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 علىاالسوره 
َِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيم  آيه است 19نازل شده و داراى »  مكه «    اين سوره در   ِبْسِم ا

َر فـََهَدى  ﴾٢﴿ الَِّذی َخَلَق َفَسوَّى ﴾١﴿ رَبَِّک األْعَلىَسبِِّح اْسَم  َوالَِّذی   ﴾٣﴿ َوالَِّذی َقدَّ
ُ ِإنَُّه  ﴾٦﴿ َسنـُْقرُِئَک َفال تـَْنَسى ﴾٥﴿ ُغثَاًء َأْحَوىَفَجَعَلُه  ﴾٤﴿ َأْخَرَج اْلَمْرَعى َّ ِإال َما َشاَء ا

ْر ِإْن نـََفَعِت الذِّْکَرى ﴾٨﴿لِْلُيْسَرىَونـَُيسِّرَُک  ﴾٧﴿ يـَْعَلُم اْجلَْهَر َوَما َخيَْفى َسَيذَّکَُّر َمْن   ﴾٩﴿ َفذَکِّ
َرى ﴾١١﴿ َويـََتَجنـَّبـَُها األْشَقى  ﴾١٠﴿ َخيَْشى مثَُّ ال َميُوُت ِفيَها  ﴾١٢﴿ الَِّذی َيْصَلى النَّاَر اْلُکبـْ

َلَح َمْن تـَزَکَّى ﴾١٣﴿َوال َحيَْيا َبْل تـُْؤِثُروَن اْحلََياَة  ﴾١٥﴿ َفَصلَّىَوذََکَر اْسَم رَبِِّه  ﴾١٤﴿  َقْد أَفـْ
َيا نـْ ٌر َوأَبْـَقى  ﴾١٦﴿ الدُّ ُصُحِف    ﴾١٨﴿ ِإنَّ َهَذا لَِفی الصُُّحِف األوَىل  ﴾١٧﴿  َواآلِخَرُة َخيـْ

     ﴾١٩﴿ ِإبْـَراِهيَم َوُموَسى
  معلومات مؤجز :

) نوزده آيت ،  19) رکوع ، (1دارای ( سوره های مکی،  از جملهٔ »  أالعلی سورهٔ  «
) يکصدو سی وسه نقطه  133( و  ) دوصدو نودونه حرف299( ) هفتادودو کلمه، 72(

  . است
طوری  ،» َسنُْقِرئَُک فَال تَْنَسى «شش آن  بخصوص از آيهٔ  مبارکه  و از متن اين سورهٔ 

ه پيامبر صلی هللا اين سوره در دوران خيلی ابتدايی مکه، زمانيک معلوم می گردد که،
تشويش  داشتند که مباد برخی ازوحی  عليه وسلم به در يافت وحی عادی نگرديده بودند و

  را فراموش کنند، نازل گرديده است.
آيات بحث روی خدای شناسی ومبادی توحيد   پنجطوريکه مالحظه می فرمايد: در اولين 

وسلم اطمينان  های ذيل از  صورت گرفته ودر آيات  بعدی به  پيامبر صلی هللا عليه
  نکات عمده اين اطمينان ها عبارتند از: جناب پروردگار با عظمت داده شده است،

به پيامير صلی اللله عليه وسلم اطمينان داده شده است که:  به لطف وعنايت الهی قرآن  -
  را فراموش نخواهدکرد.

 دشوار نساخته، در اين اطمينان داده شده که: ماموريت اورا در کار دعوت بسوی هللا -
منحصر می سازد که به کسی پند دهد وبه هدايت  ورهنمائی اش  اهتمام ورزد که از 

  دعوت مايه می گيرد ودر او استعداد پند پذيری سراغ می شود.
کسيکه بی باک نيست، نسبت به عواقب خوب وبد عملکردهای خود بی اعتنايی ندارد،  -

کار ونظرات خود بد خود وجامعه بيم دارد واز انجام ظلم برخود می ترسد، از عواقب اف
وفساد حاکم بر جامعه هراسان است، مخاطب اصلی اين دعوت الهی است ، چنين کسی 
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حتمآ اين پيام رهائی بخش را باگوش دل خواهد شنيد. ولی عناصر شقی وبدبخت از آن 
  خودداری می ورزند.

ام ورزد، پروردگارش را بياد آرد ونماز کسی که به تزکيه فکری واخالقی خود اهتم -
  برپا دارد، به فالح ورستگاری رسد.

مردم زندگی دنيا را برمی گزينند، به اهداف زود رس وپيش پا افتاده می چسپند، در  -
  حاليکه دنيا، ناچيز است وناپايدار وآخرت بهتر است وپايدار.

که: رسالت تو تداوم رسالت  به پيامبر صلی هللا عليه وسلم اطمينان داده شده است -
است عليه السالم  وسی عليه السالم وحضرت مابراهيم حضرت پيامبران واولعزمی چون 

که بزرگترين تمدنها را پايه گزاری کردند ومستکبرين بزرگ تاريخ بدست آنان سر نگون 
  گرديدند، پيام تو وآنان يکيست وپايان کار تان يکی .

ّ محمدبن احمد انصاری قرطبی(امفسرين از جمله شيخ قرطبی  در تفسير )  بوعبد
خويش می نويسد: معموآل صحابه کرام ، حضرت عبد هللا بن عباس ، ابن عمر ، ابن 

زبير ، ابو موسی وعبد هللا بن مسعود رضی هللا عنهم اجمعين ، چنين بودند که هر گاه 
يعنی در ».األعلَى  یربّ  سبحانَ « اين سوره را تالوت می گردند ، قبل از آن می گفتند:  

  :  اسباب نزول    خارج از نماز وقتی تالوت کنند چنين گفتن مستحب است.
در حديثی از حضرت عقبه بن عامر جهنی می  » على االسوره « در مورد اسباب نزول 

نازل شد، آن حضرت صلی هللا » سبح اسم ربک االعلی « خوانيم ، زمانيکه  سوره ی 
سبحان « يعنی در سجده ی خود بخوانيد : » اجعلو ها فی سجودکم « عليه وسلم فرمود : 

ن است ، به معنای پاک نگهداشت وپاک کرد» سبح اسم ربک االعلی « ،» ربی االعلی
اين است که نام رب خود را پاک نگهداريد ، هدف اين است » سبح اسم ربک « معنای 

که تعظيم وتکريم نام رب خود را بجا آوريد ، وهر زمانيکه نام هللا را برزبان برانيد 
 ترجمٔه مختصر:  وخشوع وادب را مراعات فرمايد.  خضوع

  ».نام پروردگار برترت را به پاکی ياد کن«     )1( »َسبِّحِ اْسَم َربَِّك اْألَْعلَى «    مهربانبه نام هللا بخشنده   بسم هللا الرحمن الرحيم 
ى یالَّذِ «    ». (همان) که آفريد پس درست و استوار ساخت«   )2» (َخلََق فََسوَّ
  ». که اندازه گيری کرد پس هدايت نمود و (همان) کسی «  )3» (قَدََّر فََهَدى یَوالَّذِ « 
  ». رويانيدکه چراگاه را  و کسی«  ) 4» (أَْخَرَج اْلَمْرَعى  یَوالَّذِ  « 
  ». سپس آن را خشک و سياه گردانيد «  ) 5»(  فََجعَلَهُ ُغثَاء أَْحَوى  « 
خوانيم، پس هرگز  ما بزودی (قرآن را) بر تو می « ) 6» ( َسنُْقِرُؤَك فََال تَنَسى « 

  ». فراموش نخواهی کرد
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ُ إِنَّهُ «  َّ مگر آنچه را که خدا بخواهد، «  ) 7» (ْخَفى يْعلَُم اْلَجْهَر َوَما يإِالَّ َما َشاء 
ُرَك ِللْ يَونُ «   ».داند به يقين او پنهان و پيدار می   ».سازيم و تو را برای شريعت ساده و آسان آماده می« ) 8»  ( ْسَرى يّسِ

ْكَرى « ْر إِن نَّفَعَِت الذِّ پس اگر پند و اندرز سودمند باشد پند و اندرز « )9» (  َفذَّكِ
ترسد پند  هرکس (از پروردگار با عظمت ما) می«  ) 10» (ْخَشى يذَّكَُّر َمن يسَ  «  ».بده

  ».ترين فرد از آن دوری خواهد گزيد و بدبخت«  ) 11( » تََجنَّبَُها اْألَْشقَى يوَ  «  ».خواهد پذيرفت
که در آتش بزرگ (جهنم) در  (همان) کسی«  ) 12» (النَّاَر اْلُكْبَرىْصلَى ي یالَّذِ  « 

