147040 - Далелҳои шаръӣ дар бобати кафолати Аллоҳ таъоло ба
муҳофизати Қуръони Карим
савол
Далелҳое, ки Аллоҳ таъоло муҳофизати Қуръони Каримро ба ӯҳдаи худ гирифтааст,
кадомҳоянд?
Аллоҳ таъоло фармудааст:
9/اﻟﺤﺠﺮ

َﻈُﻮنﺎﻓ ﻟَﺤﻧﱠﺎ ﻟَﻪا وﺮﻟْﻨَﺎ اﻟﺬِّﻛ ﻧَﺰﻦﻧﱠﺎ ﻧَﺤا

"Ҳаройина мо Зикрро нозил кардем ва ҳатман онро муҳофизат мекунем". (Сураи Ҳиҷр: 9).
Баъзе муфассирон дар тафсири он гуфтаанд, ки муҳофизатшуда ин Муҳаммад (дуруду
паёми Аллоҳ бар ӯ бод) аст, на Қуръони Карим? Оё маънои ояти дар болозикршуда чунин
аст?

Ҷавоби муфассал
Ҳамду сано барои Аллоҳ.
Далелҳо аз Қуръони карим дар бобати муҳофизати Қуръон аз нестшавию нуқсон ва ё
зиёдшавӣ инҳоянд:
1 - Аллоҳ таъоло фармудааст:
9/اﻟﺤﺠﺮ

َﻈُﻮنﺎﻓ ﻟَﺤﻧﱠﺎ ﻟَﻪا وﺮﻟْﻨَﺎ اﻟﺬِّﻛ ﻧَﺰﻦﻧﱠﺎ ﻧَﺤا

"Ҳаройина мо Зикрро нозил кардем ва худ онро муҳофизат мекунем". (Сураи Ҳиҷр: 9).
Имом Табарӣ (раҳмати Аллоҳ бар ӯ бод) гуфтааст:
"Ҳароина мо худ Зикрро нозил кардем" яъне Қуръонро "ва худ онро муҳофизат мекунем".
Фармуд: Ҳаройина мо Қуръонро аз илова кардани ботиле, ки дар он нест, ва ё аз кам
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намудани аҳком, ҳудуд, фароизе, ки дар он ҳаст, нигоҳ медорем. Ҳарфи "ҳ" (( )اﻟﻬﺎءмаънои
"онро" дорад) дар лафзи "лаҳу" (( )ﻟَﻪонро яъне) калимаи (ﺮ )اﻟﺬِّﻛАз-зикр-ро дар назар дорад.
Чигунае, ки мо дар ин мавзӯъ гуфтем, аҳли тафсир низ чунин гуфтаанд.
Қатода (раҳмати Аллоҳ бар ӯ бод) гуфтааст:
Ояти َﻈُﻮنﺎﻓ ﻟَﺤﻧﱠﺎ ﻟَﻪا" وхуд онро муҳофизат мекунем" яъне Аллоҳ таъоло онро нигоҳ доштааст,
то шайтон бар он ботилеро зиёд накунад, ё аз он ҳаққеро кам накунад.
Гуфта шудааст, ки ҳарфи (ҳ) ( )اﻟﻬﺎءдар ояти َﻈُﻮنﺎﻓ ﻟَﺤﻧﱠﺎ ﻟَﻪا" وхуд онро муҳофизат мекунем" аз
зикр намудани Муҳаммад (дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод) аст, ба маънои: Ҳаройина мо
Муҳаммадро аз он бадиҳое, ки душманонаш нисбати ӯ мехоҳанд, нигоҳ медорем. Поёни
сухан бо ихтисор.
"Ҷомиъу-л-баён" (17/68).
Маънои аввал, дурустар ва муносиби равиши калом аст. Дар оятҳои пеш аз ин оят буда
чунин омадааст:
ﺎﻣ وﻖ ﺑِﺎﻟْﺤﺔَ اﺋَ اﻟْﻤِلﺎ ﻧُﻨَﺰ ﻣ. ﻴﻦﺎدِﻗ اﻟﺼﻦ ﻣﻨْﺖنْ ﻛ اﺔﺋَﻴﻨَﺎ ﺑِﺎﻟْﻤﺗﺎ ﺗَﺎ ﻣ ﻟَﻮ. ٌﻨُﻮنﺠﻧﱠﻚَ ﻟَﻤ اﺮ اﻟﺬِّﻛﻪﻠَﻴ ﻋِلﺎ اﻟﱠﺬِي ﻧُﺰﻬﻳﺎ اﻗَﺎﻟُﻮا ﻳو
8-6/اﻟﺤﺠﺮ

