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 قطعی الداللة بودن قران

 

 

 

 

 

 میبسم اهلل الرحمن الرح

 نیآله الطاهر یمحمد و عل یاهلل عل یوصل نیهلل رب العالم الحمد

 

قرآن،  یِداللت تِیما بر قطعّ یداللتِ قرآن، در استداللت قرآن تِیظنّ انِیاست مدع ممکن
[ که دییگوی]و م دیکنیاسممممتدال  م یشممممما به کتاب ندیاعتراض کنند و بگو گونهنیا
اثبات  دیخواهیم ی. با ظنّمیدانیم یکه ما همان کتاب را ظنّ ،«سممممتین یقرآن ظنّ»
 !؟ستین یقرآن ظنّ نیکه ا دیکن

 شمممودیکه قرآن نم میکرد تی ثب ،یقرآن ریغ یاوالً با اسمممتدالال  م،یچند جواب دار ما
اسمت. که  اتیعبارات و آ نی رغیو بل نی رحیو فصم نی رانیباشمد. بلکه روشمن ب یظنّ

 .هم در داللت  قدم دارد یربّان یهایوح ریبر سا یحت

 د؛یمطلب ندار نیبر ا یلیالداللة است، هرگز دل یقرآن ظنّ دییگویکه شما م نیا ًا،یثان
 لهیرا هم که امکان دارد، به وسمم یاو ادلّه میرا از شممما نقل کرد یا! ما ادلّهلیجز عل
 .میو نقض کرد میها استدال  شود، نقل کردآن

صالً دل اشندهیگو نیشما که ظاهرًا نخست یادعا نیا ثالثًا، ست، ا  یلیصاحبِ معالم ا
 .است اوردهیادّعا ن نیهم بر ا
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که  لیاسمممت. بالدل لیعل لِیبا دل ایاسمممت؛  لیبِالدل ایقرآن،  تِیظنّ یِادّعا نیا نیبنابر
به آن ادلّه  ًاانیهم که اح یا. ادلّهسمممتیهرگز قبو  ن لیبالدل یاسمممت، و دعوا لیبالدل

 .ستیامکان استدال  به آن ادلّه هست، کالً منقوض است و ن ایاند، استدال  کرده

 یلینداشممته باشممد، اگر هم دل یلیکند، و بر آن ادعا دل ییادعا یکسمم هیعل یکسمم اگر
و  لش،یادعا، مانند دل نیا نینقض شممود و کالً رد گردد، بنابر لیدل نیداشممته باشممد، ا

 ریغ یهااز کتاب یکتاب چیدر ه ی. وانگهسممممتیمانند ادعا، هرگز قابل قبو  ن لیدل
 یشمکّ ایاسمت،  یاحتمال ایاسمت،  یگفته نشمده اسمت کهظ ظنّ یسمخن نیچن ،یسمماو

عقل سخن  یبر مبنا دیگویسخن م یاست. شخصِ عاقل  ا چه رسد خالقِ عقال، وقت
بر  اشیانیسممممخن وح ،یکلّ تِیمیرح ی.  ا چه رسممممد خالق عکقال که بر مبناندیگویم

که کالً در  لیقب نیاسمممت، ب الس اسمممت، و از ا انیاسمممت،  ب تینور اسمممت، هدا یمبنا

 .قرار دارد یو مدلول یداللت تِینوران نیباال ر

. عرض دانندیالداللة م یکه خود قرآن را قطع یا یدنباله بحث با اسممممتدال  به آ فعالً
 یانیو وح تیّنشممانه. نشممانهِ ربان یعنی تیاسممت. آ یربّان اتِیکه قرآن در کلّ، آ میکرد

شانه د اتیآ نیقرآن، خودِ ا اتِیبودنِ آ ست. ن  نیکند که ا تی ا  ثب ستیالزم ن یگریا
 یاالداللة، ادلّه یظنّ یالجامِ خصم، و ردّ ادّعا ی. گرچه ما برااست یربان اتِیآ ات،یآ

شنگر لیامّا آفتاب آمد دل م،یآورد شن بودن و رو به ماه  یازیآفتاب، ن یآفتاب. در رو
و القرآن ». دیهسممتند به نور خورشمم ازمندیها هسممتند که نبلکه آن سممت،یو سممتارگان ن

ب روا« الشمممم  یکجر یجری قرآن بر  انی(، جرالسمممالمهیباقر )عل اماز ام یتیبر حسممم 
 انیجر امه،یالق ومیمکلفان،  ا  کلِّ یِازهایافکار، بر علوم، بر قلوب، بر اعما ، بر کلِّ ن

 .است دیخورش

شب دارد، روز  دی. خورشستین یقرآن انفجار یاما برا گرددیمنفجر م دیخورش بلکه
 نی شممعشممس( اسممت؛ و ا تی)ظُهر و نها مروزین شممهیقرآن هم کنیدارد، ول مروزیدارد، ن
شب َشبَّه، با هم فرق هی  شبَّهٌ بِه و مک شده منتها مک ست که به محسوس  ها دارند. درست ا

