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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  » سعيد افغانی - سعـيـدی«  امين الدين داکتر الحاج  :تتبع ونگارش

  ٢٠١٧ فبروری ١۴

 ٣٣ -تفسير احمد
  ٢ -  االخالصۀتفسير سور ترجمه و

  

 :آياتبيان  و تفسير

 سوى هللا در تمامى حوائج وجوديش به سوى او و نيز به اين fiاين سوره خداى تعالى را به احديت ذات و بازگشت ما 

 و اين توحيد قرآنى، توحيدى است كه  كه احدى نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال شريك او نيست مى ستايد

اسالم بر اين اساس پى ريزى شده ) ولى و فروعى و اخالقىاص(مختص به خود قرآن كريم است، و تمامى معارف 

 .است

 و آنچه از بعضى از روايات وارده در سبب نزول آن  و اين سوره ھم مى تواند در مكه نازل شده باشد و ھم در مدينه

 .ظاھر است اين است كه در مكه نازل شده

 نسب  اگر از بيان: يعنی»  يگانه  خدای اوست« آنان  به محمد صلی  هللا عليه وسلم   ای» بگو«)١( » قل ھو هللا احد«

 و   ھمتا، وزير، شبيه  خود و او ھيچ  و افعال ، صفات ؛ در ذات  يگانه  است یئ او خدا كنيد، بدانيد كه  می  سؤال خداوند متعال 

 . ندارد شريكی

 ديگر خداوند مانندرحمان ، رحيم ، خالق و  اله به معنای معبود، اسم برای ذات خداوند است و نامھایۀاز ريش» هللا «

  .افعال او می كند قادر داللت بر صفات يا

ی خداوند ئوصف يكتا.  اخالص ، ذات خودرا هللا می نامد و آنگاه خود را به احد توصيف می كندۀخداوند در ابتدای سور

ت خداوند حقيقت بسيط است و ھيچ تركيبی به احد، كه مبالغه آن از واحد بيشتر است ، گواه براين معنی است كه وحداني

 نتيجه اين. به ھمين جھت صفت واحد، برای واحد مركب مانند قوم واحد يا امت واحده به كار می رود; در آن راه ندارد

كه خداوند ذاتی موسم به هللا ، به معنای معبودی كه بندگان واله ومتحير از درك او باشند است ، كه وحدت بسيط دارد و 

چون احديت بسيط، مستلزم ;  ھرگز دومی داشته باشدًاطت وحدت آن ذات بدين معنی است كه نمی شود آن احد عقالبس

  .كمال مطلق است و كمال مطلق ھيچ امری را فاقد نيست تادومی بيايد كه آن را واجد باشد

آورند   می  او روی  خود به  نيازھای  در برآوردن  مردم  كه  است كسی  صمد » صمد هللا «  و اوست )٢(» هللا الصمد  « 

  .   آنھا قادر و تواناست زيرا او بر برآوردن
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  .كه خدا صمد است اينست كه ھر چيزى در ذات و آثار و صفات محتاج او است و او منتھى المقاصد است معناى اين

ير متغير ودوم به معنای مرجع اول به معنای سخت ، نفوذناپذير و غ :در تفسير مفسران به دو معنا برمی گردد» صمد«

 را به كمال مطلق ، كه ھچ نياز و او پناه ، مورد نياز ديگران وبی نياز از آنان است كه در واقع می توان ھر دومعن

ی او اکه  ھر آنچه اراده كند انجام دھد و قادر متعال باشد، به ھمين جھت ماسو طوری تغييری در اونيست ، تفسير نمود،

د ھستند و قوام آنھا به ذات اوست ، پس تصور وجود خداوند مانند انسان كه بخورد و بياشامد و بپوشد و يا به او نيازمن

باطل است و ذات و صفات خداوند را نمی توان باذات  مثل او حركت وفعاليت كند، چنانچه بعضی از اديان خيال كردند،

  و صفات انسان مشابه دانست

   رسيده  كمال  خود به یئ و آقا  در سيادت  كه  است یئ صمد، سرور و موال :گويد ما می رضی هللا عنھ عباس حضرت ابن 

،  است  رسيده   كمال  خود به  در عظمت  كه  است ، عظيمی  است  رسيده  كمال  خود به  در شرف  كه  است ، شريفی است

