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 تشكر و قدرداني:

وظیفه خود مي دانم كه از راهنمایي ها و ارشادات استاد گرامي جناب آقای محمد ابراهیم 

صمیمانه تشكر و مسئول محترم كتابخانه مدرسه جامع کمال جناب آقای عشقی  -شمسی دامت توفیقاته

 توفیقات روزافزون خواستاریم. از درگاه خداوند متعال سالمتي و و قدرداني کنیم، براي همه ایشان
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 مقدمه

هياي ميا و حمد و ستایش مخصوص پروردگار عالم است. درود و سالم بيي پایيان بير ح یي  دل

 ي او باد.هاي ما و موالي ما ابوالقاسم محمد)ص( و اهل بیت پاک و پاکیزهط ی  نفس

خداونيد ت يارک و تعيالی موجييودات مختلفيی آفریيده کييه در کتي  مقيدر بييه وجيود برخيی از آن ييا 

که هدف خلقيت ع يادت حيق تعيالی و رسيیدن بيه کميال ميی باشيد.قرآن هيم بيه عنيوان کتيابی اشاره شده است. 

آسمانی در صدد بیان این موضوع اسيتو ميا ميی خيواهیم بير درسيتی و صيحت ایين سيند و مراحيل کتابيت ان 

حقیقی به عمل آوریم. پس با توکل بر خدای واحد در این مسيیر گيام ميی ن يیم.ان شياا ی یاریميان فير مایيد. ت

  آمین.
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 کلید واژه ها:

 قرآن

 تحريف

 اعجاز
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 بیان مسئله

 

 

ما در این به دن ال اشارات قرآنی افراد مومن به دن ال اث ات آن درمحدوده ج ان مادی هستند . 

 وده و هر روز مطال  تازگی سال دارای 3011و بعد از  پژوهش قصد داریم این قضیه که به آن اشاره شد

جن ه هایی از  به بحث درباره آن پرداخته و از ان کشف می شود توسط دانشمندان  اعجاز گونه جدیدی

 حقانیت اسالم و قرآن را برای معاندان و کژاندیشان هویدا و آشکار کنیم.
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 سؤاالت اصلي

 

 واقعیت است یا خرافه؟ تحریف قرانآیا قضیه 

 به چه زمانی بر می گردد؟قرآن پیشینه تاریخی 

 صریح می باشد یا خیر؟ آیا اشارات مخالفان  در مورد تحریف

 علمی و عملی پی بردن به این مسئله در نزد مسلمانان و غیر مسلمانان چه می باشد؟ نتیجه

 قرآن در چه حد مورد تاییدو قابل استناد است؟ اعجاز)علمی و ریاضی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هافرضیه
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 است؟و دارای سابقه  امکان پذیر  تحریف از نظر تاریخیآیا  

 از کجا و تا کدام محدوده ادامه دارد؟ اث اته این تحریف یا محدود

 میکند؟ و ایجاد این مسئله را امکان پذیر انگیزه هایی چه 

 ؟چه دالیلی بر این قضیه صحه گذاشته است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي تحقیقهدف
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استفاده از هدف کلي تحقیق، بیان  این حقیقت است که اث ات قرآن تا چه اندازه می تواند در 

گسترش  قرآن به عنوان سندی غیر قابل خدشه می توان استناد کردتا بتواند عمیق تر در 

 فرهنگ اسالمی و نشر آن تاثیر گذار باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش انجام تحقیق

 روش انجام تحقیق به صورت تحلیلي و درون نگري است.
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 اطالعاتروش و ابزار گرد آوري 
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هاي تفسیر و دینی ، کامپیوتر )بعضي از باشد و ابزارهاي این تحقیق کتاباي ميتحقیق به صورت کتابخانه

علمييييييييييييييی اسييييييييييييييتفاده شييييييييييييييده اسييييييييييييييت.هيييييييييييييياي درور حييييييييييييييوزوي( و سييييييييييييييایت ای ديسييييييييييييييي
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 فصل اول

 

 

 

 

 پیشگفتار

 

 الرحیم بسم ی الرحمن

ال ى  قرآن كتاب مقدر و پر ارزشى است كه محصول مغز بشر نیست ، مجموعه اى از سخن

نازل  سال بوسیله امین وحى خدا بر قل  نازنین پیشواى گرامى اسالم 51است كه در مدت 

از اوج  حیرت انگیز است كه بلنداى معانى و فصاحت آنگردید.كلمات نغز آن سایه روشن ائى 

و م ارزه طل ى  تصور هر خردمند باالتر است ، به حدى كه با آن كه پانزده قرن است فریاد تحدى

گری ان حیرت فرو برده  آن در ج ان طنین انداز است ، ج انیان در برابر این دعوت آن سر در

معانى ظریف آن چون پرتو  .مات و م  وت مانده اند اند و در مقابل جالل و عظمت بیكران آن

افتاد تا ناپدیدترین زوایاى روان  اندیشه گریزان است ولى وقتى در دلى آینه لرزان و از دسترر 

سازد.تعالیم و رهنمودهاى آن شعله هاى فروزانى  او نفوذ كرده و آن را دربست مجذوب خود مى

گرمى و نور پاشیده و بشر هر اندازه  بر ج ان دانش  داز نور ال ى است كه در طى سال اى زیا

اسرار پیچیده ج ان خلقت پرده بر مى دارد چ ره پر فروغش  در جاده علم به پیش مى رود و از

مى شود. با این همه از همان روز نخست كه این كلمات از  درخشان تر و حقیقتش نمودارتر

ان جزیرة العرب طنین انداخت و گوش دل ا را سقف نیلگون آسم حنجره پاك محمد )ص ( در زیر

اهریمنانى انسان نما كه نشر و گسترش آن را مخالف منافع شیطانى خود  به خود متوجه ساخت ،

 بیكار ننشستند و به تالش اى مذبوحانه اى دست زدند، نغمه هاى ناموزونى ساز كردند مى پنداشتند

 پنداشتند، ((3) خیاالت پریشانش )گفتند، ((2) اساطیر االولینش )خواندند، ((1) سحر آشكارش)

معارضه با آن برخاستند  چون از این راه به مقصود خود نرسیدند به دانستند و((4) افتراا به خدا)

نیاوردند. پیغم ر اكرم )ص (  ترهات و خزع التیى به هم بافتند ولى جز رسوائى محصولى به بار

دستاوردهاى آن را داشت و به مسلمین توصیه  تا زنده بود كمال مراق ت در حفظ و پاسدارى از

  بزنید و خود را از چاه ضاللت برهانید محكم ال ى چنگمى فرمود: به این ریسمان 

 

 

 

 چرا مى گوئیم قرآن تحريف نشده
 

كه به دالئل قطعى از  تو اى خواننده گرامى باید توجه كنى كه قطعا سخن درست محكم و استوارى

قرآن كریم در دسترر مردم هست  عقلى و نقلى مسلم و روشن شده این عقیده است كه هر آن چه از

آخرین برانگیختگان ، حضرت محمد بن  تمامش چیزهائى است كه خداوند بلند مرت ه بر پیام رش

 : در آن نشده و دلیل این عقیده این است كه ع دی )ص ( فرو فرستاده ، و هیچگونه كم و زیادى

تا چ ارده تاست بدون تردید از دوران خود رسول خدا )ص (  اندازه سوره هاى قرآن كه یكصد و -1

file:///M:/فایل%20پزوهشکده/تحریف%20قرآن%20(292)/HTML/footnt01.htm%23link1
file:///M:/فایل%20پزوهشکده/تحریف%20قرآن%20(292)/HTML/footnt01.htm%23link2
file:///M:/فایل%20پزوهشکده/تحریف%20قرآن%20(292)/HTML/footnt01.htm%23link3
file:///M:/فایل%20پزوهشکده/تحریف%20قرآن%20(292)/HTML/footnt01.htm%23link4
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 . كنون تغییر نیافته است

كسى حق چون  ترتی  و در جاى خود قرار دادن آیات و سوره ها، به دستور شارع مقدر بوده كه -2

ج رئیل امین وحى خدا به  ص ( بوده و همانگونه كه و چرا در آن را ندارد، و یقینا به دستور پیام ر )

 . فرمان پروردگارش به او خ ر داده ، تنظیم گردیده است

نام اى  در زمان زندگى پیام ر خدا پیش از آن كه ج ان فانى را بدرود گوید مردم سوره ها را با -3

 .ویژه شان مى شناختند

قرآن مجید ط ق همان طرحى است كه  سرح ریزى حروف و عالئم ، و صورت سازى خطوط در -4

  . بردارى شده است از نوشته هاى نویسندگان وحى در دوره پیام ر نمونه

الرحمن الرحیم نوشته نشده ، آن است كه :  علت آن كه در آغاز ن مین سوره قرآن برائت آیة بسم ی -5

 . یك اره نازل شده با این سوره نازل نگردیده است چنانكه با یكصد و سیزده سوره دیگر غیر آن

 (13)نمل مى باشد 57ه هر سوره است همانگونه كه جزا آیه اى از سور بسم ی الرحمن الرحیم جزا6- 

زیادى از یاران پیغم ر در دوران آن حضرت یا بعد از  اخ ار و آثارى كه گویاى آن است كه عده -7

اند مانند آن كه گویند: در دوره خالفت ابوبكر آیات پراكنده آورده  درگذشت آن بزرگوار قرآن را گرد

مقصود آن نیست كه آنان آیات را در سوره ها مرت  نمودند.در مورد ترتی   قرآن جمع آورى شده

 بزودى به تحقیق خواهیم پرداخت . همه این مطال  را كه یاد آور شدیم عقیده اهل تحقیق سوره ها نیز

علماا اهل تسنن  اط ار است كه ب شت خداجایگاهشان باد و جز آنان برخى از از دانشمندان پیرو ائمه

بدون بصیرت بوده و سخن  نیز به آن معتقد مى باشند و هر كه عقیده اى بر خالف آن را برگزیده

است اگر مى خواستم در هر یك از  بی وده اى گفته و به كوره راهى گام ن اده است . الزم به تذكر

بطالن گفته مخالف را بیاوریم نوشته ما به درازا  مه دالئل آن را مفصال یادآورى نمائیم وعناوین فوق ه

مى گشت و گرفتارى ما افزون مى گشت ، بدین ج ت  مى كشید، و سخن رویاروى ما پراكنده

را مى آوریم و به خواست خدا براى آن كه در قفسه سینه دلى  مختصرى از دالیل هر یك از آن عناوین

 .بود دارد بسنده خواهد سالم

 

 ترتیب آيات و سوره ها توقیفى است
 

رسیده از اخ ار متواتره در فضائل سوره ها بنام ایشان بلكه در  ( هر آن چه از پیام ر گرامى )ص -1

قرآن ، در ن ادن هر آیه اى را در جایگاه ویژه اى به فرمان امین وحى ج رئیل  فضیلت پاره اى از آیات

 . بوده است

بقره  5سوره  :این كه بعضى سوره ها به برخى از حروف مقطعه آغاز گردیده و بعضى نه ، مثال -2

مریم به  39المص . سوره  اعراف به 7الرعد بع المر. سوره  31یونس به الر. سوره  31به الم . سوره 

 05ره المومن به حم . سو 01سوره  . النمل به طس 57الشعرا به طسم . سوره  52ك یعص . سوره 

 .(14)شورى به حمعسق . همچنین در چند سوره دیگر

 . آغاز نگشته این كه برخى سوره هاى دیگر با حروف مقطعه -3

 . الرحمن الرحیم آغاز نگردیده( برائت به بسم ی 9این كه سوره ) -4

 ((15)انزلنا و فرضناها سورة )این كه خداوند متعال فرموده5- 

 : فرموده است 55آیه  5در سوره بقره  -6

 نزلنا على ع دنا فتوا بسورة من مثله وادعوا ش دااكم من دون ی ان كنتمری  مما ا و ان كنتم فى

  (16)صادقین

 : فرموده 18یونس آیه  31سوره  در -7

 

file:///M:/فایل%20پزوهشکده/تحریف%20قرآن%20(292)/HTML/footnt01.htm%23link13
file:///M:/فایل%20پزوهشکده/تحریف%20قرآن%20(292)/HTML/footnt01.htm%23link14
file:///M:/فایل%20پزوهشکده/تحریف%20قرآن%20(292)/HTML/footnt01.htm%23link15
file:///M:/فایل%20پزوهشکده/تحریف%20قرآن%20(292)/HTML/footnt01.htm%23link16
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  (17)بسورة مثله وادعوا من استعطعتم من دون هللا ان كنتم صادقينافريه قل فاتوا  ام يقولون

 

 : فرموده است 88سوره توبه آیه  در -8

 

 سورة ان امنوا باهلل و اذا انزلت

 

فرموده  32( آیه 33قرآن نازل گردد به آن كه ایمان آرید به خدا در سوره هود ) اى ازهر گاه سوره 

 : است

 

 افترایه قل فاتوا بعشر سور مفتریات وادعوا من استطعتم من دون ی ان كنتم صادقین ام یقولون
(18) 

 

آیه مشخص به  كدام از این چند آیه داللت قطعى دارد بر اینكه اسكله بندى و تركی  سوره ها از چند هر

دوران زندگانى پربار آن  فرمان الزم االطاعه پیام ر اكرم )ص ( بوده ، و نشانگر آن است كه در

سوره هاى قرآن نظم و ترتی ى داشته ، و  جاودان بشتابد،جناب ، پیش از آن كه وجود مقدسش به سراى 

به آن نام ا مى شناخته اند.امین االسالم ط رسى در تفسیر  اسامى آن ا بر سر زبان ا بود و مردم آن ا را

زمخشرى در كشاف و جالل الدین سیوطى در االتقان فى علوم القرآن و  خود مجمع ال یان و جاری

 : گرى غیر آنان ، از ابن ع ار و سدى نقل كرده اند: كه ، فرموده خداى تعالىدی دانشمندان بزگوار

 

  .1)(9ترجعون فیه الى ی ثم توفى كل نفس ما كس ت و هم ال یظلمون و اتقوا یوما

 

آیه  آیه از كتاب آسمانى بود كه بر پیغم ر اكرم نازل شد، و ج رئیل به آن حضرت گفت آن را آخرین

اجماعى است ، و خالف تن ا در این است كه  و این قول مثل این كه .(20) از سوره بقره قرار بده 581

زنده ماند. از ابن ع ار نقل شده : بعد از نزول این آیه  بعد از نزول این آیه رسول خدا )ص ( چه مدت

بود، و ابن جریح گوید: نه ش  ، و سعید ابن ج یر مقاتل گفته اند: هفت  آن جناب بیست و یك روز زنده

سه ساعت .من مى گویم : قرار دادن تمامى آیات قرآن در جایگاه گوید: گفته شده  ش  ، و زمخشرى

نموده اند  دستور خداوند متعال بوده اگر چه براى یكایك آن ا در كت ى كه احادیث را گرد آورى خود به

باشند كه آیه اول بعد از  روایت جداگانه اى ذكر نشده باشد همچنین زیانى ندارد كه دو آیه در یك سوره

سوره توبه گوید: اگر بپرسى چرا  ازل گردیده باشد.زمخشرى در تفسیر كشاف در ابتداىآیه دوم ن

الرحمن الرحیم آغاز نگشته ؟! گویم : س   آن را ابن  همانند سوره هاى دیگر این سوره به آیه بسم ی

بر او فرود داد: شیوه پیام ر خدا چنان بود كه هر گاه سوره یا آیه اى  ع اى از عثمان پرسید، او پاسخ

محلى كه فالن چیز و آن چیز دیگر ذكر مى شود  نویسندگان وحى مى فرمود: آن را در مى آمد، به

در  .(21) دهید و تا آن جناب جان در بدن داشت براى ما بیان نفرمود آن را در كجا قرارش بدهیم جاى
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 : شده است .این روایت باال آشكارا داللت دارد كه مجمع ال یان ، و اتقان نیز این روایت آورده

 . ذیرفتهبه فرمان پیغم ر صورت پ تركی  بندى سوره ها از آیات -1

 .گرنه آن را در آغاز آن سوره قرار مى داد با سوره برائت آیه بسم ی نازل نگشته بود و -2

اى كه بر پیغم ر فرود آمده بسم ی ..هم نازل گردیده است  یكصد و سیزده بار، در آغاز هر سوره -3

یره روایت كرده اند از ال یان ، و دیگران در تفاسیر و كتاب اى حدیث و س .مرحوم ط رسى در مجمع

رستاخیز  گفت : پیغم ر خدا )ص ( فرمود: سوره بقره ، و آل عمران را بیاموزید، زیرا روز بریده ، كه

پرندگان بال و پرگشاده نگ داشته  آن ا دو نور تابانند، و همانند دو قطعه ابر سپید یا دو پرده یا دو صف

پس حدیث به روشنى داللت دارد بر .(22) اندازند ایه مى، بر باالى سر آن كه آن ا را یاد گرفته است س

سوره در دوران زندگى پیام ر خدا )ص ( ترتی  داده شده و دست بدست مى گشته ، و  این كه این دو

آغاز  ا را به نام مى شناخته اند.سیوطى در كتاب اتقان و مفسرین از جمله ط رسى در سرآن  مردم

نموده : به پیام ر خدا  هود روایت كرده اند كه ثعل ى به سند خود از اسحاق از ابوجحیفه نقل 33سوره 

آن فرمود: سوره هود و هم مانند  . )ص ( عرض شد: پیرى زود اثرش را در شما نمایان كرده است

الحاقه  29ابوبكر پس از این جمله فرمود: سوره  پیرم كردند. و در حدیث دیگر از انس گوید؟ در پاسخ

 مرحوم ط رسى در دی اچه مجمع ال ان .2)(3 غاشیه 88سوره  الن اا و 78واقعه و سورة  52و سوره 

شایع است آمده كه ، آن حضرت فرمود: به   (در فن چ ارم گوید: در خ رى كه از پیام ر خدا )ص(24) 

سوره هاى مثانى و به جاى زبور سوره مئین به من  طوالنى ، و بجاى انجیلجاى تورات هفت سوره 

  .(25)عالوه !)كه با آن ا بر پیام ران دیگر برترى یافتم داده شد، و سوره هاى مفصل را هم

 يك بحث لغوى

 

چاپى و خطى لفظ طول بیشتر با الف طوال نوشته شده ولكن در هنگام نسخه بردارى  در نسخه هاى

كلمه از وضعش تغییر داده شده و گرنه وضع اصلى آن طول بر وزن صرد است ، و جمع  اشت اها

الطول و  اوتیت الس ع مونث اطول مى باشد.ابن اثیر در ن ایه گوید: چند بار در حدیث آمده است طولى

با الف و الم باشد  طول به صداى جمع طولى است مانند ك ر و این بناا ادبى همواره الزم است كه یا

 :گوید م اسلمهدر حدیثى ا.(26) بابه چیزى اصافه شود

 

 . المغرب بطولى الطولیین ثنیة الطولى كان یقرافى

 

مى  معنى حدیث این است كه : آن حضرت در نماز، دو سوره طوالنى قرآن كه انعام و اعراف باش و

 .خواند

 

 توقیفى بودن آيات و سوره ها
 

این مورد روایت كرده اند و شیعه و سنى از پیغم ر اكرم )ص ( در  این چند حدیث و ده ها مانند آن ا كه

نمى توان آن ا را شماره نمود، همه گویاى آنند كه ق ل از در گذشت رسول خدا از  آنقدر زیاد است كه

شناختند و نیازى  دنیا، سوره هاى قرآن منظم و مرت  شده بوده ، كه مردم آن ا را به نام ایشان مى این

 . كنیم ره ها وارد شده نقلبه آن نیست كه تمام اخ ارى را كه در فضیلت سو
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 چگونگى نظم و ترتیب سوره ها
 

ن وده بلكه آیاتى هم كه در یك سوره جا داده شده نیز به ترتی   سوره هاى قرآن به روال ترتی  نزول

انعام چنان كه در مجمع  7سوره  چه آن سوره هائى كه به یك باره نازل گشته ، مثل (27) نزول نیست

سوره هائى كه تمامش در یك نوبت نازل نشده  ال یان و بسیارى از كتاب ا، مفصل نوشته شده ، و چه

ك سوره درآمده فرود آمده و بعدا مجموعه آن ا بصورت ی بلكه در چند نوبت و به مناس ت هاى گوناگون

خداوند به دلم افكنده بر اث ات این كه ترتی  آیات در سوره هاى قرآن به  . عالوه بر این ا از دالئلى كه

 انعام همه اش در یك 7ص ( بوده این است كه : با آن كه بعضى سوره ها مانند سوره ) دستور پیغم ر

فرو فرستاده شده ،  آورده شده بطور پراكنده نوبت نازل گردیده و با این كه بیشتر آیاتى كه در یك سوره

و ظاهرا ترتی  سوره  (28)دارند و اختالفى نیست كه برخى آیات از ج ت نزول بر بعضى دیگر پیشى

صورت نگرفته با این حال به گونه اى تركی  یافته كه میان آیات پشت  ترتی  نزولشانها از آیات به 

هر یك از سوره ها كمال بالغت و فصاحت رعایت گردیده تا به آن حد كه خداوند  سرهم ن اده شده در

و با بیاورید  بندگان خود را به م ارزه با آن طل یده و فرمود: ده سوره یا یك سوره از قرآن را متعال

 : صراحت هشدار داده است

 

 االنس و الجن على ان یاتوا بمثل هذاالقران الیاتون بمثله و لو كان بعضه ل عض ظ یرا لئن اجتعت
(29) 

 

 ت جمالت پراكنده اى را كه در مدت بیست و اندى سال در مورد احاككى و كجا قادر اس بشر؛

باشند؟!و  گوناكون نازل گرددیده به آن سر حد اعجاز برساند كه انس و جن از هم آوردى آن ناتوان

ترتی  و آراستگى  انگشت عجز و حیرت به دندان بگزند، با این حال آیا كسى مى تواند بگوید

خردمندان بیدار باشید و توجه  ا به فرمان خدا و پیام رش ن وده . پس اىمعجزآساى آن ا در سوره ه

 :داشته باشید

 

 .(30)القران ولوكان من عند غیر ی لوجدوا فیه اختالفا كثیرا افال یتدبرون

 

 

 قرآن را صحابه جمع نكرده اند
 

آورى و ترتی  سوره هاى قرآن در زمان پیغم ر صورت نگرفته  گذشته از همه این ا اگر كار جمع

اندكى بدون دقت و رسیدن به كنه مطل  پنداشته اند بعد از در گذشت آن  باشد و چنانچه عده بسیار

( فاتوابسور :)باشند، دیگر فرموده خداوندرا بر اسار نظر خود مرت  كرده  جناب صحابه آن

مف ومى ندارد.سیوطى در اتقان ، فصل نخست از نوع هیجدهم گوید:  و مانند این دو آیه((31) بعشرسور)

بر این داللت دارند كه ترتی  نزول است و تردیدى در آن نیست و بسیارى  ترادفاجماع و روایات م

 در آثار خود آورده اند از جمله زركشى در ال رهان ادعاى اجماع كرده و ابوجعفر ابن از علماا آن را

آگاهى خود  الزبیر در كتاب مناس ات خود چنین گفته است : ترتی  آیات و سوره هاى قرآن به توقیف و

  .(32)پیغم ر و فرمان او انجام شد و در این مورد بین مسلمین خالفى نیست
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 يكديگر پیوند آيات به
 

ا مى كوبد كه این آیه به فالن آیه در كت  تفسیر و شرح ا آوائى پرده گوشت ر اگر بسیارى اوقات

و ان  )فرموده خداوند در سوره نساا (33) است و آن آیه به این آیه مثال ط رسى در مجمع ال یان پیوسته

و یستفتونك فى ) همین سوره 357كه آیه سوم مى باشد متصل به آیه  ( الیتامىخفتم اال تقسطوا فى 

 بعضى به بعض این است كه آیات قرآن از حیث مف وم  مقصودشان ((34) النساا قل ی یفتیكم فیه ن

است كه بعضى آیات قرآن روشنگر مراد بعضى آیات دیگر است  دیگر پیوسته اند، و آن بخاطر آن

  (37)و مثل خاص براى عام (36) و مانند مقید براى مطلق (35) مانند م ین براى مجمل

است كه شما را به حق بینا و گویا و شنوا مى كند، و  نین على )ع ( فرموده است : كتاب خداامیرالموم

گویا، و برخى هم بر برخى دیگر گواه براى تفسیر بعضى از  بعضى از آیات آن بوسیله بعض دیگر

اشته و مضامین دیگر استفاده كرد و شاهد آورد و با احكام ال ى اختالف ند آیات قرآن باید از معانى و

 (38)نیز از راه خدا جدانگرداند و او را به گمراهى نكشاند پیرو خود را

اى از آن بعضى دیگرند این است كه پاره  مقصود از فرموده آن حضرت بعضى از آیات آن شاهد

 : خالف آن نمى باشد چنان كه خداوند فرموده براستى و درستى بعضى دیگر گواهى مى دهد: بر

 

  (39)القران و لو كان من عند غیر ی لو جدوا فیه اختالفا كثیرا افال یتدبرون

 

 : همچنین خداوند فرموده

 

 .(40)نزل الكتاب بالحق و ا الذین اختلفوا فى الكتاب لفى شقاق بعید ذلك بان ی

 

گذشته  اتصال آیات این نیست كه آن ا لفظا به یكدیگر متصل اند، چون از مطال مفسرین از  منصور

اهل تحقیق این  دانستى كه آیات در دوران پیام ر به دستور آن حضرت تنظیم شده و همه دانشمندان

 .نظریه را تایید كرده اند

 

 فقهى ثمره
 

را یكى شمرده اند و خواندن  90و انشراح  91مف ومى است كه دو سوره صحى  از ج ت همین ارت اط

 ركعت فریضه به جاى یك سوره بعد از حمد تجویز گردیده ، بلكه خواندن یكى از آن دو آن دو در یك

 (41)بدون دیگرى در نماز واج  جایز نمى باشد چون آن دو یك سوره اند

سوره بعد از حمد ن ى شده است . و واج  است  با این كه در یك ركعت نماز واج  از خواندن دو

خوانده شود، چون بسم ی ...جزا سوره است . فرمایش شیخ  میان آن دو سوره بسم ی الرحمن الرحیم

  (42)ستآن دو سوره نارسا ا طوسى به جواز ترك بسمله بین

قریش . مرحوم بحرالعلوم در  312فیل و سوره  105 و دلیل موافق آن نیست و همین گونه است سوره

 :منظومه الدرة گوید

 

 فاق و المعانى شاهدة كذلك الفیل مع االیالف و فصل بسم ی الاالنشراح و احدة باالت و والضحى و
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  ینافى

 

یكى مى باشد و معانى آن ا بر این مطل  گواهى مى دهد.  به اتفاق علماا سوره ضحى و انشراح

و فاصله شدن بسم ی در میان آن ا با یكى بودنشان منافات ندارد. و  . همچنین سوره فیل با سوره ایالف

حكم را به یك ركعت فریضه مقید كردیم بدین ج ت است كه در نمازهاى مستح ى جایز  این این كه

اى  سوره هاى زیادى خوانده شود و هر گاه چند سوره را با هم جمع كرد الزم است با هر سوره است

لم كه الضحى و ا گوید: و در كامل هذلى از بعضى نقل شده 39بسم ی بخواند.سیوطى در اتقان ، نوع 

طاور و دیگرى )عمر بن  نشرح یك سوره مى باشند و امام فخر رازى در تفسیرش این سخن را از

 . ع دالعزیز(نقل كرده است

 

 هللا الرحمن الرحیم جزو همه سور قرآن است بسم
 

نمل هست بلكه در آن سوره دو آیه آن را تشكیل داده  57از سوره  قطعا بسم ی ...یك جزا و آیه اى

بسم ی یك آیه بشمار مى رود و لذا اگر شخصى در نماز، چه فریضه باشد یا  در هر سوره اى است ، و

 را نخواند نمازش باطل است . و واج  است در نمازهائى كه الزم است مرد حمد و سوره را نافله ، آن

شود مستح  است  بلند بخواند بسم ی نیز بلند خوانده شود و در نمازهائى كه باید حمد آهسته خوانده

میان فق اا مسلمین اختالف است  بسم ی بلند خوانده شود، و عقیده اصحاب ما امامیه بر این است ، ولى

 . عقیده بیشتر علماا گذشته است اگر نگوئیم همه اگر چه بیشتر از آنان با این نظریه موافقند بلكه آن

 

 اجماع
 

الرحمن الرحیم از قرآن است و یك  ن عقیده اند كه بسم ینویسنده تفسیر المنار گوید: همه مسلمین بر ای

در بقیه سوره ها اختالف دارند، گروهى معتقدند  جزا آیه از سوره نمل مى باشد و نس ت به جایگاه آن

نظریه دانشمندان پیشین از اهل مكه است چه فق اا و چه  كه یك آیه از هر سوره مى باشد و این

و از ایشان است عاصم و كسائى از قراا، و بعضى صحابه و تابعین  ل كوفهقرائشان و ابن كثیر و اه

در الجدید و پیروان او، و ثورى ، واحمد در یكى از دو قولش و امامیه . و از  از اهل مدینه و شافعى

عطا و  ایشان از علماا تابعین كه این قول از آنان روایت گردیده ع ارتند از: سعید بن ج یر و محدثین

آنان است كه  ى و ابن الم ارك . و قوى ترین دلیلشان بر آن اجماع صحابه و اشخاص بعد اززهر

اند جز سوره برائت ، با این  همگى در قرآن ائى كه نوشته اند بسم ی را در آغاز همه سوره ها آورده

در اخر شود. و به همین علت آمین را  كه دستور داریم كه هر چه از قرآن نیست از مصاحف زدوده

این عقیده را اث ات مى كند، از آن جمله حدیثى است  سوره حمد ننوشته اند. و احادیثى هم وارد شده كه

حدیث انس در آورده است كه گوید: یك وقت پیام ر خدا )ص (  كه مسلم آن را در صحیح خود از

تدا فرمود: بسم ی من نازل گردید و هنگامى كه شروع بخواندن كرد اب فرمود: هم اكنون سوره اى بر

ابوداود به اسناد صحیح از ابن ع ار روایت كرده : كه پیام ر خدا، جدا شدن سوره  . الرحمن الرحیم

بسم ی  سوره دیگر را نمى شناخت و در روایتى پایان یافتن سوره اى را نمى دانست تا این كه اى از

و گفته است صحیح  هم در مستدرك آوردهالرحمن الرحیم براو نازل مى گشت . و این حدیث را حاكم 

پیام ر خدا )ص ( فرمود:  :است بر شرط شیخین . دارقطنى از حدیث ابوهریره روایت كرده كه گوید

بخوانید، زیرا سوره حمد ام القرآن و س ع  هر گاه خواستید را بخوانید بسم ی الرحمن الرحیم را هم

الرحیم یكى از آیات آن مى باشد. از علماا مدینه مالك و غیر او، و از  و بسم ی الرحمن (43) المثانى

آیه  تقدند به این كه بسم ی یكاوزاعى و دیگران ، و از قراا بصره ابوعمر و یعقوب مع علماا شام

، و حنفیه هم به  جداگانه ایست كه براى بیان سرآغاز سوره ها و جدائى انداختن بین آن ا نازل گشته

file:///M:/فایل%20پزوهشکده/تحریف%20قرآن%20(292)/HTML/footnt01.htm%23link43


 21 
 

شده گفته اند بسم ی آیه اى از  همین قول معتقدند. از قراا كوفه حمزه و ط ق روایتى كه از احمد نقل

اقوال دیگرى هست كه مخالف با قواعد است و  گر در این جاسوره فاتحة الكتاب است نه سوره هاى دی

كه قائلند بر آن كه بسم ی یك آیه است و فقط یك نوبت  پیروى ندارد.مى گویم : براى آن گروه اندك

ندارد كه در حساب آید و اگر حجتى هم بیاورند بدون شك و تردید باطل  نازل شده دلیل قاطعى وجود

 . است و لغزاننده

 

 ار آياتتكر
 

مى آید بگوئیم بسم ی یك ار بیشتر نازل نشده و حال آن كه بسیارى  چگونه به دلیل این كه تكرار الزم

 سى و یك 55كه در سوره الرحمن  ( تكذبان ف اى االا ربكما) قرآن آمده مانند آیه از آیات بارها در

انا كذلك نجزى ) آیه المرسالت ده بار. و 77در سوره  ( للمكذبین ویل یومئذ) مرت ه تكرار شده . و آیه

آل  5بار در سرآغاز سوره اى بقره   صافات چ ار مرت ه . و آیه الم شش 17در سوره  ( المحسنین

، 33، هود 31آیه الر در ابتداى سوره یونس  . و15السجده  13لقمان  11روم  59عنك وت  1عمران 

، 01آیه حم شش مرت ه در اول سوره هاى مومن  ، و پنج مرت ه 35، الحجر 30، ابراهیم 35یوسف 

حم عشق هفت بار مى  05، !سوره شورى 02، احقاف 45 ، جاثیه00، دخان 01، زخرف 03فصلت 

 دو بار. و فرموده خداوند متعال 58، قصص 52شعراا  شود.و آیه طسم در آغاز سوره هاى

 

  (44) تنا ف م مسلمونالعمى عن ضاللت م ان تسمع اال من یومن بایا و ما انت ب اید

 

هادى در  آمده است جز این كه كلمه 11و دیگرى در سوره روم  57بار نازل شده كه در سوره نمل  دو

خواهد آمد به پیروى از  مى و این كار چنان كه بزودى تحقیقشسوره روم بدون یاا نوشته شده ب ادالع

تحریر در آمده بود. عالوه بر این ا،  مصاحفى بوده كه در دوران زندگى پیغم ر اكرم )ص ( به رشته

آشكارا فرموده اند: بسم ی به همان اندازه كه در قرآن  عقیده آنان ، با صریح بسیارى از اخ ارى كه

ندارد.با وجودى كه عادت و شیوه و همت پیغم ر خدا )ص ( و مسلمین بر  سازشىهست نازل شده ، 

كتاب اتقان از ابوسعید  38را از هر آن چه از او نیست برهنه سازند؛ و در نوع  این بود كه قرآن

 .كرده كه گوید: پیام ر خدا )ص ( فرمود: از من جز قرآن چیزى ننویسید روایت

 

 داردچرا سوره برائت بسم هللا ن

 

توبه گوید نه صحابه و نه افراد بعد از آنان هیچكدام در ابتداى این  نویسنده تفسیر المنار در اول سوره

 ننوشته اند زیرا چنان كه با سوره هاى دیگر نازل گشته بود با سوره برائت نازل نشده سوره بسم ی را

بسم ی در اول  است ، و در علت ن ودن بود. و گوید: این قول مورد اعتماد واقع گردیده و اختیار شده

قول شخصى بوده كه گفته است  آن سوره گفته شده : ننوشتن بسم ی در اول آن سوره بخاطر رعایت

است كه ن ودن بسم ی در آغاز آن بدین ج ت  آن سوره با انفال یكى مى باشد. و حال آن كه مش ور این

كشیدن بر روى كفار، و به هم زدن قراردادهاى با آنان  یراست كه ، چون نزول این سوره بخاطر شمش

گفته شده ، كه آن ا را س   و علت قرار دادن مشكل است . و چه بسا  است . جز این ها علل دیگرى هم

مورد این حكمت فرموده  یكى از دانشمندان در .(45) مش ور حكمت است نه علت گفته مى شود: گفته

بسم ی یك آیه از هر سوره مى باشد  است : ن ودن بسم ی دراول این سوره داللت دارد بر این كه

، قشیرى به گفتار آلت سنجش عموم است . در اتقان  بخاطر این كه استثناا به فعل همچون استثناا به
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ی در ابتداى سوره برائت بدین علت است كه ج رئیل در آن  سند صحیح روایت كرده است ن ودن بسم

 :در شاط یه گوید بسم ی را نازل نكرد. و

 

 (46)السورتین سنة جال موها ربة و تجمال و بسمل بین

 

بسم ی  قاصح در شرح آن گوید: شاعر در این بیت آگاهى داده است كه مردانى كه میان دو سوره ابن

ذكر نكرده اند باال برده اند  را آورده اند به سنت رسول ی عمل كرده اند. نموها یعنى سند آن را گر چه

 (50)و ابن كثیر (49) و عاصم (48) كسائى (47) قالون و آنان ع ارتند از عیسى بن مینا و آن را نقل كرده اند

دال از گفته اش بسند رجال نموها دربة به آنان اشاره شده است . و به كلمه بسنة  كه به باا و راا و

 شه : بخوانید آن چه را دراراده نموده نوشتن صحابه بسم ی را در مصحف ، و گفته عای نموها

دانست  مصحف هست . و آثارى را كه مى گویند: پیغم ر اكرم )ص ( پایان پذیرفتن سوره اى را نمى

داللت دارد كه بسم ی  مگر هنگامى كه بسم ی الرحمن الرحیم براو نازل مى شد. كه این اخ ار بر آن

پیشوایان معصوم ما )ع ( هم مانند آن چه از  ازبارها با هر سوره اى نازل گردیده است . من گویم : 

تفسیر عیاشى از صفوان جمال نقل شده كه گوید: امام صادق  آن ا نقل شده روایت گردیده چنان چه در

هیچ كتابى را از آسمان نازل نفرموده جز آن كه در سر آغازش بسم ی  )ع ( به من فرمود: خداوند

 سم ی الرحمن الرحیم شناخته مى شد كه سوره به آخر رسیده استبوده ، و با نزول ب الرحمن الرحیم

لیه السالم كه گوید در نامه اى به امام باقر ع همچنین در كافى از یحیى بى ابى عمیر هذلى نقل شده.(51) 

مورد شخصى كه در نمازش فقط به قصد سوره حمد بسم ی  نوشتم : فدایت گردم چه مى فرمائى در

خوانده و وقتى حمد تمام شده و سوره دیگر را شروع كرده بسم ی را  الرحمن الرحیم را در ابتدا

ود: براى به خاك عیاشى گفته اشكالى ندارد. حضرت به خط م ارك خود مرقوم فرم نخوانده است و

در خ ر صحیح محمد بن .(52) بینى او ناپسند داشتن او یعنى عیاشى آن نماز را دوباره اعاده كند مالیدن

آیا مراد سوره  ( القرآن العظیم س عا من المثانى و) : از آیهپرسیدم  ( مسلم گوید: از امام صادق )ع

 است . فرمود: بلى . عرض كردم : بسم ی الرحمن الرحیم از همان هفت آیه است ؟ فاتحة الكتاب

دیگر و حدیث اخیر بسم ی را از آیات  غیر این ها از روایات .(53) فرمود: آرى آن ب ترین آن است

 .ویژه سوره حمد مى داند

 

 (54)او بدات برااة لتنز یل ا بالسیف لست م سمال و م ما تصل ا

 

اضمار  شاط یه ( گفته است : ضمیر)ها( در )تصل ا( به برائت بر مى گردد كه از نظر ادبى) شارح

شود خواه خواننده آن  ق ل الذكر مى نامند و معنى شعر این است در اول سوره برائت بسم ی گفته نمى

برائت نماید. آنگاه حكمت در ترك بسم  ابتدا به خواندنرا به سوره ق لش انفال وصل كند یا نكند و فقط 

یعنى براى این كه سوره برائت ج ت خشم  ( لتنز یل ا بالسیف) : ی در اول آن را چنین بیان نموده

ترسانیدن است و در آن سوره فرمان به شمشیر كشیدن بر روى مشركین داده  گرفتن و بیم دادن ، و

ز على كه خدا از او خوشنود گردد پرسیدم چرا در سر آغاز سوره برائت ع ار گوید: ا شده است . ابن

است و در  ی الرحمن الرحیم نوشته نشده است . در پاسخم فرمود: چون بسم ی پناه و زن ار بسم

نازل شده است .  برائت زن ارى نیست با فرمان دست بر ق ضه شمشیر زدن و بر فرق مشركین كوبیدن

سوره برائت قولى كه مى توان  هیچ سخنى نمى باشد كه در تعلیل بترك بسم ی در اولمى گویم جاى 

با آن سوره نازل نشده بود و شیخ محمد ع ده در  اختیار كرد و با آن اعتماد نمود همان است كه بسم ی
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ان شده دیگرى كه براى علت ترك آن در اول سوره برائت بی تفسیرش همان را برگزیده واگر در اقوال

دلیل سالمى در دست ندارند.و آن كه گوید ترك بسم ی در اول سوره  دقت شود معلوم خواهد شد كه

كه در این سوره به شمشیر كشیدن و گسستن پیمان ا فرمان داده و بسم ی آیه  برائت براى آن است

 ده و گفته بسیارمى خواهد بگوید حكمتش این بوده نه آن كه علتش و در این صورت عقی رحمت است

هل اتیك حدیث ) خوبى است . زیرا در آغاز بسیارى از سوره هائى كه به عذاب نازل شده مانند سوره

بسم ی الرحمن الرحیم  (كه با سال سائل بعذاب واقع آغاز شده71و سوره معارج ) (88) ( الغاشیه

ره برائت نقل شده و گفته ناظم اول سو هست . و فرمایش امیرالمومنین على )ع ( كه در مجمع ال یان

الرحمن الرحیم بر سر آغاز سوره برائت نازل نشده كه  شاط یه كه حضرت فرمود: بدین ج ت بسم ی

رحمت است ولى سورة برائت نازل شده تا با شمشیر كشیدن و تاختن بر  بسم ی براى زن ار و م ر و

شنیدن از  فشرده سخن این است كه عمده ترین دلیل در اآن.(55) آن ا بردارد مشركین ایمنى را از

امیرالمومنین مخالف آن نمى  آن مانند همین فرمایش  است و اخ ار وارده در (56)معصوم و تع  د

روشن كند كه نازل نشدن بسم ی در سوره برائت به آن حكمت  باشند. زیرا آن حضرت مى خواهد

ند كه كه با آن نازل نگردیده چنان كه قشیرى و دیگران صریحا گفته ا است پس مى خواهد بفرماید

 . آن سوره فرود نیاورده ج رئیل آن را در

 

 چند ثمره فقهى
 

هر سوره مى باشد، و حجابى است كه میان دو سوره واقع شده و  چون دانستى كه بسم ی یك جزا از

 : ساخته باید بدانى كه بسیارى از مسائل فق ى بر او مرت  مى شود مانند آن كه آن ا را از یكدیگر جدا

نمازش  سوره حمد را شروع نماید و نیت كند بسم ی آن جزا سوره اخالص مثال باشداگر كسى  -1

 . باطل است

از حمد یا سوره دیگر باشد نمازش  همچنین اگر در وقت خواندن قل هو ی قصد كند بسم ی آن -2

 . باطل است

دارند بر او حرام  گفتیم خواندن همه چ ار سوره اى كه آیه سجده واج  اگر شخصى جن  است و -3

سوره  خواندن آیات سجده بنابراین اگر بسم ی را خواند و نیت كرد كه آن جزئى از یكى از است نه فقط

 . هاى سجده واج  دار است ، كار حرامى انجام داده است

عصر را مى خواند اگر ادله استح اب بر ج ر آن نمى بود، الزم بود بسم ی  مردى كه نماز ظ ر و -4

بخواند.  آهسته بخواند و بر مردى كه نماز مغرب و عشاا را مى خواند واج  است بسم ی را بلند ...را

را با هم جمع كند  و مانند این مسائل و كسى كه بخواهد سوره فیل و قریش یا سوره ضحى و انشراح

 .واج  است بسم ی را میان دو سروه بخواند

 

 ترتیب سوره هاى قرآن

 

در جاى  از آیات توقیفى است یعنى قرار دادن هر آیه اى را (57) این نیست كه تركی  سوره تردیدى در

كه ج رئیل به  )ص ( استمعین از سوره هائى به یك نوبت نازل نگشته اند به دستور پیغم ر خدا 

كردیم همه مسلمین بر این عقیده  فرمان خداوند به او خ ر داده بود و چنانچه ما در جلوتر آن را ثابت

یك ارگى نازل نشده چون مطل  در سوره ائى كه به  اجماع دارند.اما این كه گفتیم در سوره هائى كه به

سوره حمد و انعام و بسیارى از سور مفصل در  آن ا؛ مانند یك نوبت نازل شده واضح تر است ، زیرا

خاص را داشته اند نازل شده است . مقصود از مفصثل سوره هاى  حالى كه آیاتشان همین ترتی 

حوامیم ؛ شروع مى شوند و تا آخر قرآن ادامه دارند چنان كه در فن چ ارم از  كوتاهى هستند كه بعد از

سخن تن ا در  .(58) بیان شده است 39سیوطى در خاتمه نوع  مجمع ال یان ط رسى ، و در اتقان مقدمات

در میان دو جلد بر این هیئت كه حاال در معرض دید ما هست و  این است كه آیا ترتی  سوره هاى قرآن
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پیان یافته ، آیا این ترتی  در دوران پیام ر خدا  ( قل اعوذ برب النار) به سوره حمد آغاز گشته و به

یا نه  دستور او بوده است یا نه . آیا ترتی  سوره ها نیز مانند ترتی  آیات توقیفى بوده است )ص ( و به

به فرمان او مرت   )ص ( و . حق این است كه توقیفى بوده و قرآن به نحو كنونى در زمان پیام ر خدا

تدوین گردیده بوده ، و گروهى از  گشته ست . دلیل آن این است كه قرآن در دوران پیغ ر جمع شده و

خواندند، و ترتی  سوره ها به همین گونه كه  ( صحابه آن را جمع آورى كرده بودند و بر پیام ر )ص

پیغم ر مرت  گردیده است .و این قول  كه به دستور االن در مصحف هست همانند ترتی  آیاتى است

جدید مسلمین است ، و كسى كه از این قول روى برگردانده به برخى  عقدیه محققین از دانشمندن قدیم و

با خ ر واحد است ، یا دروغ گویان آن را ساخته اند تمسك كرده ، یا مقصود  اخ ار خالف قواعد كه

آن  ار آنان و رد و باطل نمودن آن نیازى نداریم چون مطل درنیافته است . ما به نقل گفت اصلى خ ر را

و چیزى بر  قدر روشن است كه این كار جز سخن را بدون فائده به درازا كشیدن ، سود دیگرى ندارد

 .مطل  نمى افزاید

 

 پیغمبر قرآن را جمع آورى كرده بودند اشخاصى كه در زمان
 

در دورن زندگى پیغم ر  :سوم از مقاله نخست گویدچاپ مصر، در فن  03ابن الندیم در الف رست ص 

 :خدا )ص ( این افراد قرآن را جمع آورى كرده بودند

 ( ابن ابى طال  )ع على -1

 سعد فرزند ع ید بن نعمان بن عمر و بن زید -2

 . ابوالدارداا، عویمر فرزند زید است -3

 . ابوزید؛ ثابت بن زید بن نعان -4

 . مالك بن امرى القیسابن كع  بنقیس بن  ابى -5

 . ع ید بن معاویه -6

 . بن صحاك زید بن ثابت -7

پیام ر خدا )ص ( قرآن را  سیوطى در اتقان باب بیستم و جاهاى دیگر آن نام عده اى را كه در دوران

