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قطعی الداللة بودن قران

 

 

 

 

 میِبِسمِ اهللِ الرّحمَانِ الرّح

 نیِآلهِ الطّاهِر یمُحمّدٍ وَعَلَ یاللّه عَلَ یوصلّ نَ یهللِ ربّ العالَم ألحَمدُ

 

صر با سبحانه وتعال یمخت عقل  یبحث برمبنا یشهیکه ر یبحث در باب وجود حق 
 ،یحضرت حق سبحانه وتعال یقیحق دِیبحث در توح نیاز قرآن بود، و همچن یاتیو آ

مکلّفان  تیانتقاالت، اش  ر ِ ااعالِ حق در بُعد هدا نیتر. مماسمیدار یانتقال مماس  ّ 
ست که کلّ کتاب ست ا ست. در سمان یهاقرآن ا ست؛ اما وح یانیوح یآ بودِن  یانیا

ست، ا یوح نیو برتر نیترو کامل نیقرآن که آخر شر  ربان نیا شن یهاتیا گر و رو
 .است یحضرت اقدس حق سبحانه وتعال تِیهدا

 

هستند       و موحدان هم  یکه نسبت به خدا ملحدان، مشرکان و موحدان یطورهمان
اند )خطا کار(      به مُخطِئ انًای)اهل صواب و راه درست( هستند و اح بیمص انًایاح
 یموحدان ،یعلم یمش  رکان ،یعلم یهم، ملحدان فیش  کل نس  بت به قرآن ش  ر نیهم

 .هستند بیمص یِعلم یمُخطِئ، و موحدان یِعلم

 

وجود  یمراحل هست و درجات و درکات نیا ،یدیتوح یدهیکه از نظر عق یطورهمان
 یاز برا یکه اوق آن امکان ندارد، حت یکالمِ ربان نیو باالتر نیدارد؛ نس    بت به برتر

عدم امکان از نظر  نی. ارینخ ند؟یااریمانند خودش ب ییخدا امکان دارد خدا ایخدا؛ آ
 «ءیالش» نیضیمقدور است. اجتماعِ نق یبلکه از نظر استحاله ست،یعدم قدرتِ خدا ن
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محض، نه  «ءیالش»دو  نیمحض است و ا «ءیالش»هم  نیضیمحض است و ارتفاع نق
 ءیمحض هس  تند که امکان ش   «ءیالش  »ممکن.  یِش   ن ءیهس  تند، نه ش   یاعل ءیش  

بلکه  ت. نه از نظر نقصانِ بر قدرستین یربان تِیقدرتِ النها یلهیبودنشان ولو به وس
 .نیضیو ارتفاع نق نیضیاز نظر نقصانِ اجتماع نق

را  یاز علوم ربّان یها هس  تند، امکان ندارد بعض  انس  ان ش  اننیکه برتر قیخال حاال،
اس  ت، قابل  تیاس  ت، در انحص  ار الوه تیکه در انحص  ار ربوب یبفهمند. علومِ ربان

 ی)صلنییخاتم النب ،یرجال وح نیترنسبت به بزرگ یحت ستیکردن( ن ی)وح حاءیا
علم که انحص  ار به تات دارد  گونهنیا یحایوآله وس  لم(،  م محال اس  ت ا هیاهلل عل

 .یتاتِ حق سبحانه وتعال ریغ یبرا

ش ن خدا شن یامکانِ وقوع ای یاگر امکانِ  شت که بهتر، برتر، رو تر از قرآن تر، کاملدا
کلّ مکلفان در  یاز برا یانیکتاب وح نیکتاب را آخر نی.  م چرا اکردیکند، م یوح

«  وَتَمّت کَلِمَتُ رَبّکَ ِصدقًا وَعَدالً » لیاز قب یاتیکه آاست؟ و چنانمثلث زمان قرار داده
 .دانسته است را در قرآن منعکم یانیوح یایاول لماتک تیتمام

قال در له و معرات رب، انت اتِ ا اتِ اهلل، معر ما از معر  م،یابییم یهر ص    ورت اعالً 
ااعال رب که  نیترو درخش   ان نیترس   تهیش   ا ن،یبزرگتر ن،یمماس، به کاملتر یانتقال

ست. و ا شده دیبا جانیقرآن ا ست به کالم رب. به هتوجه کرد که چه اندازه ظلم   چیا
سف یحت یسخن شده گونهنیسخنان مجنونان ا یو حت هانیسخنان  ست که اهانت ن ا
ما  یکتابِ بش  ر چیه ت،یبش  ر خیاند. در تارمدارانِ مس  لمان به قرآن اهانت کردهش  رع

 .الداللة است یباشند که گفته شود ظنّنوشته نیولو مجان میسراغ ندار

شرع یگروه اما شرعاز  صوالً از  یآن ظنّاند که قرندار ما، گفتهمدارانِ  ست! ا الداللة ا
تاب آ ،یو علم یاز نظر عقل ،ینظر منطق ما وقت اتِیاز نظر ک تاب،  دقت و  ینصّ ک
بودن و مش   کوو بودنِ قرآن مطرود و مردود  یاحتمال ت،یقطعًا ظنّ میکنیم یبررس   
 .است

 

س نیادلّه، تمام براه یکه کااّه یطورهمان است بر  لیروشن و قابل قبول، هم دل اریب
 یو کتاب یعلم ،یعقل نِیتمام براه نیخدا؛ همچن دِیاست بر توح لیوجودِ خدا، هم دل

 یالداللة اس    ت. نه احتمال یکه قرآن قطع نیقاطع اس    ت بر ا یچند، ادلّه یدر ابعاد
دونِ قطع اس  ت. چون علم ش  املِ  نانیاس  ت نه اطم یاس  ت، نه ظنّ یاس  ت، نه ش  کّ

باال اس   ت که احتمال  یدرص   د رجحان به قدر یعنی نانی. اطمش   ودیهم م نانیاطم
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در ص  د  کیاس  ت. اما احتمال خال ِ داللت قرآن قطعًا مردود اس  ت.  فیخال  ض  ع
 رد،یکه دالّ تمام مدلول را در بر گ یقطع ریدر هزاران هم، احتمال داللت غ کیهم، 