  ، جباری است رسيده   كمال   خود به  در غنای  كه  است ی، غني است  رسيده   كمال  خود به  و بردباری  در حلم  كه  است حليمی

 در   كه  است ، حكيمی  است  رسيده  كمال  خود به  در علم  كه  است ، عالمی است  رسيده   كمال  خود به  در جبروت  كه است

 سزاوار  احدی جز او برای ه  ب  كه  است صمد صفتی.   است  و تعالی  و او هللا سبحانه است  رسيده   كمال  خود به حكمت

 و   او انجاميده  به یئ و آقا  سيادت  كه  است یئ صمد، سرور و آقا :گويد  می زجاج. باشد  او نمی  ھمتای  كس  و ھيچ نيست

   . وجود ندارد  سرور وساالری باالتر از او ھيچ

   زاده  او خود از كسی  و نه  پديد آمده  از او فرزندی هن:  يعنی  » است  نشده  و زاده  را نه زاده كسی( )۴(» ولم يولدلم يلد «

   دو، فرزندی  ـ از آن باشد و ـ العياذ با برگرفته   خود ھمسری   ندارد تا او از جنس  با او مجانست  زيرا چيزی  است شده

   چيز بعد از فنای  يك  جنس  گيرد كه  می م انجا  آن  برای  زيرا توالد و تناسل  فناء است ۀ توالد نشان ھمچنين.  باشد متولد شده

   تعالی  لذا حق  است  مستحيل  و آينده در گذشته  تعالی   حق  سوی  به  عدم  دادن  نسبت  كه  بماند در حالی پدر و مادر خود باقی

  . شوند  داده  او نسبت  نيز ندارد تا به شود و فرزندانی  داده   نسبت  وی  ندارد تا به پدری

 ذات خود می فرمايد چنين تصوری باطل است ، زيرا خداوند نه می زايد و نه زاده می شود، بلكه ھستی ۀداوند دربارخ

  قتاده .ی، تمام ھستی از اوست و ذات او ازلی و ابدی استئی دارد و نه انتھائنه ابتدا. او ھمواره بوده وخواھد ماند

 پسر  مسيح:  گفتند  و نصاری عزير پسر خداست:  گفتند  خدايند يھوديان ان دختر فرشتگان:  گفتند  عرب  مشركان :گويد می

 از   خودش  ھم  و نه  است  را زاده  او كسی لم يلد ولم يولد  نه:  كرد و فرمود  را تكذيب  آنان ۀ خداوند متعال  ھم  پس  خداست

  . است  شده   زاده كسی

  ، ھمانند و ھمتا نيست راز، مساویت   با او ھم كس ھيچ: يعنی» ا ھمتا نيست او ر  كس و ھيچ( )۵(» ولم يکن له کفوا احد «

 را   پرستی  و دوگانه  ثنويت ۀعقيد) احد(قيد  : كريمه ۀ سور ، در اين بنابراين.  ندارد  مشاركت  با او در چيزی كس و ھيچ

  .كند  می ابطال

   اگر آفريدگار ديگری  قايلند چه  وجود آفريدگار ديگری د يكتا بهجز خداونه  ب كند كه  می  را ابطال  كسانی  عقيدهھمچنان 

  . نبود  و مقصود خلق  مرجع ، يگانه  در نيازھا و حاجات  تعالی  حق  صورت ، در آن داشت وجود می

ن  توحيد آۀبعضی از محققان علوم اسالمی شرك به خداوند را در ھشت معنی قابل تصور دانسته اند كه خداوند در سور

  :را نفی فرمودند

ر و نقص ي، سوم و چھارم تغي»قل ھو هللا احد«: اول و دوم شرك به معنای كثرت و دوگانگی ذات است كه خداوند فرمود

لم يلدو «آن را نفی فرمود، پنجم و ششم معلول و علت ناقص بودن است كه با بيان » هللا الصمد «تاست كه خداوند با آي

آن را نيز نفی » و لم يكن له كفواحد«فتم و ھشتم اشكال واضداد است كه خداوند با تعبير آن را نفی كرد، ھ» لم يولد
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پس وحدت خداوندوحدت حقيقی ، بسيط و محض است و چنين وجودی تنھا برای يك ذات احدی، ازلی و ابدی . فرمود

