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 م ی اهلل الرحمن الرح  بسم

دور کردن مردم   یها برا  نیاست که ا  نیدوم بحث ا  مهیباره ن  نیدر ا  .از قرآن است  یدور  ، ریبا غد  فهیاز موارد تقابل سق  یکیکه    میگفت

  دیخودتان برو  دیرا با  آن  هیو بق  میکن  یم  انیدر حد وقتمان بمسئله را    5؟  را به کار بردند  یا  وهیانجام دادند و چه ش  یاز قرآن چه کار

 .دیکن قیتحق شتریو ب

از طرف خدا را بستند که    نِییبا تب  رِیبا تفس  قرآنِ  ، آن  یعرض کردم که اول راه جلو ی که در قسمت قبلبود    نیموارد هم  ن ینکته از ا  کی

کار  ،  و هر قدر هم کم   ف یهر قدر هم ضع  ،شد   ی آشنا م  یقرآن  نیچن  ک یدر واقع نصف راه را رفتند، چون اگر چشم و گوش مردم با  

که  یرا قفل بزن   ریو آن قرآن با تفس یدر آن قرآن اصل  ی و اجتماع بکش  یپرده جلو کیاست که اول    نی کرد. بهتر از همه ا یرا م  دشخو

راه را کرد. پس    هیفکر بق  د ی اجتماع بدون قرآن با  کیجولن دادن    یبرا  ،شد   ی خال  کامالً   نهیو زم  د یکه ند  حال   . ندیآن را نب  اصالً  یکس

 کرد.  یماع از قرآن پنج راه را عملدور کردن اجت یبرا فهیسق ،میکه گفت یما در ادامه سه بحث یعنینکته  نیاول

 که وارد اجتماع شود  ر یصاحب غد  ریاجازه ندادن به قرآن با تفس  - 1

در   شهیقرآن هم  نیبه عنوان مفسر  نیائمه معصوم  د یدان  یاست که شما خودتان بهتر م  نیا  ،نگفتم  که در قسمت قبل   قسمتی  کی

بودند    نیامام حسن و امام حسدر بقیه زمان ها    . را نگذاشتند  ند آورد  نیرالمؤمنیکه ام  یآن قرآن  ، حال بر فرض  .اجتماع حاضر بودند 

شما    یموقع کیچرا؟    ؟که  نشده  یدهند. پس طور  وابتوانستند ج  یم  ،بپرسند  خواستند  یم  قتیاز قرآن را که طبق آن حق  یزیو هر چ

 ک ی   یبه زبان امروزند و  کرد  هو پروند  ندنوشت  رشیقرآن را با تمام تفس  نیرالمؤمنیام  د،یکن  یهفته تمام م  کیساله را در    ۲5۰راه  

سراغ   می برو  ،قرآن حل شد  امتیتا روز ق  .د قفسه اسالمیرا بگذار  نیهفته ا  کیدر    ند گفت  .ی و فرع   یاصل  ی ها  لیفاتمام  با    ؛ند کرد  لیفا

باشند که حضرت   ایشان  یبه رو  رو  ییانسان ها  ،دنکن  دایفرصت پ   نیرالمؤمنیام  یماه  ،یحال سال  با اینکه  . چقدر تفاوت داردهیبق
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َ
 به لطف خدا و ائمه  تازه  ،ییقرآن را بگو  یتکه تکه بخواه  گونهنیا  . از من بپرسد  دی آ  یکس نم  چیه  «ِإَنَّ َهاُهن

شکسته بسته   .ستیکامل ن  ،هم که هست  یی و راجع به آن ها  ستیکه همه قرآن که ن  نینورالثقل  ریتفس،  شده  قرآن  ریتفس  که  فرمودند

است که شما قانون نامه   ن یا  ریغ   نی ا.  شده  ثیحد  کیند و  ه اجواب داد  و ائمه  دهیپرس  یزیچ  کی   از ائمه  یدر فرصت  ی کس  کی

آن جا  بگذاریهفته  ک یدر  ، دیکه فکر کن یزیچ هر  ه، یدو آ ربط ه،ی به آ هیآ قرآن کلمه به کلمه،   نیا ، کل ریبا تفسرا قرآن  ، ماسال یابد

