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اين سوره در » مكه « نازل شده و داراى  19آيه است
بِ ْس ِم ا ﱠِ ال ﱠر ْﲪَ ِن ال ﱠرِحيم
ﱠِ
س ﱠﻮى ﴿َ ﴾٢والﱠ ِﺬی ﻗَ ﱠﺪ َر ﻓَـ َﻬ َﺪى ﴿َ ﴾٣والﱠ ِﺬی
اﺳ َم َربِّ َ
َﺳﺒِّ ِﺢ ْ
ﮏ اﻷ ْﻋﻠَﻰ ﴿ ﴾١الﺬی َﺧﻠَ َﻖ ﻓَ َ
َح َﻮى ﴿َ ﴾٥ﺳﻨُـ ْﻘ ِرﺋُ َ
ﺎء ا ﱠُ إِنﱠﻪُ
ﺎء أ ْ
أَ ْﺧ َر َ
ﮏ ﻓَﻼ ﺗَـ ْﻨ َسﻰ ﴿ ﴾٦إِﻻ َمﺎ َش َ
ج ال َْﻤ ْر َﻋﻰ ﴿ ﴾٤ﻓَ َﺠ َﻌﻠَﻪُ ﻏُﺜَ ً
ﺖ ِّ
ِ
ک لِﻠْيسرى﴿ ﴾٨ﻓَ َﺬ ّﮐِر إِ ْن نَـ َﻔ َﻌ ِ
الﺬ ْﮐ َرى ﴿َ ﴾٩ﺳيَ ﱠﺬ ﱠﮐ ُر َم ْن
ْ
ﻳَـ ْﻌﻠَ ُم ا ْﳉَْﻬ َر َوَمﺎ َﳜَْﻔﻰ ﴿َ ﴾٧ونُـيَ ّ
س ُر َ ُ ْ َ
ﺼﻠَﻰ الﻨﱠﺎر الْ ُﮑﺒـرى ﴿ ﴾١٢ﰒُﱠ ﻻ َﳝُ ُ ِ
يﻬﺎ
َﳜْ َ
ﺸﻰ ﴿َ ﴾١٠وﻳَـﺘَ َﺠﻨﱠـﺒُـ َﻬﺎ اﻷ ْش َﻘﻰ ﴿ ﴾١١الﱠ ِﺬی ﻳَ ْ
ﻮت ﻓ َ
َ َْ
ِ
ﺼﻠﱠﻰ ﴿ ﴾١٥بَ ْﻞ ﺗُـ ْﺆﺛُِرو َن ا ْﳊَيَﺎةَ
َوﻻ َْﳛيَﺎ﴿ ﴾١٣ﻗَ ْﺪ أَﻓْـﻠَ َﺢ َم ْن ﺗَـ َﺰﱠﮐﻰ ﴿َ ﴾١٤وذَ َﮐ َر ْ
اﺳ َم َربِّﻪ ﻓَ َ
ال ﱡﺪنْـيﺎ ﴿ ﴾١٦و ِ
ﺻ ُﺤ ِ
ﺼ ُﺤ ِ
ﻒ
ﻒ َ
اﻵﺧ َرةُ َﺧ ْيـ ٌر َوأَبْـ َﻘﻰ ﴿ ﴾١٧إِ ﱠن َﻫ َﺬا لَِﻔﯽ ال ﱡ
اﻷوﱃ ﴿ُ ﴾١٨
َ
َ
ِ ِ
ﻮﺳﻰ ﴿﴾١٩
يم َوُم َ
إبْـ َراﻫ َ

معلومات مؤجز :

» سور ٔه أﻻعلی « از جمل ٔه سوره های مکی ،دارای ) (1رکوع  ( 19) ،نوزده آيت ،
) (72هفتادودو کلمه (299) ،دوصدو نودونه حرف و ) ( 133يکصدو سی وسه نقطه
است.
ک فَﻼ ت َ ْن َسى « ،طوری
سنُ ْق ِرئ ُ َ
از متن اين سور ٔه مبارکه و بخصوص از آي ٔه شش آن » َ
معلوم می گردد که ،اين سوره در دوران خيلی ابتدايی مکه ،زمانيکه پيامبر صلی ﷲ
عليه وسلم به در يافت وحی عادی نگرديده بودند و تشويش داشتند که مباد برخی ازوحی
را فراموش کنند ،نازل گرديده است.
طوريکه مﻼحظه می فرمايد :در اولين پنﺞ آيات بحث روی خدای شناسی ومبادی توحيد
صورت گرفته ودر آيات بعدی به پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم اطمينان های ذيل از
جناب پروردگار با عظمت داده شده است ،نکات عمده اين اطمينان ها عبارتند از:
 به پيامير صلی اللله عليه وسلم اطمينان داده شده است که :به لطف وعنايت الهی قرآنرا فراموش نخواهدکرد.
 اطمينان داده شده که :ماموريت اورا در کار دعوت بسوی ﷲ دشوار نساخته ،در اينمنحصر 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،برخود می ترسد ،از عواقب افکار ونظرات خود بد خود وجامعه بيم دارد واز انجام ظلم
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.
 کسی که به تزکيه فکری واخﻼقی خود اهتمام ورزد ،پروردگارش را بياد آرد ونمازبرپا دارد ،به فﻼح ورستگاری رسد.
 مردم زندگی دنيا را برمی گزينند ،به اهداف زود رس وپيش پا افتاده می چسپند ،درحاليکه دنيا ،ناچيز است وناپايدار وآخرت بهتر است وپايدار.
 به پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم اطمينان داده شده است که :رسالت تو تداوم رسالتپيامبران واولعزمی چون حضرت ابراهيم عليه السﻼم وحضرت موسی عليه السﻼم است
که بزرگترين تمدنها را پايه گزاری کردند ومستکبرين بزرگ تاريخ بدست آنان سر نگون
گرديدند ،پيام تو وآنان يکيست وپايان کار تان يکی .
مفسرين از جمله شيخ قرطبی )ابوعبد ّ محمدبن احمد انصاری قرطبی ( در تفسير
خويش می نويسد :معموﻵ صحابه کرام  ،حضرت عبد ﷲ بن عباس  ،ابن عمر  ،ابن
زبير  ،ابو موسی وعبد ﷲ بن مسعود رضی ﷲ عنهم اجمعين  ،چنين بودند که هر گاه
اين سوره را تﻼوت می گردند  ،قبل از آن می گفتند » :سبحانَ ربّی اﻷعلَى «.يعنی در
خارج از نماز وقتی تﻼوت کنند چنين گفتن مستحب است.

اسباب نزول :

در مورد اسباب نزول » سوره اﻻعلى « در حديثی از حضرت عقبه بن عامر جهنی می
خوانيم  ،زمانيکه سوره ی » سبح اسم ربک اﻻعلی « نازل شد ،آن حضرت صلی ﷲ
عليه وسلم فرمود  » :اجعلو ها فی سجودکم « يعنی در سجده ی خود بخوانيد  » :سبحان
ربی اﻻعلی«  »،سبح اسم ربک اﻻعلی « به معنای پاک نگهداشت وپاک کردن است ،
معنای » سبح اسم ربک « اين است که نام رب خود را پاک نگهداريد  ،هدف اين است
که تعظيم وتکريم نام رب خود را بجا آوريد  ،وهر زمانيکه نام ﷲ را برزبان برانيد
خضوع وخشوع وادب را مراعات فرمايد.

