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 ِبسِم اهلل الرّحَمن الرّحیم

باشد  مست مسئله ی اعتقادات است اگر چنانچه این اعتقادات سالآن ااز مهمترین مسائلی که سعادت انسان در گرو 

ترین مشکالت را در دنیا برای انسان را به اوج میرساند چه در دنیا و چه در آخرت ، و اگر این اعتقادات باطل باشد بد

 در سعادت مطلوب  قرار نگیرد .اینکه در جریان پس از مرگ و جامعه ایجاد میکند و عاملیست برای خود انسان 

در لغت عرب و ) عقیده از ماده ی عقد گرفته میشود به معنای گره خوردن( به دو صورت است مسئله ی اعتقادات 

گاهی ی عقد استفاده میشود ، که از ماده ، مانند پیوند شاخه ای به درخت ، گاهی پیوند دو چیز مادی با یکدیگر است 

 .اشویینامور معنوی هستند مانند پیوند ز هم

 .سان گره میخورد که به آن عقیده میگویندنفکر و وجود امحل بحث ما آن چیزیست که به روح ،

ن چیزی که گره میخورد چیز خوب و درستی باشد ممکن است چیزی خرافی باشد اگر چیز درست به روح آممکن است 

. عملی که انجام اگر خرافی و نادرست باشد در جهت عقیده ی باطل است ،حق است  هآن عقیدانسان پیوند پیدا بکند 

 ،ش جهت گیری و کنش داردویسان است یعنی در اکثر موارد انسان بر اساس عقیده خنبر اساس اعتقادات ا اکثراً میشود

 .بسیاری از آداب و رسوم و قوانینی که در جوامع بشری هستند قوانین اعتقادی هستند 

ف شود مقابل گنبد و ضریح می ایستد و  با امام صحبت میکند مشرّ علیه السالم فردی که به حرم حضرت رضا  مثال :

ولو  اینکه به ظاهر از دنیا رفته باشد )؟ اینکه خدا به امام معصوم  استچه چیزی به روحش  گره خورده  فرد، این 

معصوم یا گاها در ذهن خود با امام  زائر را بشنودند حتی صحبت آرام امیتو روح امام معصوم که (چنین قدرتی داده

 .انددرا می ناز اعتقادی میگیرد که امام معصوم اشراف دارد به ذهن من و آموضوع سرچشمه این صحبت میکند ،و 

ع میشود لذا وقتی با این عالم به کل قطنیز رابطه اش ، یا رفت نمعصوم وقتی از دوهابیون قائلند که  اما به طور مثال

 کنید که صحبت  ینگ یا چوبمثل اینکه با س لغویست، ها این کارانسانی  از امام معصوم چیزی میخواهد از اعتقاد آن
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میگویند رابطه  کنیم )ص( صحبتحتی اگر راجع به پیامبر اکرم  ،برابر کلمات یا مسائل نشان بدهددر نمیتواند واکنشی 

 . ه استمنقطع شدایشان با دنیا ی روح 

و هر دو به یک  نماز میخوانند هر دو پیامبر خاتم را قبول دارندهر دوبا اینکه در ظاهر شیعه و سنی آداب مشترک دارند ،

لذا میگویند شما کار  متفاوتند،عقیده  از حیث ، اماهستند و در بسیاری از موارد در ظاهر مشترک ندقبله نماز میخوان

 کار شما رگه هایی در شرک دارد.میگویند که این  حتی و و لغو و بیهوده ای انجام میدهید  سفیهانه

سلمان است را به شرک  ی که مشیعه ا ر  وهابیون بر اساس همین تفکّ ، رددشه ی این  تفاوتها به عقیده برمیگری

تفاوت بین این نیست که ،صحبت از اعتقاد به وجود خدا نیست و او را مهدور الدم میدانند ،در اینجا  متهم میکنند

، در اینجا اختالف عقیده بین کسانیست  د...ند یا ندارنر، قرآن را قبول دا یونهلمانند یا غیر مسلمان ، آتئیستند یا المس

 که خود را مسلمان میدانند.