آورده وسط   یرا که عل  موردی  ن یکه ا  دیخوب فهم  یبه قدر  بود،  زیت  یلحظه به قدر  کیرا ببرند. در    شفیمسلمانان ک  ایآخر دن  تا

از طرف خود صاحب   ری که آن تفس  ریبود که به آن قرآن با تفس  نیکار ا  نیاول  لیدل  نیبه هم .می برو  ،مید جمع کنیما با  ، دی ایاگر ب  مسجد،

 .ندادو اجتماع مسلمانان را اجازه ورود به مجلس  اصالً ،است ریغد

بدون فهم   یقرائت محض قرآن حت  غی، اکتفا و تبلانجام دادند  با قرآن و قبول کردن قرآن  در مقابلهکه    یکار  نیدوم   - 2

 ی:تحت اللفظ  یمعنا 

کلمات   دنیفهم  یفارس نباشد که برا  مثالً  ،که عرب باشد   یا  جامعهشما در  را    حرف  نیا.  دیفقط بخوان  ،رسماً اعالم کردند قرآن ثواب دارد

هر آدم    ،ی هر آدم جاهل  دند، یشن  از زبان مبارک آقا رسول اهلل  ،دندیشن  امبریکه قرآن را از دهان پ   یدر جامعه ا  . میمترجم لزم دار

دست   .هم ثواب دارد  آنبله نگاه کردن به قر  م؟یبفرستد که فقط بخوان  غمبریکالم را توسط پ   نیخدا ا  که  فهمد  یرا م   نیا  یکم فهم

. ستین  نیمنکر ا  یکس  ؛درست است  نیا  .آن هم ثواب دارد  یقرآن بدون فهم معن  یخواندن خال  .قرآن هم ثواب دارد  یبه رو  دنیکش

 نکه یا  یبرا ،اکتفا کن قرآن آمده   نیکه به هم  ستین نیآن ا  یمعنا  و   است  ی حداقل  نیرا به صراحت فرمودند اما ا  ن یائمه ما ا  اتیخود روا



 

 2صفحه 

 

 178کارگاه آموزشی شماره 

 دوم بخش   – 21جلسه   –غ غدیر مهندسی تبلی 

بماند،    یدستورالعمل باق  نیا  نکهیا  ی. برامیدر اجتماع عمل کن  ،میر یآن دستورالعمل بگ  ی. قرآن آمده که از رومیریبگ  ادیاز آن    یزیچ

محو و  زنده بماند    قرآن در اجتماع  نیتو هم قرآن را بخوان که ا  :دیگو  یم  رزنیبه آن پ   ،بماند  یفهم و درک قرآن باق   نیا  نکهیا  یبرا

و باسواد و    رزنیعالِم و جاهل و پ   دییایبخوان. اما شما ب  ؟ یکه بخوان  یتوان  ی م  ،یاستنباط کن  یوقت ندار  ی،بفهم  یرنشود. اگر وقت ندا

فرق    یلیخ  .یندار  ،فهمم   یمن نم  ؟د یگو  ی چه م  نیابگویی    نکهیحق ا  ی،حق فکر کردن ندار  !فقط بخوان  یی بگو  ، یکن  ستادهیهمه را ا

 ؟ ندارد  ثواب  میمگر قرآن خواندن ثواب ندارد؟ مگر ما گفت  دیگو  یم  یفور  ،میکن  یله ساده برخورد مأمواقع آنقدر با مس  یما گاه  .است

که   یآن چقدر دستور خواندن قرآن باشد؟ همان خواندن  القرآندر کتاب    نیبب  ،همه را بگرد  یبخار  حیصح  یها  ما، در کتاب  خود ائمه 

بلد    ما  خودموارد را    نی. اثواب نوشته اند  قرآن  یخواندن خال  یبرا  ائمه چقدر    نیبب  ،را باز کن  القرآن بحارکتاب    ای . بندیگو  یها م  آن

حق اضافه بر   ی کس  ییبگو  سواد  یو جوان، باسواد و ب   ریاجتماع از پ   به همه  ییا یکه تو ب  میبفهم  دیدشمن را با   ی. اما آن زرنگمیهست