ترجم ٔه مختصر:

بسم ﷲ الرحمن الرحيم

به نام ﷲ بخشنده مهربان

س َم َر ِبّ َك ْاﻷ َ ْ
علَى « )» (1نام پروردگار برترت را به پاکی ياد کن«.
حا ْ
» َ
سبِّ ِ
س ﱠوى« ))» (2همان( که آفريد پس درست و استوار ساخت «.
» الﱠ ِذی َخلَ َ
ق فَ َ
هدَى« ) » (3و )همان( کسیکه اندازه گيری کرد پس هدايت نمود «.
» َوالﱠ ِذی قَد َﱠر فَ َ
ج ا ْل َم ْرعَى « )» ( 4و کسیکه چراگاه را رويانيد «.
» َوالﱠ ِذی أ َ ْخ َر َ
» فَ َجعَلَهُ ُ
غثَاء أَحْ َوى «)  » ( 5سپس آن را خشک و سياه گردانيد «.
سى « )  »( 6ما بزودی )قرآن را( بر تو میخوانيم ،پس هرگز
سنُ ْق ِرؤ َُك فَ َﻼ تَن َ
» َ
فراموش نخواهی کرد «.
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» ِإ ﱠﻻ َما شَاء ﱠ ُ إِنﱠهُ ي ْعلَ ُم ا ْل َجه َْر َو َما ي ْخ َﻔى « )» ( 7مگر آنچه را که خدا بخواهد،
به يقين او پنهان و پيدار میداند«.
س َرى « )» ( 8و تو را برای شريعت ساده و آسان آماده میسازيم«.
س ُر َك ِل ْلي ْ
» َونُي ِ ّ
ت ال ِذّ ْك َرى « )» (9پس اگر پند و اندرز سودمند باشد پند و اندرز
» َفذَ ِ ّك ْر ِإن نﱠﻔَ َع ِ
بده«.
سيذﱠ ﱠك ُر َمن ي ْخشَى « )» ( 10هرکس )از پروردگار با عظمت ما( میترسد پند
» َ
خواهد پذيرفت«.
» َويتَ َجنﱠبُ َها ْاﻷ َ ْ
شقَى « )» ( 11و بدبختترين فرد از آن دوری خواهد گزيد«.
ار ا ْل ُك ْب َرى« ))» ( 12همان( کسیکه در آتش بزرگ )جهنم( در
» الﱠ ِذی ي ْ
ﺻلَى النﱠ َ
خواهد آمد «.
» ث ُ ﱠم َﻻ ي ُموتُ فِي َها َو َﻻ يحْ يى «)  » ( 13سپس در آن )آتش( نه میميرد و نه زنده
میماند.« .
ح َمن ت َ َزكﱠى« ) » (14يقينا ً کسیکه خودرا پاک )و تزکيه( کند ،رستگار شد «.
» قَ ْد أَ ْفلَ َ
ﺻلﱠى « ) » ( 15و )نيز کسی که( نام پروردگارش را يادکرد پس
س َم َر ِبّ ِه فَ َ
» َو َذك ََر ا ْ
نماز گزارد «.
» بَ ْل ت ُ ْؤثِ ُر َ
ون ا ْل َحياةَ ال ﱡد ْنيا «)» ( 16بلکه شما )مردم ( ا زندگی دنيا را ترجيح
میدهيد«.
» َو ْ
اﻵ ِخ َرةُ َخي ٌر َوأ َ ْبقَى « )» ( 17در حالی که آخرت بهتر و ماندگارتر است«.
ف ْ
اﻷُولَى«)» ( 18بیگمان اين )فحوا( در کتابهای پيشين بوده
» إِ ﱠن َهذَا لَ ِﻔﯽ ال ﱡ
ﺻ ُح ِ
است«.
سى «) » ( 19صحيفههای ابراهيم و موسی«.
» ُ
ف ِإ ْب َرا ِهي َم َو ُمو َ
ﺻ ُح ِ

محتوا کلی اين سوره :

اگر به محتوای کلی اين سوره با دقت نظر بيندازيم بوضاحت تام در خواهيم يافت که
اساسآ اين سوره از دو بخش اساسی تشکيل يافته است:
اول  :بخشی که در آن روی سخن با شخص به پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم است .و
دستورهايی در زمينه تسبيح پروردگار و ايفای رسالت به او می دهد .
دوم  :در اين بخش از مومنان خاشﻊ وفرمانبردار و کافران شقی سخن به ميان آمده و
عوامل سعادت و شقاوت اين دو گروه به طور فشرده بيان شده است.
و در اخير اين سوره تاکيد می يابد که همه مطالب وحقايقی متذکره تنها در قرآن عظيم
الشان نه بلکه در ساير کتب و صحف پيشين ،صحف ابراهيم و موسى  ،نيز بر آن تاكيد
شده است .

تفسير مختصر:

س َم َر ِبّ َك ْاﻷ َ ْ
علَى « )»(1نام پروردگار برترت را به پاکی ياد کن« .در اين
حا ْ
» َ
سبِّ ِ
4
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آيه مﻼحظه می فرمايم که  :پروردگار با عظمت ما به تسبيح خود فرمان می دهد که
متضمن ذکر و عبادت برای او و کرنش در برابر شکوه  ،جﻼل  ،عظمت و بزرگی اش
می باشد.اين تسبيح ،تسبيحی باشد که شايسته عظمت پروردگار ما باشد ،به اين صورت
که نام های نيکوی او ياد شوند ،نام هايی نيکويی که به سبب معانی نيکو و عظيمی که
دارند بر هر نامی برتری دارند.نيز کارهای پروردگار با عظمت ما بايد ياد شوند.
س ﱠوى« )» (2کسیکه آفريد و استوار داشت« .از جمله کاربا عظمت
» الﱠذِی َخلَ َ
ق فَ َ
ما اينست که  :همه مخلوقات را آفريده و آفرينش آن ها را محکم و زيبا نموده است .
» َوالﱠذِی قَد َﱠر فَ َهدَى« ) (3پروردگار با عظمت ما همه چيز را اندازه گيری کرده و
ت عام است که هر مخلوقی را به
همه مخلوقات را به اندازه راه نموده است .اين هداي ِ
آنچه صﻼح او در آن است هدايت کرده است .نعمت های دنيوی از زمره هدايت مذکور
می باشند.

ج ا ْل َم ْرعَى « ) ( 4و کسی که از آسمان آبی فرستاد و به وسيله آن انواع گياهان
» َوالﱠذِی أ َ ْخ َر َ
و علف های زيادی می رويد که مردم و چهارپايان و همه حيوانات از آن می خورند.

» فَ َج َعلَهُ ُ
غثَاء أ َ ْح َوى «)  5سپس بعد از آنکه مدت زمانی را به پايان برد که
پروردگار با عظمت ما مقرر نموده بود در آن مدت زمان تر و تازه باشد ،آن را درهم
پيچيد و » فَ َجعَلَهُ ُ
غثَاء أَ ْح َوى« آنگاه آن را سياه و خشک گردانيد.
سى « ) )( 6ما قرآن را بر تو خواهيم خواند و تو ديگر آن را
سنُ ْق ِرؤ َُك فَ َﻼ تَن َ
» َ
فراموش نخواهی کرد«.کتابی را که بر تو وحی نموده ايم محافظت می کنيم و آن را در
دل تو جای می دهيم و تو از آن چيزی را فراموش نخواهی کرد.
در اين آيه متبرکه نويد و مژده بزرگی از جانب پروردگار با عظمت ما به پيامبر صلی
ﷲ عليه وسلم ،است مبنی بر اين که پروردگار با عظمت ما دانشی به او می دهد که آن
را فراموش نمی کند.
در حديثی آمده ست که روزی رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم سوره ای را تﻼوت فرمود
که يک آيه از آن را فراموش نمود  ،حضرت ابی بن کعب که کاتب وحی بود  ،چنين
فهميده شايد اين آيه منسوخ شده است ،ولی وقتی که ازمحمد صلی ﷲ عليه وسلم پرسيد ،
فرمود  :منسوخ نشده است  ،من فراموش کردم ) قرطبی (
» ِإ ﱠﻻ َما شَاء ﱠ ُ ِإنﱠهُ ي ْعلَ ُم ا ْل َجه َْر َو َما ْ
يخ َﻔى « ) » ( 7مگر آنچه که حکمت الهی
اقتضا کند که آن را فراموش کنی «.و پروردگار با عظمت ما اشکارا و پنهان را می
داند و آنچه را که مصلحت بندگانش می باشد می داند .بنابراين هرآنچه بخواهد به عنوان
شريعت مقرر می دارد و به آن فرمان می دهد.
س َرى « )» ( 8و تو را برای شريعت ساده و آسان آماده میسازيم«.
س ُر َك ِل ْلي ْ
» َونُي ِ ّ
اين نيز مژده ای ديگر است که پروردگار با عظمت ما همه کارهای پيامبرش را آسان
می گرداند و آئين و شريعت او را سهل و ساده می نمايد.
ت ال ِذّ ْك َرى « )» (9پس اگر پند و اندرز سودمند باشد پند و اندرز
» فَ َذ ِ ّك ْر إِن نﱠﻔَعَ ِ
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بده« .در اين آيه به پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم می فرمايد  :به شريعت الهی و آيات او پند
بده اگر پند مورد قبول واقﻊ گردد ،و موعظه و اندرز بگو اگر کسی گوش کند ،خواه از
پند دادن تمام هدف آن برآورده شود يا برخی از آن برآورده گردد .مفهوم آيه اين را می
رساند که اگر پند دادن سودمند نباشد به اين صورت که پند دادن به شر و بدی بيفزايد يا
از خير و خوبی بکاهد در اين صورت نبايد پند داد .و پند دادن مردم را به دو گروه
تقسيم می کند؛ کسانی که استفاده می برند و کسانی که استفاده نمی برند.
کسانی که از پند استفاده می برند آن هايی هستند که از پروردگار با عظمت ما می ترسند
و هرگاه انسان بداند که پروردگار با عظمت ما او را به خاطر کارهايی که کرده است
مجازات می کند ،و از کيفر او بهراسد ،از آنچه پروردگار با عظمت ما را ناخشنود می
نمايد دوری می کند و برای انجام دادن کارهای خوب تﻼش می نمايد.