است که  یبه محسوس هی شب نیا کنیقرآن است، ول شبّهاست، و مک دیمشبهٌ بِه خورش
 .همگان قبو  دارند

 

 :یقرآن یدالل تیکه داللت دارد بر قطع ف،یاز قرآنِ شر یا یآ حاال،
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ع بدِنا فأ وا  یممّا نزّلنا عل بٍیر  یو إن کُنتُم ف» وره بقرهظ سمممم 24و  23 اتیجمله آ از
سوره بقرهظ  159 هیو آ «نیمِن مِثلِه وادعوا ُشهداءکُم من دونِ اهلل ان کُنتم صادق ۀٍبِسور 
َّذِ»  َا مِن  اْلب  ْکتُمکون ی  ن یإنَّ ال َاتِیِّم ا أنزَْلن َّاهکیَّمِن ب عْدِ م ا ب  یو اْلهکد  ن اْلکِتَابِ  یاسِ فِلِلنَّ ن

 .« اللَّاعِنُون  ْلع نُهکمکی اللّهک و  لع نُهکمکی أولَمئِک  

 

شود، و آن  یممکن است سؤال...«  بٍیر  یو إن کُنتم ف»سوره بقره، که  23 هیبه آ راجس
 یاستغراق یِنف ،«هیف بیالم، ذلک الکتاب الر» او  سوره بقره  هیاست کهظ آ نیسوا  ا

ست؛ کلِّ  ست از ر یو داللت علم نیقیها را. کلِّ مادونِ  «بیر »کرده ا  بِیرا که اعمّ ا
کمتر که ظنّ است؛ کل  بِیر ایکه شک است،  نیانگیم بِیر ای است،که احتما   ادیز
لب کرده اسممت؛ و آ ،یشمماکّ ،یظانّ ،یها را کالً از هر مر اب بیر لبِ کلّ نیا ایسمم   ،یسمم 

است؛ منافات  یندارد؟ جواب منف« ع بدِنا یممّا نزّلنا عل بٍیر  ینتم فو إن کُ»منافات با 
ستظ گاه ر  چند «بیر » نکه،یا یندارد. چرا؟ برا ست، گاه ر یقو لِیبا دل بِیگونه ا  بِیا

 .است لیدل یب بِیاست، گاه ر یقو ریغ لِیبا دل

 

منکران قرآن هسممممتند، که اگر  شممممک،ک دارند، ظنّ ...«  بٍیر  یإن کُنتم ف»در  مخاطب
مسنود به  ای هانیا ست؛ین یانیاحتما  دارند که قرآن کتاب وح ایدارند، شک دارند، 

 یلیو دل ل،یعل یلیکه با دل یاسممت. کسمم لیعل یلیمسممتند به دل ای سممت؛ین یلیدل چیه
علم اسممت، برخالع برهانِ قاطس اسممت؛  رخالعنادرسممت که برخالع عقل اسممت، ب

او هسممت؛ قابل برطرع شممدن  یکه برا یبیر ایدو حالت داردظ  نیا کند،یاسممتدال  م
. به  مام وجود، بیاسممت و فرو رفته اسممت در ر «بیر یف» ر،ینخ ای. رید ایاسممت، زود 

 البیغرق شممده اسممت در سمم اش،یدرون یروهایعقلش، علمش، فهمش، درکش، همه ن
و با ادلّه  سممت،ین لیکه هرگز دل ییزهای. چسممتیکه اَعِلّه اسممت؛ ادلّه ن یار ادلّه. دبیر

األَرْضِ  یو لَمکِنَّهک أْخلَد  إلَ» نکهیها د  خوش کرده است. کما امردود است، به آن یقطع
 شممممان،یهسممممتند که اِخالدِ به ارض دارند، زندگ ی( کسممممان176)اعراع،« و ا َّب س  ه و اهک
 ایکوشش و کاوششان مربوط است به ظواهر دن شان،یشان، علمشان، سععقل ،فهمشان

 .«األرض یإل»

 

ةِ هکم و هکم ع نِ اآلخِر  ای الدُّن اةِی ا مِِّن  الح ظَاهِرً عْلَمکون ی »که در سمممموره روم اسممممت  چنان
 دِیبه آخرت، به وجود خدا،  وح ب،یاند به غدسممممتِ رد زده هانی( ا7)روم،« غَافِلُون
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 یرظاه دیاند به آنچه در دزده یکلّ رشِیو قبو  و پذ یها؛ و دستِ اثبا خدا، و رسالت
 .آمده است دیپد

 

«  إن کُنتم» یو مرکز یهسمممتند؟ بکعد محور یچه کسمممان...«  بٍیر  یإن کُنتم ف» نیبنابر
سان ستند که  یک ستند، نه  «بیر یف»ه بلکه  ،«بیبر»نه  ،«بیر یإل»نه  ،«بیر یعل»ه