  به نام مسلمان   ی ملت  ، یقوم شرم آور است که    نی. اکنند  ی م  ازاتاو را مج  . زنند  ی او را م  ، حرف اضافه بزند  ی خواندن قرآن ندارد که اگر کس

کس جز قرائت    چیاعالم کند که ه  دی ایقوم ب  ن یاست به اقرار همه، بعد بزرگ ا  ء ایقرآن ختم کل کتب انب  ن یکتاب دارند به نام قرآن، ا  کی

 قرآن حق ندارد. نیا

ترجمه   و  . اتفاقاً باسواد بوددیرس  یرانینفر ا  کی است. قرآن به دست    ینیعالمه ام  ریالغددر    هک  دیه ادی داستان را فکر کنم همه شن  نیا

. میبسم الله الرحمن الرح »:  دیسوره رس  نیچه. به ا  ی عنیقرآن    اتیکه آ   د یفهم  یم  ، خواند  ی قرآن را که م  یعنیهم بلد بود.    یتحت اللفظ

رقا
َ

اِزعاِت غ
َّ

حداقل چه؟ هر چه به مغز خود فشار آورد که    یعنی  ،شوند  یو بعد غرق م   شوند  یکنده م  هک  ییزهایچ  نیفکر کرد که ا  «َو الن

هست که   گرینفر د  کی  ،اندازه درک دارد که من نفهمم  نیا  دهی. خب آدم فهمدینفهم  بیچاره  ،چهیعنی    هیآ  نیبفهمد که ا  یتحت اللفظ

به   .بفهمند  ، ییها بگو  به آنتا  اصالً    د یشا  .ها عرب هستند  آن  .عراق   ا ی  همثالً کوف  می برو  میفهم  یما چه م  ، میهست  رانیما در ا  . شود  دایپ 

  پس   !است  یبساط آباد  نجایعجب ا  و  بالخره همه قرآن  ،کوفه  یعلمابصره،    یعلما  لجنه در بصره.    . زمان عمر بن خطاب، دیبصره رس

اِزعشد. وارد شد و رفت در دسته علما و گفت:    دایگمشده پ 
َّ

رقا اِت َو الن
َ

  .است  فیضع  یلیما خ  یلغت عرب  . میچه؟ ما فارس هست  یعنی  غ

تحت    مییگو یم  .مینخواست   ریما هم تفس  ، دی! شما که عرب هستمیدان  یگفتند ما هم نم ،دیپرس  یچه؟ از هر کس  یعنی   نیا  دییشما بفرما

رقاچه؟  یعنی هیآ نیا یاللفظ
َ

اِزعاِت غ
َّ

 . قلم است کی نیچه؟ حال ا ی عنی مینفهم و  می و برو م یبخوان ینطوریرا ما هم َو الن

عمر   یها  چه؟ جاسوس  ی عنی  نیا  نم یمعنا کند بب  نهیمعنا کند. من نه، عرب معنا کند. عرب نه، اهل مد  یرا کس  نیا  «َضبحا  اِت ی العاد  َو »

  ،آمده   رانیاز ا  که   شده   دایپ   عیبربه نام    ی رانیا  کیال نکند.  ؤس  یقرآن کس  ریکه راجع به تفس  یبن خطاب گزارش بردند شما گفته بود

رقا  د یگویم  رسد   یهرکجا م   .پرسد   یو آن م   نیقرآن را بفهمد تا بصره آمده. آنجا هم دارد از ا  نکهیا  یبرا
َ

اِزعاِت غ
َّ

چه؟ خب   یعنی  َو الن

آدم را   نی. دستور داد ازدیاشک بر  حال  نیبه اآدم    یچطور  !کم است  ،یجهل بکن  نیاجتماع است که تف به ا  کیو جهل    یواقعاً پست

فرار کرد و به مصر رفت. گفت بروم  آنها بنده خدا از دست   نیآورده که ا ینیعالمه امدارد که   تیروا کی . نهیمد  د یاوریو ب د یکن ریدستگ

عمر بن   یمورهاأ . آنجا مستیکس متوجه ن  چیآنجا هم ه دی د ،خودم را نجات دهم. رفت ،شده نجایکه ا ی شلوغ  نیاز ا دیشا  ،آنجا بپرسم

