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قران تنها محور احکام اصلی و فرعی

بِسمِ اهللِ الرَّحمانِ الرَّحیِمِ
ألحَمدُ هللِ ربِّ العالَمینَ وصلّی اللّه عَلَی مُحمّدٍ وَعَلَی آلهِ الطّاهِریِن

آغازگرِ فقهِ احکامی ،شننخانِنِ محِرِ وحیانیِ احکام اس ن ا اوخِن وه بعد از مقدما ی
دربارهی اجِهاد و قلید؛ صننمیم اسن وه از باب اهارا الهِه به اِر مصِصننر و نه
مفصل شروع وخیم ،و این مصِصر ،انِصار می شِد در مسائل نالفی (انِالفی بین
علماء) ،و بعضی از مسائل ضروری وه برنالف ادلّهی قطعیه قرآنیّه اس .

مقدمهی بحثهای فقهِ احکامی این اسنننن وه ما باید بدانیم وه محِر احکام فرعی
بعد از احکام اصننلی چیسنن

احِماالا را عرض میوخیم بعد احِماال ی وه با قرآن

مصالف اس ردّ ،و احِمال یا احِماال ی وه با قرآن مِافق اس قهِل میوخیم.

احِمالِ اول این اس وه محِرِ احکامِ اصلی و فرعی اسالمی خها وحیِ قرآنی اس ،
حِی وحیای غیر از وحی قرآنی هرگز وجِد ندارد و وحی از نِعِ سنخ هم مخفصنل
از وحی قرآنی نیسنننن بل که مام م عارف ،ع قا ئد صننننحی حه ،اح کام فرعی ،فردی،
اجِماعی ،سیا سی ،وولِّ احکام ،م سِفاد از قرآن ا س ا چگِنه باید هین ب شِدا این
احِمال اول!
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احِمال دوم این اس ن وه محِر احکامِ اصننلی و فرعی اسننالم دو چیز اس ن ن نقطهی
اولی و محِرِ اول وه محِر المحاور اس ن ؛ قرآن اس ن  ،محکماا قرآن و مِشننابهاا
قرآنا و محکماا قرآن در بُعد احکام فرعی و ا صلی ا س و مِ شابهااِ قرآن در بُعد
احکام عقید ی و اصنننلی اسننن وه روی احِمال دوم پیغمهر حامل دو وحی اسننن ن
وحی قرآنی و وحی سخِّی.

احِمال سننِم این اسنن وه پیغمهر هم مصَِّل و محَِّل باشنند به حضننر وه احیانًا
احکامی را صنادر بفرمایخد ،چخانکه در روایِی در وِهی شنیعی این مطلب آمده اسن
وه ندا رسننننِل را صِ یل ورد و ِو یل ورد وه اح کامی را بر مه خای عقالن ی
محمدی(صننلی اهلل علیه وآله وسننلّم) و نه عقالنی وحیانی صننادر وخدا این احِمال
سِم!

احِمال چهارم این اس وه نه فقط رسِل گرامی ،بلکه معصِمان محمدی(صلی اهلل
علیه وآله وسلّم) نیز این اجازه را و این صِیل را دارند.

احِمال دیگر این اسنن وه اصننِالد بعد از رسننِل گرامی در سننه بُعد ن وحی قرآنی،
وحی سنننخِی و وحی محمدی (صنننلی اهلل علیه وآله وسنننلّم) و بعد از الهامِ وحیانیِ
احکامی ،الهامِ وحیانیِ شصصی و درونیِ عقالنیِ معصِمین ،شرعمداران نیز در زمان
غیه وهری ولی امر(صلِاة اهلل وسالمه علیه) می ِانخد احکامی صادر وخخد.

ایخها احِماال ی اس ن وه بعض نیا انِماالا اس ن  ،عقالد ،عمالد ،وِابًا وسننخًِا غلط
اسننن  ،و بعضنننی قابل قهِل اسننن ؛ و چِن قرآن هرگز دسننن نصِرده و صنننراح و
ظهِر از هر والمِ صریح و ظاهری مِقن ر ،دالّ ر ،ثاب ر و قِی ر اس ما در مِرد
انِالفااِ افکار و انِالفااِ انظار حِمًا با ید به قرآن مراجعه وخیما چخان وه آ یا ی
نصِّ بر این مطلب اسنننن وه اگر انِالف وردید در مطلهی یا مطالهی باید رجِع إلی
وِاب اهلل بشِد.
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حاال ،آیا ما از میان این احِماالا ودام احِمال را در قرآن مییابیم نفیِ احِماالاِ
غلط در قرآن ه س و اثهااِ یک احِمال و یا دو احِمالِ صحیح هم در قرآن ه س ا
مثالد آیا ی وه قرآن را وافی و وامل و « ِهیانًا لِکُلِّ شَ یء» (نحل« ،)89،یَهدی لِلَِّی هیَ
أقَِم» (اسنننراء ،)9،بیانِ ول معارف عقالنی ،عقید ی و احکامی میداند ،در وجهِ ولی
قرآن را وامل ،اومل ،وافی و أوفی در ول احِ یاجاا مکل فان از هخ گام نزول

ا

پایان عالمِ کلیف میداند.