 نیقی ریدر ظنّ هسممتند، فرو رفته در غ ایدر احتما ،  ایفرو رفته در شممک،  ،«بیر یف»
 نی. بنابرمیکنیکه بعد صمممحبت م یدر ابعاد« ع بدِنا یعل امّا نزّلن»هسمممتند، نسمممبت به 

 .ستین اتیآ نیا نیب ی ناف

 

 یاعجازِ قرآن نِیبر ر یِکه مرحله فوقان یا یو آ ه،یآ نیقبل از بحث مفصممل در ا حاال،
 ن یإنَّ الَّذِ» سممموره بقرهظ  159 هیدوم فعالً، آ هیبه آ میپردازیرا ثابت کرده اسمممت، ما م

 لع نُهکمکی اْلکِتَابِ أولَمئِک   یفِ سِلِلنَّا نَّاهکیَّمِن ب عْدِ م ا ب  یو اْلهکد  نَاتِیِّم ا أنزَْلنَا مِن  اْلب  ْکتُمکون ی 
که  یاسممت که، کسممان نیرفت ا ادمیو  میبگو دیکه با یمطلب «.اللَّاعِنُون   ْلع نُهکمکی اللّهک و 

 میما ندار یزیچ نیچن دانند؟یم یصممد در صممد ظنّ ایآ دانند،یالداللة م یقرآن را ظنّ
 .اصالً

 

ست!  یظنّ« انزلنا» مثالً ست!  یظن «یهد»ا ست!  یظنّ «ناتیب»ا ست.  یظنّ «لعنهمی»ا ا
که  یکسممان نیباشممد؟ بنابر یقرآن قطع ریباشممد، در غ یدر قرآن ظنّ دیز شممودیم ایآ

قرآن را  یاگر کسمم دانند،یالداللة بودن قرآن، ظنّ صممد در صممد که نم یقائلند به ظنّ
اسممت. که  یریزنج وانهیاسممت. د وانهید سممتین اقلبدانند اصممالً ع یصممد در صممد ظنّ

 یقطع د،یالفاظ را بگو نیا یاوانهیاگر د یاسممممت، حت یقرآن قطع ریکه در غ یالفاظ
قرآن را مادون جنون، بد ر از جنون  یعنیاست.  یالفاظ در قرآن، ظنّ نیا دیاست، بگو

سلمان نیقرار دهند. ما چن شرک نی. چنمیهم ندا یکافر نی. چنمیهرگز ندار یم هم  یم
اسممممتظ  یظ قرآن کالً ظنّدیبگو ینفر ملحد کیکه  میهم ندار یملحد نی. چنمیندار
 یِو کالً در بکعدِ وح سمممت،ین یربّان یِوح سمممت،ین یعلم یِوح سمممت،ین یعقالن یِوح
 !!است یظنّ ،یبشر
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هم  هیآ نیا ایآ دانند،یالداللة م یکه قرآن را ظنّ یکسمممان ایآ ه،یآ نیحاال، در ا خوب،
ست؟ کجا یظنّ ست؟  یظنّ شیا صو  ن «نیالذ» !؟ ستین دیمورد  أک« إنَّ»ا !؟ ستیمو
 ست؟ی!؟ کتمان، کتمان نستیفعل ن «کتمونی»

 

، «اْلکِتَاب یلِلنَّاسِ فِ نَّاهکیَّمِن ب عْدِ م ا ب  یو اْلهکد  نَاتِیِّم ا أنزَْلنَا مِن  اْلب  ْکتُمکون ی  ن یالَّذِ إنَّ»
شارا  و روشن بودنِ کاملِ قرآن شده است، و  تیبر قطع هیآ نیاز نظر داللت ا یقبالً ا

ر ایکتمان آ سممت؟ی. کتمان چمیدقت کن دیبا شممتریفعالً ب پنهان کردن اسممت؟ چه  عِصممِ
ص صورًا و چه  ق ست که،  یزی. کتمان در لغت، پنهان کردنِ چریو چه عنادًا؟ نخ رًایق ا

ما   نیدارد که ا یبه مال ازیاسممت. ن ازمندیکه از او کتمان شممده اسممت به آن ن یطرف
 دارد ازیکه ن یزیکتاب نزد شماست، به هر چ نیدارد که ا یبه کتاب ازینزد شماست، ن

 .یکنیو کتمان م ،یبر او ابراز کن دینزد شماست، و با زیچ نیو ا

 

را که  یمثالً پول سممت،یک ، مطلس ن نیما  شممماسممت و ا ینزد کسمم یاگر پول نیبنابر
فرد  نی)اگر ا سممت،یک  مطلس ن نیاند و اگذاشممته یکسمم بیمربوط به شممماسممت در ج