  ها  ی موارد را خود سنّ  نیعرض کردم ا)  . ستادی! مقابل او ایا فهیچه خل !بردند. به به فهیمقابل خل نهیو به مد  کردند ریخطاب او را دستگ

بردند مقابل عمر بن الخطاب    (خودشان هست.  ی ها  در کتابقصه    ن یا  .ستیما ن  بحارالنواردر    .ستیما ن   ی ها  ند. واهلل در کتابه انوشت

الفاظ    .دمینپرس  ریمن تفس  د،یرا فرموده بود  ریگفت قربان شما تفس  . مگر من ممنوع نکرده بودم؟یال کردؤس  رآنراجع به ق  دمیگفت: شن

  مینینفر به من کودن کمک کند. بب  کی. گفتم  کند  ینم  لیمغز من تحل  .شوم. کودن هستم  یمتوجه نم  دمید  ،. من خواندمدمیآن را پرس

رقاالفاظ    نیا
َ

اِزعاِت غ
َّ

 ، دسته دارد و خوشه  ک یخرما    گری د  د یدی . ددیاوری خرما ب  خوشه   کی . گفت:  مینخوان  ینطور یهم  ؟هچ  ی عنی  َو الن

با دست خودش  . خودش  شود  یم  یزیچ  یمانند  آن مثل جارو  ه یبق  ،ندکن  ی خوشه ها است. خرماها را که م  نیخرما سر ا  .خوشه است
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ال ؤس  ،د یال نکنؤکه من گفته بودم س  یاز قرآن  یبنده خدا زد که تو غلط بکن  نیصد ضربه بر سر ا  ،خوشه خرما را به دست گرفت  نیا

 .یبپرس

را   کار  نیحال بگو عمر ا  .نشوند  رکه جوانان از اسالم متنف  دیتواند بگو  ی اوقات آدم در اجتماع از ترس نم  یرا بعض  نیا  دیاصالً باور کن

 یها  . گفتم به اقرار کتابیبرخورد  نیآن هم درباره قرآن، آن هم علم، چن  ،الؤس  کیکه برخورد با    رود  یاسالم م  یآبرو  یکرده ول

بنده خدا   نیضربه بر سر ا صد .ندیرا بب ریالغدبرود  ،اسناد آن را آورده هر که حوصله داشت ینیعالمه امکتاب.   کیآن هم نه  ،خودشان

  اصالً   .قرآن را نخواست  .نخواست  .همانجا علف و جو و گندم بکارد  !رانیزندان. کتک هم خورد. غلط کرد الن برود ا  د یزد. گفت او را ببر

صد ضربه به    ،او   دهیسر تراش  ی. فردا رودیگفت سر او را بتراش  ،. فردا آوردانداخت  زندانبه  او را حال کار دارم. او را    ،ریرها کن. گفت نخ

است    نیا  ها  هیها و تنب  کتک  نیاگر منظور تو از ا  فهیگفت: خل  ،او تمام شد  یکه کتک ها  نطوری. همشد  ی حال او داشت بد م  گریاو زد. د

 ن یکرد. ا  رکنم، مطمئن باش اث  یالؤغلط کنم از قرآن س ، تا عمر دارم گر ید  (بود  یا ختهیآدم فره یعنی   . که خودش از علما بود)که بنده  

 ی مقدار  کی  نکهیب. حال مثل اخ  یلیال کنم. گفت: خؤغلط کنم س  گریمن د  .مغز من کار خود را کرد  خیتا ب  ،یکه شما زد  یآمپول

شهر خودش هر کجا که هست. حال   ،که اول بوده  یی. حق ندارد برگردد آنجادیکن  یبصره او را زندان  دی. ببرمییگو  یچه ممتوجه شد ما  

تحت   یبدون فهم معنا یقرائت محض قرآن حت غینمونه که اکتفا و تبل کی نیگفتم. ا عیسر یلیخ ،قصه را انداختم  یاز جاها یلیخ من

همان    .شود  ینم  یآن قرآن که عملاز قرآن فقط خواندن آن را بفهمد،    اریچه بالخت  و  که چه بالجبار یا  جامعه چه؟  یعنی  نی. ایاللفظ

