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 قران تنها محور احکام اصلی و فرعی

 

 

 

 

 

 مِ یِبِسمِ اهللِ الرَّحمانِ الرَّح

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

 

 یاحکام اسنن ا اوخِن وه بعد از مقدما  یِانیشننخانِنِ محِرِ وح ،یفقهِ احکام آغازگرِ
اسنن  وه از باب اهارا الهِه به اِر مصِصننر و نه  می صننم د؛یاجِهاد و  قل یدرباره

 نیب ی)انِالف یدر مسائل نالف شِدیمصِصر، انِصار م نیو ا م،یمفصل شروع وخ

 .اس  هیّقرآن هیقطع یوه برنالف ادلّه یاز مسائل ضرور یعلماء(، و بعض

 

 یوه محِر احکام فرع میبدان دیاسنننن  وه ما با نیا یفقهِ احکام یهابحث یمقدمه
وه با قرآن  یبعد احِماال  میوخیاحِماالا را عرض م سنن  یچ یبعد از احکام اصننل

 .میوخیوه با قرآن مِافق اس  قهِل م یاحِماال  ایمصالف اس  ردّ، و احِمال 

 

اس ،  یقرآن یِ خها وح یاسالم یو فرع یاس  وه محِرِ احکامِ اصل نیاول ا احِمالِ
از نِعِ سنخ  هم مخفصنل  یهرگز وجِد ندارد و وح یقرآن یاز وح ریغ یایوح یحِ

ئد صننننح سنننن ین یقرآن یاز وح قا عارف، ع مام م که    ،یفرد ،یاحکام فرع حه،یبل
سیس ،یاجِماع س ا چگِنه  با ،یا سِفاد از قرآن ا شِدا ا نی ه دیوولِّ احکام، م  نیب

 !احِمال اول
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 یاسنن ن نقطه زیاسننالم دو چ یو فرع یاسنن  وه محِر احکامِ اصننل نیدوم ا احِمال
و محِرِ اول وه محِر المحاور اسنن ؛ قرآن اسنن ، محکماا قرآن و مِشننابهاا  یاول

صل یقرآنا و محکماا قرآن در بُعد احکام فرع شابهااِ قرآن در بُعد  یو ا س  و مِ ا
اسننن ن  یحامل دو وح غمهریپ وماحِمال د یاسننن  وه رو یو اصنننل ید یاحکام عق

 .یسخِّ یو وح یقرآن یوح

 

 انًایهم مصَِّل و محَِّل باشنند به حضننر   وه اح غمهریاسنن  وه پ نیسننِم ا احِمال
مطلب آمده اسن   نیا یعیشن یدر وِه یِیچخانکه در روا خد،یرا صنادر بفرما یاحکام

ندا رسننننِل را  صِ کام لیورد و  ِو لیوه  وه اح خا یورد    یعقالن یرا بر مه
احِمال  نیصننادر وخدا ا ینای  وحیوآله وسننلّم( و نه عقالن هیاهلل عل ی)صننلیمحمد

 !سِم

 

اهلل  ی)صلیبلکه معصِمان محمد ،یاس  وه نه فقط رسِل گرام نیچهارم ا احِمال

 .را دارند لی صِ نیاجازه را و ا نیا زیوآله وسلّم( ن هیعل

 

 ،یقرآن یدر سننه بُعد ن وح یاسنن  وه اصننِالد بعد از رسننِل گرام نیا گرید احِمال
 یِانیوآله وسنننلّم( و بعد از الهامِ وح هیاهلل عل ی)صنننل یمحمد یو وح یسنننخِ یوح

در زمان  زیشرعمداران ن ن،یمعصِم یِعقالن یِو درون یشصص یِانیالهامِ وح ،یاحکام
 .صادر وخخد یاحکام  ِانخدی( مهیعلامر)صلِاة اهلل وسالمه  یول یوهر ه یغ

 

انِماالا اسنن ، عقالد، عمالد، وِابًا وسننخًِا غلط  ا یاسنن  وه بعضنن یاحِماال  خهایا
قابل قهِل اسننن ؛ و چِن قرآن هرگز دسننن  نصِرده و صنننراح  و  یاسننن ، و بعضننن

اس  ما در مِرد   ری ر و قِ ر، ثاب  ر، دالّمِقن یو ظاهر حیظهِر  از هر والمِ صر
 یا یوه آا چخانمیبه قرآن مراجعه وخ دیبا حِمًاانِالفااِ افکار و انِالفااِ انظار 

 یرجِع إل دیبا یمطاله ای یدر مطله دیمطلب اسنننن  وه اگر انِالف ورد نینصِّ بر ا
 .وِاب اهلل بشِد
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احِماالاِ  یِنف م یابییاحِماالا ودام احِمال را در قرآن م نیا انیما از م ایآ حاال،
صح ایاحِمال و  کیغلط در قرآن هس  و اثهااِ  هس ا هم در قرآن  حیدو احِمالِ 