ميرد و نه زنده  سپس در آن (آتش) نه می «  ) 13»(  ى يحْ يَها َوَال يُموُت فِ يثُمَّ َال «   ». خواهد آمد
  ». تگار شدکه خودرا پاک (و تزکيه) کند، رس يقيناً کسی « )14» ( قَْد أَْفلََح َمن تََزكَّى«   ».ماند.  می
و (نيز کسی که) نام پروردگارش را يادکرد پس  «  ) 15» (َوَذَكَر اْسَم َربِِّه فََصلَّى « 

نْ يبَْل تُْؤثُِروَن اْلحَ «   ». نماز گزارد زندگی دنيا را ترجيح  شما (مردم ) ابلکه «  ) 16»( ا ياةَ الدُّ
  ».حالی که  آخرت بهتر و ماندگارتر استدر « ) 17» ( ٌر َوأَْبقَى يَواْآلِخَرةُ خَ  «   ».دهيد می
ُحِف اْألُولَى یإِنَّ َهذَا لَفِ «  های پيشين بوده  گمان اين (فحوا) در کتاب بی«   ) 18»(الصُّ

  ».ابراهيم و موسی های صحيفه «  ) 19»( َم َوُموَسى يُصُحِف إِْبَراهِ «   ».است
  کلی اين سوره :  محتوا

  که يافت خواهيم در تام بوضاحت بيندازيم نظر دقت با سوره اين کلی محتوای به اگر
  است: يافته تشکيل  اساسی بخش دو از سوره اين اساسآ

 و است. وسلم عليه هللا پيامبرصلی به شخص با سخن روی آن در که بخشی : اول
  . دهد می او به رسالت ايفای و پروردگار تسبيح زمينه در دستورهايی

 و آمده ميان به سخن شقی کافران و وفرمانبردار خاشع مومنان از بخش اين در : دوم
  است. شده بيان فشرده طور به گروه دو اين شقاوت و سعادت عوامل

و در اخير اين سوره تاکيد می يابد که همه مطالب وحقايقی متذکره تنها در قرآن عظيم 
د يز بر آن تاكيم و موسى ، نيصحف ابراه ن،يشيالشان نه بلکه در ساير کتب  و صحف پ

  تفسير مختصر:  شده است .
در اين ».  نام پروردگار برترت را به پاکی ياد کن« )1» (َسبِّحِ اْسَم َربَِّك اْألَْعلَى «  
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دهد که  یح خود فرمان ميآيه مالحظه می فرمايم که : پروردگار با عظمت ما به تسب
اش  یاو و کرنش در برابر شکوه ، جالل ، عظمت و بزرگ یمتضمن ذکر و عبادت برا

ن صورت يسته عظمت پروردگار ما باشد، به ايباشد که شا یحيح، تسبين تسبيباشد.ا یم
که  یميکو و عظين یکه به سبب معان يیکوين يیاد شوند، نام هاياو  یکوين یکه نام ها

ى«   اد شوند.يد يعظمت ما باپروردگار با  یز کارهايدارند.ن یبرتر یدارند بر هر نام از جمله کاربا عظمت ». که آفريد و استوار داشت کسی«   )2» (الَِّذی َخلََق فََسوَّ
کرده و  یريگز را اندازه يپروردگار با عظمت ما همه چ  )3» (َوالَِّذی قَدََّر فََهَدى«   با نموده است .ينش آن ها را محکم و زيده و آفريما اينست که :  همه مخلوقات را آفر

را به  یِت عام است که هر مخلوقين هدايهمه مخلوقات را به اندازه راه نموده است. ا
ت مذکور ياز زمره هدا یويدن یت کرده است. نعمت هايآنچه صالح او در آن است هدا

اهان يانواع گله آن يفرستاد و به وس یکه از آسمان آب یو کس ) 4» (َوالَِّذی أَْخَرَج اْلَمْرَعى «   باشند. یم
ان برد که يرا به پا یسپس بعد از آنکه مدت زمان 5»(  فََجعَلَهُ ُغثَاء أَْحَوى «   خورند. یوانات از آن ميان و همه حيد که مردم و چهارپايرو یم یاديز یو علف ها

پروردگار با عظمت ما مقرر نموده بود در آن مدت زمان تر و تازه باشد، آن را درهم 
را   ما قرآن را بر تو خواهيم خواند و تو ديگر آن( ) 6» ( َسنُْقِرُؤَك فََال تَنَسى «   د.ياه و خشک گردانيآنگاه آن را س» عَلَهُ ُغثَاء أَْحَوىفَجَ « د و يچيپ

م و آن را در يکن یم محافظت مينموده ا یرا که بر تو وح یکتاب».نخواهی کرد فراموش
  کرد. یرا فراموش نخواه یزيم و تو از آن چيده یم یدل تو جا

امبر صلی يپ بهاز جانب پروردگار با عظمت ما  یمژده بزرگ ودر اين آيه متبرکه نويد 
دهد که آن  یبه او م ین که پروردگار با عظمت ما دانشيبر ا یهللا عليه وسلم ،است مبن

  کند. یرا فراموش نم
ره ای را تالوت فرمود رسول هللا صلی هللا عليه وسلم سو در حديثی آمده ست که روزی

، حضرت ابی بن کعب که کاتب وحی بود ، چنين  نمود فراموش را که يک آيه از آن 
  د ،يصلی هللا عليه وسلم پرسازمحمد  ، ولی وقتی که فهميده شايد اين آيه منسوخ شده است

ُ إِنَّهُ يْعلَُم اْلَجْهَر َوَما يْخَفى «   فرمود : منسوخ نشده است ، من فراموش کردم ( قرطبی ) َّ  یمگر آنچه که حکمت اله«   ) 7» (إِالَّ َما َشاء 
 یو پروردگار با عظمت ما اشکارا  و پنهان را م». یاقتضا کند که آن را فراموش کن

ن هرآنچه بخواهد به عنوان يداند. بنابرا یباشد م یداند و آنچه را که مصلحت بندگانش م
ُرَك ِلْليْسَرى «   دهد. یدارد و به آن فرمان م یعت مقرر ميشر   ».سازيم و تو را برای شريعت ساده و آسان آماده می« ) 8»  ( َونُيّسِ

امبرش را آسان يپ یگر است که پروردگار با عظمت ما همه کارهايد یز مژده اين نيا
ْكَرى  «  د.ينما یعت او را سهل و ساده مين و شريگرداند و آئ یم ْر إِن نَّفَعَِت الذِّ پس اگر پند و اندرز سودمند باشد پند و اندرز «) 9» ( فََذّكِ



 سوره االعلى
 

 
6 

به پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايد : به شريعت الهی و آيات او پند در اين آيه  ».بده
بده اگر پند مورد قبول واقع گردد، و موعظه و اندرز بگو اگر کسی گوش کند، خواه از 

دادن تمام هدف آن برآورده شود يا برخی از آن برآورده گردد. مفهوم آيه اين را می پند 
رساند که اگر پند دادن سودمند نباشد به اين صورت که پند دادن به شر و بدی بيفزايد يا 

داد. و پند دادن مردم را به دو گروه   از خير و خوبی بکاهد در اين صورت نبايد پند
  که استفاده می برند و کسانی که استفاده نمی برند. تقسيم می کند؛ کسانی

کسانی که از پند استفاده می برند آن هايی هستند که از پروردگار با عظمت ما می ترسند 
پروردگار با عظمت ما او را به خاطر کارهايی که کرده است   و هرگاه انسان بداند که

دگار با عظمت ما را ناخشنود می مجازات می کند، و از کيفر او بهراسد، از آنچه پرور
ترسد پند خواهد  هرکس (از پروردگار با عظمت ما) می«  ) 10» (َسيذَّكَُّر َمن يْخَشى  «  تالش می نمايد.  نمايد دوری می کند و برای انجام دادن کارهای خوب

  ».گزيد ترين فرد از آن دوری خواهد و بدبخت« )11( » َويتََجنَّبَُها اْألَْشقَى  «  ».پذيرفت
ن يهستند که وارد بزرگ تر ین افراديبرند بدبخت تر یکه از پند بهره نم یو اما کسان

  ».که داخل بزرگترين آتش خواهد شد آن کسی«  ) 12» (الَِّذی يْصلَى النَّاَر اْلُكْبَرى«   سوزند. یشوند و با آن م یآتش م
ميرد و نه زنده  جا نه می در آن گاه آن«  ) 13»(  ثُمَّ َال يُموُت فِيَها َوَال يْحيى « 
 يیندارد. تا جا یچ گونه استراحت و آرامشينند که هيب یم یآنان عذاب دردناک».شود می