  .قابل تصور می باشد

 زيرا   پيامبر صلی هللا عليه وسلم  است  كوثر در حق ۀنند سور، ما  خداوند متعال  در حق  سوره  اين :گويد می:   رازی امام

 ندارد و   و بعد از خود فرزند مذكری محمد ابتر است:  گفتند  بود كه  بر پيامبر صلی هللا عليه وسلم  اين  مشركان طعن

 لذا   اوست  برای  و نقصی  عيب متعال خداوند   فرزند، در حق  داشتن  بود اما از آنجا كه  عيب   پندار آنان  به  فرزند نداشتن

 رو در  ، از اين  سوره  خود را در اين  در حق  كوثر رد كرد و طعن ۀ صلی هللا عليه وسلم  را در سور  پيامبرش  به طعن

  ودش خ بلكه)  بگو :قل: ( كوثر نگفتۀ در سور كه  كند در حالی  دفع  را از خودش  طعنه تا اين) بگو:  قل: (اينجا فرمود

 هللا صلی هللا   رسول  كه است  آمده   بخاری  روايت  به  شريف در حديث.  كرد  دفع  را از پيامبرش  و عيب  طعن ًمستقيما اين

 بر  كس ھيچ :  ويعافيھم ً ولدا، وھو يرزقھم  له  يجعلون ؛ إنھم  هللا ، من  سمعه  أذی ال أحد أصبر علی«: عليه وسلم  فرمودند

دھند،   قرار می  او فرزندی  برای  مشركان  كه  حال  زيرا در ھمان ، شكيباتر از خداوندمتعال  نيست  است نيده ش  كه آزاری

  )ف مخلص ھروی وتفسير انوار القران عبدالرؤ. ( »بخشد  می دھد و عافيتشان  می  را روزی او آنان

  

  :ٔسوره اخالص معادل يک سوم قرآن کريم است

 ۀکه  تنھا تالوت کردن الحمدهللا شريف وسه بار تالوت کردن سور در ذھن خود داريم برخی از ما چنين تصوری

شود  ن ديده نمیأوضرورت برای ختم کامل قرآن عظيم الش. ن  را داردأاخالص شريف ثواب ختم کامل قرآن عظيم الش

  .رآن کريم می باشد، زيرا تنھا ثواب تالوت کردن ھمين سوره ھای شريف مساوی به ثواب تالوت کردن تمام ق

 نفرمودند که سه بار ًاپيامبر صلی هللا عليه وسلم صراحتعرض برسانيم که ه در جواب بايد خدمت اين دوستان محترم ب

که در   اخالص معادل يک سوم قرآن است؛ چنانۀبلکه فرمودند که سور!  اخالص يعنی ثواب ختم قرآنۀتالوت سور

ِأيعجز أحدکم أن يقرأ فی ليلة ثلث القرآن؟«: ه وسلم فرمودندحديث آمده که رسول خدا صلی هللا علي ْ ْ ُْ ْ َ ُ ُ ٍ َ َ ُِ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ ْ ُ ُ ُقالوا» ِ ُوکيف يقرأ : َ َ َْ َ ْ َ َ
َثلث القرآن؟ قال َ َِ ْ ُ ْ ُ ٌقل ھو هللا أحد(«: ُ َ َ ُ َّ َ ُ ْ ِيعدل ثلث القرآن) ُ ْ ُْ ْ َ ُ ُ ُ ِ َإن هللا جزأ القرآن ثالثة أجز«ٍوفی رواية . »َ ْ َْ ََ َ ََ َ ُ ْ َّ َ َ َّ َّ ٌاء، فجعل قل ھو هللا أحد ِ َ َ َ ََ ُ َّ َ ُ ْ ُ َ ٍ

ِجزءا من أجزاء القرآن ْ ُْ ْ ِ َِ َ ْ ً ْ تواند در يک شب، يک سوم قرآن را بخواند؟  آيا يکی از شما نمی«: يعنی.)صحيح مسلم. (»ُ

 اخالص برابر با يک سوم ۀسور«: تواند يک سوم قرآن را بخواند؟ فرمود چگونه يکی از ما می: صحابه عرض کردند

 اخالص ۀنموده است و سور خداوند عزوجل قرآن را به سه بخش تقسيم «: و در روايتی آمده که فرمود. »باشد قرآن می