توسل میجوید وهابیت به همین کار او  شرک میگوید ،و بر اساس همین   )ص( وقتی شیعه بعد از فوت پیامبر اکرم

و ی میشود این چنینی منجر به کشتار و عملیات انتحار خونش را هدر میدانند ،عقاید عمل شیعه را مشرک میداند و 

 .کسی را که کشته است شهید مینامند و آنهایی را هم که کشته اند تروریسم مینامند 

 و این چنین است که مشکالت بسیاری در جهان اسالم بر سر یک عقیده پیش میاید.

آیینی نبود مهم نیست ، اگر چناچه بنا بود  هیچ دین و ریشه به عقیده دارند و چیزی به مانند عقیده ی این مسائل همه

به خاطر همین دین و جوامع ر ها و مشکالت وفقط عقل و علم بود به مراتب مشکالت کمتر میشد ، بسیاری از کشتا

سر دین الهی نیست ، اگر همه متمسک به یک روش میشدندکه بر اینجاست که حرف  اصلی اما مشکل عقیده است ،

ه دین در کش نمیامد، اما وقتی یپ یش فرستاده است اختالفیعظام خو ءایروشیست که خداوند به وسیله ی انبهم ن آ

 از زمانی میشود که هیچ دینی نباشد.د ،این مشکالت به مراتب بیشتر ومعرض بدعت و تحریف واقع ش

که  میبینیم در اسالم بارها به جنگ با هم پرداخته اند ، تستان  در طول تاریخ ودر مسیحیت میبینیم که کاتولیک و پر

گاهی این فرقه ها  ،فرقه  37فرقه و در ارتباط با یهود  37در مسیحیت  پراکنده شده اند ، فرقه بر اساس روایت 37به 

 .جنگ نیز میرسند یکدیگر را تکفیر میکنند و به 

همه ی اینها مسلمان یست ، با یهود و مسیحیت نجنگ هایی که میبینیم ،جنگ اسالم در سوریه وعراق و عربستان 

چرا که هر کسی  انسان دقت و پژوهش و تحقیق بکند و به اعتقادات سالم برسد ،که ، لذا بسیار مهم است هستند 

 داند و طرف مقابل را باطل !خودش را بر حق می
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اهل تسنن   و هم وهابیت حق است بر حق باشد ما نمیتوانیم بگوییم که هم نمیتوانند ی عقاید نکته اینجاست که همه

 شری و ...عهم شیعه زیدی و اسماعیلی و اثنا و 

یعنی یک بدیهی عقلی که ام القضایاست ، مثال :  "ضین استحاله اجتماع نقی " به نام در فقه یک اصلی وجود دارد 

ست ، به این هم نباشد ؟محال ا و  ممکن است هم باشد، ه ای که در دست من است االن در همین زمان دفترچ

اگر همه ی ادیان بر  میگویند اجتماع نقیضین ، یعنی ممکن نیست در یک زمان واحد یک چیزی هم باشد هم نباشد ،

بر  این امر که که اجتماع نقیضین ممکن است ، ید بگوییمن صورت باآنند ، در ابه اجتماع نقیضین میرس احق باشند ما ر

 خالف عقل است .

اسالم پیامبر خاتم را حضرت ، ( میدانند الی نبینا وآله و علیه السالم  ): مسیحیت پیامبر خاتم را  عیسی بن مریممثال 

دستخوش تحریف واقع ، که هم این مسیحیت موجود  که  باشد اند ،اگر قرار مید( صلی اهلل علیه و آله و سلم  )محمد

و که پیامبر خاتم هم عیسی بن مریم باشد م برحق باشد ، الزمه اش این است و اسالم ه ،  درست و برحق باشد شده

 و حکم عقل.هم رسول اکرم که این محال است 

در نمازالزم یا آمین گفتن  درست است یا با دست باز ! یا دست بستهخواندن نماز مثال همین موضوع در اسالم و نماز : 

 باطل میکند. آن را  یااست و 

اختالفی در !  دین واحد است ،  و حرف اینجاست که به گفته ی قرآن ، بر حق باشد باید یکیدین نیز در مسئله پس 

از آنجا به وجود آمد که اختالف است ، از ذات مقدس پروردگار آمده ، چیزی که از ناحیه پیامبران آمده که  آن نیست

 !ین خدا را تحریف کردند دکسانی 

قرآن و روایات دارای یک متن هستند چطور میشود کسی از همین قرآن یک استنباط کند وکسی استنباط دیگر ؟ 

اختالفات به  اینهاست که  باعث میشود، تحریفاتی در کار است تفسیر به رای هایی در کار است ،  اغراضی در کار است

 وجود  بیایند.

