
 ةصو اهلل انرصيً انرصیو

 تبییه قرآن

 گفحارُایی از: ىصػّد ةصیطی درس

شخً خّاُیو گفث؛ و ةَ ایً  یٌّراٌ کحاب ًیا ثیُدا از يىٍد ةِره ي ٌضّه و كرآن ًییجت ي درةاره دوره ًیا در

و طی  جّان ىٍظّر صلیلی خدا را از کالىض دریافث. ایً ىتضخ در ُفث گفحار پردازیو کَ چگٌَّ ىی ىّضّع ىی

   گردد.   ي غالكيٍدان ارائَ ىی ي ىحّانی زِث اشحفاده ُفث ُفحَ

 

 ي مراجعه تمسّکدرس پىجم: 

 

اغصار، ي  گذطحَ ةَ ایً ىطهب اطاره داطحیو کَ ٌَ جٍِا ىردم غصر رشّل خدا؛ ةهکَ ىردىان ُيَي  در زهصَ

یو كرآٌی در زىان پیاىتر اشالم جتییً ٌظد و ةراي ةِره ىٍدي از كرآن، ةَ ىتیًّ ٌیاز دارٌد. ةصیاري از غهّم و ىفاُ

. رشّل رصيث ضياٌث کرده در فرىّدىػرفی  راي اىر ُدایث ىردم و جتییً كرآناٌظیٍاٌی ةز ایظان ،از ُيیً رو

ةاطٍد، ُرگز گيراه ٌخّاٍُد طد. در ایً زهصَ ةَ ةررشی ىػٍاي  حيصّکصّرجی کَ ىردم ةَ كرآن و ىتیًّ آن ى

 پردازیو. ىیطدن ةَ كرآن  کحيصّىي  و ٌضّه جيصّک

 

 :جيصّکىػٍاي 

کَ زدا کردن آن دو از اي  ةَ گٌَّ اشث؛ ةَ ُو یءدن دو طیچصتو  1«اغحصام ; چٍگ زدن» ةَ ىػٍاي ،جيصّک

ّار یّار. رٌگ آٌچٍان ةَ دیدن رٌگ ةَ دی. ىاٌٍد چصت2گّطثةَ  پّشثدن یچصت ؛ ىاٌٍدار دطّار ةاطدیُو ةص

  ّار اطاره کٍد، ٌاخّدآگاه رٌگض را ُو ىد ٌظر كرار داده اشث.یآن اشث. ُرکس ةَ داز  ییزز ییچصتد کَ گّ ىی

غحرت ىحيصّک ةَ كرآن و کرده کَ اگر اىحض پس از او ایٍچیٍیً  ضياٌث اىیًخدا، ىضيد ق یصدي  فرشحاده

اشث، ةاید در در واكع ُرکس خّاُان ُدایث طد.  ٍدچ گاه گيراه ٌخّاُیُ اٌد و ُيّاره در ىصیر شػادت ،ةاطٍد

 3 .شػادت و ُدایث را در زّار آن دو ةسّیدو  ٌياید «ىرازػَ»ي اىّر ةَ کحاب خدا و غحرت رشّنض  ُيَ



 

 جيصّک ةَ كرآن:

 . 5و چیزي ٌیصث کَ در كرآن ٌیاىده ةاطد  4ي ُيَ چیز اشث كرآن، ةیان کٍٍده

طّد؟! جيصّک و ىرازػَ ةَ  ن دیده ٌيیاىا چگٌَّ اشث کَ صحی چگٌّگی اٌسام وازتاجی ىاٌٍد ٌياز و صر، در آ

 جّاٌد ضاىً ُدایث ىا گردد؛ وكحی در اةحدایی جریً ىصائم ُو ٌحّاٌد روطً گري کٍد؟ كرآن، چگٌَّ ىی

در زهصات گذطحَ ةَ ایً ىّضّع پرداخحیو کَ ةدون ىتیًّ، ةصیاري از آیات كرآن ةراي ىا ىتِو و غیر كاةم 

 و طّد ًییجت ىردىان يةراىتیًّ انِی  جّشطٌزول كرآن زز ایً ٌتّده کَ  اشحفاده ُصحٍد؛ و اصال دنیم خدا از

. ةٍاةرایً، جيصّک ةَ كرآن، ةدون جيصّک ةَ ىتیًِّ آن، ةی ىػٍی اشث. از ُيیً رو 6 شازد ةرطرف را آٌِا اخحالفات

نِی را از آنِ رشّل خدا پس از آٌکَ ةَ ىردم جّصیَ ىی کٍد ةَ كرآن ىحيصّک طٌّد جا طفا و ٌسات و پاداش ا

 فرىاید: خّیض شازٌد، ىػٍاي جيصّک صلیلی ةَ كرآن را چٍیً ىی

 اُم ىا از را آن جأویم و كرآنداٌید کدام ىحيصّک اشث کَ ةَ ایً طرف غظیو دشث ىی یاةد؟ کصی کَ  آیا ىی"

"ةگیرد ةیث
7
. 

