
 

 

 
 

 

 

 تلخیص، تنظیم و تسهیل 

 دکتری قرآن علوم  منابع درس   یکلیه
 

 دکتری آزمون ویژه

 حدیث   و قرآن علوم رشته
 

 1400سال ؛ چاپ اول
 

 

 نامۀدرس

 قرآنعلوم 
 )دکتری(

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 های آموزشی حافظون بسته 

  رشته قرآن و حدیث تخصصی س ودر  یژهو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 قرآن دکتری علوم  ه نامدرس 

 قرآن منابع درس علوم   یۀ کل   یلو تسه یمتنظ تلخیص،

 آزمون دکتری ویژه

 1400 سال؛ چاپ اول

 رسول محمدزاده  مؤلف:

 همکار: حدیث ریاحی

 انتشارات آیات مبّیناتناشر: 

 978-622-95141-0-8شابک: 

 جلد  300تیراژ: 

 

 

 های آموزشی حافظون بسته 

 یاتاله یهارشته  یۀ کل  یعموم یهادرس  یژهو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 علوم قرآن ارشد  ۀ نامدرس 

 ارشد  یمنابع درس علوم قرآن کارشناس  یۀ کل   یلو تسه یمتنظ تلخیص،

 یاتاله یارشد و دکتر یکارشناس یهاآزمون  ویژه

 98 سالچاپ اول ؛ 

 رسول محمدزاده  مؤلف:

 انتشارات آیات مبّیناتناشر: 

 

 اـــا مـاس بــــــتم

 02133442005: شماره ثابت
 09198000970: شماره همراه
 www.haafezoon.ir: سایت
 haafezoon@gmail.com: ایمیل
سامانه دریافت 
 پیامک
:02133442005 

 
 .دیجستجو کن haafezoonما را با شناسه  یمجاز یدر فضا

 
  یهالیفا افتیرشته خود و در یاطالعات تخصص افتیجهت در

 .دیکن امکیپ ۰۲۱۳۳۴۴۲۰۰۵را به سامانه  3 مکمل، عدد
 

 اـــم اـاس بــــــتم



 

 

 

 

 

 مطالب  فهرست

 5 ............................................................................................................... القرآن ریتفس یف ان یالب

 7 ............................................................................................................................ مقدمه 

 9 ............................................................................................................. قرآن قرائت لتیفض

 14 .................................................................................................................... قرآن  لیفضا

 24 ................................................................................. قرآن  اعجاز رامونیپ غلط ییپندارها و اوهام

 30 ................................................................................................. 9اسالم امبریپ گر ید معجزات

 35 .................................................................................................... قرآن  انیقار احوال یبررس 

 39 ............................................................................................... گانههفت یهاقرائت بر ینگاه

 43 .................................................................................... است؟ شده نازل  حرف هفت بر قرآن ایآ

 52 ...................................................................................................... ف یتحر از قرآن تیمصون

 67 ............................................................................................................ قرآن  نیتدو و جمع

 72 ........................................................................................................... قرآن  ظواهر تیحج

 76 ................................................................................................................... قرآن در نسخ

 108 ...................................................................................................... نش یآفر در بداء مسأله

 113 ........................................................................................................... القرآن   علوم   ی ف   د ی التمه 

 115 ........................................................................................................................ مقدمه 

 117 ................................................................................................. القرآن و یالوح: اول بخش

 117 .................................................................................................... یوح دهیپد: اول  فصل

 124 ................................................................................................. القرآن و یالوح: اول بخش

 124 ..................................................................................................... قرآن نزول : دوم فصل

 131 ................................................................................................. القرآن و یالوح: اول بخش

 131 .................................................................................................. نزول   اسباب: سوم فصل

 135 ...................................................................................................... قرآن خیتار: دوم بخش

 135 ..................................................................................................... قرآن فیتأل: اول  فصل

 140 ...................................................................................................... قرآن خیتار: دوم بخش

 140 ..................................................................................... هامصحف  شدن   کسان ی:دوم فصل

 144 ...................................................................................................... قرآن خیتار: دوم بخش

 144 ........................................................................................................ القرائات: دوم فصل

 151 ...................................................................................................... قرآن خیتار: دوم بخش



 درسنامۀ علوم قرآن 

 

 شرعًا و قانونًا مجاز نیست.هرگونه کپی برداری  4

 151 ............................................................................... القرآن یف  المنسوخ  و  الناسخ:دوم فصل

 154 ...................................................................................................... قرآن خیتار: دوم بخش

 154 ....................................................................... ل یالتأو قة ی حق  و المتشابه  و المحکم:دوم فصل

 159 ...................................................................................................... قرآن خیتار: دوم بخش

 159 ..................................................................................... ف یتحر  از قرآن  تیمصون: دوم فصل



 

 

 

 

 

 القرآن ریتفس  یف انیالب 
 تألیف

 آیه الله العظمی السّید ابوالقاسم الخویی 

  





   مقدمه 
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 مقدمه

ش(  ۱۳۷۱)متوفی  سید ابوالقاسم خویی  ...آیت ا  ، کتابی مهم در تفسیر و علوم قرآنی، اثر فقیه شیعی معاصر«البیان فی تفسیرالقرآن»

به رغم خواسته  .  ... و این کتاب مشتمل است بر برخی مباحث علوم قرآنی از جمله اعجاز، تحریف، نسخ، تفسیر سوره حمد است. 

های این مجموعه در واقع، حاصل درس. های دیگر البیان تنها مشتمل بر تفسیر سوره حمد استو هدف مؤلف در ارائه تفسیِر سوره

 پردازیم:های این کتاب فاخر مییی در حوزه علمیه نجف است. در ادامه به اجمال به بیان محتوای بخشخو  ...آیت ا

 بخش اول

مؤلف در آغاز، به اجمال، از شیوه تفسیر خود سخن گفته. سپس در فصل نخست با عنوان »فضل قرآن« جایگاه قرآن را در پرتو آیات 

 .کرده استآشکار ساخته و بر لزوم تدبر در آن تأکید 

 بخش دوم

وی برترین معجزه  .پرداخته است سحر در فصل دوم، در بحث »اعجاز قرآن« به تبیین لغوی اعجاز، معنای اصطالحی آن و فرق آن با

ی در روزگار جاهلی، به اثبات برتــررو با تبیین جایگاه بالغت و فصاحت داند که با برترین جریان روزگار هماوردی کند، از اینرا آن می

 پردازد.قرآن در اعصار و مانندناپذیری آن در بیان و عرضه حقایق واال می

 ومسبخش 

اند که گاه در قرآن از لحاظ بیانی، اموری ناهمگون با فصاحت و بالغت راه یافته است. مؤلف در این از دیرباز، کسانی براین باور بوده

 ها پاسخ گفته است.پرداخته و با استناد به تاریخ بدانها و ایرادها در این زمینه بخش به برخی از اشکال

 بخش چهارم

 پردازد.و سپس به نقد براهین منکرین این معجزات می 9 نویسنده در این بخش به بررسی معجزات دیگر پیامبر اسالم

 بخش پنجم و ششم

مؤلــف بــه جایگــاه قرائــت در  مطرح شده است. برخوردار است، بتفصیل در البیان ای کهن و اهمیتی ویژهکه از پیشینه  بحث قرائت،

مؤلف برای  شیعه است. ها سخنی مشهور در میانگوید، عدم تواتر قرائتمی کند و با تصریح به عدم تواترقرآن پژوهان اشاره می ءآرا

نویســد، هــا را بازگفتــه، میهــای آنقرائت سپس چگــونگی گــزارشکند و را معرفی می گانهقاریان ده ها، ابتدااثبات عدم تواتر قرائت

هــا بــه هــا، نحــوه اســتدالل قاریــان و پیــروان آنهــا و چگــونگی اســناد قرائتتوجه به واقع زندگانی قاریان و تأمل در طرق نقــل قرائت

هــا متــواتر دهــد کــه ایــن قرائتنشــان میها، ت برخی قرائتدر صح   و انکار بسیاری از محققان ها،های خود و نقد دیگر قرائتقرائت

 .نیستند

 بخش هفتم

ف ســبعه« گسســته هــای هفتها را نفی کرده، در ادامه بحــث، پیونــد »قرائتجا که مؤلف تواتر قرائتاز آن حــر 
س
گانــه« را بــا حــدیث »ا

گانه ندارد. وی در تأیید این نظر های هفتدانسته و تأکید کرده است که این حدیث به هر معنایی که باشد، پیوندی با موضوع قرائت

ران و قرآن پژوهان بزرگ عامه را آورده است که از جمله به تأخ    ءخود، آرا گانه از های هفتای تعییِن قرائتر چند سدهتنی چند از مفس 

 اند.سوی ابن مجاهد استناد کرده
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 بخش هشتم

را معنی کــرده، انــواع و ابعــاد آن را نمایانــده و محــل نــزاع آن مؤلف  .ترین بحث البیان، بحث »تحریف ناپذیری« قرآن کریم استمهم

ای از تحریف « را گونهةاند، »نسخ التالوکه محققان هرگز به تحریف عقیده نداشتهبحث را روشن کرده است. وی ضمن تصریح به این

هــا بــه لحــاظ تــاریخی و بــا استناد کرده است، و افزون بر اینوی در اثبات تحریف ناپذیری قرآن، به آیات قرآن و سنت    .دانسته است

 .توجه به واقع زندگانی مسمانان، وقوع تحریف را غیرممکن دانسته است

 بخش نهم

آوری قــرآن پرداختــه و پردازد و بدین سبب به بیان احادیث کیفیت جمعآوری و تدوین قرآن میدر این بخش مؤلف به چگونگی جمع