  د. يآ یکنند اما مرگ به سراغ شان نم یمرگ م یکه آن ها آرزو
َخفَُّف يُمونُوا َوَال يِهم فَ يَعلَ  یقضَ يَال « د:يفرما یهمان طور که پروردگار با عظمت ما م

ن َعَذاِبَها   ».که خود را پاکيزه داشت رستگار شد راستی کسی به« ) 14» ( قَْد أَْفلََح َمن تََزكَّى «   گردد. یرند و نه از عذابشان کاسته ميم ینه م» َعنُهم ِمّ
 یو رفتارها یدن و ستمگريشتن را از شرک ورزيزه کند و خويهرکس که خودش را پاک

  زشت پاک دارد قطعا رستگار است.
از کوه مشتق است به معنای پاک کردن می باشد ، زکات مال را هم به خاطر »تزکی «

» تزکی « زکات می گويند که بيقه مال را برای انسان پاک می گرداند ، در اينجا لفط 
  ».گزارد و نام پروردگارش را ياد کرد و نماز«  ) 15» (لَّى َوذََكَر اْسَم َربِِّه فَصَ «   عام است ، که هم شامل تزکيه ايمانی واخالقی می شود ، وهم  ادای زکات ما ل را.

 يیکارها ین کسيرد چنيو به ذکر پروردگارش مشغول شود و قلبش با ذکر او اُنس بگ
که  خوانند یکند که پروردگار با عظمت ما را خشنود گرداند به خصوص نماز م  یم

می » تََزكَّى؛ فََصلَّى «هستند عده ای از مفسرين که در تفسير مان است. يا ینماز ترازو
 یز شامل مين مفهوم را نيگرچه ا» . د بخوانديه بدهد و نماز عيزکات فطر«  فرمايند :

  ست.ين نيه تنها ايآ یشود اما معن
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ْنيا «    ».دهيد بلکه زندگی دنيا را ترجيح می«  ) 16»( بَْل تُْؤثُِروَن اْلَحياةَ الدُّ
  ».و آخرت بهتر و ماندگارتر است« ) 17» ( َواْآلِخَرةُ َخيٌر َوأَْبقَى «   د.يکن ینند و آخرت را رها ميگز ین رونده و ناخوِش آن را بر ميو نعمت از ب 

ا بهتر و يکه آخرت از هر نظر از دن یدر اين آيه پروردگار ما می فرمايد : در حال
است.  یفنا و نابود یا سرايو بقاست و دن یجاودانگ یماندگارتر است. چون آخرت سرا

 یند و آرامش و راحتيگز یکند و زشت تر را بر نم یپس مومِن عاقل بهتر را رها نم
ح يترج  ا ويدهد.پس مّحبت دن یاز دست نم یآن یرا به خاطر لذت و شادمان یشگيهم

ُحِف ا«   است. یدادن آن بر آخرت اساس هر اشتباه های پيشين بوده  گمان اين در کتاب بی«   ) 18»(ْألُولَىإِنَّ َهذَا لَِفی الصُّ
ان شد يتان بين سوره مبارکه برايکه در ا یکو و اخبار خوبيتمام مضامين ،امر ن».است

قبلی اسمانی نيز بيان گرديده است  یست بلکه در کتاب هاين ین کتاب آسمانيمنحصر به ا
امبران ين پيف ترين و شريکه بعد از محّمد بزرگ تر یم و موسيابراه یاز جمله کتاب ها

آمده اند چون به منافع هر دوجهان بر  یعتياست که در هر شر ینين ها فراميهستند. پس ا
  موضعات ومضامين صحف ابراهيمی:  ».های ابراهيم و موسی کتابصحف و « )   19»( َم َوُموَسى يُصُحِف إِْبَراهِ «   کنند. ین ميرا تام انسانها صالح و منفعت  ین اوامر در هر زمان و مکانيگردند و ا یم

آجری از حضرت ابو ذر غفاری روايت کرده است که او از رسول هللا صلی هللا عليه 
وسلم سؤال کرد : صحيفه های حضرت ابراهيم چگونه وچه بودند ؟ آن حضرت در جواب 
فرمودند : در آنها امثال عبرت بيان شده بود ، در مثالی به پادشاه  ظالمی خطاب شده است 

مغرور ومبتال ، بدين جهت به تو سلطنت ندادم که تو در دنيا که ای مسلط شونده بر مردم و
مال را روی مال انباشته کنی ، دادن اقتدار بدين جهت بود که نگذاری فرياد مظلومی به 

که فرياد مظلوم را بی جواب نمی گزارم ، اگرچه از  اين استمن برسد ، زيرا قانون من 
  زبان کافری برآيد.

م را مورد خطاب قرار داده است ، که کار عاقل چنين است ودر مثال ديگری عموم مرد
ومناجات به در بار او باشد ، ه قسمت تقسم گند : يکی وقت عبادت هللا س  که اوقات خود را

، سوم  هللادوم برای محاسبه ی اعمال خويش وتدبر وفکر ، در عظمت قدرت وصنعت 
  برای تحصيل ضروريات زندگی وانجام نياز های طبعی.

رمود : برای عاقل ضروری است که از احوال زمان خود آگاه باشد ، وبه کار های وف
مقصودی مشغول گردد ، زبان خويش را در کنترول خود در آورد ، وکسی که کالم خود 

  موضعات ومضامين صحف حضرت موسی:  را وعمل خود بشمارد ، کالمش خيلی کم وفقط در کارهای ضروری به کار رود.
  :ی فرمايد حضرت ابوذر م

سپس من عرض کردم در صحف موسی عليه السالم چه بود ؟ فرمود :  در آنها فقط  
  عبرت بود که از آن جمله موارد ذيل است :
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در تعجبم نسبت به کسی به مردن ، يقين دارد ، با ز هم دل به خوشيها سپرده است 
وغمگين باشد ، ودر  ،وتعجبم از کسی که به تقدير ، ايمان دارد ، وباز عاجز ودر مانده

  تعجبم از کسی که به حساب آخرت يقين دارد واز عمل دست برداشته بنشيند .
حضرت ابوذر می فرمايد ، باز سؤال کردم : آيا از آن صحيفه ها در وحی که بر شما 

قَْد أَْفلََح َمن « نازل می شود چيزی آمده است ؟فرمود : ای ابوذر ! اين آيات را بخوان : 
ٌر َوأَْبقَى ، إِنَّ َهَذا يَواْآلِخَرةُ خَ  ،  ا ياةَ الدُّنْ ي، َوَذَكَر اْسَم َربِِّه َفَصلَّى ، َبْل تُْؤِثُروَن اْلحَ  تََزكَّى

  : حکم ايمان داشتن به کتب آسمانی  قرطبی )»(  َم َوُموَسى يُصُحِف إِْبَراهِ « الصُُّحِف اْألُولَى، یلَفِ 
به ساير کتاب های  آسمانی ديگر (تورات و انجيل و قبل از همه بايد گفت شخصيکه 

زبور و صحف ابراهيم و موسی) ايمان نياورد، ايمان او مقبول نيست و بعنوان مسلمان 
  : کتب آسمانی دليل واجب بودن ايمان به   محسوب نمی شود.