پنهان اسممت خودش.  نیاسممت، ا. کتمان پنهان کردن سممتیکتمان ن نیقبو  نکند که( ا
 یکس بیپو  را در ج نیا یکس نکه خودش پنهان است، ولو حق شماست، ولک یپول
شته بدون اطالع او، ا گرید . پ  حالت پنهان بودن در بکعد قصور ستیکتمان ن نیگذا

 .نه کتمان است و نه اخفاء است ست،یکتمان ن

 

عناد است.  ایاست و  ریه  قصبلک ستیاخص است از اخفاء؛ و کتمان قصور ن کتمان
 یکه، مطلب یکه، علم یکه، فکر یکه، کتاب یکه، مال یزیعنادًا چ ای رًای قصممم ایظلمًا، 

 ای دارد،یرا پنهان م نیاز آن اسمممتفاده کند، ا دیاسمممت و با گرانید ای یگریکه حق د

 .عنادًا ایو ظلمًا  رًای قص

 

است؛ که کالً منکر  نیدر انحصار ملحد «نیالّذ» ایهستند؟ آ یچه کسان «نیالّذ» حاال،
خدا قائلند  یبرا ییاسمممت، که وح نیمربوط به مشمممرک ایهسمممتند؟  یخدا و منکر وح

مربوط به اهل  ای پسممندند؟یکه خودشممان م یبلکه وح سممت،یدرسممت ن یوح کنیول
است؟  یاست؟ مسلمان عاد یعیش نانمسلما ایاست؟  یمسلمانان سنّ ایکتاب است؟ 

م ا أنزَْلنَا مِن  » که  یرا شامل است. کلّ کسان نیکل کا م «نیالّذ»مسلمانان عالم است؟ 
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 هانیکل ا کنند،یکتمان م« اْلکِتَاب یلِلنَّاسِ فِ نَّاهکیَّمِن ب عْدِ م ا ب »را  «یو اْلهکد  نَاتِیِّاْلب 
 .«ْلع نُهکمک اللَّاعِنُون ی اللّهک و  لع نُهکمکی أولَمئِک  »

 

خداسمممت، اصمممالً خدا را قبو   یِحاال، اگر ملحد که منکر خداسمممت، و طبعًا منکر وح
خداست، کا م است اشراکًا و عنادًا.  یِکا ِم است عنادًا. اگر مشرک کا مِ وح نیندارد ا
 رًایهم کا م هستند  قص هانیبودن قرآن را، ا یانیوح کنندیو نصرا کتمان م هودیاگر 
ع ای از جهات، در بکعد قصممممور،  یجهت چیکه در ه میعرض کرد ورد قصممممعنادًا. در بک

 .در بکعد عناد است ایاست  ریکتمان وجود ندارد بلکه )کتمان( در بکعد  قص

 

مورد  دیکه با یاسممت. گاه حق شممما را، ما  شممما را، کتاب یابعاد یکردن دارا کتمان
شد، ا یبهره بردار صل پنهان م نیشما با  نیکه ا یشخص داندی. مکندیکتاب را از ا

شممما به آن  داندیما  شممماسممت و م داندیما  نزد اوسممت، م نیکتاب نزد اوسممت، ا
کتمان  نیا د،یگویحا  اصممممالً به شممممما نم نیا باابراز کند   واندیو م د،یدار اجیاحت

 .است

 

از فالن جا آمده، و شممما بأمسممة الحاجة )محتاج به  ونیمل کیشممما  یبرا نکهیا مثل
 ومن آن محتاج  کیشممما به  داندیو م دیگویو اصممالً به شممما نم د؛یهسممت نان شممب(

ست شاره هم نم دیه صالً ا ست. ا یپو  برا نیکه ا کندیا ست.  نیشما آمده ا کتمان ا
شما آمده، اما صنّارش  یپو  برا نیا دیگویم ااست که به شم نیکتمان، ا نیبد ر از ا

ست  ای. آدهمیبه  و نم یریرا اگر هم بم شکل او ؟ کتمانِ  ایکتمان شکل دوم بد ر ا
 کتمان بعد؟ ای ر است اصل بزرگ

 

پو  آمده  شیبرا داندیچون نم خوردینم یاکتمان اصممل باشممد، آن طرع غصممه اگر
 نیا دیپو  را به او نده نیپو  را، و صممنّار از ا ندیبداند که پو  آمده، و بب یاسممت. ول

 .انه  ر است، خائنانه  ر است و معاندانه  ر استاست، ظالم یشتریکتمان، کتمان ب

 

قرآن  ن،یمسلم دیفرض کن ایاهل کتاب  ایو  نیمشرک ای نیاز ملحد یاگر کسان نیبنابر
ها که مکلّف به خطًا و چاپش و خطش را کالً کتمان کنند. مسمممملمان یرا به طور کل
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قرآن که کتاب  یعنیکتمان اسممت.  نیرا کتمان کنند، ا نیهسممتند، کالً ا یقرآن تیهدا
 ومِی یخاصِّ خالِدِ جهان شمو ِ ال تیمیرح یتضااست، کتاب نور است، و مق تیهدا
در برون و درون، نسممممبت به  یفیو  کل یو علم یاسممممت، و تممممرورتِ عقالن امةیالق