شَ  انًای ِه»و وامل و  یوه قرآن را واف یا یمثالد آ  یَه یلِلَِّ یهدیَ»(، 89)نحل، «ءیلِکُلِّ 
 یدر وجهِ ول داند،یم یو احکام ید یعق ،یول معارف عقالن انِی(، ب9ء،)اسنننرا« أقَِم

واف وامل، اومل،  گام نزول   ا  اجاایدر ول احِ یو أوف یقرآن را  فان از هخ مکل
 .داندیم فیعالمِ  کل انیپا

 

وه محِر المَحاور اسنن  در بحثِ اثهااِ احِمال اول، وه قرآن اسنن  و  یا یجمله آ از
محکما   و چه  یِلیچه  فص ا ،یلیدالالا  فص ا ،یفقط قرآن وه در دالالاِ رمز

 ،یمِشابها  ، قرآن اس  و فقط قرآن وه دالّ بر ولّ احکام اس ن احکام ول یِلی فص
به  ازمخدیها نوه مکلفان در آن یاحکام ریو سا یاسیس یحِ ،یاجِماع ،یردف ،یجزئ

 .اس  یقرآن یدر انحصارِ وح یوح نیهسِخدا و ا یوح

 

انزال ورده  یدو وح یامکان اسنن  وه ندا به رسننِل گرام یامکان دارد در بِ ه الهِه
 انًایدر قرآن اح یمعخا، وه اگر احکام نیا بدیسخِّ یِوح کیو  یقرآن یِوح کیباشدن 

مانخد عددِ روعاا نماز،  وخد،یو نه اثهاا م وخدیم یها را نفوجِد ندارد، نه قرآن آن
وه و نه اثهاا شده اس ، احِماالد چخان یوه در قرآن نه نف یها ج رینماز، وسا  ِیفیو

سخّ  قطع نیبه ا م،یقهال هم عرض ورد  هیاهلل عل یرسِل اهلل)صل هیّصِرا اس  وه 
شننده اسنن  و نه اثهاا،  ینه نف انًایاسنن  وه در قرآن اح یاحکام انگریه وسننلّم( بوآل

ضافه بر ب س یاحکامِ نص قرآن انیا سِداللمان بر آیقرآن ِقرو احکامِ ظاهر م  یا یا و ا
ِل عُِایاللَّهَ وَأا عُِایوَأا»مانخد  باشنندیم در قرآن و « اهلل عِایاا»( وه 12) غابن،« الرَّسننُ

 .شده اس  و نه اثهاا یوه در قرآن نه نف یدر سخِ« الرّسِل عِایأا»

 

خا میوخیو عرض م مینهیفرا ر م یقدم اوخِن وه والد  ،یقرآن ینصننننِصنننن یوه برمه

 :اس  یمرا ه یدارا یقرآن یِوه وحاس ، جز آن یقرآن یِاحکام، به وح

 

سم اهلل الرحمن الرح» یقرآن یِوح یاوال مرحله س ا اول «میب سِل  یاهیآ نیا وه بر ر
إقرَأ بِاسمِ رَبِّکَ »اس  و بعد   «میبسم اهلل الرحمن الرح» یهیآ نینازل شد هم یگرام
سانَ مِن عَلَق یالَّذ سم اهلل با  یو مرحله یچخدا و بعد یا ی ا آ« نَلَقَ، نَلَقَ اإلن دوم، ب
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  «یع المثانسه»حمد وه  یسِره یمهیحمدا اول بسم اهلل، بعد بسم اهلل با ضم یسِره
هعًا مِن المَثان خاکَیوَ لَقَد آ َ»اسنن    انگرِی(ا بسننم اهلل ب87)نحل، «میوالقُرآنَ العَظ یسننَ
 نیاز ول قرآن اسنن ا ا یمصِصننر انگریاز ولّ حمد اسنن  و ولِّ حمد هم ب یمصِصننر
 ؛دوم یاول و مرحله یمرحله

 

«ا نَلَق یبِاسمِ رَبِّکَ الَّذ اقرَأ»اول سِره علق اس ن  هینِدِ بسم اهلل هم چخد آ انگریب و
بسننم اهلل »)در « رحمان»همان « نلق یالذ»اسننماء اهلل اسنن ،  نِیبزرگِر« اسننم ربک»

اسنن ا پ   «میرح»هم،  هیو بق «علَمیَعَلَّمَ اإلنسننانَ ما لَم »اسنن ، ( «میالرحمان الرح
 یمرحله نیا اوخدیم ریو  فس لی فص یبعد هیچخد آ نیرا ا «میالرح رحمنبسم اهلل ال»

 .دوم یاول و مرحله

 

شبِ قدر وه  قر« قدر یلهیل»سِم  یمرحله س ا  سِل  هًایا شب بعد از بعث  ر پخجاه 
الفاظ، بدون  نیمصِصننننر، بدون  کرارها، بدون ا یابِده اسنننن ؛ قرآن به گِنه یگرام

 لَةِیلَ یإنّا أنزَلخاهُ ف»نازل شنننند وه  یشننننهه بر رسننننِل گرام کی اد،یز یگرفِن زمانها
 .«القَدر

 