 آوری را پاسخگوست.ایات جمعو برخی از شبهات ر 

 بخش دهم

پردازد، و برای اثبــات آن، بــه دالیــل عقلــی، می "حجیت ظواهر" مؤلف پس از اثبات سالمت، استواری و وحیانی بودن قرآن، به بحث

 .کندقرآنی و روایی استناد می

 بخش یازدهم

ت تمام ت ظواهر قرآن، که عماًل حجی  جا مؤلــف از این شود.آیاتی از قرآن مطرح می نسخ  نگیآیات آن است، چگو  یدر بحث از حجی 

آیــه  ۲۱۴پذیرد و از سوی دیگر بــا بررســی اهــم مصــادیق آن، کــه گــاه تــا بــه به بحث از »نسخ« می پردازد، و از یک سو اصل آن را می

 پردازد.می  اندرسانده

 بخش دوازدهم

 کند.دالیل بداء را نیز بازگو می های شیعه،بخش با  تبیین دیدگاه نمؤلف در پی بحث از نسخ به مسأله بداء پرداخته است. در ای
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 قرآن قرائت فضیلت

 خوانیم:آنچه در این فصل می

 :ناتوانی انسان از وصف قرآن و لزوم مراجعه به روایات اهل بیت •

 فضیلت قرائت قرآن •

 ناتوانی انسان از وصف قرآن❖

تواند حقیقت گفتار واجب الوجود و نامتناهی را درک کنــد و اعتــراف بــه نــاتوانی بهتــر از نمیانسان که ممکن الوجود و محدود است  

دار هدایت بشر و ضــامن ســعادت و خوشــبختی و عهده  9  ی جاوید پیامبر اکرموصف آن است. قرآن کریم کالم خدای بزرگ و معجزه

 فرماید:ی این حقیقت میاست. خود قرآن درباره پایانی برخوردارها است، لذا از عظمت بیی زمانها در همهانسان
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برتری گفتار خدا بر دیگر گفتارها همانندد برتدری "  :فرمایدجا که میدر کالم پیامبر نیز به این حقیقت اشاره شده، آن

 پروردگار بر مخلوقاتش است.
شــریکان قــرآن در هــدایت  ، هــمزیرا بر مبنای حدیث ثقلــین ،هستیم :برای وصف قرآن ناگزیر به مراجعه به سخنان اهل بیت  نتیجه:

 کنیم.بستگان قرآنند. در ادامه به ذکر چند حدیث در فضیلت قرآن بسنده میبشرند و هم

 حديث اول: 

ز احادید  بدد اى ام نشسدتد در پدار گوید: وارد مسجد شدم، گروهى را دیددم هدد دور هدحارث همدانى مى

بار یدافتم و رریدان را بدد 7اند. سپس بد حضور امير مؤمنانفاید  پرداختدگوهاى بىوبح ، مجادلد و گفت 

گدا  للدى اندد  گفدتم: آرى. آنسمع وى رسانيدم و آن حضرت فرمود: واقعدا نندير روشدى را اتخداو نمدود 

ها بر پدا گدردد. لر دد داشدتم یدا شنيدم هد فرمود: دیرى نپاید هد فتند  9گفت: حارث! مر از رسول خدا  7

! را  رهایى از ایر فتندد هدا نيسدت  فرمدود: قدرآن هتدا، خددا، هتدابى هدد را  حد  اخت فدات و رسول ّللاه

تواند حد  و بالد  را بدد آسدانى از هدم رددا و روشدر سدازد، هاى شما در آن است، هتابى هد مىهشمكش

زل و شوخى بد آن را  ندارد، هتابى هد هر ربدار و سدتمگرى آن را بدد دور انددازدا خداوندد حقيقتى هد ه

نشاند و هر هس هدایت را در غير آن بجوید بد   لت شكند و بر خاك مذلت و ه هتش مىهمر او را مى

سدت و آن افتد. آن همان ریسمان محكم الهى است هد ارتبدال انسدان بدا خددایش بددان بسدتد او گمراهى مى

هداى بشدرى و دسدت همان هتا، حكمت آميز و را  مستقيم است و آن همان هتابى است هد اميدال و هدو 

هدا از اشدتبا  مندون ماندد ، انتواندد او را تيييدر دهدد. در اهدر همدان هتدا، اسدت هدد زبداهریمنان، نمدى

شوند. با گذشدت در آن سير نمىپذیرد. دانشمندان از خواندن و تفكر  فاید  پایان مىوگوهاى بال  و بىگفت 

پایان است. ایر قرآن همان النار و قرون، ههند و فرسود  نخواهد شد، هتابى هد لجایب و مزایاى آن بى

آنداَ ْلْجبداَ، گفتار است هد وقتى رنيان آن را شنيدند دلباختد آن گردیدند و بدى عقنا قنرق مَّ ا سدْ اختيدار گفتندد: ِنَّندس

دَّ  شق ي نَّلْى الرُّ دَّ هند. هر شنویم هد بد سوى سعادت رهبرى مىفْآْمنسا بَّدَّ«ا یعنى ما قرآن الجا، انگيزى مىیْهق

هس با قرآن سخر بگوید گفتارش درست خواهد بود و هر هس لب  آن حكومت و قضاوت هند، بد لدالت 

هدس  د رسديد، هدرخواه قضاوت نمود  است و هر هس لم  خود را با آن تطبي  هند بد ارر و پاداش نيك



 درسنامۀ علوم قرآن

 شرعًا و قانونًا مجاز نیست.هرگونه کپی برداری   10 

خطدا، بدد )گدا  للدى  دلوت نماید، بد را  راست و مستقيمى هددایت نمدود  اسدت. آنمردم را بد سوى آن  

 .حارث همدانى فرمود: ِخذها یا ألور«ا یعنى، اى الور ایر حدی  را از مر بد یادگار بگير

 نکات حدیث اول:

 گذشته و آینده را در بردارد«، عبارتند از چند احتمال:قرآن، اخبار » یدر جمله »اخبار آینده« منظور از :1نکته      

خن امیــر المــؤمنین در یکــی از تر است. شاهد آن ســ حوادث مربوط به جهان آخرت.) این احتمال از احتماالت دیگر قوی

ترجمــه:این  الحکدم فيمدابينکم و خبرمعدادکم«.  :ِ... فيد نبأکم مر کان قبلکم، وفرمایدست که میهاخطبه

 کند.(ر گذشتگان و آیندگان و حکم اختالفات شمارا در بر دارد و اخبار روز رستاخیز را بیان میقرآن خب

 های قرآن و اخبار حوادث سالها بعد از نزول قرآن.پیشگویی

ها اشاره کرده است، بــدون کــم و کاســت در میــان ایــن امــت نیــز تمام حوادث و اتفاقات ملل و اقوام گذشته که قرآن به آن

قجریان پیدا خواهد کرد. )اشاره به معنای آیه » بس ْن طس  عس
ً
قا بس نَّ طس ب  ْرکس تس

س
:ِلتدرکبره سدنر مدر فرمایــد« و حــدیث پیــامبر کــه میل

 قبلکم«(

در حدیث )ترجمه:هر جبار و ستمگری، قــرآن را بــه پشــت ســر انــدازد،  مر ترکد مر ربهار قنمد هللا«ِی  جمله  :2نکته  

کند. همین معنی در حدیث دیگری نیز بیان شده است .( مصونیت قرآن از تحریف را تضمین میشکندخداوند کمر او را می

 را تغییر دهد.(تواند آنهای شخصی نمی)ترجمه: هوا و هوس و غرض ِال تزیغ بد األهواء« فرماید:جا که میآن

تالفــات فکــری در امــت اســالمی بــه آنــان نشــان ها و اخها، درگیریای را در خصومتقرآن کریم راه حل روشن و عادالنه  :3نکته 

 دهد.می

 حدیث دوم:  

: ِقرآن آن نور مطل  است هد غرو، و افول بر آن را  ندارد، نراغ روشنى است هد 7مؤمنان للى  امير

گراید، آن دریاى ژرف و پهناورى است هد لم  آن پيدا نيست، آن را  راست و مسدتقيمى بد خموشى نمى

سازد، پرتو تابدانى اسدت هدد تلمدت و تداریكى بدد آن را  نددارد، فيند  گمرا  نمىاست هد رهروانش را  

اى است هد دالی  آن سست نخواهد بود، بيان وا ح و روشنگرى است هد اصدول و دالید  آن خلد  دهند 

هددا ترسددى نيسددت، مایددد لددزت و ناپددذیر، داروى شفابخشددى اسددت هددد بددا داشددتر آن از امددرا  و بيمددارى

یدار و یداور د یاران آن خوار و ميلو، نخواهند گردید، و حقيقتى است هد لرفدارانش بىسربلندى است ه

نخواهند بود. قرآن گنجيند ایمدان و مرهدز آن اسدت، دریداى للدوم و سرنشدمد داندش، گلسدتان و بوسدتان 

هداى پهنداور آن اسدت، هداى حد  و دشدت لدالت و دادگسترى است. قرآن اسا  و زیربناى اس م و وادى

اى است هدد آبدش تيدر  و آلدود  نخواهدد هشان نتوانند آ، آن را تمام هنند و نشمداست هد آ،   آن دریایىقر

هداى آن صداف و منزلى است هد را  .بود و آبشخوارش در اهر تراهم و هثرت واردیر تنگ نخواهد گردید 

هد لابریر از آن غفلت ها و ل ئم روشنى است هموار و مسافرینش هرگز گمرا  نخواهند شد. قرآن نشاند