زةان گّیاي  رآن اشث.را از دل كرآن اشحخراج کٍد، ىتیًّ ك« ُيَ چیز»یػٍی « کم طیء»جّاٌد  کصی کَ ىی

 فرىاید: ي كرآن ىی . چَ زیتا اىیر ىؤىٍان درةارهاشث ، ىتیًّ آنكرآن

گّیو کَ ىلصّد  طيا ایً كرآن را ةَ شخً آرید! ُیچگاه ةراي طيا شخً ٌخّاُد گفث؛ ونی ىً ةراي طيا ىی"

کٍو. پس  را ةیان ىی ایً کحاب، شاکث اشث و ىً ةیاٌگر او ُصحو و غرض از غتارات آن 8از آیات آن چیصث. 

طيا جيصّک ةَ کحاب ٌاطق کٍید و از صکو کردن ةَ کحاب صاىث ةپرُیزید؛ چّن كرآن زةان گّیایی زز ىً 

 " 9 ٌدارد.

زىان آن  ،"ةّد ٌخّاُد ىيکً كرآن ًیىت يُا يروطٍگر پرجّ در زز كرآن ةَ یلیصل جيصّک"صال، کَ داٌصحیو 

 ً كرآن شخً ةگّییو.ي چگٌّگی جيصّک ةَ ىتیّ رشیده جا درةاره

 

 جيصّک ةَ اُم ةیث )جتییً کٍٍدگان كرآن(:



ث یةَ اُم ة ایٍکَ ىرازػَا یةّده اشث؟  آٌِاات یةَ روا جٍِا جيصّکث، یةَ اُم ة جيصّکاز  ٌتی اکرم آیا ىلصّد

 ؟جفاوت داردظان یخ ایةَ اصاد ىرازػَةا 

ا ةَ ىػٍاي جيصّک واكػی و کاىم ةَ وزّد ىتیًّ اى ؛کالم اُم ةیث، در راشحاي ىرازػَ ةَ غحرت اشثةَ  جيصّک

ي آٌِا کالىی از پیاىتر و اُم ةیحض ةَ دشث  آیات ىحػددي در كرآن کریو وزّد دارٌد کَ درةارهچراکَ . ٌیصث

ي کالم خدا جّضیش داده، طرایط و شطش درك و فِو  ىا ٌرشیده اشث. در ةصیاري ىّارد ُو کَ ىتیًّ درةاره

جتییً فرىّده اشث. چَ ةصا اگر فرد ىفِّم آیَ را کرده و ىحٍاشب ةا طرایط آن نضظَ،  شّال کٍٍده را نضاظ

 10فرىّد.  پرداخث و ةا کیفیث دیگري جتییً ىی اي دیگر از آیَ ىی کرد، ةَ زٍتَ دیگري از ایظان شّال ىی

ُيیً روشث کَ  در واكع، ىرازػَ ةَ اصادیخ، طرط الزم ةراي ىرازػَ ةَ اُم ةیث اشث، اىا کافی ٌیصث. از

ىحيصّک طّید؛ ةهکَ فرىّده ةَ « کالم اُم ةیث»رشّل خدا در صدیخ دلهیً چٍیً ٌفرىّد کَ ةَ کالم خدا و 

 ىرازػَ کٍید. « اُم ةیث»کحاب خدا و 

ةصیار ىِو و صیاجی اشث کَ جيصّک و ىرازػَ ةَ غحرت، نزوىا ةَ ىػٍاي ىرازػَ ةَ ىٍزل آٌِا  ،جّزَ ةَ ایً ٌکحَ

ي ایظان یا طٍیدن صدایظان ٌیصث. ةهکَ جيصّک ةَ اُم ةیث ةَ ىػٍاي جّزَ ُيیظگی ةَ آٌِا ةَ  هو دیدن چِر

غٍّان ىٍتع غهو، ُدایث و خیر اشث. ةَ ىػٍاي پذیرفحً ایظان ةَ غٍّان زاٌظیٍان صلیلیِ خدا ةر روي زىیً و 

 درخّاشث ُدایث و غٍایث از زاٌب آٌِاشث. 