كرده است و گفته است . بخارى از  جمع نموده اند، به اسناد و طرق گوناگون از مولفین بزرگ نقل

شنیدم پیام ر خدا )ص ( فرمود: قرآن را از چ ار  : روایت كرده كه گفت عمر و بن العاص ع دی بن 

و سالم ، و معاذ، و ابى بن كع  . نسائى به سند صحیحى از  تن فرا بگیرید: از ع دی بن مسعود،

ه آخر كه گفت : قرآن را جمع آورى كردم ، و هر ش  آن را از اول تا ب ع دی بن عمر روایت كرده

 ... رسول خدا )ص ( خ ر رسید، به من فرمود: آن را در یك ماه بخوان مى خواندم ، به

بسندى حسن از محمد بن كع  قرظى روایت كرده كه گفت پنج تن از انصار در دوران  ابن ابى داود

بن  پیام ر خدا )ص ( قرآن را گردآورى نموده بودند: معاذ بن ج ل ، ع ادة بن الصامت ، ابى زندگى

در ع د پیغم ر  كع  ، ابوالدداا، و ابوایوب انصارى . جز این ا اخ ار دیگرى در این مورد كه قرآن

كه گروهى از صحابه قرآن را  جمع شده وارد گردیده ، و چه زیاد است روایاتى كه نمایانگر این هستند

ع ( و ع دی بن على بن ابى طال  ) چندین مرت ه بر آن حضرت خوانده بودند كه از ایشان است

اینان از جمله اشخاصى هستند كه در زمان زندگى  . مسعود، و زید بن ثابت و ابى بن كع  و دیگران

حضرت خواندند و چند بار از اول تا به آخر در خدمت آن  پیغم ر قرآن را جمع كردند و بر آن

آن بزرگوار جمع و مرت  حال چگونه ممكن است قرآن در دوران زندگى  بزرگوار قرائت كردند با این

احتمال كه آنان بطور پراكنده قطعه هائى از قرآن را بر آن حضرت خوانده باشند،  نگردیده باشد. و این

در  مورد است و اصلى ندارد.اندك دقتى در نظم سوره ها بنمائید، و شدت اهتمام پیام ر خدا بى

، و عنایت آن  بردن ذوق و سلیقه در آن محافظت قرآن و دور نگ داشتن آن از اجت اد هر فردى و بكار

گران  ا در میان شما مى  حضرت به پاسدارى از آن ، و در گفته آن حضرت كه فرمود: من دو چیز

كرده اند كه ج رئیل در هر سال یك ار قرآن  گذارم قرآن كتاب خدا و اهل بیتم ....آن چه مسلمین روایت

یش دوبار.غیر این دو حدیث ، از اخ ارى كه در این زندگ را بر او عرضه مى كرد و در آخرین سال
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، خواهد ف مید كه آیات و سوره هاى قرآن همانگونه كه در زمان ما در  معنا وارد شده با كمترین تامل

 . دگرگونى و زیاده و كم جمع گردیده و مرت  شده بوده است مصحف هست بدون

 

 بیان

 

قرآن را بر او عرضه مى كرد و  رئیل در هر سال یك بارع ر ض گوید: ج -ابن اثیر در ن ایه در ماده 

به او مى آموخت و یاد مى داد و این از  سال دوبار؛ یعنى همه آن چه از قرآن نازل كرده بود را

چیز با یكدیگر و از همین نسخ است جمله عارضت  معارضه به معنى مقابله است مقایسه و سنجش دو

 . را به آن كتاب و روبرو كردم تابالكتاب بالكتاب یعنى سنجیدم این ك

االن ازى گفته : پروردگار تمام قرآن را یكجا به آسمان  از اتفاق گوید: ابوبكر بن 38در فصل هشتم نوع 

بیست و چند سال بطور پراكنده آن را وحى كرد، هر سوره بر اثر  دنیا فرو فرستاد و سپس در مدت

پرسنده اى نازل مى گشت و ج رئیل پیام ر اكرم را به  آمد و هر آیه در پاسخ امر تازه اى پدید مى

 آیه و سوره آگاهى مى داد، بنابر این اسلوب سوره ها مانند اسلوب و سیاق آیات و حروف جایگاه هر

اى را پس و  قرآن است كه همه آن ا از پیغم ر گرامى )صلى ی علیه وآله ( مى باشند و هر كس سوره

 . م زده استپیش كند نظم قرآن را بر ه

القران گوید: ترتی  سوره ها بدینسان نزد خداوند در لوح محفوظ هم  كرمانى در كتاب ال رهان فى علوم

، و بر همین نحو رسول خدا، )صلى ی علیه وآله ( هر سال قسمتى از قرآن را  به همین ترتی  است

بدرود  نمود و در سالى كه ج ان راسال بر او نازل شده بود با ج رئیل مقابله و رویارو مى  كه در آن

بود كه  ((59) و اتقوا یوما ترجعون فیه ی )حیات گفت دوباره مقابله كرد، آخرین آیه اى كه نازل شده

 .به آن بزرگوار دستور داد كه بین دو آیه ربا و دین قرارش دهدجان  خدا  ج رئیل از

بطور  گوید: قرآن نخستین بار یكجا از لوح محفوظ به آسمان دنیا فرود آمد آنگاه چندین بار طی ى

و تنظیم شده  پراكنده به مقدار مصالح نازل گشت ، و بعد به همان صورت كه در لوح محفوظ نگارش

 .گردید بود در مصحف ا یادداشت

زندگى پیام ر خدا بر همین ترتی  بوده چه آیات و چه  و بی قى در المدخل گوید: قرآن در دوره

 . سوره ایش

ترتی  سوره ها و جا دادن آیه ها در جایگاه اى موجود، قطعا از وحى سرچشمه  : و ابن الحصار گفته

 . است گرفته

ها مانند ترتی  آیات  ن مورد كه ترتی  سورهآنگاه سیوطى پس از نقل اقوال دیگرى از بزرگان در ای

 . توقیفى است گفته است

بودن ترتی  سوره ها داللت دارد اینكه حامیم ها بلكه بین سوره  مى گویم : و از امورى كه بر توقیفى

شده و همچنین بین طسم شعرا و طسم قصص با طس فاصله شده ، با اینكه این  هاى آن ا جدائى افكنده

از آن دو مى باشد، پس اگر در جاى خود قرار دادن سوره ها از روى اجت اد بود  رسوره كوتاهت

 .را پشت سر هم قرار مى دادند و طس را بعد از سوره قصص ، مى آوردند مس حات

 از اتقان نیز درباره مناس ت آیات و سوره ها و اینكه ترتی  هر یك از آیه ها، و 62 سیوطى در نوع

 . اى تعالى بوده چند قول دیگر آورده استسوره ها، به دستور خد

طلوع ص ح آشكارتر، و از خورشید فروزان در نیمروز نمایان تر است در اینكه  مى گویم : مطل  از

به  كردن سوره هاى این كتاب ارزنده ال ى و ترتی  آن بر این طرز شگفت انگیز نمى باشند جز آمیخته

دروغ بسته و سخن  ر آنچه را ما ثابت كردیم بگوید بر خدافرمان خداى تعالى ، و كسى كه در قرآن غی

كوچكى قائل شده اند كه ترتی   ناصواب گفته و بر كتاب او و پیام رش دروغى ساخته است . و گروه

 . ابوبكر مرت  شده است سوره ها در دوران زندگى پیام ر خدا ن وده و در ع د

اند و بر ط ق آن استدالل كرده اند و به  تمسك نمودهمى گویم : بعد از چشم پوشى از دلیلى كه به آن 

 .ظاهر آن گول خورده اند
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 على علیه السالم نخستین جمع آورى كننده قرآن است
 

از پیام ر خدا تنظیم شده ، قطعا نخستین كسى كه بعد از رسول  اگر پذیرفتیم كه سوره هاى قرآن بعد

)علیه السالم ( بود و آن حضرت كه دورد خدا بر كرده شخص امیرالمؤ منین  خدا قرآن را جمع آورى

و  كامال آگاهى داشته كه آیات درباره چه چیز و كجا و چه وقت و براى چه كسى نازل شده ، او باد كه

نیست كه  بزرگان صحابه قرآن را از او مى آموختند، و قرآن را از او یاد مى گرفته اند، و شكى

بر اینكه او در ع د  گران بوده ، و همه مسلمانان اتفاق دارندشناخت آن حضرت به قرآن بیشتر از دی

 . است پیام ر خدا حافظ قرآن بوده و چندین بار آن را بر پیغم ر خوانده

است چنانكه ما  بنابراین تردیدى نیست كه جمع و ترتی  آن حضرت حجت است زیرا آن جناب معصوم

از وهن و فساد محفوظ  ر چه را معصوم بیاوردن ج ال الغه بیان داشته ایم و ه 517در شرح خط ه 

مصحف ا و قرائت قرآن دیده مى  است و بر همه افراد بشر حجت است ، و این ترتی  كه هم اكنون در

 . قرائت كرده است شود همان است كه على )علیه السالم ( ترتی  داده و

ائل على )علیه السالم ( گفته است فض ابن ابى الحدید معتزلى در دی اچه شرحش بر ن  ج ال الغه درباره

علیه السالم ( در این باب مورد توجه همگان قرار ) : اما قرائت قرآن و اشتغال به آن و اهتمام على

اند كه آن حضرت قرآن را بر پیام ر خدا حفظ مى كرد و جز او  گرفته است چنانكه همه بر این عقیده

ست كه قرآن را جمع كرده و همه محدثین نقل كرده پس او نخستین كسى ا دیگرى آن را حفظ نمى كرد

بیعت ابوبكر سر باز زد شیعیان مى گویند تااخیرش بدان ج ت بود كه به بعیت به  اند كه او چندى از

شده  مایل ن ود، ولى اهل حدیث این را نمى گویند بلكه مى گویند مشغول به جمع آورى قرآن ابوبكر

اگر در زندگانى  او نخستین فردى است كه قرآن را جمع كرده و چون بود، پس این داللت دارد بر اینكه

بعد از وفات پیغم ر، او به جمع  پیام ر خدا )صلى ی علیه وآله ( جمع شده بود دیگرى نیازى ن ود كه

پیغم ر، او به جمع آورى آن مشغول گردد. هر گاه به  آورى شده بود دیگر نیازى ن ود كه بعد از وفات

مراجعه كنى خواهى یافت كه پیشوایان قراا همگى قرائتشان به او  در مورد قرآن نوشته شدهكت ى كه 

ابوعمروبن عالا، و عاصم بن ابى النجود و غیر آنان چون قرائت آن دو باز مى  بر مى گردد، مانند

فرا  اوابى ع دالرحمان بى سلمى قارى ، و ابوع د الرحمان كه شاگرد او بود، و قرآن را از  گردد به

بسیارى از فضائل  گرفته . پس این فن از فنونى است كه سرانجامش به آن حضرت باز مى گردد مانند

 . و فنون كه جلوتر گفتیم . پایان گفته شارح ن ج ال الغه

 

 تنظیم سوره ها به اجتهاد صحابه نبوده
 

ع خود آن ا را آورده اند چنان كه سیوطى در اتقان و دیگران در جوام . مى گویم اخ ارى وارد شده است

 ع ( و غیر او قرآن را جمع كردند و بر ط ق آن اخ ار قومى قائل شده اند كه سوره ها) كه امیرالمومنین

اخ ار چس یده اند و  در میان دو جلد بعد از پیام ر خدا به اجت اد صحابه تنظیم شده ، چون به ظاهر آن

 اند اخ ار چس یدهحال آن كه غفلت كرده اند از این كه ظاهر آن 

ترتی  سوره ها و قرار  و حال آن كه غفلت كرده اند از این كه ظاهر آن اخ ار منافاتى ندارد با آن كه

مصحف هست به فرمان پیغم ر بوده چنان  دادن هر یك از آن ا را در جایگاه ویژه اى چنان كه حاال در

ر او، تو نیز گمان برى كه قرآن بعد از مذكور و غی م ادا از گفته فاضل كه حق هم همین است . پس 

نیز بعد از آن حضرت انجام گرفته ، ما به خواست خدا بزودى  پیام ر جمع شده و ترتی  سوره ها

چاپ مصر از فن سوم از مقاله  03توضیح خواهیم داد.ابن الندیم در الف رست  بیشتر از این مطل  را

 ه من حدیث كرد، گفت خ ر داده شدم از ع دالرحمان بنابن المنادى گوید: حسن الع اسى ب : اولى گفته

آن  ابى حماد، از حكحم بن ظ یر سدوسى ، از ع دخیر، از على )ع ( كه هنگام در گذشت پیغم ر

قرآن  حضرت مشاهده كرد مردم سست و مضطرب شده اند و فال بد مى زدند پس سوگند خورد كه تا

صفحات كاغذ  آن قرآن از صفحه دل على )ع ( بهرا جمع كرد، و آن نخستین مصحفى است كه در 

جعفر بود، و من در زمان  منتقل شده و در آن جمع گردیده است . آن گاه گوید: آن مصحف نزد خاندان
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رحمت خود سازد دیدم ، مصحفى بود  خودمان آن را نزد ابى یعلى حمزة الحسنى كه خدا او را مشمول

و بنو حسن فرزندان امام حسن آن را با گذشت  ى بن ابى طال كه چند برگ از آن افتاده بود به خط عل

، از اتقان بسندى 38نگ دارى مى كنند.سیوطى در نوع  زمان از هم به ارث مى برند و دست بدست

خدا )ص ( چشم از ج ان  روایت كرده است كه على )ع ( فرمود: چون پیام ر (60) حسن از ع دخى

نگیرم تا این كه قرآن را جمع كنم ، و  فانى فرو بست ع د كردم كه ردایم را جز براى نماز جمعه بدوش

طریق دیگرى روایت كرده كه محمد بن سیرین از  با چنین تصمیمى آن را گرد آورى كردم . باز به

با ابوبكر پایان یافت على بابن ابى طال  خانه نشین شد، به  عكرمه نقل كرده است كه چون مراسم بیعت

بیعت با تو را دوست نداشت ، ابوبكر او را احضار كرد تا این كه گوید ابوبكر به  ابوبكر گفته شد كه او

در  كن است چیزهائىحضرت گفت : چه باعث شده كه از امن كناره گرفته اى ؟ فرمود: دیدم مم آن

را جمع كنم .  كتاب خدا افزوده شود با خود گفتم كه ردایم را نپوشم جز براى نماز تا این كه قرآن

همچنان كه در آغاز نازل شده  : ابوبكر به او گفت : خوب نظرى دارى . محمد گوید: به عكرمه گفتم

دادند تا آن را آن گونه كه نازل شده  هم مى بود آن را گرد آورد. پاسخ داد: اگر بشر و پرى دست بدست

به اسناد خودش از سعید بن  (61) كتاب الصواعق المحرقه جمع آورى كنند نمى توانستند.ابن حجر در

هیچیك از صحابه نمى گفتند هر چه مى خواهید از من بپرسید جز على )ع (  :مسی  نقل كرده كه گوید

یكى از كسانى است كه قرآن را جمع كرد و بر پیام ر خدا )ص ( عرضه داشت .  ( و گوید: على )ع

نشده  گوید: ابن سعد از على )ع ( نقل كرده است كه فرمود: به خدا سوگند هیچ آیه اى نازل همچنین

، دلى  دانستم در چه موردى نازل شده ، و بر زیان چه كسى ، چون پروردگارممگر آن كه مى 

كه على )ع ( فرمود:  تیزاندیش و زبانى گویا به من عطا فرموده است . و گوید: ابن سعد نقل كرده است

كه من آگاهى دارم كه در ش  نازل  بپرسید از من از كتاب خدا زیرا محققا آیه اى از آن نیست مگر آن

گوید: ط راین در كتاب االوسط از ام سلمه نقل  .ه یا در روز، در هامون نازل شده یا در كوهسارشد

 :مى فرمود ( كرده است كه گفت شنیدم پیام ر خدا )ص

 

 جمع آورى كرده على علیه السالم قرآن را به ترتیب نزول

 

 بر من وارد شوند.و درقرآن ، و قرآن با على است ، از هم جدا نمى شوند تا بر ل  حوض  على با

رسیده كه او پس از درگذشت پیام ر خدا  آورده است كه ابن حجر گوید: از على )ع ( روایتى (62) اتقان

مى گویم : این ابن حجر، احم بن على حجر  .(63) رى كرده است)ص ( قرآن را به ترتی  نزول جمع آو

 ملق  به شیخ االسالم صاح  كتاب االصابة فى معرفة الصحابة و كتاب تقری  الت ذی  ، و عسقالنى

كه همنام  (64) هجرى بوده ، و نویسنده الصواعق المحرقة 855ب اى دیگر است كه وفاتش در سال كتا

 ان فرو بسته است و جالل هجرى چشم از ج 971كه سال  اوست ، احمد بن محمد بن على هیثمى است

درگذشته است . از ع ارت ابن حجر استفاده مى شود كه قرآنى را كه  از ج ان 931الیدن سیوطى سال 

است غیر قرآنى است كه سوره هایش بر ط ق آن چه اكنون در مصحف است  على )ع ( گرد آورده

زول سوره ها و آیات را على )ع ( خواسته است در اسن جمع آورى ترتی  ن مرت  شده بوده ، پس

كه دانشمندى دست به قلم مى برد و قرآن را تفسیر مى كند و تعداد قرائت ا را بیان  روشن كند همچنان

در نوشته  كند. دانشمند دیگرى قلم بدست مى گیرد و فقط علل وجوه قرائت ا را مى نگارد، و دیگرى مى

دیگرى اخ ار وارده  دور از ذهن قرآن را وخود به لغات قرآن مى پردازد، و دیگرى الفاظ نادر و 

كدام یكى از اغراض گوناگون قرآن  مناس  با هر آیه اى را در تفسیر خود مى آورد و غیر آن ا كه هر

موید این عقیده ما است حدیثى كه ثقة االسالم  را دن ال مى كنند، زیرا هر كسى را ب ر كارى ساختند

اصول كافى به سند خودش از سلیم بن قیس هاللى در حدیثى  زكلینى آن را در باب اختالف الحدیث ا

نقل كرده كه آن حضرت در پاسخ او مفصال مطال ى بیان نموده تا این  ( طوالنى از امیر المومنین )ع

 پیغم ر خدا )ع ( هیچ آیه قرآنى نازل نمى شد جز آن كه برایم مى خواند و بر من دیكته كه فرمود: و بر

خاص و  خط خود مى نوشتم و تاویل و تفسیر ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و مى نمود، و من به

عطا كند، از آن  عام آن را به من مى آموخت و از خدا خواست كه به من نیروى بخاطر سپردن آن را
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آموخت ، و هر علمى را كه به  زمان كه آن دعا را درباره من كرد هر آیه اى از كتاب خدا را كه به من

خدا به او آموخت از حالل و حرام و امر و  نكردم ، و آن چه را كته نمود و من نوشتم فراموش من دی

بر پیغم رى ق ل از او نازل شده بود درباره طاعت و  ن ى كه بوده با خواهد بود، و هیچ كتابى كه

، آن گاه داد. و من حفظش كردم و یك حرف آن از خاطرم محو نشد معصیت نماند اال آن كه به من یاد

ن اد و از پرودگار خواست كه قل م را از علم و ف م و حكمت و نور پر كند.  دست خود را بر سینه من

 اى رسول خدا پدر و مادرم فدایت ، از آن هنگام كه آن درخواست را از خدا درباره من : من گفتم

این ترر  ، آیا پس ازنمودى چیزى را از یاد ن ردم ، و آن چه را هم ننوشتم از دستم نرفته است 

  (65)بیمناك نیستم فراموشى برایم دارى . فرمود: نه ، من از فراموشى و نادانى نس ت به تو

 آمده : و هر آینه كتابى براى شما آورده ام كه (66)االنوار فرمایش امیرالممومنین )ع ( چنان كه در بحار

هیچ كس به  كامل است و مشتمل بر تاویل و تنزیل و محكم و متشابه و ناسخ و منسوخ است . بنابراین

ها در زندگانى  ور قطعى نمى تواند بگوید كه حضرت على سوره ها را جمع مرت  نموده و سورهط

ابوبكر و دیگران قرآن را جمع  پیغم ر مرت  ن وده ، و اخ ار دیگرى هم كه داللت دارند بر این كه

ر ن وده . ترتی  سوره هاى قرآن به فرمان پیغم  .كردند نیز از همین ق یل است و بر این داللت ندارد

 . آویز خود قرار دهد قطعا به اشت اه افتاده است پس هر كه آن ا را براى آن غرض دست

 

 اكنون قرآن بر طبق قرائت على علیه السالم قرائت مى شود هم
 

 :فرموده خداوند ط رسى در مجمع ال یان در تفسیر

 

  (67)علیه عرف بعضه و افرض عن بعض و اظ ره ی

 

عایش هم  كسائى تن ا عرف بدون تشدید خوانده و دیگران عرف به تشدید خوانده اند، و ابوبكر به :گوید

آن را وارد در  ه حرف و قرائتى است كه منقول به تخفیف را برگزیده است . گفته است : آن از د

را خالص گردانم و آن  قرائت عاصم از قرائت على بن ابیطال  )ع ( نمودم تا این كه قرائت على

شخصى را مى دید كه عرف را به  قرائت حسن و ابى ع دالرحمن سلمى است . ابو ع د الرحمن و وقت

و حفص بن سلیمان بزاز  (68) ابوبكر بن عیاش  :متشدید مى خواند او را با سنگریزه مى زد. مى گوی

النجود ب دله روایت مى كنند، و عاصم یكى از هفت تن قاریانى است كه  هر دو از عاصم بن ابى

تر رسیده ولكن صداهاى اعراب قرآن كه هم اكنون رائج است ، تن ا بر ط ق قرائت تا قرائتشان به حد

 از عاصم اعراب گذارى شده و از آن چه ط رسى از ابن عایش نقل كرده بر مى آید كه قرائت حفص

عیاش در  عاصم همان قرائت امیر المومنین على بن ابى طال  است مگر در ده كلمه كه ابوبكر بن

حاال متداول است همان  وارد كرده تا قرائت على )ع ( خالص گردد، بنابراین قرائتى كهقرائت عاصم 

تفسیرش در ذكر نام اى قراا گوید:  قرائت على )ع ( مى باشد. و همچنین ط رسى در فن دوم از مقدمه

  ((69)و او بر على بن ابى طال  )ع پس اما عاصم بر ابى ع دالرحمن سلمى قرائت كرده است

 

 مزيت قرائت عاصم

 

سادگى و مزیت و شایستگى آن  این كه در مصحف گرانمایه تن ا قرائت عاصم بكار گرفته شده ، براى

بودنش در این است كه از قرائت  از اض طاست و چون از قرائت اى دیگر ب تر ض ط كرده ، و ر

به قرائت متواتر هر یك از قراا س عه خوانده  امیرالمومنین )ع ( گرفته شده . گر چه جایز است قرآن

مطل ى فرموده كه متنش اینست دقیق ترین این قرائت اى  شود. عالمه حلى قدر سره در كتاب منت ى
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قرائت عاصم است كه بر روایت ابى بكر بن عیاش ذكر هستند همان  هفتگانه نزد آن كه داراى بینش

تذكره فرموده است : قطعا این مصحفى كه اكنون در دست ما هست از روى  شده است . در كتاب

استنساخ شده . محقق طوسى قدر سره در تجرید گوید: على )ع ( از همه مردم  ( مصحف على )ع

اب از همه صحابه كتاب خداى واالى توانا ب تر ج ت كثرت ج اد او و... و چون آن جن برتر بود به

شاگردان  كرد. فاضل قوشجى در شرحش بر آن گوید پس بیشتر ائمه قراا فراگرفته اند، زیرا آنان حفظ

قائلیم كه اوال قطعا ترتی   ابوع دالرحمن سلمى بودند كه شاگرد على )ع ( بوده است . مختصر آن كه ما

و همه محققین از علماا شیعه و سنى بر  . ستند به دستور پیغم ر استسوره ها مانند آیات توقیفى و م

فراوان است و معتقدیم كه قرآن بعد از وفات پیغم ر جمع  :این عقیده اند و شواهد و براهین بر اث ات ا

و اجت اد صحابه مرت  گردیده باشد، بخاطر آن كه ف میدى ، اخ ارى  نشده تا سوره هایش بر ط ق نظر

نموده اند بر مدعایشان داللت ندارد. از آن هم كه چشم پوشى كنیم گوئیم كه شیعه و   ا تمسككه به آن

حفظ نموده  اتفاق دارند در این كه امیرالمومنین )ع ( در دوران زندگى پیام ر خدا )ص ( قرآن را سنى

بیشترى داشته شناخت  بوده و چندین بار بر آن حضرت قرائت كرده و در مورد قرآن از همه صحابه

به نقل از كافى در  3ج  62 ( از ن ج ال الغه و همچنین وافى )ص 518است . على )ع ( در خط ه 

دسترر مردم آن زمان قرار داشت  پاسخ شخصى كه از احادیث مج ول و خ رهاى گوناگونى كه در

پیام ر خدا  تا آن كه فرمود: همه اصحاب پرسید، فرمود: آن چه در دست مردم است حق است و باطل

بخواهند كه چیزى را به آن ا بف ماند تا جائى كه دوست داشتند  نمیتوانستند چیزى از او بپرسند یا از او

از راه برسد و از آن حضرت بپرسد تا آن ا هم بشنوند و از آن مطال  چیزى بر  بادیه نشینى یا غری ى

گروهى از  .(70) ظه ام جاى مى دادممگر این كه از آن حضرت مى پرسیدم و آن را در حاف من نگذشت

االن معمول مى باشد قرائت على )ع ( است و او نخستین فردى  دانشمندان بزرگ گفته اند: قرائتى كه

آن را جمع آورى كرده و او در همه علوم مورد اعتماد صحابه بوده و در قر بوده كه بعد از پیغم ر

 به او مراجعه مى كردند، بویژه نزد اصحاب ما امامیه كه به عصمت او قائلند و به اتفاق قرآن و احكام

 : همه مسلمین ، پیغم ر )ص ( در حق او فرموده

: على با قرآن ، و قرآن با على است . برتر است . فرموده است  در داورى و حكومت على از همه شما

است ، و حق با على است به هر طرف كه بگردد. و...بنابراین ترتی  سوره  فرموده است : على با حق

 شیوه اى كه خدا و رسولش اراده كرده اند واقع شده . سپس مى گوئیم : فرض كنیم بر این هاى قرآن بر

ع د ابوبكر و به  گرفته بعد از زندگى پیغم ر بوده و فقط دركه ترتی  سوره هائى كه میان دو جلد قرار 

نیست در این كه امیرالمومنین  دستور او بوده چنان كه از ظاهر پاره اى از اقوال بدست مى آید. سخنى

در دوران خالفت خودش آن را ت دیل مى كرد  على )ع ( آن را پذیرفته و آن را پسندیده است ، و گرنه

برایش امكان نداشت و چون آن بزرگوار معصوم است و  این كار در ع د ابى بكراگر گفته شود كه 

 . پذیرش و امضایش براى ما حجت است

آن نیست ، پس  عالوه بر این كه تركی  سوره ها از آیات اجماعى است و چنان كه ف میدى خالفى در

تمام آیات و سوره هائى كه بر  اگر بالفرض ترتی  سوره ها بدستور معوصم هم ن اشد بنابر آن چه گفتیم

دارد و به هر صورت و حالت چیزى در آن  پیغم ر نازل شده همان است كه االن ما بین دو جلد قرار

این استدالل روشن شد كه قول فقیه بحرانى در كتاب و  زاید نگردیده و چیزى هم از او كم نشده پس با

حفى كه االن موجود است از جمع معصوم نیست گرد آورى قرآن در مص دیگران كه مانند او گفته اند؛

 . دور از ثواب است ، بى مدرك و بى ن ایت

 

 قرآن چیزى كم و زياد نكرده ، بلكه مردم را بر يكقرائت جمع كرده دلیل روشن بر اين كه عثمان از

 

مسلمانان دیگر در حفظ و نگ  انى قرآن بى ن ایت سخت كوش  باید توجه داشته باشى كه صحابه و

حمایت قرآن فراوان بود كه هزاران انسان به او روى آوردند و دانستى كه  بودند و انگیزه ها بر نقل و

كه  یاران پیام ر )ص ( تمامى قرآن را از بر كرده و بر لوح دل نگاشته بودند و اما آنان گروهى از

بنابراین هر  آورد،پاره اى از قرآن را حفظ كره بودند عددشان را نمى توان به حساب و شمارش در 
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گرفتن علوم و  شخصى كه در شیوه برخورد صحابه با قرآن و سخت كوشى آنان در نگ دارى و

 . زیاده و كمى در آن جدا پوچ است احكامشان را از آن اندك دقتى بنماید، خواهد دانست كه احتمال نفوذ

موده باشد. براى این كه عقل یا چیزى از آن كم ن هیچكس ادعا نكرده كه عثمان چیزى در قرآن افزوده

كه با آن همه كوششى كه از طرف مسلمین ج ت حفظ قرآن  مى گوید چنین چیزى امكان پذیر نیست

همه روى زمین قرآن و شماره سوره ها و آیاتش را مى دانستند  بعمل مى آمده و با آن كه مردم در

ن آن بزند بلكه او مردم را به یك فرصتى بود كه دست به كم و زیاد كرد دیگر كجا براى عثمان چنان

 بقیه قرائت ا را بدور افكند، بدین گمان كه با آن كار قرآن از زیاده و كم شدن محفوظ قرائت جمع كرد و

آن وارد  خواهد ماند و مى پنداشت كه زیادى قرائت ا س   مى شود تا آن چه از قرآن نمى باشد در

بردارد، ابى بن كع  گفت یا  توبه را 15از آیه  (... ذه یكنزون ال و الذین) گردد.عثمان خواست و او

ام بن م . به تفسیر در منثور سیوطى رجوع شود  باید و او را بجایش بن ید و یا باید شمشیرم را بر شانه

بیشمارى از مشایخ را در آن باره پیش رویت قرار مى دهیم تا خود چه  )فاف م (.اینك اقوال و آراا گروه

وجوه قرائت ا زاید شد تا به اندازه اى كه  چون ناسازگارى در (71)التین و غیر او گفته اند نبیندیشى . اب

خواندند و این كار آنان را به جائى اى با ل جه خود مى  با وجود ل جه هاى فراوان قرآن را هر دسته

خطا مى دادند، عثمان از خطرناك شدن كار ترسید، لذا همه آن  كشانده بود كه به یكدیگر نس ت

استنساخ كرد، سوره ها را به هان ترتی  كه بود قرار داد، و از بقیه ل جه  مصحف ا را در یك مصحف

 -: قرآن به لغت ایشان فرو فرستاده شده هر چندقریش بسنده نمود و استدالل مى كرد كه  ها به ل جه

دردسرى ایجاد  اجازه داده شده بود كه توسعه یابد و به لغت دیگران نیز خوانده شود. تا در آغاز كار

 .كرد نشود، عثمان دید نیاز به این كار پایان پذیرفته پس به یك لغت اكتفا

قرائت اى ثابت و معروفى  مع كردن مسلمین برقاضى ابوبكر در كتاب االنتصار گفته : مقصود عثمان ج

وادار كرد كه مصحفى برگیرند كه تقدیم و  كه از پیغم ر رسیده لغو قرائت اى دیگر بود. او مردم را

كنار آن ا ننوشته باشند، و آن چه تالوتش نسخ شده بود با آن  تاخیرى در آن ن اشد، و تاویل آیات را در

د، تا م ادا در نسل اى بعدى فساد و ش  ه پدید آید. حارث محاس ى گفته نگرد چه تالوتش بجا مانده درج

 مردم ش رت یافته است كه عثمان جمع كننده قرآن بوده ولى این طور نیست ، بلكه عثمان : در میان

انصار كه وى  مردم را بر یك وجه خواندن قرآن واداشت بر م ناى قرائتى كه او و هر یك م اجرین و

حروف قرائت ا پیش آمد از  ود برگزیده بودند زیرا وقتى كه اختالف مردم عراق و شام درآن را دیده ب

قرائت اى بى قیدى بودند كه بر اسار حروف  آشوب و بلواترسید، اما ق ل از آن مصحف ا به وجوهى از

كه على شده بودند.در اتقان از محاس ى مذكور نقل كرد،  هفتگانه اى كه قرآن بر آن ا نازل شده نوشته

من بیفتد هر آینه با مصحف ا همان كار را مى كردم كه عثمان كرد.  )ع ( فرموده : اگر حكومت بدست

داود به سندى صحیح از سوید بن غفله روایت كرده كه گفت : على )ع ( فرمود: جز  گوید: و ابن ابى

ن ود و  با مشورت ما چیزى درباره عثمان نگوئید به خدا سوگند آن چه در مصاحف انجام داد جز نیكى

گزارش رسیده كه  در حضور ما انجام گرفت ، به ما گفت : درباره این قرائت ا چه مى گوئید؟ به من

بقدرى باال گرفته كه نزدیك  برخى به یكدیگر مى گویند قرائت من ب تر از قرائت تو است و این كار

ى من آن است كه مردم بر یك مصحف را :است به كیفر بیانجامد. گفتم : نظر خودت چیست . پاسخ داد

ن اشد. گفتم : خوب نظرى دارى . گوید : و قاضى  جمع شوند، و دیگر تفرقه و دسته بندى در كار

عقیده ما همه قرآنى كه پروردگار آن را نازل فرموده ، و نوشتن آن  ابوبكر در كتاب االنتصار گفته : به

تالوتش را بر نداشت همین است كه مصحف عثمان  را نسخ نكرد و پس از نزول را دستور داد، و آن

 است و از آن چیزى كم نشده و به آن افزدوه نگردیده و نظم و ترتی ش بر آن چه خداوند فرا گیرنده آن

آن چه در آخر  مظم فرموده و پیام ر خدا ترتی  داده برقرار مانده ، آن چه مقدم بوده موخر نشده ، و

آن ا را مسلمین از پیام ر  ی  آیات هر سوره و جاها و شناخت مواضعبوده به پیش نیفتاده ، و ترت

را ض ط كرده اند، و امكان دارد خود  گرامى )ص ( ض ط كرده اند، همچنانكه خود قرائت ا و تالوتش

واحتمال دارد آن را به امت واگذارده باشد كه پس  پیغم ر سوره هایش را در جاى خود قرار داده باشد

بزرگوار چنین كارى را ننموده باشد سپس گفته احتمال دوم به  ار را بنماید و خود آناز خودش این ك

گویم بلكه قول اول متعین و حتمى است و تردیدى نداریم در این كه  واقع نزدیكتر است . من مى
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ص ( خود ع ده دار ترتی  سوره ها نیز بوده است چنانكه گذشت . در اتقان ) شخصیت واالى پیغم ر

 لغوى در كتاب شرح السنة گفته است : صح ابه قرآن را كه پروردگار بر پیغم رش فرو :گویدنیز 

ترر آن كه  فرستاده بود میان دو جلد جمع كردند بدون این كه چیزى از آن را زیاد و كم نمایند، از

نحو كه از آن را به همان  م ادا با از بین رفتن آن كه به سینه سپرده بودند چیزى از آن كم شود، پس

پس و پیش كنند.یا از براى آن ترتی   پیغم ر )ص ( شنیده بودند نوشتند بدون آن كه چیزى از آن را

باشند، و رسول خدا )ص ( آن چه از قرآن بر او نازل  جدیدى اتخاذ نمایند كه از پیام ر گرامى نگرفته

د و به آن ا یاد مى داد، با مصحف ا هست به اصحاب خود مى ف مان مى شد به ترتی ى كه هم اكنون در

كه به هنگام فرود آوردن هر آیه به آن حضرت مى گفت : این آیه بعد از فالن  امالا و دستور ج رئیل

جمع  فالن سوره نوشته شود. پس ثابت شد كه تالش صح ه بر این مدار بود كه قرآن را یك جا آیه در

شده است . قادر  محفوظ به همین گونه نوشته كنند نه این كه آن را مرت  كنند.چون كه قرآن در لوح

پراكنده در مواقع نیاز فرو فرستاد، و  متعال آن را یك جا به آسمان دنیا نازل فرمود، آن گاه آن را بطور

گوید: و ابن داود از طریق محمد بن سیرین از كثیر بن  . ترتی  نزول غیر از ترتی  خواندن آن است

عثمان مى خواست مصحف ا را بنویسد دوازده تن از قریش و انصار  قتىافلح روایت نموده كه گفت : و

فرستادند و جع ه جزوه هاى قرآن را كه در خانه عمر بود آوردند، و عثمان بر  را جمع كرد، پس آن ا

 نظارت مى كرد و چون درباره چیزى با هم اختالف مى كردند جایش را خالى مى گذاشتند و كارشان

شنیدم كه مى  خیر مى انداختند. گوید: و از ابن وه  نقل شده است ؟ گفت : از مالكنوشتن آن را به تا

العرفان گوید: بخرى از ابن  گفت فقط بنا بر آن چه از پیام ر مى شنیدند قرآن تالیف شده . در مناهل

را ((72) الذین یتوفون منكم و یذرون ازواجا )زبیر روایت نموده كه گفت : به عثمان بن عفان گفتم : آیه

رهمان سوره است نسخش كرده پس چرا بنویسى ، آن را واگذارم و معنایش این است  آیه دیگرى كه ؛

آن با آیه  و به حكم آن عمل نكنى ، چون كه حكم آن را بنویسى ، یا گفته باشد چرا آن را بنویسى كه چرا

و گفتار  .(73) تغییر نمیدهم ق ل از او برداشته شده ! گفت : اى فرزند برادرم چیزى را از جاى خودش

مقدار راما نقل كردیم بخاطر تایید بود چون مطل  در آن  در این زمینه هست و این كه ایندیگرى هم 

نیازى به نقل همه اقوال نیست . عثمان را در كارش به دو ج ت  روشن اتر از آن است و در آن

 :سرزنش مى كنند

 .سوزاندن او مصحف ا را س ك شمردن دین بود -1

این كار برج و باروكشیدن به دور قرآن براى رخنه نكردن  اگر این كار راه محافظت قرآن بود و -2

قرائت اى گوناگون را جایز نمى فرمود. و بطور كامل در این مورد سخن  دشمن در آن بود. پیام ر خدا

 كه عثمان با این كار مى خواست همه مردم را بر یك قرائت جمع كند، معذلك آنقدر گفته شد.و با آن

 .متواتر آن به هفت تا رسید قرائت ا زیاد شد كه

 

 نگارش قرآن شیوه
 

و دقت مسلمین و كوشش آنان در صحت و درستى قرآن م ین ، نوشتن قرآن ، و نحوه  از شدت توجه

 گانه الف ایى است كه نویسندگان وحى براى نخستین بار در ع د پیغم ر )ص 58به حروف  نگارش آن

اجازه   شیوه مخالف آئین نگارش است ، ولى به هیچكس نوشته بودند، اگر چه در برخى مواضع ، آن (

تواتر ض ط گردیده و  داده نمى شود كه قرآن را بنویسد مگر بر ط ق همان شوره اى كه از گذشته به

 .این سخت گیرى دو ج ت دارد

 .نخورده باقى بماند تا قرآن همان گونه كه بوده دست -1

 . كند و لو از ج ت شیوه نگارش تحریف در آن رخنهپیشگیرى و مواظ ت از آن كه م ادا خطر  -2

حرمتش آشكار است ، زیرا نگارش قرآن از شعائر  بلكه مى گوئیم : دگرگون ساختن شیوه نگارش قرآن

كه تا روز بازپسین از ش  ه ها، و تحریف دشمنان محفوظ  دین است ، و حفظ شعائر واج  است تا این

بشر، كه تا انقراض عالم با كمال اطمینان به آن احتجاج كنند. افراد  بماند، و حجت باشد بر تمامى

شعائر دیگر واج  است مانند آن كه در سرزمین مكه باید حدود مرزهاى منى و  همچنان كه حفظ
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 كع ه ، و آرامگاه پیغم ر و غیر آن ا حفظ گردد.ج ت تایید این مطل  چند موضع از قرآن مشعر و خانه

تغییر و ت دیل و  ى آوریم تا كامال برایت روشن گردد كه قرآن از همه وجوهرا به عنوان شاهد مثال م

 . است تحریف و تصحیف و زیاده و كمى مصون گردیده و دست نخورده باقى مانده

 

 قرآن نمونه هايى از شیوه نگارش اولیه
 

 : در همه مصاحف به تاا كشیده نوشته شده مثال : كلمه مرضات

1- 

 

 (74)نفسه ابتغاا مرضات ییشرى  و من النار من

 

 در آیه دیگر: مثل و -2

 

  .(75)اموال م ابتغاا مرضات ی الذین ینفقون

 

3- 

 

  (76)ابتغاا مرضات ی فسوف نوتیه اجراعظیما و من یفعل ذلك

 

4- 

 

  (77)لم تحرم ما احل ی لك ت تغى مرضات ازواجك یا ای ا الن ى

 

 : نعمت نیز در مصاحف به تاا كشیده نوشته شده كلمه

 

 

 

  (78)امنوا اذكروا نعمت ی علیكم یا ای ا الذین
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 جاى دیگر و ما در مقام حصر آن نیستیم . كلمه رحمت در همه مصاحف به تاا 11همچنین در  و

جا به تاا كشیده 39بینت در  مورد دیگر. كلمه 31و  ((79) شده : )اذ قالت امرات عمرانكشیده نوشته 

با این كه ((81) ویدع االنسان بالشر دعااه بالخیر )كلمه یدع در آیه ((80) نوشه شده : )ف م على بینت منه

.((82) وسوف یوتع ی المومنین اجرات عظیما )ندارد بدون نوشته شده . كلمه یوت در آیه عامل جزمى

 كه عامل جزم دهنده اى ندارد. كلمه )یعفوا( در آیهبا این  بدون یاا نوشته شده

 

  (83)فقد جائكم رسولنا ی ین لكم كثیرا مما كنتم تخفون من الكتاب ویعفوا عن كثیر بااهل الكتاب

 

 نوشته شده با آن كه صیغه مفرد است و معموال الف بعد از جمع آورده مى شود.و در تمامى به الف

در فرموده  مصحف ا هر جا بسم ی الرحمن الرحیم نوشته شده الف اسم انداخته شده . و حال آن كه

  و در فرموده خداى تعالى : و ما  .الف اسم نوشته شده ((84) خداوند: )اقراباسم ربك الذى خلق

 

  (85)العمى عن ضاللت م ان تسمع اال من یومن بایاتنا ف م مسلمون انت ب ادى

 

از كلمات  ب ادى با یاا نوشته شده با این كه همین آیه در سوره روم بدون یاا است . و چه بسیار كلمه

چه بسا فعل ماضى  سازگار نمى باشد، مثال قرآن است كه طرز نگارش آن با قواعد دستورى علم نحو

است از فعل مفردى كه  است كه بر صیغه جمع است و در آخرش الف نوشته شده است . و چه زیاد

افزوده شده با این كه نیازى به  آخرش به الف نوشته شده . و چه زیاد است كلمه اى كه در وسطش الف

است كه در قصیده شاط یه و كتاب االتحاف و  ال زیادآن ن وده . و جز این ا كه ذكر نمودیم شاهد مث

كه در مورد رسم الخط رساله هاى جداگانه اى نوشته اند  كتاب اى دگر نوشته شده و بسیارى از بزرگان

خواننده بزرگوار باید توجه داشته باشد كه این قرآنى كه بین دو جلد نوشته شده  آن ا را آورده اند تا پس

پیروى از  بر آخرین پیام ر ال ى )ص ( فرود آمده تا بدانجا كه صحابه به خاطركتابى است كه  همان

نحو و رسوم خط  مصحف ائى كه در ع د پیغم ر نگاشته شده بود در شیوه نگارش آن به قواعد علم

نشود و هیچ كس گمان ن رد  دگرگونى عرب توج ى نكرده اند تا این كه خط قرآن و حروفش دستخوش 

نقطه اى از آن تغییر داده شده ، یا كم و  یف شده ، و یا در وقت نسخه بردارى كلمه یاكه در آن تصح

طرح خط و  متاخرین درباره گوید: گروه زیادى از متقدمین و (86) زیاد گردیده است . سیوطى در اتقان

عربى بر آن است  شیوه نگارش آن كتاب اى مخصوصى تصنیف كرده اند. تا آن كه گوید: قانون زبان

بر آن نوشته مى شود، و  گانه الف باا با مراعات ابتدا به آن ، و وقف 58كه هر لفظى به حروف 

رده اند كه در پاره اى از حروف ك دانشمندان علم نحو براى آن اصول و قواعد دستورى خاصى تنظیم

از مالك پرسیده شد آیا مى شود مصحف را  : خط مصحف امام با ین قواعد سازش ندارد. اش   گفته

پاسخ داد: نه قرآن را جز مطابق با نوشته نخستین نمى  مطابق قواعدى كه مردم پدید آورده اند نوشت ؟

و سپس گفته است از علماى مسلمین مخالفى ندارد. المقنع روایت كرده ،  شود نوشت .الدانى این را در

 گفته از مالك سئوال شد از حروفى كه در قرآن است مانند )واو( و )الف ( آیا فتوا مى در جاى دیگر

 .دهى كه آن ا در مصحف تغییر یابد

نمى ، كه در نوشتن زاید شده و در قرائت خوانده  گفت : نه . ابو عمرو گفته منظور واو و الفى است

امام احمد گفته : مخالفت خط مصحف عثمان در واو یا یاا یا الف و  شود، مانند واو در اولوا. گوید: و

مى گویم سخنى را كه احمد در حرمت مخالفت با خط مصحف گفته حق است . غیر آن ا حرام است
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به آن نداریم قدرى جلوتر بیان نمودیم و در حرمت آن اگر حدیث خاصى ن اشد، نیازى  همانطور كه در

كه  اتقان گوید: بی قى در شع  االیمان گفته هر كسى مصحفى مى نویسد شایسته است حروفى را . در

كه نوشته اند بنویسد و  با آن این مصحف ا را نوشته اند رعایت نماید و با آن ا مخالفت نورزد، و آن گونه

 چیزى را جابجا و دگرگون نسازد، زیرا آنان دانشمندتر

كردن آن چه  زبانشان راست تر و مانتدارتر از ما بوده اند، بنابراین زی نده نیست كه در تداركو  و دل

 . نگاشته اند ما براى خود حقى پنداریم

 

 باشد؟ چرا رسم الخط حروف قرآن مخالف با قواعد رسم الخط ديگران مى
 

استوارى و زی ائى و خوبى نه تن ا  مى گوید: خط عربى در آغاز طلوع اسالم از لحاظ (87) ابن خلدون

بود، چون عرب ها در وضع بادیه نشینى و  به مرحله ن ائى كمال بلكه به حد متوسط هم نرسیده

بودند. باید دید چه نظریه هائى به خاطر رسم الخط  دور وحشیگرى به سر مى بردند و از پیشه و هنر

متعارف خود نوشته اند پدید آمده است . آن ا با خطوطى كه از زی ائى  قرآن كه صحابه آن را با خطوط

 نداشت ، اصول خط قرآن را نوشته اند، و در نتجه در ننظر كارشناسان ، بسیارى از شیوه ب ره چندانى