ﻨْﻈَﺮِﻳﻦذًا ﻣﺎﻧُﻮا اﻛ.

"Ва гуфтанд: Эй касе, ки "Зикр" (Қуръон) бар ӯ нозил шудааст, ҳаройина ту девонаӣ! Агар
рост мегуӣ, чаро фариштагонро назди мо намеоварӣ, (ки моро азоб бикунанд). Мо
фариштагонро, ҷуз ба ҳақ нозил намекунем ва ҳар вақто, ки нозил шаванд, дигар ба инҳо
муҳлат дода намешавад". (Сураи Ҳиҷр: 6-8).
Пас мақсад аз "Аз-Зикр" (ﺮ‐)اﻟﺬِّﻛи дар оятҳо омада, он чизест, ки бар Муҳаммад (дуруду
паёми Аллоҳ бар ӯ бод) нозил шудааст ва он Қуръони карим мебошад.
Аз ин рӯ, Ҳофиз Ибни Касир (раҳмати Аллоҳ бар ӯ бод) гуфтааст:
"Маънои аввал авлотар аст ва он зоҳири равиши калом аст". Поёни сухан.
"Тафсири Ибни Касир" (4/527).
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2 - Аллоҳ таъоло фармудааст:
ٍﻴﺪﻤ ﺣﻴﻢ ﺣﻦ ﻣ ﺗَﻨْﺰِﻳﻞﻪ ﺧَﻠْﻔﻦ ﻣ وﻪﺪَﻳ ﻳﻦﻴ ﺑﻦ ﻣﻞﺎﻃ اﻟْﺒﻴﻪﺗﺎ ﻳ . ﺰِﻳﺰ ﻋﺘَﺎبَ ﻟﻧﱠﻪا وﻢﻫﺎءﺎ ﺟﺮِ ﻟَﻤوا ﺑِﺎﻟﺬِّﻛﻔَﺮ ﻛنﱠ اﻟﱠﺬِﻳﻦا
42-41/ﻓﺼﻠﺖ.
"Ҳаройина ононе, ки ба Зикр, ки барои ҳидояташон омадааст, кофир шуданд ва ҳаройина ин
китобест шикастнопазир. На аз пеши рӯйи он ва на аз қафои он, ботил ба ӯ роҳ намеёбад.
Аз ҷониби Аллоҳи Ҳакиму шоистаи ситоиш нозил шудааст". (Сураи Фуссилат: 41-42).
Имом Табарӣ (раҳмати Аллоҳ бар ӯ бод) гуфтааст:
Ояти ﺰِﻳﺰ ﻋﺘَﺎبَ ﻟﻧﱠﻪا" وва ҳаройина ин китобест шикастнопазир". Аллоҳ таъоло дар бораи
"Зикр"-аш мегӯяд: Ҳаройина ин "Зикр" китобест шикастнопазир, Аллоҳ онро шикастнопазир
гардонидааст. Онро аз ҳар шахсе, чӣ инс бошад, чӣ ҷин ва чӣ шайтони саркаш, ки хоҳони
иваз додан, ё баргардонидан, ё тағйир додани он аст, нигоҳ доштааст.
Чигунае, ки мо дар ин бобат гуфтем, аҳли тафсир низ чунин гуфтаанд.
Маънои ояти ﻪ ﺧَﻠْﻔﻦ ﻣ وﻪﺪَﻳ ﻳﻦﻴ ﺑﻦ ﻣﻞﺎﻃ اﻟْﺒﻴﻪﺗﺎ ﻳ "На аз пеши рӯйи он ва на аз қафои он, ботил
ба ӯ роҳ намеёбад" он аст, ки соҳиби ботил бо фиребаш наметавонад, ки онро тағйир
бидиҳад ва он маъноеро, ки он дорад, иваз карда наметавонад. Инро "аз пеши рӯйи он роҳ
ёфтан" гӯянд. Он чизеро, ки дар он нест, ба он ҳамроҳ карда наметавонанд, инро "аз қафои
он роҳ ёфтан" гӯянд.
Қатода (раҳмати Аллоҳ бар ӯ бод) гуфтааст: Ботил - шайтон аст, дар он ҳаққеро кам ва
ботилеро зиёд карда наметавонад. Мухтасаран бо каме тағйирот ба охир расид.
"Ҷомиъу-л-баён" (21/479).
3 - Аллоҳ таъоло фармудааст:
27/ﻬﻒاﻟ