  . »باشد  قرآن می ۀگان ھای سه يکی از بخش

 ذکر   اجمال  به  سوره  اين در  که  است  اصولی  و بيان ، شرح  کريم  قرآن زيرا تمام: و علمای بزرگوار اسالم فرموده اند

 و   اعمال  و بيان  حدود واحکام توحيد، بيان:  چيز است  سه  اسالم  شريعت  و کلی  عام  اصول  که روی   و نيز از آن است شده 

  .»انورالقرآن« .  است گرديده   تعالی   حق  توحيد و تقديس  دار بيان  عھده یئ تنھا  به  سوره اين

 اخالص معادل يک سوم قرآن است؛ پس قرائت سه ۀاگر تالوت سور: بگويد) ال کنندهؤمانند س(ی اما ممکن است کس

  !بار آن ثواب کل قرآن را دارد، لذا از قرائت ديگر سوره ھا بی نياز می شويم

  :ال و جواب مذکور را بيان می کنيمؤت دائمی افتاء شد که ما در اينجا سأال مشابھی از علمای ھيؤس

 اخالص معادل ثواب قرائت قرآن است، آيا اگر مسلمانی تالوت قرآن را ترک کند و تنھا ۀ قرائت سه بار سوراگر: الؤس

  اين سوره را بخواند، گناھکار خواھد شد؟

: يعنی» الدين النصيحة «: در حديثی از پيامبر صلی هللا عليه وسلم ثابت شده که سه بار فرمودند«: جواب فرمودند

 ولکتابه ولرسوله وألئمة «: نصيحت برای چه کسی ای رسول خدا؟ فرمود:  به ايشان گفتند،»دين، نصيحت است«
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  . مسلمانان و عموم مردمۀنصيحت برای خدا و برای کتابش و رسولش و برای ائم: يعنی»  المسلمين وعامتھم

عظ آن و تجاوز نکردن از حدود  تالوت آن و تدبر در آياتش و پند گرفتن از مواۀوسيله و نصيحت برای کتاب خداوند؛ ب

  . اطاعت از اوامر خدا و دوری از نواھی آن حاصل می شودۀوسيله آن ب

ی بدون تالوت ديگر سوره ھای قرآن، موافق با نصيحت ئتنھاه  اخالص بۀ به قرائت سورءو ترديدی نيست که اکتفا

، )در اثر تالوت قرآن(  نصايح، و افزايش ايمان  برای کتاب خدا نيست، و کسی که تنھا آن سوره را بخواند نمی تواند به

و .  و واجب و مسنون و مکروه آن، و نيز مزين شدن به ادب و اخالق قرآنی دست يابد ی با احکام حالل و حرامئو آشنا

يعنی کسی که تالوت ( !خاطر ترک تالوت قرآن کافيسته عنوان مجازات وی به کوتاھی يک مسلمان در اين موارد ب

و پيامبر صلی هللا عليه وسلم با  )ا ترک کند، از اين موارد محروم خواھد شد و خود را مستحق سرزنش می کندقرآن ر

که فضيلت اين سوره را می دانستند که برابر يک سوم قرآن است، و بدون شک بر اجر و ثواب بيشتر از ما  وجود آن

تفاء نکردند، بلکه ديگر سوره ھا را نيز تالوت می کردند حريص تر و مشتاق تر بودند، اما تنھا به تالوت اين سوره اک

ٌلقد کان لکم فی رسول هللا أسوة حسنة «: و بر آن مداومت داشتند، و خداوند تبارک و تعالی فرموده اند َ َ َ ٌَ َُ ْ ُ ِ َِّ ِ ُ ْ َ ََ َ ْ .     ٢١/األحزاب» َ

 فتاوی اللجنة الدائمة   . (»ستبراستی که در سيرت و روش رسول خدا برای شما الگو و سرمشق خوبی ا«: يعنی

)۴/٣٠- ٢٩ (  

ت دائمی افتاء ذکر شده؛ أشيخ عبد الرزاق عفيفی ، شيخ عبد هللا بن غديان ، شيخ عبد هللا بن ھمانگونه که در فتوای ھي

جای ه گاه به اصحابش نفرمودند که ب  اخالص کفايت نکردند، و ھيچۀ به تالوت سوراپيامبر صلی هللا عليه وسلم تنھ