را از  د و رسوم صنعت خط سازش ندارد، و سپس تابعین نیز همان رسم الخطآنان با قواع نگارش 

از پیغم ر  لحاظ تیمن و ت رك رسم الخط اصحاب پیام ر پیروى كرده اند، همان صحابه اى كه پس

فرا گرفته بودند.چنانكه  ب ترین افراد بشر بشمار مى رفتند و گفتارهاى وحى را از قرآن و سخن پیام ر

دانشمندى را از لحاظ ت رك سر مشق خود قرار  نیز برخى از افراد خط یكى از اولیاا خدا یادهم اكنون 

یا نادرست تقلید مى كنند و هیچ نس تى میان این دو وجود  مى دهند و شیوه رسم الخط او را خواه درست

توجه آن خط در شده ، و رسم الخط آنان پایدار گردیده و دانشمندان هم م ندارد، چه شیوه صحابه پیروى

 شده اند. در این باره به پندار بعضى از بى خ ران ن اید اعتنا كرد كه مى گویند صحابه مواضع معلوم

مى كند خط  به هنر خط كامال آشنا بوده ، و خط را بسیار خوب مى نوشته اند، و این كه برخى تصور

كه مخالف قیار  واردى راآنان مخالف اصول و قواعد رسم الخط است درست نیست ، بلكه كلیه م

این  (88) در ال اذبحنه شمرده اند مى توان توجیه كرد. مى گویند در مواضعى نظیر اضافه شدن الف

یا زائد ((89) نداده ، و در زیاد شدن یاا در )بایید ذبح روىزیاده ج ت آگاه ساختن بر این است كه 

 بر كمال قدرت خداوند، و مانند این ا از توجی اتى كه بر روى هیچ شالوده اى جز ادعاى هشدارى است

كه آنان معتقدند  بى دیل استوار نیست ، و تن ا س  ى كه آنان را به این گونه توجی ات واداشته این است

مى كنند، و مى  خط، خالص  با این گونه بیانانت صح ابه را از تو هم نقص ، و نداشتن م ارت در

دور مى سازند، و آنان نقصان این كمال  پندارند كه خط كمال بشر است و بنابراین توجیه صحابه را از

براى آن چه از خط ایشان كه بر خالف م ارت ها و  را به كمال در م ارت خط نس ت مى دهند، لذا

دست و پا مى كنند در صورتى كه این شیوه درستى نیست .  اصول رسم الخط است این گونه دلیل ائى

ودى خود به دین یا خصال باز از كماالت نمى باشد زیرا نقص آن بخ باید دانست كه خط درباره آنان

صنعت بستگى دارد به وسائل گذراندن زندگى افراد بشر و بر حس  عمرا و  نمى گردد، بلكه نقصان

آن پیشرفت مى كند چون از كوزه همان برون آید كه در اوست . پیغم ر اكرم )ص (  همكارى در راه

مى  نس ت بمقام وى از كماالت بشمار و پیش كسى درر نخوانده بود، و این صفت درباره او و امى بود

بدور بود، اما  رود، زیرا و از فراگرفتن صنایع علمى كه كلیه آن ا از اس اب خوشگذراندن زندگى است

پروردگار خویش توجه داشت و لى ما  امى بودن یا بیسوادى درباره ما كمال نمى باد چه پیام ر فقط به

مانند همه صنایع و حتى علوم اصطالحى و بنابراین  ى كنیمدر راه زندگانى دنیا یا یكدیگر همكارى م

از تمامى این ا ولى بر عكس درباره ما چنین نمى باشد. مى گویم  كمال درباره پیغم ر بدور بودن اوست

آوردى روشن شد كه آن چه بعضى بیخردان گفته اند كه امثال این امور مخالف با  : و از دالئلى كه ما

 . ناخ رگى نویسنده بوده ، پس متابعت او واج  نیست ، حقیقتا اشت اه استاست و از  رسم الخط

 

 قرائت قرآن بر طبق هفت قرائت متواتر است
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مسلمین در حفظ و حراست قرآن كریم از هر چه گمان میرود  از دالئلى كه با آواى بلندش كوشش

به قرائت اى هفتگانه متواتر  جان مى رساند، این است كه آنان قرآن را موج  تحریف گردد را به گوش

 به قرائت اى افراد تك روى كه خود را از اجتماع جدا ساخته اند گر چه آن روایت شد از مى خوانند، نه

سوره ها و  پیغم ر )ص ( روایت گردیده باشد زیرا اعتماد آنان در قرائت ا و شیوه نگارش ، و ترتی 

 نه هم هر چه بهبلكه مى گوئیم : از قرائت اى هفتگا (91)نه اجت اد (90) آیات همه اش م نى است بر سماع

هر چند  هفت قارى مش ور نس ت داد شود ولى تواترش ثابت نگردیده باشد پیروى كردنش جایز نیست

همان تواتر است ،  در سنجش ، با قواعد زبان عرب موافق باشد زیرا مالك در پیروى كردن قرائت ،

انند حكم بقیه قرائت اى م  پس قرائت ائى هم كه از همان هفت قارى مش ور بدون تواتر رسیده حكمش

االسالم ط رسى در مجمع ال یان گوید: همه  شاذ و بر خالف قاعده ، خواندش جایز نیست . مثال امین

 : قراا معایش را در فرموده خداى تعالى

 

  (92)فى االرض وجعلنا لكم فی ا معایش قلیال ما تشكرون و لقد مكناكم

 

پس  (93)، همزه خوانده اند، و بعضى ها از نافع نقل كرده اند كه و معائش با مد و همزه خوانده بدون

از قراا س عه است ، به آن قرائت شاذ جایز نیست  چون اى روایت از نافع متواتر نیست اگر چه او

ونه كه قارى مانند یعقوب بن اسحاق یافت مى شود بدینگ خوانده شود.اگر بگوئى آیا عكس این هم

سجستانى ، و اعمش ، و ابان بن تغل  و مانند ایشان از قراا س عه  حضرمى ، و ابوحاتم س ل بن محمد

 قرائت ایشان متواتر باشد؟ مى گویم : مانند این موارد چه بسیار است ولكن اعت ار آن ا ن اشد ولى بعضى

قرائتش جایز  ت اى هفتگاه است ، پس هر چه موافق آن ا بوداز ج ت آن است كه قرائت موافق با قرائ

مردم به دو علت در قرائت ایشان  است و گرنه نمى توان بر آن ا اعتماد كرد و قرآن را به آن ا خواند. و

است كه آنان با داشتن مقام شامخ علمى كار خود را  همراه شده اند و پیرو آنان گردیده اند: علت اول آن

به این رشته زیاد اهمیت مى داند، ولى دانشمندان دیگرى كه قل  بودند در قرائت قرآن و منحصر كرده

بودند گر چه قرائت ائى به آنان نس ت داده شده ولى جزا شواذ محسوب گردیده  از اینان یا همزمانشان

دیگر  علومتن ا به علم قرائت قرآن نمى پرداختند و بیشتر به فقه و حدیث و مانند آن ا از  چون آنان

مختلف قرآن داشتند  مشغول بودند. و علت دوم این است كه آنان با مقام علیم و اطالعاتى كه از وجوه

گرفتند كه مدرك و سندش به امام یا  قرائتشان را حرف به حرف از اول تا به آخر قرآن از كسانى مى

علی م هم با ین قرائت ا  مى گویم : عالوه بر این ها ائمه ما سالم ی (94)یكى از قارئان بزرگ مى رسید

را از قراا مى گرفتند و ائمه آن ا را در  موافقت نموده اند چون در عصر ایشان رائج بوده و مردم آن ا

آنان منع نمى كردند بلكه مى گوئیم همه جا قرائت خاندنان  ا از گرفتن قرائت اىنمى كردند و مردم ر

هفت قرائت است و كم اتفاق افتاده قرائتى از ایشان روایت شود كه غیر  عصمت موافق قرائت یكى از

 .متواتر باشد چنان كه بر آگاه مت حر در علوم قرآن با مطالعه دقیق مطل  روشن مى شود از قرائت اى

است . و  گر بگوئى قرآن به یك قرائت نازل شده پس چگونه خواندن آن به بیشتر از یك قرائت جایزا

موج  تحریف و تغییر  قرائت اى متعدد متعدد غیر از تحریف چه مى باشد. گویم : اوال اختالف قرائت ا

یزى كاسته مى افزدوه مى شود و نه چ قرآن نمى گردد، و با اختالف قرائت ا در قرآن ، نه كلمه اى

برگرداندن ضمیر و كیفیت تلفظ ، و خطاب ، و غی ت ،  گردد، زیرا اختالف آن ا در اعراب و صداها و

كلماتى است كه شایستگى براى آن دارد و با هر یك از قرائت ا كه  و مفرد، و جمع ، و مانند این ا در

 .نخورده باقى مى ماند قرائت ا آیات و كلمات قرآن بحالت اصلى خودش دست خوانده شود همه

 

 چند نمونه
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 مثال در آیه -1

 

  (95)ق لك اال رجاال نوحى الی م من اهل الرى و ما ارسلنا من

صیغه  با یاا مضموم و حاا مفتوح یوحى خوانده بنابر آن كهعاصم نقل كرده كه او نوحى را  ابوبكر از

بنابر آن كه  مج ول باشد. و حفص از عاصم همین كلمه را با نون مضمومه و حاا مكسور خوانده

محفوظ و دست نخورد  صیغه متكلم مع الغیر باشد. و معناى هر دو وجه هم درست است وذات لفظ هم

 . باقى مانده

ابوبكر از عاصم نقل كرده كه را به  ((96) ونئا بجان ه انعمنا على االنسان اعرض و در آیه : ))اذا2- 

شن است كه این موج  و حفص از عاصم روایت نموده كه آن را به فتحه خوانده ، و رو اماله خوانده ،

 .و تغییر كلمه نمى شود تحریف

قول عاصم به تشدید ذال خوانده و  تذكرون را ابوبكر از (((97) فاع دوه افال تذكرون )و در آیه3- 

 .شود تشدید و آن موج  ت دیل ذات كلمه نمىحفص بدون 

صیغه مفرد و حفص به  را ابوبكر به (ذربتنا)(ازواجنا و ذریتنا من) : و در فرموده خداى تعالى -4

آورده شده و براى هر كدام دلیلى  صیغه جمع خوانده . و امثال این ا كه در كت  فن قرائت و تفاسیر

آن ا را، در صورتى كه به پیغ ر خدا منت ى  اجماع دارند كهمحكم و حجتى پیروى شده هست ، مسلمین 

مت حر در قرائت ا پوشیده نیست كه آن ا موج  تحریف  گردد باید پذیرفت . و بر شخص آگاه پى جو و

را بیان مى كند، به عنوان مثال این حدیث كه از پیغم ر )ص (  نمى شود، بلكه آن وجوه درستى تلفظ

 :صحیح است دو جور خوانده شود ( ا رار كل خطیئةالدنی) :رسیده كه فرمود

 . حضرت فرموده : دنیا سر سلسله هر ت ه كارى است همانگونه كه مش ور است -1

 همزه )ار ( به صداى خوانده شود یعنى پول سر سلسله هر ( الدینار، ار كل خطیئة) :خوانده شود -2

الدین  مانده است . یا شعرى را كه قط بزهكارى است . هر گونه خوانده شود ذات جمله محفوظ 

درباره خلیفه  شیرازى در مجلسى كه عده اى شیعه و سنى جمع بودند در پاسخ شخصى كه عقیده وى را

 : بالفصل پیغم ر پرسید گفت

 

  (98)الن ى من بنته فى بیته من فى دجى لیل العمى ، ضواال دى فى زیته خیر الورى بعد

 

به  ( است مقصود از من پیام ر خدا باشد و ضمیر اول )بنته ( برگردد و ضمیر دوم )فى بیته ممكن

و ضمیر  برگردد امیرالمومنین على )ع ( و احتمال دارد مراد از من ابوبكر باشد و ضمیر اول به او

تغییرى در شعر نمى  دوم به پیام ر خدا )ص ( و همچنین است در مصرع دوم و این كار موج  هیچ

اجازه داده اند واین مثل آن مى ماند كه  شود. و ثانیا مى گوئیم پیام ر خدا )ص ( و ائمه هدى )ع ( آن را

س زوارى در منظومه )اللئالى گونه خوانده شود مثال حكیم  فردى از ما اجازه مى دهد كه كالمش بر دو

 : المنتظمه ( گفته است

 

 كلى الكلى بحمل اولى و غیره لشائع الحمل فاالمنطقى
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نوشته اجازه داده است كلمه كلى دو گون خوانده شود و گوید:  سپس در شرح منظومه كه خود بر لئالى

مر حاضر است كه ماضى ، و یا این كه به كسر كاف صیغه مفرد مذكر ا كلى یا بضم كاف مخفف كلى

است و یاا آخرش براى اطالق است و الم در لشائع بنابر وجه اول براى  آن وكل و مضارعش یكل

بنابر وجه دوم براى اختصاص . و در قرآن هم همین گونه است . شگفتا كه صاح   تعلیل است و

پایان  واتر نیستند و درالكالم در كتاب صالت مسل پیدا كرده به این كه قرائت اى هفتگانه مت جواهر

بپردازد مى ف مد  بحث طوالنى كه در آن مورد فرموده است . گوید كسى كه به پى گیرى سخنان آنان

ریشه دیگرى ندارد، چنان كه در  كه قرائت ایشان جز استن اط خودشان و آن چه به فكر خود پسندیده اند

شاره شده از ج ت این كه قرائت پیغم ر )ص ( ا كتاب ائى كه درباره علم قرائت نوشته اند به این مطل 

 .را در برابر قرائت آنان بحساب آورده اند ( و قرائت على )ع ( و قرائت اهل بیت )ع

در علم قرائت اطالعات فراوان دارند، و این ن وده است مگر  بدین س   آنان را اشخاصى دانسته اند كه

مى شد براى مردم طریقه كه دیگران رفته بودند گام آنان استاد و كاردان  براى این كه وقتى یكى از

 عقیده متواتر محدود را نمى پذیرفتند و گرنه آن قرائت مختص به او نمى شد بلكه به نمى ن اد و

رسیده بداند،  مقتضاى عادت الزم بود كسى كه در دوران او زندگى مى كند به آن چه را به تواتر به او

چیزهائى كه جدا خیلى بعید بنظر  چشمه اصلى آن خیلى دور ن ود، و از چون فن آن ا یكى بود، و از سر

زندگى مى نمائیم بر تواتر آگاهى یافته باشیم ولى  مى آید اى است كه ما كه در چندین قرن بعد از آن ا

 .دیگرى متواتر بوده اطالع نیافته باشد بعض آن قراا بر قرائتى كه نزد

باب مثل در سوره حمد و غیر آن از سوره هاى دیگر قرآن  كه از همچنانكه حركت ا و ساكن هائى نیز

صر ع مى گویم : ما روشن ساختیم كه قرائت اى هفتگانه از.(99) مى آید هست تواترشان بنظر خیلى بعید

جایز دانسته جز این  ائمه )ع ( تا كنون متواتر بوده ، بلكه پیغم ر خدا )ص ( نیز اختالف قرائت را نیز

است به خالف قرائت اى هفتگانه اى  كه آن قرائتى كه با هفت قرائت متواتر موافق ن اشد فقط گمان آور

اند. و اجماع خ رگان در هر فنى آن ا را پذیرفته  كه از صدر اسالم تا كنون همه مسلمان ا بطور اجماع

آنان تخصصى ندارد با اجماع آن ا مخالفت كند، زیانى به آن  حجت است ، و چنانچه فردى كه در فن

كتاب اى تفسیر و قرائت ا را به دقت بررسى كند خواهد دانست ؟ اجماع  نمى رساند. و شخصى كه

ر هر دوره اى ، حتى در زمان اى قرائت اى نسل هر عصرى بعد از نسل عصر دیگر، د مسلمین در

شده كه  معصومین ، به سماع بوده . و حق در آن نظرى است كه از عالمه قدر سره در ن ایه نقل ائمه

را بى اعت ار نمى سازد،  گفته است : و مخالفت آنان كه علم قرائت را نمى دانند در اجماع مسلمین ، آن

شخصى كه علم نحو را بلد نیست بگوید  است ، پس اگر زیرا در اجماع و خالف ، قول اهل خ ره معت ر

ندارد بگوید عالم حادث نمى باشد، یا بر خداوند لطف  فاعل مرفوع نیست و یا فردى كه علم كالم یاد

شیعه یا نحویین ضربه اى وارد نمى سازد. عالوه بر این كه قرائت اى  واج  نیست به اجماع مسلمین یا

 )ص ( باز مى گردد، چنان كه پیش از این گفتیم كه همه قارئان به ابىپیغم ر  متواتر سرانجام به

گرفته بود، و على  ( ع دالرحمان بین سلمى قارى باز مى گردند، او قرائت خود را از امیرالمومنین )ع

 گوید: عاصم قرائت خود را بر ابوع دالرحمان (100) )ع ( از پیغم ر اكرم )ص ( ابن الندیم در الف رست

حمزه  خوانده ، و سلمى بر حضرت على ، و على )ع ( بر پیغم ر )ص ( همچنین گفته است على ابن

به قرائت على )ع (  ابى لیلىكسائى قرائت خود را بر ع دالرحمان بى ابى لیلى خوانده ، و قرائت ابن 

كتاب اى اتقان و مجمع ال یان ط رسى فن  مى باشد و همچنین بقیه قارئان . پس تو اى خواننده عزیز به

حال قارئان ، و در مورد علم قرائت اى قرآن نوشته شده  دوم از مقدمه اش ، و بقیه كتاب ائى كه در شرح

برهانش را بطور كامل بدست آورى ، و در نتیجه مجالى روشن گردد، و  را مطالعه كن تا دلیلش بر تو

 باقى نخواهد ماند. عالمه حلى قدر سره در كتاب تذكرة الفق اا فرموده است : مسئلد، براى اندیشه بد

قرائت متواتر  واج  است از قرائت ا قرائت متواتر را بخواند و آن هفت تا است و جایز نیست قرائت ا

بخواند، و واج  است از  است و جایز نیست قرائت اى شاذ و غیر معمول رارا بخواند و آن هفت تا 

ع ( آن را در بر گرفته ، چون ) آیات آن چه را متواتر است بخواند و آن آیاتى است كه مصحف على

 .آن ، مصحف اى دیگر را به آتش كشید بیشتر صحابه نس ت به آن نظر موافق داشتند و عثمان جز
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 ف قرآنحرو شماره آيات و
 

به شدت اهتمام مسلمین به ض ط قرآن ، و نگ داریش از تحریف را آشكار مى سازد این  از چیزهائى كه

ها و  كه آنان در صدد بر آمدند تا كلمات ، و آیات و حروف حتى صداهاى آن زبرها، یرها، پیش است

فصلى جداگانه  آن تشدیدها و مدهاى قرآن را به شمارش در آوردند و سیوطى در كتاب اتقان براى

 سید حیدر فرزند على بن حیدر؛ علوى حسینى در (101)آورده . مرحوم فیض كاشانى قدر سره گوید

یكصد و  شتر قارئان معتقدند همه سوره هاى قرآنتفسیر خود به نام المحیط االعظم گفته است : بی

و هفت هزار  چ ارده تا ست ، و تمامى آیاتش شش هزار و ششصد و شصت و شش تا، و كلماتش هفتاد

حرف است ، و  و چ ارصد و سى و هفت تا، و حروفش سیصد و بیس و دو هزار و ششصد و هفتاد

هل اتى از  72سوره  است . ط سى در تفسیر زبرها آن نود و سه هزار و دویست و چ ل و سنه فتحه

طال  )ع ( مى رسد و آن  مجمع ال یان روایتى نقل كرده كه سندش به امیرالمومنین على بن ابى

، به ثواب هر سوره بر گونه اى  حضرت فرموده است : از پیغم ر اكرم )ص ( از ثواب قرآن پرسیدم

سوره  330گفت : آنگاه پیام ر فرمود تمام قرآن  جا كهكه از آسمان نازل شده بود مرا خ ر داد، تا آن 

حرف مى باشد، جز نیك بختان دگرى در  153551حروف قرآن  آیه و كلیه 2512دارد وهمه آیات آن 

قرائت آن را جز اولیاا خداى م ربان دیگرى ع ده دار نمى شود.ابن  فراگرفتن قرآن رغ ت نمى كنند و

گویم : افراد زیادى   .اختالف مردم در آیه هاى قرآن را ذكر نموده است (102) الف رست الندیم در كتاب

ند. از جمله : تالیفات خود آورده ا به شمارش حروف قرآن اقدام كردند و دیگران از آنان نقل كرده و در

اند، و  شمارشگران ، اندازه عدد آن را مختلف بیان كرده (103) مولى احمد نراقى در كتاب خزائن

فقط از ناحیه  ن اختالف نمى باشد، ولى اختالفتردیدى نیست كه انازهگیرى امثال این كارها بدو

چنان كه دانستى  شمارشگران است نه از مصحف زیرا قرآن یكى است و از نزد، یكى نازل شده و

كاسته نشده است . هدف ما  چیزى از آن ت دیل نگرددیه ، و حرف در آن افزوده نگشته و چیزى از آن

سخت كوشى همه مسلمین در حفظ  قط آن است كه ازاز تذكر بحث شمارش سوره ها و آیات و حروف ف

اشتغال به پى جوئى آن فائده اى نادر و  كردن كالم خدا را از كوچكترین تحریف آگاه شویم ، هر چند

شمارش كلمات و حروف فائده اى سراغ ندارم براى  چه نیكو است كالم سخاوى كه گفته است : براى

فقط در كتابى بدرد مى خورد كه زیاده و كاستى در آن ممكن  آین كه آن كار اگر ب ره اى داشته باشد

 (104)امكان ندارد مى بود و چنین كارى در قرآن

 

 آيات در قرآنها علت اختالف شماره

 

دارند  آیه ها و س   آن س  ش همان است كه سیوطى در اتقان گفته است : مسلمین اجماعاختالف  اما

كرده اند. تا این  قرآن داراى شش هزار آیه است آن گاه در رقمى كه افزون بر این عدد است اختالف

هر آیه اى كه مى رسید از  كه گوید: و س   اختالف در عدد آیات این است كه پیغ ر )ص ( بر سر

هنگامى كه محل آن را مى ف یمد آن را  اندن باز مى ایستاد تا ج رئیل جاى آن را مشخص كند وخو

هنگام شنونده گمان مى كرد فاصله اى در بین نیست  براى تمام كردن وصل مى كرد به آیه ق ل ، در آن

گوید: باید  مجمع ال یان در تعداد آیات قرآن و سود شناختن آن . ط رسى در فن اول از دی اچه تفسیر

كوفه در شماره آیات گفته اند صحیح تر از اعدادى است كه دیگران گفته اند و  دانست رقمى را كه اهل

گوید:  سندش برترى دارد چون آنان از امیرالمومنین على ابن ابى طال  گرفته اند. تا این كه زنجیره

بشمرد ثواب بیشترى  ان خود آن ا رافائده شناختن آیات قرآن این است كه خواننده قرآن وقتى با انگشت

داشت ، و دست و دل و  خواهد داشت ، و دست و دل و زبانش با هم اشتغال ثواب بیشترى خواهد

بازپسین گواهى خواهند داد، زیرا همه  زبانش با هم اشتغال به قرآن پیدا كرده اند، و بى تردید روز

كار زودتر مى توان حفظ كرد و چون خواننده آن  اعضاة مورد سئوال قرار خواهند گرفت ، و چون با

از پیغم ر اكرم )ص ( روایت كرده است كه فرمود: قرآن را  از س و ایمن نیست . ع دی بن مسعود
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فرارى است . آن حضرت به برخى زنان فرمود: با بند انگشتان بشمارید زیرا  مواظ ت كنید زیرا كه آن

مى  شوند و از آن ا باز پرسى مى شود و به سخن گفتن واداشتهآن ا هم مورد سئوال واقع مى  در قیامت

را مانند چیزى  شوند. حمزة بن ح ی  كه یكى از قراا س عه است گوید: عدد، میخ اى قرآن است كه آن

امثال این امور كمتر اتفاق مى  كه میخكوب شده ، ثابت و استوار نگه مى دارد . بطور كلى در شمارش

گرامى ن اید به س   آن اختالفات ول بخورد و  دو تن با هم یكى باشد، و خواننده افتد كه نتیجه شمارش

گفته  (105) اند. تعج  است از فیض كاشانى كه در كتاب وافى گمان ن رد كه شاید مصحف ا مختلف بوده

بین مردم ش رت دارد كه قرآن داراى شش هزار و ششصد و شصت و شش آیه است . و  است امروزه

و  روایت ط رسى را كه در مجمع ال یان از پیام ر )ص ( نقل كرده و در جلوتر ذكر شد آورده آنگاه

گفته : پس  داده ، زیراسپس یكى از احتماالت در اختالف روایت و ش رت را اختالف مصاحف قرار 

امیرالمومنین )ع ( جمع  شاید آن چه بجاى مانده است نزد اهل بیت )ع ( باقى باشد، و در قرآنى كه

یافته ، و در مقدمه ششم از تفسیرش  كرده موجود باشد. لیكن آن مرحوم از این راى برگشته و آگاهى

نقل نمود گفته است : مى گویم و بر تمامى تحریف قرآن  بنام الصافى بعد از آن كه چند روایت در مورد

این است كه بنابراین تقدیر براى ما اعتماد بر چیزى از قرآن باقى نمى  این ا اشكالى وارد مى آید و آن

داده  تحریف گردیده یا تغییر بنابراین ، در هر آیه اى از قرآن احتمال مى رود دستخوش  ماند. زیرا

حجتى باقى نمى  نازل كرده است باشد، پس براى ما در قرآن اصال شده باشد و بر خالف آن چه خدا

غیر آن ا از بین مى رود.با این  ماند و در نتیجه فائده امر به به پیروى آن سفارش به چنگ زدن به آن و

 :كه خداوند فرمود

 

  (106)عزیز ال یاتیه ال اطل بین یدیه و ال من خله و انه لكتاب

 

 .تغییر به آن راه مى یابد چگونه تحریف و (.(107) لحافظون انا نحن نزلنا الذكر و انا له  :)فرموده و

 

 نحو در قرآن طرح ريزى قواعد دستورى علم
 

 دالئلى كه شدت كوشش مسلمین در نگ دارى و دقت نس ت به قرآن را مى رساند طرح قواعد از جمله

آن دانشمندان بر  علم نحو در آن است . ابن الندیم در آغاز مقاله دوم از كتاب الف رست گوید: بیشتر

اطالعات خود را در این زمینه از امیرالمومنین  گرفته شده ، و او (108)باورند كه علم نحو از ابواالسود

مردم درباره س  ى كه ابواالسود را واداشت تا علم كه گوید:  على ابن ابیطال  بدست آورده ...تا این

اختالف سخن گفته اند. ابو ع یده گوید: ابوالسود قواعد علم نحو را از على  نحو را طرح ریزى كند به

تا زیاد  طال  )ع ( آموخته بود و آن چه را از على )ع ( یاد گرفته بود به هیچكس یاد نمى داد، بن ابى

كتاب خدا با آن ف میده شود.  د كه جزوه اى تنظیم كند تا براى مردم سر مشق باشد وبن ابیه به او پیام دا

بدارد مدتى گذشت تا این كه ابواالسود  ابواالسود نپذیرفت و از او خواست وى را از آن كار معذور

 (.(109) ان ی برى من المشركین و رسوله )آیه روزى صداى شخصى را كه قرآن مى خواند شنید كه

 ابواالسود گفت گمان.(110) و رسوله ( را به صداى )و رسوله ( مكسور خواند )را مى خواند و الم

ام دستور امیر  نداشتم كار مردم به این جا كشیده شده باشد پس به نزد زیاد بن بیه برگشت و گفت آماده

كه هر چه مى گویم انجام  زیرك و هوشیارى در اختیار من بگذرارید را اجرا كنم ، فقط یك نویسنده

نپسندید، نویسنده دیگرى برایش آوردند  نویسنده اى آوردند وى آن را دهد، از طایفه ع د القیس 

همان طایفه بود ابواالسود به او گفت : فقط به دهان من  ابوالع ار م رد گفته است نویسنده دوم هم از

حرف كه جزئى از اجزاا كلمه است دیدى دهانم را گشودم بر باالى آن  هنگام تلفظ یكنگاه كن چون 

و اگر ل انم را به هم كشیدم ، و دو ل  را بر یكدیگر ن ادم نقطه اى در جان   حرف نقطه اى بگذارد
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از آن حرف بگذار و اگر مشاهده كردى دهان را شكسته دارم و یا ل  زیرین بسوى دقن  راست پیش

 .نقطه اى در زیر آن حرف قرار بده ، پس این است نقطه هاى ابواالسود آرم

نقطه ها در آن جا اعراب و صداها است و منظور از نقطه فوق به معنى فتحه و نقطه  شرح : مراد از

 .كسره ، و نقطه جلوى روى حرف ضمه مى باشد زیر

 

 دوراندازى پندارها و ياوه گوئیها سنگسار و
 

قرآن ذكر نشده مانند سورة  بعضى كتاب ا چند تا از سوره ها یافت مى شود كه دراگر گفته شود در 

و محدث نورى هم در كتاب فصل الخطاب  النورین كه نویسنده كتاب دبستان المذاه  آن را نقل كرده ،

سورة  آن را آورده اند. سورة الحفد و سورة الخلع و (111)و آشتیانى در كتاب بحر الفوائد فى شرح الفوائد

سیوطى در آغاز  الحفظ كه محدث نورى آنا را نیز در كتاب فصل الخطاب آورده و دو سوره اول را

كسروى نقل شده . با این حال  داورى نوشتهكتاب اتقان نقل كرده و سورة الوالیة كه در كتاب  39نوع 

؟!در پاسخ مى گویم : اوال ن ودن آن ا  سوره است و چیزى از آن كاسته نشده 330چرا گفتى در قرآن 

ثانیا اگر همانند این كلمات موهونى كه مادر بچه مرده به آن  . در قرآن دلیل است بر ن ودن آن ا از قرآن

ن آن به گریه مى افتد، از آیات و سوره هائى باشد كه خدا به آن از شنید پوزخند مى زند، و عرور

 1)(12 تحدى نمود و به م ارزه آن طل یده است به فرموده اش : فاتوابسورة من مثله بندگان خود را

هر آینه عرب اى  ( قل لئن اجتمعت الجن و االنس )فرموده اش (113) فرموده اش : فاتوا بعشر سورة مثله

باید پیام رانى باشند كه به ایشان وحى مى رسد، تا  همه شان بیابانگرد و بادیه نشین و دانشجویان م تدى

سنجش این سوره هاى من در آوردى ساختگى را به كتاب مقامات حریرى  چه رسد به دانشمندان . و

كاه است به خاك زردار تا چه رسد به قرآن كه حریرى و پر مایه تر از او توان آن  مثال مانند سنجیدن

باشد. این  ه از آن ل  بجن انند، اگر چه مانند سوره كوثر چ ار آیهنیافته اند كه به آوردن سور را

شئون كالم است و در  ابوالعالا معرى شاعر نابیناى ، زبان عرب كه ره ر و استاد در فنون ادب و

مثل زده مى شود و كتاب اى  نیكو سرودن شعر و دلچس ى نثر انگشت نماست و در علوم عربیت به او

نوشته هاى دیگرش گواه فضل و دانش او  ماالزلزم و سقط الزند، و شرح الحماسة واو به نام اى لزوم 

االدبا در شرح حال او نقل كرده ، این شخص با  مى باشد. بنابر آن چه یاقوت حموثى در كتاب معجم

و ما گفتار او را در معارضه قرآن مى آوریم و چنانچه تو  این فضلش در صدد معارضه با قرآن برآمد،

بنگرى برایت روشن خواهد شد كه نس ت آن گفته ها به قرآن مانند پرتو  دیده علم و معرفت به آنبا 

نس ت به فروغ خورشید درخشان . یاقوت حموى گوید: به خط ع دی بن محمد بن  كرم ش  تاب است

پنداشته  سنان خفاجى ، در كتابى كه در موضوع الصرفه نوشته بود خواندم كه در آن كتاب او سعید بن

معجزه باشد و گمان  است قرآن فصاحت چندانى ندارد كه خرق عادت نموده باشد تا این كه براى پیغم ر

فصحا و بلغا به علت صرفه از  كرده كه هر فصیح بلیغى قادر است مانند آن را بیاورد جز این كه

شد و اعجاز به صرفه معجزه فصاحت با  آوردن مانند آن ناتوان اند، نه این كه قرآن در ذات خودش

ایشان است : بشر المرسیى و مرتضى ابوالقاسم كه در  عقیده گروهى از متكلمین و رافضه است كه از

گفتار اصحاب این راى كه گفته اند: از آن هنگام كه قرآن  : كتاب تضاعیف خودش چنین گفته است

از ادبا را بر آن واداشت نتوانست به معارضه قرآن برخیزد. گروهى  تحدى كرده است دیگر هیچكس

مطال ى تنظیم كنند چیزى كه هست عده اى كار خود را ظاهر ساختند، و گروهى آن  كه بر اسلوب قرآن

چنین  داشتند، و از جمله كسانى كه كارش آشكار شده ابوالعالا است كه در معارضه با قرآن را پن ان

 : گفته

 

الویل ،  بین االشراط و مطالع س یل ، ان الكافر لطویلالخیل ، و الریح ال ابة بلیل ، ما  اقسم بخالق

 ما اخالك بناج و ان العمر لمكفوف الذیل ، اتق مدارج السیل ، و الع التوبه من ق یل ، تنج و
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 :و گفته او

 

 اباها و اصاب الوجدة و رباها، و ی بكرمه اجت اه اوالها الشرف بما ح اها، ارسل اذلت العائذة

 .و الیخاف عقاباها اشمال وص اها،

 

داشته و  الفه فى الصرفة گروهى پنداشته اند كه خداوند نیروهاى انسانى را از معارضه قرآن باز شرح

نكرده بود مى توانستند به  بدین ج ت از آوردن همانند قرآن ناتوانند، و اگر خدا توان افراد بشر را م ار

كه خداى تعالى افراد بشر را از معارضه  ن معتقدندمعارضه آن برخیزند و مانند آن را بیاورند.دیگرا

كه ایشان توان فكرى آوردن مانند و برابر آن را  باز نداشته ولكن بالغت قرآن در چنان اوجى است

این كه هر دو اتفاق دارند بر این كه تا روز قیامت از آوردن  ندارند.نتیجه هر دو قول یكى است براى

ن اند، و لو یك سوره ، خواه از ج ت باز داشته شدن نیروها باشد یا چیز ناتوا همانندى در برابر قرآن

 مقصود از مرتضى ابى القاسم شریف علم ال دى برادر شریف سید رضى است . بر افراد .دیگر

مى شد با قرآن  شایسته وآگاه پوشیده نیست كه اگر با امثال این كلمات كه از تر و خشك ب م بافته شده

توانستند به آن چه لفظ و  د خداوند بندگانش را به آن تحدى نمى كرد زیرا مردم مىكریم معارضه كر

است كه خدا؟ عالم به اسرار است مى داند  معنا ب تر از آن باشد بیاورند و همین كه تحدى كرده معلوم

ان بود.تازه در آن سوره هائى كه جلوتر گفتم از كتاب دبست كه چنین توانى در بشر ن وده و نخواهد

آورده شده ، كلماتى هست كه سر و ته آن با هم تناس ى ندارد كه جمالت  المذاه  و كتاب فصل الخطاب

 نحو نمى باشد و معنائى را نمى رساند. و ما مقدار كمى از سورة النورین را نقل مى آن بر ط ق قواعد

شكل افتاده  فاسد و ازكنیم تا س كى الفاظ و سستى بافتش بر تو روشن گردد.بعضى از آیات آن سوره 

 : این است

 

نور السموات و االرض بماشاا واصطفى المالئكه وجعل من المومنین اولئك فى خلقه  ان ی الذى

 . ی مایشاا ال اله اال هو الرحمن الرحیم یفعل

 

 : از جمله

 

 . یوفون بع دك انى جزیت م جنات النعیم مثل الذین

 

 : جمله از

 

و هارون بما استخلف ف غوا هرون فص رجمیل فجعلنا من م القردة و الخنازیر  موسى و لقد ارسلنا

 . هم الى یوم ی عثون و لعنا
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 : از جمله

 

 . الحكم كالذین من ق لك من المرسلین وجعلنا لك من م وصیا لعل م یرجعون و لقد آتینا بك

 

سر دوزى كرده است تاكم  قرآنى را به یاوگوئی اى خود ب ین دزد ستیزه گر چگونه بعضى جمالت

و باطل را به هم در آمیخته تا مسلمین را بدام اندازد و آشوبى بپا كند و  خردان را به اشت اه اندازد و حق

و الى یوم ی عثون و لعل م ) چون كلمات پراكنده اى مانند ص ر جمیل و نور السموات س ك مغزها

اند تا بجائى كه قرآن چاپى را دیدم  آن ا را پذیرفته را در آن دیده اند كه از قرآن گرفته شده ( یرجعون

كار جز از قارئان گوشه نشین نادان و نوباوگانى كه  كه این سوره در حاشیه اش نوشته شده بود و این

كرده اند كه وراا آن چه را آن ا مى دانند اصال علمى وجود  با یاد گرفتن مخارج حروف حلق یقین

 :د، و گویا حافظ از آن ا خ ر داده كه گویدزن ندارد، از دیگرى سر نمى

 

 كنند صرافان گوهر ناشنار هر زمان خرم ره را با در برابر مى آه آه از دست

 

الرحمن گوید: و از جمله چیزهائى را كه به كرامت قرآن مجید بسته  مرحوم بالغى در تفسیر خود االا

المذاه  نقل كرده است و نس ت داده به  صاح  كتاب فصل الخطاب از كتاب دبستان اند چیزى است كه

آن ا مى گویند سوزانیدن مصاحف س   از بین رفتن چند سوره از قرآن شد كه در فضیلت  شیعه كه

نموده كه  و خاندانش )ع ( نازل شده بود كه از جمله آن ا این سوره النورین است و كالمى را ذكر على

پیراسته نمودن آن به  جمالت قرآن كریم ، بر اسلوب آیه ، كه در البالى آن از 55ش اهت دارد به 

 : خطاى او در سخن این است كه گفته دروغ به آن پیوند كرده و اغالطى در آن دیده مى شود، از جمله

 

 . المالئكه وجعل من المومنین اولئك فى خلقه و اصطفى من

 

 . قرار داده شده است ش چه چیز از مومنین در خلقت معلوم نیست از فرشته چه برگزیده شده و

 

 یوفون بع دك انى جزیت م جنات النعیم مثل الذین

 

 . نیست كاش مى ف میدم آن مثلشان چیست ؟ چون مثل باید مثل داشته باشد و در این ع ارت مثلى اى

 

 فص رجمیل موسى و هرون بما استخلف ف غوا هرون و لقد ارسلنا
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؟ بما استخلف چه مف ومى دارد؟ و از بغوا هرون  چیست معناى این تعرض و غض  و غرغر كردن

بغوا به چه كسانى بر مى گردد؟ و به چه كسى دستور داده شده كه  چه اراده شده ؟ و ضمیر مستتر در

 .باشد ص ر جمیل داشته

 

  الحكم كالذى من ق لك من المرسلین و جعلنا لك من م وصیا لعل م یرجعون و لقد آتینا بك

 

و ضمیر در من م و لعل م به كه بر مى گردد آیا مرجع ضمیر در قل   . چیست ( الحكماتینابك ) معنى

چه مى باشد كه بعد از نقل چند جمله دیگر و ایراد بر  ( لعل م یرجعون) مناس ت در شاعر است و وجه

از الخطاب  گوید: این بود پاره اى از لغو گوئى این شخص در این داستان خنده آور.نویسنده فصل آن ا

پى جوئى و دن ال  محدثینى است كه كوشش فراوان دارد كه شاذ و غیر معمول و بر خالف قاعده را

المذاه  نقل شده است گم شده خود  كند، و در این جا پنداشته است بوسیله امثال آن چه در كتاب دبستان

چه شگفت است از اثرى در كت  شیعه نیافته پس  را بدست آورده ، معذالك گفته است براى این سوره

ادعا را به شیعه از كجا آورد و به چه مدركى به شیعیان  مولف كتاب دبستان المذاه  كه نس ت این

 !كتاب ایشان یافته ، مگر شدنى است كه در كتاب ا چنین سوره اى باشد؟ نس ت داده و آن را در كدام

ناروا كه به شیعه زده اند، و  چه زیاد ت مت هاى ((114) شنشنه اعرف ا من اخزم )ندارد ولكن تعج ى

در كتاب الملل و النحل ش رستانى ، و مقدمه  مانند این نقل دروغ را از ایشان نقل كرده اند، چنان كه

 (115)مردم در این سال ا نوشته اند پر است از این افترااها ز چیزهائى كه بعضىابن خلدون و غیر آن ا ا

 

 مغیره در وصف قرآن سرگشتگى ولید بن
 

بر ین  ج ت تصمیم گیرى بر علیه پیغم ر، و هم صدا شدن آنانهم آئى وى با چند، از سران قریش  گرد

سخنورى شناختى  كه او ساحر است ، و آیه اى كه درباره آن ا نازل شد. خردمندانى كه از روش اى

كنند؟ آن ا چگونه مى  دارند در مورد نس ت دادن این سوره هائى كه در قرآن نیست چه قضاوت مى

مجموعه وحیى است كه خداوند بنام قرآن بر  ر بی وده و گمراه كننده جزاتوانند باور كنند كه این گفتا

گفته شده كه اگر مى توانند با او معارضه كنند و مانند آن را  پیغم رش نازل فرموده ، و به بندگان خدا

عرب اصیل در وزن و ترتی  و شیوه عالى آن م  وت گشته و سخنوران نامى  بیاورند.همان قرآنى كه

تر  فصاحت آن زبان بند گردیده و سرگدان مانده اند.و زبان بلغاا آنان در مرحله اى پائین میدانشان در 

نردبان معانى و یا  از اوج بالغت آن از سخن گفتن ناتوان گردیده ، و دانشمندان از پیمودن پله هاى

ین دشمن اند، چنان كه ، ا غواصى در ژرفاى دریاى بیكران حقایق آن زانوى عجز به زمین زده

دامن عرب اصیل پرورش یافته چگونه در  شناخته شده قرآن ، ولید بن مغیره را مى بینیم با این كه در

 ! راسیمه شده گفتارش كه قرآن را به آن وصف نموده آشفته و

و پیغم ر خدا تصمیم گرفته بود سایر  (117)بود گوید: ایام حج (116) ابن هشام در كتاب السیره الن ویه

از قریش كه بى اندازه مضطرب شده بودند براى چاره نیز به اسام دعوت كند، گروهى  ق ایل عرب را

قریش  و شروع یك م ارزه منفى باز دارنده با ولید بن مغیره كه مرد سالمند و بزرگى در میان جوئى

پیچیده و اكنون زمان انجام  بود گرد هم آمدند، ولید به آنان گفت : شما آگاهید كه آوازه محمد در اطراف

راهى دیار شمایند، درباره او همه یك نظر  ر این روزها كاروان ائى از عربمراسم حج فرا رسیده و د

بگوئید و چنان ن اشد كه هر دسته اى سخنى بر خالف  شوید و تمامى به یك جور درباره اش سخن

شمس هر چه تو بگوئى و هر نظرى بدهى ما همگى همان را خواهیم  دیگرى بگوید. گفتند: اى ابا ع د

سخنى را انتخاب كنید تا من هم با شما هم آوا شوم . ما مى گوئیم محمد كاهن  : شماگفت . ولید گفت 

 بخدا او كاهن نیست ما كاهنان را دیده ایم سخنان محمد به زمزمه كاهنان و اوراد آنان است !نه ،

ز محمد دیده ایم ا همانندى ندارد!پس مى گوئیم : دیوانه است !نه دیوانه هم نیست ، چون ما دیوانگان را
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شاعر هم نیست به علت این كه  . حركات و رفتار دیوانگان تا كنون سر نزده . مى گوئیم شاعر است

مق وض و م سوطش رادیده و شنیده ایم  و همه انواع شعر را از اشعار حماسه اى و هزج و قریض 

نیز ما دیده ایم  ساحر است !ساحران و جادوى آن ا را : ولى سخنان او به شعر نمى ماند.پس مى گوئیم

بكار ساحران كه نخى را گره مى زنند و سپس در آن مى دمند  و محمد ساحر نیست زیرا سخنان او

پس چه بگوئیم ؟ ولید گفت : به خدا قسم گفتارش شیرین است ، و سخن او  ش اهت ندارد!اى اباع دشمس

 اق ریشه دوانیده و ریشه آناست كه از درون ط یعت سر بر آورده ، و به اطراف و اعم همانند درختى

دانند كه سخن  محكم و استوار، و شاخه اش پر از میوه رسیده و لذیذ است ، هر چه بگوئید مردم مى

دارد و با این سخنان جذاب  شما بی وده است . ولى باز هم از همه ب تر آن است ؟ بگوئید: سحر بیان

 (118)فامیل و عشیره جدایى مى اندازد هر، وجادوئى است كه میان پدر و پسر و دو برادر، و زن و شو

 پسندیدند، و قرار بر آن ن ادند همین را حربه ت لیغ ضد پیغم ر قرار دهند، و سپس از این سخن را همه

مى كردند مى  اكنده شدند و از آن پس سر راه كاروانیان مى نشستند، و به هر كه برخورددور ولید پر

او بودند و درباره پیام ر خدا  گفتند: م ادا به او نزدیك شوى كه او چنین است .و درباره اشخاصى كه با

 :نازل كرد و آیاتى كه بر او نازل مى شد، تعمت ائى مى ساختند

 

 مین الذین جعلوا القرآن عضین فوریك لنسئلن م اجمعین عما كانوا یعملونالمقتس كما انزلنا على
(119) 

 

 

 اخبارى كه از تحريف قرآن سخن گفته اند
 

كه از این قرآنى كه بین دو جلد قرار دارد، و اكنون در دسترر ما  ایناگر گفته شود: اخ ارى داریم بر 

انداخته شده پس چگونه شما مدعى هستید كه از آن چه خداوند بر پیام ر نازل كرده  است آیات و كلماتى

 كاسته نشده و تحریف نگردیده ؟ حرفى

ایتى كه در كتاب احتجاج ساختگى است مانند رو جاى هیچ گفتگوئى نیست كه برخى از آن روایات -1

 : آورده كه امیرالمومنین بر زندیقى فرمود: منافقین در آیه نقل شده و فیض هم در تفسیر صافى آن را

 

  (120)تقسطوا فى الیتامى فانكحوا ماطاب لكم من النساا و ان خفتم اال

 

از یك سوم  برده اند و از بین )التیامى ( و )فانكحوا( خطاب ا و قصصى را انداخته اند كه بیشتر دست

  .12)(1قرآن بوده

 آن روایات بیانگر مصداقى )شاهد گواه راستى سخن (از مصادیق آیه ایست چنانچه در پاره اى از -2

 :فرموده خداوند

 