از جمله آیا ی وه محِر المَحاور اسن در بحثِ اثهااِ احِمال اول ،وه قرآن اسن و
فقط قرآن وه در دالالاِ رمزیا  ،دالالا فصیلیا  ،چه فصیلیِ محکما و چه
فصیلیِ مِشابها  ،قرآن اس و فقط قرآن وه دالّ بر ولّ احکام اس ن احکام ولی،
جزئی ،فردی ،اجِماعی ،حِی سیاسی و سایر احکامی وه مکلفان در آنها نیازمخد به
وحی هسِخدا و این وحی در انحصارِ وحی قرآنی اس .

الهِه امکان دارد در بِ هی امکان اس ن وه ندا به رسننِل گرامی دو وحی انزال ورده
باشدن یک وحیِ قرآنی و یک وحیِ سخِّیا بدین معخا ،وه اگر احکامی در قرآن احیانًا
وجِد ندارد ،نه قرآن آنها را نفی میوخد و نه اثهاا میوخد ،مانخد عددِ روعاا نماز،
ویفی ِ نماز ،وسایر جها ی وه در قرآن نه نفی و نه اثهاا شده اس  ،احِماالد چخانوه
قهال هم عرض وردیم ،به این صِرا اس وه سخّ قطعیّه رسِل اهلل( صلی اهلل علیه
وآله وس نلّم) بیانگر احکامی اس ن وه در قرآن احیانًا نه نفی شننده اس ن و نه اثهاا،
ا ضافه بر بیان احکامِ نص قرآنی و احکامِ ظاهر م سِقر قرآنیا و ا سِداللمان بر آیا ی
میباشنند مانخد «وَأایعُِا اللَّهَ وَأایعُِا الر َُّسننِل» ( غابن )12،وه «اایعِا اهلل» در قرآن و
«أایعِا الرّسِل» در سخِی وه در قرآن نه نفی شده اس و نه اثهاا.

اوخِن قدمی فرا ر مینهیم و عرض میوخیم وه برمهخای نصننننِصننننی قرآنی ،وه والد
احکام ،به وحیِ قرآنی اس  ،جز آنوه وحیِ قرآنی دارای مرا هی اس :

مرحله اوالی وحیِ قرآنی «ب سم اهلل الرحمن الرحیم» ا س ا اولین آیهای وه بر ر سِل
گرامی نازل شد همین آیهی «بسم اهلل الرحمن الرحیم» اس و بعد «إقرَأ بِاسمِ رَبِّکَ
الَّذی نَلَقَ ،نَلَقَ اإلن سانَ مِن عَلَق» ا آیا ی چخدا و بعدی و مرحلهی دوم ،ب سم اهلل با
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سِرهی حمدا اول بسم اهلل ،بعد بسم اهلل با ضمیمهی سِرهی حمد وه «سهع المثانی»
اسنن «وَ لَقَد آ َیخاکَ َسننهعًا مِن المَثانی والقُرآنَ العَظیم» (نحل)87،ا بسننم اهلل بیانگرِ
مصِصننری از ولّ حمد اس ن و ولِّ حمد هم بیانگر مصِصننری از ول قرآن اس ن ا این
مرحلهی اول و مرحلهی دوم؛

و بیانگر نِدِ بسم اهلل هم چخد آیه اول سِره علق اس ن «اقرَأ بِاسمِ رَبِّکَ الَّذی نَلَق»ا
«اسننم ربک» بزرگِرینِ اسننماء اهلل اس ن « ،الذی نلق» همان «رحمان» (در «بسننم اهلل
الرحمان الرحیم») اسنن « ،عَلَّمَ اإلنسننانَ ما لَم یَعلَم» و بقیه هم« ،رحیم» اسنن ا پ
«بسم اهلل الرحمن الرحیم» را این چخد آیه بعدی فصیل و فسیر میوخدا این مرحلهی
اول و مرحلهی دوم.

مرحلهی سِم «لیلهی قدر» ا س ا شبِ قدر وه قریهًا پخجاه شب بعد از بعث ر سِل
گرامی بِده اسنننن ؛ قرآن به گِنهای مصِصننننر ،بدون کرارها ،بدون این الفاظ ،بدون
گرفِن زمانهای زیاد ،یک شننننهه بر رسننننِل گرامی نازل شنننند وه «إنّا أنزَلخاهُ فی لَیلَةِ
القَدر».