پروردگاربا عظمت است که می وامر حکم اسمانی دليل واجب بودن ايمان به ساير کتاب 
َل َعلَی َرُسوِلِه َواْلِکتَاِب « فرمايد : ِ َوَرُسوِلِه َواْلِکتَاِب الَِّذی نَزَّ َّ ِ َوَمَالئَِکتِِه َوُکتُِبِه َوُرسُِلِه َواْليَْوِم اْآلِخِر َفقَْد َضلَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِا َّ َضَالًال  الَِّذی أَْنَزَل ِمْن قَْبُل َوَمْن يَْکفُْر بِا

ای کسانی که ايمان آورده ايد به کتابی که بر «يعنی:  .) 136( سوره  نساء    »بَِعيًدا
پيامبرش نازل کرده و بر کتابی که از قبل نازل نموده است ايمان بياوريد و هرکس به 

کتابها،پيامبران و روز آخرت کافر شود در گمراهی بسيار دوری افتاده  هللا، مالئکه،
  ».است

 تعالی بندگان مؤمنش را در اين آيه امر می کند که به هللا و پيامبرش، محمد صلی هللا هللا 
باشد و کتابی که از پيش نازل نموده  عليه وسلم و کتابی که بر او نازل نموده که قرآن می

که شامل تمام کتابهای پيشينيان مانند تورات، انجيل و زبور می باشد، ايمان بياورند. 
آيه بيان می کند که هرکس به چيزی از ارکان ايمان کافر شود در گمراهی  سپس در آخر

  بسيار دوری افتاده و از مسير درست خارج گشته است.
کند که اهل کتاب را  و باز در بيان ايمان به تمام کتابها هللا تعالی به بندگان مؤمنش امر می

ِ «با اين سخن مورد خطاب قرار دهند:  َّ  َوَما أُْنِزَل إِلَْينَا َوَما أُْنِزَل إِلَی إِْبَراِهيَم قُولُوا آَمنَّا بِا
 َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َوَيْعقُوَب َواْألَْسبَاِط َوَما أُوتَِی ُموَسی َوِعيَسی َوَما أُوتَِی النَّبِيُّوَن ِمْن َرِبِّهمْ 

ُق َبْيَن أََحٍد ِمْنُهْم َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُمونَ  بگوييد به خدا و «). يعنی: 136سوره بقره »(َال نُفَِرّ
آنچه که بر ما فرو فرستاده شده و آنچه که به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و 

يعقوب فرو فرستاده شده و آنچه که به موسی و عيسی داده شده و (نيز) آنچه  نواسه های 
ان آورده ايم. و در که به (ديگر) پيامبران از سوی پروردگارشان نازل شده است، ايم

ايمان آوردن به پيامبران بين هيچکدام از آنان تفاوتی نمی گذاريم. و فرمانبرداِر او 
  ».(خداوند) هستيم

آيه در برگيرنده ايمان مؤمنان به آنچه خداوند بر آنها به واسطه رسولش صلی هللا عليه 
بر بقيه انبياء نازل شده  وسلم نازل نموده و آنچه بر پيامبران که در آيه ذکر شده و آنچه
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است، می باشد و آنها در ايمان به پيامبران بين هيچکدام فرقی نمی گذارند و به تمام 
  پيامبران و تمام کتابهايی که خداوند به ترتيب نازل نموده است، باور دارند.

 آيات صريح قرآن، هرکس به کتابهای آسمانی قبل از قرآن ايمان نداشته باشد بنآ بر طبق 
او کافر است، زيرا ايمان نياوردن به آن کتابهای آسمانی ديگر به معنای تکذيب آيات 

خداوند بر ديگر پيامبران است در حاليکه همه ی پيامبران الهی به حق از سوی هللا تعالی 
  ودانستنی :نکاتی ضروری    برای ارشاد انسانها فرستاده شده اند و بعضی از آنها دارای کتاب آسمانی بودند.

کتابهای آسمانی بجز قرآن کريم   بايد بداند که همه  شخصی مسلمان قبل از همه اوآل : 
خداوند عزوجل در قرآن کريم از تحريف، قرار گرفته است . زيرا مورد تحريف و تغيير 

  تغيير و تبديل توسط اهل کتاب بر کتابهای هللا تعالی که بر آنها نازل شده خبر می دهد.
أَفَتَْطَمعُوَن أَْن يُْؤِمنُوا َلکُْم َوقَْد َکاَن فَِريٌق ِمْنُهْم يَْسَمعُوَن «عالی در حق يهود می فرمايد:هللا ت

فُونَهُ ِمْن بَْعِد َما َعقَلُوهُ َوُهْم يَْعلَُمونَ  ِ ثُمَّ يَُحِرّ َّ آيا اميد داريد که «) يعنی:75بقره   » (َکَالَم 
دسته از آنها کالم خدا را می شنوند سپس بعد از اينکه آن  به شما ايمان بياورند در حاليکه

ِمَن الَِّذيَن «و می فرمايد:» فهمند و در حاليکه می دانستند آن را تحريف می نمودند را می
فُوَن اْلَکِلَم َعْن َمَواِضِعهِ  و کسانی از اهل يهود کالم را از ) «64نساء  سوره   » (َهاُدوا يَُحِرّ

  ».می کنندجايگاه خود تحريف 
َوِمَن الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا نََصاَری أََخْذنَا « و هللا تعالی از نصاری خبر می دهد می فرمايد:

ا ذُِکُّروا بِِه فَأَْغَرْينَا بَْينَُهُم اْلعََداَوةَ َواْلبَْغَضاَء إِلَی َيْوِم اْلِقيَا َمِة َوَسْوَف ِميثَاقَُهْم َفنَسُوا َحظا ِممَّ
ا کُْنتُمْ يُنَبِّئُهُ  ُ بَِما َکانُوا يَْصَنعُوَن*يَا أَْهَل اْلِکتَاِب قَْد َجاَءُکْم َرسُولُنَا يَُبيُِّن لَُکْم َکِثيًرا ِممَّ َّ  ُم 

  ).15 - 14(سوره مائده » تُْخفُوَن ِمَن اْلِکتَاِب َوَيْعفُو َعْن َکِثيرٍ 
از آنچه به آن اندرز داده يعنی: و کسانی که گفتند ما نصاری هستيم پيمان گرفتيم و بخشی 

شده بودند فراموش کردند و ما تا روز قيامت ميانشان دشمنی و کينه افکنديم و به زودی 
سازد. ای اهل کتاب پيامبر ما به سوی شما آمده  خدا آنان را از آنچه می کردند باخبر می

سياری است که بسياری از کتاب که پوشيده می داشتيد برای شما بيان می کند و از ب
  درمی گذرد.

آيات داللت دارند بر اينکه يهود و نصاری کتابهای نازل شده بر خودشان را تحريف 
  نموده اند. و اين تحريف گاهی با زياد کردن و گاهی با کم کردن بوده است.

فََوْيٌل ِللَِّذيَن َيْکتُبُوَن « و دليل بر زياد کردن بر کتابها آن اين سخن هللا تعالی می باشد:
ا ا ِ ِليَْشتَُروا بِِه ثََمنًا قَِليًال فََوْيٌل لَُهْم ِممَّ َّ َکتَبَْت أَْيِديِهْم ْلِکتَاَب بِأَْيِديِهْم ثُمَّ يَقُولُوَن َهذَا ِمْن ِعْنِد  ا َيْکِسبُونَ    ).79سوره بقره » ( َوَوْيٌل َلُهْم ِممَّ

يند اين از جانب ويل به حال کسانی که کتاب را با دستانشان نوشتند سپس می گو«
خداست تا با بهايی بی ارزش بفروشند پس ويل به حال آنها از آنچه با دستهايشان نوشتند 

  ».و ويل به حال کسانی که آن را بدست آوردند
يَا أَْهَل اْلِکتَاِب قَْد َجاَءُکْم َرُسولُنَا يُبَيُِّن « و دليل بر نقصان آن اين فرموده هللا تعالی است: ا ُکْنتُْم تُْخفُوَن ِمَن اْلِکتَابِ لَُکْم َکِثي ای اهل کتاب پيامبر ما به سوی ). «15مائده   » (ًرا ِممَّ
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و می » شما آمده است که بسياری از کتاب که پوشيده می داشتيد برای شما بيان می کند
تَْجعَلُونَهُ قََراِطيَس  قُْل َمْن أَْنَزَل اْلِکتَاَب الَِّذی َجاَء بِِه ُموَسی نُوًرا َوُهًدی ِللنَّاِس «فرمايد:

بگو چه کسی آن کتابی را که موسی آورده نازل ) «9سوره انعام »(تُْبُدوَنَها َوتُْخفُوَن َکثِيًرا
کرده که برای مردم روشنايی و هدايت است آن را بصورت ورقه هايی در می آوريد از 

  ».آن آشکار و بسياری را پنهان می کنيد
تابهای گذشته از تحريف و تبديل روی داده، سالم مانده است اما قرآن عظيم از آنچه بر ک

و خداوند آن را حفظ نموده و از آن صيانت می نمايد همانگونه که خود از آن خبر می 
ْلنَا الِذّْکَر َوِإنَّا لَهُ لََحافُِظونَ «دهد: بی گمان ما قرآن را فرو ). «9حجر سوره   »(إِنَّا نَْحُن نَزَّ

   ».استی ما نگهبان آن هستيمايم و به ر فرستاده
  : بايد چگونگی ايمان به کتابهای قبل از قرآن را بداند، و آن بدينگونه است که:ثانيآ 

تصديق قاطع به اينکه تمام آنها از جانب هللا عزوجل نازل شده و کالم هللا تعالی می  - 1
ه اراده کرده، به باشند و هللا تعالی به حقيقت آنگونه که اليق به خود اوست و بر وجهی ک