ما کلّ دالّ ص    د در ص    د باش    د، احتمال خال  هم هرگز  یو مدلول در بر گراته
 .میدهینم

ست، آ تیبُعد نخست که بُعد ربان در ستق یٰعل»حق  تیربوب ایا ( 56هود،)«میصراط م
ست  ست؟! « ُسبل المختلفة یعل» ایا ست؟! « ظنون یعل» ایا ست؟! « شکوو یعل»ا ا

است،  یاست، اسماء و صفاتش قطع یکه تاتش قطع ییاست؟! خدا« احتماالت یعل»
عدمِ  ای یعقلیب یبرمبنا یظنّ تِیاس  ت؟! هدا یظنّ تشیهدا ایاس  ت، آ یقطع تشیربوب

کلّ  ای یانتیخ یعدمِ کمال علم اس   ت، برمبنا ای یعلمیب یکمالِ عقل اس   ت، برمبنا
 ایاس  ت  یربّان یانیکتب وح نیکه قرآن که آخر ندیگویکه م یاس  ت، و کس  ان انتیخ

دانه از  کیولو  اتش،یاز آ یولو بخش   « اس   ت یظن»: ندیگویم فیانقراض جهان تکل
ها خدا را جاهل و خائن و اس  ت؛ آن یظن ندیگویکلمه از کلماتش، م کیولو  اتش،یآ

 .اندلم شمردهاظ

خدا را  یاتی آ هاد ت،ی ربوب «ِمیص    راط مس    تق یٰعل»در قرآن  ص    راط  یإل» یو 
ستق َسب ترتکرده ی( معرا121نحل،)«میالم ست. البته بر حَ ضا بیا صل یبحث، مقت  یِا
است  نیا ،یحق سبحانه وتعال یِو ابد یازل ،یسرمد تِینهایب یمطلقه یایعل تِیربوب

س شد. چون ک صد با صد در  بر حَسب  ن،یکه داللتش بر حَسب تکو یکه داللتش هم 
 خواهدینم ایبداند؛  تواندیو نم داندینم ای ست؛یکالم، بر حسَب اشاره، صد در صد ن

 یظن»که نسبت  ی. کسانانتیخ ایظلم است؛  ایجهل است؛  ایبخواهد؛  خواهدیو نم
لداللة  اعماقاز اعماق عقل، از  میکنیم ادیو ار میکنیتکرار م دهندیبه قرآن م« ا

سان شان  نانیاز اعماق خرد که ا ،یاز اعماق وجود ت،یشعور، از اعماق ان  یقطع»حرا
 .( استیحماقتِ قطع ی)از رو«! الحماقة

هم که به  یص  راط ن،یربّ العالم یِاحد یِهمتایب یانهگی دِیوح تِیربوب یبرمبنا  م
اس  ت. مثالً در باب  «عوَجیَال »اس  ت و  میص  راط مس  تق نیاس  ت امکلّفان نش  ان داده

 یٰعل یإن رب»است صراط را مشخص کرده اتِیالصراط، کتاب المعجم المفهرس که آ
. اله که تیاس ت در بُعد الوه «میص راط مس تق یٰعل»(. اهلل 56هود،)«میص راط المس تق
ست  ستق یٰعل»معبود ا ست در بُعد معبود «میصراط م ستقتیا صراط م  می. رَبّ هم بر 

چه درباره است. چنان «یٰعل»بلکه  ست،یلِ      ن ست،ین یاحاطه است. إل «یٰعل»است. 
 «یٰعل(. »4م،ی)«میصراط المستق ی( عل3) نیانک لمن المرسل»است که  یرسول گرام

است  یوآله وسلم( رسالت هیاهلل عل یمحمدِ رسول)صل یاست، و برا ی، ربانرب یبرا
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و در  ت،یدر بُعد الوه« اهلل». و اند«میص  راط مس  تق یٰعل»و محمدِ قرآن و قرآنِ محمد 
 .است «میصراط مستق یٰعل» ت،یّو در بُعد ربوب ت،یبُعد اللّه

 

سه ت ک نیا ستق»دوم، و  دیتاک «یٰعل»اول،  دیتاک «یانّ رب» د،یخدا که با   ،«میصراط م
در  «میص  راط مس  تق یٰعل»مماس دارد،  میص  د در ص  د مس  تق یخدا که احاطه نیا

مات مش    کوو م اش،تیربوب ماتدهد؟یکل ماتِ مش    کوو، کل که در داللت  ی! کل
اس  ت؟!  «میص  راط مس  تق» نیا ایآاس  ت؛  یظنّ ایمورد ش  کّ اس  ت،  ایاس  ت؛  یاحتمال

«  صراط ظن»کننده است. گمراه« صراط شک»است،  نیترکنندهگمراه «یصراطِ احتمال»
« طرُق»مختلف هستند، « ُسبُل»است که وحدت دارد.  «نیقیصراط »کننده است. گمراه

رُط»اص  ل در قرآن  نیا یواحد اس  ت. رو« ص  راط» یمختلف هس  تند، ول . میندار« ص  ُ
ِصرَاطِ» میدار« سبل» میدار« طرائق» میدار« طرق»ولکن  میندار« صراتان»  یوَأنّ هَذَا 

بُل مًایمُس  تَقِ اس  ت، منتها  داربیش   یهاراه« س  بل( »153انعام،«)اَاتّبِعُوهُ وَالَ تَتّبِعُوا الس  ّ
ستق هایدار بعض بیش یهاراه ساند،یبه مقصد م میم صالً نم هایبعض ر ساند،یا  ر
 .رساندیمشقت به مقصد م اریو زحمت و بس فبا تکلّ هایبعض

 