ﺪًاﻠْﺘَﺤ ﻣﻪوﻧ دﻦ ﺗَﺠِﺪَ ﻣﻟَﻦ وﻪﺎﺗﻤﻠ ﻟﺪِّلﺒ ﻣ َِﻚﺑﺘَﺎبِ ر ﻛﻦﻚَ ﻣﻟَﻴ اوﺣﺎ ا ﻣاﺗْﻞو.

"Он чиро, ки аз китоби Парвардигорат ба ту ваҳй шудааст, тиловат бикун. Суханони Ӯро
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тағйирдиҳандае нест. Ва ҳаргиз паноҳгоҳе ҷуз Ӯ намеёбӣ". (Сураи Каҳф: 27).
Ҳофиз Ибни Касир (раҳмати Аллоҳ бар ӯ бод) гуфтааст:
Аллоҳ таъоло паёмбарашро бар тилават намудани китоби худ ва онро ба мардум расонидан
амр намуда мегӯяд: ﻪﺎﺗﻤﻠ ﻟﺪِّلﺒ" ﻻ ﻣСуханони Ӯро тағйирдиҳандае нест". Яъне, суханони Ӯро
тағйирдиҳандае ва ивазкунандае ва таъвилкунандае нест. Поёни сухан.
"Тафсиру-л-Қуръони-л-ъазим" (5/151).
Аллома Саъдӣ (раҳмати Аллоҳ бар ӯ бод) гуфтааст:
Яъне, он ваҳйеро, ки Аллоҳ ба ту нозил кардааст, бо шинохти маъноҳо ва фаҳмиши он ва
тасдиқи хабарҳои он ва итоати фармудаву манъ намудаҳои он, пайравӣ бикун. Ҳаройина он
китоби бузургест, ки суханони онро тағйирдиҳандае нест. Яъне, тағёиру илова ба он ворид
намешавад, ба хотири сидқу адолати он ва он дар зебоӣ, болотар аз ҳама зебоиҳост. "Ва
каломи Парвардигори ту, бо сидқу адл, ба ҳадди тамом расид". Ба хотири тамомияти он,
тағйиру иваз намудани он ҳеҷ имкон надорад. Агар нуқсон медошт, ин амал ба он ва ё
ҷузъе аз он рух медод. Ин худ бузургдоштест ба Қуръон ва дар зимни он ташвиқ ба рӯй
овардан ба он аст. Поёни сухан.
Тафсири "Тайсиру-л-карими-р-раҳмон" (саҳ/479).
4 - Аллоҳ таъоло фармудааст:
ﺎﻣ وﻠْﻢوﺗُﻮا اﻟْﻌ اﺪُورِ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﺻ ﻓِﻨَﺎتﻴ ﺑﺎت آﻳﻮ ﻫﻞ ﺑ. َﻠُﻮنﻄﺒ اﻟْﻤﺗَﺎبر ذًاﻚَ اﻴﻨﻤ ﺑِﻴ ﺗَﺨُﻄﱡﻪﺘَﺎبٍ و ﻛﻦ ﻣﻪﻠ ﻗَﺒﻦ ﺗَﺘْﻠُﻮ ﻣﻨْﺖﺎ ﻛﻣو
49-48/ﺒﻮتاﻟﻌﻨ

َﻮنﻤ اﻟﻈﱠﺎﻟﻨَﺎ اﺎﺗﺪُ ﺑِﺂﻳﺤﺠﻳ.