هاى بلندى است هد قندهنندگانش نتوانند از آن بگذرند. قرآن هتدابى اسدت هدد خداوندد آن را نورزند و ت 

هاى فقهدا و دانشدمندان و آخدریر مقندد نيكدان و صدالحان قدرار داد  سيرا، هنند  تشنگان للم و بهار دل

اى است هد هرگز بد تلمت و تاریكى و روشنایىاست هد با بودن آن دردى نيست، نور   است. قرآن دوایى

نگراید، ریسمانى است هد دستگير  آن، محكم و ناگسستنى و پناهگا  محكم و بلندى است هد دسدت یيمدا و 

نپاول بد آن را  ندارد، براى دوستدارانش لزت و بر واردینش ایمنى بخش است و براى پيروانش وسيلد 

دگانش وسيلد لذر خواهى است. قرآن دلي  محكم و اسدتوارى اسدت هدایت و رستگارى و براى تمسك هنن
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هدا بدد آن استشدهاد هندد و اى اسدت بدراى هسدى هدد در خندومت براى استدالل هنندگان، گوا  ح  و زند 

بدرد و لدام نش را بدد پيروزى است براى ارتماع هنندگانش، حام نش را بد سدوى سدعادت مدى  یوسيلد

هایى است براى متفكریر، سدپرى اسدت دهد. قرآن ل ئم و راهنمایىو اوج مى  مقام لالى و بلندى، پرواز

براى لالبان س ح، للم و دانشى است براى هسى هد آن را در ميز خود راى دهد و حدی  درستى اسدت 

اى است براى هسى هد در ميان مردم با آن، حكومت براى هسى هد آن را نق  هند، قضاوت ح  و لادالند

 نماید.و قضاوت 

 نکات حدیث دوم:

گاه نور قرآن به خاموشی نگراید.(، جاودانگی حقــایق و مفــاهیم )ترجمه:هیچ  ِال یخبو توقهد «مقصود امام از جمله    :1نکته 

و چه بسا آیه در مورد خاصی نازل شده است امــا مفهــوم  شودقرآن و زنده بودن احکام آن است و محدود به وقت خاصی نمی

 قوم هاد  دارد. این نکته در روایاتی ذیل تفسیر آیاتی مانند:»آن عمومیت  
 

 « و »ِلکل
س

ل ه  بــه أن یوصــس
 
رس الل ِصلون ما أمس « نیــز بیــان شــده الذین یس

 است.

َ   معنای جمله:  2نکته  )معنی:راه مستقیمی که رهروانش گمراه نشوند( این است که  قرآن برای   ال یض  نهجد«  ِو منهارا

 عادت آنان است.هدایت مردم و تأمین س 

 )ترجمه:اصول آن خلل ناپذیر است( دو احتمال دارد: ِو تبياناَ ال تهدم ارکاند« معنای جمله:  3نکته 

 های معارف قرآن نابود شدنی نیست.پایه .1

 در الفاظ قرآن زیادت و نقصانی نیست.)تحریف ناپذیر بود قرآن( .2

در خطبه فوق این  ساران عدالت است.(بوستان و چشمه)ترجمه:قرآن    ریا  العدل و غدراند«  ِو  معنای جمله:  4نکته 

 دالت و محل پیوستگی انواع آن است.عاست که قرآن مرکز 

گذارننــد(، ایــن اســت کــه قــرآن هایی دیگ رابر روی آن می)أثافی به معنی سنگ  یه االس م«أهاف  ِو  منظور از جمله:  5نکته 

گیرد و محتویاتش پختــه شــده، بــرای اســتفاده عمــوم اجاق قرار می  هایزیربنای اسالم است. همان طور که دیگ، روی پایه

 شود.آماده می

این است که تنها قرآن است که منبت و چمنزار حق است و حق را بــه   ِو اودید الح  و غيطاند«،  منظور از جمله  :6نکته 

 جز در قرآن در جای دیگر نتوان یافت و تنها محل رویش حق است.

کشان نتواننــد آب را تمــام کننــد(، )ترجمه: قرآن دریای است که آب  ِو بحَر ال ینزفد المنتزفون«  جملهمنظور از    :7نکته 

های بزرگ با شود همانطور که رودخانهاین است که قرآن پایان ناپذیر و نامتناهی است و هیچ گاه دچار نقصان و کاستی نمی

 یابد.برداشتن آب کاستی نمی

های آن برســند(، ایــن توانند بــه قلــه)ترجمه:عالمان نمی  ِوآکام ال یجوز لنها القاصدون«ی  منظور از جمله:8نکته      

 است که قرآن دارای بطون و معانی مختلفی است.

 فضیلت قرائت قرآن:❖

 پردازیم:ها میرائت قرآن روایت شده است که به ذکر تعدادی از آنقاحادیث فراوانی در فضیلت 

آید از قرآن بخواند، در آن شب از غاف ن  10فرمود: هر هس در هر شب  9: رسول خدا 7امام باقر .  1

آید از قرآن بخواند در آن شب   50شود و هر هس  خبرند، نوشتد نمىو آنان هد از پروردگارشان بى

آید ت وت نماید از لبادت هننددگان   100گردد. هر هس  در ليست آشنایان و یادهنندگان خدا هبت مى
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آید بخواند نام وى در صف خاشعير و افرادى هد در پيشگا  پروردگارشان اتهدار   200و هر هس  

خواندد از سدعادتمندان و هدر هدس ن بآیدد از قدرآ 300بندگى و توا ع هنند، خواهد آمد و هدر هدس 

آید ت وت هند از هوشش هنندگان در لبادت و پرستش خددا نوشدتد خواهدد شدد. و اگدر هسدى   500

شمارى در و خالص فراوان و بى آید از قرآن بخواند بد مانند هسى خواهد بود هد ل ى نا،   1000

 را  خدا بذل و احسان نمود  است. 

هاسدت هدد از لدرف پروردگارشدان بدراى آندان سعادت و زندگى انسدان : قرآن برنامد7امام صادق  .  2

تنظيم شد  است، مرد مسلمان هسى است هد برنامد خود را مورد دقت قرار دهد و هدر روز حدداق  

 آن ت وت هند.قرآید از  50

هدد : ند مانعى دارد، تاررى هد در بازار بد داد و ستد مشيول و سرگرم است، آن گا  7امام صادق  .  3

اى از قرآن تد وت نمایدد گردد قب  از آن هد بد خوا، و استراحت بپردازدا سور اش بر مىبد خاند

گندا  از گناهدانش  10حسند و پداداش بدراى او نوشدتد شدود و  10خواند، تا در برابر هر آید هد مى

 محو گردد.

اى بهشتى بد لدد آیات قرآن ه: بر شما باد قرائت و خواندن زیرا مراتب و دررات هاخ7امام صادق  .  4

شود هد قرآن بخوانيدد و بدد مرتبدد بداالترى اوج است و در روز قيامت بد خوانندگان قرآن گفتد مى

  گيرد.هند بد مرتبد باالترى اوج مىاى را هد ت وت مىبگيرید و قرآن خوان هر آید
بحار االنوار بیان شــده  19)این احادیث در جلد  راج کردتوان استخدر احادیث فضیلت قرآن خواندن، دو نکته را می  نکته مهم :

 است(:  

 فضیلت قرائت از روی قرآن  .1

 ر در قرآن و شناخت تفسیر آنتدب   .2

 پردازیم:در ادامه به تبیین این دو نکته می

 برخــی از احادیــث داللــت بــر ایــن دارد کــه قرائــت از روی قــرآن از قرائــت از حفــ  برتــری دارد فضیلت قرائت از روی قرآن:-1

عرضه داشت: جانم به قربانت، من قــرآن را  7روایت اسحاق ابن عمار: به امام صادق   )هرچند آن شخص حاف  باشد.( مانند

وان زیدرا هدد قرائدت از روى قدرآن از روى قرآن بخام؛ از حف  بخوانم یا از روی آن؟ امام فرمود:  حف  کرده

لبدادت   دانى هد نگا  هردن بد قدرآن لد و  بدر خوانددن آن، مسدتق َ ترى دارد. مگر نمىهوا، بيش

 است 

 از جمله:قرائت از روی قرآن اسراری دارد؛ :1نکته 

 های قرآن.چاپ و نشر نسخه  •

ع ببصره« در روایات به کار  اری می خواندن قرآن از رو به استناد روایات سبب محافظت چشم از کوری و بیم • شود.)تعبیر »مت 

هر هس قرآن را از روى آن ت وت هند، نشم وى نيز  فرماید:  که می   7رفته است(. مانند روایت امام صادق  

 شود، گرند با هفر از دنيا رفتد باشند. برد و از لذا، پدر و مادرش هاستد مىمى  از قرآن بهر 

 تعظیم شعائر الهی، انتشار حقایق اسالم، نزول برکات و دوری از شیطان.  ی دارد از آن جمله:قرائت قرآن در خانه فواید •

ابــو  :در مقابل احادیث صحیح، احادیث جعلی در فضیلت قرائت قرآن توسط افرادی ساخته شــده اســت. کســانی ماننــد:  2نکته 

ه جویباری.عصمت فرج بن ابی مریم مروزی و محمد بن عکاشه کرمانی و احمد بن عبد ال
 
و کــذالکس )این افراد مصــداق آیــه » ل

لون عمس نس للمسِرفینس ما کانوا یس ی   « هستند(.ز 
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هــای قــرآن از عکرمــه کــه بــا وی همزمــان پرسند چگونــه توانســتی دربــاره یکایــك ســورهجا که از وی میاعتراف ابوعصمت، آن  مانند