مرحلهی چهارم «لیلهی معراج» اس وه «فأوحی إلی عهدِهِ ما أوحی» (نجم.)10،

مرحله پخجم فسنننیر قرآن به اضنننافهی حروف رمزی اسننن ا حروف رمزی قرآن وه از
چهارده حرف هجاء شننکیل شننده اس ن و در سننِرههای مکی و مدنی افِِاحِ سننِره
اس  ،این مرحله بعدی اس .

و مرحلهی بَعد الهعد ،آ یاا مفصننننالا قرآن اسنننن وه «الر وِِابٌ أُحکِم َ آ یا ُهُ ثُمَّ
فُ صِّ لَ مِن لَدُن حَکیمٍ نَهیرٍ» (هِد)1،؛ و در مرحلهی ف صیلی هم یا محکماا ا س ،
و یا مِشننابهاا اسن  ،و یا محکم ر از محکماا ،و مِشننابه ر از مِشننابهاا وه اصنالد
دالل وضننننعی ندارد ،حروف رمز یه قرآن اسنننن ا وه اشننننارهی ناص به رسننننِل
گرامی(صلی اهلل علیه وآله وسلّم) اس ا و این اشارااِ ناص و ویژهی رسِل گرامی
خها اشننارهی به نصننِص قرآن و ظِاهر قرآن نیس ن ا زیرا خها نصننِص و ظِاهر قرآن
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نیازمخد به ا شاره نی س  ،بلکه ا شاره به احکامی ا س وه احیانًا در قرآن نه نفی و نه
اثهاا شده اس .

حاال ،ما با اسننننِخاد به آیه  27سننننِرهی وهف وه بارها این آیه را نِاندهایم و بحث
وردهایم ولی باز هم در آن فکر میوخیم «وَا لُ ما أُوحیَ إلَیکَ مِن وِِابِ رَبِّکَ ال مُهَدِّلَ
لِکَلِما ِهِ ولَن َجِدَ مِن دُونِهِ مُلَِحَدًا»ا در قرآن دو آیه لفظ ملِحد دارد ،یکی این آیه و
یکی هم آیه  22سننِره جن اس ن «قُل إنّی لَن یُجیرَنی مِن اللَّهِ أحَدٌ وَلَن أجِدَ مِن دُونِهِ
مُلَِحَدا».

ُرسنننلل الیهم
اول آیه دوم را بحث میوخیمن «قل» مأمِر اسننن رسنننِل گرامی به ول م َ
( ول مکل فان) بگِ ید وه «إنّی لَن یُجیرَنی مِن الل َّهِ أح َدٌ» هیچ و در برابر علم و
قدرا و حکم  ،و ارادهی ربّ العالمین مرا نجاا نصِاهد دادا «وَلَن أج ِدَ مِن دُون ِهِ
مُلَِحَدا» ضمیرِ مفردِ غائبِ «من دونه» به «اهلل» برمی گرددا «اهلل» در چخد بُعدن در بُعد
الِهی  ،در بُعد ربِبی کِیخی و در بُعد ربِبی شنننریعیا «ولن اجد» محال اسننن ،
اسننننِحالهی مطلق اسنننن وه پیغمهر بزرگِار با اینوه در مثلث اریخ وجِد ،سننننرور
وائخاا اس  ،اعقل العقِل اس  ،اومل الکُمَّلین اس  ،مأمِر اس بگِید وه «لَن أجِدَ
مِن دُونِهِ مُلَِحَدا».

در این مث لث ،ملِ حد یعخی پ خاه گاهی ،مِِ جهٌ ال یهای از برای نِدم هرگز نصِاهم
یاف «من دون اهلل» (به جز ندا) الِهیًِا ،در بُعد عهِدی وه اله ،معهِد اسنننن  ،و در
بُعد رب وه ربِبی کِیخی اله ا س  ،و ربِبی شریعی (در هیچ ودام پخاه گاهی جز
ندا ندارم)ا بخابرین همان اِری وه در بُعدِ معهِد ی ملِحد و پخاهگاهی جز اهلل
نیس در بُعد کِین هم چخین اس و بعد شریع هم چخین اس .

حاال ،برگردیم به آیه سننننِرهی وهف ن «وَا لُ ما أُوحیَ إلَیکَ مِن وِِابِ رَبِّکَ»« ،وِابِ
رَبِّک» م ضاف و م ضافٌ إلیه ا س ا بخابرین ضمائری وه بعدًا ذور شده ا س مرجع
وِاب اسننن ا درسننن اسننن وه رب هم مرجع اسننن ولی وِاب از نظر لفظی و ادبی
مرجعِ اصلی اس .
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«أ لُ ما أُوحیَ إلَیکَ مِن وِِابِ رَبِّک» «أ ل» دارای چخد بُعد اس یکی]: [...