ررَ إنّ» وآله وس  لم( که  هیاهلل عل ی( ربّ محمد)ص  ل56هود،«)اطٍ مُس  تَقیمٍبّي عَلىٰ ص  ِ
ر»خودش  ر»اس  ت، محمد در بُعد رس  الت « اطٍ مُس  تَقیمٍعَلىٰ ص  ِ «ِ  اطٍ مُس  تَقیمعَلىٰ ص  ِ

ر»اس  ت، ربّش هم  یرس  التِ قرآن  ایاس  ت. آ یعیو تش  ر ینیتکو«ِ اطٍ مُس  تَقیمعَلىٰ ص  ِ
ستق ش مِیصراطِ م ستق یقرآن ظنّ یعیرت ست؟ م صراط  میا صال  ست. ا صراط ا ست؛  ا

 نیممکن منحر  شود، و ب ریدر آن جاده غ یاست که رونده یاصراط جاده ست؟یچ
هرگز  ایخطوط  یهیبق س    ت،ین ش    تریخط ب کی تیربوب یو نقطه تیعبود ینقطه
 نیاس  ت ب میخط مس  تق کیاقط  رس  اند،یمنحر  اس  ت به زحمت م ای رس  اندینم

 .تیو ربوب تیعبود ینقطه

 

 کیش   وند اقط  تیهدا دیبا نیکه به داللت ربّ العالم ن،یمکلّف نِییمهد ینقطه حاال
در بُعد  ایو  نیدر بُعدِ تکو ،یو داللت ربان تیهدا میخط مستق ایاست. آ میخط مستق

شر ست.  عیت ست. احتمال اعوجاج ا شک اعوجاج ا ست.  اعوجاج دارد؟! ظنّ اعوجاج ا
 .«میصراط مستق یعل یربإنّ »
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یكَ لِتُخرِجَ النّاسَ مِنَ الظّلمَاتِ إلَ»: میاول س    وره ابراه یهیآ ای تابٌ أنزَلناهُ إلَ  یالر، كِ
که  نیقیاس  ت. مادون  نیقینور واحد اس  ت، ظلمات متعدد اس  ت. نورِ واحد «. النّور

ست و  ست  ایظنّ ا سردرگم ایشکّ ا ست،  ست.  یاحتمال؛ ظلمات ا ست، انحرا  ا ا
 یکمتر در ش    ک، کمتر در ظن اس    ت. به طور کل ،یاحتمال لتِدر دال ادیانحرا ِ ز

 .است ینیقیو  یبدونِ انحرا ، علم مِیصراطِ مستق

 

ِصرَاطٌ عَلَ»حجر:  یسوره41 یهیآ نیهمچن و ستَقِ یّقَالَ هَذَا  لَکَ  مَیلَ یإنّ عِبَادِ مٌ،یمُ
است. در ظنون دخالت دارد،  یعقالن یهانیقی ریدر غ طانیسلطانِ ش« ُسلطَان هِمیعَلَ

شکوو، در احتماالت دخالت دارد. ول صد، و  یِعقالن نیقیکه  یکس کنیدر  صد در 
صد  نیقیو  یعلم میکند، هرگز انحرا  از صراط مستق دایصد   درصد  یعلم نیقی

 .در صد نخواهد داشت

 

رَاطٍ  یبِالعَدلِ وَهُوَ عَلَ  مُرُیَوَ وَمَن هُ یس  تَوِیَهَل »نحل:  یس  وره 76یهیآ نیهمچن ص  ِ
ستَقِ قرآن آن است که اگر در قرآن  ریقرآن با غ یهااز ارق یکیاست.  ادیز اتیآ. «میمّ
اض  ااه کالم  گریاس  ت. د یداللت قطع کیولو ظهور مس  تقر، آن  میداللت داش  ت کی

اس   تفاض   ه، تواتر  ت؛یتکرار روا س   تند؛ین یچون قطع اتیکن در روای. ولس   تیالزم ن
که خدا در  میدار ادیز اتی. آکندیم ترینیقیو  ش  تریب نانیمطلب را مورد اطم ت،یروا

عد تکو ت،یو ربوب تیو الوه تیکل ابعاد اللّه عد تش    ر نیدر بُ در ص    راط  عیو در بُ
 .است میمستق

 

دار عهده ف،یرا در مثلثِ زمانِ تکل یربّان یعیدالالت تش  ر نیقرآن که باالتر ایآ خوب،
و چهار  یچهار حالت س  لب یانس  ان دارا یاز نظر منطق یاس  ت؟ وانگه یاس  ت؛ ظن
ست که م یجابیحالت ا شت حالت. ا شودیا سلب اش برمبنا جابیه قطع، ظن،  یو 

تا چه رسد  خورد،یباشد به درد نم تندشک و احتمال است. اگر قطعِ انسان بدون مس

 .ظن انسان، شک انسان و احتمال انسان

 

 بَ یالم، تَلِکَ الکِتَابُ الَ رَ»که  دیارمایبقره م یس  وره نیجهت قرآن در نخس  ت نیا از
شک ا. »«هیاِ شکاکون در قرآن ز «هیال  سان ادینفرموده، چرا که  ستند. ک شک  یه که 
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هس  تند. مش  رکان،  اریقرآن بس   یو نادرس  ت یظن دارند، نس  بت به درس  ت ایدارند، 
 .«هیا بیال ر»ارموده  یو در ضمن قاصران. ول راننااهمان، جاهالن، خائنان، مقص

 

 نیس  ه بُعد اس  ت: احتمال که آخر یاس  ت. ش  ک دارا لیش  کّ مس  نود به دل «بیر»
ست ولو  ست، بعد ظن که ب کیمرحله ا صد ا شک که  نجاه در صد. بعد  از  شتریدر 

هستند،  لیمسنود به دل اید در صد است. هر کدام که ص نیقی نجاه درصد است. بعد 
 یلیمسنود به دل یمکلّف نِیقی گرا ی. حتّیسنت قطع ،یقرآن ،یعلم ،یعقل ،یحس لِیدل

شد با ا بلکه  شود،یبلکه حساب ظنّ هم نم شود،ینم نیقیحسابِ  نیقی نیقاطع نبا

 .شودیحساب شک هم نم

 