"Ту пеш аз ин китобе намехондӣ ва бо дасти худ чизе наменавиштӣ, (агар чунон буд,) ин
ҳангом аҳли ботил ба шак афтода буданд. Балки Қуръон оётест равшан, ки дар синаи аҳли
дониш ҷой дорад. Ва оёти Моро ҷуз ситамкорон касе инкор намекунад". (Сураи Анкабут:
48-49).
Ояти дуввум далолат ба он мекунад, ки Қуръон дар синаи уламо ҳифз карда шудааст. Ин
хабар аз ҷониби Аллоҳ таъолост ва хабари Аллоҳ таъоло дар ягон замону макон имконияти
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хилоф карданро надорад.
5- Аллоҳ таъоло фармудааст:
47-44/اﻟﺤﺎﻗﺔ

ﺎﺟِﺰِﻳﻦ ﺣﻨْﻪﺪٍ ﻋﺣ اﻦ ﻣﻢْﻨﺎ ﻣ ﻓَﻤ. ﻴﻦﺗ اﻟْﻮﻨْﻪﻨَﺎ ﻣ ﻟَﻘَﻄَﻌ ﺛُﻢ. ﻴﻦﻤ ﺑِﺎﻟْﻴﻨْﻪﺧَﺬْﻧَﺎ ﻣ . ﻗَﺎوِﻳﻞ اﺾﻌﻨَﺎ ﺑﻠَﻴ ﻋل ﺗَﻘَﻮﻟَﻮو.

"Агар паёмбар баъзе суханонро бофта бар мо нисбат медод. Албатта ӯро бо қудрат
мегирифтем. Сипас раги дилашро мекандем. Пас ҳеҷ кас аз шумо наметавонист, ки аз (азоб
шудани) ӯ монеъ шавад". (Сураи Ал-ҳоққаҳ: 44-47).
Агар ин ҳушдор дар ҳаққи пешвои башарият Муҳаммад (дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод)
бошад, пас ҳоли шахсе, ки кӯшиши тағйир додани китоби Аллоҳ намуда чизеро, ки Аллоҳ
нагуфтааст, аз пеши худ, дурӯғ бофта ба Аллоҳ нисбат диҳад, чӣ мешуда бошад. Ба ин оят
муқоиса намуда далел овардан имкон дорад, ки ягон инсоне наметавонад, ки аз китоби
Аллоҳ чизеро каму зиёд кунад, пас азоби шитобон муроқиби ӯст.
Нофеъ гуфтааст:
Ҳаҷҷоҷ хутба намуда гуфт: Ибни Зубайр сухани Аллоҳро тағйир медиҳад. Нофеъ гуфт: Ибни
Умар (Аллоҳ аз он ду хушнуд бод) гуфт: Ҳаҷҷоҷ дурӯғ гуфтааст. Ибни Зубайр Қуръонро
тағйир надодааст ва тағйир дода ҳам наметавонад. Байҳақӣ инро дар китоби "Ал-асмоу
ва-с-сифот" (1/159) бо санади саҳеҳ ривоят намудааст.
6 - Аллоҳ таъоло ин Қуръонро ба баланд будани мақоми он ва бузург будани ҷойгоҳи он
сифат намудааст. Ҳамаи ин сифатҳо сифатҳои ҳақ ва ростанд. Метавон инро далел овард,
ки Қуръон аз тағйиру иваз намудан нигоҳ дошта шудааст. Зеро тасдиқи ин сифатҳо бо
нигоҳ дошта шудани Қуръон ва боқӣ мондани он комил мегардад.
Аллоҳ таъоло фармудааст:
3-1/اﻟﺰﺧﺮف