حنیفــه و مغــازی اض نموده و به فقــه ابو »چون دیدم، مردم از قرآن اعر  نبودی، حدیث نقل کنی که او نیز از ابن عباس گرفته باشد؟!:

ه!( از پیش خود ساخته، در اختیار مردم گذاشــتم تــا شــاید اند، این حدیثمحمد بن اسحاق سرگرم شده
 
ها را برای خدا )قربة الی الل

 که مسلمانان را به خواندن قرآن وادار و تشویق نمایم.«

 اند.اند اشتباه کردهدیگر مفسرانی که این احادیث را در تفاسیر خود آوردهراین واحدی و ببنا

 

احادیث زیادی روایــت نشــده اســت. امــا در اثبــات تــدبر در قــرآن  ،نر در قرآپیرامون تدب   ر در قرآن و شناخت تفسیر آن:تدبّ -2

ست و ایــن هــدف عقــاًل جــز بــا تــدبر در معــانی آن اخبار و احادیث وارده نیست. زیرا قرآن برنامه تعالی انسان ا  عنیازی به تتب  

کــه فرمــود:  9 بحار االنوار این احادیث بیان شده است. مانند: روایت ابن عباس از پیامبر اکرم  19شود. در جلد  حاصل نمی

 )ترجمه: قرآن را خوب یاد بگیرید و رموز و عجایب آن را بیابید(. ِألربوا القرآن و التمسوا غرائبد«

کــه ده آیــه قبلــی را رفتنــد مگــر آنی بعــدی نمیگرفتنــد و بــه ســرای ده آیــهاب پیــامبر قــرآن را ده آیــه ده آیــه فرامی: اصــحنکتــه 

 ر در قرآن دارد.کردند. این روش اصحاب در یادگیری قرآن نشان از اهمیت تدب  فهمیدند و به آن عمل میمی
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 یل قرآن افض

 خوانیم:آنچه در این فصل می

 معنای اعجاز  •

 ضرورت معجزه  •

 بهترین معجزه هر عصر  •

 قرآن معجزه الهی  •

 وجوه اعجاز قرآن •

 

 معنای معجزه❖

 اعجاز در لغت:

عجزه االمر الفالنی: فالن چیز را از دست داد و از او فوت شد.فته میگفوت و از دست رفتن چیزی؛ مثاًل  -1
س
 شود:ا

: شود:گفته می احساس عجز در دیگر: مثاًل  -2
ً
عجزت  زیدا

س
 ید را عاجز یافتم.ز ا

 )او را عاجز نمودم( به وجود آوردن عجز در دیگری. -3

 اعجاز یک اصطالح کالمی است نه قرآنی.

 اعجاز در اصطالح :

کند، باید جهت گواه بر صدق گفتارش عملی انجام دهد که دیگــران از انجــام آن های الهی میشخصی که ادعای منصبی از منصب

 نامند.مخالف قوانین خلقت است. انجام چنین عمل را اعجاز و خود عمل را معجزه میعاجزند. زیرا در ظاهر 

 اینکه عمل خارق العاده معجزه نامیده شود و نشان از صدق منصب الهی باشد شرایطی دارد که عبارتند از: نکته مهم:

به این معنی کــه اگــر ایــن منصــب از نظــر  شود باید عقاًل برای بشر امکان پذیر باشد.چنین منصبی که کسی آن را مدعی می  -1

عقل یا به حکم شرع)نقل صحیح( نادرست باشد. حتی اگر دیگران از انجام این عمل ناتوان باشند گواهی بــر منصــب الهــی 

 کند.ادعای نبوت می 9 کند. و یا  کسی که بعد از خاتم االنبیاءنیست. مثاًل کسی که ادعای خدایی می

که آب  -معاصر پیامبر - ادعای پیامبری کردکه ی کذاب ، خود دلیل بر کذب ادعا نگردد. )مثل مسیلمهآن عمل خارق العاده  -2

ای دیگرشــان را دهان بر چاه انداخت و چاه خشک شد. یا کام کودکان بنی حنیفه را برداشت، همگی لکنت یافتند و یا عــده

زنی هم در عربستان ادعای پیامبری کرد که با مسیلمه   .«(138/2دست بر سر کشید همگی کچل شدند. »الکامل ابن اثیر  

 باشد.رت خود عمل نشان کذب بودن ادعا میو ازدواج کردند و سپاهی تشکیل دادند زیادتر از سپاه مسلمانان. در این ص 

هــای عجیــب و یــا ی طبابــتیک از علوم متکی نبوده و قابل تعلیم و تعلم نباشد. مثل جادو و یا شعبده بازی و یــا بعضــ به هیچ  -3

 با مواد شیمیایی. ییکارها

 یک از موارد فوق را تکذیب نماید. بلکه عملکرد خود آنان نافی خودشان است. بر خداوند واجب نیست هیچ نکته:

 آنچه از نظر عقلی بر خدا قبیح است، تصدیق دروغگو و موجبات ضاللت مردم را پدید آوردن. نکته:
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 ضرورت معجزه:❖

مین سعادت و تکامل بشر تکالیف و قوانینی مقــرر کنــد و ایــن قــوانین را بــه أی به حکم عقل بر خداوند متعال الزم است برای تاز طرف

)گمراه شود( پس از اتمام حجــت هــالک شــود و هــر  هر کس به هالکت رسد دست مبلغانی از نوع خود بشر به آگاهی آنان برساند تا

ة   شود()هدایت  کس به حیات ابدی رسد
نس ِی  ْن بس کس عس

س
ل ْن هس ْهِلکس مس ْحیي وس  ِلیس يس   یس ْن حــس ة   مس

نــس ِی  ْن بس اگــر خداونــد چنــین کــاری نکنــد، یــا از  .(42)انفـال/ عــس

 کند و یا قدرت ندارد که هر سه برای خداوند محال است.نیازهای بشر اطالعی ندارد و یا بخل می

  بــر خــالف مســیر عــادی و طبیعــی و از طرف دیگر کسی که مدعی رسالت الهی است ب 
ً
اید دارای شواهد و گواهی باشد کــه اوال

 
ً
 آن دلیل در نهایت وضوح و روشنی باشد که مورد قبول قرار گیرد. جریان یابد و دیگران از انجام آن ناتوان باشند و ثانیا

راستین قابل تفکیک هستند. خداوند )و یا  کنند. از  پیامبرانای هم به دروی ادعای این منصب را میبا آوردن معجزه عده  نکته:

کنند مقابله دهد( در مقابل مدعیان دروغگو و شیادانی که ادعای منصب میزمامداری که به حف  مصالح رعیت اهمیت می

قاِویــِل ﴿ کند. در قرآن کریم نیز به همین مطلب اشاره شده است:می
س ْ
ْعضس اْل ْینا بس

س
ل  عس

س
ل وس  قس ْو تس

س
ِمیِن  * ل یس

ْ
ال ه  بــِ نا ِمنــْ

ْ
ذ خــس

س س
ِتینس  * ْل وس

ْ
ه  الــ ْعنــا ِمنــْ طس قس

س
مس  ل

 
 ﴾ثــ

داد مــیهــایی را بــه مــا نســبت حال محمد از پــیش خــود حرفمآیه منظور این است که اگر بر فرض  . در این(46-  44  /  )حاقـه

  .یمکردمیو رگ حیاتش را قطع  یمگرفتمیدستش را 

 توانند نبوت حق را از نبوت دروغین تشخیص دهند زیرا:نمیاشاعره نکته مهم: 

 تواند دلیل باشد که قائل به »حسن و قبح عقلی« است.معجزه فقط برای کسی می

 ها بسته است.راه تشخیص نبوت حق از باطل بر آن ←اشاعره منکر حسن و قبح عقلی هستند.              

 پاسخ فضل بن روزبهان از اشکال:  •

اند، ولی عادت خداوند بر آن است که معجزه را فقط به پیامبران بدهــد نــه دروغگویــان. هرچند اشاعره منکر حسن و قبح عقلی

 لذا راه تصدیق پیامبران الهی و تشخیص دروغگو بودن از راستگو بودن حتی برای اشاعره بسته نیست.

ه جواب آیت ا •
ّ
 : روزبهان خویی بر سخن فضل بن  لل

توان آن را دریافت نمود، عقل اســت و ت و مشیت مورد ادعای ابن روزبهان قابل حس نیست. بلکه تنها راهی که میاین عاد   -  1

 اگر عقل هم نتواند حسن و قبح اشیاء را درک کند، راهی برای اثبات این عادت برای خداوند وجود ندارد.

تواند اثبات کند که عادت خداونــد اشته باشد، از هیچ راهی نمیاین عادت قابل اثبات نیست زیرا اگر کسی به انبیاء تردید د   -  2

 شود. همیشه بر آن است که معجزه در دست راستگویان ظاهر می

اگر عقل از درک حسن و قبح عاجز باشد، چه مانعی دارد که خداونــد عــادتش را تغییــر دهــد؟! و معجــزه را بــه یــک دروغگــو   -  3

 " است.یفعلال ی سأل عما چون خداوند " بدهد؟!

توان نبوت نخستین پیامبر را بــا انکــار حســن و قــبح شود. اگر کسی بپرسد چگونه میعادت بر اثر تکرار در عمل حاصل می   -  4

 عقل ثابت کرد، چه جوابی داریم؟! از روز اول که عادت به نبوت نداشت!