در اجتماع    یحضور  چ یقرآن ه  نی ا  گر یاما د  سد ینو  ی تو ثواب م  یخدا برا  ، یقرآن بخوان  . میستی. ما منکر ثواب آن نماند  ی ثواب آن فقط م 

  امه یالق  ومی  ی ال  یتیجمع  کی  نکهیا  یبشر، برا  ت یهدا  یقرآن را برا  نیکه خدا ا  ی . آن هدف ارداجتماع ند  نیا  یبرا  ی تیخاص  چیندارد. ه

 م؟ یگو ینم  ا ی م یگو ینرفت؟ راست م ا ی. رفت کار خود  یرفت پ  ، شوند تیهدا

 .اکتفا به تبلیغ قرائت محض قرآن ؛ این دومین کاری است که انجام شده

 مقابله با تفسیر صحیح قرآن: - 3

دهان به   شده که ائمه معصومین  شرایط باز اجتماعی میهایی فرصت و    یک زمان  طبعاً  . همیشه که دنیا به کام سقیفه نبوده است

 ، باشد، مردم بروند مراجعه کنند و اتوماتیک وار یاد بگیرند منینؤکردند. یعنی آنچه که بنا بود در مجموعه امیرالم   تفسیر قرآن باز می

یا کسانی که از  ابن عباس  ، خود  فرمودند. نه فقط ائمه معصومین   از تفسیر قرآن بخش هایی برای مردم می   نشد. ائمه معصومین

بودند و از ایشان تفسیر قرآن را شنیدند، در اجتماع مخفیانه چیزهایی   نظر ما حرفشان سندیت ندارد اما به عنوان اینکه اصحاب پیامبر

خودشان مفسر قرآن درست کردند برای مقابله با تفسیر صحیح  برش به آنها برسد و نتیجتاًکافی بود که خ  ، گفتند از تفسیر قرآن را می 

و کسانی که از علماء یهود  کعب الحبار  و زمان عثمان    ابن جریجو امثال این ها را گذاشتند و  ابوهریره  ،  عبداهلل عمرکسانی مثل    .قرآن

خیلی بهتر بود تا اینکه هوس دست   .همان اول قرآن را کنار گذاشته بودند  !! ای کاش!واویال  !مفسران قرآن برای مسلمین شدند  ،بودند

خواست. دیدند که فایده ندارد که فقط خواند اما در گوش مردم را    نطور که دلشان می آ  ،کاری قرآن از طریق تفسیر غیر صحیح کنند

خودمان افرادی درست کنیم که آن   .سازی کنیمگفتند چه بهتر از اینکه خودمان مفسر  .شنیدند  چون از جاهایی می  .شد گرفت  نمی

فرمودند، یکی هم    می   تفسیر کنند. خاصیت آن یکی این بود که قرآن یک جور تفسیر نشود. یکی آنکه ائمه  ، خواهیم  مدلی که ما می 

رود. دوم این بود  آن از دست میگوید؟ ارزش  گوید و از کجا معلوم چه کسی راست می  کی درست می  ، ها گفتند تا پیدا شود آنکه این

 مردم بیاید. در دهان و دست و فکر  ،خواهیم هم وارد قرآن شود. آن تفکری که ما از تفسیر قرآن داریم که آنچه ما می

تی  با معرفی مفسرینی که از طرف سقیفه بودند و در ادامه تاریخ این تفاسیر غلط را وسعت دادند. وق ،مقابله با تفسیر صحیح قرآن نتیجه

تمام کسانی که بین سنی ها درباره قرآن حرف زدند و با آن مکتب    .نه   ،به عنوان مفسر معروف باشد فخر رازی  نه اینکه    ،گوییم مفسر  می
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خیلی راحت   ، داند  رسد، چون بلد است و می   او هر جایی از قرآن که به شیعه و غدیر می   .حرف زدند که شاخص آن فخر رازی است

کند اما بلد است   ها را نشخوار می  او نان خور اولی هایی مثل عبداهلل عمر و امثال اوست و حرف های آنکند. البته    دست کاری می

و فخر رازی و کل کتاب ابن تیمیه  چطور این کار را بکند ولی پایه و برنامه این است که مفسرینی چه از عبداهلل عمر و نسل اولشان تا  