 سوال :

 م که بفهمیم کسی یا خودمان عقاید درستی داریم ؟چکار بکنی

تضمینی بود االن به دین پدر و اگرچنانچه ما در خانواده ی یک وهابی بودیم یا یک مسیحی یا یک یهودی ، چه 

 ن نبودیم ؟امادرم
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القا میکردند و به این  را به ماداعشی بودند و از کودکی چنین تفکری  در یک خانواده ای بودیم که پدر و مادرمان گرا

 ؟ اندیمآیا چیزی غیر از داعشی میم یم،تفکر رشد میکرد

تحقیق در دین خود افرادی که  دسته از نآ، پس برکت خانواده و کشور و مذهب داریمبه  االن هم تفکراتی را که داریم

ه یعنی شما در دین خود تحقیق نکرد ، داعشی برتری ای ندارد. از حیث پژوهش افراداز حیث پژوهش نسبت به ، نکردند

ین چیزی رو به رو شدیم و چپس وقتی با هم،  بزرگ و پیر شده تحقیقی نداشتهنیز بچه ای که در مسیحیت  آند و ای

خودمان اجازه بدهیم که  جا دارد که یک بار این سنجش را داشته باشیم و یک بار به، دینی را با عقل خود نسنجیدیم 

 .داشته باشیماین سنجش و واکاوی را نسبت به عقیده ی خود 

 چکار بکنیم ؟

نصف مردم جهان ، یان مختلفی که در دنیا وجود دارد در بین جمعیت واد یم ، چرا که امروزهاز اصل وجود خدا شروع کن 

یا برای کار دچار و ی اینکه حکم ارتداد به آنها نخورد احتی در ایران نیز هستند و بعضا بر،  به وجود خدا اعتقادی ندارند

که چه  عقاید خود را مخفی میکنند ، اما در فضای مجازی خواهیم دیداجتماعی ، مشکل نشوند و برای حفظ موقعیت 

اما در فضای حقیقی بنا به ، فضای حقیقیست  ی تعداد زیادی اتئیست و خدا ناباور داریم، فضای مجازی نیز آیینه

 ،چرا که راحتند و در آن فضا از حیث ابراز عقیده  دالیلی صالح نمیبینند که افکار و عقایدشان  نمود داشته باشد ،

 .مخفی اند

برخی میگویند ما عقل را قبول نداریم ، سوال روشی که حضرات معصومین نیز داشتند ،  باید عقل را میزان قرار بدهیم ،

هم نا چرا که هم خواب درست داریم  خیر ،میشود که چه چیز را معیار قرار میدهید ؟آیا خواب میتواند معیار باشد ؟

 درست!

پیش بیاید  ،هم کشف برای کسی هم   اگر و ،چرا که  کار هر کسی نیست، کشف و شهود میتواند میزان باشد ؟ خیر

 رحمانی داریم و هم کشف شیطانی !

اگر چنانچه ، هست  ما که معرفت اهلل ثبوتی است و در درون ، فطرتبحث   بنابر اگر بخواهیم دل را میزان قرار بدهیم

 ؟دا را رد کردند چکار باید بکنیم اصل وجود خ شود کهمغالطاتی به شما وارد 

خواهیم بگوییم عقل بها بدیم ، به چه واسطه ای می جز این که از عقل استفاده کنیم و به ای نداریمدر نتیجه چاره 

غیر از به حل شده است ، چطور میخواهیم برای ما خدا هم چنانچه وجود ؟ این خیلی مهم است ،  بگوییم که مسلمانیم

 ؟ به اسالم ورود کنیمعقل راه 
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مده است ، سوال ر ادعا میکند که از ناحیه ی خدا آدر جامعه ای اینچنینی یک نفبرمیگردیم  به عصر حضرت موسی . 