ﻴﻢ ﺣﻠﻨَﺎ ﻟَﻌﺘَﺎبِ ﻟَﺪَﻳْ اﻟم ا ﻓﻧﱠﻪا و. َﻠُﻮنﻘ ﺗَﻌﻢﻠﱠﺎ ﻟَﻌﺑِﻴﺮآﻧًﺎ ﻋ ﻗُﺮﻠْﻨَﺎهﻌﻧﱠﺎ ﺟ ا. ﺒِﻴﻦﺘَﺎبِ اﻟْﻤْاﻟ و. ﺣﻢ.

"Ҳо, мим. Савганд ба ин китоби равшангар. Мо ин китобро Қуръоне арабӣ қарор додем,
бошад, ки шумо бифаҳмед. Ва он дар "Уммул-китоб" (лавҳи маҳфуз) назди мо арҷманду
ҳикматомез аст". (Сураи Зухруф: 1-4).
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Ҳофиз Ибни Касир (раҳмати Аллоҳ бар ӯ бод) гуфтааст:
Ояти ﻴﻢ ﺣﻠﻨَﺎ ﻟَﻌﺘَﺎبِ ﻟَﺪَﻳْ اﻟم ا ﻓﻧﱠﻪا" وВа он дар "Уммул-китоб" (лавҳи маҳфуз) назди мо
арҷманду ҳикматомез аст". Аллоҳ таъоло бузургии онро дар назди малоикаҳо баён намуд,
то аҳли замин онро эҳтиром намуда, бузург доранд ва онро итоат кунанд. Фармуд: (ﻧﱠﻪا" )وВа
он" яъне Қуръон (ِﺘَﺎبْ اﻟم ا" )ﻓдар Уммул-китоб" яъне лавҳи маҳфуз, ба гуфтаи Ибни Аббос ва
Муҷоҳид. (ﻨَﺎ" )ﻟَﺪَﻳназди мо" дар назди мост, ба гуфтаи Қатода ва дигарон. (ﻠ" )ﻟَﻌарҷманд"
яъне соҳиби мақоми бузург ва эҳтиром ва фазилат аст, ба гуфтаи Қатода. (ﻴﻢ)ﺣ
"ҳикматомез" яъне устувор ва аз шакку шубҳа пок ва ҳамаи ин огоҳиест бар шарафу
фазилати он. Чуноне, ки Аллоҳ таъоло фармудааст:
80-77/اﻟﻮاﻗﻌﺔ

ﻴﻦﺎﻟَﻤِ اﻟْﻌب رﻦ ﻣ ﺗَﻨﺰﻳﻞ. َونﺮﻄَﻬﻻ اﻟْﻤ اﻪﺴﻤ ﻻ ﻳ. ٍﻨُﻮنﺘَﺎبٍ ﻣ ﻛ ﻓ. ﺮِﻳﻢآنٌ ﻛ ﻟَﻘُﺮﻧﱠﻪا.

"Ҳаройина он, Қуръони Карим аст. Дар китоби нигоҳ дошташуда. Ҷуз покон бар он даст
назананд. Аз сӯи Парвардигори оламиён нозил шудааст". (Сураи Воқеъа: 77-80)
Аллоҳ таъоло фармудааст:
16-11/ﻋﺒﺲ

ةرﺮ ﺑامﺮ ﻛ. ةﻔَﺮﺪِي ﺳﻳ ﺑِﺎ. ةﺮﻄَﻬ ﻣﺔﻓُﻮﻋﺮ ﻣ. ﺔﻣﺮﻒٍ ﻣﺤ ﺻ ﻓ. هﺮ ذَﻛ ﺷَﺎءﻦ ﻓَﻤ. ٌةﺮﺎ ﺗَﺬْﻛﻧﱠﻬﻼ اﻛ