َل َعلَْيَک «آن تکلم نموده است. هللا تعالی می فرمايد: ُ َال إِلَهَ إِالَّ ُهَو اْلَحیُّ اْلَقيُّوُم*نَزَّ ْنِجيَل*ِمْن قَْبُل ُهًدی ِللنَّاِس َوأَ َّ َل ْنزَ اْلِکتَاَب بِاْلَحِقّ ُمَصِدّقًا ِلَما بَْيَن يََدْيِه َوأَْنَزَل التَّْوَراةَ َواْإلِ
ُ َعِزيٌز ذُو اْنتِقَامٍ  َّ ِ لَُهْم َعَذاٌب َشِديٌد َو َّ   ).4 - 2آل عمران »(اْلفُْرقَاَن إِنَّ الَِّذيَن َکفَُروا بِآيَاِت 

هللا است که هيچ معبود بحقی جز او نيست هميشه زنده و پابرجا است. اين کتاب «يعنی: 
حق بر تو نازل کرد و تورات و انجيل را در حاليکه مؤيد آنچه پيش از خود می باشد به 

را پيش از آن برای هدايت مردم فرستاد و فرقان را نازل کرد کسانی که به آيات خداوند 
کفر ورزيدند بی ترديد عذابی سخت خواهند داشت و خداوند شکست ناپذير و صاحب 

ز نزد او هللا عزوجل خبر می دهد که اين کتابها: تورات، انجيل و قرآن ا». انتقام است
هستند و اين داللت دارد بر اينکه به آنها تکلم نموده و آنها از او آغاز شده اند و مربوط 
به غير او نيستند و برای همين در آخر آيه وعده می دهد که هرکس به آيات خداوند کفر 

   ورزد دچار عذاب شديدی خواهد شد.
همديگرند و بين آنها تناقض و تعارضی ايمان به اينکه کتابهای هللا تعالی تصديق کننده  - 2

َوأَْنَزْلنَا إِلَْيَک اْلِکتَاَب بِاْلَحِقّ ُمَصِدّقًا ِلَما «نيست همانگونه که هللا تعالی در قرآن می فرمايد:
و (اين) کتاب را به راستی ). «48مائده سوره  »(بَْيَن يََدْيِه ِمَن اْلِکتَاِب َوُمَهْيِمنًا َعلَْيهِ 

و »تابی که پيش از آن است و بر آن حاکم و شاهد است بر تو نازل کرديمتصديق کنندة ک
ْنِجيَل فِيِه هًُدی َونُوٌر َوُمَصِدّقًا ِلَما بَْيَن يََدْيِه ِمَن «در مورد انجيل می فرمايد: َوآتَْينَاهُ اْإلِ نده و ما انجيل را که در آن هدايت و نور است و تصديق کن). «46سوره مائده »(التَّْوَراةِ 

ايمان به اينها واجب است و اينکه کتابهای خداوند از تمام ». تورات است فرو فرستاديم
تناقضات و تعارضات بدور هستند و اين از بزرگترين ويژگی کتابهای خداوند نسبت به 
کتابهای مخلوقات و کالم خدا نسبت به کالم خلق می باشد. زيرا در کتابهای مردم نقص، 

َولَْو َکاَن «دارد. همانگونه که خداوند در وصف قرآن می فرمايد:خلل و تعارض وجود 
ِ لََوَجُدوا فِيِه اْختَِالفًا َکِثيًرا َّ اگر آن از جانب غير ). «82نساء  سوره »(ِمْن ِعْنِد َغْيِر 

  ».خداوند بود در آن اختالف بسياری را می يافتند
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خداوند بر رسوالن نازل کرده به وسيله اعتقاد راسخ به اينکه تمام کتابها و صحفی که  - 3
قرآن کريم نسخ شده اند و برای هيچکس از جن يا انس و پيروان کتابهای سابق و نه غير 
آنها روا نيست که بعد از آمدن قرآن، خداوند را جز با آن عبادت کنند يا اينکه به غير آن 

  حکم نمايند. و دليل بر اين مورد در کتاب و سنت فراوان است.
َل اْلفُْرقَاَن َعلَی َعْبِدِه ِلَيُکوَن ِلْلعَالَِميَن نَِذيًرا« هللا تعالی می فرمايد: سوره »(تَبَاَرَک الَِّذی نَزَّ

با برکت است کسی که فرقان را بر بنده اش نازل فرمود تا برای تمام دنيا ). «1فرقان 
ا ُکْنتُْم يَا أَْهَل اْلِکتَاِب قَْد َجاَءکُ «و ميفرمايد:» ترساننده باشد ْم َرُسولُنَا يَُبيُِّن َلُکْم َکثِيًرا ِممَّ

ُ َمنِ  َّ ِ نُوٌر َوِکتَاٌب ُمِبيٌن*يَْهِدی بِِه  َّ إِلَی النُّوِر بِإِْذنِِه َويَْهِديِهْم إِلَی ِصَراٍط ِرْضَوانَهُ ُسبَُل السََّالِم َويُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت  اتَّبََع تُْخفُوَن ِمَن اْلِکتَاِب َوَيْعفُو َعْن َکِثيٍر قَْد َجاَءکُْم ِمَن  ای اهل کتاب پيامبر ما به سوی شما آمده است که ).«16 - 15مائده سوره  »(ُمْستَِقيمٍ 
بسياری از کتاب که پوشيده می داشتيد برای شما بيان می کند و از بسياری درميگذرد. 

روشنگر آمده است. خداوند هرکه از  قطعاً برای شما از جانب خداوند روشنايی و کتابی
خشنودی او پيروی کند به وسيله آن به راههای سالمت رهنمون می شود و به توفيق 
خويش آنان را از تاريکيها به سوی روشنايی بيرون می برد و به راهی راست هدايتشان 

فَاْحُکْم «خداوند به پيامبرش امر می کند که بين اهل کتاب به قرآن حکم نمايد:». می کند
ا َجاَءَک ِمَن اْلَحقِّ  َّبِْع أَْهَواَءُهْم َعمَّ ُ َوَال تَت َّ بين آنها ). «48مائده سوره  »(بَْينَُهْم ِبَما أَْنَزَل 

به آنچه خداوند نازل نموده حکم نما و از هوا و آرزوی آنها بعد از آنکه حق آمد تبعيت 
ُ َوَال تَتَّبِْع أَْهَواَءهُْم َواْحَذْرُهْم أَْن َوأَِن اْحکُْم بَيْ «و همچنين می فرمايد:» نکن َّ نَُهْم ِبَما أَْنَزَل 

ُ إِلَْيکَ  َّ و ميان آنها به آنچه خداوند ). «49مائده سوره  »(يَْفِتنُوَک َعْن َبْعِض َما أَْنَزَل 
کن و از هواهايشان پيروی مکن و از آنان برحذر باش  فيصله وقضاوت نازل نموده 

  ».ا تو را در بخشی از آنچه خداوند بر تو نازل کرده به فتنه دراندازدمباد
که عمربن خطابت با کتابی که از اهل کتاب بود  عبداللهت است و ازسنت حديث جابربن

صلی هللا عليه خواند پيامبراسالم آمد و آن را بر پيامبر  صلی هللا عليه وسلم پيش پيامبر 
ُکوَن فِيَها يَا اْبَن اْلَخطَّاِب َوالَِّذی نَْفِسی بِيَِدِه لَقَْد ِجئْتُُکْم «عصبانی شد و فرمود: وسلم  أَُمتََهِوّ

وا بِِه َوالَِّذی بَِها َبْيَضاَء نَِقيَّةً َال تَْسأَلُوُهْم َعْن َشْیٍء فَيُْخبُِروکُْم ِبَحٍقّ َفتَُکِذّبُوا بِِه أَْو ِببَاِطٍل فَتَُصِدّقُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َکاَن َحيا َما َوِسعَهُ إِالَّ أَْن َيتَِّبعَنِینَ َّ (مسند اإلمام » ْفِسی ِبيَِدِه لَْو أَنَّ ُموَسی َصلَّی 
) . وغيرهم 177، وشعب اإليمان للبيهقی : ( 134، وکشف األستار :  387/  3أحمد : 

  وهو حديث حسن بمجموع طرقه)
در آن در تعجب هستی؟! قسم به کسی که نفس من به دست  ای پسر خطاب آيا«يعنی: 

اوست برای شما آن روشن کننده پاک را آوردم. شما چيزی از آنها نمی پرسيد پس به حق 
به شما خبر می دهند پس به وسيله آن آنها را تکذيب می کنيد يا به باطل خبر می دهند 