سيذﱠك ُﱠر َمن ْ
يخشَى « )( 10
» َ
پذيرفت«.

»هرکس )از پروردگار با عظمت ما( میترسد پند خواهد

» َويتَ َجنﱠبُ َها ْاﻷ َ ْ
شقَى « )» (11و بدبختترين فرد از آن دوری خواهد گزيد«.
و اما کسانی که از پند بهره نمی برند بدبخت ترين افرادی هستند که وارد بزرگ ترين
آتش می شوند و با آن می سوزند.
ار ا ْل ُك ْب َرى« )» ( 12آن کسیکه داخل بزرگترين آتش خواهد شد«.
» الﱠذِی ي ْ
ﺻلَى النﱠ َ
» ث ُ ﱠم َﻻ ي ُموتُ فِي َها َو َﻻ يحْ يى «) » ( 13آنگاه در آنجا نه میميرد و نه زنده
میشود«.آنان عذاب دردناکی می بينند که هيچ گونه استراحت و آرامشی ندارد .تا جايی
که آن ها آرزوی مرگ می کنند اما مرگ به سراغ شان نمی آيد.
ف
ع َلي ِهم فَي ُمونُوا َو َﻻ ي َخفﱠ ُ
همان طور که پروردگار با عظمت ما می فرمايدَ »:ﻻ يق َ
ضی َ
ع َذا ِب َها« نه می ميرند و نه از عذابشان کاسته می گردد.
عن ُهم ِ ّمن َ
َ
ح َمن ت َ َزكﱠى « )» ( 14بهراستی کسیکه خود را پاکيزه داشت رستگار شد«.
» قَ ْد أَ ْفلَ َ
هرکس که خودش را پاکيزه کند و خويشتن را از شرک ورزيدن و ستمگری و رفتارهای
زشت پاک دارد قطعا رستگار است.
»تزکی «از کوه مشتق است به معنای پاک کردن می باشد  ،زکات مال را هم به خاطر
زکات می گويند که بيقه مال را برای انسان پاک می گرداند  ،در اينجا لفط » تزکی «
عام است  ،که هم شامل تزکيه ايمانی واخﻼقی می شود  ،وهم ادای زکات ما ل را.
ﺻلﱠى « )» ( 15و نام پروردگارش را ياد کرد و نمازگزارد«.
س َم َر ِبّ ِه فَ َ
» َوذَك ََر ا ْ
و به ذکر پروردگارش مشغول شود و قلبش با ذکر او اُنس بگيرد چنين کسی کارهايی
می کند که پروردگار با عظمت ما را خشنود گرداند به خصوص نماز می خوانند که
صلﱠى« می
نماز ترازوی ايمان است .هستند عده ای از مفسرين که در تفسير » ت َزَ ﱠكى؛ فَ َ
فرمايند  » :زکات فطريه بدهد و نماز عيد بخواند«  .گرچه اين مفهوم را نيز شامل می
شود اما معنی آيه تنها اين نيست.
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» َب ْل ت ُ ْؤ ِث ُر َ
ون ا ْل َحياةَ ال ﱡد ْنيا «)» ( 16بلکه زندگی دنيا را ترجيح میدهيد«.
ناخوش آن را بر می گزينند و آخرت را رها می کنيد.
و نعمت از بين رونده و
ِ
ير َوأ َ ْبقَى « )» ( 17و آخرت بهتر و ماندگارتر است«.
» َو ْاﻵ ِخ َرةُ َخ ٌ
در اين آيه پروردگار ما می فرمايد  :در حالی که آخرت از هر نظر از دنيا بهتر و
ماندگارتر است .چون آخرت سرای جاودانگی و بقاست و دنيا سرای فنا و نابودی است.
مومن عاقل بهتر را رها نمی کند و زشت تر را بر نمی گزيند و آرامش و راحتی
پس
ِ
هميشگی را به خاطر لذت و شادمانی آنی از دست نمی دهد.پس م ّحبت دنيا و ترجيح
دادن آن بر آخرت اساس هر اشتباهی است.
ف ا ْﻷُولَى«)» ( 18بیگمان اين در کتابهای پيشين بوده
» ِإ ﱠن َهذَا لَ ِﻔﯽ ال ﱡ
ﺻ ُح ِ
است«.تمام مضامين ،امر نيکو و اخبار خوبی که در اين سوره مبارکه برايتان بيان شد
منحصر به اين کتاب آسمانی نيست بلکه در کتاب های قبلی اسمانی نيز بيان گرديده است
از جمله کتاب های ابراهيم و موسی که بعد از مح ّمد بزرگ ترين و شريف ترين پيامبران
هستند .پس اين ها فرامينی است که در هر شريعتی آمده اند چون به منافﻊ هر دوجهان بر
می گردند و اين اوامر در هر زمان و مکانی صﻼح و منفعت انسانها را تامين می کنند.
سى «) » ( 19صحف و کتابهای ابراهيم و موسی«.
» ُ
ف إِ ْب َرا ِهي َم َو ُمو َ
ﺻ ُح ِ

موضعات ومضامين صحف ابراهيمی:

آجری از حضرت ابو ذر غفاری روايت کرده است که او از رسول ﷲ صلی ﷲ 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
که ای مسلط شونده بر مردم ومغرور ومبتﻼ  ،بدين جهت به تو سلطنت ندادم که تو در دنيا
مال را روی مال انباشته کنی  ،دادن اقتدار بدين جهت بود که نگذاری فرياد مظلومی به
من برسد  ،زيرا قانون من اين است که فرياد مظلوم را بی جواب نمی گزارم  ،اگرچه از
زبان کافری برآيد.
ودر مثال ديگری عموم مردم را مورد خطاب قرار داده است  ،که کار عاقل چنين است
که اوقات خود را سه قسمت تقسم گند  :يکی وقت عبادت ﷲ ومناجات به در بار او باشد ،
دوم برای محاسبه ی اعمال خويش وتدبر وفکر  ،در عظمت قدرت وصنعت ﷲ  ،سوم
برای تحصيل ضروريات زندگی وانجام نياز های طبعی.
وفرمود  :برای عاقل ضروری است که از احوال زمان خود آگاه باشد  ،وبه کار های
مقصودی مشغول گردد  ،زبان خويش را در کنترول خود در آورد  ،وکسی که کﻼم خود
را وعمل خود بشمارد  ،کﻼمش خيلی کم وفقط در کارهای ضروری به کار رود.

موضعات ومضامين صحف حضرت موسی:

حضرت ابوذر می فرمايد :
سپس من عرض کردم در صحف موسی عليه السﻼم 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
،وتعجبم از کسی که به تقدير  ،ايمان دارد  ،وباز عاجز ودر مانده وغمگين باشد  ،ودر
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
نازل می شود چيزی آمده است ؟فرمود  :ای ابوذر ! اين آيات را بخوان  » :قَ ْد أ َ ْفلَ َح َمن
صلﱠى َ ،ب ْل تُؤْ ِث ُرونَ ْال َحياةَ ال ﱡد ْنيا َ ،و ْاﻵ ِخ َرة ُ َخي ٌر َوأ َ ْبقَى ِ ،إ ﱠن َه َذا
ت َزَ ﱠكى َ ،و َذ َك َر اس َْم َربِّ ِه َف َ
سى «) قرطبی (
ص ُح ِ
ص ُح ِ
لَ ِفی ال ﱡ
ف ْاﻷُولَىُ »،
ف إِب َْرا ِهي َم َو ُمو َ

حکم ايمان داشتن به کتب آسمانﯽ :

قبل از همه بايد گفت شخصيکه به ساير کتاب های آسمانی ديگر )تورات و انجيل و
زبور و صحف ابراهيم و موسی( ايمان نياورد ،ايمان او مقبول نيست و بعنوان مسلمان
محسوب نمی شود.