شاید برای  م و تابع دینش ؟یاو بشو باید مرید ی نبوت کرد مامیکنند که این اداعا ها زیاد است ، مگر هر کسی ادعا

مر خارق العاده و معجزه یک ا ارائه بدهد ،ای باید معجزه نبی  جااینهرت وموقعیت این ادعا را میکند ! در کسب ش

 خالف طبیعت است.

د که تبدیل به اژدها میشود و نعصای خود را می اندازنیز  حضرتکه معجزه شما چیست ؟به حضرت موسی میگویند  

اگر چنانچه  ین طبیعت است،اینجا عقل حکم میکند  که قدرتی که این فرد دارد خالف قوان،  ی ابزار را میبلعد همه

کند به هر کسی به این روش عمل  که، اگر ریاضت باشد  جادو را شامل شود !فرمول های خاص  باید حر باشد کهسِ

به این شیوه که چوب خشک تبدیل  ! وانین طبیعت میکندیک نفر خرق ق در اینجا ماسد ! اقابلیت و قدرت روحی میرآن 

به یک موجود زنده میشود و این موجود زنده دوباره تبدیل به چوب خشک میشود ، و همین چوب خشک به نیل زده 

میشود و نیل را میشکافد و آب ها قرار میگیرند ، اینجا نیز قانون طبیعی خرق میشود و کسی که این کار را میکند 

 به جز عقل ؟؟؟ ست نبی الهی  او چه موجودی میتواند حکم بکند که، اینجا  داردنبوت  ادعای

قدرت  ، یقوانین طبیعحکم میکند کسی که ادعای نبوت دارد با این حرکت خارق العاده و خالف  این عقل است که

 ور.ایمان بیا بشری ندارد ، عقل میگوید که به او

 احکام و تمام دستوراتش را ، یعنی تمام اسالم، پیامبر ، قرآن ، اعجاز قرآن را اثبات بکند اگر یک نفر نتواند عقالً 

بمانند ، اگر ما که مسلمانیم نتوانیم اعجاز قرآن را برای یک شخص غیر مسلمان ثابت کنیم رعایت کرده ،  کورکورانه

سکوت  و او ؟برای این عقیده ات داری عقلیو برهان به کشورهای بودیسم برویم و سوال کنیم که چه دلیل  اینست که

 کند!

اما اگر نتوانیم  ، قرار گرفته ایم( دنیاست  برکه تنها دین حق )در یک خانواده ی شیعه ی اثنی عشری  فرضاً که ما

ست )دین در انیتش نداریمچرا که دلیلی بر حقّ ! به باطل استما کل دین  ،اعجاز قرآن را ثابت کنیم و از ان دفاع کنیم

 اثبات میشود. قطعاً که عقالًود انسان است ونه حقیقت قرآن ، چرا عجز خاین از  (مآن را ثابت کنی مانیاست اما ما نمیتو

 نکته :  

قائل به تجسد و تجسم برای خدا و  با چشم سر رویت میشودخدا بعد از مرگ اهل تسنن قائلند که )در صحیح بخاری ( 

 :ند که دلیل میاور واز قرآن، هستند

 نظر میکنند. به سوی پروردگارشان ، اهل قیامت( 77،سوره قیامت / هرَها ناظِبّالی رَ)
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و به این ، حرکت میکند ،  ، خدا ساق پا داردبرای نشستن  استناد کرده اند که خدا محلی دارددر صحیح بخاری باز هم 

 آیه از قرآن استناد میکنند :

و میگویند جاء ربک یعنی خدا آمد ، پس خدا هم حرکت میکند و ، ( 77،سوره فجر/ المَلَکُ صَفّاً صَفّاً وجاء ربُک و ) 

 .ضعیف میداند و قبول نمیکند که شیعه آنها را استناد میکنندت اروای از سری هم پا دارد ! و به یک

 !و روح ما روح خداست (، از روح خود در آن دمیدم ، خدا روح دارد 72سوره حجر/ و نَفَختُ فیهِ مِن رّوحی ،) 

