 همیصدداحب اباب)عل امبرانِیپ ریو سددا یسددیو ع یمانند معجزات مرسدد یبلکه معجزات
هسددبند، پن نخسددت، نظر  یانیو وح یرجالِ ربان هانیاسددت اه اارده تیالسددالم( ت ب

 .است امبرانیپ نیبردنِ سخنان و اعمالِ ا یانیبردن و وح یربان تیت ب یبرامعجزات 

 

سان یسبیبُعد دوم با در س رفبند؛یاه پذ یا شان )از نظر ا یسیو ع یاه مر  نیو مانند
به  هانیرا اه ا ییهااست اه اباب نیا رشیپذ نیا یهسبند الزمه یانیمعجزات( وح

اسدددت؛ هم ابابِ  یدو بُعد فیاند قبرل انند. اما قرآن شدددرابراز داشدددبه یوح عنران
 نیالد رمی یاسددت و هم فرقان اسددت. قرآن تنها معجزه اامکِ خالدِ مسددبمرِّ إل عتیشددر

ست اه هر  ند علم پ شر،  شیا شش و ااوش ب شر، ار شر، علم ب برود، هر  ند عقک ب
ناگرن پ یهادر دانش ّان ترشیگر ظاهرتر و رب بارزتر و   بشیانیو وح بشیبرود، قرآن 
 .گرددیآشکارتر م

 

 عتینقص: در بالغِ شر کیدو نقص برد:  نیا شدیم فیاصک اگر قرآن تحر نیا یرو
 یشده باشد اعجاز فیاعجاز،  رن اگر قرآن تحر یِ. نقص دوم: در نفعتیو ابالغ شر
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 عتِیبه شددر شیمان شدددن و گرامسددل گریو اگر اعجاز نباشددد د سددتیهم در اارش ن
برده  امبرانیپ ریسددا یاه برا یمانمعجزات جسدد یلهیندارد. نه وسدد یالهیوسدد نیآخر

اه  گرید یِآسمان یهااباب کنیاه قرآن است. ول یعلم یامعجزه یلهیاست، و نه وس
 فیتحر ی ند اسددت اه خدا جلر یجهات یاند داراشددده فیاگر تحر سددبند،یمعجزه ن

 .انندگان را نگرفبه است فیتحر

 

 وجد نداشت یاله یحجّت بالغه گرید شدیم فیقرآن تحر اگر

 

اه بر  ییهاشدددده اسدددت، اباب فیتحر انًایتررات اح یگانه: اگر م ال  اسدددفارِ پن کی
 ریالسدالم( و سدا همیحبقرق )عل اء،یإرم اء،یداوود، أشدع مان،یمانند سدل یبعد امبرانِیپ

 نییاست. تب فاتیتحر انگریاه نازل شده است؛ ب گرید یِلیاسرائ اءِیاه بر انب ییهااباب
 نیاست. بنابر یرحمان هیاست، فالن آ یبشر هیاست فالن آ فیتحر هیفالن آ اند؛یم

ضم ست حفظ وح نیخدا ت  یهااه در اباب ییهانییرا با تب یقبل یهااباب یِارده ا
وجرد ندارد تا اگر در  یانیبعد شده. اما نسبت به قرآن، بعد از قرآن اباب وح یانیوح

 نیّ اسددددت و مب مِنیاند، بلکه قرآن خردش مُه نییاتفاق افباد آن را تب یفیقرآن تحر
 .اتفاق افباده است یآسمان یهااه در اباب یفاتیاست نسبت به اک تحر

 

ند م کیدر تررات و انج نیمکلف اگر ندیدقت ان خالا عقک و علم و  فاتیتحر تران
 دهند صیحن را تشخ

 

 یهاو خرد اباب کیاسددددت، در خرد انج یفاتیاه تحردر خرد تررات  نان ،یثان در
سمان ابب  نیهم اگر مکلفانِ به ا هانیشده، در خرد ا انیب فشیقبک، اه بعدًا تحر یآ

 .فهمندیم ینرحما یرا از وح یطانیش یِانند، وح یدقت انند و بررس یآسمان

 

درخشددان اسددت،  رن با عقکِ انسددان، علمِ انسددان، فطرتِ انسددان، با  یرحمان یِوح
بر  د،یاه بر خالاِ ترح یاتیآ نینگرِ انسددان مرافا اسددت. بنابرراسددت یِانسددان نِیمراز

 انگریخالاِ نبرّت، بر خالاِ معاد، بر خالاِ عدل، بر خالاِ عقک اسدددت، خردشدددان ب

 .هسبند یطانیو ش سبندین یرحمان اهنیهسبند اه ا نیا
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ست برا یخرد رمز کیتررات و انج فیتحر صارا اه پ هردی یا حجّت بالغه  یجریو ن
 باشند یاله

 

 نیا شد،ینم فیاگر اصال  تحر ،یآسمان یهااباب ریو سا کی: اصرال  تررات و انجسه
. اما کیتررات و انج عتِیبر شددر انیو نصددران انیهردیبرد بر بقا و اسددبمرارِ  یخرد رمز

اه هرگز  یآسددمان یانند از اباب ییجریپ هانیشدددن، مرجب اسددت اه ا فیتحر نیا
اسددت و اارِ  یشدددن اار طلط فیاه تحر اسددتدرسددت  نینشددده اسددت. بنابر فیتحر
بعد گرفبه است، و  یهارا در اباب یطانیاار ش نیا یاست، اگر  ه خدا جلر یطانیش

 اهنیاسددت در ا یمصددلحب کینگرفبه اسددت، اما  دیها اگر دقت نکناباب نیدر خرد ا
است اه  نیرا نگرفبه است، و آن ا یآسمان یهااباب نیا یِاصل فاتِیتحر یخدا جلر

 یانند و بررس ییجریمجبرر شرند و مضطر شرند و پ هاینصران نیو ا انیهردی نیا
. ابندی( اه حجتِ بالغه اسددت را بنشددده فیمحرّا )تحر ریو ط یآسددمان یانند، و اباب

شکالِ  نیا نیبنابر صران انیهردیا ض انیو ن شکال بع سالم اه بر عدمِ  یاز علما یو ا ا
 .برفرا شده است اشکال نیاند، اقرآن گرفبه فیتحر

 

 هسبند صهیبه نق فیقرآن، فقط قائک به تحر فیبه تحر نیقائل

 