که نفس من به دست اوست اگر شما به وسيله آن آنها را تصديق می کنيد قسم به کسی 
اين بحث مختصری از کتابهای هللا ». موسی زنده بود چاره ای جز پيروی از من نداشت

  تعالی می باشد که واجب است به آن و آنچه در قرآن بر وجه خصوص آمده معتقد باشيم.
  سوم: و نکته ی مهمتر از همه آنست که:
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ل و ديگر کتابها ممکن است با سه حالت هر مسلمانی در برخورد با آيات تورات و انجي
  روبرو شود:

  آن آيه ای که می شنود يا می بيند مخالف با قرآن است. - 1
(در اينحالت بر او واجب است که آن يه را تکذيب کند، زيرا آن تحريف شده است و ما 

نب مسلمانان مامور به ايمان به آيات تحريف شده نيستيم، زيرا آن آيات تحريف شده از جا
خداوند متعال نازل نشده اند بلکه توسط انسانها تغير و تبديل يافته اند و لذا تکذيب آنها 

  واجب است)
  آن آيه ای که می بيند يا می شنود همسو و در تاييد آيات قرآن است. - 2

  (در اينحالت بايد به آن آيه ايمان بياورد و نزول آنرا از جانب خداوند تصديق نمايد)
  آن آيه ای که می شنود يا می بيند در تاييد قرآن است يا مخالف با آن.نمی داند  - 3

  حکم احترام به کتاب های آسمانی:  (در اينحالت او نه آنرا تصديق کند و نه تکذيب نمايد).
ايمان به کتابهای هللا تعالی مشتمل بر تعدادی جوانب است که نصوص بر واجب بودن، و  

معتقد بودن و بيان آن داللت دارد تا اين رکن بزرگ از ارکان ايمان تحقق يابد و آن 
  عبارتند از :

تصديق قاطع به اينکه تمام آنها از جانب هللا عزوجل نازل شده و کالم هللا تعالی می  - 1
د و هللا تعالی به حقيقت آنگونه که اليق به خود اوست و بر وجهی که اراده کرده، به باشن

  آن تکلم نموده است.
ايمان به اينکه تمام آنها به سوی عبادت کردن هللا تعالی به تنهايی و آنچه خير،  - 2

  هدايت، نور و روشنايی آمده است، دعوت می کنند.
لی تصديق کننده همديگرند و بين آنها تناقض و تعارضی ايمان به اينکه کتابهای هللا تعا - 3

  نيست.
اعتقاد راسخ به اينکه تمام کتابها و صحفی که خداوند بر رسوالن نازل کرده به وسيله  - 4

قرآن کريم نسخ شده اند و برای هيچکس از جن يا انس و پيروان کتابهای سابق و نه غير 
ند را جز با آن عبادت کنند يا اينکه به غير آن آنها روا نيست که بعد از آمدن قرآن، خداو

ُ «حکم نمايند. پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود :  َّ َوالَِّذی نَْفِسی ِبيَِدِه لَْو أَنَّ ُموَسی َصلَّی 
بيهقی  )، وشعب اإليمان387/  3مسند أحمد (» َعلَْيِه َوَسلََّم َکاَن َحيا َما َوِسعَهُ إِالَّ أَْن َيتَِّبعَنِی

قسم به کسی که نفس من به دست اوست اگر موسی زنده بود چاره ای «).يعنی : 177(
  ».جز پيروی از من نداشت

پس تنها آنچه در قرآن کريم آمده تعبدی و عمل کردن به آن الزامی است، و اما آنچه در 
به کتب آسمانی گذشته آمده اگر مخالف با شريعت ما باشد خود به خود متروک است نه 

دليل اينکه باطل بوده، ممکن است در زمان خودش حق بوده باشد، ليکن ما مکلف به آن 
نيستيم، زيرا که با شريعت ما منسوخ شده است، و اگر موافق شريعت ما باشد مسلماً حقی 

  است که شريعت اسالم بر درستی آن داللت کرده است.
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گرفته اند، چراکه خداوند عزوجل اعتقاد به اينکه کتابهای پيشين مورد تحريف قرار  - 5
در قرآن کريم از تحريف، تغيير و تبديل توسط اهل کتاب بر کتابهای هللا تعالی که بر آنها 

أََفتَْطَمعُوَن أَْن يُْؤِمنُوا لَُکْم َوقَْد «نازل شده خبر می دهد. هللا تعالی در حق يهود می فرمايد: 
فُونَهُ ِمْن بَْعِد َما َعقَلُوهُ َوُهْم يَْعلَُمونَ  َکاَن فَِريٌق ِمْنُهْم يَْسَمعُوَن َکَالمَ  ِ ثُمَّ يَُحِرّ (سوره بقره » َّ

آيا اميد داريد که به شما ايمان بياورند در حاليکه دسته از آنها کالم خدا را «).يعنی : 75
فهمند و در حاليکه می دانستند آن را تحريف می  می شنوند سپس بعد از اينکه آن را می

  ».دندنمو
فُوَن اْلَکِلَم َعْن َمَواِضِعهِ «و می فرمايد:  ). يعنی : 64(سوره نساء » ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا يَُحِرّ

  ».و کسانی از اهل يهود کالم را از جايگاه خود تحريف می کنند«
ا يَُبيُِّن يَا أَْهَل اْلِکتَاِب قَْد َجاَءُکْم َرسُولُنَ«و هللا تعالی از نصاری خبر می دهد می فرمايد:  ا ُکْنتُْم تُْخفُوَن ِمَن اْلِکتَاِب َويَْعفُو َعْن َکِثيرٍ    ).15(سوره مائده » لَُکْم َکِثيًرا ِممَّ

ای اهل کتاب؛ پيامبر ما به سوی شما آمده است که بسياری از کتاب که پوشيده «يعنی: 
  ».می داشتيد برای شما بيان می کند و از بسياری درمی گذرد

ِ ِليَْشتَُروا بِِه ثََمنًا«و فرمود :  َّ  فََوْيٌل ِللَِّذيَن يَْکتُبُوَن اْلِکتَاَب بِأَْيِديِهْم ثُمَّ يَقُولُوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد 
ا َيْکِسبُونَ  ا َکتَبَْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل لَُهْم ِممَّ   ).79(سوره بقره » قَِليًال فََوْيٌل َلُهْم ِممَّ

که کتاب را با دستانشان نوشتند سپس می گويند اين از جانب ويل به حال کسانی «يعنی : 
خداست تا با بهايی بی ارزش بفروشند پس ويل به حال آنها از آنچه با دستهايشان نوشتند 

  ».و ويل به حال کسانی که آن را بدست آوردند
آيات داللت دارند بر اينکه يهود و نصاری کتابهای نازل شده بر خودشان را تحريف 

  ده اند. و اين تحريف گاهی با زياد کردن و گاهی با کم کردن بوده است.نمو
اما قرآن عظيم الشان  از آنچه بر کتابهای گذشته از تحريف و تبديل روی داده، سالم مانده 
است و خداوند آن را حفظ نموده و از آن صيانت می نمايد همانگونه که خود از آن خبر 

بی گمان ما «). يعنی : 9(سوره حجر » ْلنَا الِذّْکَر َوِإنَّا لَهُ لََحافُِظونَ ِإنَّا َنْحُن نَزَّ «می دهد: 
  ».ايم و به راستی ما نگهبان آن هستيم قرآن را فرو فرستاده

روزی نزد قاضی ابو «ابو عمرو دانی از ابی حسن منتاب روايت می کند که گفت : 
زه تبديل در حق اهل تورات داده اسحاق اسماعيل بن اسحاق بودم. به او گفته شد: چرا اجا

شده اما به اهل قرآن داده نشده است؟ قاضی گفت: خداوند در مورد اهل تورات می 
ِ  «فرمايد:  َّ به آنچه از کتاب خدا حافظ ).«44(سوره مائده » بَِما اْستُْحِفُظوا ِمْن ِکتَاِب 

در آن داده شده است. و پس حفظ آن به آنها سپرده شد پس اجازه تبديل » گردانده شده اند
ْلنَا الِذّْکَر َوإِنَّا َلهُ لََحافُِظونَ «فرمايد:  در قرآن می بی گمان ).«9(سوره حجر » إِنَّا نَْحُن نَزَّ

پس اجازه تبديل در آن داده » ما قرآن را فرو فرستاده ايم و به راستی ما نگهبان آن هستيم
فتم و داستان را برايش تعريف نمودم. نشده است. گفت: پس به سوی ابو عبدهللا محاملی ر