  .القرآن ما هو شفاا و رحمة للمومنین و ال یزید الظالمین االخسارا و ننزل من
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 : )ص ( نازل كردهاین آیه را به این صورت ، بر محمد  از امام باقر )ع ( نقل شده كه : ج رئیل

 

  (122)الظالمى آل محمد حق م اال خسارا و ال یزید

 

 مودهبعضى از آن اخ ار از بعضى تاویالت و معانى پشت پرده سخن مى گویند چنان كه در فر -3

 :خداوند

 

 ماذا انزل ربك قالوا اساطیر االولین و اذا قیل ل م

 روایتى از امام باقر )ع ( وارد شده كه آیه چنین بوده كه در

معینى را تفسیر مى كنند.گروهى این اخ ار را دلیل بر تحریف قرآن قرار  برخى از آن اخ ار آیات -4

 ارى از قرآن كاسته شده و محدث نورى آن ا را در كتابظاهر آن ا حكم كرده اند كه مقد داده اند، و به

هم از او  فصل الخطاب گرد آورده و دلیل بر آن گرفته كه كتاب رب االرباب تحریف گردیده و دیگران

كه وى در كتاب فصل  پیروى كرده اند و اگر ترر به درازا كشیده شدن مطل  ن ود یك یك آن اخ ار را

بر تحریف قرآن داللت ندارد،  روشن مى ساختم كه هیچ یك از آن اخ ار الخطاب آورده نقل مى كردم ،

معیوب است و بعضى بیانگر تاویل مى  زیرا بعضى از آن ا بدون شك ساختگى است و بعضى سندش

آن ا ضد یكدیگراند، و بعضى از آن ا از كتاب  باشد و برخى از آن ا تفسیر آیات است ، و قسمتى از

نورى نیز به این تصریح كرده و در كت  حدیث اصال نقل  ده چنانچه خود محدثدبستان المذاه  نقل ش

بى موردى كه در كتاب فصل الخطاب آورده شده همگى خ ر  نشده است . و مختصر آن كه اخ ار

متواتر محفوظ مانده از دوران زندگى پیغم ر )ص ( تا كنون به معارضه  واحدند كه نمى توانند با قرآن

قاعده تعارض اگر ج تى براى آن یافته شد كه منافى قرآن ن ود پذیرفتین است و  باببرخیزند و از 

 (123)اخ ارى مى شود كه باید به دیوار زده شوند گرنه از

 

 نوشت محدث نورى و ابن شنبوذ به همگره خوردن سر 
 

كتاب مستدرك الوسائل و مولف بسیارى از كتاب اى علوم نقلى  گفته مى شود این محدث كه نویسنده

 و آن چه بر ابن شن وذ گذشته بود بر سر وى نیز (124) تحریف برگشته بوده است از عقیده بى اسار

بن ایوب بن  آمده است . ابن اندیم در فن سوم از مقاله نخست از كتاب الف رست گوید: محمد بن احمد

 :شن وذ از ابوبكر دورى مى كرد ولى فاسدش نمى كرد. مى خواند

 

  الغی  ما ل سو حوال فى العذاب الم ین النار ان الجن لو كانوا یعلمون فلما خر ت ینت

 

را نقل كرده سخن خود را چنین ادامه داده است و گفته مى  و پس از آن كه چند آیه دیگر به قرائت او

كند و به خط خود این توبه  به همه آن ا اعتراف كرد بعد از او خواستند توبه (125)شود: كه ابن شن وذ

كه همگى آن را پذیرفته اند و اصحاب  نامه را نوشت محمد بن ایوب گوید: من حرفى را مخالف عثمان
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ن از آن ام بعد بر من آشكار شد كه اشت اه بوده و م رسول خدا )ص ( بر قرائتش اتفاق داشته اند خوانده

دور مى سازم و به درگاه خداوند جل اسمه خود را از زیر بار آن  كار توبه مى كنم و خود را از آن ا

 .عثمان حق است و مخالفت با آن روا نمى باشد، و جز آن خوانده نمى شود بیرون آوردم زیرا مصحف

 

 خدا نگهدار كتاب خويش است
 

كه دل ا به آن آرامش مى یابد، و بر یقینش مى افزاید این محكمى  در مورد عدم تحریف قرآن : در دالئل

نگ دارى كتاب خودش را صمانت كرده و برترى و اعتالا آن را بر فراز اعصار  است كه خداى تعالى

قرآن  دار شده ، و امام نورش را نوید داده و چه كسى از خدا راستگوتر است ، اكنون آیات خود ع ده

 : خداى تعالى فرمودهرا در این مورد بخوانید: 

 

  (126) الذكر و انا له لحافظون ان نحن نزلنا

 

ره از آن به است از پیام ر خدا )ص ( بلكه در واقع هر سو به اضافه آن كه قرآن خود معجزه جاویدانى

معجزه محسوب مى شود. و پروردگار آن را ج ت راهنمائى  330قرآن  تن ائى معجزه است بنابراین

قیامت فرو فرستاده پس چگونه آن را از تحریف دشمنان نگه نمى دارد و حال آن  همه بندگان تا روز

 . است كه فرموده

آن چه میان دو جلد است ،  بیش بودن آن از هر كه به امامیه نس ت دهد كه قائل به تحریف قرآن یا كم و

پیرو دوازده امام )ع ( را به دقت  مى باشد دروغگو است . كسى كه كتاب اى محققین از دانشمندان

را چه از حیث زیادى و یا كمى به ایشان  مطالعه كند مى ف مد كسى كه قول به دگرگون شدن قرآن

دانشمند آگاه امامى قاضى نور ی شوشترى كه  . تنس ت دهد قطعا ت مت ناروائى بر آنان بسته اس

در كتاب مصائ  النواص  گوید: آن چه به شیعه امامیه نس ت داده  خداوند آرامگاه او را نورانى گرداند

تغییرى رخ داده ، از سخنانى نیست كه همه امامیه به آن قائل باشند فقط گروه  شده به این كه در قرآن

 .گفته اند كه در بین ایشان بحساب ناینداندكى از آنان  بسیار

از ج ان در گذشته در كتاب اعتقادات  183بابویه صدوق كه در سال  شیخ بزرگوار اوبجعفر، ابن

 اندازه و حد قرآن : اعتقاد ما شیعیان بر این است كه قرآنى را كه خداوند تعالى بر گوید: باب اعتقاد در

دسترر مردم  ت همان است كه میان دو جلد قرار دارد و درپیغم ر خود محمد )ص ( فرو فرستاده اس

و هر كه به ما نس ت داده  تا مى باشد 330هست و بیشتر از آن ن وده ، و اندازه سوره هایش نزد مردم 

واقع گفته است .شیخ الطائفه امامیه  است كه ما مى گوئیم قرآن بیشتر از آن بوده او دروغ و خالف

در ابتداى تفسیرش الت یان گفته است بدان كه  هجرى از دنیا رفته 021ل ابوجعفر طوسى كه در سا

پیغم ر )ص ( بلكه از بزرگترین معجزات مى باشد و اما سخن  قرآن معجره بزرگى است بر راستگوئى

، از چیزهائى است كه در خور آن نیست ، زیرا زیاد شدن در آن را همه  در زیاد كردن و كاستن از آن

دارند بر بطالنش ، و كم شدن از آن را هم ظاهر از عقائد مسلمین خالف آن است و آن  مسلمین اجماع

حسن بن  عقیده درست از مذه  ما مناس  تر است مفسر و االمقام امین االسالم ، ابوعلى ، فضل بن به

تفسیرش مجمع  هجرى دار دنیا را وداعه گفته در فن پنجم از دی اچه 508فضل ط رسى كه در سال 

را زیاد یا كم نموده اند؟ یا   یان گوید: بحث دیگر در این است كه آیا قرآن دستخوش تحریف شده و آنال

بطور خالصه باید گفت در این كه چیزى به  نه ؟ اگر چه اى بحث در خور كتاب تفسیر نمى باشد ولى

یه و قومى از درباره كاسته شدن از آن بعضى از امام قرآن اضافه نشده همه اتفاق نظر دارند اما

در قرآن دگرگونى و كاست پیدا شده ولى عقیده درست از مذه  ما  حشویه در میان سنى ها گفته اند كه

معتقدند كه در قرآن هیچگونه تغییرى رخ نداده . عالمه حلى حسن بن یوسف  امامیه خالف آنست ، و
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ید: قطعا پیغم ر )ص ( مكلف ج ان را بدرود حیات گفته در كتاب الن ایه گو 750سال  بن مط ر كه در

حاصل شود چون  به انتشار دادن آن چه از قرآن براو نازل مى شد تا اندازه تواتر، تا به ن وتش قطع بود

چه از او شنیده بودند ممكن  قرآن معجزه او بود و اگر آن را به حد تواتر منتشر نمى كرد توافق بر آن

راستى او داللت دارد، پس اگر آن را به  بر صدق و نمى شد. سپس گوید: پس قرآن معجزه اى است كه

باقى نمى ماند. دانشمند  آن وقت حجتى بر ن وتش  حد تواتر نمى رساند معجز اش منقطع مى شد و در

هجرى چشم از ج ان فرو بسته در كتاب الزبده گوید قرآن  3113بزرگوار شیخ ب ائى كه در سال 

اوان بود. و در تفسیر االالرحمان از او چنین نقل شده كه گفته فر نقلش  متواتر است زیرا انگیزه بر

در ترتی  سوره ها و آیات قرآن عظیم بر ط ق آن چه اكنون هست اختالف كرده اند  است : اصحاب

در زمان  آنان پنداشته اند كه این كار صحابه است كه بعد از درگذشت پیغم ر انجام داده اند و جمعى از

و ترتی  سوره ها هم  ونه االن مرت  ن وده و سوره ها نیز در آن منظم نشده بود،آن حضرت آیات به گ

است و حق این است كه  بى اسار  بر شیوه اى كه حاال هست در آن دوران ن وده است . و این پندارى

ر و سپس گوید: و در این كه آیا زایده و كمى د ترتی  آیات و انجام سوره ها در زمان خود پیغم ر بوده

است كه قرآن عظیم از هر گونه دست ردى نگ دارى شده چه  قرآن شده یا نه اختالف دارند و درست آن

 ((127) دلیل بر این مطل  فرموده خداى تعالى است . )و اناله لحافظون از حیث زیادى و چه كاستى ، و

امیرالمومنین )ع ( از بعضى جاهاى آن انداخته شده مانند آیه  آن چه میان مردم ش رت یافته است كه نام

 .در دن اله اش فى على بوده ، و غیر آن ا نزد دانشمندان اعت ارى ندارد )بلغ ما نزل الیك ( كه

 

 نظر سید مرتضى
 

بن الحسین مش ور به علم اله  بزرگوار ذوالمجدین احیاا كننده آثار ائمه )ع ( علىاكنون به سخن سید 

ج ت زیادى و كمى مى پردازیم كه  هجرى در مورد تغییر نكردن قرآن از 012دى قدر سره متوفى 

نموده است . گروهى از امامیه و جماعتى از  ط رسى در فن پنجم از مقدمه مجمع ال یان از وى نقل

دگرگونى و كاستى پیدا شده ولى عقیده صحیح امامیه بر  میان سنى ها گفته اند گه در قرآن حشویه در

مرتضى آن را تقویت كرده و حق سخن را در آن كامال ادا نموده ، او  خالف آن است همانطور كه سید

ا به المسائل الطرابلسیات به اث ات آن پرداخته و در چند جاى آن گفته است یقین م در كتاب جواب

دست  بودن نقل قرآن پرداخته و در چند جاى آن گفته است یقین ما به درست بودن نقل قرآن و درست

كتاب اى مش ور و  نخورده ماندن آن همانگونه است كه ما به بودن ش رها و اتفاقات بزرگ ج انى و

ش از اندازه بوده و و عنایتى بی اشعار عرب كه نوشته شده علم و یقین داریم . زیرا در این مورد توجه

توجه به نگ دارى آن از آسی  ها بحدى بوده كه به  انگیزه ها بر نقل و نگ  انى از قرآن فراوان بود و

توجه نشده ، چون قرآن معجزه ن وت و سند دانش اى شرع و  هیچ یك از آن چه را گفتیم این مقدار

ع از آن ن ایت كوشش را نموده اند به دانشمندان مسلمین در نگ دارى و دفا احكام دینى اسالم است و

همه موارد اختالف مربوط به حركات و سكنات یا قرائت و حروف و آیاتش را دقیقا  اندازه اى كه

كم ودى  نموده اند، و با این توجه ویژه و عالقه و ظ ط شدید چگونه مى شود كه دگرگونى یا شناسائى

قرآن یقین داریم به  گفته است همانگونه كه به اصلدر آن پیدا شده باشد. گوید: سید مرتضى همچنین 

آن است كه كتاب ائى كه تصنیف شده  درستى اجزاا و آیات و سوره هاى آن نیز یقین داریم و این مانند

نحو توجه شدید دارند همه یا بخشى از آن تفاوت نمى  مانند كتاب سی ویه یا مزنى نزد كساین كه به علم

به اصل آن اجماال علم دارند كه از سی ویه یا مزنى است همین طور  گونه كهكند به این معنا كه همان

هم مى دانند كه از آن است ، و اگر شخصى یك باب از نحو را در كتاب سی ویه  هر بخش و باب آن را

 كه در اصل آن نوبده شناخته و تمیز داده خواهد شد و دانسته مى شود كه آن قسمت بعدا داخل كند

است  و جزا اصل كتاب ن وده و سخن در كتاب مزنى هم بر همین روال است . پر واضح افزوده شده

كتاب سی ویه و  كه در تمام ادوار عنایت به نقل قرآن و ض ط آن به مرات  بیشتر از توجه به ض ط

پیغم ر خدا به همین ترتی   دیوان هاى شعراا بوده است . همچنین گفته است : قرآن در دوران زندگى

استدالل شده كه در آن زمان یاران  حاال در دسترر ما هست جمع آورى شد و بر آن عقیده چنینكه 
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گاهى چند تن از صحابه معین مى شدند كه آن را  پیغم ر قرآن را فرا مى گرفتند و بخاطر مى سپردند و

و ابى بن  خواندند، و گروهى از صحابه مانند ع دی بن مسعود، حفظ كنند و بر رسول خدا )ص ( مى

قرآن را از آغاز تا پایان آن بر پیغم ر خواندند همه این دالئل با كمترین دقت  كع  و دیگران چند نوبت

نه آن كه  اندیشه اى در آن ثابت مى كند كه قرآن در دوران پیام ر خدا گرد آورى و مرت  شده بوده و

مخالفت برخاسته اند از  چه گفتیم به ناقص و پراكنده مانه باشد. در پایان گفته است كسانى كه در آن

از محدثین نس ت داده شده كه اخ ار  امامیه و حشویه قابل اعتنا نمى باشند، خالف در آن به گروهى

روشن اشت كه با چنین احادیث ضعیف نمى شود  ضعیفى را نقل كرده اند و پنداشته اند صحیح است و

برداریم پایان آن چه از سخن سید مرتضى كه خدا  دست از آن چه بر صحتش علم و قطع پیدا كرده ایم

نقل كنیم . و همچنین بسیارى از دانشمندان بزرگ ما شیعیان مانند  درجاتش را عالى گرداند خواستیم

الغطاا، و شیخ حر عاملى و شیخ ب ائى و فاضل تونى صاح  كتاب الوافیه و  محقق كركى و كاشف

 قرآن تحریف و كم و زیاد نشده و میرزاى قمى گفته است مجاهد كه بطور صریح گفته اند سید محمد

ما هم كه خدا  گروه زاید از مجت دین بر این عقیده اند كه قرآن تحریف نشده و محققین از علماا معاصر

 . و كم نشدن قرآن مسلمین را به طول بقاا ایشان ب رمند سازد قائلند بر عدم تحریف و زیاد

 

 خالصه بحث
 

آمیخته كردن سوره ها از آیات ، و ترتی   -3مطال  بدست آمد:  ر پیش گفتیم ایناز آن چه در سطو

 . پیغم ر )ص ( انجام گرفته است سوره ها نیز به دستور

 . سوره هاى دیگر نازل شده است بسم ی الرحمن الرحیم جز سوره توبه با همه -2

آن ا مى باشد چنان كه جزئى از سوره نمل از آیات  بسم ی الرحمن الرحیم جزا هر سوره و یك آیه -3

 . است

نوشته شده همان است كه خداوند بر آخرین پیام ر خود فرو فرستاده و یك  قرآنى كه میان دو جلد -4

 . افزوده نشده و چیزى هم از آن كاسته نشده حرف در آن

وده بلك هدفش از آن از آن برنداشته و در آن چیزى هم نیفز عثمان قرآن را تحریف نكرده و چیزى -5

قرائت بود و م ادا گمان ب رى كه مصحف صحیح را سوزانده پناه به خدا و  كار جمع كردن مردم بر یك

سید  تحریف گردیده و تغییر داده شده را به جاى آن گذاشته و این كه اعتراض  مصحف باطل و

 را منع كرده ، نه از ج ت دیگران بر عثمان فقط از این ج ت است كه او قرائت هاى دیگر مرتضى و

 . این است كه او مصحف صحیح را سوزانده و كالم ی مجید را ت دیل كرده

 . قرائت اى هفتگانه متواتر است و خواندن قرآن به غیر آن ا از قرائت اى شواذ جایز نیست -6

س واج  پ شیوه خط قرآن سماعى است و به قواعد علم نحو و رسم الخط رائج سنجیده نمى شود -7

 .بماند است رسم الخط قرآن بر ط ق آن چه مطابق نوشته اولیه نسخه بردارى شده باقى

 .حقیقت ندارد  و هر كه تحریف قرآن را به امامیه نس ت دهد دورغ پرداز است و گفتارش -8

الزم است تا حقیقت آشكار  و هدف از نگارش این رساله این وبد كه دیدم در موضوع آن دقت بیشترى

شكسته و قطع و زائل سازد نیاز فراوانى  ردد و به بیان دالئلى قاطع كه بدگمانى و تردید را در همگ

شود و در راه هدایت گام ن د سودمند باشد. و با  احسار مى شود.شاید براى كسى كه بخواهد متذكر

واردهاى را كه شدن مطل  ن ود دوست داشتم همه اقوال یا اخ ار  همه این ها اگر ترر بدر ازا كشیده

تمسك نموده اند در این رساله بیاورم و بعد بوشن سازم كه بعض آن ا از اصل  بر تحریف قرآن به آن ا

و بعضى از آن ا در صدد بیان معانى غیر ظاهرى آیات است اگر چه آن چه را در این  ساختگى است

دار  بس است و خداوند ع ده مورد بحث قرار دادیم و به آن اشاره نمودیم براى آدم هاى زیرك رساله

 . رستگارى و توفیق دهنده است

 

 كاوش آخرين
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اى از اخ ار ساختگى و گفتار سست و بى پایه و روایاتى كه در صدد تاویل بوده  محدث نورى به دسته

استدالل كرده  چس ده و بعضى آن ا را به بعض دیگر تلفیق نموده و بر تحریف شدن كتاب خدا به آن ا اند

و انا له لحافظون ( وى آن سر  قرآنى كه از زبان نازل كننده اش وصف شده به : )انا نحن نزلنا الذكربا 

 . تحریف كتاب رب االرباب نامیده هم بندی ا را در كتابى جمع كرده و فصل الخطاب فى اث ات

 :خواننده عزیز

قائل به آن است اسناد دهیم  دائر باشد میان آن كه تحریف را به كسى كه نظر شما چیست ؟ هر گاه امر

 !كدامیك به آن شایسته ترند؟ یا به قرآن

این است كه عالم به علم حدیث و پى گیر دقیق در آن  گذشته از آن كه بقیه تالیفات او قوى ترین گواه بر

آن بود كه از مرحله اى كه برایش میسر بوده فراتر نرود. و  است نه تحقق كننده مت حر و شایسته

 :تحریف گفته وى در آغاز خط ه كتابش مى باشد كه گوید گیزتر از قولش بهشگفت ان

 

  انزل على ع ده كتابا جعله شفاا لما فى الصدور الحمدهلل الذى

 

كتابى نازل نمود كه آن را درمان قرار داده براى بیماری ائى  خداوندى را سپار گویم كه بر بنده خود

حمد مى كند خداوندى را كه قرآن نازل فرموده  با این گفته اش گمان خود  كه در سینه هاست . او به

 دردهائى كه در سینه كسانى بود است كه در دوران پیغم ر )ص ( مى زیسته اند و گرنه براى درمان

هاى  قرآنى كه بعد از رحلت آن حضرت تحریف شده چگونه شفاا براى بیماری ائى است كه در سینه

 . مدرم غیر آن زمان است

 

 كتاب فصل الخطاب تعلیقات مرحوم شعرانى بر
 

كوه پر  وقت آن رسیده كه بررسى هاى بسیار دقیق و گرانمایه استاد عالمه ما مرحوم شعرانى آن اكنون

دست كارى و  صالبت اندیشه و تحقیق را كه در چند موضع از كتاب فصل الخطاب نموده اند بدون

داشته باشید كه بعد از هر  نى این رساله كنیم . و توجهبدون هیچ كم و زیادى زینت بخش صفحات پایا

است و سپس ع ارت استاد به عنوان  شماره ، ابتدا متن ع ارت كتاب فصل الخطاب و شماره صفحه آن

 .(128)حاشیه خواهد آمد

گوید: ابوحمزه ثمالى از امام باقر )ع ( نقل كرده كه فرمود: از این امت  5صفحه  محدث نورى در -1

 د فرود آورده جمع كند مگر وصى محمدنتوانست قرآن را آن چنان كه ج رئیل )ع ( بر محم هیچكس

 ( ص)

مقصودم یك قرائت  حاشیه : بنام خداوند رحمن رحیم ، نزد ما حق این است كه قرآن بر حرف واحدى

داد چون مردم به سختى مى  است نازل گردیده لكن پیام ر خدا )ص ( قرائت اى گوناگون را اجازه

براى معصوم و آن امیرالمومنین و امامان از  ن ن ود جزافتادند، یا این كه عادتا حفظ همه كیفیت ا ممك

 .ت ار او )ع ( بودند

ع ( روایت ) گوید: ط رسى در كتاب احتجاج از اسحق بن جعفر از پدرش از نیایش 0در صفحه  -2

 آخر كه امیرالمومنین )ع ( در ش ر كوفه خط ه اى خواند و در پایان سخنش فرمود تا : نموده

 .ندارد یثى كه جلوتر از حدیث چ اردهم است چیزى داللت بر مقصودشحاشیه و از چند حد

كه مطال ى را به  بعد از خ ر فوق نوشته : و در كتاب توحید صدوق در خ رى طوالنى 0صفحه  -3

آورى نموده بود، در  زندیقى فرمود: بعد از یاد آورى آن حضرت از آن كه قرآنى را كه جمع

 .اختیارشان ن اد تا آخر

احتمال توهم راوى در آن مى رود و ممكن است كه در آن  : حدیث بدون سند و ضعیف است و حاشیه
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 .كرده است كه با آن از مقصود خارج شده باشد تصرف كرده باشد و به تع یرى نقل

  .سلیم بن قیس هاللى در كتابش در حدیث طوالنى (129) نوشته است . خرائج 0و در صفحه 4- 

ن اشد جدا  حاشیه : كتاب سلیم بن قیس ساختگى است و حدیثى كه فقط در آن باشد و در جاى دیگر

 . ضعیف است

 .بودم ...تا آخرع ار نزد او  نوشته ك  و در آن كتاب گوید: در خانه ع دی بن 5صفحه  -5

گردد، و تمامى آن چه در كتاب سلیم بن قیس مى  حاشیه : یك حدیث را به چند بار آوردن متعدد نمى

 .مرت ه نقل كردن قوى نمى شود باشد حدیث واحد، و ضعیف است و به چند

 .غفارى نقل شده ...تاآخر نوشته : كج در كتاب احتجاج از ابى ذر 2در صفحه  -6

حدیثى است كه از كتاب سلیم نقل گردیده  حدیث نیز مرسل و ضعیف است و گویا همانحاشیه : این 

 .چون ع ارت ایش به آن مى ماند

 نوشته است : كه احتجاج از ع دی بن ع دالرحمن نقل كرده در خ رى كه على )ع ( را 6 در صفحه -7

محمد بن یحیى نقل  م كلینین ، ازبراى بیعت خواستند ا: حضرت به ایشان نوشت ...تا آخر كه ثقة االسال

 . كرده

قرآن ندارد، و همچنین احادیثى را كه در  حاشیه : دو حدیثى كه از كد. و.ك .نقل شده داللت بر نقص

 . سطر آخر تحت عنوان آورده است

 ( نوشته : كز و در آن كتاب است كه ابن حجر گفت است : از على )ع 7و صفحه  2صفحه  و در -8

 . وى پس از درگذشت پیغم ر قرآن را بر روال ترتی  نزولش جمع آورى كرده است وارد شده كه

پیام ر خدا بگونه  حاشیه : گفته او ترتی  نزول مى گویم این از مسائل روشن است كه در زمان زندگى

سوره بقره ، و سوره هود، و  متواتر سوره ها جمع آورى شده بوده بطورى كه هر گاه گفته مى شد

بدین ج ت اسم سوره در قرآن كریم آمده  زاب ، و...شنونده مى ف مید كه آن چه سوره ایست وسوره اح

آیات بر مى گردد به زمان رسول خدا كه به فرمان  است پس بدون تردید ناگزیر پیوستگى سوره ها از

را پیش از بر این كه پاره اى از آیات از یك سوره مانند سوره اق خدا بوده بنابراین اگر ما فرض كنیم

گردیده الحاق آیاتى كه بعدا نازل شده به آیات جلوتر به دستور پیغم ر )ص ( بوده  آیات دیگرش نازل

 (130) بنابراین همه این سوره هائى كه در قرآن است جمع آورى شده بوده و مراد از تالیف  .است

غیر ب م پیوستگى سوره هاى معین كار دیگرى  امیرالمومنین )ع ( بر ترتی  نزول این نیست كه آن

 38یس بوده مثال در سوره  12پیام ر خدا در سوره  بوده و آن حضرت بعضى آیاتى را كه در زمان

ز آن گونه كه بوده تغییر داده باشد بلكه امیرالمومنین با آن را ا ك ف قرار داده باشد، یا این كه آیات

خدا )ص ( را حفظ كرد و در حواشى و كناره هاى صفحه مثال بیان كرده كه  بافت جمع آورى رسول

 ...پیش از نزول آن آیه بوده و نزول آیه فالن

الم نقل شده كه در كه در بحاراالنوار و عو نوشته است : لح خ ر شیخ على بن فاضل 1سطر  8ص  -9

 .شده تا آخر آن ماجراى جزیره خضراا و دریاى سفید بیان

ساختگى است ، و اصل در  حاشیه : جزیره خضراا از سرزمین اندلس مى باشد و بدون تردید داستانى

كه بر مصر مسلط شوند، مردى از  آن این بوده كه : در دوران حكومت سالطین ع ید یین پیش از آن

فاطمى آغاز حكومتش را از مغرب  بسوى مغرب االقصى مسافرت كرد، زیرا م دىمشرق زمین 

از وى هم ، فرزندانش بر آن جا حكومت  اقصى شروع كرد و آن گاه به توسعه آن پرداخت ، و بعد

م دى فاطمى بوده از سرزمین اى تحت  داشتند و جزیره خضراا كه مدت ا جزو قلمرو حكومت

 دولت اوالد م دى فاطمى را بازگو نموده است . سپس  ن مسافر دیدار خود ازفرمانروائى آنان بود و ای

 .آن را حمل بر صاح  االمر نموده اند و در آن تصرف كرده اند امامى 35بعضى ساده لوحان شیعه 

م ال خارى از موسى بن اسماعیل از ابراهیم از ابن ش اب از خارجة بن  : نوشته است 9در ص  -10

كه گوید: هنگام نوشتن مصحف یك آیه از سوره احزاب را كه از پیام ر خدا )ص (  هثابت نقل كرد

یافتم كه این  بودم كه مى خواند، نیافتم به جستجوى آن پرداختم آن را نزد خزیمة بن ثابت انصارى شنیده

ا مصحف ملحق كردیم ...ت در پس آن را در سوره خودش  ( ی علیه رجال صدقوا ما عاهدوا) :بود

 .آخر
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یافته اند مختلف است در برخى از آن ا آمده كه  حاشیه : اخ ار عامه در مورد آیه اى كه نزد ابى خزیمه

بعضى اخ ارشان آمده كه از سوره احزاب بود، و هر كدام باشد  یك آیه از سوره برائت بوده ، و در

یگر ن وده بلكه آن چه معلوم غیرابى خزیمه دلیل آن نیست كه نزد هیچكس د یافته نشدن آن آیه در نزد

 كه آن سوره در زمان زندگى پیام ر خدا از آیات فراهم شده بوده ، و بارها بر مردم است این است

است لذا به  خوانده شده بود. بگونه اى كه چون دو آیه از آن افتاد، زید ف مید كه آن سوره ناتمام

 . جستجوى آن ا نمى پرداخت اخته شده ن ود بهجستجوى آن دو آیه پرداخت تا پیدایشان كرده و اگر شن

ورى همرفته تمامى این اخ ار چه آن چه  نوشته است : ویستفاد من مجموع ...و از 35در صفحه  -11

 :موشكافى در آن ا از لفظ و مف ومشان چنین بر مى آید از شیعه و چه آن چه از سنی ا نقل شده بعد از

مسلمین قرار دارد در زمان  ر شرق و غرب ج ان در دسترر است و د قرآنى كه حاال میان دو جلد

 .ص ( با این جمع و ترتی  در دست یكى از صحابه ن وده ، تا آخر) زندگانى پیام ر خدا

نیست كه جمع آورى نشدن مصحف بر این ترتی  كه فعال موجود است داللتى بر  حاشیه : پوشیده

 بتداى مصحف و سوره آل عمران بعد از آن و همچنین تاندارد زیرا این كه سوره بقره در ا مطلوب او

سوره  آخر سوره در یك مصحف بین دو جلد باشد، یا عكس آن به این كه سوره نار در اول مصحف و

اثرى  بقره آخرش باشد یا غیر آن ا از ترتی  ائى كه مى توان تصور كرد، در تحریف آیات

 ندارد.تردیدى در این نیست كه خود آن سوره ها

بنام اى خودش موسوم گردیده بود بگونه اى كه چون یكى از آنان  در زمان رسول خدا گرد آورى و

سوره یوسف ، یا سوره طه ، شنوندگان متوجه مى شدند چه سوره اى را اراده  مى گفت سوره هود، یا

یك  از آن كه سوره نوشته شده ، و معروف بوده ن ودن این ترتی  بین سوره ها در كرده ، و پس

 زیانى ندارد.چون بطور كلى مى گوئیم همه این احادیثى كه روایت شد نه بر كاسته شدن از مصحف

ضعفش آشكار  قرآن داللت دارد، و نه بر متواتر ن ودن قرآن موجود، بلكه آوردن سه حدیث ضعیفى كه

لى را كه مصنف ندارند.بعالوه قو است و ما در جلوتر به آن داشتیم در برابر معلوم ارزش و اعت ارى

ضروریات مذه  شیعه است .زیراهیچكس  كتاب فصل الخطاب در صدد اث اتش بر آمده مخالف یكى از

دست ما مى باشد متواتر است به این معنا كه نقل آن  مخالفت نكرده در این قول كه قرآنى كه بالفعل در

ممكن ن وده براى آن كه  دست رد زدن در آن و دگرگون ساختنش از پیام ر خدا )ص ( جورى بوده كه

آن چه را ایشان مى خواهد اث ات كند اگر درست باشد نكوهش و عی  جوئى در  ناقلین زیاد بوده اند، و

كه  قرآن موجود نیز مى باشد. زیرا از این احادیثى كه روایت نموده ف میده است كه یك مردى تواتر این

دلخواهش بوده بر  مردان بدست آورده و هر جور زید بن ثابت باشد آیات قرآن را از گفتار تك تك از

نامگذارى كرده ، این وارد كردن  ط ق ذوق و سلیقه خود آن ا را گرد آورى نموده و به سوره فالن

قرآن متواتر است به این معنى كه هر سوره  عی  است در تواتر قرآن ، و حال آن كه معلوم است كه

محفوظ بوده یا در هر دوره اى از زمان پیغم ر تا زمان  ادىدر سینه هاى مردم زی اى از سوره هایش 

است ، و این بگونه اى بوده كه براى احدى تصرف در كلمه اى از آن  ما بصورت نوشته نزد آنان بوده

 . نداشته چون در دیدگاه عده بیشمارى بوده به هیچ وجه امكان

ه كسانى كه آیات رابر روى تكه و شود چگونه مى شود ب نوشته است : پس اگر گفته 32در ص  -12

سینه اشخاص اطمینان پیدا كرد؟ پاسخ داده شده چون آنان مجموعه اى  لوح و امثال آن نوشته اند. و یا

كه معجزه بود و به نظم و ترتی ش همه آشنائى داشتند چون مدت بیست سال شاهد  را نمودار مى كردند

 . ن از خطر دروغ پردازى در آن ایمن مانده استاز پیام ر خدا )ص ( بودند، بنابرای تالوت آن

آن داللت دارند و  حاشیه : این سخن حق استوارى است كه عقل او را یارى میدهد و روایات متواتره بر

مانده و آن را درنیافته و به  ایكاش مى دانستم مطل  به این روشنى چگونه بر مصنف این كتاب پوشیده

 .ر طرف نمى كنندچیزهائى چس یده كه نیازى را ب

معت رى داشته كه با  نوشته است این كه ع دی بن مسعود مصحف مخصوص  35در ص  و -13

 موجود ناسازگار بوده مستلزم آن است كه مصحف موجود از ج ت اعجاز با همه آن چه بر مصحف

مخالفتى  پیغم ر )ص ( نازل شده هم آهنگ ن اشد، و اگر چه در مصحف ابن مسعود هم از ج ت ترتی 

بن مسعود، و ابى  با مصحف امیرالمومنین )ع ( وجود دارد. حاشیه : موجود بودن مصحفى از ع دی
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مگر در قرائت بعضى به  بن كع  و دیگران داللت ندارد بر مخالفت داشتن آن ا با مصحف معروف

سوره ها و آیات در آن است كه عدد  كلمات و گرنه آن چه با تحقیق بدست آمده و به تواتر معلوم گشته

بعضى مصحف ا  در ترتی  سوره ها است مثال در تمامى مصحف ا با هم یكى هستند، و فرق میان آن دو

بعضى مصحف ا سوره آل عمران بعد از سوره بقره مى  سوره بقره بعد از سوره آل عمران است و در

آن مصحف ا براى ما به  اداا برخى حروف تفاوت دارند، و اگر باشد، یا در قرائت بعض كلمات تو

از آن ا بر ایمان جایز بود، نظیر اختالف قراا س عه جز این كه عقمان مردم  تواتر نقل شده بود قرائت

 یك قرائت جمع كرد، و آن قرائت ا به تواتر بما نرسیده ، و عثمان گمان كرد جمع كردن را بر محور

و بعد از  ث وت رسید كه این كار ممكن نیستمردم بر محور یك قرائت امكان پذیر است لكن بعدش به 

برایشان جایز دانست  او قراا در كلمات اختالف كردند.پیغم ر )ص ( كه بعضى اختالف در قرائت را

نداشت و بعضى احادیث كه داللت دارد  براى این بود كه امت به مشقت نیفتند و اتفاق در قرائت امكان

 . فعلى دارد جدا ضعیف است تر از قرآنبر این كه مصحف ابن مسعود كلماتى زیاد

ال دایه گفته است : در قرائت ع دی  نوشته : حسین بن حمدان حضینى در كتاب 331در صفحه  -14

است كسى كه بخواهد قرآن را سر بسته تازه چنان  بن مسعود كه پیغم ر )ص ( درباره حفظ او فرموده

س باید آن را از ابن ام ع ده بشنود، و ام ع ده ما در بشنود پ كه خداوند ت ارك و تعالى نازل فرموده

 : بس   او به پدرش خوانده مى شود؛ و قرائت او چنین است ع دی بن مسعود است و

 

  قرانه فاذا قراناه فات عا قرانه ثم ان علینا بیانه ان علیا جكعه و

 

اشته بلكه فقط شكل حروف در نقطه و تشدید و حرك ا را ند حاشیه : پوشیده نیست كه مصفح اى ك ن

علینا بیكدیگر نزدیكند و س ل انگارى نویسنده بس بود در جابجا شدن این دو  آن ا نوشته بود و علیا و

 رنگ مداد، وزبرى كاغذ و ك نه شدنش بعد از نوشتن و عوامل دیگر چه بسا موج  آن مى كلمه بلكه

 .ا علیا بخواندشوند كه خواننده و بیننده به تردید بیفتد و علینا ر

 كه حدیث اول و دوم درباره نقل قرائت ابن مسعود با یكدیگر مختلفند پس چگونه بر آن گذشته از این

 . گردیده اعتماد مى كند، و بر فرض درستى آن نظیر این اختالفات در قرائت از قراا س عه نیز نقل

على بن حكم ، از ع دی  احم بندر صفحه نوشته : كلینى نقل كرده است از محمد بن یحیى ، از  -15

ع ( بودیم و ربیعة الراى نیز با ما ) بن فرقه و معلى بن خنیس كه گفته اند ما در محضر امام صادق

صادق )ع ( فرمود: اگر قرائت ابن مسعود بر ط ق قرائت  بود، پس از قرآن سخن به میان آوردیم . امام

 ! ید واقعا خطا كار استربیعة پرس . ما ن اشد او گمراه و خطاكار است

آدم خطا كار و منحرف است در برابر درست كار و  فرمود: آرى گمراه و خطاكار است . حاشیه ضال

معصوم بطور كلى در حكم بدون خطا نیست لكن این كلمه در  هداست شده به راه ، و هر كه غیر از

ولكن در لغت مانعى از آن  است كه بر شایستگان اطالق نمى شود میان غیر عرب ها مدمت و دشنام

هم اگر در حكمى اشت اه كند خطا كار است و وجه استداالل آن كتاب برایم  نیست بنابراین شخص صالح

مسعود بى تردید از صحابه پر فضیلت است ولكن معصوم نمى باشد و درستى قرائت  معلوم نشد ابن

 :ف داردمسعود، غیر بودن او از صحابه فاضل به چند امر دیگر توق ابن

نقل گردیده ثابت شده باشد كه واقعا از خود او صادر گردیده است ، و این مطل  به  آن چه از او -1

احتمال جعل  نرسیده ، زیرا در قرائت ا هر آنچه از وى نقل گردیده بخ ر واحد ضعیف نقل شده كه ث وت

 .رود ا مىو اشت اه و گمان و تصحیف از نویسندگان و راویان و غیر این ها در آن 

شده باشد، از ج ت  قرائت او به عنوان اینكه آن قرآنى است كه به طریق اعجاز نازل شده مسموع -2

تفسیر بوده ، و راویان آن را به  تفسیر و تاویل و دور نمى باشد كه آن چه از وى روایت شده از ق یل

 .مانند این كار اتفاق مى افتدراویشان یكى است  گمان خود از قرائت شمرده اند، و در روایاتى كه
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را پیغم ر بیان فرموده و آن نیز معلوم نیست به تواتر، و گرنه تن ا  ثابت شده باشد كه این قرائت او -3

مسعود، نه موج  مى شود كه او معصوم باشد و نه س   آن مى گردد كه هر چه  شایسته بودن ابن

 .نس ت دهند درست باشد راویان به او

چنین است اگر ابن مسعود بر ط ق  : و از این اخ ار قضیه حاصل مى شود كه شكل آن در نوشته -16

خطاكار نیست ، پس قرات او بر ط ق قرائت ایشان  قرائت ایشان نخواند پس او خطاكار است ، لكن او

 . است

، او قطعى نیست چون جز در امام نمى شود كسى هیچ خطائى نكرده باشد حاشیه : لكن خطا كار ن ودن

او معصوم ن وده ، پس ناگیر در بعضى كارهایش مرتك  خطا مى شده و لو س وا  زیرا همه مى گویند

چنانكه جلوتر گفتیم جز خطاكار معنى دیگرى ندارد، و مدرك منع حضرت از پیروى  معین ضال

غم ر پی او اشت اره و خطاى او است كه مى گفته : دو سوره قل اعوذ از قرآن نیست . دستور قرائت اى

دستور یكى از  )ص ( به این كه دانش قرآن رااز او فرا گیرید، داللت ندارد بر عصمت او پس این

بالضوره معلوم است این  مصادیق دستور فراگیرى علم از همه دانشمندان است ، و از چیزهائى كه

و منحصر  آموزگاران قرآن فراوان بودند است كه در زمان پیام ر خدا )ص ( در تمام جزیرة العرب

هم معصوم ن ودند، بلكه قرائت او هم مانند قرائت  در ابن مسعود ن ود و اتفاقى است كه تمامى آنان

جایز است از او گرفته شود، وگرنه جایز نیست و تردیدى نیست  دیگران است اگر به تاتر ثابت شد

 . منحصر است در مصحفى كه نزد همه مردم معروف است امروزه قرائت متواتر

دوم براى این كه قول به تعدد قرائت ا درست نیست .حاشیه : این  نوشته : اما 351و در صفحه  -17

 .ندارد جمله اصال معنائى

 0نساا سوره 0نوشته : روایت شده كه ابى ابن كع  آیه  353و در صفحه  -18

 

  به من ن الى فاتو هن اجورهن فما استمتعتم

 

 اجماعى است . حاشیه : این حابه هم نگفتند درست نیست پس نیز همین گونه خوانده و ص ابن ع ار

جان   قرائت از ابن مسعود نیز نقل شده ، و دور نیست س و در یكى از دو نس ت یا در هر دو از

 . ع ار است راویان باشد. اتفاق ایشان بر مصحف زید بر فرض صحت ث وتش انكار بر ابى و ابن

التائ ون العابدون الحامدون ...در  ( سوره توبه 35گوید: و آیه  نوشته : ط رسى 355و در صفحه  -19

 .التابین العابدین به یاا است تا آخر...حاشیه : هرگز معنائى ندارد قرائت ابى

 نوشته : مصحف ابن ع ار قرائت ابى موسى 122 و در صفحه -20

 

 (... نستغفرك بسم ی الرحمن الرحیم الل م انانستعینك و)

جمله ؛ مصحف ابى موسى همانند دعاى ختم قرآن است كه در مصحف ما نوشته  حاشیه : اینتا آخر. 