شان داده فیتحر انِیاه مدع ییهاسرره ای یاتیآ یوانگه در  هانیاند اه اقرآن به ما ن
مسددلمانان  انیدر م فیبه تحر نیقرآن برده اسددت و بعدًا حذا شددده اسددت،  رن قائل

ضافه ن صهیفقط در بُعد نق ست، در بُعد ا س ستیقرآن ا ام و امرنگ، مانند  اریمگر ب
 اهنیا یبه قرآن اضددافه شددده برا سددت،یاز قرآن ن لهبابر یاند سددررهاه گفبه یاسددان

ابرلهب  یاگر سرره اهنیناراحت بشرد، و حال ا غمبریبشرد و پ غمبریپ یلعن به عمر
 غمبریپ یابرلهب اه عمر د؛یبگر خراهدیبدتر برد. خدا م نیا شدددددیدر قرآن وارد نم

را  غمبریپ یعمر ا،بلکه خد سددتیبر سددعادت و نجات ن کیدل غمبریاسددت، عمر بردنِ پ

 .اندیعن مهم در سرره خاصِ ابرلهب ل
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اند اه از برده یاتیآ هانیجمله آورده و گفبه ا 19در فصددددک الخطاب  ینرر یحاج
 !اندقرآن حذا شده

 

در اباب فصدددک  ینرر یاسدددت، حاج صدددهیدر قرآن برده و نق ندیگریاه م یاتیآ در
به بعد  44الفرقان از صددفحه  ریتفسدد یذار ارده اسددت اه در مقدمه هیآ 19الخطاب، 

شده. مطلب حق هانیا سان نیا یقیذار  ست اه؛ ا اند و را جعک ارده اتیآ نیاه ا یا
شده،   یلیمطلب ندارند مگر دل نیبر ا یلیدل چیهادعا اردند اه از قرآن برده و حذا 

اند از قرآن حذا شددده اسددت؛ خرد را اه ادّعا ارده یاتیآ نیخردِ ا اهنیا ی. براکیعل
نه از نظر  ینه از نظر لفظ سددت،ین یاصددال  عرب اتیآ نیاسددت اه ا گرانینما اتیآ نیا

 نیدرسددت باشددد، خرد ا یو معنر یاگر هم از نظر لفظ یو حب سددت،یدرسددت ن ییمعنا
أوَلَم یَكفِهِم »است؛  یربان اتِی.  رن قرآن، آسبندین یهسبند اه قرآن نینشانگر ا اتیآ

َابَ یُبلَىٰ عَلَیهِم یكَ الكِب َا عَلَ َّا أنزَلن و حجتِ  یااف ینهیّ( خردِ قرآن، ب51)عنکبرت،« أن
شده است  ااه ادّع یاگانه 19 اتیآ نیاست، اما ا یانیوح اهنیاست بر ا یاله یبالغه

است بر  کیدل بر جعک است. کیجمالت دل نیدر قرآن برده و حذا شده است! خردِ ا
 رن هم از نظر لفظ طلط دارد، هم از نظر معنا  ربط،یب یاسددددت بر ادعا کیدروغ، دل

بر  ادگریجمالت، فر نیخردِ ا داشدددت،ینم یو لفظ یاگر طلطِ معنر یطلط دارد، و حب

 .است یبشر یفکر عاد نیا ست،ین یاست اه وح قتیحق نیا

 

)ع( در یاسدددم عل ندیگریاسدددت؛ م انینقک ارده از طال ینرر یاه حاج یجمالت همه

 !قرآن برده و حذا شده است

 

«  عَلَیها تِسعَةَ عََشرَ »جهنم است اه  یعددِ زبانه 19عدد  م؛یان یمخبصر ریس کی حاال؛
در قرآن برده اسددت  هانیاند اه اخردشددان ذار ارده الیبه خ هی(، و نرزده آ30)مدثر،

لهم  کیق یالذ ریظلمرا آلَ محمدٍ حَقّهم ط نیفبدّل الذ»! م ال  اما بعدًا حذا شددددده
ماء نیذالّ یفانزلنا عل  یآدم نی(، ایجلع هی)آ« ظلمرا آل محمدٍ حقهم رجزًا من السددددّ

«  ظلمرا نیالذ»اه؛  دیفهمیم اردیحرا را زده اسددددت، اگر به قرآن مراجعه م نیاه ا
 نیاسددت اه ا نیبعد نشددانگر ا اتیقبک و آ اتیهسددبند اه آ هایهردی( همان 59)بقره،

 غمبریرا قبرل نداشبند به آل پ غمبریاه پ انیهردی نیظالم است و ا انِیهردی  یترب ه،یآ
 یگاهیجا گهیاه اصددک را قبرل نداشددبند به اصددک ظلم اردند د یاند!؟ وقبظلم ارده
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اصرار دارند آل محمد و  هانیا«. آل محمد» دیاه بخراهد بگر ماندینم یآل باق یبرا
ًا در قرآن برده و افباده اسددت. و ا تیو وال یعل  نجای. اه اهسددبند هایاز طال هانینصددّ

ظلمرا انفسددهم  ثیح هردیظلمرا هنا هم جماعة لل نیوالذ»: میاهم نرشددبه ریدر تفسدد
«  وقرلرا حطة  »( است اه 58)بقره،« حطة»اه در بحث « فبدلرا قرل الحا حِطَّه همیونب
 ری. گفبند: نخدیالمقدس بشر تیو وارد ب دیخضرع ان یعنی« حطّهٌ»گفبه شد  هانیبه ا

اه صددددل  شددددد و  یوقب د،یو با عمالقه جنگ ان دیالمقدس برو تیت به بیتر با خدا
شد و زم صالح  شد ما م نیا صال  امییآیدرست  صلّ نی. ا اهلل  یبحث نه بحث محمد)

ست، بلکه ا هیعل ست نه بحث آل محمد ا سلّم( ا االمِ خدا  ظلم اردند به هانیوآله و
 !آل محمد در اار باشد؟ نکهی ه ربط دارد به ا نیو ظلم اردند به خردشرن! و ا

 

هُم أن »دوّم:  یجعل هیآ مَا اشدددبَرَوا بِهِ أنفُسدددَ  هی)آ «یٍعل یبِمَا أنزَلَ اللَّهُ ف کفُرُوایَبئسدددَ

 .انداضافه ارده هانیرا ا «یٍعل یف»است اه  هایهردیمربرط به  همنی(، ایجعل

 