انسان که احتمال است و شک است و ظن است و  یاصوالً حاالت چهارگانه نیبنابر
و رونده  ندهیآ نیقی س  تین لیدل نیقیباش  د. خود  لیمس  نود به دل دیاس  ت، با نیقی

است نه رونده است نه کم شونده  ندهینه آ ستیخدا حادث ن یهاو علم هانیقیاست. 
  «الیمن العلم اال قل تمیوما اوت»خدا که  رینس   بت به غ کنیش   ونده. ول ادیاس   ت نه ز
سراء، ست، ز ندهیآ نیقی( 85)ا شونده ا ست، کم  ست، رونده ا ست، محو  ادیا شونده ا

ست. بنابر سان م یکه برا نیقی نیا نیشونده ا سنود به دل دیبا دیآیان شد.  یلیم  ایبا
از  یحال ره نی. بنابریدرون ای یقاطع برون لیو دل ،یمنطق یِعلم ،یعقل ،یحس   لیدل

. مثالً خوردینباش  د به درد نم یقاطع لیانس  ان که مس  نود به دل یحاالتِ چهارگانه
شک قابل قبول  نیشک دارم! ا یطورنیهم ؟یشک دار لیشک دارم. به چه دل دیبگو

 .از اعراب ندارد یشک محل نی. استین

 

به چه دل نیقی دیبگو ای حاالتِ  نیاز ا یندارند. هر حالت دهیاا لیدلی! بل؟یدارم. 
اعتبار اس  ت. چه احتمالش، چه  ینباش  د، ب یقطع دِیّمؤ لِیچهارگانه که مس  نودِ به دل

عد خواهدیم یقطع لیاش دلاش، همهاش، چه ظنّش، چه قطعش    ک . در هر چهار بُ
چرا  د؟یچرا ظن دار د؟یچرا احتمال داد د؟یردباش  د که چرا ش  ک ک دیبا یقطع لیدل
 د؟یدار نیقی

 

 نیقیاس  ت که هش  ت باب اس  ت.  یدر بُعد س  لب ایاس  ت،  یجابیدر بُعد ا ای نیا حاال،
 نیعدمش، ا ای یزیداش   تن به وجود چ نیقی ن،یظن همچن ل،یداش   تنِ مس   نودِ به دل
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شتن به وجود چ شتن به وجود چ نیعدمش، ا ای یزیدوتا. ظن دا شک دا  یزیچهارتا. 
شت نیا م،عد ایتا. احتمال به وجود شش نیعدمش، ا ای ست. ه تا.  م چهار مرحله ا

 .هم چهار مرحله یچهار مرحله، سلب یجابی. ااشیجابیو ا اشیسلب

 

ها هستند، و تمام حوزه ادیز اریما از صاحب معالم و اصحابش که مت سفانه بس حاال
ش یشعله نیرا ا سؤال م« الداللة یظنّ» نیآت ست؛  شما که میکنیبودن قرآن گراته ا  :
از هر  میدار یدرون یو ادله یبرون یما ادله د؟یدار لیاس    ت دل یقرآن ظنّ دییگویم

به  د؟یدار لیدل ایاس  ت، آ یظنّ دییگویاس  ت. ش  ما م «ةالدالل یقطع»که قرآن  یجهت
 ل؟یچه دل

 

 یباش  د. بله، حرو  مقطعه یکه ظنّ دیاوریاز متش  ابهات ب یحت هیآ کی یحت ش  ما
که اختصاص به صاحبِ  ی. رمزستیستند. رمز دال نرمز ه ستند،یاصالً دالّ ن یقرآن
او  یبرا اهمد،یو بدون غبار م یرمزها را ص    د در ص    د و قطع نیدارد، و او ا یوح
 یاس ت، نه احتمال یاس ت، نه ش ک یاس ت، نه ظن یاو، نه قطع ریغ یاس ت، برا یقطع

ست که رمز را م صاحب رمز ا ست.  ست. چون رمز ا ساناهمدیا صاحب رمز  ی. ک که 
از ابعادِ چهارگانه نخواهند داش    ت.  یبُعد چیدر ه ینه اثبات یاص    الً نه نف س    تندین

 چیه ی. دالّ براستیبعدش اصال دالّ ن کیسه بُعد است،  یقرآن که دارا نیا نیبنابر
که دو بُعد  گرشیو... ابعاد د« ن»، «المر»، «الم»اقط الف، الف اس   ت  س   ت،ین یزیچ
الداللة است؟!  م چرا  یظنّ ایمحکمه آ اتیمحکم است. آ اتیعد آبُ کیاست،  گرید

ست؟  ست؟ ظنّ یظنّ ایآ« مِنهُ آیاتٌ مُحكَمات»محکم ا  ایآ ،یاحتمال ،یشکّ ،یمحکم ا
 .است که محکم است یو داللتِ قطع است «میصراط مستق»محکم است؟!  هانیا

 

. دیکن دای  دیتوانیمحکم نم هیآ چیرا ش    ما در ه یبودن داللت قرآن یظنّ نیا نیبنابر
متش    ابهات  اتیمحکمات، و آ اتیآ نیکه ب ییهامتش    ابهات، از ارق اتیدر آ یحت

متش  ابهات را  اتِیآ یمحکمات بدون دقت داللت دارد، ول اتِیاس  ت که آ نیاس  ت، ا
 یتش    ابه لفظ هیآ میارجاع به محکمات. عرض کرد ای ،یدقت خود ایدقت کرد.  دیبا

«  جاء» نیا کهنیا ی، معن«اهلل دی»، «جاء ربک» یهیآ یواقع یمعنا ااتنی یدارد، اما برا
با دقّت  س  ت،ین ها«دی» ریمانند س  ا« اهلل دی»در  «دی» ای س  ت،یها ن«جاء» ریمانند س  ا