قرآن، مطالعه کردنِ قرآن،  دنِیقرآن را، از د نیمکلفان دارد، مسلمانان را، مکلفان به ا

 .گرید تاس انتیخ نیا کنند،یقرآن وجود دارد، کتمان م نکهیدانستن ا ای

 

ست که، قرآن که از برا نیا انت،یخ نیبد ر از ا یول ست، هد تیهدا یا ست، نور ا  یا
نور  سممت،یقرآن، حجّت بالغه ن نیکه، ا ندیاسممت، بالس اسممت و حجّت بالغه اسممت بگو

است، فالن گفته، فالن گفته،  یاست، احتمال یاست، شک یظنّ ست،ین تیهدا ست،ین
گونه  نیا ایآن را کتمان کنند. آ نطوریاسمممت و چنان اسمممت و ا نیاجماع اسمممت، چن
است،  یگریپو  ما  شماست و نزد د نیا دیدانیم نکهیبا ا ست؟یکتمان، خائنانه  ر ن

 .پو  را نشان بدهد به شما اما صنّار به شما ندهد یگریو آن د

 

 ،یدرون یِکتمانِ اعتقاد ،یدرون یِاسممممت. کتمانِ علم یابعاد یکتمان قرآن دارا حاال،
بودن، کتمانِ  یکتمانِ از صممد در صممد وح ،یبرون یِغیکتمانِ  بل ،یبرون یِکتمانِ عمل

کرده اسممممت  نیقرآن؛  ب اتِیکه نصمممموص آ ینشممممدن، کتمانِ در کلِّ جها  فیاز  حر
 .مطالب را

 

اند. کا مانِ در بکعد دوم که نزدشممممان قرآن اسممممت، چند جور کا مان چند گونه حاال،
 فهمد،یم ینه فارسمم فهمد،یم یاسممت که قرآن را دارد، اما نه عرب یکسمم ایهسممتندظ 

که اصالً اطالع به قرآن ندارد، قاصر است، جاهل  ی. کسستیکا م ن نیاست. ا سوادیب
ست، ا ست. ک یمعن یکتمان ب نجایا س یعنی تمانا را که مورد  یزیکند، چ افتیدر یک

 افتیخودش در نیا نجا،یکرده، به شممما ندهد. در ا افتیدر نکهیشممماسممت، و با ا ازین
که خودش اطالع به قرآن  یکه خودش پو  ندارد، چطور پو  بدهد؟ کس ینکرده، کس

 ست،ین مانکت نیشعورِ جاهلِ مجنون. ا یب سوادِیآدم ب کیندارد، هزار جلد قرآن نزد 
داد، نشممممان داد و  ادیکه دعوت کرد،  دیخودش را با نیخودش قاصممممر اسممممت. ا نیا

 .فهماند
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 ییآشممنا یدارند ول ییکه با قرآن آشممنا ی. دوم، کسممانسممتیبکعد اولش کتمان ن کتمان،
که دارند، در آن مقدار کتمان کنند. آن مقدار  یی. در بکعد آن مقدار آشممناسممتیکامل ن

( 17)قمر،« القُرآن  لِلذِِّکرِ فَه ل مِن مُّدَّکِرٍ سَّرنَای و لَقَد »که  فهمدیم یکه از قرآن، به درست
که  دهینفهم چیاسممت، کتمان کند. اگر ه دهیآن مقدار را که فهم ده،یکرده و فهم کارادّ

که  یاسممت، کتمان کند، نسممبت به کسممان دهیآن مقدار را که فهم ی. ولسممتیکتمان ن
و  سممتند،یکه خودکفا در فهم قرآن ن یندارند، کسممان یهکه آگا ینادان هسممتند، کسممان

 داند،یشممخص م نیکه ا یمقدار نیمطلب را بشممناسممند، ا گرانیاز د ادگرفتنیبا  دیبا
 .بداند دیو با داندینم ایکتمان کند. 

 

سان شرعمدار هستند و با یک سالم یِعلومِ حوزو نِیدر درجه نخست دیکه  قرآن را  ،یا
 ،یویدن ،یاقتصممماد ،یاسمممیسممم ،ید یعق ،یاصمممول ،یمطلس باشمممند در کلّ ابعاد فقاهت

باشممند. شممرعمدار،  نها به عمامه و  یم نارک الهد نیشممرعمداران د دیبا ،یاخرو ،یبرزخ
شرعمدار  ستین شیعبا و ر  نیی ب هیو پا عتیشر افتِیدر هِیپا عت،یشر دارِم یعنیکه! 