دليل واجب بودن ايمان به کتب آسمانی :

دليل واجب بودن ايمان به ساير کتاب اسمانی حکم وامر پروردگاربا عظمت است که می
ب
ب الﱠذِی ن ﱠَز َل َعلَی َر ُ
فرمايد » :يَا أَيﱡ َها الﱠذِينَ آ َمنُوا ِآمنُوا ِبا ﱠ ِ َو َر ُ
سو ِل ِه َو ْال ِکتَا ِ
سو ِل ِه َو ْال ِکتَا ِ
ض َﻼ ًﻻ
ض ﱠل َ
الﱠذِی أ َ ْنزَ َل ِم ْن قَ ْب ُل َو َم ْن يَ ْکفُ ْر بِا ﱠ ِ َو َم َﻼئِ َکتِ ِه َو ُکت ُ ِب ِه َو ُرسُ ِل ِه َو ْاليَ ْو ِم ْاﻵ ِخ ِر َفقَ ْد َ
َب ِعيدًا« ) سوره نساء  (.136يعنی» :ای کسانی که ايمان آورده ايد به کتابی که بر
پيامبرش نازل کرده و بر کتابی که از قبل نازل نموده است ايمان بياوريد و هرکس به
ﷲ ،مﻼئکه ،کتابها،پيامبران و روز آخرت کافر شود در گمراهی بسيار دوری افتاده
است«.
ﷲ تعالی بندگان مؤمنش را در اين آيه امر می کند که به ﷲ و پيامبرش ،محمد صلی ﷲ
عليه وسلم و کتابی که بر او نازل نموده که قرآن میباشد و کتابی که از پيش نازل نموده
که شامل تمام کتابهای پيشينيان مانند تورات ،انجيل و زبور می باشد ،ايمان بياورند.
سپس در آخر آيه بيان می کند که هرکس به چيزی از ارکان ايمان کافر شود در گمراهی
بسيار دوری افتاده و از مسير درست خارج گشته است.
و باز در بيان ايمان به تمام کتابها ﷲ تعالی به بندگان مؤمنش امر میکند که اهل کتاب را
يم
با اين سخن مورد خطاب قرار دهند» :قُولُوا آ َمنﱠا ِبا ﱠ ِ َو َما أ ُ ْن ِز َل إِلَ ْينَا َو َما أ ُ ْن ِز َل ِإلَی ِإب َْرا ِه َ
ُ
ُ
ی النﱠبِيﱡونَ ِم ْن َر ِّب ِه ْم
وب َو ْاﻷ َ ْسبَ ِ
ی ُمو َسی َو ِعي َ
َو ِإ ْس َما ِعي َل َو ِإ ْس َحاقَ َو َي ْعقُ َ
سی َو َما أوتِ َ
اط َو َما أوتِ َ
َﻻ نُفَ ِ ّر ُق َبيْنَ أ َ َح ٍد ِم ْن ُه ْم َون َْح ُن لَهُ ُم ْس ِل ُمونَ «)سوره بقره  .(136يعنی» :بگوييد به خدا و
آنچه که بر ما فرو فرستاده شده و آنچه که به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و
نواسه های يعقوب فرو فرستاده شده و آنچه که به موسی و عيسی داده شده و )نيز( آنچه
که به )ديگر( پيامبران از سوی پروردگارشان نازل شده است ،ايمان آورده ايم .و در
فرمانبردار او
ايمان آوردن به پيامبران بين هيچکدام از آنان تفاوتی نمی گذاريم .و
ِ
)خداوند( هستيم«.
آيه در برگيرنده ايمان مؤمنان به آنچه خداوند بر آنها به واسطه رسولش صلی ﷲ عليه
وسلم نازل نموده و آنچه بر پيامبران که در آيه ذکر شده و آنچه بر بقيه انبياء نازل شده
8

سوره اﻻعلى
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.
بنآ بر طبق آيات صريح قرآن ،هرکس به کتابهای آسمانی قبل از قرآن ايمان نداشته باشد
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 ﷲ تعالی
برای ارشاد انسانها فرستاده شده اند و بعضی از آنها دارای کتاب آسمانی بودند.

نکاتﯽ ضروری ودانستنﯽ :