َضنننحاها ،والقَمَرِ إذا َالها» الوا مِعدّی به نف
والشنننم ِ و ُ
...مثل « َّ

(فعل الوا

اگر مِعدّی به نفسنننه باشننند در ادبیاا عربی به معخای) پیروی اسننن ا پ «أ لُ»! ای
پیغمهر بزرگِار ،پیروی ون [ااا] ِ وه قمری ِ ،وه قمرِ رسالِی ،شم ِ نِرانیِ بیخهای
نِرِ قرآن را ،پیروی ونن عقید ًا ،علمًا ،انالقًا ،عمالد ،رسالًِا ،نهِّ ًا پیروی ون.

اول نِد را بساز بعد دیگران را ،مادامی وه نِد را نسانِی][...

اول نِد را بسنناز بعد «إنَّ لَکَ فی اَلخَّهارِ َسننهحًا اَِیالد» (مزمّل« ،)7،یا أیُّها المُزَّمِّلُ»،
سازماندهی عهاد ی هم بر مهخای قرآن][...

«أ ل» نِدا! بعد «أ ل» علیهما وقِی نِد را سننننانِی ،الوا قرآن را به عخِان
نِدی انجام دادی ،و سننازمانِ رسننالِی و نهِّ ی در ِ ومال یاف «یَِلُِا عَلَیهِم آیا ِهِ
وَیُزَوّیهِم وَیُعَلِّمُهُم الکِِابَ والحِکمَة».

نِب« ،اُ لُ ما اوحی الیک» ،آیا «ما اوحی» (آن چه وحی شننده) فقط ماض نی اس ن
فقط آنچه قهالد نازل شننننده اسنننن الوا (پیروی و اااع ) ون نصیر! این ماضننننی،
مضننارعِ حیااِ رسننِل(صننلی اهلل علیه وآله وسنلّم) را اسننِمرار داردا چِن «من وِاب
ربک»! «وِاب ربک» فقط ما ضی نی س  ،فقط حال نی س  ،فقط م ضارع نی س بلکه
مثلث زمان بیس و سه سالهی حیااِ رسالِی وجِد پیغمهر را شامل اس .

نِب« ،ا لُ ما أُوحیَ إلَیکَ مِن وِِابِ رَبِّکَ ال مهدِّلَ لکلما ه» ضننمیرِ «ولما ه» به چی
برمی گردد به وِاب! «ولن جد من دونه» به چه برمی گردد به وِاب! بخابرین هیچ
هدیل وخخدهای از برای ولمااِ وِابِ رب نیسنننن ا ندا هدیل میوخد ولیکن دیگران
هدیل وخخدهی ولماا وِابِ رب نیسِخد.
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پ این دو ضننننمیرن «ال مهدل لکلما ه» در بُعد اول وه هیچ هد یل وخخدهای حِی ِ
رسِل گرامی هم حق هدیل ولمهای از ولماا وِاب رب را نداری ،حق نسخ نداری،
عِض وردن نی س  ،هدیل وردن نی س  ،غییر دادن نی س ا همان ن صِصِ وِاب رب،
همان ظِاهرِ وِاب رب ،همان ا شاراا رمزیِ مفا یح بع ضی سُ َِر وِابِ رب ،همانها
محِر اصلیِ وحیانی و رسالِی ِس .

«ال مهدل لکلما ه ولن جد»ن «ولن جد» نطاب به پیغمهر اس ا یعخی ِای پیغمهر با
این بزرگِاری وه عقالنی

ِ فِق عقالنی هاسننن  ،علم  ،معرفِ  ،عقل  ،ومال ،

عقیدهاا ،انالق  ،عمل فِق دیگران اس ؛ «لن جد» محال اس بیابی «من دونه»،
یعخی «من دون وِاب رب» «ملِحدًا»ن پخاهگاهی جز وِاب رب نداری.

و آیا سننخ رسننِل اهلل(صننلی اهلل علیه وآله وسننلّم) در جاهایی وه قرآن نه نصننًا نه
ظاهرًا ،نفی و اثهاا نمیوخد؛ این س نخّ الِحاد و ملِحدی غیر قرآن هس ن یا نیس ن
بله! مخِهی ملِحدِ رسنننالِی پیغمهر بزرگِار مخحصنننرًا قرآن اسننن ا یعخی آنچه پیغمهر
میگِید «وَما یَخطِقُ عَن الهََِی» هِی چیس هِای نف  ،هِای عقل ،هِای شصصی،
هِای ُشننننِر (شننننِری) ،هر هِایی ،هرنظری ،هر عقالنیِی ،هر مطلهی را وه پیغمهر
بزرگِار میگِ ید چه با لفظ  ،یا نگاه  ،با اشننننارها  ،با عمل  ،با نفیا  ،با
اثها « ،إن هَُِ إالَّ وَحیٌ یُِحَی» ودام وحی اس

قرآن.