 .مى شود

 گوید: ابوداود از ابى نوشته : شیخ ابن ابوالحسن شریف در تفسیر خودش  351و در صفحه  -21

داشتند و همراه  ادریس خوالنى روایت كرده كه ابودرداا با چند تن از مردم در دمشق آورده شده بود به

عرضه بدارند.ابوالدرداا روزى  با خود مى بردند تا بر ابى بن كع  و زید، و على )ع ( و اهل مدینه

 :48 سوره فتح 52آن را بر عمر بن الخطاب خواند چون به آیه 
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  كفروا فى قلوب م الحمیة حمیة الجاهلیة و لو حمیتم كما حموا لفسد المسجد الحرام اذ جعل الذین

 

چنین خوانده . ابوالدرداة پاسخ داد: ابى بن كع  . عمر  د عمر گفت چه كسى این را بر شمارا خوان

 .من بیاید گفت به ابى بن كع  بگوئید نزد

خواندند. ابى گفت من برایشان  ابى شتابان و خرامان آمد و عمر به او گفت : اهل شام آیه را این طور

 . چنان خوانده ام عمر به زید گفت : تو بخوان

این  همان قرائت عامه مردم را خواند، پس عمر دست به دعا برداشت و گفت : خدایا من هم جز زید

زیرا قرائت او موافق با  نمى دانم ...حاشیه : این نقل داللت مى كند بر این كه قرائت زید متواتر بوده

ر یك محور قرائت جمع عثمان مردم را ب قرائت همه مردم بود و این ماجرا دو سال پیش از آن بوده كه

 .كند

زیادى كه مخالفین روایت كرده اند اضافه بر آن رویاتى كه  )ر (...نوشته : اخ ار 308در صفحه  -22

صریحا داللت دارند بر این كه در مصحف موجود تغییر و نقصانى واقع  در موضوع اى سابق گذشت

یم كه در عصر پیام ر )ص ( یا عصر امثال این اخ ار اگر ما خودمان را فرض كن شده . حاشیه : در

 سر مى بریم به جورى كه توان آن را داریم كه به طور یقین صحت این قرائت ها را بدست صحاب به

آیه اى از قرآن را  آوریم ، و از ج ت تواتر نقل كنندگان براى ما علم پیدا شد به این كه مثال ابن ع ار

پیدا شد كه پیغم ر )ص (  وده ، و علم هم برایمانبر خالف آن چه در مصحف موجود هست قرائت نم

دو قرائت جایز است  براى ما خوانده هر آن را براى وى بان داشته و قرائت معروف را هم انكار نكرده

شد باشد زیرا هر دو قرائت متواتر از پیام ر خدا به  . اگر چه در یكى از آن دو قرائت كلمه اى زیاد

این نس ت به ابن ع ار ثابت نشده یا تقریر پیام ر خدا او را به آن  درستىثوبت رسیده . و اما اگر 

 ثابت نشد واحتمال س و و خطاى او را در حفظ دادیم براى ما جایز نیست كه از قرائت قرائت به تواتر

افتد كه بعضى  متواتر روى بگردانیم و بر قرائت او اعتماد كنیم زیرا همچنان كه در زمان ما اتفاق مى

در آن دوران هم معصوم  ردم در كلمه یا آیه اى از قرآن به غلط و اشت اه مى افتند همچنین مردمم

از قرآن ن ود از آن مى پنداشتند.و اما  ن ودند و چه بسا در كلماتى دچار اشت اه مى شدند یا چیزى را كه

د كه مصحف فرقى نمى گذارند و مى پندارن امثال مصنف از اشخاصى كه بین متواتر و غیر آن

قرائت نزد او یكسان مى باشد و امثال این احادیث را هم  معروف نیز به نقل واحد به ما رسیده ، هر دو

بود پایان مطال ى كه استاد عالمه شعرانى ما را به آن ب ره مند نموده از  از ادله خود مى شمارند.این

 . ریف كتاب رب االرباب نامیده شدههاى ایشان ، بر كتابى كه بنام فصل الخطاب فى تح حاشیه نویسى

اینجان   منان را سپاسگزارم كه توفیق انجام این اثر بهخداوند ما و شما را از كجروى باز دارد.و ایزد 

 .مرحمت فرمود

 

 

 

 نمونه اعجاز قران داللت بر نظم و عدم تحریف :

بكار رفته براسار حروف الف ا آنطور كه در قرآن مطالب ضروری و عمومی قبل ورود به بحث: 

حرف بوده (28)ضظغ( كه مجموعا   –ثخذ– قرشت–سعفص –كلمن–حطي –هوز–حروف ابجدي )ابجد

از یك تا هزار،بدین شكل كه نُه حرف اول یكي یكي نُه حرف دوم ده تا ده تا و حروف باقي مانده یعني 

  .خورندتا آخر صد تا صد تا شماره مي از )ق(
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9-8-7-2-5-0-1-5-3    31- 51 -11 -01- 51 -21 -71- 81 -91 -311 - 511- 111 -011 -

511- 211 -711 -811 -911- 3111- 

مطمئنا  اعداد اول را هم شنیده اید یعني اعدادي كه فقط بر خود و یك قابل تقسیم می اشند و به اعداد 

در بیست و در قرآن راجع به هفت و هفتاد .( جزا اعداد اولند19و 7دو عدد).مش ورند  (prime)پریم

و ...مانند هفت گاو چاق، هفت سن له، هفت آسمان، هفت در ج نم، هفت دریا و.هفت جا صح ت شده

  .سوره مدثر سخن به میان آمده است(30)فقط یك بار در آیه (19)درباره عدد

 اعجاز کشف شده توسط نويسنده:

آمده  57و  31یعنی سوره های  در دو سوره قرآن یعنی نمل و یونس «آهلل»کلمه «: آهلل»اعجاز کلمه -1

شروع می شوند وجال  اینکه شماره آیه ای « قل»و هر دو آیه ای که این کلمه م ارک درآن است ،  با 

 می باشد. 59که این کلمه مقدر در آن است در هر دوسوره آیه 

 

قرآن  08ن القرا 35انجیل 38تعداد تکرار کلمات تورات  اعجاز تعداد تکرار کلمات تورات وانجیل:-2

( نس ت بین سوره 37+3است ال ته در مورد تورات جمع ن ایی یعنی با ال و بدون ال می باشد یعنی ) 2

عدد توحیدی قرآن است و در قرآن جایی نیز به   6آنطور که آینده خواهیم گفت   6ها، که براسار عدد 

انطور که خواهیم آورد ، صراط روز آفریدیم و هم 6اشاره شده که ما آسمانی ا در زمین را در  6عدد 

بود در برابر القرآن 6دیده می شود . حال نس ت قرآن که  6مستقیم به نوعی در عدد 
8
1

است یعنی  

برابر انجیل است و نس ت قرآن و القرآن در برابر تورات  4تعداد مجموع القرآن بکار رفته در قرآن 

 18÷6=3و  54÷6 =9معادل سه برابر می باشد بدین شکل که 

 

اعراف خداوند سئوالی را مطرح فرموده که دقیقا   22در آیه اعجاز سئوال خداوند و جواب انسان: -3

سؤال مطرح شده خداوند آمده که دقیقا  در آیه بعد جوابی از طرف انسان برای  .حرف است  49دارای 

 .حرف دارا می باشد 49آن م دقیقا  

ال ته هر اعجازی که بدست آوردید سریعا  بنویسد زیرا فورا  از یاد می رود مثال  من اعجازی در 

موجود در سوره های آخر قرآن بدست آوردم که متاسفانه به دلیل عدم « فلما»و  «ولما»خصوص 

ین مطل ی بسیار جال  بدست آوردم که آیه ای دارای مضمونی خاص بود نوشتن فراموش کردم همچن

 83در سوره بعد مضمونی به همان شکل آمده بود وقتی من شماره آیه را برعکس کردم مثال  شماره آیه 

تا شد و از سوره بعد پس از  20و من آیات تا آخر سوره را شمردم مثال   38بود برعکس آن می شود 

ه همان آیه با مضمون سوره ق ل رسیدم و من چنین چیزی را پیدا کردم شخصی که آیه ب 18شمارش 

 .مایل باشد،می تواند آنرا جستجو کند

 

سوره بقره است که جمع  147دوازدهمین جایی که کلمه الحق در قرآن آمده آیهاعجاز کلمه الحق: -7

بیست و هفتمین  27که دقیقا   حرف است 27می شود و تعداد حروف بکار رفته در این آیه نیز 12آیه 

 .تکرار مشتقات حق در همین آیه تکرار شده
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سوره دهم قرآن   55آمده آیه  «ان و عدی حق»اولین جایی که آیه  :«ان و عدهللا حق»اعجاز آيه -8

است و دقیقا  این جمله از آیه ده بار در قرآن تکرار گردیده که با شماره سوره و جمع آیه آن برابر می 

 .باشد

 

آمده سوره سوم آیه  «یقتلون الن یین بغیر حق»اولین آیه که «: يقتلون النبیین بغیر حق»اعجاز آيه-9

آن تکرار گردیده که با شماره سوره و جمع شماره آیه می باشد که این آیه هم دقیقا  سه بار در قر  21

 .برابری می کند

 

الحق من ربک فالتکونن »اولین آیه که  :«الحق من ربک فالتکونن)تکن(من الممترين»اعجازآيه-11

و دارای  6×2 می شود یعنی  12 سوره دوم می باشد که جمع آیه   147آمده آیه  «)تکن(من الممترین

حرف دارا می باشد و   25تکرار شده و   60ومین تکرار در سوره سوم آیه حرف می باشد.د 27

 1که جمع این  315می شود و جمع حروف آن   6است که جمع آن   114آیه   6تکرار دیگر در سوره 

 .دیده می شود  6بار در قرآن تکرار شده.می بینیم در این آیات هم به نوعی عدد  1میشود و این آیه 

حرف  19مي باشد كه داراي «ااِلا ِعباَدهللاِ الُمخلَصین»صافات  70آیه  :صافات و ص اعجاز سوره -

جزا اعداد اول و مضمون آیه بدین شكل است كه همه گمراه مي  19است و همانطور كه ق ال  گفتیم 

شده و  (7+4) 11جمع شماره آیه .شوند،مگر كساني كه در همه شئون خالص براي خداوند متعالشدند

و جمع (1+2+8)11تكرار شده،كه باز هم جمع آن (128)و همین مضمون در آیه(1+1)2جمع ن ایي 

آیه همین مضمون (32)آیه و بعد از آن با فاصله(54)بعد از این آیه با فاصله.مي شود(1+1)2ن ایي 

اشد و اگر آیه حرف مي ب 16نیز « ِعباَد هللاِ الُمخلَصین»نكته اینكه .(160)تكرار گردیده یعني آیه

با  160بعد از آیه .(37)را كه این مضمون در آن آمده نصف كنیم،شماره سوره بدست مي آید(74)اولي

« لِكناا ِعباَد هللاِ الُمخلَصین»با تفاوت كلمه اول همین مضمون تكرار گردیده 169آیه یعني آیه  9فاصله 

بدست  13ذاشته از عدد وسط كم كنیم اگر عدد اول و سوم را كنار هم گ.و بیست حرف دارا مي باشد

آیه به پایان مي رسد و سوره بعد یعني )ص(نیز این (13)و این سوره بعد  (169)(19-6=13)مي آید

حرف داشته و مف وم یكساني با مضامین سوره ق ل  20آمده و« ااِلا ِعباَدَك ِمنُهُم الُمخلَصین»مضمون

مي شودو این (5)و را مانند سوره ق ل از هم كم كنیماگر این د.مي باشد (83)دارد و شماره این آیه

شده و جمع ن ایي (8+3)=(11)اگر شماره این آیه را نیز جمع كنیم.سوره بعد از پنج آیه تمام مي شود

 )صافات(مانند سوره ق ل .مي گردد (2)

بار  19كه فقط به خداوند اطالق دارد یعني فقط او شنواي دعاي بندگان است،دقیقا   «السمیع»واژه 

  .حرف مي باشد 6در قرآن تكرار شده و داراي 

 

ٌد َرُسوُل هللا(: -13  19آمده،آیه « ال اِلهَ ااِلا هللا»یکی از جاهایي كه در قرآناعجاز)ال اِلهَ ااِلا هللا ُمَحما

اول این عدد نشان دهنده قسمت دوم (2)كه(29)سوره بعد یعني سوره فتح در آیهسوره محمد و دقیقا  در 

ٌد َرُسوُل هللا»شعار اسالم است،جمله  آمده و چیزي دیگر در سوره اي دیگر بر آن افزوده نشده و  «ُمَحما

این نیز از اعجاز .( در دو سوره پشت سر هم آمده19،29این شعار اسالم است كه نس ت بسیار زی ا)

ٌد َرُسوُل هللا( این شعار .اسالم و قرآن است  دقیقا  داراي هفت كلمه می باشد.)ال اِلهَ ااِلا هللا ُمَحما

 

كه فقط به خداوند اطالق دارد یعني فقط او شنواي  «السمیع»واژه  :«السمیع»اعجاز کلمه-11
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این واژه در قرآن با  .حرف مي باشد 6بار در قرآن تكرار شده و داراي  19دعاي بندگان است،دقیقا  

جمع این دو نوزده مي .كلمات العلیم و ال صیر آمده كه العلیم پانزده و ال صیر چ ار بار تكرار گردیده

 .شود و با تعداد السمیع مطابقت دارد و باز دلیل اعجاز قرآن

مطل ی که بنده به آن به لطف ال ی پی بردم در برخی آیات بدین شکل «: هدی و رحمه»اعجاز کلمه -

و جمع این می  55می شد « هدی و رحمه»انعام از ابتدا آیه شمردم تا انت ای کلمه  350بود که مثال  آیه 

اعراف هم )هدی و رحمه( آمده که تا پایان  55می شود در آیه  31و جمع شماره آیه هم  31شود 

 می باشد.  7و جمع شماره آیه هم  7و جمع این م می شود  10در این آیه    می شود « هدی و رحمه»

 

 

 

 اعجاز سوره مجادله: -21

یعني مجادله است.این سوره داراي  58جل جالله است سوره « ی»كلمه  01تن ا سوره اي كه داراي 

مي شود.شماره سوره  0آن كه جمع  55ی و تعداد آیات  01است،مثل همان  01نوعي اعجاز در عدد 

 58=5+8=31=3+1=0مي شود.  0كه جمع ن ایي آن  58

 تعالي است. « ی»كلمه م ارك  0اولین آیه سوره داراي 

و فاصله بین دومین كلمه  58=7×0حرف است یعني  58فاصله بین اولین كلمه ی با دومین كلمه ی  

بین سومین كلمه ی  و چ ارمین كلمه ی  یعني آخرین آن حرف است و مجددا   3ی  و سومین كلمه ی 

حرف است اگر دقت بفرمائید یك توازن در آیه مابین كلمات ی  است بدین شكل كه  30در آیه اول 

/5مابین كلمه ی دوم و سوم متقابال  به دو طرف آیه نس ت 
حرف( ی  58است یعني؛ ی اول سطر ) 3

 30×5=58حرف( ی چ ارم  30سوم)  حرف( ی 3دوم )

اگر در معني سوره توجه فرمائید مي بینید دلیل این نس ت چیست بله حدر شما درست است بین سخن 

گفتن با خداوند )شنوا و بینا( یا همان شكایت زن از شوهرش در این آیه تا شنیدن خداوند و درك آن 

ن شكایت و قصد و نیت شكایت به خداوند متعال توسط خداوند متعال نصف فاصله وجود دارد یعني بی

فاصله  30فاصله وجود دارد و از زمان  گفتن یا همان نیت به گفتن تا درك آن از سوي حق تعالي  58

یعني نصف مقدار اول فاصله وجود دارد و این یعني ق ل از اینكه بگوید و فقط نیت به گفتن كند خداوند 

و این «  ان ی سمیع بصیر»براي همین كلمات انت اي آیه چنین است شنواي بینا آنرا در دل زن شنید 

ان ی یحول بین »حرف است و این مصداق آیه قرآن است كه مي فرماید:  30قسمت آیه همه داراي 

خداوند بین شخص و قل ش حایل است. یعني نزدیكتر از خود شخص به خودش است. در « المرا و قل ه

من از رگ گردن به شما نزدیكترم یعني « اني اقرب الیكم من ح ل الورید»جاي دیگر مي فرماید 

حاجات خود را فقط به خدا بگوئید و او نیاز به واسطه و شفیعي براي شنیدن و ف میدن حاجات مردم 

ندارد. مطل  دیگري كه الزم مي دانم در میان این اعجاز بگویم و هدف آوردن اعجاز قرآن توسط بنده 

ي اعداد شگفت انگیز نیست بلكه پي بردن به مفاهیم واقعي قرآن از طریق اعجاز آن است صرفا  یك سر

و آن اینكه همانطور كه زن موجود در این داستان قرآني شكایت از اینكه شوهرم به من گفته تو مثل 

مادر من هستي یعني هرگز تو دیگر زن من نیستي و جواب خداوند این است كه این سخني منكر و 

سند و باطل است، چرا كه مادران انسان تن ا كساني اند كه انسان از آن ا متولد شده به همین ترتی  ناپ

در انت اي سوره این مف وم به طور ضمني گنجانده شده براي اهل بصیرت كه  همانطور كه زن نمي 

ند اجابت کنند ، تواند مادر شود كساني كه ما گمان كنیم آن ا سخن و دعا و درخواست اي ما را مي توان
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هرگز نمي توانند بدون اذن حق تعالی كاري كنند و اجابت کننده دعاي بندگان و رفع كننده حوایج 

وسختي از انسان نخواهند بود گرچه انسان ا به كمك شیطان یكدیگر را فری  دهند فالن پیام ر یا امام یا 

و ان »سان باشد . دلیل قرآني مطل  آیه : امامزاده میتواند اجابت كننده دعا یا رفع كننده سختي از ان

یعني اگر خداوند بخواهد به شما « یمسك ی بضر فال كاشف له اال هو و ان یردك بخیر فال راد لفضله

آسی ي برسد هیچكس نتواند آنرا از شما باز دارد و اگر اراده به رسیدن خیري به شما نماید هیچكس جز 

شما باز دارد از نظر رواني هم این آیه در زندگي روزانه اثر بسیار خداوند متعال نمي تواند آنرا از 

 عمیقي در روح و جان انسان دارد. 

 و اما ادامه اعجاز سوره:

همانطور كه گفتیم یك نس ت عجی  بین كلمات ی جل جالله در این سوره است همین نس ت در حروف 

كه علت ضربدري بودن آن ان شاای در  ق ل كلمه مت ارك ی نیز به صورت ضربدري وجود دارد

حرف  5آینده كشف گردد و شاید باید در مقایسه با سایر سوره ها كشف گردد. در آیه اول ق ل كلمه ی  

حرف وجود دارد در آیه آخر سوره  8وجود دارد بعد از كلمه ی آخر آیه اول یعني كلمه ی چ ارم 

حرف وجود دارد و بعد از كلمه  32ه ی است ق ل از كلمه اول ی  تكرار كلم 5كه داراي  55یعني آیه 

حرف وجود دارد اگر این ا را به صورت ضربدري قرار دهیم نوعي تقارن  31ی آخر یعني پنجم 

 وجود دارد ب ینید: 

 حرف بعد از ی آخر  8حرف ق ل از ی اول و  5 آيه اول:

 حرف بعد از ی آخر  31و  حرف ق ل  از ی اول 32 آيه آخر:

11=2×8                         11=2×5 

همانطور كه در آیه اول هم گفتیم یك نس ت دو برابري بین حروف بین كلمات ی در آیه اول دیدیم كه 

نكته دیگر اینكه ق ل اولین كلمه ی در آیه اول پنج حرف وجود داشت كه آخرین آیه  30×5=58مي شد 

كلمه ی مي باشد كه مي تواند نشان از تعداد تكرار كلمه خداوند متعال وسیله حروف باشد در  5داراي 

 «. قد سمع ی»آیه آخر 

امیدوارم خداوند در كشف دیگر آیات قرآن یاریمان فرماید تا به حقیقت معناي واقعي قرآن  و حق بودن 

م بلكه براسار تدبر و تفكر و تحقیق آنرا ق ول كنیم آن بیشتر پي ب ریم و مقلدانه تسلیم حتي خداوند ن اشی

آنگاه مسلمان یعني تسلیم بي چون و چراي امر او شویم چرا كه اگر چنین باشد ارزش آن یكنفري كه 

اینچنین به خداوند ایمان آورده از یك ملت بیشتر است و حضرت ابراهیم )ع( یك ملت بود. و این قول 

ن ایي یك ملت بود زیرا همه چیز را تحقیقي و با تدبر ق ول مي كرد حتي خداوند براي اوست كه او به ت

زنده شدن بعد مرگ را گرچه براي آرامش و ایمان بیشتري آنرا مي خواست و مانند عوام ن ود كه چون 

پدر و مادرش تابع یك دین و عقیده بودند آنرا بپذیرد. بلكه با پدرش هم مخالفت مي كند تا جائیكه پدرش 

وید اگر از عقیده ات دست برنداري تو را سنگسار مي كنم. یك نفر اینچنین ب تر و حتي متفاوت مي گ

از میلیون ا انسان است كه هر روز پیرو حزب باد برگرد دخمه اي مي چرخند و به هیچ چیز جز ظن و 

 گمان خود یا دیگران كه مانند تار عنك وت سست است دلخوشي و اعتقاد ندارند.  

 

حرف  30آل عمران سخن از مکر کافران دارای  50در آیه اعجاز مکر کافران و مکر خداوند: -22

اعراف سوال از ایمنی کافران از مکر  99حرف است.آیه  30است و سخن از مکر خداوند نیز دارای 

اَِن َکیدی »جمله381حرف است.آیه  30حرف و جواب خداوند م نی بر عدم ایمنی آنان دارای  30

 98حرف داراست.آیه  30«و مکر اولئک هو ی ور»سوره فاطر  31حرف است.آیه  30دارای « ینمت
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سوره صافات که سخن از اراده کافران بر مکر علیه ابراهیم)ع(و در نتیجه مکر خدا،پست و ذلیل شدن 

فلله »سوره رعد جمله 05حرف دارد.آیه  30حرف یعنی هر طرف آیه از وسط 58کافران دارای 

و مکرنا »حرف و جمله  31«ومکروا مکرا»سوره نمل  51حرف است. آیه  30دارای «جمیعاالمکر 

 حرف است.اینجا هم یک نوع تقارن دیده می شود.باز هم س حان ی. 31نیز دارای «مکرا

فرماید: خواندن می 22رساند و آیه فرماید : ظن و گمان انسان را به حق نمییونس می  12آیه  -21

 خدا ) ت عیت از( ظن است. )دعا( غیر 

 

که  30سوره حج از مراحل خلقت انسان صح ت میکند و در سوره بعد یعنی مومنون آیه  5آیه  -25

 می شود از مراحل خلقت انسان سخن می گوید .  5جمع  عددی آن نیز 

 

در  5 احقاف که بر نفی شنیدن دعا توسط غیر خدا دالليت دارنيد بيه نيوعی عيدد 35فاطر و  30آیه  -21

 شود. آن ا دیده می

 

آاعمران هر دو یک مطل  و آن خلق کردن اشاره دارنيد ) شي ه خليق توسيط  09مومنون و  09آیه  -27

 بشر یا جمع به کار بردن فعل خلق است( 

 

 گویند. ان یاا و نحل یک موضوع )آمدن ان یاا برای دعوت توحیدی( را می 12آیه  -28

 

( کييه اشيياره بييه عييدم نجييات حتييی توسييط پیييام ر ) ص(  اسييت 19-39)  آیييه افميين حييق ... بييه آدرر -29

 در دارد.  39فرماید: ج نم ای دیگر میو خداوند در آیه 39اش شماره آیه

 

شيوند و همچنيین شيش آیيه سيوره شروع می« و من آیاته» سوره  روم همگی با  51-55شش آیه    -31

 باشند. ی وهدایت میشوند که برای راهنمایشروع می« اذقال»شعرا با 

 

 5حيرف اسيت. دقیقيا  بعيد  5است کلمه نفورا در آن آمده است و  5سوره اسراا که جمع آن  03آیه  -31

 آی این کلمه تکرار شده است. 

 

 7شييود نحييل یعنييی من يای دو عييدد آیييه می 59در دارد و آیييه  7گویييد ج ينم سييوره حجيير می 00آیيه  -32

 کند. صح ت از درهای ج نم می
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، دوبار تکرار شده . اول سوره با حم شيروع و 31آیه سوره غافر آمده که در آیه  31کلمه کفر در  -33

«  م » شيود کلميه حيم  ، حرفيی کيه مشياهده می« م » حيرف بعيد از  85( بعد 85با توجه به تعداد آیات )

 است . 

 

همین جمله تکرار شده و توجه  25و در آیه « ذلک بان ی هو الحق » فرماید: سوره حج می 2آیه  -31

اختصاص داشتن حق و  2رساند و توجه در عدد ( شاید تکرار این جمله را می5در عدد سمت راست ) 

 رساند همچنین اجابت دعا را. هدایت فقط به خدای واحد می

 

حيرف  35که کلمه قر در آن آمده ق يل ازآن   31حرف است و آیه  35قصص ق ل کلمه قرت  9آیه  -35

 است. 

 

 

 ترتیب آمدن کلمه آدم در قرآن : -31 

  17، 15، 11، 13اولین تکرار سوره : بقره  آیات 

  59آل عمران    11آل عمران 

  58مریم     58اعراف 

   353، 351، 37، 335آخرین تکرار کلمه آدم :  سوره طه آیات  

اوال  اینکه در دو طرف قرآن در هر سوره فقط چ ار بار آمده ) چ ار بار بقره و چ ار بار طه و چ يار 

تکرار دیگر در میان این دو است ( و جال تر اینکه تعيداد آیياتی کيه ایين کلميه ) آدم( در آن آميده ) در دو 

( از لحاظ شمارش تعداد آیه  پشت سر هم که کلمه آدم در آن آمده در هير دو جيا یعنيی بقيره   طرف قرآن

و   17تيا  13شود.)از مجموعا هفت  آیه می  353، 351، 37، 335و  آیات    17، 15، 11، 13آیات 

و  375و  15، 13، 57، 52آیه اعراف  7( .  مطل  دیگر اینکه کلمه بنی آدم نیز تن ا در  353تا  335

آمده است . شاید برای کسی جال  باشيد کيه اوليین ميورد کيه کلميه آدم در آن  21و یس  71سوره اسراا 

بيه  3است . شاید اولی را بشود گفت  91که فاصله آن ا   353و آخرین مورد   13بکار رفته شماره آیه 

 و... وی اعلم . قطعا چیزی در آن ن فته است . 35به  3و آخری  1

بار در قرآن تکرار شده و دقیقيا  خطياب بيه فرزنيدان آدميی  5تن ا «  یا آدم» ب خداوند به آدم یعنی خطا 

 10بييار در آیييات بقييره  5بييار آمييده اسييت. ال تييه کلميياتی دیگيير مثييل ِ دم  5نیييز تن ييا «  آدمبنييی» یعنييی یييا 

 57سيوره مائيده آیيه نیز آمده است . کلمه بن آدم هيم یکجيا در  332طه  51ک ف  23اسراا  33اعراف 

 آمده است. 
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 اعجاز ديگر  سوره يوسف :  -37

 سوره یوسف سخن از اولین اظ ار آشنایی یوسف با برادرش بنیامین است.  29آیه 

 کند. سوره یوسف، یوسف خود را به همه برادرانش معرفی می 91آیه 

دیيده   9هير سيه بيه نيوعی عيدد کند.می بینیم در سوره یوسف، یوسف با تمام اقوامش مالقات می 99آیه 

 می شود 

گویييد ان ييی  اعلييم  ِميين ی دهنييد میاولييین جييا کييه خ يير اسييیر شييدن بنیييامین پييس از یوسييف بييه یعقييوب می

دهنيد است و آنجا کيه خ ير پیيدا شيدن یوسيف و بنیيامین را بيه یعقيوب می 82ماالتعلمون اینجا شماره آیه 

دیيده ميی  2انيی اعليم مين ی مياالتعلمون  و در هير دو عيدد گوید الم اقل لکيم است که می 92شماره آیه 

 شود .

کيه سيخن یعقيوب را دال بير عليم ال يی  92حرف وجود دارد و آیيه  07ق ل از کلمه  لتن ئن م   35در آیه 

 حرف دارد.  07ق لی عنوان می کند نیز 

 

 03دارای ....« ميریم  و اذکير فيی الکتياب» فرمایيد: می 32سيوره ميریم آیيه اعجاز سووره موريم :  -38

 03حرف است و آیه بعدی که در آن واذکير... آميده یعنيی آیيه واذکير فيی الکتياب ابيراهیم ... شيماره آیيه 

 است. 

ليم »گویيد: شيود میاین سوره که خ ر بچيه دار شيدنش داده می 51در سوره مریم اعجاز دیگر اینکه آیه 

وقتی که مریم به نزد قيومش ميی رود و قيو ميش  58حرف دارد وهشت آیه بعد یعنی آیه،  17« اَُک بغیا

 17نیيز ایين آیيه دقیقيا  « بغیيا» یعنيی تکيرار کلميه « ميا کيان اميک بغیيا» با تعج  به او خطاب ميی کننيد

 یاسالم –حرف داراست و ی اعلم 

 

حرف می باشد  12دارای   4اولین صراط مستقیم سوره یس آیه اعجاز صراط مستقیم سوره يس: -39

حرف می باشد یعنی دومین  22می باشد که دارای  61 و دومین تکرار جمله صراط مستقیم در آیه 

تکرار مساوی است با عدد سمت چپ تعداد حروف بکار رفته در آیه و این هم خود نوعی توازن در 

( آیات 07-08سوره) مشابه این درشعار الاله االی محمدرسول ی که در دو .قرآن را نشان می دهد

 سوره فتح آمده و قسم اول و دوم با عدد سمت چپ مشخص شود دیده می شود. 59سوره محمدو  39

 

 5سوره حمد و آخرین آیه ، آیه  3اولین آیه ، آیه اعجاز اولین و آخرين آيه دارای لفظ جالله هللا : -11

 39و  9حرف است. تناس   9ورد و آخرین م 39)توحید( است که تعداد حروف اولین آیه  335سوره 

 جال  به نظر می رسد .
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 اعجاز ويل يومئذ للمکذبین:-11

بار آیه  م ارکه ویل یومئذ للمکذبین و اولین آیه ای که این جمله در آن 31در سوره م ارکه مرسالت 

 حرف می باشد.35می باشد و تعداد حروف این آیه  35تکرار شده آیه 

  

 ربکماتکذبان:اعجاز فبای آالء -12

مرت ه آمده است که اولین آیه ای که این جمله در  13در سوره الرحمن نیز جمله ف ای آالا ربکماتکذبان 

می شود و با تعداد  13حرف می باشدکه جمع این دو  38این سوره است که دارای  31آن آیه آمده آیه 

را بر  31این جمله تکرار شده یعنی تکرار این جمله مطابقت دارد .  همچنین اگر اولین آیه ای که  

 مطابقت دارد .13عکس کنیم .با تعداد تکرار یعنی 

 

 

 

 

 اعجاز واژه شیطان و مشتقات آن:-13

مرت ه در قرآن تکرار شده آخرین موردی که 88مشتقات شیطان که از شطن گرفته شده و مجموعا 

(هفت می 5+5بوده ) 55آیه آن کهقرآن یعنی سوره تکویر است که جمع  83سوره  55تکرار شده آیه 

می شود به تعداد تکرار مشتقات آن در قرآن  88(مجموعا 7+83بود)83شود به عالوه شماره سوره که 

. 

یعنی 03از سوره 12و واژه فاستعذ به معنی پناه ب ر)از شیطان (آخرین مورد که تکرار شده ،آیه 

 51بود ، مجموعا 03ه شماره سوره کهمی شود به عالو 9(که 2+1فصلت است که جمع شماره آیه )

 می شود .

است مجموع شماره 51حرف دارد و شماره آیه اش  50در واژه عذت آخرین مورد که در قرآن آمده 

 است برابری می کند . 00می شود که با شماره سوره یعنی )دخان ( که  00آیه و تعداد حروف 
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در آن ا دیده می  7شیطان می کند به نوعی عدد  معموال شماره آیه هایی که خداوند اشاره به حفظ از

بار در  33بار در قرآن به کار رفته و واژه پناه بردن به خدا برای خود گوینده  7شود و واژه اعوذ نیز 

 33قرآن به کار رفته و سوره فلق و نار به عنوان معوذتین یا سوره های پناه دهنده )به اذن خداوند( 

 ؟؟؟انفال  تن ا به جای که گفته شیطان رفته .؟؟؟ 33آیه دارند و آیه  

با ر در قرآن آمده و اخرین آیه که از مشتقات شیطان  37مجموع مشتقات پناه بردن به خدا یعنی عوذ 

 حرف دارد . 37تکوین نیز  55است یعنی آیه 

 یا حفظ از شیطان و سایر ؟؟؟؟؟؟؟ بررسی نوشته می شود. 7ترتی  عدد 

آیه کلمه  8است و از این تعداد در 88ز مشتقات شیطان یعنی از شطن در آن ا آمده تعداد کل آیاتی که ا

بار آمده و یک حالت تقارن از وسط در آن ا دیده می شود طوری که از وسط تن ا در سوره  5شیطان

اسراا دوبار در دو آیه شیطان دوبار آمده که اگر آنرا مرکز قرار دهیم و از اطراف  به طرف اول و 

بار آمده می بینیم ال ته از نظر تعداد کل  5کلمه شیطان که در یک آیه  8قرآن برویم در هر دو سو  آخر

اسرا را  51اسرا و  57واژه های مشتق از شیطان نس ت دو عدد فوق دارد به طوری که اگر همین آیه 

طرف )به ) به طرف اول قرآن ( و یک  02که مرکز این تقارند به دو طرف قرآن برویم یک طرف 

؟؟؟؟؟می شود حال دلیل و حکمت این مورد را شخصی  می تواند پیدا کند و تن ا  05طرف آخر قرآن (

است شاید  22بار واژه شیطان تکرار شده که تکرار حروفش  1سوره ی مجادله  39در یک آیه یعنی 

کل واژه های منظور این باشد که شیطان در هر صورت تحت سیطره خداوند متعان است ال ته تعداد 

است که با آخرین جایی که شیطان در  39و سه بار تکرار شده اند  5مشتق از شیطان که در آیه ای 

سوره مجادله مطابقت دارد  39بار تکرار شده یعنی آیه  1یک آیه قرآن تکرار شده و آن هم 

(.39=1+32) 

ایی که واژه مشتق از شیطان حال چیز دیگری نیز در این میان دیده می شود آن هم اینکه کل سوره ه

سوره اسراا است   57سوره است .مطل  دیگر اینکه هشتمین تکرار که آیه 8یا سه بار آمده  5در آن 

نور است شصت  53چ ل و ششمین تکرار کل مشتقات واژه شیطان است  .و شانزدهمین تکرار که آیه 

شیطان در آن آمده  5ه هایی که و چ ارمین تکرار کل واژه های مشتق از شیطان است یعنی در آی

( همچنین اولین آیه تکرار دوتایی این 20-02هشتمین مورد با شانزدهمین موردحالت تقارنی دارند )

(بقره را 315نور نیز اگر صفر )53بقره با آخرین مورد تکرار دوتایی این کلمه یعنی 315کلمه یعنی 

 حذف کنیم باز حالت تقارنی دارند.
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رد مثال ق ل ال ته اخرین تکرار چند تایی در یک آیه که سه واژه شیطان در آن بود ( مانند مو53و35)

شاید برای برخی جال  باشد  85-80-81دیده می شود یعنی  8مجادله در همه تکرار ها عدد  39یعنی 

 در دارد از ج ت احسار عذاب بیشتر کفار و مشرکین . 8نگ  ان و ب شت 39در دارد با  7ج نم 

 

 اعجاز کشف شده درباره قسم و حلف :-11

 مورد در قرآن تکرار شده به ترتی  از اول قرآن : 31درمورد حلف که 

) 38و  30و سوره مجادله  312و  95و  90و  71 –و  23-و  – 55و  03توبه -89مائده – 25نساا 

  31دوبار ( قلم 

ان مرکز ثقل قرار  دهیم واژه یحلفون اگر واژه یحلفون و سیحلفون که از مشتقات حلف است را به عنو

سوره توبه وسط قرار می گیرد و دو واژه یحلفون دیگر دو طرف آن و دو واژه سیحلفون  23در آیه 

سوره توبه که مرکز بود به طرف  23دو طرف این دو به طرف اول و آخر قرآن و حال اگر از آیه 

 8ی گیرد و اگر به طرف آخر قرآن برویم مورد واژگان مشتق از حلف قرار م 0اول قرآن بشماریم 

مورد این واژگان مشتق از حلف تکرار شده که حالت دو برابری در آن دیده می شود عالوه بر اینکه 

واژه یحلفون دو طرف یحلفون است و دو واژه  5سوره توبه دقیقا بدون فاصله  23از هر دوسو از آیه 

 یحلفون تکرار شده . سیحلفون بدون فاصله در دو طرف این سه واژه

مورد آن در  9بار تکرار مشتقات قسم  11در مورد قسم نیز این مصداق تکرار شده ال ته از مجموع 

مورد می ماند حال ترتی  قرار گرفتنشان به دو  50مورد تصاوی دو چیز است که حذف می کنیم 

 طرف قرآن و قرار ذیل است.

 51نور  18نحل  ----- - 00ابراهیم  – 09و  53 اعراف – 319انعام  – 317و  312و  51مائده 

 -01معارج -18حاقه – 37قلم – 72و  75و واقعه  05و فاطر  55روم – 09و نمل  -----)دوبار ( 

 .  3بلد  – 5فجر  – 32انشقاق  -35تکویر  – 5و  3قیامت 

و نور  18آیه نحل  مورد تکرار شده اند و در  دو0حال اگر از مشتقات اقسموا بخواهیم حساب کنیم که 

که این دو واژه اقسموا بدون فاصله در کنار همدیگر قرار گرفته اند مرکز سقل قرار دهیم آنگاه از  51

آیه تکرار شده و اگر به طرف  7مشتق کلمه ی قسم در  7دو سوی این دو به طرف اول قرآن برویم 
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ی مانند مشتقات واژه حلف دیده می آیه تکرار شده که حالت دو برابر 30بار در  30آخر قرآن برویم 

 شود .

 

 اعجاز اولین و آخرين آيه دارای کلمه هللا)جل جالله(:-15

 335سوره  5حرف دارد و آخرین آیه ، آیه  39سوره حمد  3اولین آیه که اسم کریم ی در آن است آیه 

 9آخرین جا با  5یه اولین جا و آ 39-3حرف می باشد که تناس  آیه  9یعنی ی صمد است و دارای 

 حرف جال  به نظر می رسد .

 اعجاز مشتقات واژه حبب :-11

مورد ( و هر کدام این ها دارای تکرار فراوانی 52از مشتقات واژه ح   مشتقات زیادی در قرآن آمده) 

هستند ما در اینجا دو واژه ال یح  و یح  را مورد بررسی قرار می دهیم تعداد واژه یح  نصف 

که از اعجاز آقای کحیل می باشد اما آنچه بنده کشف  30و  58واژه ال یح  در قرآن آمده یعنی تکرار 

کردم این بود که  در این تکرار ها در دو مورد بعد از لفظ جالله ی یح  ، انه ال آمده و رد دو مورد 

انه ال یح  و  1از آن دفعه اول بعد از ی ال یح  نیز انه ال آمده که از این تعداد دو تکرار ی یح  بعد 

انه ال یح  آمده و بعد از ی ال یح  تن ا دو بار بدون فاصله دو بار انه ال یح  آمده است  3دفعه دوم 

تکرار ان ی یح   1بار انه ال یح  بدون فاصله آمده و بعد از  1ان ی یح   3ال ته جال  است بعد از 

ان ی ال یح  بدون فاصله یک انه ال یح  دیگر و بالفاصله یک انه ال انه ال یح  و بعد از سه  3تن ا 

 یح  دیگر که آخری است آمده .

نکته جال  دیگر اینکه بعد از تعداد تکرار مساوی از ان ی یح  و ان ی ال یح  یعنی هر کدام 

 مرت ه جمالت انه ال یح  شروع می شود .31

یده شده اند الزم به ذکر است که چیدمان ق لی ط ق تصویر ق ل از اما بعد از این دارای ترتی  زیر چ

 انه ال یح  متفاوت اما مساوی است .

مورد جمالت با ان 31و ی شروع می شوند تعداد  ---جال  است که از تمام تکرار ها که با ان ی و 

بار در مجموع تکرار 31 یح  که و ی ال یح  ق ل از انه تکرار داشتند مانند ان ی ال ---ی یح  و 

 مورد . 15شده است.از مجموع 
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 اعجاز کلمه الهین: -17

 (53آیه-32(و)نحل332آیه  5بار در قرآن آمده به آدرس ای)مائده  5خدا فقط  5کلمه ال ین به معنی 

 حرف دارد. 09و مورد دوم  309مورد اول تعداد حروف آیه 

 حرف است. 32ی آیه از این کلمه ال ین مورد دوم مانند شماره سوره تا ابتدا

و اگر  300را با تا انت ای آیه جمع کنیم می شود  00اگر جمع حروف تا ابتدای آیه در مورد اول یعنی 

از لحاظ تعداد حروف را جمع کنیم می شود  58و تا انت ای آیه یعنی  32مورد دوم تا ابتدای آیه یعنی 

00. 

 55و  35بین تا انت ا ی سوره دو عدد  0872ا ابتدا  سوره و عدد یعنی ت 5705در جمع افقی در عدد 

می شود  31بدست می آید  و جمع این دو عدد  7و  2بدست می آید که جمع ن ایی این دو عدد های 

و تا انت ای  33020برای آیه دوم و اگر همین کار را برای  اولین آیه انجام هیم تا ابتدای سوره 

می  0و7می شود جمع بعدی این دو  31و  32جمع اولیه این دو عددهای  بدست می آید 193سوره،

 5بکنیم  فاصله این دو از لحاظ تفاوت  31حال اگر نگاه به عدد ق لی یعنی  33شود و جمع ن ایی 

 میشود که همان دو خدا میتواند باشد که منظور دو آیه است.

و تا انت ای سوره را به صورت جمع افقی اگر همین جمع را به صورت جمع دو عدد تا ابتدای سوره 

سوره  53و جمع مورد دوم یعنی آیه  33855که میشود  193+33020یعنی جمع دو عدد مورد اول 

بدست می آید که  55و  51اگر این دو را به صورت مجزا جمع افقی کنیم دو عدد  7238نحل میشود 

و جمع  31میشود  332+5د اول یعنی است جمع شماره سوره آیه مور5باز هم فاصله این دو عدد 

 میشود. 31نیز  53+32ن ایی سوره و آیه مورد دوم 

 اعجاز رب العالمین: -18

رب  10مورد برب العالمین است و  0مورد لرب العالمین و  0مورد رب العالمین  05از مجموع 

وم هستند حساب کنیم العالمین است اگر از ابتدا و انت ای قرآن آیاتی که ق ل لرب دوم و بعد لرب س

 .30*5میشود.یعنی  58مورد میشود و اگر مابقی را نیز جمع کنیم  30جمعشان تا ابتدا  و انت ا 

مجموعا  52سوره  77اگر مجموع آیات را از وسط قرآن با محوریت برب حساب کنیم یعنی از آیه 

میشود  7˿32و   7˿55مورد که جمع ن ایی این دو یعنی 55مورد داریم  و یک طرف  32یک شود 

30. 

یم از اطراف 9را محور قرار ده 2مورد رب آمده اگر مورد  33یعنی شعرا در آن  52همچنین سوره 

 میشود. 30و جمع این دو  5که جمعش  51و  9که جمعش  38به اول و آخر قرآن 

 

 دارد.حرف  2بار در قرآن تکرار شده نستعین  2نع د :  1اعجاز ديگری از تقارن عددی  -19
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 اعجاز کشف شده توسط دیگران:

حرفند که  7مطل  زیاد است مثال  واژه االنسان و الشیطان دارای  7در خصوص عدد :7مطالب عدد 

می تواند نشانگر این باشد که شیطان هر وقت و هر لحظه از سر دشمنی، درصدد آسی  و گمراهی 

به دانه ای که هفت خوشه زده در هر خوشه صد دانه انسان است. خداوند برکت را بر بعضی مثل زده 

و قوم عاد را در هفت ش  و هشت روز نابود کرد. سوره هایی که با تس یح خداوند شروع می شود. 

هفت سوره اند و به مس حات س ع )هفتگانه( مش ورند. درازترین سوره ها از نظر کمیت، نه تعداد آیه، 

 هفت سوره می باشد.

را سه بار خطاب کرده « اع دوا»ن یا هفتگانه است یا سه گانه یا یگانه، برای مثال اوامر قرآ 91% 

بار به قوم خود گفته اند  1بار نس ت به پیام ر )ص( شعی  پیام ر )ع(  1سه بار خطاب به اهل مکه 

بار صالح )ع( و عیسی )ع( نیز سه بار گفته اند که این َسر عجی  و  1بار هود )ع(  1نوح )ع( 

  ی دارد. غری

 

سال  39خورشید ماه و زمین هر  -3سخن بیشتر می شنویم:  39در خصوص عدد :19مطالب عدد-3 

ستاره دن اله دار هالی، این پدیده عظیم  -5یک ار در یک خط قرار می گیرند )دایره المعارف جوادیکا( 

×  39یا ) 519دارای بدن انسان  -1به مالقات منظومه شمسی می آید.  0×  39سال یا  72آسمانی هر 

بر ط ق نطفه شناسی لنگمن اثر فی دابلیو سدلر مدت زمان که یک نطفه کامل  -0( استخوان است. 33

شامل اولین و آخرین -5قابل تقسیم هستند. 39هفته است که هر دو بر  18روز یا  522به حاملگی رسد 

ی خواص ریاضی فراوانی مثال  دارا-7در همه زبان ا به یک شکل نوشته می شود.-2( است.3-9عدد )

است. علی القاعده زبان خلقت  9و  31است و اختالف بین دومین توان  31و  9مجموع اولین توان 

ریاضی زبانی است که »ج ان زبان ریاضی است یعنی یک نظم خاص در آن می بینیم بقول گالیله: 

  1«.خدا با آن ج ان را آفرید

                                                           
 (55)ریاضی در قرآن ص  -1 
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( 3/92-5اولین آیات معروفی که وحيی شيد )سوره های نازل شده:اعجاز اولین و آخرين آيات و -1

کيه از نظير ترتیي   92( هميان سيوره 39×  0حرف اسيت ) 72کلمه هستند، این اولین وحی دارای  39

آیيه اسيت.این اوليین سيوره از نظير زميان نيزول از آخير  39زمانی اولین سيوره نيازل شيده اسيت دارای 

. آخيرین 32×  39حرف عربيی اسيت کيه ميی شيود  110دارای  92قرآن نوزدهمین سوره است. سوره 

 کلمه است.   39( شامل 331سوره فرستاده شده )سوره 

حرف است. اولین و آخيرین سيوره نيازل شيده بير  39( 3/331اولین آیه از آخرین سوره وحی شده )

آیيه حيال  1کيه دارای  331آیه است و آخرین سوره نيازل شيده سيوره  39دارای  92محمد )ص( سوره 

 (. 1+ 331+ 39+  92=  558=  39×  35یا  330×  5جمع این ا می شود )

( 39×  35) 585در کيييل دارای  92اسيييت سيييوره « یيييس»(  حيييرف 39×  5) 18دارای  92سيييوره 

 حرف است.

می شود و در جمع ایين عيدد بيا شيماره سيوره  2352را بدست آوریم  331اگر مقدار ابجد کل سوره 

می آید که تعداد آیه های شماره گذاری شده قرآن را نشان ميی دهيد و ایين نشيان  بدست 2512عدد  331

می دهد که خدا با استفاده از کيد آخيرین سيوره نيازل شيده تعيداد واقعيی آیيات قيرآن را هيم بيه ميا نمایانيده 

 است.

  

 (. 39×  5کلمه دارد ) 18( دومین آیاتی که بر پیام ر نازل شد 28آیه اول سوره قلم ) 9

 39کلميه دارد و آیيه اول آن  39سوره نصر به قولی آخرین سوره ای اسيت کيه بير پیيام ر نيازل شيد 

 . 39×  2=  330آیه است  2( دارای 330حرف دارد سور نار آخرین سوره قرآن )

     

پياراف )حيروف مقطعيه(  30حيرف مختليف عربيی 30 اعجاز کلی پاراف)حروف مقطعوه قورآن(:-5

اسيت بيین  00×  39کيه  812)مجموعيه پاراف يا( بيا هيم ميی شيود  30+  855قرآنی را تشکیل می دهد 

 18 –( 28( )بقييره( و آخييرین سييوره پيياراف دار )5اولييین سييوره پيياراف دار )دارای حييروف مقطعييه( )

 . 39×  5= 18سوره بدون پاراف وجود دارد 

 دارد.مجموعه پاراف دار و بدون پاراف وجود  39بین اولین و آخرین سوره پاراف دار 

سوره که مسياوی بيا تعيداد حيروف  59تعداد سوره های قرآن که با حروف مقطعه یا مفرد آغاز شده 

حيرف کيه  78سيوره آميده  59هجا در زبان عربی است تعداد حروف که به صورت مفرد در اوایل این 

 حرفند. 78آیه اول سوره قلم که  5مساوی با تعداد حروف اولین آیات قرآن است که نازل شد یعنی 

حيرف ) ا ل م ص ر ک ح ی ع ط ر ه ق ن (  30سوره آمده که شامل  59حروف مقطعه در اوایل 

( و ميی دانیيد 39×  2حرف مقطعه با هم موجيود اسيت ) 30آیه قرآن هر  330است نکته اینکه تن ا در 

حيرف  39ز است. حروف اولین آیه قرآن )بسم ی الرحمن الرحیم( ا 330که تعداد سوره های قرآن هم 

سيوره آن  335سوره که  330حرف بدون تکرار )ب ر م ا ل ه ر ح ن ی ( شکل گرفته و قرآن  31و 
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( شييماره گييذاری شييده یعنييی جييزا آیييه هييای 57/ 11و  3/3بسييم ی آن شييماره گييذاری نشييده دو بسييم ی )

آیيه آن  335آیيه در  330آیه حروف مقطعه دارند. جال  اینکه از ایين  330قرآنند. آنطور که ق ال  گفتیم 

 52/50کل حروف بسم ی الرحمن الرحیم موجود است آن دو آیه که شامل کلیه حروف بسم ی نیسيت )

 ( می باشد551/1 –

 

   

)مائه آالف(  111/311عدد مختلف تکرار شد از یک گرفته تا   11در قرآن اعجاز اعداد قرآن:-1

  8510×  39است  39ی از و این مضرب 325302که مجموع این ا می شود 

می شود و سوره حمد   7حرف که جمع آن  142سوره حمد به عدد کوفیان اعجاز سوره الحمد:-7

جزا اعداد اول  7و همانطور که می دانید   9-2 =7می شود  7کلمه که تفریق آن  29آیه دارد و 7

(prime) است یعنی نشانه وحدانیت خداوند. 