اوﻵ  :شخصی مسلمان قبل از همه بايد بداند که همه کتابهای آسمانی بجز قرآن کريم
مورد تحريف و تغيير قرار گرفته است  .زيرا خداوند عزوجل در قرآن کريم از تحريف،
تغيير و تبديل توسط اهل کتاب بر کتابهای ﷲ تعالی که بر آنها نازل شده خبر می دهد.
ﷲ تعالی در حق يهود می فرمايد»:أَفَتَ ْ
ط َمعُونَ أ َ ْن يُؤْ ِمنُوا َلکُ ْم َوقَ ْد َکانَ فَ ِر ٌ
يق ِم ْن ُه ْم يَ ْس َمعُونَ
عقَلُوهُ َو ُه ْم يَ ْعلَ ُمونَ « ) بقره  (75يعنی»:آيا اميد داريد که
ک ََﻼ َم ﱠ ِ ث ُ ﱠم يُ َح ِ ّرفُونَهُ ِم ْن بَ ْع ِد َما َ
به شما ايمان بياورند در حاليکه دسته از آنها کﻼم خدا را می شنوند سپس بعد از اينکه آن
را میفهمند و در حاليکه می دانستند آن را تحريف می نمودند« و می فرمايدِ »:منَ الﱠذِينَ
اض ِع ِه« ) سوره نساء » (64و کسانی از اهل يهود کﻼم را از
ع ْن َم َو ِ
هَادُوا يُ َح ِ ّرفُونَ ْال َک ِل َم َ
جايگاه خود تحريف می کنند«.
اری أَ َخ ْذنَا
ص َ
و ﷲ تعالی از نصاری خبر می دهد می فرمايدَ »:و ِمنَ الﱠذِينَ قَالُوا إِنﱠا نَ َ
ف
ِميثَاقَ ُه ْم َفنَ ُ
سوا َحظا ِم ﱠما ذُ ِ ّک ُروا ِب ِه فَأ َ ْغ َر ْينَا َب ْينَ ُه ُم ْال َع َد َاوة َ َو ْال َب ْغ َ
ضا َء ِإلَی َي ْو ِم ْال ِق َيا َم ِة َو َ
س ْو َ
ب قَ ْد َجا َء ُک ْم َرسُولُنَا يُ َبيِ ُّن لَ ُ
يرا ِم ﱠما کُ ْنت ُ ْم
يُنَبِّئ ُ ُه ُم ﱠ ُ بِ َما کَانُوا يَ ْ
ک ْم َک ِث ً
ص َنعُونَ *يَا أ َ ْه َل ْال ِکتَا ِ
ير« )سوره مائده .(15 -14
ت ُ ْخفُونَ ِمنَ ْال ِکتَا ِ
ب َو َي ْعفُو َع ْن َک ِث ٍ
يعنی :و کسانی که گفتند ما نصاری هستيم پيمان گرفتيم و بخشی از آنچه به آن اندرز داده
شده بودند فراموش کردند و ما تا روز قيامت ميانشان دشمنی و کينه افکنديم و به زودی
خدا آنان را از آنچه می کردند باخبر میسازد .ای اهل کتاب پيامبر ما به سوی شما آمده
است که بسياری از کتاب که پوشيده می داشتيد برای شما بيان می کند و از بسياری
درمی گذرد.
آيات دﻻلت 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.
و دليل بر زياد کردن بر کتابها آن اين سخن ﷲ تعالی می باشد »:فَ َو ْي ٌل ِللﱠذِينَ َي ْکتُبُونَ
اب بِأ َ ْيدِي ِه ْم ث ُ ﱠم يَقُولُونَ َهذَا ِم ْن ِع ْن ِد ﱠ ِ ِليَ ْشتَ ُروا بِ ِه ثَ َمنًا قَ ِل ً
يﻼ فَ َو ْي ٌل لَ ُه ْم ِم ﱠما َکتَبَ ْ
ت أَ ْيدِي ِه ْم
ا ْل ِکت َ َ
َو َو ْي ٌل َل ُه ْم ِم ﱠما َي ْک ِسبُونَ « ) سوره بقره .(79
»ويل به حال کسانی که کتاب را با دستانشان نوشتند سپس می گويند اين از جانب
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«.
سولُنَا يُبَيِ ُّن
ب قَ ْد َجا َء ُک ْم َر ُ
و دليل بر نقصان آن اين فرموده ﷲ تعالی است »:يَا أ َ ْه َل ْال ِکتَا ِ
لَ ُ
ب« ) مائده » .(15ای اهل کتاب پيامبر ما به سوی
ک ْم َک ِثي ًرا ِم ﱠما ُک ْنت ُ ْم ت ُ ْخفُونَ ِمنَ ْال ِکتَا ِ
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شما آمده است که بسياری از کتاب که پوشيده می داشتيد برای شما بيان می کند« و می
يس
اس ت َ ْجعَلُونَهُ قَ َر ِ
سی ن ُ ً
ورا َو ُهدًی ِللنﱠ ِ
اب الﱠذِی َجا َء بِ ِه ُمو َ
فرمايد»:قُ ْل َم ْن أ َ ْنزَ َل ْال ِکت َ َ
اط َ
يرا«)سوره انعام » (9بگو چه کسی آن کتابی را که موسی آورده نازل
ت ُ ْبدُو َن َها َوت ُ ْخفُونَ َکثِ ً
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«.
اما قرآن عظيم 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 می
دهدِ »:إنﱠا ن َْح ُن ن ﱠَز ْلنَا ال ِذّ ْک َر َو ِإنﱠا لَهُ لَ َحافِ ُ
ظونَ «) سوره حجر » .(9بی گمان ما قرآن را فرو
فرستادهايم و به راستی ما نگهبان آن هستيم«.
ثانيآ  :بايد چگونگی ايمان به کتابهای قبل از قرآن را بداند ،و آن بدينگونه است که:
 -1تصديق قاطﻊ به اينکه تمام آنها از جانب ﷲ عزوجل نازل شده و کﻼم ﷲ تعالی می
باشند و ﷲ تعالی به حقيقت آنگونه که ﻻيق به خود اوست و بر وجهی که اراده کرده ،به
ک
علَ ْي َ
ی ْال َقيﱡو ُم*ن ﱠَز َل َ
آن تکلم نموده است .ﷲ تعالی می فرمايد »:ﱠ ُ َﻻ ِإلَهَ ِإ ﱠﻻ ُه َو ْال َح ﱡ
اس َوأ َ ْنزَ َل
اﻹ ْن ِجي َل ِ
*م ْن قَ ْب ُل ُهدًی ِللنﱠ ِ
ْال ِکت َ َ
ق ُم َ
ص ِ ّدقًا ِل َما بَيْنَ يَ َد ْي ِه َوأ َ ْنزَ َل الت ﱠ ْو َراة َ َو ْ ِ
اب بِ ْال َح ّ ِ
ع ِز ٌ
يز ذُو ا ْن ِتقَ ٍام«)آل عمران .(4 -2
اب َ
ْالفُ ْرقَانَ ِإ ﱠن الﱠذِينَ َکفَ ُروا ِبآ َيا ِ
ع َذ ٌ
ت ﱠ ِ لَ ُه ْم َ
شدِي ٌد َو ﱠ ُ َ
يعنی» :ﷲ است که هيچ معبود بحقی جز او نيست هميشه زنده و پابرجا است .اين کتاب
را در حاليکه مؤيد آنچه پيش از خود می باشد به حق بر تو نازل کرد و تورات و انجيل
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
انتقام است« .ﷲ عزوجل خبر می دهد که اين کتابها :تورات ،انجيل و قرآن از نزد او
هستند و اين دﻻلت 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.
 -2ايمان به اينکه کتابهای ﷲ تعالی تصديق کننده همديگرند و بين آنها تناقض و تعارضی
ص ِ ّدقًا ِل َما
ْک ْال ِکت َ َ
نيست همانگونه که ﷲ تعالی در قرآن می فرمايدَ »:وأ َ ْنزَ ْلنَا ِإلَي َ
ق ُم َ
اب ِب ْال َح ّ ِ
علَ ْي ِه«) سوره مائده » .(48و )اين( کتاب را به راستی
بَيْنَ يَ َد ْي ِه ِمنَ ْال ِکتَا ِ
ب َو ُم َهي ِْمنًا َ
تصديق کنندة کتابی که پيش از آن است و بر آن حاکم و شاهد است بر تو نازل کرديم«و
ص ِ ّدقًا ِل َما بَيْنَ يَ َد ْي ِه ِمنَ
اﻹ ْن ِجي َل فِي ِه هُدًی َونُ ٌ
ور َو ُم َ
در مورد انجيل می فرمايدَ »:وآت َ ْينَاهُ ْ ِ
التﱠ ْو َراةِ«)سوره مائده » .(46و ما انجيل را که در آن هدايت و نور است و تصديق کننده
تورات است فرو فرستاديم« .ايمان به اينها واجب است و اينکه کتابهای خداوند از تمام
تناقضات و تعارضات بدور هستند و اين از بزرگترين ويژگی کتابهای خداوند نسبت به
کتابهای مخلوقات و کﻼم خدا نسبت به کﻼم خلق می باشد .زيرا در کتابهای مردم نقص،
خلل و تعارض وجود دارد .همانگونه که خداوند در وصف قرآن می فرمايدَ »:ولَ ْو َکانَ
ِم ْن ِع ْن ِد َغي ِْر ﱠ ِ لَ َو َجدُوا فِي ِه ْ
يرا«)سوره نساء » .(82اگر آن از جانب غير
اختِ َﻼفًا َک ِث ً
خداوند بود در آن اختﻼف بسياری را می يافتند«.
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 -3اعتقاد راسخ به اينکه تمام کتابها و صحفی که خداوند بر رسوﻻن نازل کرده به وسيله
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.
علَی َع ْب ِد ِه ِل َي ُ
ِيرا«)سوره
کونَ ِل ْل َعالَ ِمينَ نَذ ً
ک الﱠذِی ن ﱠَز َل ْالفُ ْرقَانَ َ
ار َ
ﷲ تعالی می فرمايد »:ت َ َب َ
فرقان » .(1با برکت است کسی که فرقان را بر بنده اش نازل فرمود تا برای تمام دنيا
سولُنَا يُ َبيِ ُّن َل ُ
يرا ِم ﱠما ُک ْنت ُ ْم
ب قَ ْد َجا َء ُک ْم َر ُ
ک ْم َکثِ ً
ترساننده باشد« و ميفرمايد»:يَا أ َ ْه َل ْال ِکتَا ِ
اب ُم ِب ٌ
ين* َي ْهدِی ِب ِه ﱠ ُ َم ِن ات ﱠ َب َﻊ
ور َو ِکت َ ٌ
ير قَ ْد َجا َءکُ ْم ِمنَ ﱠ ِ نُ ٌ
ت ُ ْخفُونَ ِمنَ ْال ِکتَا ِ
ب َو َي ْعفُو َ
ع ْن َک ِث ٍ
س َﻼ ِم َوي ُْخ ِر ُج ُه ْم ِمنَ ال ﱡ
ص َراطٍ
ظلُ َما ِ
سبُ َل ال ﱠ
ِرض َْوانَهُ ُ
ور بِإ ِ ْذنِ ِه َويَ ْهدِي ِه ْم إِلَی ِ
ت إِلَی النﱡ ِ
ُم ْستَ ِق ٍيم«) سوره مائده ».(16 -15ای اهل کتاب پيامبر ما به سوی شما آمده است که
بسياری از کتاب که پوشيده می داشتيد برای شما بيان می کند و از بسياری درميگذرد.
قطعا ً برای شما از جانب خداوند روشنايی و کتابی روشنگر آمده است .خداوند هرکه از
خشنودی او پيروی کند به وسيله آن به راههای سﻼمت رهنمون می شود و به توفيق
خويش آنان را از تاريکيها به سوی روشنايی بيرون می برد و به راهی راست هدايتشان
اح ُ
ک ْم
می کند« .خداوند به پيامبرش امر می کند که بين اهل کتاب به قرآن حکم نمايد»:فَ ْ
ق«) سوره مائده » .(48بين آنها
ع ﱠما َجا َء َ
بَ ْينَ ُه ْم ِب َما أَ ْنزَ َل ﱠ ُ َو َﻻ تَتﱠبِ ْﻊ أ َ ْه َوا َء ُه ْم َ
ک ِمنَ ْال َح ّ ِ
به آنچه خداوند نازل نموده حکم نما و از هوا و آرزوی آنها بعد از آنکه حق آمد تبعيت
نکن« و همچنين می فرمايدَ »:وأ َ ِن ا ْحکُ ْم َب ْينَ ُه ْم ِب َما أَ ْنزَ َل ﱠ ُ َو َﻻ تَت ﱠ ِب ْﻊ أ َ ْه َوا َءهُ ْم َوا ْح َذ ْر ُه ْم أَ ْن
ْک«) سوره مائده » .(49و ميان آنها به آنچه خداوند
ع ْن َب ْع ِ
ض َما أَ ْنزَ َل ﱠ ُ إِلَي َ
ک َ
يَ ْف ِتنُو َ
نازل نموده فيصله وقضاوت کن و از هواهايشان پيروی مکن و از آنان برحذر باش
مبادا تو را در بخشی از آنچه خداوند بر تو نازل کرده به فتنه دراندازد«.
و ازسنت حديث جابربنعبداللهت استکه عمربن خطابت با کتابی که از اهل کتاب بود
پيش پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم آمد و آن را بر پيامبر اسﻼم خواند پيامبرصلی ﷲ عليه
وسلم عصبانی شد و فرمود»:أ َ ُمت َ َه ّ ِو ُکونَ فِي َها يَا ابْنَ ْالخ ﱠ
ب َوالﱠذِی نَ ْف ِسی بِيَ ِد ِه لَقَ ْد ِجئْتُ ُ
ک ْم
َطا ِ
ص ِ ّدقُوا ِب ِه َوالﱠذِی
ق َفت ُ َک ِ ّذبُوا ِب ِه أ َ ْو ِب َب ِ
ِب َها َب ْي َ
ضا َء نَ ِقيﱠةً َﻻ تَسْأَلُو ُه ْم َ
اط ٍل فَت ُ َ
َیءٍ فَي ُْخ ِب ُروکُ ْم ِب َح ّ ٍ
ع ْن ش ْ
علَ ْي ِه َو َسلﱠ َم َکانَ َحيا َما َو ِس َعهُ ِإ ﱠﻻ أَ ْن َيت ﱠ ِب َعنِی« )مسند اﻹمام
صلﱠی ﱠ ُ َ
نَ ْف ِسی ِبيَ ِد ِه لَ ْو أ َ ﱠن ُمو َ
سی َ
أحمد  ، 387 / 3 :وکشف اﻷستار  ، 134 :وشعب اﻹيمان للبيهقی  . (177) :وغيرهم
وهو حديث حسن بمجموع طرقه(
يعنی» :ای پسر خطاب آيا در آن در تعجب هستی؟! قسم به کسی که نفس من به دست
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
شما به وسيله آن آنها را تصديق می کنيد قسم به کسی که نفس من به دست اوست اگر
موسی زنده بود چاره ای جز پيروی از من نداشت« .اين بحث مختصری از کتابهای ﷲ
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:
11