از نیاالا بِد و هسنننن وه وحی بر پیغمهر دو وحی اسنننن ن یک وحیِ قرآنی و یک
وحی سخّ ا ولیکن «ولن جد من دونه ملِحدًا» مخح صر ورده ا س ملِحد و پخاهگاه
رسالِی و نهِ ی رسِل گرامی را به قرآنا روی این اصل جز قرآن ،محِری ،ملِحدی،
اصلی ،مصدری ،مخشأیی هرگز وجِد نداردا حِی سخ رسِل اهلل(صلی اهلل علیه وآله
و سلّم) آنجایی وه نص و یا ظاهر م سِقر قرآن نه اثها میوخد و نه نفیا میوخد،
آن هم از قرآن اس .

[این ضمیر «ولما ه» هم به رب مینِرد و هم به وِاب ]
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از نظر ادبی به رب نمینِرد برای این وه مضننناف مرجع ضنننمیر اسننن ا «من وِاب
ربک»« ،جاء غالمُ زیدٍ و هِ ی ضحک» ،ی ضحک غالم اس یا زید غالم ا س ا پ از
نظر ادبی ،مرجع دو ضمیر وه «لکلما ه» و «من دونه» فقط «وِاب ربک» اس ؛ ولیکن
ما میگِئیم به «رب» هم برمی گرددا به چه دل یل به دل یل نِدی و غیریا دل یل
نِدین وقِی «وِاب رب» خها ملِحد و پخاهگاهِ رسننِل اهلل اس ن ؛ نِد رب به اریق
اولی اسننن ا این از دلیل نِدی! دلیل غیرین آیهی سنننِرهی جن «قُل إنّی لَن یُجیرَنی
مِن اللَّهِ أحَدٌ وَ لَن أجِدَ مِن دُونِهِ ملِحدًا»ا «مِن دونه» چه وسنننی ندا؛ بخابرین محِر
اول ادبی در آیهی سِرهی اسراء «وِاب رب» اس .

[از نظر معخِی وه فرق نمیوخدا وِاب ندا ،نداس دیگر]!

وِاب ندا ،نداس

[نها ولماا ،ولماا اهلل ،ولماا نداس ]

وِاب ندا ،نداس ولماا وه مِنث اس آقا جان! بهیخید «ال مهدل لکلما ه» ضمیر
به چه بر میگردد به «وِاب»ا «ولن جد من دونه» چیسننن «وِاب»ا وِابِ رب وه
ولماا اهلل با شد ،ولمااِ وحیانیِ اهلل در انِ صاص قرآن ا س ا یعخی ولمااِ وحیانی
ندا بر رسننِلِ گرامیِ آنرین در انحصننار قرآن اسنن ا یعخی هیچ ولما ی وحیانی وه
حامل حکمی از احکام باشد غیر قرآن وجِد ندارد به چه دلیل «ولن جد».

گفِم اول بحث وه مطلهی را مینِاهیم بحث وخیم وه هخِز هیچ و

نگفِه اس ن و

من هم ا وخِن نگفِه بِدما مخحصنننرًا همه چیزِ رسنننِل اهلل ،رسنننالِ  ،نهِ همه
چیز در بُعد ر سال و نهِا ،همه چیز از قرآن ا س ا مخِهی این سِال داردن آیا
مطالهی وه قرآن نه بر نفیا و نه بر اثها خصنننیص ندارد؛ نه نص دارد و نه ظاهر
مسِقر ،از وجا رسِل گرامی آنها را اسِفاده میوخد (از وجا این مطالب را میآورد)
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جِابن مصااب ر سِل ا س  ،مصااب وه ر سِل ا س قرآن را در ولِّ ابعاد میفهمدا
در «بسننننم اهلل الرحمن الرحیم» ول قرآن را ،در حمد ول قرآن را ،در حروف مقطعه
ول قرآن را ،چه آنچه در قرآن نص اس یا ظاهر مسِقر اس و چه آنچه در قرآن نه
نص اسننن و نه ظاهر مسنننِقرا بخابرین حِمًا بایسنننِی حروف مقطعهی قرآنی بیانگر
احکامی باشنند وه قرآن نه نصننًا و نه ظاهرًا ،نه نفی دارد و نه اثهاا ،چرا برای ایخکه
«ولن جد من دونه»« ،دونه» چی س «دونه» مثلثِ ابعاد وِاب ا س ن بُعد اول حروف
مقطعه ،بُعد دوم محکماا ،بعد سِم مِشابهاا.