وَلبَكُن مِنكُم أُمَّة  یَدعُرنَ » یهیآ ی)جعک( به جا« ولبکن منکم ائمهٌ...»: ندیگری: مسددده
ِحُرنَ فل لمُ ٰئِددكَ هُمُ ا نكَرِ وَأُولَ لمُ نهَرنَ عَنِ ا َ عرُواِ وَی لمَ یرِ وَیَددُمُرُونَ بِددا لخَ َى ا « إل

ست؟  یامر به معروا و نه ای(، آ104عمران،)آل  نیا یعنیاز منکر فقط مربرط به ائمه ا
ب اکِّ شددراریاسددت فقط؟ نخ نیمربرط به ائمه معصددرم یِواجبِ اخبصدداصدد  عِی! بر حسددَ

بر اکِّ  ییاست. واجبات افا ینییتع ریاز منکر از واجبات ط یامر به معروا و نه یاله
ست، اما ا ةیالکفا هِمُیمَن ف واجب است و  ن،یُاالع یصالت و صرم، عل اهنیواجب ا

 اتیاز منکر بر حسددب آ یامر به معروا و نه نیهمچن سددت،ین امبرانیدر اخبصدداص پ
مربرط به  نیا ن،یعهد یو فرع یاز ابب اصل یاتیآ ،یلیانج یاتیآ ،یتررات یاتیقرآن، آ

 .اک مکلفان است

 

رلُ بِالحَاِّ ف هَایُّأ ایَ» ندیگری: م هار ( به ی)جعل «یٍعَل تِیوال یالنَّاسُ قَد جَاءَاُمُ الرَّسددُ
َُمِنُرا خَیرَا لَكُم»: یهیآ یجا ِالحَاِّ مِن رَبِّكُم ف رلُ ب َد جَاءَكُمُ الرَّسددددُ َّاسُ ق َا الن َا أیُّه «  ی

 یعل تیدرباره وال بشبه حا، فقط رسددددال غمبریپ یعنی ه؟  یعنی نی(، ا170)نسدددداء،
رسددالت و بع تِ  یو ندا اننده یالسددالم( اه حقًا مناد هی)علییحی! ییحیاسددت!؟ م ک 

رلُ بِالحَاِّ  هَایُّأ ایَ»اردند اه:  فررنیهم هم هانیبرد؛ ا  یمسددد النَّاسُ قَد جَاءَاُمُ الرَّسدددُ
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به  راجعاسددت. و  یعل تیرسددالتِ رسددرل بالحا، فقط در وال یعنی! «یٍعل تیوال یف
 .ستیو نبرت و رسالتِ خردش ن دیمعاد و ترح

 

َایُّأ ای»: ندیگری: مپن  َّذِ ه َابَ آمِنُ نَیال َا فأُوتُرا الکِب َا انَزَلن   «نًاینررًا مب یٍعل یرا بِم
أیُّهَا الَّذِینَ أُوتُرا الكِبَابَ آمِنُرا بِمَا نَزَّلنَا مُصددددَدِّق ا لِمَا مَعَكُم  ای»: یهیآ ی( به جای)جلع

 !انداوردهین مانیا غمبریبه پ نرزه هانی(، )با خنده( بابا ا47)نساء،« مِن قَبکِ

 

 نیرالمرمنیالم کمیعُقِدَت عل یآمَنُرا أوفُرا بِالعُقُردِ الب نَیالَّذِ هَایُّأ ایَ»: ندیگری: مشددددش
لبیابن اب یعل جای)جعل «طا به  ِالعُقُردِ »: یهیآ ی(،  َّذِینَ آمَنُرا أوفُرا ب َا ال َا أیُّه «  ی

ئده، ما عد از ا1) مات أال هیآ نی( خرب ب مت محرّ مات اسدددددت و حر مت محر  یحر
  «نکمیااملت لکم د رمیال»بله  ن؟یرالمرمنیام تیبه والدارد  ی ه ربط نی(، ایدن)خرر

عقرد  ایاسددت  یعقرد اصددل ایاسددت،  رن عقرد  یاز عقردِ اصددل یعقد اهنیاز باب ا
نه ترحسددددده یِ. عقرد اصددددلیفرع قدِ وال د،یگا عاد اسدددددت و ع  ریام تِینبرت و م

 .است اه اسبمرارِ نبرت است یالسالم(، عقد هی)علنیالمرمن

 

رلُ بَلَِّ مَا أُنزِلَ إلَ هَایُّأ ایَ»: ندیگری: مهفبم : یهیآ ی( به جای)جعل «یٍعل یف کَیالرَّسدددُ
رلُ بَلَِّ مَا أُنزِلَ إلَیكَ مِن رَبِّكَ» ( اصدددال اسدددماء ائمه در قرآن 67)مائده،« یَا أیُّهَا الرَّسدددُ

 اسددت اه ائمه اگر حا هسددبند، اگر نیا انندیاه م یاز اعبراضددات یکیوجرد ندارد، 
: اصددال  ذار اسددم در مییگریقرآن ذار نشددده؟ م اتیائمه ثابت اسددت  را در آ تیوال

ذار شده است، ابرلهب ذار شده، خرب ذار شده، بد ذار شده،  دی. زستین کیقرآن، دل
ش کیم ال  س یشیا سالم اهلل علمیدر قرآن مر اهنیاه ا دیپر شده و های) ( بارها ذار 
 یما مقدم اسددت بر فافمه میاه مر سددتین نیبر ا یلیدل ایآ هشددما ذار نشددد یفافمه

( های)سالم اهلل علمیذار نشده و مر یاسم زن چیدر قرآن ه نکهیا ی! براریشما؟ گفبم نخ
( های)سددددالم اهلل علمیبه مر یحیدفاع از او.  رن تهمت وق یمرتبه ذار شددددده برا 21
مادر  میمر کنیلهم ذار شددده اسددت، و یسددیاند در قرآن از او دفاع شددده اسددت. عزده
سم ه یاند برارا ذار ارده یسیع از زنان پاک  یزن چیدفاع از او، ولذا در قرآن؛ اوال : ا

س امدهیاول ن یدرجه مانِیو با ا ست. م ال آ امرأتُ »بنت مزاحم، در قرآن با عنران  هیا
 .ستیدر قرآن ن هی( آمده است و اسم آس9)قصص،« فرعرن
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سم عل: اگر در قرآن هزارها ًایثان شرد ا هی)علیبار ا سالم( ذار   رن  ست،ین کیدل نیال
اسددبمرارِ خالفتِ  یاه برا یاتیاسددت و... فقط خصددرصدد ادیاسددت. حسددن ز ادیز یعل