از   ، است که گاهی چیزی به نفع شیعه گفته است اما گاهی. بقیه هر جا رسیدهزمخشری  ن  های تفسیر سنی ها که ببینید، تازه خوب آ

برای   ،یعنی فقط مسئله این نیست قرآن را درباره روایات و آیات ولیت تفسیر کند  .تفسیر کرده استابوهریره  حرف های عبداهلل عمر و  

 دستکاری کرده اند.  همه جای قرآن  یعنی در  .وضو و نماز هم طور دیگری تفسیر کرده است

 از بین بردن مفسرین واقعی قرآن و اصحابشان - 4

با یک تیر صد نشان زده اند. از جمله کارشان این بود که وقتی مفسرین واقعی    ، و اصحابشان  دشمنان غدیر با کشتن ائمه معصومین

خواهم    نشانند که گفته بود می  ملعون را میحجاج بن ثقفی    ،ها که از کلماتشان استفاده کرده اند، در اجتماع نباشند  قرآن و اصحاب آن

اگر از قرآن ثابت کنی، به تو کاری ندارم. او هم آیات قرآن را  .ن پیامبرندفرزندا شنیده ام گفتی حسن و حسین  .امروز گردنت را بزنم

از طریق مادر ارتباط    در حالیکه فقط  ، می نامد   با اینکه پدر ندارد، خدا او را فرزند حضرت ابراهیم  خواند که عیسی بن مریم  می 

خود این گریه دارد. همین شخص گفت من به همه   شود! حافظ قرآن بوده است! حافظ قرآن ما، حجاج بن یوسف ثقفی می  دارد. حجاج

  .ال را از یک شمشیر اینگونه جواب بدهد ؤچنین کسی جلو من دربیاید که کسی بتواند این سدادم    چیز فکر کرده بودم و احتمال نمی

اصحابشان را از سرشت ما برو که دست مرا بستی. اینگونه بود که قرآن را بازیچه سر بریدن مردم کرده بودند. مفسرین واقعی قرآن و  

ماند هرچه که اهل    می  .جایی هم برای بلد شدن ندارند  .مانند که هیچ چیز بلد نیستند یک عده جاهل می ،وقتی پاک کردید .پاک کنید

 شود و دیگر معاندی ندارد و ترسی ندارد که کسی بگوید.  حرف اول و آخر می .سقیفه بگویند

 آخرین مورد تحریف قرآن:   - 5

کنند که به شیعه تحریف قرآن را نسبت دهند. این را می دانید که اولین تحریف    ها در طول تاریخ خیلی تالش می  ینکه آنعلی رغم ا

َرى»که راه دوری هم نیست که وقتی آیات    است  هم صحیح بخاری  نآ  کننده قرآن خودشان هستند و سند
ْ

خ
ُ ْ
 اْل

َ
ة

َ
اِلث

ََّ
 الث

َ
اة

َ
نازل   « َوَمن

ج ،یُعل ال  قیتلک الغران» . داستانش هم معروف است و همه شنیده اید، شد
َ
رت

ُ
 ت

ُ
تفسیر قرآن   ،دومی گفت تستی بزنیم ی«ِمنها الشفاَعة

های خودشان و به   شود چیزی به قرآن اضافه کنیم؟ صدای کسی در می آید یا نه؟ در صحیح بخاری آمده است. در کتاب  آیا میکه  

الت و خدا در این آیه اسم  :  این را شنیده ام  وقتی این آیات نازل شد، گفت که من یادم می آید که از پیامبر  همین صراحت است.

َرى  وعزى  
ْ

خ
ُ ْ
 اْل

َ
ة

َ
اِلث

ََّ
 الث

َ
اة

َ
ِمنها   ،یُعل ال  قیتلک الغران»گفت:    .این هم که سابقه بت پرستی و برگشت به جاهلیت است  .را می آورد  َوَمن

ج
َ
رت

ُ
 ت

ُ
ببیند این    ها را برای شفاعت پیش خدا می پرستیم. تست کرد که  یعنی بت پرستی را در مغز قرآن کرد که ما آن   ی«الشفاَعة

و هوادار خودش هایی که دار و دسته    خود آن  ، خود مرده هم گریه می کند. تا این را گفت  ، شدنی هست یا خیر؟ مرده شور که هیچ