 .(10)نجم، «یعهدِهِ ما أوح یإل یفأوح»اس  وه « معراج یلهیل»چهارم  یمرحله

 

قرآن وه از  یاسننن ا حروف رمز یحروف رمز یقرآن به اضنننافه ریپخجم  فسننن مرحله
افِِاحِ سننِره  یو مدن یمک یهاشننده اسنن  و در سننِره لیچهارده حرف هجاء  شننک

 .اس  یمرحله بعد نیاس ، ا

 

ِابٌ أُحکِمَ  آ»مفصننننالا قرآن اسنننن  وه  اایبَعد الهعد، آ یمرحله و ثُمَّ  ا ُهُیالر وِ
لَ  مِن لَدُن حَک صِّ ص ی(؛ و در مرحله1)هِد، «رٍینَه مٍیفُ س ،  ایهم  یلی ف محکماا ا

 ر از مِشننابهاا وه اصننالد  ر از محکماا، و مِشننابهمحکم ایمِشننابهاا اسنن ، و  ایو 
ناص به رسننننِل  یقرآن اسنننن ا وه اشنننناره هیرمز حروفندارد،  یدالل  وضننننع

شارااِ ناص و و نیوآله وسلّم( اس ا و ا هیاهلل عل ی)صلیگرام  یرسِل گرام یژهیا
 خها نصننِص و ظِاهر قرآن  رایا زسنن یبه نصننِص قرآن و ظِاهر قرآن ن ی خها اشنناره
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شاره ن ازمخدین شاره به احکام س ،یبه ا س  وه اح یبلکه ا و نه  ینه نف آندر قر انًایا
 .اثهاا شده اس 

 

و بحث  میارا نِانده هیآ نیوهف وه بارها ا یسننننِره 27 هیما با اسننننِخاد به آ حاال،
مِن وِِابِ رَبِّکَ ال مُهَدِّلَ  کَیإلَ یَوَا لُ ما أُوح» میوخیباز هم در آن فکر م یول میاورده

و  هیآ نیا یکیلفظ ملِحد دارد،  هیآدر قرآن دو «ا لِکَلِما ِهِ ولَن  َجِدَ مِن دُونِهِ مُلَِحَدًا
مِن اللَّهِ أحَدٌ وَلَن أجِدَ مِن دُونِهِ  یرَنیجیُلَن  یقُل إنّ»سننِره جن اسنن   22 هیهم آ یکی

 .«مُلَِحَدا

 

لل ال یمأمِر اسننن  رسنننِل گرام« قل»ن میوخیدوم را بحث م هیآ اول  همیبه ول مُرسنننَ
فان( بگِ ول مکل َدٌ یرَنیجیُلَن  یإنّ»وه  دی) َّهِ أح و  در برابر علم و  چیه« مِن الل

ِهِ »مرا نجاا نصِاهد دادا  نیربّ العالم یقدرا و حکم ، و اراده وَلَن أجِدَ مِن دُون
در چخد بُعدن در بُعد « اهلل»گرددا  یبرم« اهلل»به « من دونه»غائبِ  ردِمف رِیضم« مُلَِحَدا
محال اسننن ، « ولن اجد»ا یعی شنننر  یو در بُعد ربِب یخی کِ  یدر بُعد ربِب  ،یالِه

وجِد، سننننرور  خیدر مثلث  ار وهنیبزرگِار با ا غمهریمطلق اسنننن  وه پ یاسننننِحاله
لَن أجِدَ »وه  دیاس ، مأمِر اس  بگِ نیلوائخاا اس ، اعقل العقِل اس ، اومل الکُمَّ

 .«مِن دُونِهِ مُلَِحَدا

 

حد  نیا در لث، ملِ گاه یعخیمث خاه جهٌ ال ،یپ نِدم هرگز نصِاهم  یاز برا یاهیمِِ
وه اله، معهِد اسنننن ، و در   یدر بُعد عهِد ًِا،ی)به جز ندا( الِه« من دون اهلل» اف ی

س ، و ربِب یخی کِ  یبُعد رب وه ربِب شر  یاله ا جز  یودام پخاه گاه چی)در ه یعی 
خابر ندارم(ا ب عدِ معهِد یِرهمان ا نیندا  خاهگاه  یوه در بُ جز اهلل  یملِحد و پ

 .اس  نیهم چخ عیاس  و بعد  شر نیهم چخ نیدر بُعد  کِ س ین

 

وِابِ »، «مِن وِِابِ رَبِّکَ کَیإلَ یَوَا لُ ما أُوح»وهف ن  یسننننِره هیبه آ میبرگرد حاال،
س ا بخابر هیمضاف و مضافٌ إل« رَبِّک س  مرجع   یضمائر نیا شده ا وه بعدًا ذور 

 یو ادب یوِاب از نظر لفظ یجع اسننن  ولوِاب اسننن ا درسننن  اسننن  وه رب هم مر

 .اس  یمرجعِ اصل
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 [...] :یکیچخد بُعد اس   یدارا« أ ل« »مِن وِِابِ رَبِّک کَیإلَ یَما أُوح أ لُ»

 