 .است یکاا یدقّت درون ای یبرون
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که خدا تاتًا، ص   فاتًا،  یطورهمان «ءیکَمِثلِهِ ش   َ  مَیلَ»مثل  ،یدرون قرآن یِبرون دقت
اس    ت، محدود  یجس    مان گران،ید «ِدی»او هم مانند ندارد.  «ِدی»ااعاالً، مانند ندارد، 

خدا  «ِدی» یول ،یدارد، محدود است از هر نظر یدارد، ابعاد هندس یکیزیاست، ابعاد ا
 در نیاست، نه محدود است، نه آغاز دارد، نه انجام دارد. ا یماننه جسم است، نه جس

عد برون از  یاهیارجاع به آ یعنی) اتیآ یبرون ،یقرآن یِدرون یعنیاس    ت.  یقرآن یبُ
، «اهلل دی» یهیخود آ یدر بُعد درون کنیمتشابهِ مدّ نظر(. ول هیدرون قرآن و خارج از آ

را « السلطان دی» کند،یمعنا م دیرا ز «دیز دی». کندیرا معنا م «دی» یکلمه« اهلل»خود 
ست.  کند،یسلطان معنا م شور ا سلطه بر ک . اهلل کندیمعنا م« اهلل»را هم « اهلل دی»که 

 یخلق دِی ست،ین یامالئکه دِی ست،ین یجنّ دِی ست،ین یبشر دِیاست،  یاللّه دِی دشی
که  میمتشابه هم ندار کی یتح نی. بنابرستیچون اهلل خالق است، و مخلوق ن ست،ین
 .باشد یظنّ

 

از دقت  شی  یمحکم به خوب یهیاست که آ نیکه هست ا یمحکم و متشابه، ارق نیب
 یها ارق دارد. بعضدقت ،یدقت کرد. منته دیمتشابه را با هیآ کنیول شود،یم دهیاهم
که  ش   ودیمعلوم م ش   تریب میکنیدقّت م ش   تریاما هرچه ب. «ات مّل»: دیگویها موقت

تفکر  د،یدر قرآن تذکّر کن دیگویم یوقت کنی. ولثالًم هیحر  غلط است. ات مل در کفا
قدر تفکر کن نیا د،یکن که هر  تدبر کن د،یاس    ت  قدر  با عقل و علم  د،یهر  قدر  هر 

. دیرس  یبه مطالب قرآن م ش  تریب د،یدر قرآن بنگر م،یمس  تق دِیخود با د یمعص  ومانه
 ریغ ایغلط  یظارهاانتبدون  ها،لیمطلق، بدون تحم ریغ ایغلط  یهاارضشیبدون  

قرآن با اص    طالرِ قرآن، بدون  یدر قرآن با لغتِ قرآن، در معان میمطلق، اگر مس    تق

 .است یدرجات یوحدت معنا مسلّم است، گرچه دارا دیبنگر لیتحم

 

دارند؟!  لیدانه دل کی ست؟یچ لتانیاست؛ دل یظنّ دییگویکه م فیقرآن شر نیا حاال،
ّان لِیبرعکم اس    ت. دل لی. بلکه دلرینخ نص  اتیبعض آ لِیدل ت،یّقرآن لیدل ت،یرب

کتاب  نیبقره است   و در ا یکه در سوره یاهیآ نی. مثالً اولاتیبر کل آ لیهستند، دل
بحث « الکتاب و الس   نة نیالقرآن ب»اس   ت:  یاقه یوعموض    ریکه از ده کتابِ تفس   

الداللة  یکه کلّ قرآن را قطع یاتیاز جمله آ «هیاِ بَیالم تَلِکَ الکِتَابُ الَ رَ»     میاکرده
 بیال ر»ارموده اس  ت  ،«هیال ش  کّ ا»اس  ت. نفرمود که  هیآ نیاس  ت، همکرده یمعرا

 .«هیا
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شکّ مسنودِ  ایدرست است،  لیشکّ مسنود به دل ایچند بُعد است،  یشک دارا خوب،
 ریمس  نود اس  ت. ش  ک غ ریش  کِ غ ایاس  اس( اس  ت،  یب لِی)ناتوان، دل لیعل لِیبه دل

. نه خوردیبه درد نم نیندارم. ا لی، چرا؟ دل«من شک دارم» خورد،یمسنود به درد نم

 .شک کی نی. ارستناد لیدل یدرست دارد و نه حت لِیدل

 

سنودِ به دل یشک ست. مثلِ ادلّه یلیعل لِیکه م سان یا الداللة بودنِ  یظن یکه برا یک
ست. تمام ادله لیشان علهتمامِ ادلّ آورند،یم لیقرآن دل صد مخدوش ا صد در  شان 

 .شک کیهم  نی. استیصحت هم در آن ن یشائبه یاست، و حت

 

ش  کّ  چیقرآن ه نیکه ا دیگویم «هیا بیال ر»اس  ت.  لیش  ک مس  نود به دل نکهیا ای و
ستند به دل یشکّ یعنی ست؛یدر آن ن یمسنود شد، ندارد. بله، شکّ  لیکه م درست با

. در کلّ قرآن، ستین حیصح لِیشکّ مسنود به دل کنیهست؛ ول لیعل لِیمستند به دل
قرآن، داللتًا، مدوالً، لغتًا،  اتیآاتاب. خود آ لِیلخودِ قرآن، آاتاب آمد د د،یمراجعه کن

خود را  تیانیوح نیو آخر نیبرتر تِیّو نوران تیدر کلّ ابعاد، ربّان الً،یجملتًا، و تفص   
 .«نیلّلمُتّقِ یهُدً هِیاِ بَیتَلِکَ الکِتَابُ الَ رَالم، »: دهدینشان م

 

را دارد، و  یهست که تحملّ احتماالت یاتیقرآن است که آ اتیاز خصوص یکی حاال،
. در تحمل با یدالل نییتحمّل تب ایاست،  لیتحمّل با تحم ایتحمّل دوگونه است:  نیا