 یعن ی کرد و جمع کرد.  سهینجا کاهم   ویی؟گ ی دروغ م چرا ی؟دیتو کجا شن .ند شد که ما هیچ جا این را نشنیده بودیم دادشان بل ، بودند

خود دار و دسته   ،گفت  را  نیا  نکهی به محض ا  ی کم شده بود ول  هاضافه شده بود و چ  هقرآن ما چ  بهمعلوم نبود    ، گرفت  یم  یکی  نیا  اگر

 ی جمله ا   نینچ  .نبود  یزی چ  نینش چه ادنبال  .را خواند  اتیآ  نیا  غمبریهمه آدم پ   نیا  ؟ییگو  یچه م  که  دش داد و هوار راه انداختنا

 .؟ لی است و ..حا چهاین  !یشلغم خورد شبید ،یکرد  یقاط نکهیمثل ا  ی؟ه ارا آورد نیتو از کجا ا .نبود

و ماند در دهانش    اضافه کندرا  به قرآن اضافه کند    ستواخ  یکه م  هیآ  ش را گرفتند و نگذاشتند آن دوی نجا جلواهمو  نگذاشتند    خالصه

 . ستیکه ن کنم  ی من اشتباه کردم و قبول م نکهیمثل ا  بلهو گفت 
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 ؟ دنگفت هچ  نیمنؤرالمیقا امآ .نداوریب یقرآن رو فیبه تحرکار در نسل اولشان  نیا یبرا بود که رسماً نیا ، ها کردند نیکه ا  یبعد کار

امت   کی  غمبریپ بدن  ؟  دیکش ینم  خجالت   دعوا کنم؟  شما   سرخالفت با  بر  م یای و ب  مبگذار  نیزم  را بر  امبر یفرمودند من جنازه پ حضرت  

  ندبعد فرمود ،امبریجنازه پ  ،که کردم  یپس من اول کار ؟ دیکش ینم  خجالت؟ میدعوا کن بر سرخالفتما  یورطنیاست و ا نیزم یرو

  ی ور طنیهمه؟  ن ا یبد سند شود الی الکند تا  یقرآن را جمع آور نیا ی کی د یبا . تمام شد ، ندرفت ایکه از دن  امبریپ  قرآن است. زیدوم چ

هفته در خانه نشستم و تا قرآن را   کیمن  ؟است درست نیا ؟ارشک  یبرود پ ،و قرآن هم داغون شود میو به دعوا بپرداز میکن آن را رها

 . امدمین نرویب هنااز خ ،جمع نکردم

  . خودت  یقرآنت هم برا  .نیدر خانه بنش  دیو گفت  دیو به زور آورد  دیرا طناب بست  یعل   د؟یقرآن چه کرد  یبرا  ی جنابعال  !فهیسق  یآقا

 ددین را کراشما که کار خودت  .ن قرآن اسالماهم  .میخواه  ینم  یاضافه ا  زیکه چ  ما؟  دیبه سر اسالم زد  یشما چه گل   ؟دیشما چکار کرد

. ندارد  یبیع   ؛ چشم  !میزن  یمسرش    بر  وبچ  نیبا هم  ،که اعتراض کند  رکسه  دیو گفت  دیرا هم سفت کرد  تانیجا  .دیمنبر نشست  و بر

قانون نامه    نیا  د ینبا  ،تکه تکه نازل شده   امبریکه تا ساعات آخر عمر پ   ی. قرآند یقرآن را نجات ده  دیفردا شروع کنپس  از    دییبفرما

 .هاست  نهیقرآن در س  ؟چه شد  جهینت  .دکس ندادن  چیاجازه جمع قرآن را به ه؟  چکار کردند  فیتحر  یبرا  دییبفرما  ؟شود  یجمع آور

قرآن داشت   عمالً  .بخواند  گرید  یاز جا  هیآ  دو  ای برود    ادشی  یک ی  ایآن را اشتباه بخواند    یجا  کی  یامکان دارد کس  ،گریاست د  زادیدمآ

قرآن   دندید  ،کردند  جمعکه قرآن را    همه  نیبعد از ا  دند ی د  اتفاق افتاد؟  هچ  یجمع قرآن در زمان عثمان برا  یرفت و لذا ماجرا  یم  نیاز ب