 و اما مطال  سوره الحمد:

: در سوره الحمد اگر حرف اول و آخر هریك از كلمات مربوط هر آیه را بیرون بكشیم و 3مطل  

ارزش عددي هریك از آن ا را براي هر آیه به صورت جداگانه مثل آیه اول و آیه چ ارم و براي 

عدد بعضي مشتركا  مانند آیات دو و سه با هم،آیات سه و پنج،آیات پنج و شش و هفت با هم،مضربي از 

  .هفت مي شوند

حرف در سوره فاتحه  21تعداد .مي باشد 7حرفند،كه مضربي از عدد  28حروف الف اي عربي 

حرف  7و ارزش عددي 5995حرف عربی 28است ارزش عددي  7بكار رفته كه مضربي از عدد 

 2+3+9+0=14است در جمع افقي این دو ارزش عددي مثال  (2390)مصرف نشده در سوره حمد

اگر شماره سوره و تعداد آیات و .بدست مي آید كه مضربي از عدد هفت مي باشند 28و  14اعداد 

شماره هر آیه و تعداد حروف مصرف شده در هر آیه و ارزش عددي این حروف را بدست 

از محاس ه باال بدست مي آید مجموع ارزش عددي كلیه .مي شود 7آوریم،مجموع آن ا مضربي از عدد 

  . 7نیز مضربي است از عدد  10143سوره فاتحه یعني عدد حروف مصرف شده در 

حیم»: 5مطل   حمِن الرا در ابتداي تمام سوره ها به جز سوره ن م)توبه(آمده كه در «بِسِم هللاِ الرا

 19سوره تشكیل شده كه مضربي از  114قرآن از .چ ارده قرن گذشته جزا معماهاي الینحل قرآن بود

ج ران شده و بدین ترتی  تعداد بسم ی  27سوره  30ده)سوره توبه( در آیه بسم ی مفقو.(19×6)است

 57رسانیده و وقتي شماره آیه و شماره سوره را جمع مي كنیم،مي شود  19یعني مضرب عدد  114به 

سوره به سوره  19اگر از سوره ن م شروع به شمارش كنیم بعد .(3×19)19كه مضربي است از عدد

اگر به جاي بسم ی تمام سوره ها به جز .آن بسم ی تكرار شده مي رسیم  30رهكه در آیه شما 27

سوره حمد كه جزا سوره مي باشد،عدد صفر بدهیم و در سوره توبه كه بسم ی ندارد هیچ عددي ندهیم 

دوم یك بار به جاي بسم ی اول عددصفر مانند سوره هاي ق ل بدهیم و به جاي بسم ی  27و در سوره 

و به جاي بسم ی تمام سوره ها صفر بگذاریم یعني سوره اول كه جزا  2730یعني آیه سي ام بنویسیم 

گذاشته و به جاي بسم ی این 2و به جاي سوره دوم .سوره اول+یعني بسم ی 11سوره است مي شود 

به (27)گذاریم و سورهسوره)دوم(صفر و الي آخر صفر بگذاریم به جز سوره ن م كه اصال  عددي نمي 

یعني .است 19كه مضربي از .بدست مي آید(68191)ترتی  فوق و این اعداد را جمع نمائیم عدد

نكته قابل توجه دیگر این است؛اگر اعداد تركی ي براي شماره هاي فرد و زوج مربوط به  .3589×19

كه براي  19بي است از هر سوره جداگانه محاس ه و جمع كنیم باز هم مجموع هریك از دو گروه مضر
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یعني (33060)و براي سوره هاي زوج مي شود 1849×19یعني(35131)سوره هاي فرد مي شود

19×1740.  

شاید خداوند این رموز را براي چ ارده قرن مخفي نگه داشت،تا زمان ما و زمان كامپیوتر و توجه 

  .دادن مردم به اعداد براي اث ات حقانیت قرآن از این طریق

حرف دارد و كلمه واحد كه حاكي از خداوند یكتاست داراي  19: بسم ی الرحمن الرحیم 1مطل 

وقتي تعداد كل كلمات این آیه كه در تمام آیات شماره دار قرآن بكار رفته جمع .است(19)ارزش عددي

ي آید بدست        م(2793)بار عدد 36بار و الرحیم 57بار، الرحمن 2699بار، ی  3كنیم یعني بسم 

است  7،مي بینیم مضرب عدد (2702)حال اگر جمع تكرار بسم و ی را بدست آوریم یعني.

كه مساوي (102+66=168)است یعني  7و ارزش عددي بسم ی هم مضرب عدد(386×7)یعني

اما تعداد  .است(13×7)بار یعني 91تعداد كل الرحمن و الرحیم بكار رفته در قرآن  .مي شود(24×7)با

مضربي از عدد (2793)م، ی، الرحمن، الرحیم كه در آیات شماره دار قرآن بكار رفته یعني عددكل بس

خــــارج قســـمت تقســـیم عدد  .(47×19یا   399×7یعنـــی).مي باشـــد   19و   7

اگر شماره حروف مصرف شده در هر كلمه این آیه را به . (114+95+76+57+38+19=399)

دن ال شماره ردیف هر كلمه در آیه قرار دهیم،عددي هشت رقمي بدست مي آید كه این عدد مضربي از 

  .(6،4،6،3،4،2،3،1=697034×19است،بسم ی الرحمن الرحیم) 19عدد 

در عربي از راست به چپ قرار  اگر ترتی  قرار گرفتن باال را همانطور كه خود حروف و كلمات

بسم ی  .19مي گیرند قرار دهیم،از نتیجه حاصله باز هم عددي بدست مي آید كه مضربي است از عدد 

 (13،4،2،6،3،6،4=2440127×19).الرحمن الرحیم

رقمي حقیقت شماره دو بكار رفته مجموع ارزش   8اگر به جاي تعداد حروف هر كلمه كه در عدد 

 :مي باشد 19رقمي بدست مي آید كه این عدد هم مضربي از  15ه گذاشته شود،عددي عددي آن كلم

19×5817212281805 =(289+6) 295،4 ،(329+6)335،3،(66+4)70،2(102+3)105،1  

بعد شماره ردیف هر كلمه، جمع حروف بكار .باز هم توجه كنید به حقیقت شماره دو در حالت جدید

بطور مثال شماره حروف بكار رفته در  .آن كلمه قرار داده مي شودبرده شده تا حروف مربوط به 

براي كلمه چ ارم(و  19) 3،7،13،19:بودند و جمع آن ا مي شود 3،4،6،6چ ار كلمه آیه به ترتی  

  .خواهد بود 19عدد حاصله باز هم مضربي از 

19×69858601 =(6+13)19،(6+7)4،13،(4+3)3،7،2،3،1 

استثناا مانند حقیقت ق ل است یعني به جمع كلي حروف هر كلمه جمع كلي این حقیقت با یك 

ارزش عددي چ ار كلمه آیه به .ارزش اي عددي حروف مربوط به هر كلمه را بكار مي بریم

(هستند و جمع این ا هم مانند ق ل،هریك به بعدي افزوده مي شود در اینجا 102،66،329،289ترتی )

كه بعد از شماره ردیف مربوط به هریك از كلمات، اعداد جمع كلي آن عدد مورد نظر ما عددي است 

 .است 19كلمه قرار داده مي شود و این عدد نیز مضربي از 

19×58011412367094 =786،4،497،3،168،2،102،1 

در حالت جدید ابتدا ارزش عددي هر حرف را مي نویسیم و بعد شماره ردیف كل حروف مصرف 

رقم بدست مي آید كه مضربي  62را به دن ال آن مي آوریم و عددي با  19تا  1شده در آیه یعني از 

  .19است از 

 =3،40،2،60،1،2 )بسم( -7،5،6،30،5،30،4،1 )ی(-8،10،200،9،30،18

 13،50،12،40،11 )الرحمن( -19،40،18،10،17،68،1،200،15،30،14،1)الرحیم(،
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19×113696858647647000 

را قرار  (102،66،329،289(ارزش عددي آن ا یعني )4،3،2،1كلمه را)اگر شماره ردیف هر 

اگر ارزش عددي هر كلمه كه در آخر .است 19رقم كه مضربي از (73)دهید،عددي بدست مي آید با

رقمي بدست مي آید كه مضربي  73اعداد هر كلمه قرار گرفته در ابتداي آن قرار دهیم باز هم عددي 

  .مي باشد 19از 

ترتی  براي هر كلمه از آیات سوره الحمد تعداد حروف هر كلمه سپس ارزش عددي كلمه و اگر به 

یعني براي)بسم( مي شود .درن ایت ارزش عددي هر حرف در این كلمه به ترتی  بنویسیم

رقمي كه باز هم  48و به همین ترتی  براي سایر كلمات آیه عمل نموده عددي  40،60،2،102،3

درحالت بعد كل ارزش عددي هر كلمه را به جاي اینكه بعد از تعداد .بدست مي آیداست  19مضربي از 

حروف قرار دهیم در انت اي آن عدد چند رقمي مي گذاریم مثال  در كلمه)بسم(كه عددي نه رقمي 

را برداشته در انت اي عدد قرار مي دهیم كه مي شود  102بدست آمده بود،عدد  40،60،2،102،3

رقم دارد  48عدد بدست آمده جدید كه .براي سه كلمه بعد هم اینطور عمل مي نمائیم 102،40،60،2،3

  .مي باشد 19مضربي از عدد 

و بعد آن ا را جمع 4567براي)ی( 123اگر به ترتی  شماره قرار گرفتن حروف آیه مثال  براي)بسم(

  .است بدست مي آید 19نمائیم عددي دوازده رقمي كه مضربي از 

اعداد را كنار هم قرار دهیم و شماره ردیف هر آیه را بعد از شماره  123از این اعداد مثال  اگر بعد 

 19رقمي به دست مي آید كه مضربي از  33مربوط به ردیف حروف كلمات آن آیه بگذاریم،عددي 

اگر این ا را پشت سر هم .درست شده 786حرف و با ارزش عددي  19كلمه،  4مي دانیم آیه اول .است

  .است بدست مي آید 19رقمي كه مضربي از  6گذاریم عددي ب

حرف دارد و در صورت در كنار هم قرار  3،4،6،6حرف و هر كلمه آن به ترتی   19آیه اول 

  .است بدست مي آید 19رقمي كه مضربي از  7دادن، عددي 

را در میان  میزان تصادفي بودن این حاالت آنقدر كم و ضعیف مي باشد و مثل این است كه بم ي

حروف الف ا قرار دهیم و ناگ ان فرهنگ دهخدا درست شود و نظم ط یعت ال ي و حتي بدن انسان از 

این نیز دقیق تر مي باشد و براي همین است كه خداوند از ما مي خواهد در خلق آسمان ها و زمین و 

ه مددكار و همدمي ندارد،پي در خلق خودمان دقت و نظاره كنیم تا به وجود یك خالق قدرتمند كه نیاز ب

و ایمان و تقلید كوركورانه را از ما نمي خواهد،بلكه تدبر در آیات ال ي از جمله قرآن را از ما .ب ریم

از خداوند م ربان مي خواهیم توفیق درك و ف م بیشتر همه چیز از جمله قرآن را به .همیشه مي خواهد

میزان تصادفي بودن این اعجاز در كتاب درآمدي بر اسالم نوشته خانم آن ماري شیمل .ما بدهد

حال وقتي خداوند مي فرماید اگر جن و انس با هم شوند نمي توانند حتي یك .به بعد آمده 284صفحات 

آیه مثل قرآن بیاورند اینجا بوسیله اعجاز عددي كه تن ا یك نمونه از غرای  كشف شده قرآن 

مي بینیم كه هیچ خلل و تصادفي در كار نیست و خداوندي كه چنین نظمي قرار .شن مي شوداست،رو

داده و او قادر مطلق است،از ما مي خواهد به او شرك نورزیم و الزمه این كار این است كه بدانیم 

  .شرك و محدوده آن چیست

بي شمار : در تحقیقي كه توسط آقاي كورش جم صورت گرفته عالوه بر اعجاز 4مطل 

عددي،نشان مي دهد كه تعداد سوره ها و ترتی  قرار گرفتن آن ا و تعداد آیات هر سوره درست باید 

سوره حمد مالك خوانده مي شود اما ملك نوشته  4همین طور باشد كه هست)عثمان طه(مثال  ملك در آیه 

  .مي شود

ر شماره سوره ها را جمع كنیم بدست مي آید اگ 6236سوره را جمع كنیم  114اگر تعداد آیات كلي 



 72 
 

بدست مي آید حال اگر اعداد مربوط به هر سوره را با اعداد مربوط به آیاتش را با هم جمع كنیم  6555

مي شود  8و پس از حاصل جمع شماره سوره با تعداد آیاتش، برحس  عدد بدست آمده،یعني سوره حمد 

است جدا و سوره هایي كه حاصل  به همین ترتی  سوره هایي كه حاصل جمعشان زوج (1+7)

بدست می آید كه عدد تعداد آیات  6236جمعشان فرد است جدا بنویسیم حاصل جمع سوره هاي زوج 

كه معادل جمع شماره (6555)جمع كل سوره ها به عالوه شماره سوره هاي فرد مي شود.قرآن است

و در جدول سوره هاي فرد نكته جال  اینكه در جدول سوره هاي زوج قرآن .سوره هاي قرآن است

سوره با تعداد آیات  27سوره با تعداد آیات زوج و  30سوره درست شده اند كه دقیقا   57قرآن هریك از 

  .فرد شركت كرده اند

مطل  م م بعد،این است اگر شماره سوره هاي قرآن و تك تك شماره آیات مربوط به هر  :5مطل 

  1،1234567،2،123000286،123000رار دهیم سوره قرآن را پشت سر هم ق 114سوره از 

عدد اول  9592تا صدهزار  1مابین .رقم بدست مي آید 12705سوره عددي با  114در پایان 

اگر این عدد طویل را در یكایك این اعداد تقسیم كنیم مي بینیم كه این عدد طویل تن ا و تن ا بر .داریم

رقمي انجام دادیم،باحذف اعداد  12705براي عدد  اگر همان كاري كه .قابل تقسیم است 7و  2عدد 

و بعد از آن بي درنگ  (1234567)مربوط به شماره سوره انجام دهیم مثال  براي سوره الحمد بنویسیم 

فقط به  12471رقم بدست مي آید و این عدد  12471شماره یك یك آیات سوره بعد را بنویسیم عددي با 

  .موضوع را آقاي داریوش تصدیقي بدست آوردهاین .قابل تقسیم است 19و  2

و 2رقمي عالوه بر 12705آقاي احمد شربیاني موضوع دیگري نیز كشف كرد و آن اینكه عدد طویل 

كه عدد اول هستند،بر هفت عدد دوتایي یعني دو به توان صفر، به توان یك الي شش یعني  7

كه (15)سوره حجر 87نظور خداوند از آیه (نیز قابل تقسیم است و شاید م1،2،4،8،16،32،64اعداد)

اخیرا  دكتر م رزاد موثقي  .همین موضوع باشد«یقینا  ما هفت دوتایي و قرآن را به تو دادیم»:مي فرماید

در ونكور كانادا ضمن آزمایش كلیه اكتشافات یاد شده و تائید مطال  حاصله در مورد مختصات عدد 

رقمي به اعداد  12705ته و آن اینكه نه تن ا این عدد رقمي به كشف تازه اي توفیق یاف 12705

اعداد اول دیگر بین یك تا یكصد هزار  9590قابل تقسیم است،بلكه با هیچكدام از (7-19)(prime)اول

كشف این اعجاز بزرگ نشان مي دهد كه تعداد سوره هاي قرآن و تعداد آیات مربوط .قابل تقسیم نیست

هر سوره با این تعداد آیات )ط ق قرآن عثمان طه(همگي صحیح و  به هر سوره و محل قرار گرفتن

 .قابل تقسیم ن ودند 19و  7دست نخورده است و اگر حتي یك آیه تغییر مي یافت این دو عدد بزرگ به 

باید به منكران قرآن گفت اگر مدعي غیر حق بودن قرآن هستند عددي ولو تصادفي با این طول و رقم 

رقمي داراي ترتی   12471،12705بگذریم از اینكه این اعداد .قابل تقسیم باشد 19،7،2بسازند كه بر 

معني دار و مف وم خاصي هستند و اعدادي نیستند كه تصادفا  در كنار هم قرار گرفته باشند باز هم ی 

 اك ر. شیمل. آنماری. درآمدی براسالم.

 

حيرف اسيت کيه توسيط آقيای ع يدی  39کلميه و  0:ایين آیيه دارای معجزه بسم هللا الورحمن الورحیم-8

 اریک بدست آمده. 

( و بعد از شماره تعيداد حيروف آنيرا بنویسيیم عيدد 3510اگر شماره ترتی  هر کلمه را بنویسیم ) -3

  132282×  39×  39بدست می آید که می شود  31501202

 39×  500×  357اسيت  39یم بياز مضيربی از اگر ترتی  کلمات را با شماره آن از آخر بنویس -5

 =02125031 
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اگر بجای تعداد حروف هر کلمه جمع ارزش ابجدی آن را پس از شيماره ترتیي  آن بگيذاریم بياز  -1

 331552215590589=  39×  581301 3755113است.  39قابل تقسیم به 

 است.  39قابل تقسیم به  اگر ارزش ابجدی هر حرف را پس از شماره ترتی  کلمه بگذاریم باز -0

اگر پس از شماره ترتی  هر کلمه حاصل جميع تعيداد حيروف هير کلميه را بيا مجميوع ارزشي ای  -5

 است.  39ابجدی آن کلمه بگذاریم باز ضری  

اگر پس از شماره ترتی  هر کلمه تعداد حروف هر کلمه را به اضافه مجموع حروف کلمات ق ل  -2

  است. 39از آن بگذاریم ضری  

اگر پيس از شيماره ترتیي  هير کلميه حاصيل جميع ارزش ابجيدی هير کلميه را بيه اضيافه مجميوع  -7

 3315532810970782=  39×  111است یعنی  39ارزش ای ابجدی ق ل از آن بگذاریم ضرب 

حيرف ایيين آیيه را ق يل از شيماره ترتیي  آن حيرف بگييذاریم  39اگير ارزش ابجيدی هير حيرف از  -8

 است.  39ی آید که ضری  رقمی بدست م 25عددی 

( را در آخير مربيوط بيه هير یيک از چ يار کلميه آیيه 3و  5و  1و  0اگر شماره ترتی  هر کلميه ) -9

 است.  39رقم بدست می آید که مضرب  22اضافه کنیم عددی با 

( مجموع ارزشي ای ابجيدی هير کلميه 0و  1و  5و  3اگر پس از هر کلمه بجای شماره ترتی  ) -31

 است.  39رقیم بدست می آید که مضربی از  75( بگذاریم عددی با 589و  159و  22و  315)

رقمييی  71در مرحليه بعييد اگيير ارزشيي ای ابجيدی هيير کلمييه در ابتييدای هير کلمييه بگييذاریم عييددی  -33

 است.  39بدست می آید که مضرب 

 برای هر کلمه آیه فوق الذکر نکات زیر را می نویسیم:  -35

جميع ارزش ابجيدی هير کلميه بسيم جميع  -5حيرف تشيکیل شيده  1بسيم  از  حروف هر کلمه ميثال   -3

ارزش ابجدی هر حرف در هر کلمه مثال  کلمه بسم از حروف )ب  -1می باشد.  315ارزش حروف آن 

 ( می باشد. 01-21-5ر م( تشکیل گردیده که ارزش هر حرف به ترتی  )

ه و بعيد ارزش ابجيدی هير حيرف آن اگر پس از تعداد حروف هر کلميه جميع ارزش ابجيدی هير کلمي

 قابل تقسیم است.  39رقمی بوجود می آید که بر  08کلمه را بگذاریم یک عدد 

در مرحله بعد پس از حروف هر کلمه ارزش هر حرف آن کلمه و بعد جمع ارزش حروف آنرا  -31

 است.  39رقم بدست می آید که مضربی از  08را می نویسیم این بار هم عددی با 

 35اگر شماره ترتی  حروف هر کلمه را با شماره ترتیي  حيروف کلميه بعيد جميع کنيیم عيددی  -30

 است.  39رقمی بدست می آید که مضرب 

رقميی  51اگر شماره ترتی  هر کلمه را پس از شماره ترتی  حروف هر کلمه بگيذاریم عيددی  -35

 است بدست می آید.  39که مضرب 
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( را بنویسيیم و بعيد حاصيل جميع 39ول بنویسيیم و تعيداد حيروف )اگر تعداد کلمات این آیيه را ا -32

 ( بدست می آید. 39×  55190یعنی ) 039782( عدد 782ارزش ابجدی )

=  39×  12512خواهيد بيود  39اگر رقم ای رابطه ق ل را برعکس بنویسيیم بياز هيم ضيری   -37

287930  

بدسيت ميی آیيد کيه  391022کلمه عدد  اگر شماره آیه بعد به تعداد حروف بعد تعداد حروف هر -38

 است.  39مضرب 

اگر بخواهیم هير یيک از رقم يا سيرجای خيود قيرار گیيرد و ميا چنيین عيددی بسيازیم بيرای هير عيدد 

 را دارد.  9احتمال یک به ده است چون احتمال بین صفر تا 

یعنی  35ان به تو 31امکان درست کردن آن یک میلیون میلیاردیم یعنی  5بر فرض مثال در شماره 

 می باشد.  3/3 111111111111111

اگر چ ار کلمه ای که در بسم ی الرحمن الرحیم وجود دارد برای اینکه ارقامش مطابق حساب ابجد 

یعنييييييييی  39/3ضيييييييرب در  39/3بيييييييار  39باشيييييييد امکيييييييان آن  39بيييييييار قابيييييييل تقسيييييييیم بيييييييه  38

 ( است. 17589971057505958391155213/3)

 39مطل  دیگر اینکه تعداد تکرار کلمات اولین آیه قرآن )بسم ی اليرحمن اليرحیم( مضيربی از -39

 5298مرت يه ی )تعيالی(  39حيرف تشيکیل شيده ميثال  اسيم  39است عالوه بر اینکه خواندن این آیيه از 

 (. 39×  2) 330الرحیم  39×  1 - 57( الرحمن 39×  305)

هسيتند از غی يت بسيم ی اول )سيوره  39ا و تعيداد آیيات کيه مضيربی از عالوه بر تعداد سوره ه-51

حيرف  39سوره است و خود بسم ی الرحمن الرحیم هيم  39دقیقا   57توبه( تا بسم ی اضافی در سوره 

( جاليي  اینکييه ایيين 38×  39کييه مسيياوی ) 105مييی شييود  57تييا  9اسيت. مجموعييه شييماره سييوره هييا از 

کلميه اسيت کيه مضيربی  105که  57ت با مجموع کلمات بین دو بسم ی سوره مساوی اس 105مجموع 

 . 38×  39است  39از 

جزا کشفیات آقای اریک نمی باشد و از اضافات پدید آرنده و تدوینگر کتياب  51و  39نکته:مطال  

 است.

 

 39و  7 رقم. حال اگر این عيدد کيه فقيط بير 35715همانطور که گفتیم عددی در قرآن است با طول 

قابل تقسیم است و تا صد هزار بر هیچ عددی قابل تقسیم نیست و شامل کيل قيرآن اسيت بيه چيه احتميالی 

می توانست تصادفی یا ساخته دست بشر باشد. اینجا باید اعتراف کرد قول خداوند را که اگير هميه بشير 

ی ده آیيه ماننيد قيرآن دست در دست هم دهند و حتی بعضی پشتی ان بعضی دیگر بشيوند، نميی تواننيد حتي

 بیاورند باز هم س حان ی. 

 حروف نورانی:)حروف مقطعه(:-9
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سيوره دارد كيه از  114مي دانیم قرآن مجید :دكتر رشاد یكي از كاشفین اعجاز عددي قرآن مي گوید

 29سوره در مدینه،و از میان مجموع سوره هاي قيرآن  28سوره در مكه نازل گردیده و  86میان آن ا 

جالي  اینكيه ایين حيروف مجموعيا  درسيت نصيف  .آميده«حيروف مقطعيه»اسيت كيه در آغياز آن يا سيوره

)ا، ح، ر، ر، ص، ط، ق، ك، ل، م، :گانه الف اي عربي را تشكیل مي دهد و آن ا ع ارتند از 28حروف 

  .نیز مي نامند«حروف نوراني»كه گاهي آن ا را ن، هـ، ي(

اراف هيا یيا هميان حيروف مقطعيه اسيتفاده شيده بيا حيرف( در پي 30بیش از نیمی از حيروف عربيی )

اضافه کردن مقدار ارزش عدد هر یک از این حروف به اضافه تعداد سيوره هيایی کيه بيا پياراف قرآنيی 

همچنین اگير مجميوع  39×  39×  5یا  755( مجموعی بدست می آید که می شود 59شروع می شود )

ه اولین سوره ای که پاراف در آن آمده جميع کيل پاراف جمع کنیم به اضافه شمار 30ارزش عددی همه 

حيرف اسيتفاده شيده در پاراف يا بيه شيماره  30اگير تعيداد تکيرار هير یيک از  39×  55یا  998می شود 

 39×  317یا  5111سوره هایی که حروف در آن ا به عنوان پاراف آمده اضافه کنیم جمع کل می شود 

 (. 39×  57103قابل تقسیم است ) 39( که بر 3189079)

تذکر: مجموع مقدار پاراف ای قرآنی در هر سوره مساوی است با مقدار عددی هر پاراف ضرب در 

 تعداد تکرار آن پاراف در سوره. 

بایيد دو نيون شيمرده شيود چيون در « ن»الزم به ذکر است کيه ط يق نظير آقيای ارشياد خلیفيه پياراف 

بیشتر می تواننيد بيه کتياب ریاضيی در قيرآن از  نسخه اصلی با دو ن نوشته شده عالقمندان به اطالعات

 مراجعه نمایند.  331تا  90صفحه 

 

 

 :اكنون به نتایج جال ي كه از محاس ات حروف مقطعه به دست آمده توجه فرمایید

سوره قرآن با حروف مقطعه شروع شده در اینجا  29همانطور كه گفتیم «:م»و«ح»الف:حروف مقطعه

مومن( تا چ ل و شش) احقاف(كه شروع سوره با حم است بحث مي چ ل) :ما در مورد هفت سوره

بكار رفته در هر سوره را به طور افقي با هم جمع بزنیم مثال  در «م»و«ح»اگر تعداد حروف.نمائیم

عدد حاصله از  . (6+4+3+8+0=21)بكار رفته كه جمع آن مي شود« م» 380و « ح»64سوره اول 

عالوه بر این .مي شود 113خارج قسمت فوق یعني عدد  مجموع تمام این اعداد درست معادل

مصرف شده و بكاررفته در این هفت سوره به صورت زنجیره اي نیز به یكدیگر « م»و«ح»تعداد

فصلت، )و(مثال  سوره هاي)مومن، فصلت، شوري.هستند 19متصل مي شوند كه مضربي از عدد 

  .دخان،جاثیه،احقاف()و(زخرف، جاثیه،دخان،احقاف )و(شوري، زخرف

بكار رفته یعني براي سوره اول مي «م»و« ح»(از نظر تعداد40و41و42در جمع افقي سوره هاي)

و به همین ترتی  براي دو سوره بعد و جمع (6+4+3+8+0=21)كه مي شود«م» 380و« ح»64شود 

 (59×19)یعني(1121)آن ا       مي شود

 19بكيار ب يریم بيه هميین نتيایج كيه مضيربي از عيدد  46تا  43اگر همین جمع را براي سوره هاي  

  .نیز صادق است 46تا  44و  40همین عمل براي مجموع سوره هاي  .هستند مي رسیم
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-05-01-00-05-02شيروع ميی شيود )« حيم»تعداد تکرار حروف ح و م در هفت سوره ای کيه بيا 

 . 39×  331که می شود  5307( مجموعا  3855 –( )م 595 –( برابر است )ح 03-01

×  331یعنيی  5307می شيود  01تا  02تعداد ح و م در هفت سوره ای که با حم شروع می شود از 

اگر ح این هفت سوره را جدا و م آن ا را جداگانه جمع کنیم و بعد رقم ای بدست آميده را جميع کنيیم  39

یعنيی خيارج  331ود به اضافه صفر و به همین ترتی  جمع ن يایی هيم ميی شي 1می شود  181مثال  رقم 

( انجام دهيیم بياز 01 – 03 – 05تقسیم به نوزده اگر همین کار را به سه سوره اول ) 5307قسمت عدد 

تقسیم کنیم مساوی حاصيل جميع رقم يای ح و م ایين سيوره ميی  39حاصل جمع این سوره ها را اگر به 

 59( = 39×   59) 3353شود. 

( را ميورد آزميایش قيرار دهيیم بياز هميین 01 -00 -05 -02سيو بعيد یعنيی سيوره هيای ) 0حال اگر 

( را بيا هيم جميع 03-05-01حال اگر ح و م سه سيوره ) 50( = 39×  50) 3152رابطه بدست می آید 

 55( =99×  55می شود یعنی ) 3105کنیم 

( 39×  58بدست می آید ) 3315( را با هم جمع کنیم عدد 03-02-05-00اگر ح و م چ ار سوره )

+  1+  8+  1=  58ل جمع رقم ای ح و م مساوی است. که با حاص

0+2+5+5+5+2+1+1+5+3+1+1+5+3+2+3  

اطالعات کامپیوتری نشان داد در « ق»در خصوص پاراف )حرف مقطعه( «:ق»ب:حروف مقطعه

 51اسم سوره  05و  51وجود دارد یعنی سوره های « ق»حرف  57هر دو سوره دارای این پاراف 

ق شروع می شود و سوره اینطور شروع می شود ق و القرآن المجید و  است و با« قاف« »ق»

( این 57+  57سوره قرآن است ) 330نشان دهنده « ق»ها در هر دو سوره پاراف دار « ق»مجموع 

 بار تکرار شده محکم تر شد.  57عقیده با این واقعیت که کلمه قرآن در قرآن 

است. )ارزش حيروف  57ه مجید دارای ارزش عددی با مجید تمجید شده و کلم« ق»قرآن در سوره 

 ابجدی( 

 51و سييوره  39×  5=  95( 01+ 55=  95آیييه اسييت کييه مييی شييود ) 51دارای « ق» 05سييوره 

 . 39×  5=  95( 05+  51=  95آیه است که باز می شود ) 05دارای 

  39×  0یا  72در سراسر قرآن مجموع می شود  39ها در همه آیات شماره « ق»با شمردن 

 18در کيل  331و  92قرآن به ق شروع و با ن تمام می شود مجموع این دو حيرف در سيوره هيای 

( است. جال  است که کلمه باسم در اولین آیه سوره علق با یيک اليف اضيافی نوشيته شيده ایين 39×  5)

ست که در سایر جاها بدون الف است زیرا در صورت عدم رعایت ایين ميورد تعيداد حيروف در حالی ا

بخش پذیر ن ود. در حالیکه این آیه در غار حرا بر پیيام ر نيازل شيده و ایين نشيان ميی  39بر  92سوره 

 دهد که قرآن کتاب آسمانی با دست ای خيود پیيام ر نوشيته شيده زیيرا اگير بيا دسيت ای خيود پیيام ر نوشيته

 نشده بود از کجا می دانست که کلمه بسم در این آیه باید به صورت الف دار نگارش شود.

حييروف مقطعييه ق نييوزدهمین حييرف از حييروف ابجييد اسييت حيياال کييل سييوره هييایی کييه شييماره سييوره 

 – 18 – 57 -72 – 95 – 330سيوره داریيم  2است را در نظير بگیریيد در ایين حاليت  39مخرجی از 

( است. حال در تمام قرآن کل آیاتی 39×  35) 558سوره مساوی  2داد ق در این جال  است که تع 39

 ( حرف ق داریم. 39× 0) 72است در این حالت  39را در نظر بگیری که شماره آیه در 
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یيا فياکتوری )مخربيی یيا مضيربی( از  39حال در کل قرآنی آیاتی را در نظر بگیرید کيه شيماره آیيه 

 ( حرف ق داریم. 39×  37) 551باشد. در این حال هم  39

سوره حروف مقطعه دار، داریم. حياال تعيداد آیياتی کيه در ایين سيوره هيا یيک حيرف ق  59در قرآن 

 ( حرف ق داریم. 39×  92) 3850دارند را در نظر بگیرید در این حالت 

ه تميام حروف مقطعه گروه ق که با این حرف آمده اند ع ارتند از )حم عسق( در تميام قيرآن آیياتی کي

 ( حرف ق دارند. 358×  39) 5015حروف گروه ق را دارند این آیه ها 

اسيت و دارای تميام  39سوره مقطعه دار آیاتی را در نظر بگیرید که شيماره آیيه مضيربی از  59در 

سيوره مقطعيه دار سيوره  59( آیه داریم. ایين بيار در 39×  1) 57حروف گروه ق هستند در این حالت 

است و دارای تمام حروف گيروه ق هسيتند در  39بگیرید که شماره سوره مضربی از  هایی را در نظر

ذکير شيده حيال  51و  05آیه داریم. همانطور که گفته شد حرق مقطعه در اوایل سوره هيا  18این حالت 

آیيه وجيود دارد، کيه فقيط  330را در نظير بگیریيد در ایين حاليت  51تيا آخير  05کل آیات از اول سوره 

 ق دارند. یک حرف 

کيه  57 – 58سوره است و نمی توان سوره وسط قيرآن را مشيخص کيرد دو سيوره  330چون قرآن 

 ( حرق ق داریم. 39×  0) 72وسط قرآن هستند مجموعا  

است و دارای فقط یک کلمه ی  39حال آیاتی را در نظر بگیرید که شماره آیه مضربی از  33

 حرق ق داریم. 72هستند در این حالت 

یعني آیاتي كه در طي .از تمام سوره هاي قرآن بدون استثناا بیشتر است«ق»نس ت)ق(در سوره 35

سوره دیگر قرآن آمده آنچنان هست كه حرف قاف در آن ا كمتر  113سال،دوران نزول قرآن،در  23

به كار رفته،و این براستي حیرت آور است كه انساني بتواند مراق  تعداد هریك از حروف سخنان در 

مسلما  چنین .سال باشد، و در عین حال آزادانه مطال  خود را بدون كمترین تكلفي بیان كند 23طول 

كاري از ع ده یك انسان بیرون خواهد بود،حتي محاس ه آن براي بزرگترین ریاضي دانان بدون كمك 

  .مغزهاي الكترونیكي ممكن نیست

نیز روي حساب و نظام «حروف قرآن»آن بلكهاین ا همه نشان مي دهد كه نه تن ا سوره ا و آیات قر

  خاصي است كه فقط خداوند قادر بر حفظ آن مي باشد.

نیز همین حيال را دارد یعنيي مقيدار آن بيه «ص»همچنین محاس ات نشان داد كه حرف)ص(در سوره

  .تناس  مجموع حروف سوره،از هر سوره دیگر قرآن بیشتر است

و  7مقطعه( ص )صاد( که در ابتدای سه سيوره در خصوص پاراف )حرف «:ص»ج:حرف مقطعه

تعيداد ص  18صياد و در سيوره  52تعيداد  39در سيوره  97تعيداد ص  7آمده است در سوره  18و  39

( 39×  55و مجميوع اعيداد ص در کيل قيرآن ) 39×  8کيه  355است. حال مجموع این ا می شيود  59

( اسييت. در هيير دو گييروه 5×  39 × 39) 3181اسييت. و در سييوره هييای غیيير مقطعييه تعييداد ص  988

 قابل تقسیم است.  39تعداد ص بر 

در اوایل سه سوره حرف مقطعه ص ذکر شده و با هفيت حيرف مقطعيه دیگير )ا ل م ک ه ی ع ص( 

 است.  522( 39×  30حرف مساوی ) 8آمده جال  است که مقدار ابجد این 
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 8تی را در نظر بگیرید که دارای تمام سوره مقطعه دار را در نظر بگیرید در این حالت آیا 59حال 

×  8=  355×  1=50×39= 052آیه داریم و ميی دانيیم کيه  052حرف گروه ص هستند در این حالت 

اسيت. همييانطور کييه گفتيیم حييرف ص در اوایييل سييه سيوره آمييده حييال آیياتی در نظيير بگیييریم کييه   1×  9

 ( آیه داریم. 39×  1) 57ص هستند خیلی جال  است که در این حالت  1دارای 

بعد از حرف ص به کلميه اليذکر اشياره شيده و ایين نشيانگر رابطيه ص بيا اليذکر اسيت.  18در سوره 

 711حال تمام آیاتی در نظير بگیيریم کيه کلميه اليذکر و همچنيین حيرف ص در آن اسيت. دقیقيا  ميی شيود 

ر (. نکته ای که قابل توجه است اینکه خدای م ربيان و حسيابگر در دو جيا بيه جيای ذکي39×  17یعنی )

از دکر با دال که در اثر ادغام ذ با د بوجود آمده، استفاده کرده و اگر غیر از این بود رابطيه بياال بيه هيم 

قابل تقسیم ن ود. شماره آیيات کيه لفيظ ميدکر در آن آميده  39شده و بر عدد  715می ریخت و تعداد آیات 

 ت در آن ا دیده می شود. است یعنی نوعی تقارن هم در عدد آیا 53و  35و آیات  50هر دو سوره 

در کل قرآن با توجه به اینکه در اول سه سوره حرف ص آمده تعيداد ص را در سيوره هيایی حسياب 

( ص داریيم. همچنيین در 39× 12) 280می کنیم که شماره سوره فاکتوری از سيه اسيت در ایين حاليت 

 سوره داریم که شماره سوره فاکتوری از سه است.  18کل قرآن 

حساب می  39حرف را در سوره  5ا ک یعص شروع می شود حال تعداد هر یک از این ب 39سوره 

( آیا این همه اتفاقی و بر حس  شانس 317+ 375+  101+  337+  52= ) 789( = 39×  05کنیم. )

 بوجود آمده. 

در سييوره مييریم بعييد از ص  خداونييد خطيياب بييه بنييده خييویش ذکریييا اشيياره مييی کنييد و در آن خطيياب 

 ا ب د ه ز ح ی ک م ع ر ت ذ( وجود دارد. حروف ) 

( 35×  39) 558و در کل قرآن تعداد  5319( 33×  39مقدار ارزش حروف ابجدی آن مساوی با )

 در آن وجود دارد. 39سوره  5آیه است که تمام حروف آیه شماره 

نایي كيه تن يا اسيتث.سيوره قيرآن دارد 114بزرگترین رقم نسي ي را در «ن و القلم»حرف)ن(در سوره 

اسيت،كه تعيداد نسي ي حيروف)ن(در آن بیشيتر از سيوره)ن و « حجير»در این زمینيه وجيود دارد سيوره 

اما جال  اینكه سوره حجر یكي از سوره هایي است كه آغاز آن)الر( مي باشد و بعدا  خواهیم .القم( است

دد،و اگير چنيین كنيیم دید این سوره ها كه آغاز آن ا)الر( است باید همگي در حكم یك سوره محسوب گير

یعني نس ت تعداد)ن(در مجموع این ا از سوره)ن و القم(كمتر خواهيد  .نتیجه مطلوب به دست خواهد آمد

  !شد

 د:يک ن و يک کلمه هللا تعالی: 

اگر در قرآن آیاتی را که دارای یک حرف ن و یک کلمه م ارک ی باشند در نظر بگیریم در این 

یم. تعداد کلمه م ارک ی و حرف ن اگر بخواهیم ب ینیم چند آیه ی و حرف ( آیه دار39×  5) 95حالت 

که چ ار ی و ن دارد. جال   311/0( آیه داریم. مثل آیه 39×  7) 311ن در آن ا برابر است دقیقا  

را یک آیه حساب کنیم آنطور که در قرآن ای هند و پاکستان و غیره آیه  359/9است که اگر آیه 

آیه می شود و نظم ریاضی قرآن به هم می خورد پس قرآن  310نه محسوب شده حساب ما جداگا

 درست همان قرآن رسم الخط عثمان طه است.
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 :نوزده آيه اولی و آخری قرآن: 2د

ذکير شيده اسيت و بعيد از ن بيه قليم اشياره  3/28حرف ن یکی از حروف مقطعه م م است که در آن 

 فرموده که می تواند نشانگر نوشتار و رسم الخط قرآن و به جمع آوری آن اشاره داشته باشد. 

حرف ن داریم که نشانه  39آیه آخری  39در  39×  1عدد حرف ن داریم یعنی  57آیه اولی  39در 

یگر از طراحی ریاضی قرآن، رابطه های دیگری هم از حرف ن در قرآن موجيود ميی باشيد. مثيل ای د

آیه وجيود دراد کيه دارای حيرف ن  311( است. به تعداد 39×  7) 311برابر با  28حرف ن در سوره 

×  39) 123آیه وجود دارد که در آن دو حيرف ن بغيل هيم قيرار دارد. بيه تعيداد  311می باشد به تعداد 

 ( مورد یافت می شود که در آن دو حرف ن با فاصله و بدون فاصله کنار هم در یک آیه قرار دارد. 39

)آیه / سوره( توجه کنیيد اگير دقيت فرمائیيد ميی  88/53حاال به آیه :دلیل کاربرد نجی بجای ننجی:3د

اگر این طيور نوشته شده و حرف دیگر باالی آن قرار دارد « نجی»با یک حرف ن « ننجی»بینید کلمه 

ن ود کلیه روابط باال به هم می خورد این خود به تن ایی برای اث يات ال يی بيودن و دسيت نخيورده بيودن 

×  5) 18رسم الخط قرآن کافی است)برای کسی که در پی کشف حقیقيت باشيد(.جال  اسيت کيه ایين آیيه 

ز دالیل نوشته شيدن ( است و این یکی ا39×  357) 5981( حرف داشته و مقدار ارزش ابجدی آن 39

را بيه صيورت نيون  28این آیه بدین شکل بوده است.یک ایراد که به آقای رشاد خلیفه گفته اند ن سيوره 

درست شيود اميا در نسيخه اصيلی قيرآن بيه هميین شيکل نوشيته  39در آورده تا بخش پذیری اعدادش بر 

( آیيه 39×  7) 311ز طرفی ( است و ا39× 7) 315-قرآن   28شده و با این حساب تعداد ن در سوره 

پشيت سير « ن»آیه وجود دارد که حداقل دو  311در قرآن وجود دارد که با ن خاتمه می یابد و به تعداد 

 هم در یک کلمه آمد.)که این حرف مردود است(  

چ ار حرف)المص(را در آغاز سوره اعراف در نظر بگیرید،اگر الف ها، میم ها و صادهایي كه 

د دارد با هم جمع كنیم و نس ت آن را با حروف این سوره بسنجیم،خواهیم دید كه از در این سوره وجو

  !تعداد مجموع آن در هر سوره دیگر قرآن بیشتر است

همین حال را «رعد»همچنین چ ار حرف)المرا(در آغاز سورهو...:«الم«»الر»ه:حروف مقطعه 

هم حساب شوند، بر مجموع این پنج اگر روي « مریم»دارد،و نیز پنج حرف)ك یعص(در آغاز سوره 

  حرف در هر سوره دیگر قرآن فزوني دارند!

در اینجا به چ ره تازه تري از مسئله برخورد مي كنیم كه نه تن ا یك حرف جداگانه در این كتاب 

آسماني روي حساب و نظم خاص گسترده شده،بلكه حروف متعدد آن نیز چنین وضع حیرت آوري را 

  .دارد

ث درباره حروفي بود كه تن ا در آغاز یك سوره قرآن قرار داشت،اما حروفي كه در تاكنون بح 35

آغاز چند سوره قرار دارد مانند)المرا و الم( شكل دیگري به خود میگیرد و آن اینكه؛بر ط ق محاس ات 

آغاز مي «الم»مغز الكترونیكي مجموع این سه حرف مثال  )ا، ل، م( اگر در مجموع سوره هایي كه با

گردد حساب شود و نس ت آن با مجموع این سوره ها به دست آید،از میزان آن در هریك از سوره هاي 

  .دیگر قرآن بیشتر است

دراینجا باز مسئله صورت جال تري به خود گرفته و آن اینكه نه تن ا حروف هر سوره قرآن تحت 

  .ضابطه و نظام واحدي دارندضابطه و حساب معیني است،بلكه مجموع حروف سوره هاي مشابه نیز 
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یييا «الييم»ضييمنا  نكتييه ایيين موضييوع نیييز روشيين مييي شييود كييه از چييه رو چنييد سييوره مختلييف قييرآن بييا

 .آغاز شده و این یك موضوع تصادفي و بي دلیل نیست« المرا»با

 –( )م 2091 –( )ل 8905-3به ترتی  )« الم»تعداد تکرار حروف ا ل م در سوره های پاراف دار 

 ( است.5-1-59-11-13-15سوره های این گروه ) 39×  3102یعنی  39870موعا  ( مج0012

 -( )ر1590 –( )ل 5171-3به ترتی  )« الر»تعداد تکرار حروف ا ل ر در سوره های پاراف دار 

 ( است.31-33-35-30-35. سوره های این گروه )39×  098یعنی  9025( مجموعا  3159

آمده نقش م ميی در قيرآن ایفيا ميی  12که در ابتدای سوره حروف مقطعه یس و:حروف مقطعه يس:

( اولييین سييوره نييازل شييده بيير 39×  35) 585مييی شييود  52کنييد. مييثال  تعييداد حييروف ی و ر در سييوره 

 ( است. 39×  5) 18و تعداد حروف ی و ر در آن  92پیام ر )ص( سوره 

ظر بگیرید که حروف ر از ی در اکثر آیات قرآنی حرف ی از ر بیشتر است حال تعداد آیاتی در ن

 ( آیه داریم. 39×  7) 351بیشتر باشد در این حالت 

آیاتی کيه هيم ی و هيم ر دارنيد در نظير بگیيریم و شيماره آیيات را جميع کنيیم عيدد  12اگر در سوره 

( بدسييت مييی آیييد اگيير در کييل قييرآن آیيياتی کييه هييم حييرف ی و هييم ر دارنييد و آن آیييه 39×  72) 3000

 ( آیه داریم. 39× 8) 355در این حالت  72/57/18/39مثل است  39مضربی از 

اگر در سوره های دارای حيروف مقطعيه کيه هيم حيرف ی و هيم حيرف ر دارنيد و شيماره آیيات آن 

( آیه داریم. مگر می شود این ا هميه 39×  0) 72باشد در نظر بگیریم در این حالت هم  39مضربی از 

 اتفاقی باشد.

حيرف( در پياراف هيا یيا هميان حيروف مقطعيه اسيتفاده شيده بيا  30ی )بیش از نیمی از حيروف عربي

اضافه کردن مقدار ارزش عدد هر یک از این حروف به اضافه تعداد سيوره هيایی کيه بيا پياراف قرآنيی 

همچنین اگير مجميوع  39×  39×  5یا  755( مجموعی بدست می آید که می شود 59شروع می شود )

م به اضافه شماره اولین سوره ای که پاراف در آن آمده جميع کيل پاراف جمع کنی 30ارزش عددی همه 

حيرف اسيتفاده شيده در پاراف يا بيه شيماره  30اگير تعيداد تکيرار هير یيک از  39×  55یا  998می شود 

 39×  317یا  5111سوره هایی که حروف در آن ا به عنوان پاراف آمده اضافه کنیم جمع کل می شود 

 (. 39×  57103تقسیم است )قابل  39( که بر 3189079)

تذکر: مجموع مقدار پاراف ای قرآنی در هر سوره مساوی است با مقدار عددی هر پاراف ضرب در 

 تعداد تکرار آن پاراف در سوره. 