حاها، والقَمَرِ إذا  َالها»مثل  ... م ِ وَضنننُ به نف  )فعل  الوا  ی الوا مِعدّ« والشنننَّ
 یا«! أ لُ»اسننن ا پ   یروی( پیبه معخا یعرب اایبه نفسنننه باشننند در ادب یاگر مِعدّ

  یخهایب یِشم ِ نِران ،ی ِ وه قمرِ رسالِ ،یون ]ااا[  ِ وه قمر یرویبزرگِار، پ غمهریپ

 .ون یرویعلمًا، انالقًا، عمالد، رسالًِا، نهِّ ًا پ د ًا،یونن عق یروینِرِ قرآن را، پ

 

 [...] یِوه نِد را نسان یرا، مادام گرانینِد را بساز بعد د اول

 

هحًا اَِ یإنَّ لَکَ ف»نِد را بسنناز بعد  اول ، «المُزَّمِّلُ هایُّأ ای»(، 7)مزمّل، «الدیاَلخَّهارِ سننَ

 [...] قرآن یهم بر مهخا یعهاد  یسازمانده

 

عد  «أ ل» به عخِان  ،ینِد را سننننانِ یا وقِهمیعل« أ ل»نِدا! ب  الوا قرآن را 
 ا ِهِیآ هِمیعَلَ ِلُِایَ» اف یدر  ِ ومال  یو نهِّ  یو سننازمانِ رسننالِ ،یانجام داد ینِد
 .«الکِِابَ والحِکمَة عَلِّمُهُمیُوَ هِمیزَوّیُوَ

 

اسنن    یشننده( فقط ماضنن ی)آن چه وح «یما اوح» ایآ ،«کیال یاُ لُ ما اوح» نِب،
 ،یماضنننن نی! اریو اااع ( ون  نص یرویفقط آنچه قهالد نازل شننننده اسنننن   الوا )پ

من وِاب »وآله وسننلّم( را اسننِمرار داردا چِن  هیاهلل عل یرسننِل)صننل ااِیمضننارعِ ح
ض« وِاب ربک«! »ربک ضارع ن س ،یفقط حال ن س ،ین یفقط ما بلکه  س یفقط م

 .را شامل اس  غمهریوجِد پ یرسالِ ااِیح یو سه ساله س یمثلث زمان ب

 

 یبه چ« ولما ه» رِیضننم« مِن وِِابِ رَبِّکَ ال مهدِّلَ لکلما ه کَیإلَ یَا لُ ما أُوح» نِب،
 چیه نیگردد  به وِاب! بخابر یبه چه برم« ولن  جد من دونه»گردد  به وِاب!  یبرم
 گرانید کنیول وخدیم لیا ندا  هدسنننن یولمااِ وِابِ رب ن یاز برا یاوخخده لی هد
 .سِخدیوِابِ رب ن ااولم یوخخده لی هد
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 ِ  یحِ یاوخخده لی هد چیدر بُعد اول وه ه« ال مهدل لکلما ه»ن ریدو ضننننم نیا پ 
 ،یحق نسخ ندار ،یاز ولماا وِاب رب را ندار یاولمه لیهم حق  هد یرسِل گرام
صِصِ وِاب رب، س یدادن ن ریی غ س ،یوردن ن لی هد س ،یعِض وردن ن ا همان ن

شاراا رمز ض حیفا م یِهمان ظِاهرِ وِاب رب، همان ا ها ُسَِر وِابِ رب، همان یبع

 . ِس  یو رسالِ یانیوح یِمحِر اصل

 

با  غمهریپ یا ِ یعخیاس ا  غمهرینطاب به پ« ولن  جد«ن »مهدل لکلما ه ولن  جد ال»
علم ، معرفِ ، عقل ، ومال ،  هاسننن ، ی ِ فِق عقالن  یوه عقالن  یبزرگِار نیا
، «من دونه» یابیمحال اس  ب« ن  جدل»اس ؛  گرانیانالق ، عمل  فِق د اا،دهیعق
 .یجز وِاب رب ندار یپخاهگاه«ن ملِحدًا« »من دون وِاب رب» یعخی

 

وه قرآن نه نصننًا نه  ییوآله وسننلّم( در جاها هیاهلل عل یسننخ  رسننِل اهلل)صننل ایآ و
 سنن  ین ایقرآن هسنن   ریغ یسننخّ  الِحاد و ملِحد نیا وخد؛یو اثهاا نم یظاهرًا، نف
 غمهریآنچه پ یعخیبزرگِار مخحصنننرًا قرآن اسننن ا  غمهریپ یملِحدِ رسنننالِ یبله! مخِه

 ،یشصص یعقل، هِا ینف ، هِا یهِا س  یچ یهِ «یَِعَن الهَ خطِقُیَوَما » دیگِیم
ِر )شننننِر یهِا وه پ یهر مطله ،یِیهر عقالن ،یهرنظر ،یی(، هر هِایشننننُ  غمهریرا 

با لفظ ،  دیگِیبزرگِار م با اشننننا ایچه  گاه ،  با نفرهن با عمل ،  با  ا ،یا ، 

 .اس   قرآن یودام وح «یِحَیُ یٌإن هَُِ إالَّ وَح»اثها  ، 

 