ست؛ ا سرل ا صرمانه ر ص نیمع س اتیدر آ اتیخصر ست. از جمله  یاریب شده ا ذار 
( اه بح ش 32)فافر،« عِبَادِنَاالَّذِینَ اصددطَفَینَا مِن  ثُمَّ أورَثنَا الكِبَابَ»سددرره فافر:  یهیآ

 .مفصک است

 

إنَّمَا أنتَ »: آآاااایهیآ ی( به جای)جعل« لککِ قرمٍ هادٍ یٌإنَّمَا أنتَ مُنذِرٌ وعل»: هشددددبم
: دیفرمایم امبریقابک قبرل اسددت!؟ خداوند به پ نیا ای(، آ7)رعد،« مُنذِرٌ وَلِكُکِّ قَرمٍ هَادٍ

هسددت؛  ه رسددرل  یایهاد یهر قرم یو برا یهسددب ریتر منذرِ رسددالت أخ ،یتر منذر
 یاعمّ اسددت از؛ هاد یرسددرل و امام باشددد. هاد ری ه امام باشددد،  ه عالمِ ط شددد،با

لککِ  یٌوعل» نیمعصددرم. بنابر ریط یامامِ معصددرم، هاد یهاد ،یرسددرل یهاد ،یرسددالب
ست ]..[ پن لکُکِّ هی)علیاوال  عل« قرمٍ هادٍ سالم( لککِ قرمٍ نبرده ا  یمهد تِیّ قرمٍ، الال

السددالم(  هی)علیشددامک اسددت اه شددامک حضددرت عل امةیالق رمیرا تا  یبردنِ هر قرم
 .باشدینم

 

نقص و  یدارا یو ادب یقرآن ذار شده همه از لحاظ علم فیاه در تحر یجمالت تمام
 تناقض است

 

 ییادعا ف،یتحر یعرض اردم، ادعا روزیاه د. اصددددرال   نانگرید اتیآ نیچنیهم و
ست خال ست. اکِّ آ هِیاند علاه آورده یلیو هر دل یلیاز هر دل یا شان ا قرآن  اتیخرد

بر  کیاه دل یاتیقرآن در اکّ و خرد آ اتیآ نیاسددت؛ ا کیاز قرآن، دل یخاصدد اتِیو آ
اسددت معصددرم از  یاسددت اه؛ قرآن اباب نیک بر ایاسددت در بعض، اال  دل فیعدم تحر

 ادهیبه ز فی ه تحر ف،یخطُ، معصرم از جهالت، معصرم از تناقص و معصرم از تحر

 .به ام فی ه تحر

 

 ع،یطلرِّ تش االتیخ یاند، رواز جُهال از مسلمانان ارده یاست اه بعض ییادعا نیا و
إذا  هخیو الشدد  یالشددّ »اند م ال : اار را ارده نیهم ا یاز جهّال سددن یبعضدد اهنیاما ا
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. ستیهم ن  یفص یاه عرب زندیجمله داد م نی( خرب ای)جعل«! فرجمرهما الببة  ایزن
 .است اه جعک است انگریخردش ب نی)خنده(. ا

 

مبن  هیجمله با بق نیاز قرآن در نه  البالطه باشدد اامال  آشدکار اسدت اه ا یاهیآ اگر
 تفاوت دارد

 

 یقرآن در نه  البالطه باشد، اس هینصفه از آ کی ایقرآن،  هیآ کیاه اگر  دیان فرض
جمله  نیاز آن اسددددت، ا ریط نیاه ا فهمدیو فارس اسددددت م داندینم یهم اه عرب
نه  البالطه  نکهیمبن اسددت. با ا هیاز بق ریعبارت ط نیا اهنیاسددت بر ا انگریخردش ب

 .اارم است امبریپبعد از  یابلَ و افص ِ االمِ بشر

 

واضددحات اسددت و اگر ما صددحبت   یمرضددرع ترضدد نین در اصددحبت ارد نیبنابر
 یهاطلط ،ییادعا یهاطلط ،یو فرع یاصل یهاطلط نیاست اه ا کیدل نیبه ا میانیم

الدالله  یجا بجا شدن، ظنّ ف،یاه نسبت به قرآن در بُعدِ تحر یریط یهاو طلط یخرد
فقط لغت  یاسدد !یلغت عرب یحسددابش روشددن اسددت، فقط بر مبنا هانیبردن، تمامِ ا

 .است تریآن عرب ایاست  تریعرب نیاه ا فهمدیبلد باشد، م یعرب

 

صالت با قرآن است  را اه بالطت  د؛یبگر یمطلب یظاهر اتیقرآن بر خالا ادب اگر ا
 و فصاحت قرآن در اوج است

 

در  شدددانیاند و ما در حال جراب دادن به اارده انیحیمسددد رًایاه اخ یاار کی م ال 
اه: در قرآن، فالن جا، مفعرل مرفرع اسددددت در فالن جا  ندیگریم م،یهسددددب نبرنتیا

ست! و جراب ست  نیا شرد،یهم پخش م نبرنتیو در ا میاه ما داد یفاعک منصرب ا ا
شما ده مبر بپرد، و بعد ادعا اند اه من قبال   یاه اگر اس  ایآ امدهیمبر پر کیدر برابر 

ها،  ه قرآن اه بر حسدددب اعبرااِ اکّ عرب!؟ حاال، دیانیشدددما سدددخنش را قبرل نم
مسددلمان اه  ریفصدداحت و بالطت اسددت، ولر ط یدر حدِّ اعال ،یحیمسددلمان  ه مسدد
اسددت، م ک  یمسددلمان اه قبرل ندارد وح ریط نیهم کنیاسددت؛ ول یقبرل ندارد وح

 ةیاه  هارده اباب نرشددبه و خراسددبه اثبات اند اه القرآن نسددخهٌ عرب ،یروتیحداد ب



10 

 

در اعال  کنیاسدددت!(، ول یقبل یآسدددمان یهااز اباب ی)قرآن نسدددخه عرب نیهدمن الع
 .ندارد یشک چیفصاحت و بالطت بردن آن، ه یدرجه

 

بُلغا و  یمحرر بالطت اسددت؛ اه حب نیمحرر فصدداحت و واالتر نیقرآن اه باالتر نیا
ندارد اه فاعک را  ییقرآن ترانا نیا ایدر مقابلش زانر زدند، آ یقر اریبسدددد یفُصددددحا

اه م ال   دیدار ریاه شددددما گ ییآنجا نیمفعرل را منصددددرب اند؟ بنابر ایمرفرع اند 
 یدارد. وجه یفاعک منصدددرب شدددده! وجه هعطف ب ایعطف به مفعرل مرفرع شدددده، 