در تحمّل بدون  کنیول ش  ود،یو متناقض و متض  اد م نیمتبا یاس  ت که معان لیتحم
ن ،یلغو یِلیدر تحمّل دل ل،یتحم باالتر نیباالتر یابرمب بالغت، اگر  نیاص    احت و 
مراد است.  یمناسبِ متسانخ و متکاملِ متعدد باشد، همه مراد است. تمام معان یِمعان

وال » نا ،یها هم عطف اس  ت هم اس  توقت یبعض   نا ،یاس  ت ایمثالً واو عطف اس  ت 
هم واوِ عطف اس    ت، هم « و» نجای( ا7عمران،)آل« الّا اهلل، والراس    خون لهیت و علمی

 .کنندیم عیو با هم تجم دهندیچون دست به دست هم م نا ،یاست

 

هِنّ  تَرَبّص   نَیَوَالمُطَلّقَاتُ »اس   ت که:  هی، آ«قروء»که در  دیمثالً ارض کن حاال، بِ نفُس   ِ
که اصالً  هی   بق کنندیها به قرآن نظر موقت یکه بعض هانیاز اق یگروه«. ثَالَثَةَ قُرُوَء
اس  ت در قروء، و مجمل اس  ت چون  هیآ کی ه،یآ نیکه ا ندیگوی!        مکنندینظر نم
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مراد  یکدام معن س   تیاس   ت، هم طهارت، و معلوم ن ضیهم ح ،یلغت عرب رد« قُرء»
 !!است

 

اگر منظور طُهر بود  ،«ضیَثالثُ ح» ارمودیبود ک  ه م ضی! اگر منظور خ  دا حب  اب  ا
طُهر،  دییبگو دیاگر شما بخواه د؟یشما داناتر از خدا هست ای، آ«ثالث اطهار» ارمودیم
یگویم« قروء» یبگو دیبخواه د؟ی یگویم« قروء» ض،یح دی که عقلش  یمگر کس     د؟ی
و درو  اهمدیاس  ت و درس  ت م لمکه س  ا یش  ده! کس   ضیش  ده، علمش ح ضیح

 .ضیح دیگویم ضیولو متوسط دارد؛ به ح ح،یصح

 

نوش   ته بود، اوت کرد،  ینیخم یآقا ریآمده بود و ش   رر بر تحر جانیا ونیاز آقا یکی
 ضیاس    تفاده از لف  ح «ضیَح»گفت که در  ه؟یچ« ثالثة قروء»گفتم  امرزد،یخدا ب

ست ن ستفاده نکرده!! گفتم آ لیدل نیبه هم ستیدر  ست؟ین «ضیح»در قرآن  ایقرآن ا
 ...ست؟ی( در قرآن ن4و طالق، 222)بقره، «ضیمح»ندارد؟ مگر کلمه  ضیقرآن لف  ح

 

 ندیگویم ونیو طُهر را آقا ضیو اقلّ ح«. اطهار»است هم  «ضیَح»هم « قروء» ن،یبنابر
و  ضیسه ح یعنی« ثالثة قروء» نکهیا یروز است. برا 29 میگویروز است، و من م 26

 .استروز  29سه طُهر، حداقلّش 

 

نا حاال، َا البَ». مثالً میدار ادیز ییدر قرآن چند مع نا تَیوَإت جَعَلن ّاسِ وَأم َةً للن َاب «  مَث
که  نیا یمعنا مراد اس   ت. برا 14چهارده معناس   ت و هر « مثابة»(. در کلمه 125)بقره،

 14از  یکیمعنا بود، اگر مقص  ود  14از  کیهر  ایمنجاتًا  ایمطااًا  ای ایاگر مراد مش  ربًا 
هر  ی. ولش    دیم انیاگر منظور دوتا بود، همان دوتا ب ش    د،یم انیب یکیهمان  دبو

 یعنیو همه مراد است.  د،یاست. در کتب لغت نگاه کن یِلغتِ عرب یِچهارده معنا، معان

 .استلف  چهارده معنا را اراده کرده کیقرآن با 

 

معنا محال  کیاز  شیدر ب اس  تعمال لف  ندیگویم کنند؟یدر اص  ول چکار م ونیآقا
ست. م ست نه برا یبرا مییگویا ست.  یخدا. خدا دارا یما محال ا مقام جمع الجمع ا

که  ی( در هر آن29)الرحمن،« ش    ن یهو ا ومیکل »خدا که مقام جمع الجمع دارد و 
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از خدا هم  ایرا در بر دارد، آ قیکلّ خال ورا  تیآنات اس  ت، ش  کون کلّ ربوب نیکمتر
 .ستیاز انسان هم محال ن ًایمحال است؟ ثان

 

هم  جانیا« الم، تلِکَ الکِتاب«. »اطهار»اس   ت هم  «ضیَح»هم « قروء» نیبنابر حاال،
چند احتمال اس  ت که با هم  جانیاس  ت. ا یکه حر  رمز« الم»چند احتمال اس  ت. 
احتمال.  کی نیاست، ا خبر« تلک الکتاب»مبتدا و « الم»است.  یتوااق دارند و تکامل

 یاحتماالت مختلف «نیللمتق یهُدً هِیاِ بَیالَ رَ بالکتا»ص  ورت  نیمبتدا، در ا« تلک»

 :دارد

 

  «میحَک یٌلَعَل نَایاُمّ الکِتَابِ لَدَ یوإنّهُ اِ»اس  ت: « امّ الکتاب»اولش به  یاش  اره ،«تلک»
 یِاس  ت، در محض  رِ علمبوده« امّ الکتاب»آن که در « تلک الکتاب»(. خوب 4)زخر ،
 لیقدرش، در تفص    یلهیاس   ت. کلّ کتابِ قرآن، در اجمالِ ل« الکتاب»همان  ،یربّان
سوره  شترشیب ص حمد،در  صد، همان  نیاش، اکلّ شترِیب لیو در تف صد در  ست  در

ست.  ست که نزد خدا ست، آن یخدا که محورِ کتابِ ربّان«ِ ام الکتاب»کتاب ا چه نزد ا
نازل ش  ده اس  ت. کلّ علم که نازل نش  ده، آن  ادیاس  ت؛ همان بدون کم و زخدا بوده