 ترین فن هر دوران است.بهترین معجزه هر عصر: مشابه عالی❖

خصوصــیات آن فــن از  وتواننــد آن را بشناســند. زیــرا بــه دقــایق میسور نیست. بلکه متخصصین فن می  معجزه برای همگانشناخت  

ای ارسال کند که متخصصان آن فــن در آن دوران فــراوان باشــند تــا بتواننــد دیگران آشناترند. لذا حکمت خداوند آن است که معجزه

 ست که:ی آن داوری کنند. به همین دلیل ابارهدر
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زیرا در زمان وی سحر و جادوگری معمول بوده و ساحران از اولین کسانی بودند که   ؛ید بیضاء و  عصا است معجزه موسی •

 آوردند.ایمان می 

یونانی رونق   زیرا در آن زمان طب    ؛استور و شفادادن امراض ناعالج بوده  زنده کردن مردگان، بیناکردن ک   معجزه عیسی •

 خاصی داشته است. 

خاتممعج • داشته  9  زه  اهتمام  شعر  و  ادبیات  به  عصر  آن  مردم  زیرا  است  بوده  قرآن  فصاحت  و  قصیده    7مثاًل    اند.بیان 

های سفید از مصر( نوشته و به دیوار کعبه آویخته بودند )معجزات دیگر  )معلقات سبعه( را با آب طال روی قباطی )پارچه

و ... که موقتی بودند تنها   9  ها در دست پیامبرآن حضرت، تسبیح ریگ  پیامبر عبارتند از: شق القمر، حرف زدن اژدها با

 ای نداشت، ممکن بود بگوید سحر است.( ی ماندگار قرآن کریم است. زیرا عرب در علوم طبیعی سر رشتهمعجزه 

ت از امام رضانکته   دهند.پیامبران توضیح میی علت اعجاز هر یک از درباره 7روایت کرده است که امام  7: روایتی را ابن السکی 

 ی الهیقرآن معجزه❖

یابــد. ولــی فصــیحان و بلیغــان عــرب حتــی ســوره تنــزل مــی 1سوره و ســپس بــه  10ادعای تحدی قرآن اول به کل قرآن. و سپس به 

نتواتستند که یک سوره مانند قرآن بیاورند و ثابت کنند که قرآن معجزه الهی نیست. شاهد عجز آنان روی آوردن به جنگ و خونریزی 

 ترین دلیل بر وحی بودن قرآن است.ترین برهان و قویاست و این بزرگ 9برای مقابله با پیامبر 

 یک اشکال: •

 شاید عرب آن زمان چیزی بهتر از قرآن آوردند ولی در اثر گذر زمان از بین رفته باشد.

 پاسخ: •

کرد. چرا که آنان در هر فرصتی در محافل و اجتماعات خود )حج و ...( نقل می گر عرب چنین سخنی را آورده بودندا .1

کردند. در حــالی کــه در عنوان حجت حف  مینمودند و آن را به رفتند. از آن متن محافظت میبه سرای شعر و ... می

 هیچ کتاب ادبی سخنی از آن نیست.

تحدی قرآن همیشگی  و برای همه انس و جن بوده، هســت و خواهــد بــود. مثــل مســیحیان کــه ایــن همــه بــا اســالم  .2

 اند.  جنگیده

و ... مشــابه آن را بیــاورد ولــی تواند بــا تمــرین اگر انسان با شعر و ... مدتی سر و کار داشته باشد بعد از یک مدتی می .3

ی دارد که از قــدرت اتوان دریافت که اسلوب و شیوهی قرآن برعکس است. هرچه با قرآن بیشتر آشنا شویم میدرباره

 بشر خارج است 
 
 ها فاصله دارد.هم فرسنگ 9 م نیست.قرآن با سخن پیامبرو قابل تعلیم و تعل

 افراد ب .4
ً
ها. امــا قــرآن در تمام قسمت نه دارند و مهارت یا دو و یا حداکثر سه نوع بالغتغ از انواع بالغت در یک  لیغالبا

بارتی بالغت و فصاحت همه جانبــه بــه گفتــار عموضوعات مختلف وارد شده و به فنون گوناگون سخن گفته است. به  

 خدا اختصاص دارد.
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 وجوه اعجاز قرآن❖

 فصاحت و بالغت   -1
چــون اگــر بخواهــد بــرای  بایستی برای آیندگان نیز قابل اســتفاده باشــد.ن ابدی ارائه کند، میکه بناست دی  9  ی پیامبر خاتممعجزه

 حجت نخواهد بود. بنابراین نبوت نسل
 

های بعد هم حجت باشد یا باید دیده باشند و یا به نقل متواتر برایشان نقل گردیده باشد و إال

 ها گواه زنده بر نبوت باشد.ی دوراندارد که در همهمی و مستمر نیاز به معجزه دائمی و مستمر ئدا

 ی مهم از آنچه گفته شد:دو نتیجه

ها ادامه )زیرا قرآن معجزه جاوید است و تحدی قرآن در تمام زمان و قرآن بر سایر انبیاء و معجزاتشان. 9 تفوق و برتری پیامبر  -  1

 (.دارد و هیچ کس نتوانسته در این مبارزه پیروز شود

 های انبیاء گذشته منسوخ شده، زیرا معجزات آنان که دلیل بر صدق آن پیامبران بوده موقت و پایان یافته است.شریعت - 2

معجزات پیامبران گذشته برتری دارد و آن عبــارت اســت  ی برخوردار است و بدین جهت بر تمامر: قرآن از ویژگی ممتاز دیگنکته 

 از:  »تکفل و تضمین هدایت بشر«.

 قرآن و معرفت عقلی و فلسفی   -2
ها را آورد. که فالسفه ت نبوت اوست. کتاب او باالترین اندیشهی بود و این دلیل روشنی بر صدق گفتار ایشان و صح  ام    9  پیامبراسالم

پرســت بت باشد زیــرا  اطرافیــان حضــرت یــا ی خودش آموختهتوان گفت پیامبر از مردم زمانهو ... را به خود مشغول کرده است. نمی

 گروه ندارد. 3یک از هیچ سنخیتی با هیچ 9 بوده و یا یهودی و نصاری. و معارف پیامبر

 کنیم:ای از این آیات اشاره میبه نمونه آیات توحید و صفات خدا: •
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َّ
ِل الل

 
ه   ق ِعید  قس ثم ی 

ْ
ل  الخس

ْ
ا ؤ  ْبدس ن یس ئکم  مَّ

س
کا رس  ِمن ش 

ْ
ل  هس

ْ
ل

 
قس ثم  ق

ْ
ل  الخس

ْ
ا ؤ  ه   دس ِعید  نیس  ی 

س
أ
س
ونس  ف

 
ک

س
ْؤف    ﴾ت 

مس ﴿  :2رعد/ - عس السَّ
س
ف ِذی رس

َّ
ه  ال

َّ
ا  الل ْونهس رس د  تس

مس یْر عس اِت ِبغس ی  ثم    اوس وس ْرِش   اْستس عس
ْ
لیس ال رس وس  عس مس قس

ْ
ْمسس وس ال

َّ
رس الش خَّ  سس

 
م  کل

 
کــ

َّ
ل عس

س
اِت ل یــس

س
 اال

 
ل صــِّ فس رس ی  مــْ

س ْ
ر  اْل بِّ دس ی  یــ  م  ســس ل  مُّ جس

س
یْجِری ِْل

ونس  وِقن  ْم ت 
 
ک بِّ اِء رس    ﴾ِبِلقس

 ﴿ :70قصص/ -
س

ه  ال
َّ
وس الل ولیس وس ه 

 ْ
ْمد  فِی اْل حس

ْ
ه  ال

س
وس  ل  ه 

َّ
هس ِإال

س
ونس  ِإال ع  ْرجس ْیِه ت 

س
م  وس ِإل

ْ
ک ح 

ْ
ه  ال

س
ِة  وس ل ِخرس

ْ
   ﴾وس اال
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وس  عس ﴿  :24-22حشر/ -  ه 
َّ

هس ِإال
س

 ِإال
س

ِذی ال
َّ
ه  ال

َّ
وس الل ِة ه  ادس هس

َّ
ْیِب وس الش غس

ْ
ِحیم   ِلم  ال ان  الرَّ ْحمس وس الرَّ  *  ه 

ْ
ه  ال

َّ
وس الل اِلق  ه  ر   خس وِّ صس م 

ْ
اِرئ  ال بس

ْ
نیس  ال ســْ ح 

ْ
اء  ال ْسمس

س ْ
ه  اْل

س
ا * ل ه  مــس

س
ح  لــ بِّ ســس  ی 

ْرِض 
س ْ
اِت وس اْل اوس مس ِکیم   فِی السَّ ِزیز  الحس عس

ْ
وس ال    ﴾وس ه 

ترین فضائل، زیباترین اوصاف، عصمت و پاکی و زیباترین اوصاف را برای آنان بیان کــرده اســت. بــه : عالیی انبیاءآیات درباره •