 

 عقل را کنار بگذاریم یا قرآن را ؟ هم قرآن ،و  کنیم ؟ ما هم عقل داریم دراینجا ما باید چکار

، بعد قرآن  ضد عقل صحبت یم ه اعقل به اعجاز قرآن رسید، مشکل اینجاست که با عقل را کنار بگذاریم بخواهیم ر اگ

 رض نیست ؟غاین نقض  آیا ،کرده 

 .با عقل به اعجازش رسیدیم  که یم قرآن کالم خداستویذاریم کنار ، میگگاگر قرآن را ب

 .ج میکنندن خارهمین چیزها از دی زیرا جوانها را باچکار میشود کرد ؟ اتبا این تناقض، ازین دست مسائل زیاد است

، ید چون به ارتداد کشیده میشوید ، یا به کفر و شرک میرسید فت که فکر نکنگ جواناندر این زمانه نمیشود به چرا که 

 !جوان جواب میخواهد

نها گذاشته بر روی آ، پدر و مادرشان شیعه هستند و نامهای ائمه را دخیلی از جوانها از طریق همین شبهات اتئیست شدن

 چیز دیگریست.فرزند اما تفکر ، اند

حتی یک نرمش سازنده آموخت . و پله پله به دنبال درس اساتید رفت  باید ،آموزش ریاضی نهمچونیز در اعتقادات 

، اما دینی که ادعای سعادت دنیا و  نیز نیاز به آموزش دقیق دارد چرا که اگر درست نباشد به بدن آسیب میزند برای بدن

 به کالس درس نرویم ؟دین چرا برای آموختن  خرت انسان را دارد چرا مرحله بندی و ترم بندی نمیشود ؟آ

نیست و از ! دین برای قشر خاصی  تحصیل کنند  علمیههای ی الهیات  یا حوزه هارشته  نمیتوانند در ی انسانها همه

 ان بینی و تفکر درست به ما میدهد.جه ها ،و نباید ها دین چیزیست که یک سری باید ، نشده سلب ی انسانها بقیه 

 اینها را کجا و از چه کسی باید یاد بگیریم ؟و اختالفات فراوانی که وجود دارد ، با وجود این همه آرا 

 فرمودند :  المومنین علیه السالم امیر ت، حضر ی عقل تاکید خاصی شده استله ئشات معصومین به مسیدر فرما
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 الغنا و غاية الشرف فى االخرة و الدنيا  اغنى  العقل

 عقل بی نیازترین بی نیازی هاست و غایت شرافت اول درآخرت بعد در دنیاست

 (7277غررالحکم حدیث )

 امرالعقل مصلح کل 

 اصالح میکندعقل هر فرضی را 

 (404 غررالحکم حدیث)

  الن َّْفس  َكَمال     بِاْلَعْقلِ 

 طه همین عقل انسان به تکامل میرسد، به واس کمال انسان به عقل است

 ( 4772 غررالحکم حدیث )

 

میشود غربی ها که بعضاً بعضی مواقع دیده ، در  با عقل میشود پی به چیزهای زیادی برد حتی اگر دین نداشته باشیم

 .دین هم ندارند چه عملکرد درستی دارند ، وچقدر وجدان و عدالت دارند

واقعا  ، بی شک آن جنسیمیخواند ءسال در انگلیس بودم واگر در آنجا شخصی چیزی را اعال 77من  که شخصی گفت

در !راست میگوید یا دروغ فروشنده اینجا برای خرید حتی یک پنیر باید کارشناس بود تا فهمید که  در بود ، اما ءاعال

 حقیقت شد .کسب و کار دروغ فراوان است ، این غرب زدگی نیست اما نمیشود منکر این 

قل ! عقل دو حیثیت که دین ندارند چطور در عملکرد انقدر مطلوبند و از ما بهترند ؟ به دلیل ع سوال میشود که آنها 

 ند.یعنی چیزهایی که به عمل ربطی ندار ،امور نظریست اول ،دارد و میتواند دو چیز را بفهمد