 فیرا تا آخر زمان تکل لفانکلِّ مک ااتِینازل ش    ده که قابل نزول و امکانِ در یعلم
 .احتمال اول نیدارد. ا

 

 یلهیچه در لقدر نازل ش  د. آن یلهیاس  ت که در ل ی، همان کتاب«تلک الکتاب» دوم،
، الر»قرآن است. از جمله داللتش  نیا اشلیقدر نازل شد؛ مجمل و مختصر بود، تفص

دو بُعد  یکتاب دارا نی(، ا1)هود،« كِتابٌ أُحكِمَت آیاتُهُ ثُمَّ اُصِِّلَت مِن لَدُن حَكیمٍ خَبیرٍ
است که  نیا« احکمت»: بُعد اول ی، البته در ابعاد«اُحکِمت» اتیبُعد: کلّ آ کیاست. 
 نیوآله وسلم( ا هیاهلل عل یمرحله نازل شد بر قلب حضرت رسول)صل نیدر اول یوقت
 اشلیکه تفص   یقرآن نیکلّ ا ش  بهکیتکرارات، نبود بلکه  نیالفاظ، ا نیا الت،یتفص  
شد،  23در  شد.  غمبریبر   شبهکیسال نازل  ّصلت»نازل   شبهکی« احکمت«: »ثُمّ اُ
کلّ قرآن نازل  غمبریدر همان ش  ب قدر بر   ش  بهکیس  ال.  23در « اص  لّت»س  ت و ا

 هانیمائده، ا اتیآ یمرحله نیبعد، تا آخر یلیتفص یقبل و نازل شده یلیتفص یشده
صلّت»به طور محکم بود،  قدر  یلهیمفصل قرآن قبل از ل اتیسال، که آ 23در « ثم ا

 .دو نیا. «ریخَب مٍیمِن لّدُن حَکِ»قدر، نازل شده  یلهیو بعد از ل
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دو جهت  مییگویکتاب هم م لِیدر بُعد تفص« الکتاب»، کلمه «تلک الکتاب»در  سوم،
 نیهم کنیکتاب اس  ت، ول لیحمد از تفص   یحمد. س  وره یجهت س  وره کیدارد: 
ست، تفص لیحمد که تفص یسوره ست. برا شترشیب لیکتاب ا که  نیا یخود قرآن ا
بعًا مّنَ المَثَانِ نَاوَیوَلَقَد آتَ»  دایمکرر   یهیدر کلّ قرآن هفت آ« العَظِم قُرآنَوَال یس    َ
 .ندارد که تکرار شود هیاز قرآن، هفت آ یجا چی. هدیکنینم

 

راجع به بسم اهلل گفتم،  م،یکردیهست که با امامِ جماعت مسجد الحرام بحث م ادمی
. گفتم  م سوره حمد ستة ستیگفت ن ست؟ین ایبسم اهلل جزء سوره حمد هست  ایآ

سبع،  م  ست نه  ست؟ ا «یسبع من المثان»ا عبداهلل  خیش یجنابعال ًایاوالً، ثان نیکجا
ب هس  تم،  جانیگفت نه من هم ؟یچطور هس  ت هم نهیدر مکه، در مد دیهس  ت لیبن س  ُ

در  یبسم اهلل است و قرآن است، ول هااز سوره یگفتم چطور بسم اهلل در وسط بعض
إنَّهُ مِن ُسلَیمانَ وَإنَّهُ بِسمِ »بسم اهلل است؟  ریبسم اهلل، غ ایآ ست؟یها قرآن نرأس سوره
نِ الرَّاللَّ     هِ الرَّ است، جزء  مانیکه کالم سل «میالرح منبسم اهلل الرح» نیا« حیمِحم     ٰ

ست؛ ول سم اهلل با هم نیهم کنیقرآن ا سوره ادیبدون کم و ز ر،یتعب نیب  گرید یهادر 
. اردا شب گوش کردم خوانمی! خالصه قانع شد و گفت از اردا شب مست؟یبسم اهلل ن

نخواند. آمد که برود خواست که از من رد شود و در برود، نگهش داشتم و گفتم  دمید
ند فت اگر م ؟ینخوا ندمیگ ته هم م یحت خوا ندمیاگر آهس     من را  یص     دا خوا

 .کنندیم رونیاست و مرا ب یرااض نیکه ا ندیگویو م ددنیشنیم

 

َد آتَ» حاال، َاوَیوَلَق َانِ ن ًا مّنَ المَث بع کلّ قرآنِ  م،یقرآن عظ نیا «مَیوَالقُرآنَ العَظِ یس    َ
بعًا مّنَ المَثَان»اش که س  وره 113مفص  ل اس  ت در   نیحمد اس  ت. ا یس  وره اش«یس  َ

 .سوم یمعنا

 

اش    اره ش    ده  اءیکه در کُتب انب یهمان کتاب«: الکتاب»، «الم، تَلِکَ الکِتَاب» چهارم،
تکر شده، در کتابِ تورات،  اتیالسالم( که خصوص هی)علینب یایاست، در کتابِ اشع

شاره به ا ل،یدر کتابِ انج صاحب ا نیا سولِ ا نیکتاب و  شهرِ ا نیکتاب، ر  نیکتاب، 
قرآن همان کتاب است  نیا«: تلک الکتاب»کتاب شده است؛  نیا اتیکتاب، خصوص

 .به آن اشاره شده است ایکه در کتب انب
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 یعنیاس   ت.  یانیوح یهاکلّ کتاب نی، الف و المِ جنم اس   ت. ا«تلک الکتاب» بعد،
با  یانیوح یهاکلّ کتاب کنیاس   ت، ول ادیز اریاز طر  خدا بس    یانیوح یهاکتاب

 .«تلک الکتاب»قرآن موجود است،  نیاضااه در ا

 

شارٌ إل« تلک»بود، که « الکتاب»، «تلک» نی، ا«تلک الکتاب» بعد، مذکور نبود،  اشهیم
 .و الکتاب خبر بود