 کنیم:ای از این آیات اشاره میونهنم

نِجیــِل یــس ﴿    :157اعراف/ -
ْ

ئِة وس اال ْورس ْم فِی التَّ ه  وًبا ِعندس ت 
ْ
ک ه  مس ونس ِذی یِجد 

َّ
یَّ ال مِّ

 ْ
 النبی اْل

س
ول س  ونس الرَّ ِبع  تَّ ِذینس یس

َّ
م  ال هــ 

س
 ل

ُّ
ل ِر وس یحــِ

س
نکــ م 

ْ
ِن ال ْم عــس ْه  نهــس وِف وس یس ْعر  مس

ْ
ال م بــِ ه  ر  م 

ْ
أ

اِت  بس یِّ  الطَّ
س

ْغال
س ْ
ْم وس اْل ه  ْم ِإْصرس ْنه  ع  عس ضس  وس یس

س
ْث بس خس

ْ
ْیِهم  ال

س
ل م  عس رِّ ْیِهْم  وس یحس

س
لــ ْت عس نس

س
تِی کا

َّ
 ال

س
م   ل ْــكس هــ 

س
ْول

 
ه   أ عــس  مس

س
نــِزل

 
ِذی أ

َّ
ورس الــ  النــُّ

ْ
وا عــ  بس وه  وس اتَّ ر  صــس وه  وس نس ر  زَّ ِه وس عــس  بــِ

ْ
وا نــ  امس ِذینس ءس

َّ
الــ

س
ف

ونس  ْفِلح  م 
ْ
   ﴾ال

ِکتس ه  ﴿ : 2جمعه/ -
ْ
م  ال ه  م 

ِّ
ل عس یِهْم وس ی  کِّ زس اِتِه وس ی  ایس یِهْم ءس

س
ل  عس

ْ
وا

 
ْتل ْم یس نه   مِّ

ً
وال س  نس رس یِّ مِّ

 ْ
 فِی اْل

س
ث عس ِذی بس

َّ
ِبین  وس ال ل  مُّ

س
ال ِفی ضس

س
 ل

 
ْبل

س
 ِمن ق

ْ
وا ن 

س
ةس وس ِإن کا مس

ْ
   ﴾ابس وس الْحک

یرس ﴿ :4و  3قلم/ - ْجًرا غس
س س
كس ْل

س
ون  وس ِإنَّ ل ْمن  لیس  * مس عس

س
كس ل ِظیم   وس ِإنَّ ق  عس

 
ل    ﴾خ 

ونس ﴿ :27و   26زخرف/ - د  ْعب  ا تس مَّ اٌء مِّ رس نِی بس ْوِمِه ِإنَّ
س
ِبیِه وس ق

س
اِهیم  ِْل  ِإْبرس

س
ال

س
 ق

ْ
یْهِدیِن  * وس ِإذ ه  سس ِإنَّ

س
نِی ف رس طس

س
ِذی ف

َّ
 ال

َّ
   ﴾ِإال

ِری ﴿ : 75انعام/ - اِلكس ن 
س

ذ وِقِنینس وس کس م 
ْ
ونس ِمنس ال

 
ک ْرِض وس ِلیس

س ْ
اِت وس اْل اوس مس وتس السَّ

 
ک

س
ل اِهیمس مس    ﴾ِإْبرس

 ﴿  :  87-84انعام/ -
س
ل دس وس س  او  ِتِه دس یَّ رِّ

 
  وس ِمن ذ

 
ْبل

س
ا ِمن ق ْینس دس وًحا هس ا  وس ن  ْینس دس ال  هس وبس ک  ْعق  اقس وس یس ه  ِإْسحس

س
ا ل ْبنس هس وبس وس وس وس یُّ

س
نس وس أ فس  ْیمس وس  وسیس ی  ونس  وس م  ر  ِزی وس هــس اِلكس نجــْ

س
ذ وس کــس

ْحِسِنینس  م 
ْ
ا وس   *  ال ِریَّ کس اسس  وس ِعیسیس  یْحییس وس زس یس

ْ
اِلِحینس  وس ِإل نس الصَّ ِمینس  * کل مِّ

س
ل عس

ْ
لیس ال ا عس نس

ْ
ل ضَّ

س
ال  ف وًطا  وس ک 

 
سس وس ل ون  عس وس ی  سس یس

ْ
 وس ال

س
اِعیل ائِهْم وس   * وس ِإْسمس ابس انِهْم  وس ِمْن ءس اتِهْم وس ِإْخوس یَّ رِّ

 
ذ

ْم ِإلیس  اه  ْینس دس ْم وس هس اه  ْینس بس ِقیم   وس اْجتس ْستس اط  مُّ    ﴾صرس

ْینس ﴿ :15نمل/ - اتس ْد ءس قس
س
موس ل

ْ
انس ِعل ْیمس

س
ل دس وس س  او   ا دس

ً
لیس  ا ا عس نس

س
ل ضَّ

س
ِذی ف

َّ
ِه ال

َّ
ْمد  ِلل  الحس

س
اال

س
ْؤِمِنینس  وس ق م 

ْ
اِدِه ال ْن ِعبس ِثیر  مِّ    ﴾کس

 ﴿ :48/ص -
 

ِکْفِل  وس کل
ْ
ا ال

س
عس وس ذ سس یس

ْ
 وس ال

س
اِعیل ْر ِإْسمس ک 

ْ
ارِ  وس اذ ْخیس

س ْ
نس اْل   ﴾مِّ

وح  وس مِ ﴿  :58مریم/ - عس ن  ا مس نس
ْ
ل مس ْن حس مس وس ِممَّ ادس ِة ءس یَّ رِّ

 
نس ِمن ذ ِبیِّ نس النَّ یِهم مِّ

س
ل ه  عس

َّ
مس الل ْنعس

س
ِذینس أ

َّ
ْكس ال

س
ْول

 
اِهیمس وس إِ أ ِة ِإْبرس یَّ رِّ

 
ْتلیس ن ذ ا ت 

س
ا  ِإذ ْینس بس ا وس اْجتس ْینس دس ْن هس  وس ِممَّ

س
ْیِهْم  ْسرس ِءیل

س
لــ عس

ا ِکی  ًدا وس ب  جَّ  س 
ْ
وا رُّ اِن خس ْحمس ات  الرَّ ایس    ﴾ءس

 پردازیم:ها میبیان شده است که با مقام بلند پیامبران تناقض دارد. در ادامه به تعدادی از آن هاییداستان عهدیندر اما 

 درباره داستان آدم و حوا و خارج شدن آن دو از بهشت آمده است: 3و  2تورات سفر پیدایش فصل در  -1

 
ً
میریــد، بلکــه خواهی مرد ... ماری آمد و گفــت : بــا خــوردن میــوه نمــی خداوند به آن دو فرمود:اگر از میوه تناول کنی حتما

و نیک و بد را تشخیص خواهید داد، لذا شما را نهی کرده  شودداند اگر از این میوه بخورید چشمتان باز میچون خداوند می

 است.  

ها را دید. آدم و حوا خود را از خدا مخفی کردند. خدا آدم زد آنآدم و حوا خوردند. چشمشان باز شد. خدا در بهشت قدم می

گونه فهمیدی عریانی؟ را صدا زد کجا هستی آدم؟ وی گفت: چون صدای تو را شنیدم مخفی شدم زیرا عریانم. خدا گفت چ

 مگر از آن میوه خوردی؟! 

کند و از درخــت دهد. هم اکنون دستش را دراز میخدا گفت: حاال دیگر آدم مثل یکی از ما شده. خوب و بد را تشخیص می

 ماند.خورد و برای همیشه زنده میحیات می

 :12سفر تکوین فصل  -2



   قرآن لیفضا 

 19   شرعًا و قانونًا مجاز نیست. هرگونه کپی برداری  

اهرش است. چون ساره زیبا بود، فرعون )نمرود( او را از ابراهیم گرفت و در همسرش ساره را گفت خو   ،ابراهیم در برابر نمرود

 ابراهیم بسیار ثروتمند شد. وعوض آن کمک مالی فراوانی به ابراهیم کرد 

 وقتی فرعون )نمرود( دانست ساره همسر ابراهیم بوده ابراهیم را توبیخ کرد و ساره را پس داد.

 :19سفر تکوین فصل  -3

. بیــا بــه پــدر درگ لوط به خواهرش گفت: اینک پدر ما پیر گشته و روی زمین کسی نیست که با ما نزدیکی کنــ شبی دختر بز 

شراب دهیم و با وی همبستر شویم تا نسل پدر روی زمین باقی بماند. در همان شب به پدر شراب دادنــد و دختــر بــزرگ و در 

بزرگ پسری به نام )موآب( و دختر کوچک نیز )بن عمــی( را شب بعد دختر کوچک با پدر همبستر شد و آبستن شدند. دختر 

 شان تاکنون ادامه دارد.!زائید که نسل

 : 27سفر تکوین فصل  -4

اسحاق خواست نبوت را به فرزند خود "عیسو" بدهد ولی فرزند دیگرش یعقوب، اسحاق را فریفت و چنین وانمــود کــرد کــه او 

اده کرد و .... یعقوب به پیــامبری رســید و اســحاق او را دعــا کــرد. وقتــی عیســو همان عیسو است. برای پدر طعام و شراب آم

فهمید، به پدرش گفت مرا برکتی دیگر ِده، اسحاق: برادرت با نیرنگ برکت نبوت تو را گرفت ... . من او را آقا و سررو تو نمودم 

 و تمام برادرانش را غالم او کردم و او را با شراب و گندم نیرومند کردم.