 .را اثبات کرد وجود معاد و خیلی ازین مسائل  ، عدالت ،حقانیت اسالم  ،با عقل میشود خدا  مثالً

http://bagherpoor-kashani.com/
http://bagherpoor-kashani.com/


 

 
8 

 

 پایگاه اطالع رسانی باقر پور کاشانی

kashani.com-http://bagherpoor 

، عقل هر انسانی یک سری  ستکه کار درستی !که غربی ها  روی این حیث فرهنگسازی میکنند ،حیث دیگر عملیست

 میگویند." حسن و قبح عقل یا ذاتی "به این پدیده کالم  علم درکه  ،امور را درک میکند

یک جنگل و قبیله ی دور از  بهوقتی ، حتی  میابد خیانت و ظلم بد است، عقل هر انسانی میابد که عدالت خوب است 

باالی د این مسئله رامیبینیم ، چنانچه یکی از آن افراد صحبت کنن دننادرست هم نمیتوشاید که  نگاه کنیم تمدن

 ی ،او ناراحت میشود و به ظلم اعتراض میکند!ریگب از او میوه را به زوراگر شما  میوه ای بچیند ، ی برود ودرخت

این کار را برای او انجام بدهید ،  ی درخت برود ، اما شماباال برای چیدن میوه بهد هبخوار فردی اگ در همان قبیله 

 خوشحال میشود و مهربانی را درک میکند.

 !حکم بدهد امثالهم لم و خیانت وظبه عقل و  اندعقل هر انسانی میتو

،کمک به دیگران ، عدم تعصب و نوع دوستی ! حکم عقل  تاکید دارند برکه به این خاطراست ت غربی ها قیّموفّ 

 رعایت میکنند و موفقو  دفرهنگ سازی کردن را ن چیز که برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند و ...آ مصداق

 د!شدن هم

 با عقل اثبات میشود!  7+7=4آن مانند  همین قر ، سدن برکه به دی عقل قوت و قابلیت دارد

عقل  قرآن قطعاً با عقل اثبات میشود ، نه ضعف قرآن !از بیسوادی اوست کند،اثبات  نمیتواند قرآن رااگر سخنور دینی 

کده خرق عادت ،  است که وقتی اعجاز را میبیند، میفهمد این فردی که ادعای نبوت دارد از ناحیه ی خدا آمده است

ولی اژدها نمیشود و عصای خشک با هیچ فرم،میفهمد  عصایی که افتاد و اژدها شد ر که وقتی میبیند، همانطو است

 زنده نمیشود !

 !عده کلی : چه قبل و چه بعداز رسیدن به دین ، حاکمیت عقل هیچوقت کنار نمیروداق

 !جزو دین نیست ، این یک قاعده ی کلیست م ، عقل در دین دیدی یعنی اگر چنانچه چیزی خالفِ

 . ی نمیزندهیچوقت ضد عقل حرف، رسیدن به دینش را عقل قرار داده  هخدایی که را

و سندش را از  مدر رابطه با روایات )دو جور روایت داریم ،معتبر و غیر معتبر (اگر چنانچه مطلبی ضد عقل پیدا کردی

 ، روایت را رد میکنیم . حیث رجالی بررسی کردیم و سندش ضعیف بود

ولی محتوی ضد عقل بود اینجا چه باید کرد ؟ عقل را که نمیشود کنار گذاشت  ، اگر روایت معتبر دیدیم و آیه ی قرآن

 قرآن را نیز نمیشود ، چه باید کرد ؟
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 شده ؟ قرآن تحریف شده و مطالب غیر در آن وارددر رابطه با قرآن سوال میشود که ، آیا 

 جواب :

 و آیات متشابه ؛ ما دو گونه آیات داریم ، آیات محکم که ام الکتاب هستند ، 

اینکه شخص پیامبر و کسانی که پیامبر مشخص  مگرپی برد ، هستند که نمیشود به محتوی دقیق آن آیاتی متشابهات 

صرف احتمال میشود چیزهایی گفت ،اما به طور قطع نمیتوان گفت که مثالَ  ؛ دنهتوضیح بد ند وبخوان اکرده این آیات ر