 کیو  یقرآن یِوح کیاسنننن ن  یدو وح غمهریبر پ یبِد و هسنننن  وه وح االاین از
س  ملِحد و پخاهگاه « ولن  جد من دونه ملِحدًا» کنیسخّ ا ول یوح مخحصر ورده ا
 ،یملِحد ،یاصل جز قرآن، محِر نیا یرا به قرآنا رو یرسِل گرام یو نهِ  یرسالِ
وآله  هیاهلل عل یرسِل اهلل)صل سخ  یهرگز وجِد نداردا حِ ییمخشأ ،یمصدر ،یاصل

سلّم( آنجا سِقر قرآن نه اثها   م ایوه نص و  ییو  وخد،یم ا یو نه نف وخدیظاهر م

 .آن هم از قرآن اس 

 

 [و هم به وِاب  نِردیهم به رب م« ولما ه» ریضم نیا]
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من وِاب »اسننن ا  ریوه مضننناف مرجع ضنننم نیا یبرا نِردیبه رب نم ینظر ادب از
س ا پ  از  د یز ایغالم اس   ضحکی ،«ضحکیو هِ  دٍیجاء غالمُ ز»، «ربک غالم ا
 کنیاس ؛ ول« وِاب ربک»فقط « من دونه»و « لکلما ه»وه  ریمرجع دو ضم ،ینظر ادب
چه دل یمهم بر« رب»به  میگِئیما م به   لیا دلیریو غ ینِد لیبه دل ل یگرددا 
 قی خها ملِحد و پخاهگاهِ رسننِل اهلل اسنن ؛ نِد رب به ار« وِاب رب» ین وقِینِد
 یرَنیجیُلَن  یقُل إنّ»جن  یسنننِره یهین آیریغ لی! دلینِد لیاز دل نیاسننن ا ا یاول

محِر  نیبخابر ؛ندا  یچه وسننن« مِن دونه«ا »مِن اللَّهِ أحَدٌ وَ لَن أجِدَ مِن دُونِهِ ملِحدًا
 .اس « وِاب رب»اسراء  یسِره یهیدر آ یاول ادب

 

 [!گریا وِاب ندا، نداس  دوخدیوه فرق نم یاز نظر معخِ]

 

 ندا، نداس   وِاب

 

 [نها ولماا، ولماا اهلل، ولماا نداس ]

 

 ریضم« ال مهدل لکلما ه» دیخی، نداس   ولماا وه مِنث اس  آقا جان! بهندا وِاب
وِابِ رب وه «ا وِاب» سننن  یچ« ولن  جد من دونه«ا »وِاب»به  گردد یبه چه بر م

شد، ولمااِ وح س ا  یِانیولماا اهلل با  یانیولمااِ وح یعخیاهلل در انِصاص قرآن ا
وه  یانیوح یولما  چیه یعخیاسنن ا قرآن  اردر انحصنن نیآنر یِندا بر رسننِلِ گرام

 .«ولن  جد» ل یقرآن وجِد ندارد به چه دل ریاز احکام باشد غ یحامل حکم

 

و  نگفِه اسنن  و  چیوه هخِز ه میبحث وخ مینِاهیرا م یاول بحث وه مطله گفِم
رسنننِل اهلل، رسنننالِ ، نهِ   همه  زِیمن هم  ا وخِن نگفِه بِدما مخحصنننرًا همه چ

سال  و نهِا، همه چ ز یچ س ا مخِه ز یدر بُعد ر  ایسِال داردن آ نیا یاز قرآن ا
ندارد؛ نه نص دارد و نه ظاهر  صی خصننن ا  و نه بر اثه ا یوه قرآن نه بر نف یمطاله

 ( آوردیمطالب را م نی)از وجا ا وخدیها را اسِفاده مآن یمسِقر، از وجا رسِل گرام
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س ، مصااب جِاب سِل ا س  قرآن را در ولِّ ابعاد من مصااب ر سِل ا ا فهمدیوه ر
ول قرآن را، در حمد ول قرآن را، در حروف مقطعه  «میبسننننم اهلل الرحمن الرح»در 

ظاهر مسِقر اس  و چه آنچه در قرآن نه  ایول قرآن را، چه آنچه در قرآن نص اس  
 انگریب یقرآن یحروف مقطعه یسنننِیباحِمًا  نینص اسننن  و نه ظاهر مسنننِقرا بخابر

 خکهیا یدارد و نه اثهاا، چرا  برا یباشنند وه قرآن نه نصننًا و نه ظاهرًا، نه نف یاحکام
س ن بُعد اول حروف « دونه» س  یچ« دونه»، «ولن  جد من دونه» مثلثِ ابعاد وِاب ا

 .مقطعه، بُعد دوم محکماا، بعد سِم مِشابهاا

 

سِفاد م یاحکام شابها شِدیوه نه از محکماا م سلهًا اگر و نه از مِ ا، نه اثها ا، نه 
«  لن  جد» سننن  یدروغ ن ایآ«( ولن  جد)» هیآ نیاز حروف مقطعه اسنننِفاده نشنننِد ا