احکامی وه نه از محکماا م سِفاد می شِد و نه از مِ شابهاا ،نه اثها ا ،نه سلهًا اگر
از حروف مقطعه اسنننِفاده نشنننِد این آیه («ولن جد») آیا دروغ نیسننن «لن جد»
اسنننِحاله اسننن ا «ولن جد من دونه ملِحدا» وه دو مر هه ،دو ضنننمیر مفرد غائب به
وِناب برمیگردد بخنابرین پیغمهر بزرگِار با آن عظمِ

«من دون وِناب اهلل» هیچ

پ خاه گاهی در علِم ،م عارف ،ع قا ئد ،انالق ،اح کام اصننننلی ،اح کام فرعی ،اح کام
اجِماعی ،حِی سنننیاسنننی نداردا مثالدن در آیا ی این مطلب ثهی شنننده وه حاومی
سیاسی رسِل(صلی اهلل علیه وآله وسلّم) هم بر مهخای وحی اس ا نه خها حاومی
احکامیِ فردی ،نه خها حاومی احکامیِ شص صی بلکه حاومی سیا سی ر سِل هم
بر محِرِ داللِی قرآن اسنننن ا اگر اینها را از آیاا محکماا و مِشننننابهاا و ظِاهر
مسننننِقر دریاف نکخد از وجا دریاف میوخد از حروف مقطعه دریاف میوخدا «إنّا
أنزَلخا إلَیکَ الکِِابَ بِالحَقِّ لَِِحکُمَ بَینَ الخّاسِ بِما أراکَ اللَّهُ» (نساء )105،ارائه (احکامی
وه در قرآن نیامده برای حکم وردن بین ناس) وجاس «بما اراک اهلل»! «بِهِ» ،نفرمِد!
چرا اگر «بِهِ» میفرمِد ضمیر «بِهِ» ،مرحلهی داللی قرآن اس نه مرحلهی رمزی.

مرحلهی داللی قرآن وه محکماا و مِشنننابهاا اسننن وافی از برای بیان ول احکام
نیسنننن ا بخابرین این وه ندا میفرما ید وه « ما به ِ حاوم ی را ارائه دادیم» ،ارائه
حاومی رسِل در بُعد سیاسی هم برمهخای دالالا قرآنی اس اعم از دالالاِ نص یا
ظاهر مسِقر ن وه دالالاِ وضعیِ لغِیِ لفظی اس ن و اعم از حروف مقطعه.
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بخابراین سر جمعن قطعًا حروف مقطعهی رمزی قرآن رمِزی ا س ن سه به احکامی
وه قرآن نه نفی ورده و نه اثهاا ورده ،نه در محکماا و نه در مِشننابهااا «ولن جد
من دونه ملِحدا»

سِالن آیا پیغمهر بزرگِار اول وه رسِل شد م شغِل نِاندن نماز یِمیه شد یا ن شد
شننند! اولین آیه و اولین سنننِرهای وه بر پیغمهر نازل شننند بیانگر ویفی نماز ،و عداد
روعاا نماز نی س پ وجا رسِل گرامی عدادِ وعااِ نماز را با وحی قرآنی دانس
باز عرض میوخم! مطلهی وه ا وخِن نه نگفِهاند و نه گفِهایم و باید بگِئیم آن اس
وهن آیاا مفصنننالا قرآن ،چه محکما و چه مِشنننابها چخد بُعدی اسننن ا یک
بُعد در انِصنناصِ رسننِل اهلل اسنن ا ابعادِ دیگر مربِط به ولّ مکلفان اسنن با
درجا ی وه دارندن محکما  ،مِشنننابها  ،اشنننارا  ،لطائف  ،ولی حقایق چه
امروز این مطلب را ما باید صریحًا عرض وخیم وه روای ح ضرا امیرالمؤمخین(علیه
ال سالم) وه میفرمایدن «إنَّ وِابَ اهللِ علی اربعةِ ا شیاءن علی العهارة واال شارة والطائف
والحقائق» ،وِاب اهلل اس ن  ،حقائق هم در وِاب اهلل اس ن ا مخِهی عهارا ،اشننارا و
لطیفة برمهخای دالل های لفظیِ لغِیِ وضنننعیِ قرآن اسننن  ،و حقائق برمهخای حروف
مقطعه اسنن ا از حقائق قرآن هیچ و آگاهی ندارد مگر صنناحب رمزا یعخی مطالهی
وه از حروفِ رمزی و حروف مقطعه اسننِفاده میشننِد؛ هیچ و جز وس نی وه مههط
(فرودگاه) وحی ا س و محِر وحی ا س ااالع ندارد و او س بیانگر و دیگر غیر او
بیانگر نیس .

ما عرض میوخیم وه اولین آیهای وه بر پیغمهر نازل شننند «بسنننم اهلل الرحمن الرحیم»
بِدن «بسم اهلل الرحمن الرحیم» دارای چخد بیان اس :

1ن بیانِ مصِصرِ نِدی وه نام اهلل ،رحمان و رحیم اس .