قرآن را،  عتینکند شر افتیباشد، در عتیشر افتِیدر هِیپا دیکه با یاست. کس عتیشر
س شد،  ب دیقرآن با عتیشر نی ب هیکه پا یک  نیکند. ا نیو نه  ب افتینکند، نه در نیبا

 یقرآن را ول واتحِداللتِ  داندیاست که م یهم مقصر است؛ و مقصر ر آن شرعمدار
 یمجمل اسممت، مشممکوک اسممت، محتمل اسممت، ظن یلیخ هانیکه ا دیگویبه مردم م

 .است

 

شرعمدار نیبنابر شانه هر  سان 99 دیبگذار یدست بر  ست. ک  دیکه با یدرصد خائن ا
 دیکه قرآن را با یخائن هسممتند. کسممان کنندینم میکنند، و  عل میقرآن را بدانند و  عل

خائن نسممممبت به  خائن هسممممتند. هانیا کنند،یم میو در خالع  عل دانندیبدانند و م
واعتصموا » اعتصام عمل کردند،  هیکه به آ یکسان طاست. فق ادیز اریبس اریقرآن بس

عد او ظ اعتصممممام کردند به 103)آ  عمران، «عًایبه حبل اهلل جم هم « حبل اهلل»(. بک
 ر از هر دالالتِ روشمممن هیکه بر پا ی. کسمممانگرانینگهبان خود هسمممتند، هم نگهبانِ د

 یهاکه جهالت ند،هم نگهبان خود هسممت« حبل اهلل»عتصممام کردند به ا ،یروشممنِ قرآن
شر شان، وح دشان،یرا رفس کردند؛ عقالشان، علمشان، عق یب ست در  یانیعمل شده ا

 سمممتند،یکه خائن ن یهسمممتند کسمممان هانیرا اعتصمممام کردند، ا گرانیبکعد او ، و بعد د
 .ستندیقاصر هم طبعًا ن ستند،یمعاند ن ستند،یظالم ن ستند،یملعون ن
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سان امّا تس علم یک تس بآن یکه و شان، و تس  فکر شان،یها، و ش شان  ن ش تس دان و
کنند،  میاسالم، قرآن را بدانند و  عل یهادر درجه او ، در حوزه دیاست که با نطوریا

ند، ول مان ند و بفه ندینه م یقرآن را بفهم نه اگر فهم فهم ندیو   می عل گرانیبه د د
ها متعدد باشد، از وحدتِ نظرِ  یباشد، دست بوس ددها متعمغازه نکهیا یبرا .کنندیم

ما »، «ما أنزلنا کتمونی نیإنّ الّذ»انصممراع حاصممل کنندظ  فیبه قرآنِ شممر یِعقل یِعلم
 یعنی ات؟یّشممممک یعنی ات؟یّظن یعنی ناتیب. «یوالهکد ناتِیّمِن  الب»  سممممت؟یچ« انزلنا
واتمممح اسمممت، و واتمممح  خودآنچه که  یعنی ناتیب ن؟یّب ریغ یعنی نیِّ. بات؟یاحتمال

 .خواهدیکردن نم

 

ّسر، ست، که خود را از خ مف ّسر خود ا ست. او  مف سر ا ستف  شیاز اوهام، از پ االت،یم
کند،  یخال جا،یب یغلط و  منّاها ی منّاها رمطلق،یغ یهافرض شیغلط، پ یهافرض

القرآن ». سممتیفسممر اسممت، مفسممر نشممخص مسممت نیو قرآن را با لغت قرآن، معنا کند. ا

 .«بعضه بعضًا فسّری

 

چه مسمملمان، چه  ،یچه نصممران ،یهودیچه ملحد، چه مشممرک، چه  «نیإنّ الذ» حاال،
 دیهر ک  که با سمت،یچون قاصمر کا م ن سمت،یهر ک ، که قاصمر ن ،یچه سمن عه،یشم

 افتیآنچه را که درسممممت در کندینم میاما  عل داندیبداند و م دیبا داند،یبداند و نم
«.  الالعنون لعنهمیاهلل و  لعنهمیاولئک »  نکه،یهمه مشممترک هسممتند در ا هانیکرده، ا

اسممممت از جهالت و ظلم، لعنت  یدرکا  انت،یاسممممت از خ یدرکا  یچون کتمان دارا
 لعنهمیاولئک »باشد، در کِ   ریاست. هر قدر در کِ کتمان قو یدرکا  یهم دارا هانیا

 .خواهد بود شتریب« الالعنون لعنهمیو  اهلل

 

 ست؟یچ ناتیّب ست؟یچ یهد ،«یو الهد ناتیما انزلنا من الب کتمونی نیان الذ» حاال،
 ناتی. بجاستیحق نباشد، پ  )؟( ب یهاد ناتیّنه؟ اگر ب ایحق هست  یهاد ناتیّب ایآ
شنگرِ ربان اتِیآ یعنی شن و رو ستق ،یرو ستق میکه راه م صراطِ م ست  مِیو  حق را در