مفرد غائب به  ریوه دو مر هه، دو ضنننم« ولن  جد من دونه ملِحدا»اسنننِحاله اسننن ا 
 چیه« من دون وِناب اهلل»با آن عظمِ   ِاربزرگ غمهریپ نیبخنابر گرددیوِناب برم
گاه خاه ئد، انالق، احکام اصننننلدر ع یپ قا عارف، ع احکام  ،یاحکام فرع ،یلِم، م
  یشنننده وه حاوم  یمطلب  ثه نیا یا ینداردا مثالدن در آ یاسنننیسننن یحِ ،یاجِماع
  یاس ا نه  خها حاوم یوح یوآله وسلّم( هم بر مهخا هیاهلل عل یرسِل)صل یاسیس

سیس  یبلکه حاوم یشصص یِاحکام  ینه  خها حاوم ،یفرد یِماحکا رسِل هم  یا
محکماا و مِشننننابهاا و ظِاهر  اایرا از آ هانیقرآن اسنننن ا اگر ا یبر محِرِ داللِ
إنّا »ا وخدیم اف یاز حروف مقطعه در وخد یم اف ینکخد از وجا در اف یمسننننِقر در
 ی)احکام( ارائه 105)نساء،« الخّاسِ بِما أراکَ اللَّهُ نَیالکِِابَ بِالحَقِّ لَِِحکُمَ بَ کَیأنزَلخا إلَ

، نفرمِد! «بِهِ«! »بما اراک اهلل»ناس( وجاس    نیحکم وردن ب یبرا امدهیوه در قرآن ن

 .یرمز یقرآن اس  نه مرحله یدالل ی، مرحله«بِهِ» ریضم فرمِدیم« بِهِ»چرا  اگر 

 

ول احکام  انیب یاز برا یقرآن وه محکماا و مِشنننابهاا اسننن  واف یدالل یمرحله
ارائه  ،«میرا ارائه داد  یما به  ِ حاوم»وه  دیفرمایندا م وهنیا نیا بخابرسنننن ین

 ایاس  اعم از دالالاِ نص  یدالالا قرآن یهم برمهخا یاسیرسِل در بُعد س  یحاوم

 .اس  ن و اعم از حروف مقطعه یلفظ یِِلغ یِظاهر مسِقر ن وه دالالاِ وضع
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سه  به احکام یقرآن رمِز یرمز یسر جمعن قطعًا حروف مقطعه نیبخابرا س  ن  یا
ولن  جد »ورده و نه اثهاا ورده، نه در محکماا و نه در مِشننابهااا  یوه قرآن نه نف

 «من دونه ملِحدا

 

شد مشغِل نِاندن نماز  غمهریپ این آسِال شد   ایشد  هیِمیبزرگِار اول وه رسِل  ن
نماز، و  عداد   یفیو انگرینازل شننند ب غمهریوه بر پ یاسنننِره نیو اول هیآ نیشننند! اول

دانس    یقرآن ی عدادِ وعااِ نماز را با وح یپ  وجا رسِل گرام س یروعاا نماز ن
آن اس   میبگِئ دیو با میااند و نه گفِهنه نگفِه وخِنوه  ا  ی! مطلهوخمیباز عرض م

 کیاسننن ا  یمفصنننالا قرآن، چه محکما   و چه مِشنننابها   چخد بُعد اایوهن آ
مربِط به ولّ مکلفان اسنن  با  گر یِل اهلل اسنن ا ابعادِ دبُعد  در انِصنناصِ رسنن

 چه  ق یحقا یوه دارندن محکما  ، مِشنننابها  ، اشنننارا  ، لطائف ، ول یدرجا 
ضرا ام  یوه روا میعرض وخ حًایصر دیمطلب را ما با نیامروز ا  هی)علنیرالمؤمخیح

سالم( وه م ش یإنَّ وِابَ اهللِ عل»ن دیفرمایال العهارة واالشارة والطائف  ین علاءیاربعةِ ا
عهارا، اشننارا و  ی، وِاب اهلل اسنن ، حقائق هم در وِاب اهلل اسنن ا مخِه«والحقائق

حروف  یقرآن اسننن ، و حقائق برمهخا یِوضنننع یِلغِ یِلفظ یهال دال یبرمهخا فةیلط
 یمطاله یعخیندارد مگر صنناحب رمزا  یو  آگاه چیمقطعه اسنن ا از حقائق قرآن ه

وه مههط  یو  جز وسنن چیه شننِد؛یو حروف مقطعه اسننِفاده م یوه از حروفِ رمز
س  و محِر وح ی)فرودگاه( وح س  ااالع ندارد و اوس  ب یا او  ریغ گریو د انگریا

 .س ین انگریب

 

  «میبسنننم اهلل الرحمن الرح»نازل شننند  غمهریوه بر پ یاهیآ نیوه اول میوخیعرض م ما

 :اس  انیچخد ب یدارا «میلرحبسم اهلل الرحمن ا»بِدن 

 