2ن بیان مفصل

وه ول سِرهی حمد مَطِیّ اس در بسم اهلل.
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3ن بیان مفصل ر

وه ول قرآن مطِیّ اس در سِرهی حمد وه سِرهی حمد مطِی

اس در بسم اهلل.

4نننننن مرحله بعدی« ،بسننم اهلل الرحمن الرحیم» یک دالل لفظیِ وضننعی دارد وه این
دالل ِ و ضعیِ لفظی در بُعد اول نِد ب سم اهلل ا س  ،بُعد عمیق ر ول سِرهی حمد،
بُعد عمیق ر ول قرآن.

ولیکن دالل رمزی هم داردن «باء»« ،سننننین»« ،میم»« ،الف» چه وسننننی گفِه وه این
حروف داللن رمزی ننندارد اگر این حروفِ بسننننم اهلل داللن ِ رمزیِ غیرِ وضننننعیِ
مصصِصِ رسِل گرامی نداش این آیه دروغ بِد «ولن جد من دونه ملِحدًا».

مگر پیغمهر بزرگِار از اول نماز نمینِاند صننهح دو روع  ،ظهر چهار روع  ،عصننر
چهار روع  ،مغرب سه روع  ،عشاء چهار روع با نصِصیااِ قیام و قعِد و اذوارا
آیا عداد روعاا ،نصِصیاا روعاا ،اوقاا صالةها ،وه اول برای پیغمهر در نصّ و
ظِاهر قرآنی بیان ن شدها س در این هخگام پیامهر چه میورد بخابرین باید این حرف
را بزنیم حِمًاا دلیل ما «ولن جد من دونه ملِحدًا» اس چِن جز قرآن (قرآن اعم از
حروف رمزی ،حروف غیر رمزی) چِن جز این قرآن ملِ حدی و پ خاه گاهی از برای
رسننِل گرامی هرگز نیسنن ؛ پ مِعیَّن اسنن وه رسننِل گرامی از حروف «بسننم اهلل
الرحمن الرحیم» عداد روعاا را فهمیدن عداد روعاا ،ویفی روعاا و اوقااا چِن
عداد در قرآن نیس ن  ،اوقاا بعدًا هسنن ا االن (روزهای آغاز بعث ) نه عداد روعاا
اسن  ،نه اوقاا اسن نه نصننِصنیاا اسن  ،نه ویفیاا اسن ا بخابراین «لن جد من
دونه ملِحدًا» دلیلی ا س قااع و «ال مَرَدَّ له» وه پیغمهر بزرگِار وه مصااب ا س ؛ از
حروف رمزی این احکامِ ناصننننهی به نِد را میفهمدا اگر دیگران نمیفهمخد چِن
مِرد رمز نی سِخدا چِن پیامهر بزرگِار مِرد رمز ا س پ ال بدّ (حِما و بدون چاره)
همین اس .

سننر جمع به اِر مصِصننر ،ول معارف اصننلی ،ول احکام فرعی ،ول احکام اصننلی،
احکام فردی ،احکامِ اجِماعی ،اقِصنننادی ،سنننیاسنننی ،انالقی ،عقید ی ،عملی ،ولِّ
احکام در مثلثِ قرآن مِجِد اس ن ا یک ضننلع این مثلث وه مصِصننر رین در بعدی و
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اِیل رین در بُعد دیگر اسنننن حروف رمزی اسنننن ا از حروف رمزی پیغمهر بزرگِار
آنچه را در قرآن نه سلب شده ا س و نه ایجاب ،میفهمدا بخابرین (از احِماال ی وه
در آغاز بحث عخِان شنند) احِمالِ اول مس نجَّل اس ن  ،احِمال دوم غلط ،سننِم غلط،
چ هارم غلط ،پخجم غلطا چِن قرآن ما را مأمِر ورده اسنننن وه به وحی قرآنی وه
ملِحدی جز او نی س پایهخد با شیم و دق دا شِه با شیما مخِهی بص شی از این وح ِ
ی
قرآنی را ما نمیفهمیما و چرا ندای مِ عال ،بصشننننی از اح کام را در نصّ و ظِاهر
مسننِقر قرآن بیان نکرده اس ن و در حروف رمزی اس ن

برای اینوه ار هاط خگا خگ

امّ را در بُعدِ عصم ِ مطلقهی رسِل ثاب وخد.