 میادهیاسددددت اه ما اه ند نیم الِ ا میدانی. اگر نممیدانینم ای میدانیم ایاسددددت اه 
 کی پرد،یاه ده مبر م یخرب اس پرد،یاه ده مبر م میا دهید یمبر بپرد ول کی یفالن

ستراندیمبر را نم ص قدرنیاه ا ی!؟ ا ست و ا  یف ست،  َیبل قدرنیا ست یا ک عرب ا
شبه، و قبرل هم ندار ست، حاال ا دیاه قرآن را نر س نیاه خدا شبه،  یا اه قرآن را نر

 یاز ادبا یکی) هیبریب( امبر اسدددت!؟ از سدددعر یاز ادبا یکیعرب از اخفش ) نیا ایآ
بلد هسددبند امبر اسددت!؟  یعرب اتیو ادب یاه لغت عرب یعرب( امبر اسددت!؟ از اسددان

نابر اه اگر همان نیب ندیبب هیبریاز سدددد یبر خالاِ ادبِ عرب یاخفش مطلب ازفرر   ن
ست،  رن ا دیگریم ست آن هم رأ یرأ نیقبرل ا ست. خرب هم یا در مررد  فررنیا

در  یاظفر، وقب ایاوفر، به فر ایاعال به فر ایو به فر یاول ایقرآن اس.، قرآن به فر
 ریگ ییجا کیاسددددت، اگر  تیدرجه فصدددداحتِ عرب نیدرجه بالطت و باالتر نیباالتر
 یمطلب به نظرِ صدددداحبِ قرآن اه او هم عرب برده )برا نیاه ا میبدان دیبا م،یارد

اه اگر صدداحبِ  سددتین یقرآن را قبرل ندارند(، و شددک اه از فرا خدا بردن یاسددان
عرب اسددت و الببه أعَربِ از اکِّ عرب اسددت، افصدد  و ابلَ  کیقرآن خدا نباشددد پن 

فاعک  اهنیاو در ا ایها، آو ابلَ است از اک عرب ستاه اعرب و افص  ا یاست، اس
 اند؟یمفعرل منصرب است اشبباه م اند؟یمرفرع است اشبباه م

 

عناد  یاز رو ی. بعضدددهاسدددتیها و نادانجهالت یاسدددت اه از رو ییبال نیا نیبنابر
اه  ره،یو ط ینرر یاسدت م ک حاج ریقصدرر و تقصد یاز رو یاسدت، م ک افار. بعضد

 ...اندرا هم تلف ارده یاند و وقت گروهشان را صرا اردهاند وقتآمده

 

را  انیعیش یدر جهان و آبرو قرآن را یو فصک الخطاب او آبرو ینرر یحاج یماجرا
 مسلمانان برد نیدر ب
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 یاز علما یکیگفت اه  دیعبد اهلل بن حُمَ  یاه در مکه بردم شدددد یدارم وقب ادی به
 هایرافض نیشده، بنابر فیقرآن تحر نینرشبه است و گفبه است اه ا یاباب کیشما 

ض شما را راف ض رِیشما ط م،یدانینم یاه الببه  سب هایراف از  ریقرآن را ط هانیا د،یه
قرآن را ما هم قبرل  نیهم نیقرآن را، ع نیگفبم؛ هم شددددانی. به ادانندیقرآن م نیا

اباب را نرشددبه اصددال  مسددلمان نبرده، و ابابش را در عهدِ  نیاه ا یو آن اسدد م،یدار
فصک  نیدسبرر داد اه ا یرازیش یرزای. مخبندیخزر ر یایبه در یرازیبزرگ ش یرزایم

مسددددلمان  نی. بنابرخبندیخزر ر یایاردند و به در یا هر  ه برد جمع آورالخطاب ر
شددما  انِیفرر اه در مبرده، همان یشددعررینبرده و اگر هم مسددلمان برده، مسددلمانِ ب

 عهیهست، ش شعرریب یحیهست، مس شعرریب یهردیهست،  شعرریب یِسن ها،یسن
اسددت اه افبضدداح ارده و خردش هم مبرجه  شددعرریقدر بهم هسددت، و آن شددعرریب

آقابزرگ   یبعد هم تربه ارده اسددت و به حاج شدد لذابرده اسددت اه افبضدداح ارده، و
ست اه من ردِّ ا یتهران شبه نیگفبه ا شاباب را هم نر صاحب   یام. من به  آقابزرگ 
نرشددت. را  نیا شددانیگفبم اه  را ا شددان،یبا ا میارد ادیبحث ز اهنیبعد از ا عه،یالذر

 ًای اپ نشدددده و ثان هجزو نی. گفبم اوال انینرشدددت بر ردّ ا یاجزوه کیگفت اه بعد 
 شددانیاه بعد ا یاباب نیخزر رفت، و ا یایپخش شددد بعد به در ایاباب در اکّ دن نیا

شده است، پن ا است و من تا انرن فاتحه بر  یگناهِ بزرگ کی نینرشبه اصال  پخش ن
 .نخراندم و نخراهم خراند شانیا

 

 [است؟ مطالب اباب  ه برده]

 

نقک ارده  تیپشددت روا اتیصددفحه، اه روا 500اباب قطرر حدود  کیو پرت.   رت

 !!در قرآن برده و حذا شده «یٍعل یف»اه 

 

 [!جمع ارده است تیروا 1200]

 

 [ست؟یاسم اباب  ]
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 !«ابابِ رب األرباب فیتحر یفصک الخطاب ف»اباب  اسم

 

 [د؟یادهیشما خردتان اباب را د ست؛یاباب در بازار ن]

 

عرض اردم اه  روزی. دینرر یبه خط خرد حاج امدهیآن را د یِخط ی. من نسددخهبله
لذاِر» یهیآ شددددانیا َا ا ّا نَحنُ نزَّلن له »فرر نقک ارده:  نیرا ا« إن ّا  لذار وإن نا ا نا أنزل ا

را انداخبه، نَزَّلنا را أنزَلنا ارده، بعد هم در قرآن جسدددبجر ارده و  داتیتاا«!! حافظرن
َا» یهیآ َّهُ إلَیكُم ذِكرَا * رسددددرال   تَّقُراف َد أنزَلَ الل َّذِینَ آمَنُرا ق َابِ ال َا أُولِي األلب َّهَ ی «  الل