جػییً کرده جا ىردىان ةا ىرازػَ ةَ او از غهو و ُدایث  زودهداوٌد ةراي ُر غصري ىتیٍّی ي دیگر آن کَ: خ ٌکحَ

جّاٌٍد )و ةاید( ةَ او ىرازػَ کٍٍد.  كرآن ةِره ىٍد طٌّد. ىردم ایً غصر ُو ىتیًّ و ُدایحگري زٌده دارٌد کَ ىی

 :هرشّل خدا ُدایحگر غصر ىا را ُو ةَ صراصث ىػرفی فرىّد

ي آٌِا را ةظيارم و ىػرفی کٍو ... پس ىاىّرم از طيا  و صرام ةیض از آن اشث کَ ىً ُيَ ةداٌید کَ صالل"

ي اىیر ىؤىٍان غهی  ةیػث ةگیرم و ةا طيا دشث ةدُو ةر ایٍکَ كتّل کٍید آٌچَ از طرف خداوٌد غز و زم درةاره

اشث کَ فلط در آٌِا ةَ پا  حیاویٍد؛ )و آن ىّضّع( اىاىو زاٌظیٍان ةػد از او آورده ام کَ آٌان از ٌصم ىً و 

 11 "اشث.« ىِدي»خّاُد ةّد؛ و آخر ایظان 

ىِديِ آخر انزىان کَ خداوٌد ظِّرش را  –ي ایً غصر  از ُيیً روشث کَ در زیارت آل یاشیً ةر ىتیًِّ زٌده

 ایٍچٍیً شالم ىی دُیو: –ٌزدیک گرداٌد 

 "هُیِّتُبَََ و جَلْرَءُ ًَیص کَ یْغَهَ اَنصاَّلمُ...  ٌََُ وَجَرْزُيا انهََِّ کِحابِ جانَِْ ای کَیْهَغَ اَنصَّالمُ "



( را کالم خدا) کَ ٍُگاىْ جّ ةر شالم...  او اتیآ ي کٍٍده ریجفص و خدا کحاب ي کٍٍده جالوت اى جّ ةر شالم

 .کٍْ ىْ جتییً و خّاٌْ ىْ

 

 ٌکات ىِو ایً زهصَ:

 ؛ ىاٌٍدار دطّار ةاطدین آن دو از ُو ةصکَ زدا کرداي  ةَ گٌَّ ،ةَ ُو یءدن دو طیچصت یػٍی ،جيصّک -

 گّطث.ةَ  پّشثدن یچصت

 ةاطٍد، ضياٌث فرىّده اشث. حيصّککَ ةَ كرآن و اُم ةیث ىرا ُدایث کصاٌی  ،پیاىتر -

 ةَ ىتیًّ كرآن اشث. جيصّکةَ كرآن،  جيصّک -

و ُدایث  غهوي  ةَ اُم ةیث، ةَ ایً ىػٍاشث کَ: ایظان را ةَ غٍّان زاٌظیٍان خدا و شرچظيَ جيصّک -

 كتّل داطحَ ةاطیو؛ ةَ آٌِا جّزَ کٍیو؛ و از آٌِا ُدایث و شػادجيٍدي طهب ٌياییو. 

 ةَ ایظان اشث.  جيصّکاز اي  اشحفاده از روایاتِ جتییً کٍٍدگان كرآن، جٍِا زٍتَ -

ایث خداوٌد، ةراي ىردم ایً غصر ُو ىتیٍّی زٌده اٌحخاب کرده جا ىردم ةحّاٌٍد ةا ىرازػَ ةَ ایظان ةَ ُد -

 و شػادت دشث یاةٍد.

                                                           
 .«غصو» ي واژه ذیم راغب، ىفردات :"ةانظیء کانحيصّ: واالغحصام" - 1

 کانييص انسهد: کوانيص" :چصتد ي پّشث. ةهکَ ضخاىحی از پّشث کَ ةَ گّطث ىی ىصک ةَ ىػٍاي پّشث اشث. اىا ٌَ فلط رویَ - 2

، ىٍظّرىان چصتیدٌی اشث طتیَ آٌچَ کَ پّشث ةَ جيصّکگّییو  یً روي ٍُگاىی کَ ىیاز ا .«ىصک» ي واژه ذیم راغب، ىفردات: "نهتدن