سوره اﻻعلى
هر مسلمانی در برخورد با آيات تورات و انجيل و ديگر کتابها ممکن است با سه حالت
روبرو شود:
 -1آن آيه ای که می شنود يا می بيند مخالف با قرآن است.
)در اينحالت بر او واجب است که آن يه را تکذيب کند ،زيرا آن تحريف شده است و ما
مسلمانان مامور به ايمان به آيات تحريف شده نيستيم ،زيرا آن آيات تحريف شده از جانب
خداوند متعال نازل نشده اند بلکه توسط انسانها تغير و تبديل يافته اند و لذا تکذيب آنها
واجب است(
 -2آن آيه ای که می بيند يا می شنود همسو و در تاييد آيات قرآن است.
)در اينحالت بايد به آن آيه ايمان بياورد و نزول آنرا از جانب خداوند تصديق نمايد(
 -3نمی داند آن آيه ای که می شنود يا می بيند در تاييد قرآن است يا مخالف با آن.
)در اينحالت او نه آنرا تصديق کند و نه تکذيب نمايد(.

حکم احترام به کتاب های آسمانﯽ:

ايمان به کتابهای ﷲ تعالی مشتمل بر تعدادی جوانب است که نصوص بر واجب بودن ،و
معتقد بودن و بيان آن دﻻلت دارد تا اين رکن بزرگ از ارکان ايمان تحقق يابد و آن
عبارتند از :
 -1تصديق قاطﻊ به اينکه تمام آنها از جانب ﷲ عزوجل نازل شده و کﻼم ﷲ تعالی می
باشند و ﷲ تعالی به حقيقت آنگونه که ﻻيق به خود اوست و بر وجهی که اراده کرده ،به
آن تکلم نموده است.
 -2ايمان به اينکه تمام آنها به سوی عبادت کردن ﷲ تعالی به تنهايی و آنچه خير،
هدايت ،نور و روشنايی آمده است ،دعوت می کنند.
 -3ايمان به اينکه کتابهای ﷲ تعالی تصديق کننده همديگرند و بين آنها تناقض و تعارضی
نيست.
 -4اعتقاد راسخ به اينکه تمام کتابها و صحفی که خداوند بر رسوﻻن نازل کرده به وسيله
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 .پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمود َ » :والﱠذِی نَ ْف ِسی ِبيَ ِد ِه لَ ْو أ َ ﱠن ُمو َ
سی َ
صلﱠی ﱠ ُ
علَ ْي ِه َو َسلﱠ َم َکانَ َحيا َما َو ِسعَه ُ إِ ﱠﻻ أَ ْن َيت ﱠ ِبعَنِی« مسند أحمد ) ،(387 / 3وشعب اﻹيمان بيهقی
َ
).(177يعنی » :قسم به کسی که نفس من به دست اوست اگر موسی زنده بود چاره ای
جز پيروی از من نداشت«.
پس تنها آنچه در قرآن کريم آمده تعبدی و عمل کردن به آن الزامی است ،و اما آنچه در
کتب آسمانی گذشته آمده اگر مخالف با شريعت ما باشد خود به خود متروک است نه به
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 مسلما ً حقی
است که شريعت اسﻼم بر درستی آن دﻻلت کرده است.
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 -5اعتقاد به اينکه کتابهای پيشين مورد تحريف قرار گرفته اند ،چراکه خداوند عزوجل
در قرآن کريم از تحريف ،تغيير و تبديل توسط اهل کتاب بر کتابهای ﷲ تعالی که بر آنها
نازل شده خبر می دهد .ﷲ تعالی در حق يهود می فرمايد» :أ َ َفت َ ْ
ط َم ُعونَ أ َ ْن يُؤْ ِمنُوا لَ ُ
ک ْم َوقَ ْد
َکانَ فَ ِر ٌ
يق ِم ْن ُه ْم يَ ْس َمعُونَ ک ََﻼ َم ﱠ ِ ث ُ ﱠم يُ َح ِ ّرفُونَهُ ِم ْن بَ ْع ِد َما َعقَلُوه ُ َو ُه ْم يَ ْعلَ ُمونَ « )سوره بقره
.(75يعنی » :آيا اميد داريد که به شما ايمان بياورند در حاليکه دسته از آنها کﻼم خدا را
می شنوند سپس بعد از اينکه آن را میفهمند و در حاليکه می دانستند آن را تحريف می
نمودند«.
ْ
ﱠ
اض ِع ِه« )سوره نساء  .(64يعنی :
ع ْن َم َو ِ
و می فرمايدِ » :منَ الذِينَ هَادُوا يُ َح ِ ّرفُونَ ال َک ِل َم َ
»و کسانی از اهل يهود کﻼم را از جايگاه خود تحريف می کنند«.
سولُنَا يُ َب ِي ُّن
ب قَ ْد َجا َء ُک ْم َر ُ
و ﷲ تعالی از نصاری خبر می دهد می فرمايدَ » :يا أ َ ْه َل ْال ِکتَا ِ
لَ ُ
ير« )سوره مائده .(15
ک ْم َک ِث ً
يرا ِم ﱠما ُک ْنت ُ ْم ت ُ ْخفُونَ ِمنَ ْال ِکتَا ِ
ب َويَ ْعفُو َ
ع ْن َک ِث ٍ
يعنی» :ای اهل کتاب؛ پيامبر ما به سوی شما آمده است که بسياری از کتاب که پوشيده
می داشتيد برای شما بيان می کند و از بسياری درمی گذرد«.
اب بِأ َ ْيدِي ِه ْم ث ُ ﱠم يَقُولُونَ َه َذا ِم ْن ِع ْن ِد ﱠ ِ ِليَ ْشت َ ُروا بِ ِه ثَ َمنًا
و فرمود َ » :ف َو ْي ٌل ِللﱠذِينَ يَ ْکتُبُونَ ْال ِکت َ َ
قَ ِل ً
يﻼ فَ َو ْي ٌل َل ُه ْم ِم ﱠما َکت َ َب ْ
ت أ َ ْيدِي ِه ْم َو َو ْي ٌل لَ ُه ْم ِم ﱠما َي ْک ِسبُونَ « )سوره بقره .(79
يعنی » :ويل به حال کسانی که کتاب را با دستانشان نوشتند سپس می گويند اين از جانب
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 دﻻلت 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.
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
می دهدِ » :إنﱠا ن َْح ُن ن ﱠَز ْلنَا ال ِذّ ْک َر َو ِإنﱠا لَهُ لَ َحافِ ُ
ظونَ « )سوره حجر  .(9يعنی » :بی گمان ما
قرآن را فرو فرستادهايم و به راستی ما نگهبان آن هستيم«.
ابو عمرو دانی از ابی حسن منتاب روايت می کند که گفت » :روزی نزد قاضی ابو
اسحاق اسماعيل بن اسحاق بودم .به او گفته شد :چرا اجازه تبديل در حق اهل تورات داده
شده اما به اهل قرآن داده نشده است؟ قاضی گفت :خداوند در مورد اهل تورات می
فرمايدِ » :ب َما ا ْست ُ ْح ِف ُ
ب ﱠ ِ« )سوره مائده ».(44به آنچه از کتاب خدا حافظ
ظوا ِم ْن ِکتَا ِ
گردانده شده اند« پس حفظ آن به آنها سپرده شد پس اجازه تبديل در آن داده شده است .و
در قرآن میفرمايدِ » :إنﱠا ن َْح ُن ن ﱠَز ْلنَا ال ِ ّذ ْک َر َو ِإنﱠا َلهُ لَ َحا ِف ُ
ظونَ « )سوره حجر ».(9بی گمان
ما قرآن را فرو فرستاده ايم و به راستی ما نگهبان آن هستيم« پس اجازه تبديل در آن داده
نشده است .گفت :پس به سوی ابو عبدﷲ محاملی رفتم و داستان را برايش تعريف نمودم.
گفت :کﻼمی زيباتر از اين نشنيدم«.
قرآن متضمن خﻼصه ای از کتابهای سابق و اصول شريعت پيامبران است .ﷲ تعالی می
ب َو ُم َه ْي ِمنًا َعلَ ْي ِه«
ص ِ ّدقًا ِل َما َبيْنَ َي َد ْي ِه ِمنَ ْال ِکتَا ِ
ْک ْال ِکت َ َ
فرمايدَ » :وأ َ ْنزَ ْلنَا ِإلَي َ
ق ُم َ
اب ِب ْال َح ّ ِ
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)سوره مائده  .(48يعنی » :و )اين( کتاب را به راستی )و( تصديق کنندة کتابی که پيش
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
است تمامی کتابهای آسمانی را تصديق کرده و ايمان آورد ،ولی نصوص ديگری دﻻلت
بر تحريف اين کتب می کنند ،با اين وضعيت يک مسلمان چگونه به اين کتابهای تحريف
شده ايمان آورد؟
جواب  :يقين و باور داريم که آنچه در کتب گذشته خداوند متعال به پيامبرانش عيلهم
السﻼم نازل فرموده  ،که سالم از تبديل و تحريف بودند  -حق است و هيچ شک و شبهه
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
که خداوند متعال به پيامبرانش عليهم السﻼم نازل فرموده باقی نمانده است.
توراتی که ايمان آوردن به آن واجب است همان کتابی است که خداوند بر موسی عليه
السﻼم 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
عيسی عليه السﻼم نازل فرموده و نه انجيل های تحريف شده ای که امروزه در نزد اهل
کتاب قرار دارد .و زبوری که ايمان بدان واجب است همان کتابی است که خداوند متعال
بر داود عليه السﻼم نازل فرموده و نه تحريفاتی که توسط يهود در آن بعمل آمده است.
با اين وجود اين تحريف و تبديل لزوما شامل کل و تمام کتابشان نيست ،و چه بسا مسائلی
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
انسان است.