و ما نيز بايد تابع سيرت و سنت نبوی و يارانش باشيم و خود !  اخالص را بخوانيدۀالوت و ختم قرآن، تنھا سه بار سورت

محروم نکنيم تا )  مواعظ و نصايح و قواعد شرعی استۀکه ھريک دربرگيرند( از قرائت سوره ھای مختلف قرآن را

شناخت آيات خداوندی، راه مستقيم وی را بيابيم و بر آن قدم خدای متعال قلب ما را مملو از نور ھدايت کند، و با 

  .برداريم

َيقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ وارق «: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود: گويد  ابن عمر رضی هللا عنه می َْ َْ ْ َ َ َْ َ َّ ْ َْ َ َِ ُُ ِ ِ ِ ُ

َّورتل کما کنت ترتل فی الدنيا فإن  ُِّ َ َ َ َْ ِْ ُ ِّ ُِّ َ ُ َ َ ْ َمنزلتک عند آخر آية تقرؤھاَ َُ َ ََ َ َْ ْ ٍْ ِ ِِ ِ َ ھنگامی که صاحب قرآن، وارد بھشت شود، به او «. »َ

ی است تی؛ زيرا منزلت تو نزد آخرين آيخواند قرآن بخوان و باال برو ھمان گونه که در دنيا با ترتيل، قرآن می: گويند می

  ).دوسنن أبی داوصحيح (روايت احمد با سند صحيح و . »کنی که آن را تالوت می

پس ھرکس سوره ھای بيشتری از قرآن را حفظ و تالوت کند، منزلت وی نيز در قيامت باالتر خواھد رفت، اما کسی که 

که از بسياری از معارف قرآنی  تنھا به حفظ و تالوت يک سوره اکتفاء کند، از اين فضل محروم می ماند، جدا از اين

  .بی نصيب می ماند

ِمثل المؤمن الذی يقرأ القرآن کمثل «: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود: گويد ضی هللا عنه میأبوموسی أشعری ر َ ََ ََ َ ْ ُ ْ ُْ َ َْ ِ َِّ ِ ُ ُْ

َاألترجة، ريحھا طيب وطعمھا طيب، ومثل المؤمن الذی ال يقرأ القرآن کمثل التمرة ال ريح لھا َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ُ ُ ُ َِ َِ ِ ِ ِْ َّ ِ َ ََ ََ َْ ْ ُْ ْ ُْ ُْ َّ ْ َ ٌَ ِّ ٌ ِّ ََّ َ َ ُ ُ وطعمھا حلو، ومثل ُ َُ َ َ ٌَ ْ ُ َ ْ َ

َالمنافق الذی يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحھا طيب وطعمھا مر، ومثل المنافق الذی ال يقرأ القرآن کمثل الحنظلة، ليس  َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْْ ْ ْ ْ ِْ َ َ ََ َ ََ َ َُ ُُ َُ َّ َِّ َِ َ َُ ُ ُ ُ ِ ُ َُ ٌَّ ٌ ِّ َُّ

ٌّلھا ريح وطعمھا مر ٌُ ُ َِ َْ َ َ کند مانند ترنجی است  خواند و به آن، عمل می مؤمنی که قرآن می«: يعنی. ی و مسلمصحيح بخار. »َ

کند مانند  خواند ولی به آن، عمل می و مؤمنی که قرآن نمی. که طعم خوبی دارد و ھم از بوی خوشی برخوردار است

انند ريحانی است که بويش خواند، م و مثال منافقی که قرآن می. ی است که طعمش شيرين است ولی بويی نداردئخرما

خواند، مانند حنظله است که ھم طعمش تلخ يا ناپاک است و ھم  و مثال منافقی که قرآن نمی. خوب ولی طعمش تلخ است

  .»بوی تلخی دارد
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پس ھرآنکس کتاب خدا را بيشتر تالوت کند، بر علم و آگاھی وی نسبت به شريعت خداوند بيشتر می شود، و ھرکس 

  .و بيشتر شود، عملش بيشتر خواھد شد، و به ھدايت نزديکتر می شودعلم و آگاھی ا

تفاوت است، جزاء يعنی اجر و پاداشی که ) إجزاء(و ) جزاء(مھم ديگری که بايد مد نظر داشت؛ اينست که مابين ۀ نکت