 !ربک چیست  ءمراد خدا از جا

 ط شود.شابه اند ؟ آیاتی که محتوای آنها با آنچه که در محکمات است متناقض استنباچه آیاتی مت

 ءسمانیت در او راه ندارد ، آنگاه جاجزیادی داریم مبتنی بر اینکه خدا جسم نیست ،محدود نیست و خصوصیات آیات 

 اینها قطعاً از متشابهات هستند . ربک را چه کنیم ؟ یا الی ربها ناظره ؟

درست است اما نه برای همه ست ،ن ایِّاین که آیات بسیاری داریم که میگوید قرآن واضح و آشکار است ، نور است ، بَ

و هر  او نازل شده و افرادی که خود او مشخص میکند ، اگر غیر ازین باشد فقط برای کسی که قرآن بر ی انسانها !

 مراد از حروف مقطع قرآن چیست ؟ کسی بتواند آیات قرآن را بفهمد سوال میشود که

 چه کنیم ؟قرآن با متشابهات سوال : 

 جواب:

وحی شده داشته باشیم ، قرآن را توضیح داده اند ، باید رجوع به کسانی که قرآن بر آنها  معصومین این آیه هاخود 

 میگوید 

َناٌت فِى ص د وِر الَِّذيَن أ وت وْا اْلِعْلَم   َبْل ه َو َءايَات  بَ ي ِّ

 (42)عنکبوت /بلکه قرآن آیاتى است روشن، که در سینه اهل دانش جاى دارد

ا به تو نازل کردیم تا ده که ای پیامبر ما این ذکر قرآن رمت ، در خود قرآن آمافراوان است از متشابهات و ابهادر قرآن 
 آن را تشریح و تبیین کنی ! تو بر مردم

 خود معصومین این شبهات را پاسخ داده اند :حال 

 امر خداوند میاید!یعنی  ربک :یعنی امر خدا آمد ، جاء
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 یعنی مردم به رحمت خدا را نگاه میکنند که خدا چقدر مهربان است !الی ربها ناظره : 

ست که گفته میشود ا ییمانند جان اضافه ی تشریفی ست ، و نفخت فیه من روحی : و دمیدم در آن از روح خودم / ای

از باب شرافت گفته میشود ، یا در زیارات معصومین میخوانیم  ،اماخدا که در آنجا زندگی نمیکندخانه ی خدا !  بیت اهلل ،

 یا عین اهلل یا قلب اهلل...

 .نسبت داده استاست او را به خودش  و شریف خیلی با عظمتروح خدا روحی را خلق کرده و از باب اینکه بگوید این 

 سوال :

 بیان نکرده ؟واضح مطالب را همینطور  اینچرا خدا در قرآن  

کد داده و قرآن خداوند در جا بشود باید چندین جلد کتاب بشود ،اگر در قرآن همه ی مسائل  بخاطر اینکهاول اینکه 

 .برای مردم بیان کنکه آن را  سپس به پیامبر گفت

 رکعت ... 7رکعت است ، یا نماز مغرب  7اما جایی نیامده نماز صبح  یدنماز بخوان درقرآن آمده که؛ مانند نماز 

بفهمد باید دنبال اهل بیت نیز را قرآن اگر کسی بخواهد و دیگر اینکه میبایست قرآن با سنت کارایی داشته باشد ، یعنی 

خود  ره ی معصومین را نگاه کند خود به، وقتی انسان سیسعادت و کمال هدایت است برای مانها از آبرود ،دنباله روی 

 جوابیست برای آیه های قرآن .

 عموم مردم با نگاه به سیره و اخالق و منش معصومین جذب اسالم شده اند.