 صتد.چ گّطث ىی

 غرةث، ٌصرت، ىرازػَ؛ ٌّطحَ ىصػّد ةصیطی، فصم چِارم: ىرازػَ. - 3
 .89ُيَ چیز اشث، ٌازل کردیو: كرآن کریو، شّره ٌضم، آیَ ي  یػٍی: و ىا ةر جّ ایً کحاب را کَ ةیان کٍٍده "ءٍ طَیْ نِکُمِّ جِتْیاٌاً انْکِحابَ غَهَیْکَ ٌَزَّنٍْا وَ" -4

 وَالَ  األَْرضِ ظُهُيَاتِ  فِی صَتَّةٍ وَالَ" .31یػٍی:  و ىا چیزي را در ایً کحاب فروگزار ٌکردیو: كرآن کریو، شّره اٌػام، آیَ  "طَیْءٍ ىًِ انکِحَابِ فِی فَرَّطٍَْا اىَو " -5

 .اشث> آىده= روطً کحاب در کَایٍ ىگر ٌیصث خظکْ و جر ُیچ و ًیزى يُا یکیجار در يا داٌَ چیُ ویػٍی:  "ىُتِیً کِحَابٍ  فِی إِالَّ َیاةِسٍ الَ  وَ رَطْبٍ

 اخحالف آن در آٌچَ ٍکَیا يةرا ىگر ویٌکرد ٌازل جّ ةر را کحاب ًیا و: یػٍی "فِیَِ اخْحَهَفُّاْ انَّذِي نَُِوُ نِحُتَّیًَِ إاِلَّ انْکِحَابَ غَهَیْکَ أٌَزَنٍَْا وَىَا"  -6

 (شّم زهصَجتییً كرآن،  ةَ دیکٍ ىرازػَ. )64 َیآ ٌضم، شّره و،یکر كرآن: یکٍ ًییجت دارٌد،

، ص 89: ةضاراالٌّار، ج "انتیث أُم غٍا وجأویهَ انلرآن أخذ انذي ُّ انػظیو؟ انظرف ُذا (یٍال ةحيصکَ) انذي ةَ انيحيصک ىً أجدرون" -7

182. 

 . 223ٌِر انتالغَ، ص  :"غٍَ اخترکو ونکً یٍطق ونً فاشحٍطلّه نانلرآ ذنک"  -8

 .333انػيده، ص : "اذ ال ىػتر غٍَ غیري انصّاىث اهلل ةکحابِ نضُکوا ذَروا و انٍاطق اهلل ةکحاب فَخُذوا غٍََ انيُػَتِّرُ  أٌا و انصاىث اهلل کحابُ ُذا"  -9

گاُی  "ػًایزَيِ انٍَّاسَ ایَأَصْ فَکَأٌََّيَآ اَُایَأَصْ وَىًَْ"ي  ي آیَ درةاره -رآن پس از رشّل اکرم طظيیً ىتیًّ ك –ةَ غٍّان ٌيٌَّ اىام صادق )ع(   -13

ي فِو و درك ىخاطب  ي ٌسات اٌصان از ىرگ )ىاٌٍد ىردن در ادر جظٍگی( اطاره فرىّده؛ و گاُی ةا جّزَ ةَ طٍاخحی کَ درةاره جٍِا ةَ زٍتَ

 ةضاراالٌّار،: ي ىذکّر داٌصحَ اشث. ةٍگرید ةَ را ةیان کرده و ٌسات آدىی از گيراُی ةَ ُدایث را ٌیز ىصداق آیَجري از آن  ي غيیق داطحَ، زٍتَ

 .23، ص 2و ج  173 ص ،93 ج



                                                                                                                                                                                           
 ىا ةِلَتُّلِ نَکُوْ وَانصَّفْلَةَ ىٍِْکُوْ ػَةَیْانْتَ آخُذَ نْأَ فَأُىِرْتُ ... وَأُغَرِّفَُِيا ُِيایَ أُصْصِ أَنْ ىًِْ أَکْذَرُ وَانْضَرامَ انْضاَللَ انَّ أاَل"ُایی از خطاةَ غدیر:  ةخض  -11

 ص ،37 ج ةضاراالٌّار، :"انْيَِْدِى خاجِيُِا"و  "اََْئِيَّةَ كائِيَةً وَىٍَُِْ ىٍِّْ ُُوْ ًَیانَّذ ةَػْدِهِ ىًِْ وَاالْئِيَّةَ ًَیرِانْيُؤْىٍِیأَى غَهٍِّْ فْ وَزَمَّ غَزَّ   انهَّ غًَِ ةَِِ زِئْثُ
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