  ».گفت: کالمی زيباتر از اين نشنيدم
قرآن متضمن خالصه ای از کتابهای سابق و اصول شريعت پيامبران است. هللا تعالی می 

قًا ِلَما بَْيَن يََدْيِه ِمَن اْلِکتَاِب َوُمَهيْ «فرمايد:  » ِمنًا َعلَْيهِ َوأَْنَزْلنَا إِلَْيَک اْلِکتَاَب بِاْلَحِقّ ُمَصِدّ
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و (اين) کتاب را به راستی (و) تصديق کنندة کتابی که پيش «). يعنی : 48(سوره مائده 
   »از آن است و بر آن حاکم و شاهد است به تو نازل کرديم

سوال : ممکن است کسی بگويد : بر طبق نصوص قرآن و احاديث بر هر مسلمانی واجب 
کرده و ايمان آورد، ولی نصوص ديگری داللت است تمامی کتابهای آسمانی را تصديق 

بر تحريف اين کتب می کنند، با اين وضعيت يک مسلمان چگونه به اين کتابهای تحريف 
  شده ايمان آورد؟

: يقين و باور داريم که آنچه در کتب گذشته خداوند متعال به پيامبرانش عيلهم  جواب
حق است و هيچ شک و شبهه   -بودند السالم نازل فرموده ، که سالم از تبديل و تحريف 

ای در آن نيست. ولی معنايش اين نيست که تمام آنچه اکنون در اين کتابها درج است و 
در اختيار اهل کتاب قرار دارد بپذيريم، زيرا اين کتابها تحريف شده و به آن حالت اصلی 

  ه است.که خداوند متعال به پيامبرانش عليهم السالم نازل فرموده باقی نماند
توراتی که ايمان آوردن به آن واجب است همان کتابی است که خداوند بر موسی عليه 
السالم نازل فرموده و نه تورات تحريف شده ای که امروز در اختيار اهل کتاب قرار 
دارد. و انجيلی که ايمان آوردن به آن واجب است همان کتابی است که خداوند آنرا بر 

ل فرموده و نه انجيل های تحريف شده ای که امروزه در نزد اهل عيسی عليه السالم ناز
کتاب قرار دارد. و زبوری که ايمان بدان واجب است همان کتابی است که خداوند متعال 

  بر داود عليه السالم نازل فرموده و نه تحريفاتی که توسط يهود در آن بعمل آمده است.
کل و تمام کتابشان نيست، و چه بسا مسائلی  با اين وجود اين تحريف و تبديل لزوما شامل

در کتابهايشان باشد که حق باشند، چنانکه اين کتب مشتمل بر بعضی از اسماء الهی اند، 
لذا نمی توان گفت که کل تورات يا کل انجيل و يا کل زبور تحريف شده و نوشته دست 

  : کتب تحريف شده رخورد اعتقادی در برابرب  انسان است.
آنچه را که يقيناً بدانيم خداوند متعال نازل فرموده و تحريف و تبديل بر آن وارد نشده،  - 1

آنرا تصديق می کنيم، مثال آنچه را قرآن يا سنت صحيح نبوی تصديق کرده باشد، ما هم 
: هللا  بطور مثال يقينی آنرا تصديق خواهيم کرد، زيرا هللا و رسول آنرا ذکر کرده اند. 

نَساِن إِالَّ َما َسعَی * َوأَنَّ َسْعيَهُ َسْوَف يَُری * ثُمَّ يُْجَزاهُ اْلَجَزاء أَْم لَْم يَُنبَّأْ ِبَما فِی ُصُحِف ُموَسی * َوإِْبَراِهيَم الَِّذی َوفَّی * أَالَّ تَِزُر َواِزَرةٌ «فرمايد: متعال می  ِوْزَر أُْخَری * َوأَن لَّْيَس ِلْإلِ
آيا از آنچه در کتب موسی نازل گرديده با خبر «).  يعنی : 41- 36(سوره نجم » اْألَْوفَی

نشده است؟! و در کتب ابراهيم، همان کسی که وظيفه خود را بطور کامل ادا کرد، که : 
ای جز سعی و  گيرد، و اينکه برای انسان بهره هيچ کس بار گناه ديگری را بر دوش نمی

شود، سپس به او جزای کافی داده  یکوشش او نيست، و اينکه تالش او بزودی ديده م
  ».خواهد شد

ْنيَا * َواْآلِخَرةُ َخْيٌر َوأَْبقَی * إِنَّ َهَذا لَِفی الصُُّحِف  « و می فرمايد : بَْل تُْؤثُِروَن اْلَحيَاةَ الدُّ
ولی شما زندگی دنيا «).  يعنی : 19-16(سوره اعلی » اْألُولَی * ُصُحِف إِْبَراِهيَم َوُموَسی
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داريد، در حالی که آخرت بهتر و پايدارتر است! اين دستورها در کتب آسمانی  می را مقدم
  ».پيشين (نيز) آمده است، در کتب ابراهيم و موسی

َم إِْسَرائِيُل َعَلی نَْفِسِه ِمن «و يا می فرمايد :  ُکلُّ الطَّعَاِم َکاَن ِحال ِلَّبِنی إِْسَراِئيَل إِالَّ َما َحرَّ
َل التَّْوَراةُ قُْل فَأْتُواْ بِالتَّْوَراةِ فَاتْلُوَها إِن کُنتُْم َصاِدِقينَ قَْبِل أَن تُنَ   ).93(سوره آل عمران » زَّ
همه غذاها(ی پاک) بر بنی اسرائيل حالل بود، جز آنچه اسرائيل (يعقوب)،  «يعنی : 

گوييد تورات را  اگر راست می«پيش از نزول تورات، بر خود تحريم کرده بود؛ بگو: 
  ».بياوريد و بخوانيد

: ما ايمان داريم که در تورات همه نوع انواع طعام حالل بود، و آنچه  مثالپس بعنوان 
و هللا متعال ذکر کردند  بر بنی اسرائيل حرام شد به سبب گناهانی بود که مرتکب شدند.

التَّْوَراةُ فِيَها ُحْکُم َوَکْيَف يَُحِکُّمونََک َوِعنَدُهُم  «که حکم رجم در تورات است، می فرمايد : 
 ِ خوانند، در حالی که تورات  چگونه تو را به داوری می«يعنی :  ).43(سوره مائده » ّ

  ».دارند و حکم خدا در آن (بخصوص درباره زنا به روشنی) آمده است؟
آنچه را بدانيم تحريف شده هستند تکذيب می کنيم، مثال مواردی را که قرآن يا سنت  - 2

  کرده باشند، ما هم بطور يقينی آنها را مردود دانسته و تکذيب می کنيم.تکذيب 
آن مواردی را که قرآن يا سنت نه تصديق کرده باشد و نه تکذيب، ما نيز سکوت می  - 3

کنيم؛ يعنی نه تصديق می کنيم و نه تکذيب، چرا که احتمال صدق و کذب آن می رود، 
تکذيب آن کنند، که ما نيز در تصديق و تکذيب  مگر آنکه دالئل واقع داللت بر تصديق يا

تابع آن دالئل خواهيم بود، مثال مخالف با آيات قرآن باشند، که اگر از آيات احکام باشد 
می تواند دليل بر نسخ آن توسط آيات قرآن باشد يا شايد محرف باشد، و اگر مربوط به 

بهای هللا تعالی تصديق کننده احکام نباشد قطعا داللت بر تحريف شدن آن است، زيرا کتا
همديگرند و بين آنها تناقض و تعارضی نيست همانگونه که هللا تعالی در قرآن می 

(مائده » َوأَْنَزْلنَا إِلَْيَک اْلِکتَاَب بِاْلَحِقّ ُمَصِدّقًا ِلَما بَْيَن يََدْيِه ِمَن اْلِکتَاِب َوُمَهْيِمنًا َعلَْيهِ «فرمايد: 
کتاب را به راستی تصديق کنندة کتابی که پيش از آن است و بر و (اين) «).يعنی : 48

  ».آن حاکم و شاهد است بر تو نازل کرديم
قًا ِلَما بَْيَن يََدْيِه ِمَن «و در مورد انجيل می فرمايد:  ْنِجيَل فِيِه ُهًدی َونُوٌر َوُمَصِدّ َوآتَْينَاهُ اْإلِ ل را که در آن هدايت و نور است و و ما انجي«).يعنی : 46(سوره مائده » التَّْوَراةِ 

  ».تصديق کننده تورات است فرو فرستاديم
َکاَن أَْهُل اْلِکتَاِب يَْقَرُءوَن التَّْوَراةَ بِاْلِعْبَرانِيَِّة، «و ابوهريره رضی هللا عنه روايت کرده : 