برخورد اعتقادی در برابر کتب تحريف شده :

 -1آنچه را که يقينا ً بدانيم خداوند متعال نازل فرموده و تحريف و تبديل بر آن وارد نشده،
آنرا تصديق می کنيم ،مثﻼ آنچه را قرآن يا سنت صحيح نبوی تصديق کرده باشد ،ما هم
يقينی آنرا تصديق خواهيم کرد ،زيرا ﷲ و رسول آنرا ذکر کرده اند .بطور مثال  :ﷲ
يم الﱠذِی َوفﱠی * أ َ ﱠﻻ ت َ ِز ُر َو ِاز َرة ٌ
ص ُح ِ
متعال می فرمايد» :أ َ ْم لَ ْم يُ َنبﱠأ ْ ِب َما فِی ُ
ف ُمو َ
سی * َو ِإب َْرا ِه َ
ف ي َُری * ث ُ ﱠم ي ُْجزَ اهُ ْال َجزَ اء
سعَی * َوأ َ ﱠن َس ْعيَه ُ َ
ان إِ ﱠﻻ َما َ
ﻺن َ
ْس ِل ْ ِ
س ْو َ
ِو ْز َر أ ُ ْخ َری * َوأَن لﱠي َ
س ِ
ْاﻷ َ ْوفَی« )سوره نجم  .(41-36يعنی » :آيا از آنچه در کتب موسی نازل گرديده با خبر
نشده است؟! و در کتب ابراهيم ،همان کسی که وظيفه خود را بطور کامل ادا کرد ،که :
هيچ کس بار گناه ديگری را بر دوش نمیگيرد ،و اينکه برای انسان بهرهای جز سعی و
کوشش او نيست ،و اينکه تﻼش او بزودی ديده میشود ،سپس به او جزای کافی داده
خواهد شد«.
ْ
َ
ف
ص ُح ِ
و می فرمايد َ » :ب ْل تُؤْ ثِ ُرونَ ال َح َياة َ ال ﱡد ْن َيا * َو ْاﻵ ِخ َرة ُ َخي ٌْر َوأ ْبقَی * ِإ ﱠن َه َذا لَ ِفی ال ﱡ
يم َو ُمو َسی« )سوره اعلی  .(19-16يعنی » :ولی شما زندگی دنيا
ص ُح ِ
ْاﻷُولَی * ُ
ف ِإب َْرا ِه َ
14