پن منظرر « إنا أنزلنا»هم اه گفبه  هیآ نیارده، و اسدددبدالل ارده اه ا دای( پ10)فالق،
است و نه أنزلنا! « نزّلنا»قرآن  هیاه آ نی ند جراب دارد. اول ا نیرسرل است! خرب ا

حفظ قرآن حفظ رسرل است!؟ رسرل را  ایحفظ رسرل، حفظ قرآن است،  ایآ یوانهگ
! راندیو جسم؟ اه خدا خردش رسرل را م یاز  ه حفظ ارد؟ رسرل در بُعد جان دیبا

ها حرا نیو ا یمال ،یدر بُعد جسم ت،یّحمّددر بُعد م یپن حفظ رسرل در بُعد جان
ست. آ ستین سالت ا س ایو در بُعد ر صک ر ست  التا سرل قرآن ه نه؟ خرب، اگر  ایر

محفرظ است. و  امةیالق رمیتا  نیمصرن بماند، رسرل و ائمّه و مسلم فیقرآن از تحر
شددددرد، پن  فیاما اگر رسددددرل محفرظ بماند، و تا أبد الدهر زنده بماند و قرآن تحر

ضا سرل  سالتِ ر سرل محفرظ بماند و زنده بماند و ه عیر ست. اگر ر  تیاذ چیشده ا
رسالتِ رسرل محفرظ نمانده  نیشرد بنابر فیو تحر عیقرآن ضا کنیول ردیو نم رد،نش

 .است

 

به ا حاال، قا نیدر دَوَران امر،  قک م ریط انیآ حفظِ قرآن و حفظِ  نِیب ایآ م؛ییگریعا
ست؟  رسرل ادام أهمّ شرند؛  ایا شرد و رسرل وفات اند،  ایهر دو حفظ  قرآن حفظ 

سرل بماند، قرآن تحر ای .  رن سبندین یشرد؟! اگر هر دو بمانند اه هر دو ماندن فیر
رسددرل اه  یِدورانِ رسددالتِ وجرد ؛ی(، وانگه30)زمر،« مَیِّبُرنَ نَّهُمإنَّكَ مَیِّت  وَإ» امبریپ

 ینه؟  را خدا جلر ایرسرل را نگه دارد  ترانستیخدا م اینبرد؛ آ یاست اگر ااف 23
آتش  یهنرز تمام نشدددده برد، خدا جلر میرا گرفت؟  رن رسدددالتِ ابراه میآتش ابراه

هنرز زنده برد، بر او هنرز  غمبریاگر پ هانند ا الیخ یگرفت. حاال، اگر بعضدددد میابراه
صرر معلرم م نیبنابر ا شد؛ینازل م یهم وح !! و ستیآن اباب خاتم ناه قر شردیت

سرلِ خاتم ن سرل ر ست، پن ستیر سرلِ خاتم ا سرل، ر ست و ر !! قرآن اباب خاتم ا
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 د،در قرآن باشدددد دیبا نیمکلّف یهایخاتم باشددددد، تمام گفبن دیبا یقرآن در بُعد قرآن
سرل هم با  شیبرا دیبا نیالد رمی یال ،یانیوح یهایسال تمام گفبن 23در عرض  دیر

 .شده باشد انیب

 

سرل تا مدت مع نیبنابر سالت قرآن ینیماندن ر ست اه ر سنّب یا سالتِ   نییرا تب یو ر
 فیتحر عتیشددده اسددت، هم شددر فیبشددرد، هم رسددرل تحر فیاند. اما اگر قرآن تحر
 ایدر وفاتِ رسددرل  کنیاسددت، ول نیاکّ د فیقرآن، تحر فِیتحر نیشددده اسددت. بنابر

شدن و هجرت اردن،  سرل، دربدر  شدن ر شبه  ساا ست، بلکه با  نیاز ب لتر نرفبه ا
محفرظ مانده اسددت، در مکه، در  یرسددالتِ قرآن نیا هاتیها و اذها و زحمتارشددش

 .در جنگ و در صل  نه،یمد

 

س ما امروز خسبه  کنی. ولمیبحث ان شبریها بدرمررد آن دیاه با میدار ادیز اریادلّه ب

 .شدم

 

 ورحمة اهلل وبرااته کمیعل والسالم

 

سل دیشما فرمرد کیدر مررد تررات و انج طرر ] ها را مقابله آن میاه اگر ما با عقک 
اسددت  نیا میدیاه نفهم یدارند اه مخالفت با عقک و علم دارد. اما سددرال یاتیآ م،یان

هم در  یحیمس کیو  اندیمسلمان رشد م طِیمح کیمسلمان در  کیاه به هر حال 
باال  فررنیو هم اندیرشددد م یالماسدد دِیمسددلمان با عقا کی ،یحیمسدد طیمح کی
شده، و آن مس فیاه قرآن از فرا خداست و تحر دهیعق نیبا ا د،یآیم هم در  یحین

س نی. بنابردیآیباال م طیآن مح و  نگردیهم، با نگاهِ خردش به قرآن م یحیدر واقع م

 [ندیبیقرآن را با عقک خرد و با فطرت خرد در تضاد م اتیآ یبعض

 

قک و علم و حن و حب کی یقرآن حب در مه برخالا فطرت و ع  یادب عرب یال
 ستین
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علم  ایفطرت  ایاه با عقک  دیابییدر قرآن نم هیآ کی یحب سددددت،ین فررنیا هرگز
نرشددبه اسددت اه  یالمعارا فرانسددر رةیدر دا کیدر تررات و انج کنیباشددد ول ریمغا

 رةیده جلد دا نیاباب شدددرات دارند ]..[ در ا نیدر ا یحیمسددد یپانصدددد نفر از علما
ست اه در تررات و انج شبه ا صد هزار و حداا ر  ک،یالمعارا نر  رنیلیم کیحداقک 

 ییهااعبراا نکنند  رن تناقض ترانندیطلط وجرد دارد! خردشان اعبراا دارند، و نم
 .خالاِ علم و عقک و حن در آن هست

 

اثبات ارده  یقرن اسدد 14المه اه در فرل  کی یو حب هینصددف آ یدر قرآن حب یول
بر  یالمه حبّ کی. نه تنها خالا عقک و علم و حن ندارد بلکه سدددتیباشدددد، خطا ن
 نگرِینما کیخردِ تررات و انج نیارد. بنابر دایپ ترانیدر آن نم زین یخالا ادب عرب

 .(41)مائده،« مِن بَعدِ مَرَاضِعِهِ فُرنَ الكَلِمَیُحَرِِّ»است. اه  فیتحر

 