 اعجاز هماهنگی آیات قرآن   -3
 تناقضاگر قانون

ً
های آن پیدا خواهــد شــد. )دروغگــو کــم حافظــه اســت(. قــرآن کــریم در گذاری و خبرهای کسی دروی باشد، حتما

 داستانها به طور وسیع سخن گفته و قانونی شْونات و امور زندگی انسانهمه
ً
فرمــوده ها را چند بار بیــان گذاری کرده است و بعضا

 یک با هم تعارض ندارد.ولی هیچ

 و در مناسبت  نکته:
ً
شــود کــه از های مختلف و حوادث گوناگون نازل گردیده ایــن حقیقــت  بیشــتر روشــن میاینکه قرآن تدریجا

 کند:اشاره می تجانب خداوند متعال نازل شده است و از قدرت بشر خارج است. خود قرآن به این حقیق

﴿ 
س

ال
س
ف

س
ِثیر أ ا کس

ً
ف

س
وا ِفیِه اْخِتال د  جس وس

س
ِه ل

س 
ْیِر الل انس ِمْن ِعْنِد غس ْو کس

س
ل ْرآنس ۚ وس ق 

ْ
ونس ال ر  بس  دس تس  یس

ً
 ﴾ا

گویــد می 9 کند آنچه محمد: ولید بن مغیره در شناخت رموز فصاحت و بالعت  در بین عرب مشهور است. خود او اقرار مینکته 

 ا برتری دارد همین باعث شد او  بگوید قرآن سحر است.هبه هیچ سخنی شباهت ندارد و بر تمام آن

 اما تناقض در عهدین :

: عیسی : هر که با من نباشد علیه من است و هر که در کنار من نباشد تفرقــه افکــن  11و لوقا فصل   12انجیل متی فصل   .1

ســت کــه ایــن دو مطلــب نقــیض است. و در فصل نهم مرقس و لوقا : هر که مخالف ما نباشد او با ماست. به خوبی روشــن ا

 یکدیگرند.

از همــین انجیــل از  8: اگر من به نفع خودم شهادت دهــم شــهادتم درســت نخواهــد بــود و در فصــل  5انجیل یوحنا فصل   .2

 گفت اگر به نفع خودم شهادت دهم شهادتم به حق است.کند که مینقل می  7عیسی

 اعجاز در تشریع   -4
یر عقالیی بود نه دین خاصی داشت که موجب وحدت شــود و نــه نظــام مــدنی و اجتمــاعی عرب جاهل سرشار از خرافات و قوانین غ

ها را پاک و بــا مکــارم با آداب و رسوم غلط جاهلی مبارزه کردند و توحید و علم و فضائل و ... را جانشین کردند. دل  9  داشتند. پیامبر

 ا کرد. علم و دانش جاگزین جهل شد.اخالقی آشن
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ل عــرب متحــد شــدند و دارای هــدف و آرمــان شــدند و قبای 9  گوید: پس از ظهور محمدمی  تشرقین فرانسویی از مسدوزنکته:  

در  وز اروپا در ظلمــت وســطایی بــود.توانستند حکومت تشکیل دهند. آنها پرچم تمدن را به اهتزاز درآوردند در موقعی که هن

 مسلمان بود.ن دوران تنها مردمی که دارای علم بودند همان ملت آ

 شود:ها دستوراتی داده شده است، بیان میکه در آن قرآن تعدادی از آیات در ادامه

 توصیه قرآن به اعتدال :  •

م بین النَّ  :58نساء/ - ْمت 
س
ک ا حس

س
ا وس ِإذ ْهِلهس

س
اِت ِإلیس أ انس مس

س ْ
 اْل

ْ
وا دُّ ؤس ن ت 

س
ْم أ ک  ر  م 

ْ
أ هس یس

َّ
ْدِل.ِإنَّ الل عس

ْ
 ِبال

ْ
وا م 

 
ک ن تحس

س
 اِس أ

ی :8ئده/ما - ْقوس ب  ِللتَّ رس
ْ
ق

س
وس أ  ه 

ْ
وا

 
 .اْعِدل

   :152انعام/ -
 
اْعِدل

س
ْم ف ت 

ْ
ل

 
ا ق

س
ْربیس وس ِإذ

 
ا ق

س
انس ذ ْو کس

س
 وس ل

ْ
  وا

ْ
وا

 
ْوف

س
ِه أ

َّ
ْهِد الل  . وس ِبعس

ْربیس  :90نحل/ - ق 
ْ
ای ِذی ال ِن وس ِإیتس ْحسس

ْ
ْدِل وس اال عس

ْ
ر  ِبال م 

ْ
أ هس یس

َّ
ی ِإنَّ الل ْنهس ِن  وس یس ْغی.عس بس

ْ
ِر وس ال

س
نک م 

ْ
اِء وس ال

س
ْحش فس

ْ
 ال

 نهی از بخل :  •

یًرا: 180آل عمران/ - وس خس ْضِلِه ه 
س
ه  ِمن ف

َّ
م  الل ْه  اتس ا ءس ونس ِبمس

 
ل ْبخس ِذینس یس

َّ
 یحسبن ال

س
م وس ال ه 

َّ
ْم  ل ه 

َّ
وس شرٌّ ل  ه 

ْ
ل ا بخس  بس ونس مس

 
ق وَّ طس ی  ِة سس مــس ِقیس

ْ
ْومس ال  ِبِه یس

ْ
وا

 
ِه ِمیــرس ل

َّ
اِت وس وس ِللــ اوس مس اث  الســَّ

ْرِض 
س ْ
ِبیراْل ونس خس

 
ل ْعمس ا تس ه  بمس

َّ
 .وس الل

 :  نهی از اسراف •

سْرِفینس : 141انعام/ - م 
ْ
 یِحبُّ ال

س
ه  ال   ِإنَّ

ْ
وا

 
سِرف  ت 

س
 .وس ال

ًة ِإلیس  :29اسراء/ -
س
ول

 
ْغل كس مس دس  یس

ْ
ل  تْجعس

س
  وس ال

َّ
ل ا ک  ْطهس ْبس   تس

س
ِقكس وس ال ن  ْس  ع  بس

ْ
 ال

 
ل دس مس ْقع  تس

س
 ِط ف

ً
ورا  مْحس 

ً
 .وما

 توصیه به صبر :  •

. :10زمر/ - اب  یِر ِحسس م ِبغس ه  ْجرس
س
ونس أ ابر  فیَّ الصَّ وس ا ی  مس  ِإنَّ

.: 146آل عمران/  - ابِرینس ه  یِحبُّ الصَّ
َّ
 وس الل

 معامله :  •

با :257بقره/ - مس الِر  رس  ْیعس وس حس بس
ْ
ه  ال

س 
 الل

س 
ل حس

س
 وس أ

 دستور به وفای به عهد :  •

وا  :1مائده/ -
 
ْوف

س
وِد أ ق  ع 

ْ
 ِبال

 ازدواج برای بقای نسل :  •

یامي :32نور/ -
س ْ
وا اْل ْنِکح 

س
ْم  وس أ اِلحینس ِمْن ِعباِدک  ْم وس الصس 

 
 ِمْنک

اءِ  :3نساء/ - سس ْم ِمنس الِن 
 
ک

س
ابس ل ا طس وا مس اْنِکح 

س
 ف

  : روش زندگی با همسر •

وِف  :1نساء/ - ْعر  مس
ْ
نس  ِبال وه  اِشر    عس

  :228بقره/ -
 

نس  ِمْثل ه 
س
وِف وس ل ْعر  مس

ْ
ْیِهنس  ِبال

س
ل ِذي عس

س 
 ال

  خوبی کردن به همه : •

ْیکس  وس :72قصص/ -
س
ه ِإل

 
نس الل ْحسس

س
ما أ ْحِسْن کس

س
 .أ

ْحِسِنینس  :56اعراف/ - م 
ْ
ِریٌب ِمنس ال

س
ِه ق

س 
تس الل ْحمس  .ِإنس  رس

ْحِسِنینس : 159بقره/ - م 
ْ
ِحب   ال هس ی 

س 
وا ِإنس  الل ْحِسن 

س
 .وس أ

 های مادی و نژادی و ... : مساوات و نفی برتری •
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م :13حجرات/ - تقاک 
س
ِه أ

س 
م ِعندس الل

 
ک مس کرس

س
 ِإنس  أ

 توجه به علم : •

ونس : 9زمر/ - م 
س
ْعل  یس

س
ِذینس ال

س 
ال ونس وس م 

س
ْعل ِذینس یس

س 
ِوي ال ْستس  یس

ْ
ل  هس

ْ
ل

 
 ق

 به زندگی دنیوی توجه دارد، نکته:
ً
های وجود ندارد. انجیل نیز فقط توصیهدر آن نامی از قیامت و جهان پس از مرگ   تورات صرفا

 اخروی دارد ولی قرآن هم به دنیا و هم به آخرت توجه دارد.

ْنیا: 77قصص/ - كس ِمنس الد   ِصیبس ْنسس نس ةس وس ال تس ارس اْلِْخرس ه  الدس 
س 
ِغ ِفیما آتاكس الل  وس اْبتس

مس زِ : 32اعراف/ - رس  ْن حس  مس
ْ

ل
 
ْزِق ق باِت ِمنس الِر  ِی  جس ِلِعباِدِه وس الطس  ْخرس

س
ِتي أ

س 
ِه ال

س 
ةس الل  ینس

 قرآن و حقایق ثابت و خلل ناپذیر   -5
ی موضوعات ماوراء الطبیعه مثل: روح، فرشته، ابلیس، جن و یا عالم ماده مثل کرات آسمانی، و یا اخبار گذشــتگان و در قرآن درباره

ت، مسائل اخالقی، حقوق، خانواده، حکومت، نظام اجتماعی، جنگ، قضا و قدر، آزادی و مسْولیت ها و احتجاجاآیندگان و یا مثل

 انسان، عبادت، معامله، ازدواج، طالق، ارث، حدود، قصاص و ... 

ســت. ترین اشکال و انتقادی قرار نگرفتــه اکوچک رآن کریم با کثرت مباحث و تنوع مطالب و باال بودن سطح علمی آن تاکنون موردق

 شود.هایشان آشکار میدر حالیکه کتب معمولی بعد از مدتی بطالن نظریه همگی حقایق، مستحکم و خلل ناپذیرند.