 .اس  میوه نام اهلل، رحمان و رح یمصِصرِ نِد انِین ب1

 

 .اس  در بسم اهلل یّحمد مَطِ یمفصل  وه ول سِره انین ب2
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 یحمد مطِ یحمد وه سِره یاس  در سِره یّ ر  وه ول قرآن مطِمفصل انین ب3
 .اس  در بسم اهلل

 

 نیدارد وه ا یوضننع یِدالل  لفظ کی «میبسننم اهلل الرحمن الرح» ،ینننننن مرحله بعد4
ضع س ، بُعد عم یلفظ یِدالل ِ و سم اهلل ا سِره  رقیدر بُعد اول نِد ب حمد،  یول 

 .ول قرآن  رقیبُعد عم

 

 نیگفِه وه ا یچه وسنننن« الف» ،«میم» ،«نیسنننن»، «باء»هم داردن  یدالل  رمز کنیول
 یِوضننننع رِیغ یِحروفِ بسننننم اهلل داللنن ِ رمز نیاننندارد  اگر  یحروف داللنن  رمز

 .«ولن  جد من دونه ملِحدًا»دروغ بِد  هیآ نینداش  ا یمصصِصِ رسِل گرام

 

صننهح دو روع ، ظهر چهار روع ، عصننر  نِاند یبزرگِار از اول نماز نم غمهریپ مگر
و قعِد و اذوارا  امیق ااِیچهار روع ، مغرب سه روع ، عشاء چهار روع  با نصِص

در نصّ و  غمهریپ یها، وه اول براروعاا، اوقاا صالة اای عداد روعاا، نصِص ایآ
شده انیب یظِاهر قرآن س  در ان حرف  نیا دیبا نیبخابر ورد یچه م امهریپ خگامه نیا
اس  چِن جز قرآن )قرآن اعم از « ولن  جد من دونه ملِحدًا»ما  لیحِمًاا دل میرا بزن

حد نی( چِن جز ایرمز ریحروف غ ،یزحروف رم گاه یقرآن ملِ خاه  یاز برا یو پ
 هللبسننم ا»از حروف  یاسنن  وه رسننِل گرام نیَّپ  مِع سنن ؛یهرگز ن یرسننِل گرام
روعاا و اوقااا چِن   یفین  عداد روعاا، ودی عداد روعاا را فهم «میالرحمن الرح
آغاز بعث ( نه  عداد روعاا  یاوقاا بعدًا هسنن ا االن )روزها سنن ،ی عداد در قرآن ن

لن  جد من » نیاسنن ا بخابرا اایفیاسنن ، نه و اایاسنن ، نه اوقاا اسنن  نه نصننِصنن
س  قااع و  یلیدل« دونه ملِحدًا س ؛ از  غمهریوه پ« مَرَدَّ له ال»ا بزرگِار وه مصااب ا
چِن  فهمخدینم گرانیا اگر دفهمدیبه نِد را م یاحکامِ ناصننننه نیا یحروف رمز
س  پ  ال بدّ )حِما و بدون چاره(  امهریا چِن پسِخدیمز نمِرد ر بزرگِار مِرد رمز ا

 .اس  نیهم

 

 ،یول احکام اصننل ،یول احکام فرع ،یجمع به اِر مصِصننر، ول معارف اصننل سننر
ولِّ  ،یعمل ،ید یعق ،یانالق ،یاسنننیسننن ،یاقِصننناد ،یاحکامِ اجِماع ،یاحکام فرد

و  یدر بعد نیمثلث وه مصِصننر ر نیضننلع ا کیاحکام در مثلثِ قرآن مِجِد اسنن ا 
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بزرگِار  غمهریپ یاسنننن ا از حروف رمز یاسنننن  حروف رمز گریدر بُعد د نی رلیاِ
س  و نه ا شده ا سلب  وه  ی)از احِماال  نیا بخابرفهمدیم جاب،یآنچه را در قرآن نه 

در آغاز بحث عخِان شنند( احِمالِ اول مسننجَّل اسنن ، احِمال دوم غلط، سننِم غلط، 
وه  یقرآن یهارم غلط، پخجم غلطا چِن قرآن ما را مأمِر ورده اسنننن  وه به وحچ

ش هخدیپا س یجز او ن یملِحد ش میبا شِه با ش یا مخِهمیو دق  دا  یِوح نیاز ا یبص
ما نم یقرآن عال، بصشنننن یا و چرا ندامیفهمیرا  از احکام را در نصّ و ظِاهر  یمِ

ار هاط  خگا خگ  وهنیا یاسنن   برا ینکرده اسنن  و در حروف رمز انیمسننِقر قرآن ب
 .رسِل ثاب  وخد یامّ  را در بُعدِ عصم ِ مطلقه

 

عدِ وح قرآن ها نِد را در بُ که پ یمروز  ِیانی خ هاا نکرده بل چه از  غمهریاث هم آن
قرآن وه ثقل اوهر  نیب یافاصننننله وهنیا یا برادیریگف  بپذ ی( حروف رمزی)معان