قرآن خ ها نِد را در بُ عدِ وح یان ی ِ مروزی اث هاا نکرده بل که پیغمهر هم آن چه از
(معانی) حروف رمزی گف بپذیر یدا برای این وه فاصننننلهای بین قرآن وه ثقل اوهر
اس ن و رسننِل وه ثقل اصننغر اس ن پیدا نشننِد ،و «حسننهخا وِاب اهلل» (قِل عمر ابن
نطاب وه ولمة حقٍ یُرادُ به الهاال اسننن ) به این نیال نهاشننند وه اگر در قرآن نصّ
اسنننن قهِل میوخیم و اگر نصّ نیسنننن قهِل نمیوخیم ،نصیر! اگر هم در قرآن هفده
روع نصّ نیسننن ولیکن پیغمهر از باب «ولن جد من دونه ملِحدًا» هفده روع را،
نصننِصنیاا را ،اوقاا را و ول احکامی وه نه ثه شننده در قرآن ،نه نفی شننده و نه
اث هاا را ،ول اح کام را از قرآن اسننننِ فاده میو خد ،ول اح کام را از حروف مقط عه
میفهمد.

بخابرین آن چهار احِمال دیگر ،مص صِ صًا احِمال اینوه پیغمهر مصَِّل بِدها س وه
نِد در بُعدِ نِدی ،احکامی صننادر وخد! «ما یخطق عن الهِی» حِی اگر وحیِ سننخِی
غیرِ قرآنی را قهِل وخیم آ یا «ما یَخطِقُ عَن الهََِی إن هَُِ إالَّ وحیٌ یُِحی» مگر حصننننر
نی س (مخظِر ولمهی إن ه س وه نطق پیامهر را ح صر در وحی میوخد) پ وحی
اس ا وحیِ چی وحی درونی اس یا برونی اس «وَحیٌ یُِحَی» وحی وه بر پیغمهر
از جانب رب خزّل مییابدا پ وحی محمدیِ بشننننری نیسنننن (سننننانِه نِد پیامهر
نیسنننن )ا وحیِ عقالنیِ محمدیِ ،علمیِ محمدی ،حِی وحیانیِ قهل از قرآن و شننننِرِ
(م شِرا) با عقالء نی س ا بلکه عقلِ وحیانیِ ربانّی مخح صر به فرد ا س وه در نصّ
یا در ظاهر قرآن یا در حروف رمزی یا مقطعه وجِد داردا ا چه رسنننند به امامان! ا
چه رسد به دیگران!
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بخابراین شننارع فقط نداس ن آن هم به لسننانِ وحیِ قرآنی در مثلثین «والیشننرک فی
حکمه احدًا» (وهف ،)26،احدی را شننننریک در حُکم نِد در بُعد الِهی  ،ربانی ِ
کِین ،و ربانی شننریع قرار نمیدهدا «احدًا» اسننِغراق اس ن یعخی ندا پیغمهر را نه
شننریک در حاومی کِین و نه در حاومی شننریعی ،یک در هزار (یک هزارم) هم
قرار نداده اس .

روی این ا صل ،سرجمع فقط قرآن ا س و فقط قرآنا فلذا آیا ی از قهیل «واعَِ صِ مُِا
بِحَهلِ الل َّهِ جَمی عًا» (آلعمران« ،)103،حهلَیِ اهلل» (مُثخّی) نفرمِد! «حهال اهلل» (جمع)
نفرمِد! یک حهل اس ن  ،یک حهل دو اس ن سننه اس ن چهار اس ن هف اس ن
چهار ای شیعه اس وه وِاب و سخ و عقل و اجماع اس هف ای سخّی اس وه
ا سِح سان و قیاس و چه و چه ا س نه هف ا س و نه چهار ا س و نه سه ا س ،
فقط یکی اس .

«واعِصننننمِا به حهل اهلل جمیعًا» ،حهل اهلل قرآن اسنننن مخِهی بیانگرِ حروفِ رمزیِ
حهل اهلل ،فقط رسِل اهلل اس ؛ و بیانگر سایر مطالب وه درصد باالی احکام اس یا
فرعی اس  ،آیاا محکماا و آیاا مِشابهاا اس .

فردا ِضیح بیشِری نِاهیم داد إن شاء اهلل.

[آیه  89سننننِره نحل آیا بر همین مطلب می ِاند اشنننناره وخد «وَنَزَّلخا عَلَیکَ الکِِابَ
ِهیانًا لِکُلِّ شَیء]»

بله ،ایید میوخد این آیاا را من نصِاندم برای ایخکه قهالد گفِه بِدم ،فردا مشننننروحًا
عرض میوخم وه آیا ی قرآنی ،دهها آیه اسنننن وه قرآن هیان اسنننن «إنَّ هَذا القُرآنَ
یَهدی لِلَِّی هیَ أقَِمُ» « هیانًا لکلِّ شننیء»« ،بیان»« ،برهان»« ،الحجة الهالغه» یعخی ول
احکام در مثلثِّ قرآن هین شده اس .
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