سوره اﻻعلى
را مقدم میداريد ،در حالی که آخرت بهتر و پايدارتر است! اين دستورها در کتب آسمانی
پيشين )نيز( آمده است ،در کتب ابراهيم و موسی«.
و يا می فرمايد ُ » :ک ﱡل ال ﱠ
ع َلی نَ ْف ِس ِه ِمن
ط َع ِام َکانَ ِحﻼ ِلّ َب ِنی ِإس َْرا ِئي َل ِإﻻﱠ َما َح ﱠر َم ِإس َْرائِي ُل َ
صا ِدقِينَ « )سوره آل عمران .(93
قَ ْب ِل أَن تُنَ ﱠز َل الت ﱠ ْو َراة ُ قُ ْل فَأْتُواْ بِالت ﱠ ْو َراةِ فَاتْلُوهَا إِن کُنت ُ ْم َ
يعنی  » :همه غذاها)ی پاک( بر بنی اسرائيل حﻼل بود ،جز آنچه اسرائيل )يعقوب(،
پيش از نزول تورات ،بر خود تحريم کرده بود؛ بگو» :اگر راست میگوييد تورات را
بياوريد و بخوانيد«.
پس بعنوان مثال  :ما ايمان داريم که در تورات همه نوع انواع طعام حﻼل بود ،و آنچه
بر بنی اسرائيل حرام شد به سبب گناهانی بود که مرتکب شدند .و ﷲ متعال ذکر کردند
ک َو ِعن َد ُه ُم الت ﱠ ْو َراة ُ ِفي َها ُح ْک ُم
ْف يُ َح ِ ّک ُمونَ َ
که حکم رجم در تورات است ،می فرمايد َ » :و َکي َ
ّ ِ« )سوره مائده  .(43يعنی » :چگونه تو را به داوری میخوانند ،در حالی که تورات
دارند و حکم خدا در آن )بخصوص درباره زنا به روشنی( آمده است؟«.
 -2آنچه را بدانيم تحريف شده هستند تکذيب می کنيم ،مثﻼ مواردی را که قرآن يا سنت
تکذيب کرده باشند ،ما هم بطور يقينی آنها را مردود دانسته و تکذيب می کنيم.
 -3آن مواردی را که قرآن يا سنت نه تصديق کرده باشد و نه تکذيب ،ما نيز سکوت می
کنيم؛ يعنی نه تصديق می کنيم و نه تکذيب ،چرا که احتمال صدق و کذب آن می رود،
مگر آنکه دﻻئل واقﻊ دﻻلت بر تصديق يا تکذيب آن کنند ،که ما نيز در تصديق و تکذيب
تابﻊ آن دﻻئل خواهيم بود ،مثﻼ 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
احکام نباشد قطعا دﻻلت بر تحريف شدن آن است ،زيرا کتابهای ﷲ تعالی تصديق کننده
همديگرند و بين آنها تناقض و تعارضی نيست همانگونه که ﷲ تعالی در قرآن می
علَ ْي ِه« )مائده
ص ِ ّدقًا ِل َما بَيْنَ يَ َد ْي ِه ِمنَ ْال ِکتَا ِ
ب َو ُم َهي ِْمنًا َ
ْک ْال ِکت َ َ
فرمايدَ » :وأ َ ْنزَ ْلنَا إِلَي َ
ق ُم َ
اب بِ ْال َح ّ ِ
.(48يعنی » :و )اين( کتاب را به راستی تصديق کنندة کتابی که پيش از آن است و بر
آن حاکم و شاهد است بر تو نازل کرديم«.
ص ِ ّدقًا ِل َما َبيْنَ َي َد ْي ِه ِمنَ
اﻹ ْن ِج َ
يل ِفي ِه ُهدًی َونُ ٌ
ور َو ُم َ
و در مورد انجيل می فرمايدَ » :وآتَ ْينَاهُ ْ ِ
التﱠ ْو َراةِ« )سوره مائده .(46يعنی » :و ما انجيل را که در آن هدايت و نور است و
تصديق کننده تورات است فرو فرستاديم«.
ْ
ْ
َ
ب يَ ْق َر ُءونَ الت ﱠ ْو َراة َ ِبال ِعب َْرانِيﱠ ِة،
و ابوهريره رضی ﷲ عنه روايت کرده َ » :کانَ أ ْه ُل ال ِکتَا ِ
ص ِ ّدقُوا أ َ ْه َل
َويُفَ ِ ّ
ْﻼم ،فَقَا َل َر ُ
اﻹس ِ
سو ُل ﱠ ِ صلی ﷲ عليه وسلم » :ﻻ ت ُ َ
س ُرو َن َها بِ ْالعَ َربِيﱠ ِة ﻷ َ ْه ِل ِ
بَ ،وﻻ ت ُ َک ِ ّذبُو ُه ْم َوقُولُوا :آ َمنﱠا بِا ﱠ ِ َو َما أ ُ ْن ِز َل إِلَ ْينَا «اﻵيَةَ) .بخاری(4485 :
ْال ِکتَا ِ
يعنی  :اهل کتاب ،تورات را به زبان عبری میخواندند و آنرا به زبان عربی برای
مسلمانان ،تفسير میکردند .رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود» :اهل کتاب را نه
تصديق کنيد و نه تکذيب .بلکه به آنها بگوييد» :آ َمنﱠا بِا ﱠ ِ َو َما أ ُ ْن ِز َل إِلَ ْينَا «يعنی ما به
خداوند و آنچه که بسوی ما نازل کرده است ،ايمان داريم«.
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با اين توضيحات بر ما مشخص می شود که اهانت به تورات و انجيل جايز نيست ،زيرا
ممکن است مشتمل بر مواردی از کﻼم الهی باشند ،چنانکه مشتمل بر بعضی از اسماء و
صفات ﷲ متعال هستند.
هيتمی در کتاب »تحفة المحتاج« ) (178 / 1می گويد » :حق آنست که  :در انجيل و
تورات مواردی هستند که گمان عدم تبديل آنها می رد ،زيرا با آنچه در شرع خود آموخته
ايم موافقت دارد«.
و خطيب شربينی نيز گفته » :استنجاء با هر چيز نامحترمی جايز است  ..و قاضی
)استنجاء( بوسيله ورقی از تورات و انجيل را هم جايز دانسته است ،ولی اين سخن او بر
آن اوراقی حمل می شود که عدم تبديل )و تحريف( آن مشخص باشد و اسم ﷲ تعالی و
مشابه آن در آن نباشد«» .مغنی المحتاج« ).(163-162/1
و خرشی مالکی در کتاب » مختصر خليل«) (63/8گفته » :اسماء ﷲ و انبياء به دليل
حرمت )نامشان( همچون مصحف قابل احترامند«.
و حطاب مالکی در کتاب» مواهب الجليل « ) (287/1گفته » :احترام گذاشتن به اسماء
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«.
و در کتاب دائرة المعارف فقهی آمده » :جمهور فقهاء لمس تورات و انجيل بدون طهارت
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 کﻼم ﷲ تعالی هستند
مگر آنچه )در آنها( تحريف شده ،و آنچه تحريف شده اند نا معين هستند».«..الموسوعة
الفقهية« ).(282/37مراجعه نمايد :تبيين الحقائق ) (57 / 1و » رد المحتار علی الدر
المختار« ) ،(195 / 1و ) الفتاوی الهندية ).(39 / 1
و باز در همين کتاب آمده » :فقهاء اتفاق نظر دارند که استنجاء بوسيله اشياء محترم مانند
کتابهايی که ذکر ﷲ متعال در آنها هست مانند حديث و فقه به دليل حرمت حروف جايز
نيست..
اما درباره کتابهای که احترامی ندارند اختﻼف نظر دارند؛ کتابهايی مانند کتب سحر و
فلسفه و تورات و انجيلی که تحريف آن مشخص باشد :
مالکی ها گفتند  :استنجاء با اين کتب به دليل حرمت حروف )يعنی شرفشان ( جايز
نيست .ابراهيم اللﱠقَانی گفته  :اگر اين حروف با عربی نوشته باشند حرمت دارند ،وگرنه
حرمتی نخواهند داشت مگر آنکه آنچه نوشته شده باشد از اسماء ﷲ تعالی باشد ،ولی
علی اجهوری گفته  :چه با عربی مکتوب باشند يا غير عربی ،در هر دو حالت حرمت
دارند..
و شافعيه گفتند  :استنجاء بوسيله اشياء نامحترم از قبيل کتب فلسفه ،و همچنين تورات و
انجيلی که تحريف آن دانسته شود و از اسم معظم )ﷲ( خالی باشد ،جايز است.
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و ابن عابدين از فقهای حنفيه گفته  :نزد ما اينگونه نقل شده که حروف )قرآن( حرمت
دارند حتی اگر مقطعه باشند ،و بعضی از قاريان ذکر کردند که حروف هجاء قرآن بر
هود عليه السﻼم نازل شده اند ،و مفاد )اين سخن( آنست که آنچه )از اين حروف بر
چيزی( مکتوب باشد مطلقا حرمت دارد« ) .الموسوعة الفقهية ).(181/34
)تفصيل موضوع را درحاشية ابن عابدين ) ،(227 / 1و حاشية الدسوقی )،(113 / 1
و مواهب الجليل ) ،(287 / 1و نهاية المحتاج ) ،(132 / 1و کشاف القناع )/ 1
 ،(69و المغنی ).(158 / 1مطالعه فرمايد.
و از شيخ اﻻسﻼم ابن تيميه رحمه ﷲ درباره مردی سوال شد که يهود را لعن می کند و
دينش را نيز لعن می کند و تورات را دشنام دهد ،آيا برای يک مسلمان جايز است که
کتاب آنها را دشنام دهد؟
جواب فرمودند » :برای کسی روا نيست تورات را لعن کند؛ بلکه هرکس تورات را علی
اﻻطﻼق لعن کند از او طلب توبه می شود ،اگر توبه نکرد کشته می شود .و اگر بر
چيزی )از آن کتاب لعن کند( که مشخص شود از جانب ﷲ متعال نازل شده و ايمان به آن
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
بر آن نيست ،زيرا يهود و دينشان ملعون هستند ،و همچنين اگر توراتی که نزد آنهاست
را دشنام دهد ،بگونه ايکه مشخص کند که قصد وی ذکر تحريف آن است ،مثﻼ بگويد :
اين تورات تحريف شده نسخ شده است و عمل به محتوای آن جايز نيست ،و هرکس
امروزه به شريعت تحريف شده و منسوخ آنها عمل کند کافر است؛ اين سخن و امثال اينها
حق است و چيزی بر گوينده اش نخواهد بود).مجموع الفتاوی ).(200/35

خﻼﺻه اينکه:

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 مثﻼ انجيل يا تورات را بر زمين
بزند.
با اين وجود شايسته مسلمان نيست که بخواهد يکی از اين کتابهای تحريف شده را تهيه
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،
همانطور که اهانت کردن به آن مثﻼ با انداختن در سطل کثافات جايز نيست ،ولی بايد از
طريق سوزاندنش از آن خﻼص شد ،زيرا مشتمل بر اسماء الهی است ،و ممکن است
دربردارنده مطالبی باشند که از تحريف در امان مانده باشند.
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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
اثری از آن نماند که قابل اهانت باشد.

ﺻدق ﷲ العظيم و ﺻدق رسوله نبﯽ الکريم.
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