 .روشنگر، هم مدلو  مورد داللت روشن است ونشان بدهد. هم دا ّ روشن است 
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 نکه،یا یکیچند بکعد اسمممت.  یدارا «نّاهیَّب »، «الکِتاب یللنّاسِ ف نّاهکیَّمِن ب عدِ ما ب » حاال،
قرآن کالً  اتِیدر داللت را، خدا در قرآن ذکر کرده اسممممت، آ یِو هدا ناتیب اتیآ نیا

 .یهد جهیبر اساس نت ناتیو ب ناتیب یبر مبنا یهستند. هد یهستند، کالً هد ناتیب

 

 ناتِیّقِسم متشابهات است. ب کیقسم محکمات است،  کیدو قِسم استظ  نیا خوب،
من بعد »  سمت؟یمحکمات اسمت. متشمابهات چ اتِیبدون دقت، آ یِبدونِ دقت، و هدا

محکمات را که  اتیآ «نّایّب» ای« الکتاب یلنّاس فل نّاهیّب«. »الکتاب یللنّاس ف نّاهیّما ب
قت م میدر قرآن آورد بدون د ناو  هات را  اتیآ ر،ینخ ایو  م؛یرا بفهم شیع متشممممب

 .کندیم نیمتشابهات را محکمات  ب اتیو آ میاآورده

 

اسممت  یربان اتِیو هدا اتیآوردنده آ نکه،یا یکیاز چند جهت اسممتظ  نیِّقرآن مب پ 
 یاسممت در بکعد متشممابه. اگر کسمم یربان تیو هدا ناتیو ب اتیدر بکعدِ محکم، آورنده آ

صالً قابل فهم ن ا یخ طورنیا شابهات ا ستند  ستند،یکند که مت محکمات قابل فهم ه
صالً قابل فهم ن یول شابهات ا ست. چون  نیستند، ایمت مِن ب عد ما » هم کتمان کرده ا
ّاهیَّب  ناس ن خدا ه«لل با إحکام داللمان،  مات را  که محک نا کرده اسممممت،  یطور  مع

محکمات و  نیفرق است ب کیمتشابهات را هم ارجاع به محکمات داده است. منتها 
شابهات ا ست که محکمات را با نظر اول نیمت سان م ،یا را  شابهاتمت ی. ولفهمدیان

 .فهمدیم یمحکما  اتیارجاع به آ ای یدقت و  فکّر خود  ر،قیبا نظر دق

 

 نییخدا  ب کهنیبعد از ا« مِن ب عد»است،  یاست، کل قرآن هد ناتیّکلّ قرآن ب نیبنابر
مجهو  اسممت،  سممت،ین انیب نیا ریکه نخ دیرا، بگو یو هد اتیکرده اسممت در قرآن، آ

که قرآن  یکل کسان نیمجمل است، مظنون است، مشکوک است، محتمل است، بنابر
قرآن هسممممتند. در د ر کِ اسممممفل از نار کتمانِ  نیا مک نیبد ر دانند،یالداللة م یرا ظنّ

 ندیگویو نور و برهان و حجت بالغه را م تیکتاب هدا نیکه ا یقرآن هسممتند، کسممان
اثبات کردند که ظنِّ خاص، حجت  ونیعرض کردم که آقا روزیاسممممت!  ازه، د یظنّ

ست. آ ست، ظنِّ خاص هم ن یقرآن اگر ظنّ ایا ت یستقل ظنّکه داللت م ست؟یا  یفر
نباشد  ثی( اگر حدندیگویباشد؟ )م ثیحد دیپ  حتمًا با ست؟ین یشما در قرآن، کاف

سته شودینم ستناد به قرآن کرد حا  آنکه ظنّ خاص را هم حجّت دان در  نیاند! و اا
إنّ »اسممت،  ناقض اسممت،  ضمماد اسممت.  هیقابل جعل اسممت،  ق ثیاسممت که حد یحال
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الکتاب اولئک  یللنّاسِ ف نّاهکیّمِن بعدِ ما ب یو الهد ناتِیِّبما أنزلنا مِن  ال کتُمون ی نیالذ
 .«الالعنون لعنهمیاهلل و  لعنهمی

نجات  نیو ا م،یکن داینجات پ یکه از لعنت ربان میکوشش و کاوش کن دیما با نیبنابر
به ا فاق  بیقر تیاست. چون اکثر یکار مشکل اریدر وتس حاتر بس ،یاز لعنت ربان

اند، اند، جهالت کردهاند،  جاهل کردهکرده انتیاند، خشرعمدارانِ شرع ندار؛ ظلم کرده
رهروان  هانیظ ره چنان رو که رهروان رفتند! اندیگوی. به ما مفینسمممب به قرآن شمممر

سان راههیب هانی. استندین تد قرآن فکر م یرفتند. ک نظر  دهند،یم یفتو کنند،یکه بر 
ندیم ند،یم غی بل ،ده ندیرهرو ن هانیا کن که  999هزار نفر  انی. اگر در مسممممت نفر 
من هم بروم کاشممان؟ من که  شممان، هران بروند کا یبروند به  هران، به جا خواهندیم
ند، من هم به  هران به کاشممممان رفته ینفر به جا 999بروم  هران، چون  خواهمیم ا