 

 بیالر»کتاب در بُعد اول، دوم، سوم، چهارم،  نجم  نیا« تلک الکتاب» گر،ید احمتال
 نیش    ی  اءیاس    ت که انب یکتاب همان کتاب نیکه: ا نیدر ا س    تین یبیر چیه. «هیا

اس  ت، « الکتاب لیتفص  »کتاب  نیکتاب کل مطالب اس  ت. ا نیاند. ابش  ارتش را داده
شه نیا س یکتاب نق ست،  «ابامّ الکت»همان  ریتف  یشک ،«هیاِ بَیتَلِکَ الکِتَابُ الَ رَ»ا

 ای: آشودیسؤال م جانیا یوانگه. «نیللمتق یهُدً» ست،یقاطع در آن ن لِیمسنودِ به دل
شد همه هیآ نیکه ا یقرآن وقت شده بود؟ نخنازل  کلّ قرآن « الکتاب».  م ریاش نازل 

اوالً، به طور  یعلم ربّان راش، داش و نازل نش  دهقرآن نازل ش  ده نی. جواب: اس  تین
مختص   ر،  یمفص   ل و مقدار یرس   ول مقدار یِانیمفص   ل و مختص   ر، و در علمِ وح

کتاب اش  اره به کلّ قرآن اس  ت، کل قرآن  نینه، ا یمفص  ل نازل ش  ده مقدار یمقدار
ل یچه نازل ش   ده  نیمختص   رش، ا یاش، چه نازل ش   دهاش، چه نازل نش   دهمفص   ّ

 .است« الکتاب»

 

گانه احتماالت  نج نیدر ا یشک چی. هستیدر آن ن یبیر «هیا بیالکتاب ال ر تلک»
که به  «بیر»دارد، و  لیدل «هیا بیال ر»اش هم مسند به ادلّه است. وجود ندارد. همه

 .ندارد لیشک مسند است، هرگز دل یمعن

 

تاب» نیس    ؤال: چرا ا حاال، لک الک مده؟یحمد ن یدر اول س    وره« ت چون قرآن  ا
 نیاس   ت. ا یربان میتعل نیاس   ت،  م ا یربان اتشیکه آاس   ت، چنان یربّان اشبیترت
یكَ وَحیُهُ، وَقُل رَواَل تَعجَل بِالقُر»که  یربان میتعل بلِ أَن یُقض    ىٰ إِلَ بِِّ زِدني آنِ مِن قَ
اس  ت. حاال  یربّان فیاس  ت که قرآن ت ل نیبر ا لیکه دل امتیق یورهس   اتیآ ای« عِلمًا
 امد؟یحمد ن یدر اول سوره« تلک الکتاب»چرا  یربّان میتعل نیدر ا
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 نیاست از کل کتاب. بنابر یلیخودش مختصر تفص حمد یکه سوره نیا ی: براجواب
ست.  ّصلِ بعد« تلک الکتاب»جدا صر قبل رد،یگیرا م یهم قرآنِ مف  یو هم قرآنِ مخت

سوره صر قبل یرا. هم  ست که قرآن مخت شامل ا ست، و هم بق یحمد را  ُسوَر را  هیا

 .«هیاِ بَیالکِتَابُ الَ رَ تَلِکَ»است.  یکه قرآن مفصل بعد ردیگیم

 

اهدِنَا »حمد اس  ت  یدر خود س  وره میدار میکه در ص  راط مس  تق یااز جمله ادله و
رَاطَ المُس   تَقِ نه؟ مگر خدا به ما امر  ایدعا را  نیاس   ت اخدا اجابت کرده ایآ «میالص   ّ

و  دیدعا را بکن نیاس   ت به همگان که ا. خدا امر کردهدیدعا را کن نیاس   ت که انکرده
ست که ببت نکردهاجابت نکرده؟! اگر اجا ست! وانگه خودیا صد  یامر کرده ا اجابت 

َسب آ ست بر ح صد ا ست،  م آ یحاال اگر قرآن ظنّ ،یربّان اتیدر  صراط  ایالداللة ا
باشد. عباراتِ  میتا چه رسد که صراط مستق ست،یالداللة صراط ن یاست؟! ظنّ میمستق

ستق صراط  یداللت قرآن تیقطع ادگریار یدو بُعد م،یصراط و م شد  ست. اگر ظنّ با ا
قصور  یرو ایرا کردند  الیخ نیکه ا یکسان نیباشد. بنابر میتا چه رسد مستق ست،ین

صور عقل ،یعلم ص ،یق ص ،یعلم ریتق صور ا ،یعقل ریتق ص ،یمانیق  دیبا ،یمانیا ریتق

 .را جمع کنند و بروند سراغ کارشان شانیهادرس

  نَه جوالن گَه توست مرغیس یمگم، عرصه یا

 یداریو زحمت ما م یبریخود م عِرض

سال قبل نگفته بودند و در حوزه نیا اگر صد  صد  ان ها نقش نگراته مزخر  را چهار
ها. ما اتصال ها و سه ربعو سه ربع انداختندیبود؛ سه ربع ساعت ما را به زحمت نم

س میهم با عالَم دار ینترنتیا ض یو اگر ک جواب دادن  یقرآن دارد، ما آمادهبر  یاعترا
 یکتاب شده است، و بعض کیاند کرده انیحیکه مس یراضاتو اعالً جوابِ اعت م،یهست

 م،یدهیو ما جواب م کنندیاعتراضات را نقل م نیشبها و ا آورندیم فیبرادران تشر
شما دعا کن قیخدا توا نیبنابر سلمان یجوابگو میکه ما بتوان دیدهد و  ضات م  یاعترا

سلمان صور  یبرمبنا ایرا که  دانمعتق ریکااران، معتقدان و غ ریکااران و غ ،یو نام  ایق
 .میدارند ما  اسخگو باش یعناد ضد اسالم ای یاسالم ریتقص

 ورحمة اهلل وبرکاته کمیعل والسالم

 