 قرآن و اخبار غیبی   -6
 اتفــاق میبرخی از آیات قرآن کریم از امور مهمی کــه مربــوط بــه آینــده بــوده خبــر داده و حــوادث و پیشــامد

ً
افتــاده هایی را کــه بعــدا

 شود:اره میهایی از این آیات اش مه به نمونهدر ادا است. پیشگویی کرده

 وعده پیروزی در جنگ بدر در حالیکه مسلمانان در آن موقع در مقابل سپاه ابوسفیان بسیار ضعیف بودند. .1

ْم وس  وس  :7انفال/
 
ک

س
ا ل هس نس 

س
ِتْیِن أ اِئفس ی الطس  ه  ِإْحدس

 
م  الل ک  ِعد   یس

ْ
نس   ِإذ

س
ونس أ د   وس ْم وس تس

 
ک

س
ون  ل

 
ک ِة تس ْوکس

س 
اِت الش

س
ْیرس ذ اِتِه وس  غس ِلمس

س
قس  بک ِحقس  الحس ن ی 

س
ه  أ

 
ِرید  الل . ی  اِفِرینس

س
ک

ْ
ابرس ال عس دس ْقطس  یس

 در ابتدای دعوت به اسالم. 9 ی پیروزی به پیامبروعده .2

ْهِزِءینس  :96-95حجر/ ْستس م 
ْ
اکس ال ْینس فس ا کس   ِإنس 

س 
عس الل ونس مس

 
ل ْجعس ِذینس یس

س 
ونس أل م 

س
ْعل ْوفس یس سس

س
رس ف  آخس

ً
ها

س
 .ِه ِإل

شِرکونس : 9صف/ ِرهس الم  و کس
س
ل ِه وس

 
ِل یِن ک  ی الد 

س
ل ه  عس ظِهرس  .ِلی 

 ی پیروزی ایران بر روم.وعده .3

وم   :3-2روم/ ِت الر   ِلبس ونس  في*  غ  ْغِلب  یس ِبِهْم سس
س
ل ْعِد غس ْم ِمْن بس ْرِض وس ه 

س ْ
ي اْل ْدنس

س
 أ

 ه در جنگ بدر محقق شد.ی شکست و فرار کفار کوعده .4

رس  :45-44قمر/ ب  ونس الد  
  
ل وس ی  ْمع  وس جس

ْ
م  ال ْهزس ی  ِصٌر سس نتس ِمیٌع م   ْحن  جس ونس نس

 
ول ق  ْم یس

س
 .أ

 ی جهنمی شدن ابولهب که محقق شد و در حال کفر از دنیا رفت.وعده .5

بس   :5-1مسد/ تس ب  وس هس
س
ِبي ل

س
ا أ دس ْت یس بس   تس

 قرآن و اسرار آفرینش   -7
نی از حقایق علمی سخن رانده است که فقط تعدادی از دانشمندان یونانی و ... به علوم ناچیزی از طبیعت پی برده بودند و قرآن زما

 ن به اسرار آفرینش و حقایق و دقایاطالع بودند. ازجمله آیاتی که در آجزیرة العرب کاماًل بی
ً
ق علمی سخن گفته و دانشــمندان بعــدا

 است:  اند آیات ذیلبه آن رسیده



 درسنامۀ علوم قرآن

 شرعًا و قانونًا مجاز نیست.هرگونه کپی برداری   22 

ون  :  19حجر/ .1 ْوز  ْيء  مس  شس
 

ِل ا ِمْن ک  ا ِفیهس ْتنس ْنبس
س
أ  .وس

انــد و دارای وزن شناسی امروز ثابــت کــرده اســت کــه هــر یــک از گیاهــان از اجــزاء و عناصــر خــاص تشــکیل شــدهعلم گیاه

مخصوص و ترکیب خاصی است به طوری که اگر از وزن و مقدار آن کم یا زیاد شود دیگر آن گونه نبات مخصوص نبوده بلکه 

 ی دیگری خواهد بود. گونه

واِقحس : 22حجر/ .2
س
یاحس ل ا الِر  نس

ْ
ل ْرسس

س
 وس أ

اند: بادها را فرســتادیم تــا ابرهــا را حمــل کننــد و     ترجمه کردهاند و آیه را اینگونه مفسران قدیم: لقاح را به معنی حمل گرفته

 کنند.های نر و ماده هستند و گیاهان را باردار میاند که بادها حامل دانهولی دانشمندان امروز فهمیده حرکت دهند.

 زوجیت نباتات: .3

ْیِن  وس : 3رعد/ نس
ْ
ْیِن اث ْوجس ا زس  ِفیهس

س
ل عس اِت جس رس مس  الثس 

 
ِل  .ِمْن ک 

ونس  :36/یس م 
س
ْعل ا ال یس ِسِهْم وس ِممس  ْنف 

س
ْرض  وس ِمْن أ

س ْ
ْنِبت  اْل ا ت  ها ِممس 

س 
ل ْزواجس ک 

س ْ
قس اْل

س
ل ِذي خس

س 
ْبحانس ال  .س 

 حرکت زمین:   .4

 در آیه زیر  تشبیه جالبی ذکر شده است  که هم به حرکت و هم به آرامش اشاره دارد.

م   :53طه/
 
ک

س
 ل

س
ل عس ِذي جس

س 
ْهدال ْرضس مس

س ْ
 اْل

ً
 ا

 ای دیگر: وجود قاره  

ْیِن  :17الرحمن/ ْغِربس مس
ْ
ب   ال ْیِن وس رس

س
ِرق

ْ
ش مس

ْ
ب   ال  رس

ر از دو ه منظــو اند کــ اند. برخی بیان داشتهبعضی از مفسران قدیم به دو  مشرق و دو مغرب، تابستان و زمستان حمل کرده

ی دیگــر بــر ق و مغرب ماه است. اما مــراد از آیــه وجــود قــارهمشرق و دو مغرب یکی مشرق و مغرب خورشید و دیگری مشر

)یــا لیــتس بینــی و  یاین مدلول آیه ماست. شاهد يطلوع در آن قاره، غروب آن در قاره  يی زمین است که الزمهسطح کره

عد المشرقین سان محسوس ی مشرقین، دورترین مسافتی است که برای انفهمیم منظور از فاصلهباشد که می( میبینک ب 

تــرین ی میان آن دو طــوالنیتواند دو مشرق خورشید و ماه و یا دو مشرق تابستان و زمستان باشد. چون فاصلهاست و نمی

 ی محسوس برای انسان نیست.فاصله

 توان گفت: لذا می

ِرق   وس اند، منظور نوع مشرق و مغرب است : . آنجا که مشرق و مغرب مفرد آمده1
ْ

ش مس
ْ
ِه ال

س 
ْغِرب  ِلل مس

ْ
ال  وس

 ای دیگر اشاره کرده است.. آنجا که مثنی آمده، به وجود قاره2

 های تمام شهرها داللت دارد که جز با کرویت زمین قابل توجیه نیست.. و آنجا که جمع آمده، اشاره به مشرق و مغرب3

 کرویت زمین : .5

ا... :137اعراف/ هس اِربس غس مس ْرِض وس
س ْ
اِرقس اْل

س
ش  مس

شاِرِق  وس :... 5صافات/ مس
ْ
ِب  ال  رس

غاِرِب :... 40معارج/ مس
ْ
شاِرِق وس ال مس

ْ
ِب  ال ِسم  ِبرس

ْ
ق

 
ال أ

س
 ف

لوع و غروب آفتاب دارد و در آن اشاره به کرویت زمین شده اســت. طلــوع آفتــاب در ن آیات شریفه بر متعدد بودن محل طای

-زمین مشرق و مغرب )محل طلوع و غروب( مــیبخشی از زمین مستلزم غروب در بخشی دیگر است و فقط با کروی بودن 

 تواند متعدد باشد.

 قرطبی مشارق و مغارب را به اختالف روزهای سال تعبیر کرده است. نکته:
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هــا های معینی ندارد تا اینکه مورد سوگند قرار بگیــرد بلکــه اخــتالف طلــوعخویی: تفسیر غلطی است. زیرا آفتاب طلوع...نقد آیت ا

 هاست.سبب اختالف سرزمین

 در روایات ما نیز به صورت کنایه به طلوع و غروب خورشید اشاره شده است. نکته:

خوانــد. و بــرای اثبــات مقصــودش، بــه مثاًل شخصی نماز مغربش را بعد از تاریکی شب و نمــاز صــبحش را قبــل از طلــوع مــی

کرد( آن حضرت گفتار او را تصدیق ولــی میآید استدالل  ها )که از کرویت زمین بوجود میها و مغرباختالف و تعداد مشرق 

 فرماید :به او می

بر ما واجب است پس از غروب آفتاب خودمان و طلوع فجر خودمان نماز بخوانیم و بر دیگران نیز واجب اســت پــس از غــروب 

 خودشان نماز مغرب بخوانند.

 سخن نهایی

است. زیــرا کســی کــه بــا فرهنــگ جــاهلی آشــنا باشــد، بــاور را تربیت کرده    7در وحی بودن قرآن همان بس که شخصیتی چون علی

علــی بــن معجزه بودن قرآن توسط   تصدیقد. ناش در آن محیط فرهنگی به بشریت عرضه شده باش و نهج البالغه  7کند که علینمی

زیــرا  خود به تنهایی دلیل بر وحی الهی بودن قرآن اســت. -با داشتن آن مقام واال در فصاحت و بالغت و علوم و معارف  -  7ابی طالب

ممکن نیست تصدیق آن حضرت از روی جهل و ناآگاهی باشد و همچنین تصدیق آن حضرت به اعجاز قرآن، تصــدیقی صــوری و بــر 

 اساس مادی نبوده است.

 