و اگر در  مینگاه به قرآن دار کی میرشد ان یاسالم طیبرد اه اگر در مح نیمنظرر ا]
 هیبه آ یحیمسدد یاه علما یاشددکال نی. م ال همگرینرع د کی میباشدد یحیمسدد طیمح

 [سرره فصّلت گرفبند

 

 میباش ایگر مسلمان رقاما ا م،یدهیدرست جراب م میباش یقیاگر مسلمان دق ر،ینخ
 یاسدد چیاه ه میدهیجراب م یفررآن یفرسدد  یم ک شدد مینباشدد ایو مسددلمان دق

 هیاه خرد آ یحرف کنی. ولسددددتیحرفشددددان قابک قبرل ن ی. از نظر ادباندیقبرل نم
نَ وقُک أَئِنَّكُم لَبَكفُر»اه  میباشدد اشددبهبعدًا د دیقابک قبرل اسددت. اه بح ش را با زندیم

َّذي خَلَاَ األَر ِال ِكَ رَب ندادَا ذٰل َهُ أَ َکَ فیها ضَ في یَرمَینِ وَتَجعَلرنَ ل عالَمینَ * وَجَع بُّ ال
بارَرَ ها وَ يَ مِن فَرقِ ها في أَر كَ فیها وَقَدَّرَواسددددِ ّائِلینَ فیها أَقراتَ راءل لِلسدددد «  بَعَةِ أَیّامٍ سددددَ

 نیآن دو روز در ا یعنی! امیّتبمة أربعة أ یف یعنی دیگریم شددددانیا(، 10-9لت،)فصدددد
 . ند تا اشکال دارد نی هار روز است. ا

 

 [اندینرع نگاه فرق م اهنینبرد. منظرر ا هیآ نیا انیمقصردم ب]
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را انار  کیانج میباشددد یحیمسددد م،یبکن فیتکل یبر مبنا ایما نگاه معصدددرمانه دق اگر
قرآن را  میو اگر مسدددلمان باشددد م،یگذاریتررات را انار م میباشددد یهردی م،یگذاریم
 ها،کیگاه با حذا تحمو عناد نباشد؛ آن ریقصرر و تقص ی. اگر نگاه ما از رومیبرسیم

 .میر مطلا، و با حذا ترقعات طلط، بنگریطلط و ط یهافرض شیبا حذا پ

 

معصرمانه نگاه  نکهیا یاشبباه اردند برا یلیاسالم خ نیها، مفسرمسلمان اهنیا اما
صرمانه نگرشِ دق شرد، ه ایو عم اینکردند. اگر مع شکال چیبه قرآن ب از نظر  یحب یا

 .به قرآن وارد ارد  ه برسد به معنا ترانیهم نم یلفظ

 

شما فهم یاز محبرا] ساس تحر دیاه تجد شردیم دهیاالم  ست اه  یفاتینبرّت بر ا ا

 [.است نینبرت ا دیتجد یعلت اصل قبک انجام شده است، و یدر ابب آسمان

 

 است شیاببالء و آزما ع،یتبرّت و شرا دیتجد یاصل علت

 

اءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُم »حرا را نزدم.  نیمن ا ر،ینخ رعَة  وَمِنهَاجَا وَلَر شددَ لِكُکٍّ جَعَلنَا مِنكُم شددِ
 یشددددرعة و منهاج برا دِیتجد نی( ا48)مائده،« أُمَّة  وَاحِدَة  وَلكِن لِیَبلُرَكُم فِي مَا آتَاكُم

 [..] فیقرآن تا آخر زمان تکل عتیاببالء در شر نیا کنیاببالء است؛ ول

 

 [نبرّت ندارد؟ دیدر تجد ینقش چیه یابب قبل فِیتحر یعنی]

 

ش یدارد ول نقش صل ینق صلستین یا ست و نقش فرع ی. نقش ا ست  نیا یاببالء ا ا
است، در  یفقط در پن  اباب آسمان یو تررات اه آمده ]..[ نقش اصل کیانج نیاه، ا
آن  یتا، همهپن  یاسددددت منها یاباب آسددددمان 131اه  یآسددددمان یهااباب یهیبق

صل یهااست اه در اباب یمطالب انگریب ،یفرع یهااباب  فیتحر کیتررات و انج یِا

 .شده ادیز ایشده، عرض شده، ام شده 
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ِشرعَة  وَمِنهَاجَا» نیبنابر عزم  تیاست، اه پن  وال فهیشامک پن  فا« لِکُکٍّ جَعَلنَا مِنکُم 
 انگریها باباب نیالسدالم( ا همی)علایو داوود و اشدع مانیسدل یهااباب کنیاسدت، ول
شده است.  یاصل یهااست اه در اباب فاتیتحر نِییها، تبنقش آن اباب یعنیاست، 

 ...گانه است وپن  عیدر اک شرا« شِرعَة  وَمِنهَاجَا»خش ب کی اهپن دو بخش است؛ 

 

اسدددت اه اببالء و  نیا ینداده برا کیخدا وعده حفظ درباره تررات و انج اهنیپن ا]
 [...بکند شیآزما

 

ارده  انیاسددددت اه خدا خردش ب نیا کیدل کی ند علت دارد اه عرض اردم،  بله،
اه مُحَرّا و  شددردیاگر دقت انند معلرم م کیاسددت اه در خرد تررات و در خرد انج

 انیشدددده و اگر ب انیب یبعد یها. اگر هم معلرم نشدددرد، در ابابسدددتیمحرا   ریط
ها معلرم شددددد اه آن یبرا اهنیامجبرر شددددرند، بعد از  کینشددددرد اهک تررات و انج

الغه حجت ب دیمعلرم شد اه با اهنیتناقص دارد، و بعد از ا کیتررات و انج یهااباب
نابر ا بالِ اباب دیدو مبنا با نیباشددددد؛ پن ب اه اصددددال  محرَّا  گرید یبگردند به دن

 .فقط قرآن است گریو آن ابابِ د ست،یشده( ن فی)تحر

 

 است مِنیدر اکِّ ابعاد مُهَ قرآن

 

)حاام و  مِنیاه قرآن در اکِّ ابعاد مُهَ نندیبیانند م ی ه در قرآن دقت و بررسدددد هر
سرره ست؛ م ال  در  ست:  ینگهبان( ا مَاوَاتِ وَاألرضَ وَمَا »ق فرمرده ا سَّ وَلَقَد خَلَقنَا ال