جمع المصاحف    هچ  یعثمان برا  چرا که آبروی اسالم را بردند.  ،ها را ما جای دیگر نمی گوییم  این  دعوا تازه شروع شد.   .هم فرق دارد  ها با 

هم متفاوت    قرآن ها با  دندی د  اه  ن یکار را کرد؟ ا  نیا  هچ  یبرا  یکرده است ول  یدرست  کار  مویگ  ینم  را آتش زد؟  گرید  یها  کرد و قرآن

 و دیدند   گذاشتند  یتا کشور اصل  5در    و به اصطالح مادر را  یتا قرآن اصل  5که قرآن هایش با هم متفاوت است؟  است    ینیچه د  نیا  .است

شروع کرد   مسئله جمع المصاحف را  ،ال رفتهؤس  ریکل اسالم ز  دید  یلذا عثمان وقت  . که نشد  ن یا  !بابا   یا  !داردهم فرق    ن پنج تا هم با آ

 .جمع کرد یورطال داستانش بماند که چه حو 

 یکه پا میکار دار نیمنؤرالم یام  یما به آن امضا .میبه عثمان و جمع کنندگانش کار ندار  .شد قرآن واحد ما ،که امروز است یقرآن نیا

  ی کلمه کلمه قرآن عمل م  آن به  و طبق   م یدار  و اعتماد صد در صد   نان یقرآن اطم دلیل به  ن یما حجت است و به ا  یقرآن است و برا  نیا

 . میخوان یمو   میکن

  که در دست   ی قرآن  ی ن. یعشروع شد  ریو غد  نیمنؤرالم یبا کنار گذاشتن ام اولساعت    هماناز    ،قرآن  فیدرد تحر  نیا  میبگو  خواهم  یم

 چه یباز  نآ. قرشود  یم   نیهم  ،دیدست مردم بسپار  یوقت  است  و معلوم  مه ادیشن  یور طن یرا ا  هیآ  نیمن ا  کرد  یهرکس ادعا م  ،مردم بود

  .شده   پ کتاب چا  ! برو بابا  ند یگو  یم   ، من حفظ هستم  د یبگو  ی کیمن حفظ هستم و    وید بگ  ی کیرا    یقانون نامه شهردار  شما   .ستیکه ن

در مورد حال    .ستین  چهیقانون نامه که باز  .میندار  یادم هست،  آنطورمن    هست،  ادم ی  طورنیمن ا  .خواند  د یکتاب را با  نیع   اوریبرو و ب

در زمان    ، قرآن را جمع کنند  خواستند  ی که م  یآن روز  یحت  .بلد است  قدر  نآقا  آ   نیا  ،بلد است  رقد  نآ  شانیا  یراحت  نیبه هم  ،قرآن

  یما م   ،قرآن است  ءجز  هیآ  نیا  نفر شهادت بدهند  و دو  د یا یکه ب  یگفتند هرکس؟  بلد است  ه قدرگفتند هرکس چ  ،نه زمان عثمان  رعم

تا شاهد    دوبا  حرف خدا را    ،ستیبشر ن   نیقانون نامه تدو  هم  آن  .باشد  یشکل  ن ین ااکه قانون نامه ش  یسر آن جماعت  خاک بر.  میسینو

 ،شاهد عادل  نه دون هم  آ  ،ودش  دایدم پ آ  دو  .نااز دار و دسته خودش اهد نه ش  نیمنؤرالمیشاهد ام  مثالً  !یآن هم شاهد عمر  . کند دییتا

  م یبخواه کردند؟ منینؤ؟ یا آن بود که امیرالم بود نیحق قرآن ا واقعاً .میه ادیشن ورطنیا امبریرا از پ  هیآ نیدهند ما انفر شهادت   دو

 ف یسمت تحربه  خود به خود    ،بود  ی عمد  فیتحر  ککه ی  ی«ل عال  قی تلک الغران»اضافه بر  حال  .  رود  یم  فیبه سمت تحر  ،مینخواه  ای

 . رود یم
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 . میده حیتوض  را فهیسق در قرآن از یدور میخواست واقع در ما .بود قرآن درباره  ما  بحث قسمت  نیا نجایا تا

 علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم  اللهم صل