 ِ َّ ال تَُصِدّقُوا أَْهَل «صلی هللا عليه وسلم : َويُفَِسُّروَنَها بِاْلعََربِيَِّة ألَْهِل اِإلْسالِم، فَقَاَل َرُسوُل 
ِ َوَما أُْنِزَل إِلَْينَا اْلِکتَاِب، َوال تَُکِذّبُوُهْم َوقُولُوا: َّ   )4485اآليَةَ. (بخاری: » آَمنَّا بِا

خواندند و آنرا به زبان عربی برای  يعنی : اهل کتاب، تورات را به زبان عبری می
اهل کتاب را نه «رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود:  کردند. مسلمانان، تفسير می

ِ َوَما أُْنِزَل إِلَْينَا«تصديق کنيد و نه تکذيب. بلکه به آنها بگوييد:  َّ يعنی ما به » آَمنَّا بِا
  ».خداوند و آنچه که بسوی ما نازل کرده است، ايمان داريم
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رات و انجيل جايز نيست، زيرا با اين توضيحات بر ما مشخص می شود که اهانت به تو
ممکن است مشتمل بر مواردی از کالم الهی باشند، چنانکه مشتمل بر بعضی از اسماء و 

  صفات هللا متعال هستند.
حق آنست که : در انجيل و «) می گويد : 178/  1» (تحفة المحتاج«هيتمی در کتاب 

با آنچه در شرع خود آموخته تورات مواردی هستند که گمان عدم تبديل آنها می رد، زيرا 
  ».ايم موافقت دارد

استنجاء با هر چيز نامحترمی جايز است .. و قاضی «و خطيب شربينی نيز گفته : 
(استنجاء) بوسيله ورقی از تورات و انجيل را هم جايز دانسته است، ولی اين سخن او بر 

سم هللا تعالی و آن اوراقی حمل می شود که عدم تبديل (و تحريف) آن مشخص باشد و ا
  ).163- 1/162» (مغنی المحتاج». «مشابه آن در آن نباشد

اسماء هللا و انبياء به دليل «) گفته : 8/63»(مختصر خليل «و خرشی مالکی در کتاب 
  ».حرمت (نامشان) همچون مصحف قابل احترامند

سماء احترام گذاشتن به ا«) گفته : 1/287» (مواهب الجليل  «و حطاب مالکی در کتاب
الهی واجب است هرچند که در چيزهايی نوشته شده باشند که اهانت به آن واجب باشد 
مانند تورات و انجيل تحريف شده، که سوزاندن و نابودکردنشان جايز است، ولی اهانت 

  ».به آنها به دليل وجود آن اسماء جايز نيست
ت و انجيل بدون طهارت جمهور فقهاء لمس تورا«و در کتاب دائرة المعارف فقهی آمده : 

را جايز دانسته اند.. بجز اينکه امام ابو حنفيه (رح)  گفتند : مکروه است زن حائض يا 
انسان جنب تورات و انجيل و زبور را قرائت کند، زيرا تمام آنها کالم هللا تعالی هستند 

وسوعة الم».«مگر آنچه (در آنها) تحريف شده، و آنچه تحريف شده اند نا معين هستند..
رد المحتار علی الدر « ) و 57/  1).مراجعه نمايد :تبيين الحقائق (37/282» (الفقهية

  ).39/  1)، و ( الفتاوی الهندية  (195/  1» (المختار
فقهاء اتفاق نظر دارند که استنجاء بوسيله اشياء محترم مانند «و باز در همين کتاب آمده : 

هست مانند حديث و فقه به دليل حرمت حروف جايز کتابهايی که ذکر هللا متعال در آنها 
  نيست..

اما درباره کتابهای که احترامی ندارند اختالف نظر دارند؛ کتابهايی مانند کتب سحر و 
  فلسفه و تورات و انجيلی که تحريف آن مشخص باشد :

جايز  )يعنی شرفشان (گفتند : استنجاء با اين کتب به دليل حرمت حروف  مالکی ها
نيست. ابراهيم اللَّقَانی گفته : اگر اين حروف با عربی نوشته باشند حرمت دارند، وگرنه 
  حرمتی نخواهند داشت مگر آنکه آنچه نوشته شده باشد از اسماء هللا تعالی باشد، ولی 
علی اجهوری گفته : چه با عربی مکتوب باشند يا غير عربی، در هر دو حالت حرمت 

  دارند..
ه گفتند : استنجاء بوسيله اشياء نامحترم از قبيل کتب فلسفه، و همچنين تورات و و شافعي

  انجيلی که تحريف آن دانسته شود و از اسم معظم (هللا) خالی باشد، جايز است.
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و ابن عابدين از فقهای حنفيه گفته : نزد ما اينگونه نقل شده که حروف (قرآن) حرمت 
ضی از قاريان ذکر کردند که حروف هجاء قرآن بر دارند حتی اگر مقطعه باشند، و بع

هود عليه السالم نازل شده اند، و مفاد (اين سخن) آنست که آنچه (از اين حروف بر 
  ).34/181الموسوعة الفقهية  (». ( چيزی) مکتوب باشد مطلقا حرمت دارد

)، 131/  1)، و  حاشية الدسوقی  (227/  1(تفصيل موضوع را درحاشية ابن عابدين  (
/  1)، و  کشاف القناع  (132/  1)، و  نهاية المحتاج  (287/  1و  مواهب الجليل  (

  ).مطالعه فرمايد.158/  1)، و المغنی  (69
و از شيخ االسالم ابن تيميه رحمه هللا درباره مردی سوال شد که يهود را لعن می کند و 

ی يک مسلمان جايز است که دينش را نيز لعن می کند و تورات را دشنام دهد، آيا برا
  کتاب آنها را دشنام دهد؟

برای کسی روا نيست تورات را لعن کند؛ بلکه هرکس تورات را علی : « جواب فرمودند
االطالق لعن کند از او طلب توبه می شود، اگر توبه نکرد کشته می شود. و اگر بر 

ازل شده و ايمان به آن چيزی (از آن کتاب لعن کند) که مشخص شود از جانب هللا متعال ن
واجب است؛ در اينحالت بخاطر دشنام دادنش کشته می شود و حتی بر طبق صحيح ترين 

  قول علماء توبه او پذيرفته نخواهد شد.
و اما اگر دين يهود را لعن کند، يعنی آن دينی که آنها در اين زمان بر آن هستند؛ ايرادی 

تند، و همچنين اگر توراتی که نزد آنهاست بر آن نيست، زيرا يهود و دينشان ملعون هس
را دشنام دهد، بگونه ايکه مشخص کند که قصد وی ذکر تحريف آن است، مثال بگويد : 

اين تورات تحريف شده نسخ شده است و عمل به محتوای آن جايز نيست، و هرکس 
اينها امروزه به شريعت تحريف شده و منسوخ آنها عمل کند کافر است؛ اين سخن و امثال 

   خالصه اينکه:  ).35/200حق است و چيزی بر گوينده اش نخواهد بود.(مجموع الفتاوی  (
اهانت و دشنام و بی حرمتی به انجيل و توراتی که امروزه در دست اهل کتاب است، 

جايز نمی باشد، زيرا اين کتابها شامل حق و باطل اند، و نيز مشتمل بر اسماء و صفات 
الهی، و لذا برای حفظ حرمت اين موارد جايز نيست که مثال انجيل يا تورات را بر زمين 

  .بزند
ته مسلمان نيست که بخواهد يکی از اين کتابهای تحريف شده را تهيه با اين وجود شايس 

کرده و بخواند، مگر برای کسانی از اهل علم که قصد استخراج اکاذيب و ردود بر آنرا 
  .داشته باشند

پس هرگاه يکی از اين کتابها به دست ما افتاد، محافظت و نگهداری از آن جايز نيست، 
جايز نيست، ولی بايد از  کثافاتهمانطور که اهانت کردن به آن مثال با انداختن در سطل 

طريق سوزاندنش از آن خالص شد، زيرا مشتمل بر اسماء الهی است، و ممکن است 
  از تحريف در امان مانده باشند.دربردارنده مطالبی باشند که 
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و اينکه می گوئيم سوزانده شود، اين بی ادبی و اهانت به آن نيست؛ زيرا ثابت شده که 
صحابه برای آنکه از اهانت به اوراق مصحف ممانعت کرده باشند، آنرا سوزاندند تا 

   کريم. صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی ال  اثری از آن نماند که قابل اهانت باشد.
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