ن اشاره به سِفر یرا فرمرد؟ ا نی(.  را ا38)ق،« بَینَهُمَا فِي ِسبَّةِ أیَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُربٍ
را در شش روز  نیا و زمهدر تررات است اه خدا آسمان نیدارد. در ِسفرِ تکر نیتکر
شد!! پن  دیآفر ّسنا من لغرب»بعد خسبه  ست بر تررات. بنابر منیمه« وما م قرآن  نیا

سمان شد، اکِّ ابب آ ست. برا نییتب یاگر محرَّا با شده ا   یصح یهااباب اهنیا ین
 فیتحر یآسدددمان یهااند. وحاال اه اکِّ اباب انیب دیرا با فاتیحراسدددت اه ت یبعد

 یاگر ابابِ بعد ایشده، آ فیاست هم تحر یاباب آسمان نیاه آخر کیانج یشده، حب

 .میاصال  ندار یاشده باشد پن حجت بالغه فیهم اه قرآن است؛ تحر
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شددددده  فیتحر نیآخر یالزم اسددددت. اگر وح نیآخر یِوجردِ حجتِ بالغه در وح پن
نشددددده اه اجا  نییهم تب یقبل یهااباب ًایثان م،یباشددددد پن اوال  حجتِ بالغه ندار

ندیشددددده و اجا نشددددده.  رن همه نم فیتحر و  انیهردی یهمه ایبفهمند. آ تران
دارند  کیاه به تررات و انج یاقهآن عشدددا و عال یبفهمند؟ رو ترانندیم هاینصدددران

 .انندیاصال دقت نم

 

 [سؤال نامفهرم]

 

 نیو تب  یرالعزم تشددددراول ریط اءیاولرالعزم اببالء اسددددت. اما در مررد انب اءیانب درباره
س ست. م ک نه  البالطه اه در برابر قرآن م کِ تف س ریا ست، الببه تف قرآن   یصح رِیا

است.  فررنیا کیقرآن در مقابک انج کنیول ست؛یدر برابر قرآن ن یاست. الببه اه اباب
نه   یاسددت. ول فاتیتحر نِیِّمب ًایاوال  ناسدد  اسددت، ثان ک،یو انج تقرآن در برابر تررا

 .نیّنه ناس  است نه مب اتیالبالطه و روا

 

سمان نیا ایپن آ] ست اه اگر بر فرض محال در ابب آ ست ا  فیقبک، تحر یِحرا در
اببال  ی رن محرر اصل د،یایخاتم ب امبریباز هم امکان داشت اه پ گرفت،یصررت نم

 [است؟

 

رعَة  وَمِنهَاجَا» بله، اببالء اسدددت، منبها اببال تا  ی اصدددل رن بُعدِ« لِکُکٍّ جَعَلنَا مِنکُم شدددِ
مُمرر به قرآن هسددبند.  امةیالق رمی یارد، و اکّ مکلفان، ال دایزمانِ نزولِ قرآن انبها پ

 یاحجّتِ بالغه چیوقت هآن شددد،یخراب م عیشددده برد؛ تمام شددرا فیو اگر قرآن تحر
صال  از  ینبرد، و تمام مکلفان خال یربان یقطع کینبرد، معجزه نبرد، دل فینبرد، تکل ا

 .بردند یاباب آسمان

 

نگذشت اه  ینازل شد، مدت کیانج یالسالم( وقب هی)عل یدر زمان خرد حضرت مس]
آنرا نگه دارد  ترانستیرفت، خدا م نیشد، و در واقع حجت بالغه از ب فیتحر کیانج
 [مانندمحفرظ ب فیابابها از تحر نیاه ا دیایب یاولرالعزم بعد امبریتا پ
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اه  فهمندیم  یبشددرد، اهک نظرِ صددح  یاگر نگرشِ صددح کیدر خرد انج ًا؛یو ثان اوال 
  یاسالم و مس غمبریپ نیاه ب یسال 600 نیاست. و ا یاست و ادام فرع یادام اصل

 ییزهای ه   اهنیا انگرانیب یعنیسددال حجّت برده اسددت؛  600 نیفاصددله برد، در ا
 ریبا ط تیاا ر کنیاند. ولنشددددده، از علما برده فیتحر ییزهایشددددده و  ه   فیتحر
حجّت  افبنِی یتر برده،  رن حجت بالغه برده ولسخت فیتکل نیاند. بنابربرده هانیا

 .برده غمبریتر از زمان پبالغه سخت

 

 [شده است؟ فیدرست و ادام تحر کیبدانند اه ادام انج ترانسبندیاز اجا م]

 

شن ییهاآن د،ینیبب صال ن صال  مکلّف ن انددهیاه ا شرا کنیول سبند،یا صرال    تِیوال عِیا
 فینکردند دو تکل َیانند. اگر تبل َیتبل دیبا نیاسدددت، منبها مبلغ یجهان ،یعزمِ اصدددل
انند. از  ییجریپ دیبا نیاه مکلف نیا گریانند، و د َیتبل دیبا نی: مبلغیکیاسددددت؛ 

 نیاگر مکلف نیاسددت. بنابر َیتبل نیمبلغاسددت و از فرا  نشددد جریپ نیفرا مکلف
اه در  یاسان یعنینکردند، هر دو مقصر هسبند.  َیتبل نینکردند و اگر مبلغ ییجریپ

لئَلَّا یَكُرنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّة  »: میناآگاه هسبند، الببه قصرر مطلا ندار ریبُعد تقص
 نیدر زمان رسک اگر مبلغ ایحجت هسبند، بعد از رسک  رُسک(، 165)نساء،« بَعدَ الرُّسُکِ

مقصر هسبند  ای هانیاردند، ا یارتاه ییجریدر پ نیاردند، و مکلف یارتاه َیدر تبل
اه بعد از حضددرت  ی( مدت19معاندند. بله سددخت اسددت الببه، در زمان فَبرَة )مائده، ای

وآله وسلّم( اه  هیاهلل عل ی)صلّمتا زمان رسرل خات امدین یامبریالسالم( پ هی)عل یمس
شانیسال ب 600 اردنِ آن  دایپ یبرد ول یسال حجت بالغه 600 نیفاصله برد، در ا ن

سددخت را  فِیتکل نیآسددان اسددت. اما ا ایسددخت اسددت  ای فیسددخت برد. خرب تکل

 .قاصر و مقصر هسبند نیب نیدرست انجام ندادند، بنابر نیو مکلف نیمبلغ

 

    