)قِل عمر ابن « حسننهخا وِاب اهلل»نشننِد، و  دایاسنن  و رسننِل وه ثقل اصننغر اسنن  پ
نهاشننند وه اگر در قرآن نصّ  الین نی( به ا به الهاال اسننن رادُیُنطاب وه ولمة حقٍ 

! اگر هم در قرآن هفده رینص م،یوخیقهِل نم سنننن یو اگر نصّ ن میوخیاسنننن  قهِل م
روع  را،  هفده« ولن  جد من دونه ملِحدًا»از باب  غمهریپ کنیول سننن یروع  نصّ ن
 نهشننده و  یوه نه ثه  شننده در قرآن، نه نف یرا، اوقاا را و ول احکام ااینصننِصنن

فاده م هاا را، ول احکام را از قرآن اسننننِ خد،یاث ول احکام را از حروف مقطعه  و
 .فهمدیم

 

صًا احِمال ا گر،یآن چهار احِمال د نیبخابر س  وه مصَِّل بِده غمهریپ وهنیمصصِ ا
 یسننخِ یِاگر وح یحِ «یعن الهِ خطقیما »صننادر وخد!  یاحکام ،ینِد در بُعدِ نِد

مگر حصننننر  «یِحیُ یٌإن هَُِ إالَّ وح یعَن الهََِ خطِقُیَما » ایآ میرا قهِل وخ یقرآن رِیغ
 ی( پ  وحوخدیم یرا حصر در وح امهریهس  وه نطق پ إن ی)مخظِر ولمه س  ین

 غمهریوه بر پ یوح «یِحَیُ یٌوَح»اس    یبرون ایاس   یدرون یوح  یچ یِاس ا وح
 امهری)سننننانِه نِد پ سنننن ین یبشننننر یِمحمد یا پ  وحابدییاز جانب رب  خزّل م

قهل از قرآن و شننننِرِ  یِانیوح یحِ ،یمحمد یِعلم ،یِمحمد یِعقالن یِ(ا وحسنننن ین
شِرا( با عقالء ن س  وه در نصّ  یربانّ یِانیا بلکه عقلِ وحس ی)م مخحصر به فرد ا

مقطعه وجِد داردا  ا چه رسنننند به امامان!  ا  ای یدر حروف رمز ایدر ظاهر قرآن  ای
 !گرانیچه رسد به د
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 یف شننرکیوال»ن یدر مثلث یقرآن یِشننارع فقط نداسنن  آن هم به لسننانِ وح نیبخابرا
  ِیربان  ،یدر حُکم نِد  در بُعد الِه کیرا شننننر ی(، احد26)وهف،« حکمه احدًا

را نه  غمهریندا پ یعخیاسننِغراق اسنن  « احدًا»ا دهدیقرار نم عی شننر  یو ربان ن،ی کِ
هزارم( هم  کیدر هزار ) کی ،یعی   شننریو نه در حاوم نی کِ  یدر حاوم کیشننر

 .قرار نداده اس 

 

س  و فقط قرآنا فلذا آ نیا یرو سرجمع فقط قرآن ا صل،  ِصمُِا » لیاز قه یا یا واعَِ
ه )جمع( « حهال اهلل»( نفرمِد! ی)مُثخّ« اهلل یِحهلَ»(، 103عمران،)آل «عًایلِ اللَّهِ جَمبِحَ

 اسنن    اسنن   چهار اسنن   هف حهل دو اسنن   سننه کیحهل اسنن ،  کینفرمِد! 
اس  وه  یسخّ ی ااس  وه وِاب و سخ  و عقل و اجماع اس   هف  عهیش یچهار ا

سِحسان و ق س   نه هف  اسیا سهو چه و چه ا س  و نه  س  و نه چهار ا س ،  ا  ا

 .اس  یکیفقط 

 

 یِحروفِ رمز انگرِیب یحهل اهلل قرآن اسنننن  مخِه ،«عًایبه حهل اهلل جم واعِصننننمِا»
 ایاحکام اس   یمطالب وه درصد باال ریسا انگریحهل اهلل، فقط رسِل اهلل اس ؛ و ب

 .مِشابهاا اس  اایمحکماا و آ اایاس ، آ یفرع

 

 .داد إن شاء اهلل مینِاه یشِریب حی ِض فردا

 

الکِِابَ  کَیوَنَزَّلخا عَلَ»اشنننناره وخد    ِاندیمطلب م نیبر هم ایسننننِره نحل آ 89 هیآ]

 [«ءیلِکُلِّ شَ انًای ِه

 

قهالد گفِه بِدم، فردا مشننننروحًا  خکهیا یرا من نصِاندم برا اایآ نیا وخدیم دیی ا بله،
إنَّ هَذا القُرآنَ »اسنننن   انیاسنننن  وه قرآن  ه هیها آده ،یقرآن یا یوه آ وخمیعرض م

ول  یعخی« الحجة الهالغه»، «برهان» ،«انیب» ،«ءیلکلِّ شنن انًای ه« »أقَِمُ یَه یلِلَِّ یهدیَ

 .شده اس  نیمثلثِّ قرآن  ه راحکام د
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