باید دو نون شمرده شود چون در نسخه « ن»الزم به ذکر است که ط ق نظر آقای ارشاد خلیفه پاراف 
ندان به اطالعات بیشتر می توانند به کتاب ریاضی در قرآن از صفحه اصلی با دو ن نوشته شده عالقم

 مراجعه نمایند. 331تا  90

در خصوص حروف مقطعه مطل  دیگر اینکه سوره هایی که با حم شروع شده اند بین آیات اول آن 
است،ن ودن ری )شک( در کتاب ذکر شده  ) طس و الم (نوعی ارت اط است.همچنین سوره هایی که با

جمع آمده.همچنین سوره )الم و ص(آغاز شده،مطال  سوره های المصست.در سوره اعراف که با ا
در خود جمع نموده.اهل سنت از علی )ع(  )الم و الر(شروع شده،مطال  سوره های  المررعد که با 
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 نقل کرده اند؛برای هر کتابی نقاط برجسته و چکیده ای است، چکیده قرآن حروف مقطعه است. 

قصص ( شرح  –نمل  -شعرا –وجود دارد )مثل طه  طمحور سوره هایی که در حروف مقطعه آن 
و مریم ( که در حروف مقطعه آن  –زندگی و رسالت حضرت موسی )ع( است و سوره های )یس 

به کار رفته درباره رسالت حضرت عیسی )ع( است)در سوره یس سه نفر که به سوی قریة  یحرف 
مأمور از سوی حضرت عیسی)ع( بودند( سیوطی و زرکشی می گویند؛بین حروف انطاکیه رفته اند،

 ابتدایی سوره با کلمات به کار رفته با آن،ارت اط معنا دا ری وجود دارد. 

از کلماتی مانند قرآن، خلقت، قرب به فرزند آدم، سائق، قول، رقی  عتید، و سایر کلماتی  قدر سوره 
 فاده شده . هستند است قکه مشتمل  بر حروف 

وجود  «ا –ر  –ل  –ا » کلمه با حروف  511شروع شده،بیش از  الرادر سوره یونس که با 
 –دو خصم نزد داوود )ع(  –دارد.همچنین سوره...درباره خصومت ای متعدد از جمله پیام ر با کفار 

 ابلیس درباره آدم و...را نشان می دهد.  –اهل ج نم 

،هر شخصی از هر دریچه ای به قرآن نظر اندازد و بحثيی را ميورد این مطال  نشانگر این است که

بررسی قرار دهد،گنج هایی را برداشيت ميی کنيد و ایين نشيانگر ایين اسيت کيه،قرآن یيک اعجياز دائميی 

برای حقیقت جویان است و این خود دارای اعجاز باالتری است کيه در ورای اعجياز گوناگون،حکایيت 

ل ی و دریچه آن یعنی قرآن است.پس بایيد ایين دریچيه را ب تير بياز کنيیم گر بی ن ایت بودن مخزن علم ا

تا بیشتر بدانیم.ف م و درک بیشيتر منيوط بيه تفکير و بیينش و تيدبر در قيرآن اسيت ،نيه روخيوانی و ق يول 

 مقلدانه ظاهر آن.

آیيه اسيت و دو حيرف ب و م تن يا حروفيی هسيتند کيه  7سوره فاتحيه دارای «:م»و « ب»حروف-11

 حرف ب و م است.  39تلفظ ل  ا یکدیگر را لمس می کنند جال تر این که سوره فاتحه دارای هنگام 

( مثل آیه 39×  5) 18است  39آیه وجود دارد که مجموع تعداد ب و م آن مساوی  18در قرآن تن ا 

 (17آیه  35م است که با شماره سوره هم مطابقت دارد. )سوره  35در همین آدرر  17/35

کلمه بکه دارای اعجاز غری ی است اما نه برای زمان ميا. بيه خواسيت ال يی و کلمه بکه:اعجاز -11

سوره سوم  92به یمن تالش ای آقای رشاد خلیفه مصری این مسئله اکنون روشن است. این کلمه در آیه 

سال خیال بافی ای بسیاری صيورت گرفيت. ميی دانیيد کيه حيرف ب و م از لحياظ  3011است. در طول 

فظ به هم نزدیکند و برای تلفظ این دو حرف ل  ا به می چس د. به همین خاطر خداوند بيه جيای م نحوه تل

اسيت و  08سيوره  50از ب استفاده کرده. آیه دیگری هم بدین شکل ال ته با استفاده از م داریيم و آن آیيه 

داریيم اینکيه دو  بخش پذیر است. حال چند حالت ميا 39مجموع شماره آیه و شماره سوره این دو آیه بر 

است و دو حيرف ب بيا فاصيله از  20و تعداد آن دو  92/1حرف ب بدون فاصله کنار هم باشد مانند آیه 

و دو  519و تعيداد آن  51/5است و دو حرف ميیم بيدون فاصيله ماننيد  70و تعداد آنان  375/5هم مانند 

 75) 3128ار مورد می شود است حاصل جمع این چ  3153و تعداد آن  31/5حرف م با فاصله مانند 

 ×39 .) 

که کلمه بکه در آن بکار رفته با الف شروع می شود و با ن خاتمه می یابد حيال تعيداد کيل  92/1آیه 

( 305×  39) 5298آیاتی را که بيا اليف شيروع و بيا ن خاتميه ميی یابيد، در نظير بگیيریم در ایين آیيات 

 تعالی در کل قرآن است. « ی» حرف میم داریم و این دقیقا  تعداد کل کلمه م ارک
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×  92) 3850آميده جالي  اینکيه ایين سيوره دارای  1آیه ای که کلمه بکيه در آن ذکير شيده در سيوره 

 ( حرف ب و حرف م است. 39

( حيرف ب و م داریيم. ایيين 39×  095) 9015آیيه اول کيل سيوره هيا نگياه کنيیم در آن يا  39اگير در 

خواهد توجه ما را به سیستم فوق بشری قرآن جل  کنيد و ایين خيود خود جال  است چرا که خداوند می 

ثابت می کند که قرآن از طریق ال ی حفاظت شده و تن ا کتابی است که می توان به آن اعتماد کيرد. بليه 

می توان به آن اعتماد کرد و هم بيه خيالق آن.و اعتمياد یعنيی توکيل و حيداقل توکيل بيدین شيکل اسيت کيه 

 فالن کار بر تو توکل کردم.بگوئیم خدایا در 

کلمه ال یاسین دارای ترکی  عجی  و متفياوتی در قيرآن اسيت. ایين کلميه اعجاز کلمه ال ياسین:-12

به جای نام یکی از پیام ران به نام الیار )ع( بکار رفتيه سيال ا فکير مفسيرین را بيه خيود مشيغول کيرده 

بيا حيرف ر  311آیيه  57ه و در سيوره با حروف مقطعه یس شروع شد 12بود. آنطور که گفتیم سوره 

شروع شده و با ن خاتمه می یابد در کل قرآن آیاتی که با حرف ر شروع و با ن خاتميه ميی یابيد. دقیقيا  

دارای سه حيرف ی و دو حيرف ر اسيت  57/ 311آیه است. با توجه به نقش م م یس در قرآن آیه  39

 2آیيه داریيم ) 330رف ر باشيند در ایين حاليت حرف ی و دو ح 1حال آیاتی در نظر بگیرید که دارای 

 ×39.) 

پيس از جميع  17/ 311 – 351/57 - 85/2جال  است که اسم پیام ر الیار )ع( در سه آیه ذکر شيد 

 ( بدست می آید. 39×  55) 038شماره سوره ها و شماره آیات عدد 

ی  به کار بيرده کيه توجيه در اینجا نتیجه می گیریم خداوند حکیم عمدا  بعضی کلمات را در قرآن عج

ما را به رابطه ریاضی آن جل  کند اگر تمام انسيان ا و کامپیوترهيا را اسيتخدام کننيد هرگيز نميی تواننيد 

 مثل قرآن بیاورند آیا تصدیق کننده ای هست؟

 کتب الهی قبلی و ارتباط رياضی آن با قرآن: -13

ی پیشین )تورات و انجیيل( اسيت در ایين یکی از اعداد م م در کت  ال  7همانطور که می دانیم عدد 

زمینه به مطالعه مطال  دکتر پنین مراجعه کنید که تميام عمير خيود را روی کتياب مقيدر صيرف کيرده 

است یکی از جمالتی که همه کودکان مسیحی از اوایل شنیده اند جمله زیر است: در آغياز خيدا آسيمان ا 

 و زمین را آفرید. 

(Gen 11 )In the beginning God created the heaven and the earth 

اسيت حياال ترکی يات  7جال  است که ترکی يات آسيمان و زميین در جيای جيای کتياب مقيدر مضيرب 

 آسمان و زمین را در قرآن ب ینید.

( اسيت. 7×  39) 351تعداد ع ارت السيموات و االرض در قيرآن عبارت السموات و االرض: -11 

نکته قابل توجه اینکه تن ا در دو مورد به جای السموا ت و االرض ع ارت االرض و السيموات اسيتفاده 

می رسید و آن رميز بياال بدسيت نميی  315شده و اگر این دو مورد به مانند بقیه بکار رفته بود،تعداد به 

آیيه وجيود دارد کيه ع يارت  381( می باشد.جال  است کيه در کيل قيرآن 0/51 – 08/30آمد.دو مورد )

×  15) 218آیه وجود دارد که ع يارت االرض در آن موجيود اسيت.جمع ایين دو عيدد  055السموات و 
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کلميه ی تعيالی موجيود  381آیيه کيه کلميه السيموات را دارنيد،  381( می شود. نکته دیگر اینکيه در 39

×  39) 531کلمه م ارکه ی است جمع ایندو  111آیه که ع ارت االرض دارند دارای  055است و در 

 ( می شود. 37

عالوه بر آنکه خداوند در آیات از هفت آسمان سخن به میان آورده این واژه هفت آسمان در هفت آیه 

 تکرار شده.

و در کت  مقدر ق ليی  بار در قرآن آمده 7کلمات موسی و هارون دقیقا  کلمات موسی و هارون:-15

بسيیار دیيده ميی شيود کيه نشيان دهنيده تصيدیق قيرآن بير آن اسيت. در  7)تورات، انجیل( ترکی ات عددی 

همین موضوع موسی و هارون تن ا در یک آیه قرآن ترکی  هيارون و موسيی بيه کيار بيرده و اگير ایين 

 تایی قرآن درست نمی شد.  7چنین ن ود ترکی  

شکر فراوان که قرآن سرتاسير پير از معجيزه را بيرای راهنميایی ميا بياقی خدای م ربان را سپار و 

 گذاشته.

مرت يه  55م مترین پیغام قرآن این است که فقط یک خدا هست کيه یيک در عربيی ميی شيود واحيد و 

 39مرت ه آن به غیير خيدا مثيل یيک نيوع غيذا، یيک در و غیيره اشياره شيده و  2در قرآن تکرار شده که 

ند اشاره دارد اهمیت فراوان کلمه واحد به عنيوان پیغيام اصيلی قيرآن از ایين مشيخص تکرار آن به خداو

بيه عنيوان یکيی از مضيارب م يم قيرآن مقيدار عيددی واحيد اسيت از طرفيی مقيدار  39می شود که عيدد 

اسيت و کلميه ع يری بيرای  39ارزش عددی در همه زبان ای کتي  آسيمانی )آراميی ، ع يری و عربيی( 

( 2+  3+  8+  0واحيد( ) – VAHDود و عربی هيم واحيد و ارزش عيددی آن )یک، واحد تلفظ می ش

 است. 39

( و 509) 585/5تعيييداد حيييروف بزرگتيييرین آیيييه تعوووداد حوووروف بزرگتووورين و کووووچکترين آيوووه:-11

( است . نوزده کيه مضيرب مشيترک قيرآن و 39×  59) 553( حرف مجموعا  5) 3/12کوچکترین آیه 

 است. هم تعداد تکرار حروف ابجدی 59

( اسيت 5+  11+  11+3) 22تعيالی « ی»: مقيدار ارزش عيددی کلميه شصت و شش آيه اولی-17

آیه اول قرآن ما تن ا  22سوره بقره. در این  59آیه از اول قرآن را انتخاب کنید می شود تا آیه  22حال 

 داریم. پس خداوند حق است و کتاب او نیز حق.« ی»کلمه م ارک  39

  )جل جالله(: کلمه هللا-18

( است. حال اگر شماره آیاتی را 305×  39) 5298همانطور که ق ال  آوردیم تعداد کلمه ی در قرآن 

( آیه در کل 39×  7) 311است، در نظر بگیریم، که کلمه ی تعالی در آن باشد، ما  39که مضربی از 

خيدا در آن اسيت بيا هيم جميع بيزنیم عيدد قرآن داریم. اگر مجموع شماره آیات یعنی آیاتی که کلمه مقيدر 

 2537×  39است یعنی  39بدست می آید که مضربی از  338351

×  5) 18اگر آیاتی را در نظر بگیریم که با کلمه م ارک ی شروع می شوند، تعداد آن در قرآن 
 ( است.39

مینه الوهیت یا در سوره های مختلف، ج ت گیری سوره در ز «هللا و رب»تعداد کلمات جالله نکته:
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ربوبیت را نشان می دهد.مخاط  سوره هایی که ی جل جالله در آن بیشتر بکار رفته، مومنان است و 
آن ها از لغزش های اخالقی و عمل مق وح باز می گرداند.اما در سوره هایی که رب بیشتر به کار 

حید است )بدین شکل که رفته،بیشتر مشرکان مخاط  هستند و محور سوره در ج ت شرک زدایی و تو
 ج ت کشف حقیقت های بیشتر در مورد توحید توجه به تعداد کاربرد کلمات جالله ی یا رب نمود (. 

در سوره ک ف به جز ی و رب که معموال  در بیشتر سوره ها آمده تن ا به سه نام دیگر خداوند برخورد 
.مطل  جال  وفور نس ی نام رب به صورت (58( و غفور،ذوالرحیم )آیه 05می کنیم؛مقتدرا  )آیه 

بار تکرار  31بار آمده به طوریکه که کلمه ربی با  17مضاعف در ترکی  با ضمایر است که جمعا  
در این سوره باالترین تکرار در کل قرآن را دارد.نام جالله ی برخالف سایر سور بیست مورد است 

ک دوم رب است.در حالی که تعداد ی جل جالله سه برابر آن هم با احتساب اله،ال ا،ال کم،ال ه حدود ی
رب،در قرآن به کار رفته.بدین ترتی  نام رب در این سوره حدود شش برابر معدل نس ی این نام در کل 

 قرآن است.این امر تکیه بر ربوبیت و والیت ی تعالی دارد. 

شده.با وجود اینکه اسم ی جل جالله در رب( اشاره  –رحمن  –در سوره مریم )ر( تن ا به اسم )ی 
کل قرآن از سایر اسماا بیشتر است اما در اینجا نام رحمن جل جالله گذشته از اینکه دو برابر ی جل 

کل  %11بار(از بقیه سوره های قرآن نیز بیشتر است به طوریکه  8بار در برابر  32جالله است )
حجم قرآن را دارد به کار رفته.این موضوع نشان  %3دود کاربرد این نام در این سوره کوچک که ح

دهندة رحمانیت،محور اساسی سوره و از کلمات کلیدی و زیربنایی آن می باشد) نام رحمن جل جالله 
نشانگر رحمت ج ان گستر پروردگار که همچون نور همه انسان ا و موجودات را به تساوی فرا 

محمد خامه گر((.در نوع -اب ساختار هندسی سوره های قرآنگرفته،تداعی می نماید)نظر نویسنده کت
ا ولیاا و بندگان صالح از طریق صالة  –عکس العمل در برابر رحمت ال ی انسان هایی مانند ان یاا 

)ارت اط با خدا( شکر این نعمت را به جا آورده و مجذوب آن گشته و توانسته اند در تخلق به اخالق ی 
 ر مح ت ، مودت، و لطف و رحمت و مردم دوستی گردند اما اکثریت مردم قدر )ص غه ی( خود مظ

قطع ارت اط با خدا ( روی آوردند.اهل صالة  –صالة را نشناخته و با ضایع کردن این نعمت به)ش وات 
و « غی»از این طریق به رشد و هدایت رسیدند و اهل ش وات با سرسپردگی به مع ودهای خیالی به 

 ند. ضاللت افتاد

در سوره قمر،که محور آن انذار کافران از عذاب دنیوی و اخروی است،کلمه مقتدر بیشتر از سایر 
اسماا استفاده شده و یک بار کلمه مقتدر،با عزیز به کار رفته.همه این نمونه ها نشان می دهد،رابطه 

بیشتر می توان  روشنی بین اسماا الحسنی به کار رفته در یک سوره و غرض آن وجود دارد.با دقت
 زوایای بیشتری از اعجاز و معانی قرآن را دریافت. انشای.

 

 تعیین نسبت درياها با خشکی ها: -19

 %73بار از دریاها یاد شده اگر به درصد محاس ه شود دریا  15بار از خشکی و  31در قرآن جمعا  

و عکس ای فضایی گرفته اند  بدست می آید که با محاس ات علمی امروز که با ماهواره %59و خشکی 

قرن پیش قرآن نازل شده و جال  اینکه حتی قاره آمریکيا در  30این نس ت مطابقت دارد در حالیکه در 

 کشف شده. 35قرن 

  

 

 :مبحث ب:اعجاز  تکرار کلمات
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همانطور كه ق ال  آوردیم برخي كلمات در قرآن به تعدادي مساوي آمده انيد و برخيي دیگير هميراه 
با مشتقات خيود بيا كلميات هيم معنيي یعنيي متيرادف و كلميات متضياد یيا هميان معنيي مخيالف بيه تعيدادي 

توفیقيات مساوي تكرار گردیده اند. كه آقاي ع دالرزاق نوفل تحقیيق و جميع آوري نميوده انيد خداونيد بير 
ایشان بیفزاید و ما را در اجر خیر با ایشان شریك گرداند و همچنيین هير خواننيده اي كيه در ج يت نشير 
حقیقت اسالم كه اصل اول آن توحید است و به ن وت ختم مي شود در خیر شریك فرمایيد. بيه تحقیيق بنيا 

ل ييابِكتييابا اَنلزلنيياهُ اِلیييَك ُم يياركا لِ »بييه فرمييوده خداونييد متعييال در قييرآن  لُييوا االل « یَييد بروا آیاتييِه و لِیَتَييذَكَر اُول
ایيين كتييابي م ييارك اسييت كييه آن را بييه سييوي تييو نييازل كييردیم تييا دربيياره آیييات آن بیندیشييید و ( »59)ص

آن انسان ایي به حقیقت مي رسند، كه در هر چیز از جمله پذیرش دین حق مقلدانه « خردمندان پند گیرند
نگیرند،بلكه در این راه با تدبر و تحقیق و با چشم باز و آگاهانه چیزي را و كوركورانه آن را از والدین 

ق ول كنند.چرا كه در اینصورت آن اعتقاد دوام بیشتري خواهد داشت. حال این اعجاز كيه خيواهیم آورد 
دلیلي بر حقیقت قرآن دارد. یادم مي آید در كودكي و نوجواني كه با اعجاز قرآن آشينایي نداشيتم بيا خيود 
مي گفتم خ  من اگر عربي بلد بودم یك سوره مي آوردم و ایين در حيالي بيود كيه معلميین دینيي و قيرآن 
فقط به مسائلي مي پرداختنيد كيه جيزا فيروع عقایيد بيود یيا ميثال  انيواع و تفصيیل اصيول بيود مثيل انيواع 

ایده اي ندارد. مثل توحید و غیره در جائیكه انسان هنوز اصل را، یعني به خداشناسي نرسیده گفتن آن ا ف
درختي كه پایه و ریشه اي ندارد و به هر بادي افتد و حتي بدون وزیدن باد هم مي افتد. لذا به عقیده بنده 
مييا بایييد ابتييدا بييه كودكييان و نوجوانييان و ... خييدا را بشناسييانیم آنگيياه فييروع را توضييیح دهييیم و یكييي از 

دیين حنیيف اسيالم و صيدق كيالم پیيام ران )ص( و راه اي اث ات و حقانیت وجيود باریتعيالي و حقانیيت 
پیام ر اسالم )ص( همین اعجاز اعداد در قرآن مي باشد. حال بيه برخيي دیگير از ایين تقارن ياي كلميات 

 مترادف و متضاد در قرآن مي پردازیم. 

صفحه اي معجزه اعداد در قرآن كریم  552الزم به توضیح است كه براي اختصار مطال  كتاب 
لرزاق نوفل را مختصرا  مي آوریم كساني كه بخواهند توضیح بیشتري در ایين خصيوص بداننيد اثر ع دا

 مي توانند به كتاب فوق مراجعه نمایند و اما اعجاز: 

مرت يه بيراي اسيتثناا بيراي افيرادي كيه  51مشتقات آن هيم  28 مالئكه 51مشتقات آن  28 شیطان
حيرف اصيلي یيا  0كلماتي كه از سه حرف اصلي یيا  مشتقات را نمي شناسند مي گوئیم كه مشتقات یعني

حرف اصلي كلمه گرفته شده اند و همانطور كه مي دانید كاملترین زبان ياي  5استثناعا  برخي موارد از 
دنیا عربي و بعد فرانسوي است یعني این يا زبان ياي اشيتقاقي انيد ميثال  مشيتقات كلميه المالئكيه در قيرآن: 

 51كيه جمعيا   5و  1،5،31مي باشد كه تعداد كاربرد آن ا در قرآن بيه ترتیي  ملك، مالئكه، ملكا، ملكین 
مي شود براي كساني كه عالقمند به تحقیق در این زمینه انيد  88و جمع كل آن ا  28مي شود و المالئكه 

تفسيیر( در قسيمت  21مي گوئیم كه نرم افزارهاي قرآني مختلفي وجود دارد كه نرم افزار تفسیر جامع )
جو داراي دو گزینه كلمه و حروف اصلي است كه در گزینه حروف اصلي با تایيپ حيروف اصيلي جست

رایانه به راحتي و به سرعت تمام مشتقات را با تعداد تكرار مي یابد و این یيك تفيریح و سيرگرمي سيالم 
ميي  با رایانه نیز مي باشد براي نوجوانان ميي گيوئیم كيه حيروف اصيلي را براسيار )فعيل( از كلميه در

آورند كه مي توانند در عرض یكساعت طریق بدست آوردن حروف اصيلي را از یيك مربيي عربيي یياد 
 بگیرند حال مي رویم سراغ ادامه اعجاز: 

 مرت ه0)سرد(با مشتقاتبرد-مرت ه0)گرما(با مشتقات حر

. 05 يقووووم وقیوووام)زنيييده شيييدن در قیاميييت( بيييا مشيييتقات و همچنيييین مترادف ييياي آن یعنيييي بعثوووت
مورد كه اسم علم كه نام حضيرت صيالح  9كه اگر  381)خوبي ها(  صالحات 05ه(و مشتقات )راصراط
مورد كه به معني معالجيه آميده كيم كنيیم  0مورد منصوب صالحا  و  5مورد مرفوع )صالح( و  0)ع( و 

 بار برابر است.  327)بدي ها(سیئاتبا كلمه  327( مي شود 31یعني )مجموعا  

مرت ه. شاید منظور این باشد كه انسان اي  50)خشم(با مشتقات غضب 50)فساد(با مشتقات فحشاء
خشمگین به همان اندازه دن ال فحشاا و فسادند شاید هيم منظيور ایين باشيد كيه اگير دن يال فحشياا و فسياد 
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رفتي مسئله اي برایت پیش مي آید كه به همان اندازه دچار غض  و خشم ميي شيوي و ایين نزدیكتير بيه 
 حقیقت است. 

)پلیدي مادي( بيا  رجس. 03)ناخوشایند( با مشتقات  كرهمرت ه   03)دشنام، نفرین(با مشتقات عنل
)تنگنيا( بيا مشيتقات ضیق  بار 31)پلیدي معنوي( با مشتقات رجز  بار كه منت ي مي شود به 31مشتقات 

بار، اطمانوا  3 بار، اطماننتم3بار، اطمان  5بار، المطمئه  5)آرامش( با مشتقات )تطمئن  الطمانینه 31
 بار.  31بار( مجموعا  3بار، مطمئنین 3بار، مطمئن 3بار، لیطمئن 3

علم و معرفت یعني دانش و شناخت انسان را به ایمان كامل مي رساند لذا باز هم مي گوئیم علم و 
د معرفت باعث ایمان )به امر خدا( در دل مي شود نه تقلید كوركورانه. پس در هميه چیيز بيا اندیشيه وار

شویم و اندیشمندانه ق ول كنیم و بدانیم تن ا خداست مالك و ميدبر و هيیچ كسيي و هيیچ چیيزي غیير او در 
دفع ضرر و جل  و رسیدن خیير بيه ميا شيریك او نیسيت و فقيط بيه او ایميان بیياوریم و بير آن اسيار بيه 

 مالئكه و كت  و پیام ران خدا ایمانمان را محكم كنیم. 

مرت ه ذكر شده بود چیزهایي كه متعليق بيه انسيان اسيت  128انسانها  لفظ مربوط بههمانطور كه 
مرت ه تكرار شده ال ته توجيه فرمائیيد لفيظ رزق )روزي( بيا مشيتقات  128نیز روزي، فرزند و مال مثل 
مييورد از تكرارهياي آن در خصييوص رزق و روزي حیوانيات اسييت  1مرت يه تكيرار شييده وليي  351آن 

. حال با جمع مشتقات مال و ابن و بنت )پسر، دختير و 351مي شود چند؟  كم مي كنیم 351پس آنرا از 
 . 128فرزند( مي شود 

جمع س ط )نوه هيا( بيه معنيي فرزنيدان حضيرت یعقيوب كيه شيامل ان یياا ی يود و در زميان اسباط 
بار به همین تعداد الحواریون و الحوریین به معني  5حضرت موسي )ع( و یاران او محسوب مي شدند 

بيار. جالي  اسيت بدانیيد تعيداد فرزنيدان حضيرت یعقيوب  5ان حضرت عیسي )ع( تكيرار شيده یعنيي یار
دوازده نفر بوده كه در قرآن آمده وقتي یوسف كوچك به پدرش مي گوید در خيواب دیيدم یيازده سيتاره و 

بيه  فرزند یعقوب )ع( و 35ماه و خورشید مرا سجده مي كنند آن یازده ستاره به اضافه یوسف مي شود 
سيخن  35نفير ذكير شيده اسيت. در عيدد  35حضرت عیسي مسیح )ع( نیيز  حواريونهمین ترتی  تعداد 
و  قووم و طايفوه 35آب بيراي آن  چشومه 35طایفه و قيوم حضيرت موسيي )ع( یيا  35بسیار است مانند 

سينت هيم را عدد تمام شدن سيختي و شير دیيده ام. بنيا بيه گفتيه بيرادران اهيل  35آنطور كه ق ال  آورده ام 
اميام وجيود دارد كيه اعتقياد  35ربیع االول مي باشد و ال ته در نزد تشيیع  35)ص( والدت پیامبر تاریخ 

دارند دوازدهمین آن ا ج ان را از ستم وظلم مي رهاند و ال ته اعتقاد به ظ ور منجي در نزد سایر ادیان 
اصيول سيیزده گانيه آن اسيت كيه هير نیز وجود دارد مثال  ی ودیان به ظ يور منجيي اعتقياد دارنيد و جيزا 

ی ودي باید به آن اعتقاد داشته باشد زردشت ها كه رو بيه انقيراض كاميل هسيتند و ان شياا ی بيه زودي 
كامال  منقرض مي شوند به ظ ور اهورا مزدا نجات دهنده از تاریكي امیدوارند مسيیحیان ظ يور عیسيي 

صيحاح سيته )شيش گانيه( اهيل سينت از قيول پیيام ر مسیح را از خداوند طل  مي كننيد. در دو ميورد از 
)ص( مژده آمدن یاري دهنده بيزرگ دیين بيه امير ال يي در مسيجد اميوي دمشيق آميده اسيت.در امریكياي 
التین، سوشیانت ها كه به عنوان نمونه در ق ایل میچوپیچو دیده مي شوند اعتقاد به آميدن نياجي دارنيد و 

 اما ادامه اعجاز: 

مطل  دیگري كه وجود دارد در مورد كلمه ره يان و مشيتقات آن و قسیسيین كيه  5در مورد عدد 
بيار تكيرار گردیيده اسيت. مشيتقات  5همگي عالمان مسیحي اند یا دیرنشینان و گوشه نشینان مسیحي اند 

 آن )الراه ان، ره انا، ره ان م، ره انیه و قسیسین( است. 

مرت يه و بنيي آدم كيه بوسيیله فرقيان حيق را از  7ننده حق از باطل الفرقان و فرقانا به معني جدا ك
 مرت ه تكرار شده است.  7باطل تشخیص مي دهند 

. كلميات 31)آراميش( بيا مشيتقات  الطمئنینوه، 31با مشيتقات  حج، 31)فروتني( با مشتقات ركوع 
تكرار مالئكه یكي است ولي لفظ قرآن بدون مشتقاتش با  28 المالئكهمرت ه،  28مجموعا   القرآن و قرانا  

مي شيود و بيا تكيرار وحيي و مشيتقات آن برابير ميي  71مورد است اضافه كنیم  5اگر مشتقات قرآن كه 
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( قیامه آمده است. به همین تعيداد 37و  38و در آیات )قرآن، قرآنه بار. مشتقات  71شود یعني هر كدام 
 يووومبييار آمييده و كلمييه  71)امييروز(  يومئووذمييه بييار. همچنييین كل 71)سييلم( بييا مشييتقاتش آمييده یعنييي  اسووالم
بيار آميده انيد یعنيي  71مرت ه. جال  است بدانیم الفاظ یومئذ و یوم القیاميه بيدون مشيتقات  71نیز  القیامه

 امروز روز قیامت است. 

 مرت ه آمده است.  31نیز  سوره و سوربار  31با مشتقات  رسالت

آیيه قيرآن ایجياد شيده و از ع يده بشير بیيرون  2512 همانطور كه دیدید این توازان بيي نظیير بيین
است گرچه با هم همكار باشند.پس با تفكر و تدبر و اندیشه ال ي آنرا ق ول كرده،كالم بیدار گونه حيق را 
با حكمت و موعظه حسنه نه با اج ار و اكراه كه مطمئن باشید فایده اي ندارد نشر کنیم.حيال بایيد بگيویم 

بطين  71ه طي سال اي اخیر كشف گردیده بطين دوم قيرآن اسيت و گوینيد قيرآن كه اعجاز عددي قرآن ك
دارد. پس ... در آن بیندیشید كه چیزهاي بسیاري هنوز مانده تا كشف شود و چه ب تر كيه ایين كشيف بيه 

 توفیق ال ي توسط شما پیدا شود و افتخاري براي شما باشد و ثوابي براي آخرت ان شاا ی. 

 و اما بعد؛ 

 55مرت يه مجميوع ایين دو  8 كفورا  آل عميران كلميه  372مرت ه تكرار شده مانند آیه  37 كفره كلم
 37بيار تكيرار شيده برابير اسيت كيه كلميه االیميان  55كيه  ايمانمي شود و این كلمه با مشتقاتش با كلمه 

لميه ایميان و كفير مي گردد. بيا آنكيه ك 55مرت ه + یك مرت ه لفظ ایمان كه مجموعا   7مرت ه و لفظ ایمانا  
به یك اندازه تكرار گردیده اما از لحاظ مشتقات تفاوتي فاحش بین آن ا وجود دارد و آنطور كه ق ال  گفتیم 

مرت ه و كلمه مترادف آن یعني ظالل  512مرت ه ولي كفر با مشتقاتش  833كلمه ایمان با تمام مشتقاتش 
را از عيدد  297كيه اگير ایين عيدد را  297د مرت ه مجموع ایين دو ميي شيو 393)گمراهي( با مشتقاتش 

مي شود و به تعداد سوره هاي قرآن است و فرق بین كفر و ایميان سيوره هياي  330ایمان كم كنیم  833
 قرآن است یعني ایمان، عمل به قرآن است. 

چیزي كه بنده به توفیق ال ي عالوه بر كشفیات آقاي نوفل دیدم تعداد تكرار در اولین تكيرار كلميه 
اسيت و برابير تعيداد كلميه كفير اسيت و ایين فقيط در ایين آیيه  37دو عيدد اول آیيه  379كفر بود یعني آیه 

م دیده مي شود نیست بلكه آنطور كه در برخي اعجاز كشف شده توسط بنده خواندید در موارد دیگري ه
 97یيا ميثال  آیيه  7هيم ميي شيود  55را مي توان در آن ا دید مثال  جميع عيدد  7و از طرفي به نوعي عدد 

توبه كيه كلميه ایمانيا  در آن آميده  350مي شود یاجمع آیه  7توبه كه كلمه كفرا  در آن آمد. جمع ن ایي آن 
 مي شود. والحمدی.  7نیز 

بيار در قيرآن تكيرار گردیيده و كلميه  57ضرت حق باریتعيالي اسيت كلمه الرحمن كه از اسماي ح
ميورد بيه عنيوان صيفتي بيراي پیيام ر  95بار كيه یك يار از  51بار تكرار شده و كلمه رحیما   95الرحیم 

ميي شيود و دقیقيا  دو برابير كلميه  330كيم كنيیم  51و  95( كه اگر اینرا از جميع 358ذكر گردیده )توبه 
ز طرفييي بييه تعييداد سييورهاي قييرآن نیييز مييي باشييد.)نکته اینکييه تعييداد الييرحمن= الييرحمن مييي شييود و ا

 از اعداد اول است(. 39و چنانچه ق ال گفتیم  95=5×39و تعداد الرحیم=57=1×39

بيار یعنيي دقیقيا  سيه  9)نیكيان(  االبرابوربار تكرار شده و كلميه  1)فاسقان(  الفجارمطل  بعد كلمه 
مربته كه شامل تمام لغات به معناي تنگيي، سيختي و مشيكل  35مشتقاتش  )سختي( با العسربرابر. واژه 

مورد آن بيه معنيي قيدرت و اسيتطاعت  5مرت ه كه  03به معني آساني  الیسررا شامل مي باشد اما كلمه 
برابير کلميات عسير. چ يار  1بياقی ميی مانيد و ایين یعنيی  12کسر می شود و عدد  03داشتن است و از 

اسرا( که  58بار( و آیه )5 -392بار، بقره 5مزمل  51ت و استطاعت داشتن آیات )مورد به معنای قدر
 به معنی معروف و شناخته شده بکار رفته است. 

، اسيرا 59آیه تکرار شيده )بقيره  7آسمان( در  7آسمان سخن گفته و این موضوع ) 7در قرآن از 
ز آسمان ا و زميین سيخنی بيه میيان ( و نیز هنگامیکه ا35و نوح  1، ملک 35، فصلت 82، مؤمنون 00

، سيجده 59، فرقيان 7، هيود 1، یيونس 50مرت ه تکيرار فرميوده )اعيراف  7می آورد آسمان و زمین را 
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( همچنین کلمه صف و مشتقاتش برای هنگامیکه در برابر خداوند متعيال صيف ميی 0و حدید  18، ق 0
( و در 51و طور  55، فجر 18، ن أ 3، صافات 35، غاشیه 08مرت ه تکرار گردیده )ک ف  7کشند نیز 

دو تایی سخن گفته که درباره آن ق ال  بحث کيرده ایيم. و بياز  7حجر سخن از س ع الثانی یا همان  87آیه 
خوشه برداشت  7خداوند برای مثال کسی که دانه ای از اموالش را در راه خداوند انفاق می کند فرموده 

ان( خداوند می فرماید اگر درختان دنیا قلم شوند و بيه دریيا هفيت لقم 57( و در آیه )523می کنند )بقره 
دریای دیگر افزوده شوند تيا كلميات خيدا نوشيته نشيده آن دریاهيا پایيان یابيد و کفایيت جيوهر قلم يا نکنيد. 

قي ال  توضيیح داده  39کلمه )الاليه اال ی محميد رسيول ی( و دربياره  7آیه ش ادتین  7اولین سوره قرآن 
بيه  prayال  است بدانیم کلمات دعا و صاله که در حقیقت نمياز هميان دعيا اسيت و واژه التيین آن ام. ج

 بار آمده است.  99معنی دعاست دقیقا  به اندازه اسمای ی تعالی یعنی 

باالخره در تمام اشیاا یک نوع نظم و توازن قرار دارد اعيم از ملکول يا و اتم يای و هسيته اتم يا 
ميا تيری فيی خليق »ن ا بير محيوری خياص ميی گردنيد و خداونيد در قيرآن ميی فرمایيد سیارات و ک کشيا
 (. 1)ملک « الرحمن من تفاوت

)دوری  استعاذهبار تکرار گردیده و به همین نس ت  33)شیطان( که فاقد مشتق است  ابلیسکلمه 
جستن و پناه بردن به خدای رحمن( تکرار گردیده و چیزی که در این میان بنده متوجه شيدم تعيداد آیيات 

نوع کلمه مثيل دو سيوره فيوق کلميات  5آیه می شود و دقیقا  در  33)فلق و نار( نیز  دو سوره معوذتین
ي بييرم )اعييوذ( و پنيياه ب ریييد مرت ييه. یعنييي تعييداد پنيياه ميي 0مرت ييه، فاسييتعذ  7تکييرار گردیييده یعنييی: اعييوذ 
 مرت ه است.  33)فاستعذ( بكار رفته در قرآن 

بيه معنييای شييورش و  الفتنووهبييار در قيرآن آمييده و لفيظ  21و مشيتقاتش بييه معنيای جييادو  سووحرلفيظ 
 مرت ه با مشتقاتش تکرار گردیده است.  21آزمایش نیز 

 مرت ه آمده.  51مشتقات نیز  )تندروی( با السرعهمرت ه و  51)زیاده روی( با مشتقات  اسراف

نکته: اینکه یک کلمه می آوریم و ميی نویسيیم بيا مشيتقات، دلیيل بير اینکيه آن کلميه هيم آميده باشيد 
نیست بلکه مصدر را آورده ایم که معنی روشن باشد و همانطور که در ابتدا گفتیم باید براسار حيروف 

 رایانه( اقدام کنید.  اصلی، نس ت به پیدا کردن کلمه ای در کل قرآن )بوسیله

مرت يه و  17)دوروئيی( بيا مشيتقات  منوافقمرت ه )با مشتقات( و کلمه  17)پادشاه(  السلطانکلمه 
 مرت ه آمده است.  17)گرفتاری( نیز با مشتقاتش  بالءهمچنین 

بيار  31)زورگو( با مشيتقات کيه ال تيه بيه معنيی حياکم مطليق هيم در ج يار ميی باشيد  الجبرکلمات 
 بار در قرآن با مشتقاتش تکرار گردیده است.  31)سرکشی( نیز  العتوبار  31یره( با مشتقات )چ القهر

مرت يه آميده اسيت. کلميه  57)فری نيده( بيا مشيتقات  غورور مرت يه و 57)شگفت( با مشتقات  العجب
زی بيا بار و آتش و آتش سو 350کفر با سایر مشتقاتش )الکافرین، الکافرون، الکفار، الکافر و الکفره( 

 بار آمده است.  350لغات )النار، نارا ، الحریق، حرقوه، نار و لنحرقنه( نیز 

 المووووتیمرت يييه و  37)گمراهيييان( )ضيييالین، ضيييالون، مضيييل، ضييياال  و مضيييلین( الضوووالین کلميييه 
 95)مع يد( بيا مشيتقات کاميل  المسجدمرت ه و کلمه  95)آئین( با مشتقات  الدينبار، کلمه  37)مردگان( 
مرت يه بيا هيم برابرنيد و ال تيه  25به تن ایی  الصالحاتمرت ه و  25)خواندن( با مشتقات  تالوت بار کلمه

بار تکرار شده و ایين کلميه معرفيه اسيت یعنيی یيک  25آنچه بنده متوجه شدم کلمه )الدین( به تن ایی نیز 
ی ف میيدن آن دیين دین واحد و از آنجا که با خواندن )تالوت( برابر است شاید منظيور ایين باشيد کيه بيرا

 28بيار مجموعيا   3)مسيجد(  مصولیبيار و  27)نمياز، دعيا(  الصلوهباید خواند )معنی قرآن را(. کلمات 
بار آمده با توجه بيه تکيرار فيوق و برابيری بيا نجيات شياید  28)رستگاری( با تمام مشتقات  النجاهبار و 

از تميام سيختی هيا و آسيی  هيا  رکعيت نمياز بخيوانی 27این مقصد منظور باشد کيه اگير در یيک مسيجد 
بار پشت سر هيم باشيد شياید هيم چیيزي  27روز باشد شاید هم  27نجات یافته و رستگار می شوی شاید 
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دیگر. اما به هر ترتی  بيه هيیچ عنيوان نميی گيویم چنيین اسيت کيه بيدعت نشيود اميا افيرادی اگير دوسيت 
اسيت و قطعيا  گميان انسيان را بيه حقیقيت داشته باشند می توانند آزمایش کنند به هر حيال ایين یيک گميان 

 نمی رساند. 

بار تکرار گردیده است همچنین کلمات )بيالقرآن  28)فرشتگان( به تن ایی هم المالئکه ال ته كلمه 
 بار آمده اند.  28( با هم 31و قرانا   58

 55قات )زبيان( بيا مشيت لسوانبار،  15با مشتقاتش  برکهبار و  15)زکات( به تن ایی  الزکاهکلمه 
)افيراد  اسرامرت ه  2)پیکار، جنگ( با تمام مشتقات الحرب مرت ه،  55)پند( با مشتقات موعظه مرت ه، 

مرت ه در اینجا باید بگوئیم علی رغم آنکه در یک آیيه جميع نشيده انيد بلکيه در  2در بند( با تمام مشتقات 
 یک سوره هم جمع نشده اند با هم برابرند. 

کيه امير پروردگيار  قول مرت ه تکرار شده و لفظ 115که گفتار مخلوق را بازگو می کند  قالوالفظ 
)بيا خيود گفيتن( هيم  قوولاسيت و از طرفيی لفيظ قيل بيا لفيظ  115است بيه آنچيه خليق فرميوده مسياوی بيا 

 بار آمده است.  115مساوی است یعنی این م 

برابير سينت تکيرار گردیيده و  5مرت يه یعنيی ن يوت  32 سونتمرت يه و  81با مشيتقات  نبوتکلمه 
مرت ه یعنيی دو برابير  15)مخفی(  سربار( ولی کلمه  32)آشکار( آمده) جهر کلمه سنت مساوی با کلمه

 ج ر آمده است. 

بيييار ميييی باشيييد.  17 ابوووتالءبيييار و  17 سووولطان بيييار آميييده و مسييياوی دو کلميييه 70 فرعوووونکلميييه 
 27 صوالهو خيود لفيظ اسومای الهوی ه بيه عيدد مرت ي 99)نمياز( بيا تميام مشيتقاتش  الصاله. 17+17=70

می شود و برابير  330مرت ه که مجموع این ا  30)روزه( با مشتقاتش  صوممرت ه و  15 زکوهمرت ه و 
 است با عدد سوره های قرآن. 

مرت يه و بيا ضيم آخير  7با هم آمده اند که با نص  آخير رحميه « هدی و رحمه»آیه کلمات  31در 
است در بعضی آیات دیگر ال دی و الرحمه به تن يایی بکيار رفتيه انيد کيه تعيداد هير مرت ه آمده  2رحمها 

 مرت ه است.  79تکرار اولی  31کدام به غیر از 

)پیروی کردن( با مشتقاتش هم  طاعهمرت ه تکرار گردیده. و لفظ  81با تمام مشتقاتش  محبتلفظ 
 بار( تکرار گردیده است.  81به همین مقدار )

آل عميران آميده اميا مشتقاتشيان  01)سير فيرو آور( تن يا در آیيه ارکعی فروتنی کن( و ) اقنتیلفظ 
متفاوت و در یک سوره جمع نشده اند مگر دو مرت ه در سوره بقره و دو مرت ه هم در سوره آل عمران 

 مرت ه تکرار شده اند.  31علی رغم این در عدد با هم مساویند و هر کدام با مشتقاتشان دقیقا  

آميده اميا بياز هيم  91)بيیم، تيرر( در یيک آیيه آن يم ان یياا  رهبوا  )تمایل، روگردانيی( و  رغبا  ه واژ
 مرت ه با مشتقاتشان تکرار گردیده اند.  8مشتقات مختلف و از نظر تعداد با هم مساویند و هر کدام 

مختليف وليی  )پیدا( در دو آیه با هم تکرار شيده انيد مشيتقات آن يا علن)آشکارا و بلند( و  جهرلفظ 
 مرت ه تکرار گردیده اند.  32از نظر تعداد با هم برابر و هر کدام به تعداد 

مرت يه  55کيه مترادفنيد نیيز  خطئیوهو  خطوابار و لفظ  55)غوی( به معنی گناه و خطا  غوايهلفظ 
 تکرار شده اند )با مشتقاتشان(. 

بيار.  50)سرکشيی( نیيز  مشوتقاتشبغوی و مربته و  50مجموعا   الفحشاء، فاحشه، الفواحشلفظ 
مرت يه بيا مشيتقاتش  08)گنياه( اسيت  اثوممرت ه تکرار شده اند و نتیجه این يا هيم کيه  08این دو لفظ با هم 

بيار  75تکرار گردیده الفاظ قلیل و شکر دارای مشتقات مختلف ولی تعيداد کياربرد مسياویند و هير کيدام 
 اا( تعداد افراد شکرگزار کمند. س  31تکرار شده منظور این می باشد مثل آیه )



 90 
 

)کاشيتن( بيا مشيتقاتش برابرنيد و هير کيدام  زراعوت)شخم زدن( بيا مشيتقات آن و  حرثتعداد کلمه 
بار آميده اسيت.  30)میوه ها( نیز مجموعا   فاکهه و فواکهبار تکرار گردیده اند. ال ته الفاظ  30مجموعا  

 بار تکرارند.  30 به همین ترتی  العطاا )بخشش( با مشتقاتش دارای

بار تکيرار  52)روئیدنی، گیاه( نیز با مشتقاتش  نباهمرت ه و  52)درخت( با مشتقاتش  شجرکلمه 
 نساا به معنی اختالف است و به معنی درخت نیست.  25گردیده توضیح اینکه شجر موجود در آیه 

مرت ه تکرار شده انيد )تيین یعنيی خياک( و  35نیز مجموعا   طین و طینا  مرت ه و  35 نطفهکلمات 
 مرت ه تکرار شده است.  35)بدبخت( با مشتقاتش نیز  شقیکلمه 

)االفئده، الفواد، افئودتهم و فوواد ( مرت ه به تن ایی به معنی اندیشه ها و کلمات  32 االلبابکلمه 
 مرت ه تکرار گردیده اند.  32به معنی دل ا مجموعا  

بيار تکيرار شيده کيه نشيان  510)آميرزش(  مغفورهبار و  337)کیفر( با تمام مشتقاتش  جزاء کلمه
دهنده بخشش بیشتر خداوند دارد یعنی بیشيتر ميی بخشيد تيا آنکيه مجيازات و کیفير نمایيد و یکيی از آیيات 

 «. و یعفوا عن کثیر»قرآن هم به این موضوع اشاره خاص دارد 

« ابوود»بييار تکييرار شييده و کلمييه  58را  و مصييیرکم( )بازگشييت( شييامل )المصييیر، مصييی مصوویر
تکرار دارد. می تيوان گفيت  58بر تکرار شده به عالوه یقین )اطمینان( با مشتقاتش  58)همیشگی( نیز 

 بازگشتی که با یقین و اطمینان باشد همیشگی است مثل توبه نصوح. 