به سمت مسجد بر سر پیامبر کثافات میریخت ، اصحاب ناراحت و عصبانی )ص( یامبر پیک یهودی هنگام عبور 

فت رفتار میکردند ، بازمیگشتند و لباس های خود را تعویض میکردند ،یک روز یهودی این کار آاما پیامبر با ر، میشدند 

پیامبر جویا شد که چه شده یهودی نیامده ؟ گفتند مریض است ، پیامبر نیز به دیدن یهودی رفتند برای عیادت  ،را نکرد 

 ادت داد، تمام معصومین این منش را داشتند.از او ، یهودی که این حالت را دید به یگانگی خدا و نبوت پیامبر شه

مردی نزد امام باقر رفت و به ایشان گفت : انت بقر) تو گاو هستی ( امام فرمودند گاو شاخ و دم دارد اما من ندارم 

طور شبیهه او  نیستم و انسانم ، سپس مرد گفت مادر تو آشپز بد کاره ای بود ، امام با آرامش فرمودند : اگر مادر من این

بود خدا او را رحمت کند و ببخشد ، اما اگر نبود خدا تو را رحمت کند و ببخشد ، مرد به پای حضرت افتاد و شهادتین را 

 به زبان جاری کرد.

م احکام و عقاید قرآن هستند، اگر به دنبال مفهوم صبر و شجاعت و وفا و نماز و عبادت و.. در قرآن اهل بیت تجسّ

 معصومین نگاه  کنیم . هستیم باید به سیره ی
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سیره ی اهل بیت تجسم قوانین قرآن هستند ،اگر کسی واقعا قصد فهمیدن قرآن را دارد باید به زندگی امیرالمومنین و 

 ه کند.حضرات معصومین نگا

اما اگر قرار باشد سنت اهل بیت را از قرآن جدا کنیم ،به عقایدی همچون عقاید احمد بن حنبل که میگوید خدا در 

 قیامت با چشم سر دیده میشود ، گرفتار میشویم.

 همین جدا شدن از روایات و نگاه کردن به قرآن بدون اهل بیت باعث جهل و سرگردانی های بسیاری شده است.

و به جای سنت و سیره ی اهل بیت ، سیره ی کسانی را پیش گرفتند که  دای تنها به قرآن کفایت کردن یک عده

 بودند و غصب خالفت اهل بیت کردند و امروزه باعث و بانی اختالفات و جنگ ها شده اند!مخالف اهل بیت 

 معجزه بودن قرآن چگونه اثبات میشود؟سوال : 

 "دیحت " ه نامب جور مبارزه طلبی دارد 7قرآن 

 و جانب خدا نیست. قرآن باطل است ، بیاورید قرآن جا گفته اگر مثل این در یک

 .سوره بمانند قرآن بیاورید قرآن باطل است 70اگردر جایی دیگر گفته است 

 .سوره بیاورید باطل است 7اگر در جایی دیگر گفته 

این قرآن باطل است و معجزه نیست آنوقت کل  بیاوریدره مانند سوره های قرآن یعنی طبق آیه ی قرآن اگر یک سو

 !اسالم زیر سوال میرود

 ا سوره ای مانند سوره ی قرآن باشد که بتوان آن را با سوره های قرآن قیاس کرد.جهت باید رعایت بشود ت7

تذکرات   و طالب علمیواجد تمام محتوا و م یعنی اگر قرار باشد سوره ای مانند سوره ی کوثر بیاورند باید ا ؛: محتو 7

 .داخل آن سوره باشد

 .مانند سوره ی والفجر جمله ها باید جمله های فصیحی باشند و مانند قرآن روان باشند، یعنی ؛ : فصاحت7

مانند خالی کردن یک پارچ آب داخل ظرفی دیگر که باید تمام آن آب درون ظرف خالی بشود بدون ذره ای کاستی کل 

 ت قرار بگیرد.محتوا باید درون فصاح

حین اینکه مطلب را برساند ، مطلب سلیس باشد و  لغت به معنی شیوایی و رسایی و سخنوریست ، یعنی : بالغت : در7

 واجد همه ی اون محتوا باشد
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که دانشمندان مسیحی برای مبارزه طلبی  را اول بحث اعجاز ، سوره هایی خویی : جلد ،مرحوم آیت اهلل کتاب البیان*

. مرحوم آیت اهلل  ندقرآن را جعل کردتمام سوره های کوچک آنها  ،است با قرآن آورده اند در این کتاب چاپ شده 

نها را نشان داده و رسوا شدند ، در این کتاب ادله ی اعجاز قرآن به و ایرادات و نواقص آ خویی آنها رابا هم مقایسه کرده

 خوبی بیان شده است.
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