 .ستندیها نکاشان بروم؟ پ  رهروان آن

 میکن هی.  قةیّشق ةٌیّ ق ایاست  ةیّنق ةٌیّ ق ای هیّ ق نیکرد. ا هیّ ق دیکه با ندیگویم یکسان
که بر محور قرآن است کالً،  یدر بو ه کتمان و اجما  بماند، اسالم طورنیو قرآن هم

 ،یانیتد وح ،یتد علم ،یتد عقل ،یبخورد، و مطالب تد اسالم نیاسالم زم نیا
 !؟میاسالم، و ما آزاد باش امکند به ن داینشر پ

 یقتلگاه دارند م یالسالم( که در گود هی)عل نیبخوانمظ امام حس نجایروته هم ا کی
 انیاسممممت؟ حاال، جسممممدِ قرآن که در م انتیچقدر خ میکشممممندش، اگر ما کمک نکن

قرآن  یجسد قرآن نه، روح قرآن را، معنا نیشرعمداران است، ا انیهاست، در محوزه
 تیقرآن را، هدا یطالکوب و قشمممنس اسمممت، روح قرآن را، معنا یلیه خرا، جسمممد ک

شانداخته یکیاند و در ظلمات و  ارکرده یقرآن را مخف یربّان ساکت  مینیاند، ما بن و 
 م؟یباش

 

ست. امام حس نیحا  آنکه قرآن، امامِ امام حس و شتند،  نی)ع( ا )ع( را روحش را نک
 نیبنابر ست؟ی)ع( ن نیامام حس ی ر از جسم براروحِ قرآن، مهم ایجسمش را کشتند. آ

سبت به قرآن  یو جهالت و ظلم و حت انتیقدر خ نیکه ا مینیو بب میاگر ما بدان عناد ن
 زهایچ یلیها فدا شود، ارواح فدا شود، از خجان دیبا ؟!میو آنوقت ساکت باش شودیم

 .گذشت دیبا

از دوستان که از  یکی ماند،یم دیو وح دیراه باشد،  نها و( فر نیکه در ا ی)کس نکهیا
الفرقان نوشممته که بعدًا نوشممته اسممت و  رینجف ما بود که او هم  فسمم یهایادورههم
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 تیدو سه هزار جمع گرانیمثل د دیکردیم هیکه شما اگر  ق گفتیچاپ شد، به من م
 ینجاه، شمممصمممت درصمممد در فتوکه. من پ رمیخواهم بگی. گفتم معرکه که نمدیداشمممت

چون در قرآن به ما  ستیمن در کار ن ست،یمن ن یاختالع دارم. اختالع هم بر مبنا
 ل،یاسممممت، بدون  حم یقرآن جما  کل ل،یبدون  جم یحت ل،یهو قرآن، بدون  حم

 یبمطل دیایک  هم ن چیاگر ه نیبنابر م،یکنیقرآن بحث م یرو یمعنو فِیبدون  حر
 .ستین

 نیکه در مسممجد امام رتمما شممد، و شممب خانه ما را سممنگباران کردند، با ا یاحمله آن
من  د،یبود نکهیاز شممما مثل ا یبعضمم نجا،یاسممت، رفقا جمس شممدند ا یعنوان که وهّاب

شند، برا صدها مر به من را بک صدا هیدانه آ کی یگفتم اگر   ادیفر یاز قرآن، از برزخ 
 .لمو خوشحا دیشن دیخنده من را خواه

. شممودیامر )عج( باز م یول ییفرما فیجادّه  شممر نهیحد اگر انسممان برسممد زم نیا به
از  ریغ یقرآن ایکدام اسمممت؟ آ دیکتاب جد. «دةیو سمممنة جد دیبکتاب جد یأ ی»چون 

ملحد اسممممت، مشممممرک  اوردیقرآن ب نیا ریغ یهم قرآن غمبریاگر پ آورد؟یقرآن م نیا
سد به امام زما ست،  ا چه ر ست، کافر ا سالمهی)عل نا  نیهم «دیبکتاب جد یأ ی»(. ال

 نیبا ریقرآن اسممممت که در لفظش، در صممممو ش، در عبار ش، در جلدش، در خطش، ز
اصممالً پشممت سممر نهاده  یقرآن، و مرادات ربان یهرگزظ معان شیدر معنا کنیاسممت. ول

 هچآن م،یاآنچه را که پشت سر نهاده «دیبکتاب جد یأ ی» دیآیشده. پ  امام زمان م

 .ها را ابراز خواهد کردآن م،یاو  جاهل کرده میا غافل کرده م،یاغفلت کردهرا 

 

 وفّقنا لما  حبّه و  رتاه و ب عِّدنا عما ال حبّه وال  رتاه اللهم

 

 

 و رحمة اهلل و برکا ه کمیعل والسالم

 

    

 

 