 71)ج انیيان(  العوالمین مرت يه + 28)فرشيتگان(  المالئکه+  503)مردم(  الناسمجموع کلمات 
ميی باشيد برابير اسيت از ایين آیيات ميی تيوان  185کيه آيوه و مشوتقاتش می شود با کلمه  185مرت ه که 

چنین برداشت کرد که تفکر در وجود خيود و ج انیيان و فرشيتگان همگيي آیياتی از خداوندنيد کيه نسي ت 
خيود بيه وجيود خداونيد پيی ميی بيرد تيا النار )مردم( شاید اشاره باشد که بیشتر انسان بيا تفکير در  503

 ج انیان و غیره وی اعلم. 

که آیات دو برابر گمراهيی  185 آياتو  عدد  393)گمراهی( و سایر مشتقاتش  ضالل جمع الفاظ
است یعنی کسی حتی اگر به نصف آیات توجه نماید یيا نصيف تيوج ش بيه آیيات باشيد گميراه نميی شيود. 

 س حان ی. 

)نیکيی( و مشيتقاتش  خیوربار تکرار دارد و کلميه  390ی، برتری( با مشتقاتش )نیکویحسن کلمه 
 می باشد.  185تکرار می باشد جمع این دو نیز  388دارای 

)پیام ر( بيا  نبي تکرار است و 128)پیام ران( با مشتقاتش آنطور که ق ال  گفتیم دارای  رسلکلمه 
تکرار بود و نذیر )بیم  38تکرار است بشیر )بشارت دهنده( با مشتقات هم دارای  317مشتقاتش دارای 

تكيييييرار اسيييييت جميييييع این يييييا ميييييي شيييييود  57دهنيييييده و برحيييييذر کننيييييده( هيييييم بيييييا مشيييييتقاتش داراي 
ت تكيرار اسي 538( با اسامي پیام ران و فرسيتادگان كيه داراي 538این عدد ) 5+38+75+128=538

 مساوي مي باشد باز هم س حان ی. 

: كلمه منذرین در آیيه )انيا انزالنياه فيي لیليه م اركيه انيا كنيا منيذرین( منظيور خداونيد متعيال 3نكته 
 است و در برگیرنده رسول و ن ي و... نیست. 

 58: باید توجه داشت كه كلمات )یس و طه( را هم به عنوان اسم پیيام ر بایيد افيزود تيا عيدد 5نكته
 بدست آید. 

ٌٍ و نورا   مرت ه و 28مجموعا  القرآن و قرانا كلمات  ٌٌ مرت يه  51)فلسيفه(  حكمتمرت ه،  11نوٍر
هيم بيه هميین انيدازه  قورآنمرت يه كيه  28مرت يه( بيا هيم  35)نور حكمه و تنزيول و تنوزيال  و جمع كلمات 

 تكرار شده است. 
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 مرت ه تكرار شده اند.  28 هم مجموعا  بینات، مبینات، موعظه و شفاء همچنین كلمات 

 سووراجمرت ييه  0 ملکوووتمرت ييه  0روح القوودس مرت يه  0)ص(  محموودآنطيور کييه قيي ال  گفتييیم کلمييه 
)شوريعه، شورع، مرت ه تکرار شيده همچنيین مجميوع کلميات  0)آئین(  دينمرت ه  0)چراغ و روشنایی( 
 یم، ع دالرزاق نوفل(. مرت ه تکرار شده اند. )معجزه اعداد در قرآن کر 0نیز  شرعوا و شرعه(

)شيوری « ی الذی اَنلزَل اللکتاَب بِالحق و اللمیيزان»اینجاست که می ف میم کالم خداوند که فرمود: 
( دانشمندان اسالمی و قرآنی معتقدند که پیچیده ترین فرمول ای ریاضی، شیمی، فیزیيک و غیيره در 37

دی ان شياای کشيف خواهيد شيد دلیيل ایين درون قرآن به نحوی خاص جاسازی شده که در بطن های بع
بطن کشيف شيده آن يم  71بطن از  5است و حال آنکه تاکنون تن ا « الَرطلٍ  و ال یابٍس ااِل فی کتاب»آیه 

ناقص. من احتمال می دهم با قيرار دادن ایين اعيداد در تصيویرهای نميوداری و یيا قيرار دادن تعيداد کيل 
اسييار حييروف ابجييدی و غیييره( و قييرار آن ييا بييه شييکل  آیييات و حييروف هيير سييوره و ارزش عييددی )بيير

و نگاه  3D Maxنموداری یعنی باال و پائین سپس جا دادن آن ا در یک برنامه چند بعدی رایانه ای مثل 
کردن آن از ج ات مختلف تصویر چیزهایی و احتماال  فرمول ایی بدست آید و در مرحليه بعيد ميی تيوان 

ه هم متصل و مرت ط کرد آنگاه باز آنرا از ج يات مختليف نگياه کيرد ميی نقاط باال و پایین را به نوعی ب
شييود چیزهييایی بدسييت آورد و ایيين فقييط بييه توفیييق و کمييک خداونييد متعييال ممکيين مييی باشييد و تالشييی کييه 
دوستداران حق بنمایند بی اجر و نصی  نمی مانند. چنانچه ق ال  گفتیم هرگاه در قرآن تحقیقی کردم چیيز 

عددی یافتم پس بسيم ی هير شخصيی سيعی در راهيی کنيد خداونيد او را بيی اجير نميی  جدیدی از اعجاز
 گذارد. برای حسن ختام یک آیه بسیار مناس  می آوریم بخوانیم و فکر کنیم؛ 

اگر جن و انس شيک دارنيد در اینکيه آنچيه بير بنيده ميا )محميد )ص(( نيازل شيده حيق و از جاني  
آنچيه کيه ميی خواهنيد بيرای اینکيار )آوردن حتيی یيک سيوره( خداست، پس مثل یک سوره بیاورنيد واز 

کمک و شاهد بگیرند اگر راست می گویند و در آیه بعدی می فرماید پس اگير انجيام ندادنيد و هرگيز هيم 
نمی توانند بیاورندپس ... بترسید از آتشی که آتش آن از )آن( مردم و سنگ است و بيرای کيافران یعنيی 

 ن و رسول حق( م یا گشته است.انکار کنندگان )خدا و قرآ

بار در قيرآن شيریف آميده كيه هماهنيگ بيا روزهياي سيال اسيت 365)روز()بامشتقاتش( يومواژه 
سي بار بكار برده شده بيه تثنیه و جمع يوم واژه  .بار به عدد ماه اي سال آمده است 12)ماه(شهرواژه 

  .تعداد روزهاي ماه

بيار و  102 )سختي(شدت بار، واژه 180نیز  )كار(فعلبار ذكر شده، واژه  180 )مزد(اجرواژه 
بيار آميده  88هركيدام  مالئكوه و شویاطینبيار ذكير شيده اسيت،واژه  102صبر و هم خانواده هايش واژه 
بار و به همین انيدازه  26 )درخت( شجربار ذكر شده است، واژه  115هركدام دنیا و آخرت واژه .است
البواب بيار، واژه  29هيم عدل و قسط بار یاد شده و  29 حسابواژه  )گیاه(آمده و تكرار شده،نبات  واژه

 بييار ذكيير گردیييده، واژه 50هركييدام  نفووع و فسووادبييار، واژه  16هييم  فووواد و افئووده بييار و واژه 16
رغبوت بوا تموام بيار آميده، واژه  168صوالحات بوا مشوتقاتش بيار و واژه  168)كارهاي ناشایست(سیئات

  .هفت بار نام برده شده آسمانهاي هفت گانه بار، و از 8نیز  رهبت بار و واژه 8مشتقاتش 

مغفرت یكي از اعجاز عددي قرآن چند برابري عدد برخي واژه هاست نس ت به برخي دیگر مثل 
  .بار یعني نصف آن و این نشان از بخشش بیشتر خداوند رحمن و بخشنده دارد 117 جزابار ولي  234

بار یعني دو برابر، یعنيي خداونيد  382آيات بار یاد شده و از 191ضاللت و هم خانواده هايشاز 
  .ابتدا آیاتش را به وضوح نشان مي دهد و كمتر بوسیله عذاب بشر را راهنمایي و ارشاد مي كند

بيار یعنيي سيه برابير، پيس خداونيد آسياني را  36 )آسياني(يسوربار و واژه  12 )سختي(عسرواژه 
سيختي را نچشيیده یيا خیليي بيه .گر آنيان كيه ميي گوینيد دنیيا سيخت اسيتبراي ما مي خواهد نه سختي و ا

  .()خداوند انسان ای خوشگذران را دوست ندارد(اِنا هللاَ ال يُِحبُّ الفَِرحین).دن ال خوش گذراني اند
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مرت ييه فرمييان بييه  11بييار آمييده و عینييا  بييه همييین تعييداد یعنييي  11در قييرآن لفييظ اِبللييیسل  :اِْبلوویسْ 
تِعاِذه   .)پناه بردن به خدا(تكرار شده استاِسل

بار در قرآن آمده كه با لفظ ِرضا)خشنودي(و مشتقات آن برابر  73اِنلفاقل و مشتقاتش  ةواژ :اِْنفاقْ 
  .است

)دشيمني شيدید( و  :اَْصنامْ  ضاال )خيوك(و بَغل )شيراب مسيت كننيده(و ِخنلزیرل رل )بت ا(و َخمل ينامل الفياظ اَصل
)پاره سيينگ اسييت كييه بييه مر دم)گناهكاران(اصييابت مييي كنييد و بييدین وسييیله عييذاب مييي شييوند( و َحَصيي ل

)تعذی  )رشك(و ِخی َتل )ناكامي–تَنلكیلل بار در قرآن مجید  5هركدام  نومیدي( –عذاب كردن شدید(و َحَسدل
  .به كار رفته،با وجود آنكه به گونه اي پراكنده و دور از یكدیگر در سوره هاي قرآن واقع شده اند

)مردم( ةبيار در قيرآن آميده و بيا توجيه بيه اینكيه واژ 382یيات آ ةواژ :آيواتْ  بيار و  241 الن يارل
آیات)نشيانه ها(بيه بيار در قيرآن بيه كيار رفتيه، كلمه 73 بيار و عالَمین)ج انیيان( 86 اَللَمالئَِكه)فرشيتگان(

  .مجموع واژه هاي نار و مالئكه و عالمین به كار رفته است ةانداز

و  782بييار در قييرآن بييه كييار رفتييه و لفييظ ِعللييم و مشييتقات آن  811ایمييان و مشييتقات آن  :ايمووانْ 
ِرفَتل با مشتقاتش  درنتیجيه عليم و معرفيت  .مرت ه در قران كریم آمده است 29مترادف علم یعني كلمه َمعل

  .بار تكرار شده اند كه مساوي با لفظ ایمان به كار رفته اند 811و مشتقات آن دو مجموعا  

َرسول  ةبار در قرآن آمده و این مساوي با واژ 368كلمه اَلن ار و مشتقات و مترادفات آن  :اَلنااسْ 
  .بار در قرآن به كار رفته است 368مي باشد كه با مشتقاتش 

و طََميعل و ُجُحيود  انيدوه( –مرت ه آمده كه با لفظ حسرت )دریيغ  12كلمه بخل در قرآن كریم  :بُْخلْ 
  .برابر است )انكار ورزیدن(

مرت ه ميي شيود، كيه بيا تعيداد  148یاد شده  ة(تعداد مواردي كه در قرآن از )بََصرل و بَصیرَ  :بََصرْ 
  .سخن رفته برابر است اد(ؤمواردي كه از )قَلل  و فُـ

)زنيده كيردن مردگيان(و مشيتقات و مترادفيات آن  :بَْعوثْ  ثل بيار در قيرآن كيریم آميده، و  45لفيظ بَعل
  .لفظ ِصراط است درست به اندازه

)نیكي(و تمام مشتقاتش  :بِرا    .بار در قرآن آمده، كه با واژه ثَواب و مشتقاتش برابر است 20لفظ بر 

 ةبار آمده و با ميوارد بيه كيار رفتيه واژ 62پیروي كردن(در قرآن  كلمه تالوت)خواندن ـ :تاَلَوتْ 
  .صالِحاتل برابر است

  .مي باشد قرآن تكرار شده، كه برابر با لفظ ِعقاب)كیفر(بار در  26 كلمه جحیم)دوزخ( :َجحیم

بيار در  145حیات انسان است به شيمار ميي رود  ةكلمه حیات و مشتقاتش در آنجا كه ویژ :َحیاتْ 
  .قرآن كریم آمده است و درست به همین اندازه واژه مرگ و مشتقاتش در قرآن به كار رفته است

)كشياورزي(به  ةر قيرآن آميده، و بيه هميین انيدازه واژبيار د 14 واژه حرث)ِكشت( :َحْرثْ  ِزراَعتل
  .كار رفته، و جال  است كه لفظ فاك ه)میوه(نیز به همین اندازه آمده است

بيييار در قيييرآن آميييده، و جالييي  اینكيييه تعيييداد واژه  6كلميييه حرب)جنيييگ( و مشيييتقاتش :َحوووْربْ 
  .اسري)اسیران( نیز به همین اندازه به كار رفته است

)ناپاك(مي باشد 16كلمه خیانت  :ِخیانَتْ    .بار در قرآن آمده كه درست مساوي لفظ ُخ لثل

بار در قرآن به كار رفته است كه با واژه مساجد و مشتقاتش كيه  92كلمه دین و مشتقات آن  :دينْ 
  .در قرآن آمده برابر است
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بيار كيه  57نَيذیر  بيار و 18بيار و بَشيیر  75ن يي  ةبيار تكيرار شيده و واژ 368رسيل  ةواژ :ُرُسول
مرت يه اسيت، جياي شيگفتي اسيت كيه ایين عيدد بيا تعيداد ميواردي كيه اسيامي  518مجميوع ارقيام ميذكور 

بيار در قيرآن بيه كيار رفتيه  518نیز  (...پیام ران آمده، یعني اسامي پیام ران ال ي)آدم، نوح، ابراهیم و 
  .است

بيار در قيرآن آميده،در حيالي كيه  114لفيظ رحيیم كيه از اسيماا حسيني بيراي خداونيد اسيت  :َرحویم
همان عددي است كه سيوره  114به عالوه رقم .بار آمده كه درست نصف لفظ رحیم مي باشد 57َرحمن 

  .هاي قرآن كریم به تعداد آن نازل شده است

بار در قرآن آمده و بيه هميین انيدازه واژه طی ات)پياكیزه هيا( بيه  50واژه سالم و مشتقاتش  :َسالم
  .كار رفته است

)زمسيتان و سيرما( در قيرآن كيریم بيا  :َصْیف دل تاال و اَلل َرل )تابستان و گرما(و اَلش  واژه صیف و اَللَحر 
در جياي دیگير از  3و  2بيا آنكيه جيز در سيوره قيریش آیيه  .بيار آميده اسيت 5یكدیگر برابرند و هركيدام 

  .قرآن با یكدیگر به كار نرفته اند

بار  14م رباني(هركدام  –ی ایي(و َدَرجات و َشفَقَت)بیمناكيواژه صیام)روزه(و َص لر)شك :ِصیام
  .در قرآن آمده و با هم به طور مساوي به كار رفته اند

بار در قرآن به كار رفته، كه با واژه نَجات و َمالئَِكيه و قُيرآن  67 دعا(–واژه َصلوة)نماز  :ةَصلو
  .برابر است

در قرآن كریم آمده است كه با موارد به كار رفتيه  بار 31واژه ط ر)پاكي(و تمام مشتقاتش  :طُهر
الص و تمام مشتقاتش برابر است   .واژه اِخل

است و این حقیقت را هفت بيار در آیيات تكيرار كيرده  7عدد آسمان ا  :قرآن مي فرماید :عدد هفت
 7نیيز است و نیز وقتي قرآن كریم از آفرینش آسمان ا و زمین در شش روز یاد مي كند ایين حقیقيت را 

بيار ذكير كيرده اسيت و نیيز  7بار در آیات مي آورد و همچنین عرضه شدن آفریدگان بر خداوند را نیيز 
كساني كه اموال خود را در راه خدا انفاق مي كنند عمل آن ا بيه ایين ميي مانيد كيه دانيه اي  :فرموده است

د پایان نمي پيذیرد، عيدد و در مورد كلمات خداوند كه اگر هفت دریا مرك  آن شون .هفت خوشه برآورد
و بياز نخسيتین سيوره قيرآن سيوره  .بياب)در(دارد 7دوزخ  :هفت آمده و در مورد دوزخ نیز ميي فرمایيد

، ُمَحمَّد َرسوُل ی نیز    .است 7فاتَِحه است كه هفت آیه دارد و عدد كلمات ش ادتین یعني ال اِلهَ ااِل  ی 

نيور در قيرآن  ةن آميده و بيا ميوارد بيه كيار رفتيه واژبيار در قيرآ 49كلمه عقيل و مشيتقاتش  :َعقل
  .برابر است

ووار  6 بييار در قييرآن آمييده، در حييالي كييه لفييظ اَبلرار)نیكوكيياران( 3 فجار)بييدكاران( ةواژ :فُجا
  .مرت ه،یعني دو برابِر فجار آمده است

ه)پنييد و ُموِعظَ  ةبيار در قييرآن آميده كييه بيا تعييداد ميواردي كيه واژ 25 كلميه لسييان)زبان( :لِسوان
  .اندرز(آمده برابر است

يد( نام شریف پیام ر اسيالم)ص( :ُمَحماد بيار در قيرآن آميده و بيه لحياظ تعيداد بيا واژه  4 یعني)محم 
و نیيز نيام محم د)ص(بيه هميان تعيدادي بيه كيار  .هاي ُروُح القُيُدرل و َملَكيوت و ِسيراج)چراغ(برابر اسيت

يد)ص(با روح القيدر و ملكيوت  .آمده استَشریَعت)طریقه،آئین(در قرآن  ةرفته كه واژ بنابراین نيام محم 
  .و سراج و شریعت برابر آمده است

بار در قرآن آميده كيه درسيت مسياوي بيا  75لفظ مصی ت)پیش آمد ناگوار(و مشتقات آن  :ُمصیبَت
  .ُشكر مي باشد ةتعداد به كار رفته واژ
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طاَعت)فرميان رداري(  ةآميده، كيه بيا واژبيار در قيرآن  83مح يت و تميام مشيتقاتش  ةواژ :ُمَحباوت
  .برابر است

 ةبيار واژ 28بيار در قيرآن آميده اسيت كيه بيه هميین تعيداد  28 واژه مصیر)بازگشيت( :َمصویرْ 
)همیشه(آمده است   .اَبَدل

بار در قرآن آمده و جاي شگفتي است كه مساوي لفيظ ج ياد ميي باشيد  41كلمه مسلمین  :ُمْسلِمینْ 
 نوفل. ع دالرزاق. اعجاز اعداد در قرآن .فته استكه در قرآن به كار ر

 

 

 

 :مبحث ج:اعجاز علمی قرآن

  .سال پیش به اعجاز عملي اشاره نموده كه به مواردي از آن اشاره مي نمائیم 1400در قرآن در 

 :َو ُكلُّ شيٍء ٍعْنَدهُ بِِمْقدارٍ 

هيم از نظير كیفیيت داراي این آیه اشاره اسيت بيه اینكيه هير چیيزي هيم از لحياظ كمیيت و مقيدار و 
  .اندازه و قطع است

  :َو ُهَو الاذي َخلََق السامواِت َوااْلَْرِض في ِستاِه اَياامٍ 

م(در واژه تن ا به معناي یك روز دوازده ساعته نیست بلكه به قسمتي از زمان  با توجه به اینكه)یَول
  .گفته مي شود مي تواند اشاره به دوران اي تكامل باشد

 :ماَء بَنَْیناها بِاَيٍد و اِناا لَُموِسُعونْ َوالسا 

زميین :ميي فرمایيد(30)این آیه اشاره به توسعه ج ان دارد، و با توجه به اینكه در سوره ان یاا آیيه
و آسمان)رتق(بودند و ما آن ا را از هم جدا كردیم)فَتلق(،به انفجار بزرگ آغاز ج ان اشاره مي نماید كه 

  .دانشمندان امروز ج ان استموضوع مورد بحث علما و 

ُ الاذي َرفََع السامواِت بَِغْیِر َعَمٍد تََرْونَها  :هللَاا

این آیه اشاره دارد به)جاذبه عمومي(و اینكه كرات آسماني به وسیله ستوني غیر مرئي نگه داشته 
ره همييان نیييروي عظييیم جاذبييه اسييت كييه قييرآن هييزار و چ ارصييد و ا نييدي سييال پييیش بييه آن اشييا.شييده انييد

  .فرموده است

 :َو ِمْن ُكلِّ َشیٍي َخلَْقنا َزْوجین

این آیه اشاره دارد به زوجیت تمام چیزهاي ج ان از ریز و درشت،نه تن يا گیاهيان و حیوانيات و 
  .انسان كه اتم ها و حتي ذرات كوچكتر از اتم از این قانون پیروي مي نمایند

ْنس اِِن  اْستِِطْعتُْم اَْن تَْنفُُذوا ِمْن اَْقطار السامواِت َوااْلَْرِض فَاْنفُوُذوا، ال تَْنفُوذون ااِلا يا َمْعَشَر اْلِجنا َوااْلِ
 :بُِسْلطان

قيرار داده كيه نفيوذ در آسيمان  این آیه در هزار و چ ارصد و اندي پيیش انسيان ا را ميورد خطياب
  .تن ا از طریق علم و عقل و قدرت فكري)ُسللطان(میس ر است
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ْبِع َوااْلَْرِض َو َمْن فیِهنا   :يُِسبُِّح لَهُ السامواِت السا

(بیشييتر بييراي موجيودات باشييعور اسييتعمال ميي شييود،آیه اشيياره دارد بييه  بيا توجييه بييه اینكيه لفظ)َمنل
  .وجود موجودات باشعور در كرات دیگر اعم از فرشتگان،اَجنه،انسان ا و موجودات دیگر

يوواَح لَوووا .1 ووماِء موواء  فَاَْسووقَْیناُكُموهُ، َو مووا اَْنووتُْم لَووهُ َو اَْرَسووْلنا الرا قِْح، فَاَْنَزْلنووا ِمووَن السا
 :بِخاَزنینَ 

در این آیيه اشياره بيه نقيش بادهيا ميي كنيد در فيرو ریخيتن باران يا، و نقيش بادهيا در تخلیيه فضياي 
  .الكتریكي میان ابرهاي حامل باران، و نقش آن در عمل لقاح ن اتات

 :لي اَْن نَُسِوَي بَنانَهُ بَلي قاِدريَن عَ  .1

آیه مذكور این حقیقت را بازگو مي كند كه در تمام دنیا یك سرانگشت از لحاظ خطوطي كه دارد با 

انگشت دیگران اصال  ش اهت ندارد و این یكي از بارزترین نشانه هاي عظمت خداوند و قرآن كریم 

اره نموده و دانشمندان قرن حاضر به است،كه در هزار و چ ارصد و اندي سال پیش به این حقیقت اش

این موضوع پي برده و کشورها با تج یزات خاص در كشف جرم،تشخیص هویت وغیره از آن ب ره 

 .مي گیرند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کالم پایانی :

توانید اعجاز کشف شذه قرآنی خود را به ایمیل بنده که در آخر کتاب آمده ارسال فرمایید تا به شما می

 به چاپ برسد.در کتاب ای آینده من شاهد اعجاز جدیدی از قرآن خواهید بود . ان شاای. نام خودتان

ای هستند برای رسیدن به حقیقت.وحق همان خدا و راه خداست. برای همین قطعا این اعجاز وسیله
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اصال راضی نیستم در جایی سخنی از اعجاز قرآنی کشف شده توسط بنده به میان آید اما از توحید 

واقعی آنگونه که من اعتقاد دارم،سخنی گفته نشود.زیرا اعتقاد دارم خداوند متعال ابتدا مرا به این عقیده 

گر فرمود.خالصه اینکه هدایت فرمودآنگاه برای اطمینان قل م، این عجای  را، در نظرم نمایان و جلوه

رای خدا و به نزد او باید همه انواع ع ادات اعم از دعا ،نذر، طواف، رکوع، سجود،قسم و...فقط ب

ارائه شود و ما نمی توانیم برای خدا س   بسازیم یا وسیله تعیین کنیم . ما فقط بنده ایم آن م بنده خدا . 

پس باید تسلیم امر او باشیم و هر سخنی ولو به نقل از پیام ر)ص(یا امام)ع(که مخالف قرآن باشد ، 

ول یکی از ائمه )ع( آنچه که از زبان پیام ر)ص( یا امام)ع( ن اید پذیرفت ، زیرا تحریف است . بنا به ق

که مخالف قرآن باشد باید به دیوار زد یعنی دور انداخت . از سوی دیگر بنا به قول فق یون ،  قرآن 

قطعی الصدور و ظنی الدالله است ولی حدیث ظنی الصدور و قطعی الدالله است . و  بواسطه آنچه که 

 و در آینده بیشتر خواهید دید تن ا قرآن به خواست خدا از تحریف مصون مانده. از اعجاز قرآن دیدید

برخی افراد ممکن است اعجازی را پیدا کنند که در بعضی جاها برای اث ات آن مج ور شوند  نکته:

برخی حروف،کلمات و یا آیات را حذف کنند.تعج  نکنید،چنین اتفاقی افتاده و یکی از این افراد که 

یادی هم کشیده تا جایی پیش رفت که گفت دو آیه آخر یک سوره )توبه(بعدا اضافه و تحریف زحمت ز

شده . به این نکته وآیه خداوند در قرآن باید توجه داشت که فرموده : اگر از جان  غیر خدا آمده بود در 

مردم تا آنانکه به  آن اختالف زیادی می یافتید ، نه اینکه در آن اختالف ن اشد . این امتحانی است برای

خدا و روز قیامت و مالئکه و کت  آسمانی و پیام ران بی آنکه فرقی بین آنان بگذارند ، دلشان محکم و 

ثابت باشد و بگویند همه اش از جان  خداست و بی ایمانان و کم ایمانان در تور بی اعتقادی ، شک 

های شیطانی و گمراهی از فتنه ها و دام،تحریف و... بیفتند. پس همگی به خدای رحمن پناه می بریم 

َربَنا ال تُِزغ قُلوبَنا بَعَد :»بوسیله قرآن)ی دی به من یشاا و یضل به من یشاا(.بنابراین چنین دعا می کنیم

 آمین.«اِذ َهَديتَنا و َهب لَنا ِمن لَُدنَک َرحَمة اِنََک اَنَت الَوهاب

 منبع : محمد ابراهیم شمسی 

ون ذکر منبع شرعا حرام و قانونا با توجه به ارائه مطالب در کتب و سايت ذکر و نقل مطالب بد

 نويسنده پیگرد حقوقی  دارد. 

 .www. qurane.irسايت   -کتب :اخالص در پرستش . تولدی دوباره   
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 پیش نویس:  

 2:7انعام  -1

 55:5فرقان  -2

 53:2انی اا  -3

 53:5ان یاا  -4

 . ، و ش  اى پیشاور مراجعه شود مترجم03 المراجعات : براى آگاهى به مدارك این حدیث به -5

 1:335دالئل الصدق  -6

 3:555مسند احمد  -7

 3:555مسند احمد  -8

، مسند احمد، 31، حدیث 03، كتاب 8501الموطا،  ،2050صحیح بخارى شرح كرمانى ، حدیث  -9

3 :51 

 . المسالة الرابعه ،3581: 39تفسیر مفاتیح الغی   -10

 . مورد تحریف نشدن كتاب مالك همه زمامدارانداورى و حكم قاطع در  -11

 7اعراف  -12

 57الرحمن الرحیم ؛ النمل  انه من سلیمان و انه بسم ی -13

م طعه است نلى در قراان  زرگوار نه سوره را نام برده كه در اول آن ا حروفاگر چه استاد ب -14

است و به آن ا حروف نورانى  حرف ابجد 58حرف از  30مسحد بیست و نه سوره با این حروف كه 

 .آن ا فواتح سور هم گفته مى شود گفته مى شود آغاز شده كه ع ارتند از ا ح ر ط ق ل م به

 5: 55النور  -15

مانند آن بیورید و گواهان و  و اگر در آن چه بر بنده خود نازل نمدیم تردید دارید پس سوره اى -16

 .اندیش هستید یاران خود را جز پرودگار بخوانید اگر راستگو و درست

است ، بگو اى پیغم ر اگر  آیا مى گویند قرآن وحى خدا نیست و محمد از اندیشه خود به هم بافته -17

از هركس مى توانید استمداد كنید، بجز  چنان است كه شما مى پنداردى ، پس یك سوره مانند آن بیاورید

 .از خدا اگر راستگویانید

وحى ال ى نیست و خود او سر هم بسته ، اى رسول ما بگو اگر  بلكه كافران مى گویند این قرآن -18

سوره مانند آن ب م ب افید، و جز پروردگار متعال هر كس را مى خوای د مى  راست مى گوید شما هم ده

 .این كار بخوانید اگر راستگوئید تنایند به

خواهید كرد ا: گاه هر  و پروا نمایئد از روزى كه در آن روز همه شما بسوى پرودرگار بازگشت -19

 581ستم ن یند بقلره :  نتیجه كارى را كه انجام داده بطور دقیق خواهد یافت و شخص 

 190: 5مجمع ال یان  -2

 5: 5؛ مجمع ال یان 373: 5كشاف  -21

 015: 5مجمع ال یان  -22

 199: 0الصادقین  ، من ج301: 5مجمع ال یان  -23

 199: 0، من ج الصادقین 301: 5مجمع ال یان  -24

25-  
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 . اللغه و مجمع ال حرین نیز هین جور گفته اند. مترجم پایان سن ن ایه . و در كتاب قامور -26

در یك سوره آمده به چند سال هم مى رسد در بعضى موارد در  گاهى فاصله زمانى آیات نازله كه -27

 . مكى گنجانده شده وسط آیات مدنى ، آیه هاى

 355قانون تفسیر، ص  -28

بیاورند نخواهند توانست و اگر چه  آیند بر آن كه مانند این قرآن را -اگر همه آدمیان و پریان گرد -29

 91: 37اسراا  برخى از ایشان مددكار و پشتی ان بعض دیگر باشند

نمى اندیشید، اگر از نزد  قرآن ا تعمق آغاز این آیه تشویق و ترغی  است به صورت سوال . آیا در -30

 0یافتند. نساا  كسى جز خدا نازل شده بود بى تردید در آن اختالف زایدى مى

 19یونس :  -31

 اتقان -32

 0عدالت نكنید نساا ترجمه آیه و اگر مى ترسید كه در مورد یتیمان رعغایت 0مجمع ال یان  -33

 0مى كند نساا  و راى تو را درباره زنان مى پرسند، بگو پروردگار درباره آنان حكم -34

باشد و مجمل آن است كه  م ین به معنى آشكار كرده شده لفظى است كه داللتش بر مراد آشكار -1 -35

س   دارد از ق یل اشتراك لفظى یا  راد متكلم روشن ن اشد ومعنى آن محتاج به تفصیل باشد آن نه

ضع شده و  ، كه قرا هم براى حیض و558قروا بقره :  معنوى اولى مانند آن كه خداوند فرموده : ثالثة

مختار كه اشتراك دارد و شامل فاعل و مفعول هر دو مى شود.و  هم براى پاك شدن از آن ، و یا

كه گوینده فرد معینى را اراده كرده باشد و حال آن كه نزد مخاط   اشتراك معنوى در صورتسى

تذبحوا بقره كه ( و مانند تن ی یامر ان 12جاظئ رجل من اقصى المدینه . یس ) :مج نل باشد مانند

اجمال  ( مى باشد كه بیان حالت بقره را مى كند.و مجمل در مرك  یا5آن صفرا فاقع لونه بقره ) م ین

بین همسر و ولى زن مى  ( كه مردد5در تمام آن مى باشد مانند: او یعفو الذى بیده عقدة النكاح بقره )

گته شود: اقتلوا المشركین  هباشد، یا به اع ار تخصیص آن است به مخصص مج وبل مثل این ك

 . االبعض م

رها، لفظى است كه داللت كند بر ذات و حقیقت نه فرد یا به  مقید: در قید و بند شده و مطلق آزاد و -2

كه داللت كند بر شایع در جنس خود، یعنى حصه اى كه احتمال  قول اصولیان مطلق لفظى است

فید شده به مومنه و هر گاه دلیلى برتقیید مطلق یافت مانند رق ه كه بعد م حصص بسیار در آن مى رود

 توجه یم شئود و اال نه بلكه مطلق بر همان اطالق خودش و مقید بر تقیید خودش باقى مى شده به آن

كه عدالت در  در حالى كه گواه بر فروش ا و غیر آن ا را مطلق آورده در صورتى 5مانند: و آیه مائده 

 . همه امور شرط است

36-  

 صالحیت -خاص به معنى ویژه ضد عام لفظى است كه بدون حصر، تمام افرادى را -37

 311ن ج ال الغه ، خط ه  -38

 ترجمه اش گذشت 0نساا  -39

و افرادى كه در آن  این امر بواسسطه این است كه پروردگار كتاب آسمانى را به حق فرستاد -40

 5قره ب .اختالف و مكابره كردند در خالف و كشمكش دور ار صواب خواهند بود

 3الن ایه و نك ا  -41

 31جواهر الكالم ،  -42

ه و چون شده كه فرمود این نام ط ق روایات از متن قرآن كریم براى نخستین سوره قرآن انتخاب -43
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قرآنمستقلى است در این آیه قرا:  در این سوره اصول مطال  قرآن بطور فشرده آمده است چنانكه گویا

گفته اند چون به اجماع هف آیه دارد و هر ا یه  عطف به آن شده و درباره وجه تسمیه آن به این نام

قعت آیه دوبار خوانده مى و گفته اند چون در هر نماز این  مشتمل بر دو جمله یا دو كلمه مى باشد

و از این ج ت كه محتواى آن مطال  اصولى و ریشه اى هستند، و من ع  شودس ع المنثانى نامیده شده

 .آیات دیگر فروع و شاخه هاى آن است ام الكتاب آن را مى خوانند عظیم قرآن است ، و

از گمراهیشان تو نشنوانى جز آنان را كه ایمان آرند به آیات ما  نده كوران راو نیستى تو هدایت كن -44

 . شدگان اایشانند تسلیم پس 

شود، و علت آن است  هر نوع معرفت واقعى كه براى رسیدن به حقیقت باشد حكمت خوانده مى -45

قوام خود، معلول محتاج به آن باشد  یش چیزى باشد و در مقام وجود وكه س   پیدایش یا موثر در پیدا

شود و در صورتى كه علت موجد و پدید  و فرق آن یا س   آن است كه مس   توسط س   حاصل مى

س   باشد و گاهى علت ناقصه است كه آن را  آورنده معلول است و اسرار احكام جزا علت است كه

مثل غسل جمعه كه حكمتش را رفع كثات و از بین  عل حكمت گویندوجه مصلحت و مقتضاى حال و ج

 . جعل حكمت استنه علت تامه بردن بوى متعفن بدن قرار داده اند و آن

درباره  591اندلسى متوفى  ، شاط یه قصیده ایست كه ابوالقاسم بن قیره شاط ى11شرح شاط یه :  -46

 . قراات سروده علم

 . گذشته در 515عیسى بن مینا از راویان نافع مى باشد مدنى است و در سال  -47

اى در یكى از روستاه 379ابوالحسن على ابن حمزه كوفى بغدادى ، یكى از قراا س عه در سال  -48

 . رى بنام رن ویه از دنیا رفت

بزرگترین ومش ورترین قاریان و قرائتش را بتوسط زربن ح یش و  عاصم بن ابى النجود ب دله از -49

 بوده 358امیرالمومنین على )ع ( دریافت نموده ، فوتش در سنه  ابى ع دالرحمن السلمى از

 بوده 351س عه است فوتش در مكه سنه  ع د ی بن كثیر یكى از قراا -50

 .35حدیث  0وسائل الشیعه  -51

 این حدیث را مرحوم كلینى در فروع كافى -52

 5الصلوة با!حدیث  ابواب القرائة فى 0وسائل الشیعه  -53

 شارح على محمد الض اح 15شرح شاط ه :  -54

 5مجمع ال یان  -55

 پذیرفتن به صرف آن كه شارع گفته -56

عالى است چنان كه  سوره از ریشه لغوى سور باز گرفته شده و به معنى رفعت و منزلت و شرف -57

مرد غ طه و آرزوى هر تو داده كه  نابغه گوید: یعنى مگر نمى بینى كه پروردگار مقام و منزلتى بلند به

نشانه ، و رجى از رج اى دیوار هم مى آید. و  پادشاهى است . و به معنى مقام شامخ ، و عالمت و

روى ش ر را سور مى نامند. اما در اصطالح ملمین بخش معى  گفته اند از سور مدینه گرفته شده و با

ى آن را از قسمت اى دیگر جدا هماننند ش رى كه حصار و دیواره ا و مشخصى از قرآن مجید است ،

نامگذارى بخشى از قرآن به آن به عالقه مشاب ت است و به گفته بعضى از ریشه  مى سازد. و وجه

گفته  همزه گرفته شده كه به معنى باقیمانده از چیزى است بنابراین ب ر قسمیت از قرآن سوره سور با

 .اند به مناس ت جدا شدن آن از قسمت اى دیگر

قول است و  35النار است ولى درباره اولین سوره آن  آخرین سوره مفصل بدون اختالف سوره -58

یك هفتم از آخر قراان است و به سه بخش طوالنى و متوسط و  راغ  در مفردات و گفته : المفصل
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 . فتمجلوتر هم در این باره سخن گ كوتاه تقسیم بندى شده و ما

 583: 5بقره  -59

 . در اتقان از ابن سیرین نقل شده -60

 ، چاپ مصر مترجم72ص  -61

 ،3، ج 70، ص 3138پ مصر، چا -62

 . االتقان نوع بیستم -63

 در رد این كتاب نوشته بنام صوارم م رقه مترجم مرحوم قاضى نوری شوشترى كتابى -64

 3حدیث  3اصول كافى  -65

 352، ص 39ج  -66

از این نیات را به وى اعالم  خداوند پیغم ر را به افشاى آن را از مطلع گردانید و پیام ر گوشه اى -67

 .داشت و از همه جزئیات آن خود دارى كرد

اسمش اختالف است بعضى گفته اند نامش سالم بن عیاش اسدى  به كینه اش مش ور گردیده و در -68

گذشت ، و گویند در طول عمر نو دو چند ساله اش داوزده هزار و  در 391گوفى است كه در سال 

 .قراان را ختم كرد بقولى چ ل هزار مرت ه

 . بنابراین عاصم با یكواسطه قرائت خود را از على )ع ( فرا گرفته -69

 30، ج 519من اج ال راعه ، خط ه  . و در513ن ج ال الغه ، خط ه  -70

 3138چاپ مصر  38نوع  20تا  58قان : ات -71

 5واگذارند همسرانى را...بقره  و آن كسانى ؟ بمیرند از مشا و -72

ان در خانه آن ا تا وفات زن این آیه كه ادامه اش این است كه ناظر به سنت جاهلیت بوده ؟ بعد از -73

همین سوره كه فرموده : كه  510شد به آیه  یكسال مى ماندند، و در اول اسالم هم چنین بود بعد منسوخ

شده و وجوب نفقه آن ا منسوخ شد به ارث و آن آیه گر چه  به عده نگ داشتن چ ار ماه و ده روز معین

 . ستج ت نزول متاخر بر این آیه ا در تالوت متقدم است اما از

 .خدا و از مردم كسى كه مى فروشد جان خود را در پى جستن موارد خوشنودى -74

 .طل  خوشنودى خدا انفاق مى كنند و مثل كسانى كه دارائى خویش را به -75

 .داد و هر كسى براى رضاى خدا چنین كند ما پاداش بزرگى به او خواهیم -76

را حالل كرده خدا برایت تا خوشنودى همسران خود را  اى پیام ر چرا حرام مى كنى آن چه -77

 . بدست آورى

 جاى قرآن آمده است 10آورید نعمت خدا را بر شما این كلمه در  اى كسانى كه ایمان آورده اید یاد -78

. 

 1عمران  هنگامس كه گقت طن عمزان ... ال -79

 15پس ایشانند بر روشنائى از آن . فاطر  -80

 خواندنش به خوبى و مى خواند انسان به بدى همانند -81

 . و بزودى مى دهد خددا مومنان را پاداشى بزرگ -82

حقایق و احكام فراوانى از آن چه از كتاب آسمانى راكه پن ان مى  اى اهل كتاب پیام ر ما آمد تا -83

 .كند، و از سر بسیارى از خطاهاى شما در گذرد دارید براى شما بیان

 .بخوان بنام پروردگار خویش كه آفرید -84

گمراهى بدر آورى تن ا مى تونى به آن ا به آیات ما ایمان  تو یخواهى توانست این كران را از -85
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 .ایشانند كه تسلیم فرمان خداوند هستند آورده اند سخن بشنوانى و

 ه 3138مصر، ، چاپ 5، جلد 322، ص 72نوع  -86

 .چاپ مصر 239مقدمه صفحه  35از باب  11فصل  -87

 57سوره نمل  -88

 53والذاریات  -89

 . سماعى آن چه از معصومین شنیده شده كه قولشان حجت و قابل پیریوى است -90

 . ادله بدست آمده نظریه شخصى كه راه كنجكاوى در -91

ولى شما چه كم  آن روزى مقرر كردیمهمانا شما در زمین اقتدار دادیم و براى شما در  -92

 .سپاسگذارید

 0مجمع الیان  -93

 . این دو س   را ط رسى در دی اچه مجمع ال یان گفته است -94

 مگر مردانى ار كه به آن ا وحى مى نمودیم از اهل دهكده ها ش از تو هیچ كس نفرستادیمو ما پی -95

 .و روى بگرداند و دورى جوید و ما هر گاه به انسان نعمتى بدهیم -96

 .شوید تید و چرا متذكر اوصاف پروردگار نمىپس خدا را به یگانگى بپرس -97

كسى است كه دختر او در خانه وى است ، آن كه در تاریكى ش   ب ترین آفریدگان بعد از پیام ر -98

 . هدایت از روغن چراغ اوست دیجور درخشش فروغ تابان

 9جواهر الكالم  -99

 از مقاله اولى ، چاپ مصر 1از فن  09صفحه  -100

 ه3150چاپ ایران  ،57، صفحه 5در كتاب وافى جلد  -101

 . مقاله اولى 03صفحه  -102

 ه3181چاپ ت ران  575صفحه  -103

 3اتقان ، ج  -104

 . مجلده 274 -105

و پس به آن راه نیابد؟  و هر آینه قرآن كتابى است ارجمند و گرامى و هیچ ج ت باطلى از پیش -106

 از جان  خداوند ستوده شده نازل گردیده

 . راومائیم مر آن را نگ دارندگان همانا ما فرستادیم قرآن -107

بن ظالم ض ط شده ، و از  اسم او و پدرش ظالم بن ظالم ، ظالم بن سارق ، ظالم بن عمر، عمیر -108

واقعه صفین از مالزمین آن حضرت  بزرگان بصره و اعیا تابعین و از خواصامیرالمومنین است و در

واقعا نیازمندی اى فقرا را بر آورده و حرف اى  ما بخواهیمبود؛ او معروف به بخل بود و مى گفت اگر 

خواهیم شد.چنانكه در منتن آمده نخستین كسى است كه قرآن را  آن ا را بشنویم یقینا فقیرتر از آن ا

شائیه تحریف و غلط محفوظ بماند. نقطه گذارى قرآن نیز به اهتمام دو تن از  اعراب گذارى نمود تا از

نصر بن عاصم و بحیى بن یعمر صورت گرفته . او شاعر خوش قریحاى بود و بنام  شاگردان او

الظنون دیوانى را به وى نس ت داده است .وى در سن هشتاد و پنج سالگى در بصره سنه  صاح  كشف

 . طاعون كه بعمنى مرگ عمومى است چشم از ج ان فرو بست به

 بیزارند.توبه خدا و رسولش از ع د مشركان قطعا -109

گروه مشركین و از  كه در این صورت معنا غلطى باحش مى شود، پناه به خدا: یعنى خدا از -110

 . پیغم ر خود بیزار است
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 . ، چاپ ت ران313صفحه  -111

 32هود  -113 19و یونس  5بقره  -112

 . خوى و ط یعتى است كه اخزم سراغ داریم -114

 یر االا الرحمنتفس -115

 1375 ، چاپ مصر571، صفحه 3جلد  -116

 . از اسالم نیز بگونه اى رایج بوده است حج از سنت هایى بده است كه ق ل -117

قرار مى گرفت چندانكه  ن هر تازه ملمان با پذیرش اسالم در مسیر دیگرى غیر از مسیر آن اچو -118

 .مخالفت ورزد گاهى مج ور مى شد دست از خویشاوندى بشوید، و یا با عقاید آنان

بخش بخش پنداتند به  كه قرآن راهمچنان كه آن عذاب كه به قسمت كنندگان فرستادیم كسانى  -119

 . مى كنیم پروردگارت سوگند كه همگى آنان را از آن چه مى كرده اند بازخواست

كه را برایتان پاك پاكیزه  و اگر مى ترسید كه در مورد یتیمان رعایت عدالت نكنید از زنان آن -120

 .است بگیرید

 تفسیر صافى مجلد -121

، گویند افسانه هاى  تفسیر صافى و هر گاه ه ایشان گفته شود پروردگار شما چه نازل كرده -122

 .پیشینیان را

دارد باطل و رد  احادیث روایات زیادى وارد شده كه كل حدیث و در بعضى در باب تعارض -123

 .برداشتى از مجموع اخ ار باشد بعضى لیس منا و در بعضى كت  بعد ار او هم نقل كرده اند و ظاهرا

 .روشن مراجعه شود كتاب برهان، به قلم صاح  كتاب الذریعه و به 3به مقدمه مستدرك ، ج  -124

ابوالحسن محمد ابن احمد  شن وذ بر وزن كم ود فارسى است كه آن را تعری  كرده اند و كنیه -125

على ، و كتاب ماخالف فیه ابن  بغدادى است و از مشاهیر قراط قه هشتم است و صاح  كتاب قرائة

 .كتاب انفراداته مى باشد اختالف القراا، و كتاب شواذ القرات ، و كثیر، و كتاب

 ما قرآن را فور فرستادیم و ما آن را نگه خواهیم داشت -126

 33الحجر:  -127

پرانتز آمده رمزیست براى نام كتاب ائى كه از آن نقل شده و چون  آن چه در آخر هر متن میان -128

 . در اول آورده شده ما هم آن ا را در اول آوردیم در كتاب فصل الخطاب

 . ىخرائج : راوند -129

 . با هم پیوستگى دادن چیزهاى پراكنده را جمع كردن و -130
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