از شدن از جای ديگری و بی نيه خدای متعال بابت عبادت و طاعتش می دھد، و إجزاء يعنی چيزی را کفايت کردن ب

  .آن

، ولی )جزاء قراءة ثلث القرآن(يک سوم قرآن را دارد ) جزاء(و درست است که قرائت سوره اخالص ثواب و پاداش 

  ).ال تجزئ عن ثلث القرآن(را بی نياز نمی گرداند  جايگزين قرائت يک سوم از قرآن نمی شود و تالوت آن

 اخالص به ۀقرآن را تالوت کند، او نمی تواند تنھا با قرائت سورعنوان مثال اگر کسی نذر کند که يک سوم ه و لذا  ب

 اخالص در ثواب و پاداش معادل يک سوم قرآن است نه در إجزاء و تالوت يک سوم ۀزيرا قرائت سور! نذرش وفا کند

  . قرآن

 ۀ خواندن سور اخالص را بخواند، اين سه بار قرائت جايگزينۀعنوان مثال کسی که در نمازش سه بار سوره و يا ب

که به وی اجر و پاداش تالوت کامل قرآن داده می شود ولی باز بر وی واجب  فاتحه در نمازش نمی شود، با وجود آن

  . فاتحه را در نمازش بخواند، زيرا جايگزين تالوت فاتحه در نماز نمی شودۀاست که سور

  

  : برای فھم فضيلت سوره اخالصی ديگرۀمثال ساد

پيامبر صلی هللا عليه وسلم وارد شده که اجر و ثواب نماز در مسجد الحرام معادل يکصد ھزار نماز در حديث صحيح از 

 نيازی به خواندن نماز در طول ده  در ديگر مساجد است، آيا با اين حساب کسی از اين حديث چنين برداشت می کند که

پس اگر يک نماز در مسجد الحرام ! نماز است؟زيرا خواندن يک نماز در مسجدالحرام معادل صد ھزار ! ھا سال نيست

  !خوانده شود، ديگر نيازی به خواندن ساير نمازھا نيست

کسی از اين حديث نمی کند، بلکه چنين می فھمد که خواندن نماز در مسجدالحرام  که اين فھم و برداشت را ھيچ درحالی

  .اما ساير نمازھايش را ترک نمی کندفضيلت زيادی دارد و لذا می کوشد که در آن مکان نماز بگذارد، 

 اخالص مرا از قرائت کل ۀقرائت سه بار سور: تالوت سوره اخالص نيز ھمينگونه است؛ يعنی کسی نمی تواند بگويد

بلکه بايد چنين بفھمد که تالوت اين . قرآن بی نياز می گرداند، زيرا اجر ھر بار تالوت آن معادل يک سوم قرآن است

را بخواند تا اجر و ثواب  ايد دست کم و کوچک شمرد، بلکه بر تالوت آن حريص باشد و ھر شب آنسوره کوچک را نب

  .زيادی نصيب خود نمايد، و اين براستی فضل الھی است که اين عبادت آسان را برای ما پر ارزش کرده است و الحمد

دور ه مبادرت ورزد و از سستی و تنبلی بپس ھر مسلمانی بايد نسبت به تالوت و حفظ قرآن و تمامی سوره ھای آن 

 اخالص کفايت کنند، در آنصورت ۀجای قرائت قرآن تنھا به تالت سه بار سوره باشد، و اگر قرار باشد تمام مسلمانان ب

  .گاه مھجور شدن قرآن نبوده است  ھدف شارع حکيم و پيامبر صلی هللا عليه وسلم ھيچًقرآن مھجور خواھد شد و قطعا

ُوقال الرسول «. خاطر مھجور ساختن قرآن شکايت می کنده  صلی هللا عليه وسلم در روز قيامت از امت خود بو پيامبر ُ َّ َ َ َ
ًيا رب إن قومی اتخذوا ھذا القرآن مھجورا ُِّ ْ َْ َ َُ ْ َ ُ َ َّ ِ ْ َ َّ ِ َ قوم من اين قرآن را ! پروردگارا«: گويد و پيامبر می  :يعنی).  ٣٠فرقان (» َ

   .»ری کردھاندرھا نموده و از آن دو

  ادامه دارد

 