"Ҳаргиз чунин нест, (ки онҳо мепиндоранд) ҳаройина Қуръон пандест. Ҳар кас бихоҳад аз
он панд мегирад. Дар лавҳҳои пурарзише (навишта шудааст). Лавҳҳои волоқадру покиза. Ба
дасти сафироне аст. Воломақому фармонбардор ва некӯкор". (Сураи Абаса: 11-16).
8 - Аллоҳ таъоло фармудааст:
2/اﻟﺒﻘﺮة

ﻴﻦﺘﱠﻘﻠْﻤﺪًى ﻟ ﻫﻴﻪ ﻓﺐﻳ ر ﺘَﺎبْﻚَ اﻟذَﻟ.

"Ин китоб шакке дар он нест, ҳидоятгари парҳезгорон аст". (Сураи Бақара: 2).
Ин оят ҳама шакку шубҳаро аз Қуръони карим рад мекунад. Тағйиру таҳриф аз бузургтарин
шак буда сазовори рад мебошанд.
9 - Аз Иёз ибни Ҳимори Муҷошиӣ ривоят аст, ки расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод)
рӯзе дар хутбаи худ фармуд: "Огоҳ бошед! Ҳаройина Парвардигорам маро амр намуд, ки он
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чизеро, ки намедонед, ба шумо аз он чизе, ки имрӯз ба ман таълим додааст, таълим
бидиҳам, .... Ман туро фиристодаам, то туро имтиҳон ва ба воситаи ту дигаронро имтиҳон
кунам. Ман ба ту китобе нозил кардаам, ки онро об шуста наметавонад ва онро дар ҳолати
хобу бедорӣ мехонӣ". Ривояти Муслим (рақами ҳадис: 2865).
Абу-л-аббоси Қуртубӣ (раҳмати Аллоҳ бар ӯ бод) гуфтааст:
Агар аз мусҳафҳо шуста шавад, аз синаҳо шуста намешавад ва аз байн намеравад. Шоҳиди
ин гуфтаҳо, фармудаи Аллоҳ аст, ки мефармояд:
9/ﻈُﻮنَ اﻟﺤﺠﺮﺎﻓ ﻟَﺤﻧﱠﺎ ﻟَﻪا وﺮﻟْﻨَﺎ اﻟﺬِّﻛ ﻧَﺰﻦﻧﱠﺎ ﻧَﺤا
"Ҳаройина мо Зикр (Қуръон)-ро нозил кардем ва худ онро муҳофизат мекунем". (Сураи
Ҳиҷр: 9).
Китоби "Ал-Муфҳиму лимо ашкала мин талхиси Муслим" (7/163).
Имом Нававӣ (раҳмати Аллоҳ бар ӯ бод) гуфтааст:
Дар ин ҳадиси қудсӣ Аллоҳ фармудааст: ﺎء اﻟْﻤﻠُﻪﻐْﺴ ﻳ "Онро об намешӯяд". Маънояш онаст,
ки он дар синаҳо ҳифз карда шудааст ва аз байн бурда намешавад, балки дар ҳама замонҳо
боқӣ мемонад. Поёни сухан.
"Шарҳи Муслим" (17/198).
Хотиррасон мекунем, ки ин далелҳо бар мувофиқи саволи саволдиҳанда бар кафолати
Аллоҳ таъоло ба муҳофизати Қуръони Карим мебошанд. Аммо далелҳои воқеъӣ ба рост
будани ин хабар бошад, пас ҷои он аз ҷустуҷӯву ҷавоб додан, дигар аст.
Ҳамчунин хотиррасон мекунем, ки аксари ин далелҳо тасдиқи худро дар Қуръони карим
пайдо мекунанд. Агар мо онро ҳамчун китоби ба тамоми инсоният фиристодашуда аз назар
гузаронем, мебинем, ки он қонунҳоеро дарбар мегирад, ки ба ҳама давру замон мутобиқат
мекунанд. Ба хилофи китобҳое, ки ба паёмбарони пешина нозил шуда буданд.
Аллоҳ донотар аст.
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