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 یوسن عهیش یعلما دگاهیاز د یمنابع احکام شرع

 

 

 

 

 

 مِ یِبِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّح

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

 

 ،یدتیعق یهاکل بحث یو برا میدار یکه در پ یدو بحثِ قرآن یبرا یامقدمه امروز

 .میکنیعرض م ،یو اجتماع یفرد ،یعمل ،یاخالق ،یعلم

عرفان از نظر قرآن اسد  و  کشدنههی: روز شدنهه و میکه اعالم شدد  دو بحث دار چنان
دو بحث، امروز  نیقهل از ا یمهحث قضددداوول ول یدوشدددنهه تا چشارشدددنهه فقه قرآن

ر اسدد  اما به   مطلب شددد  نیبه ا یکه گر چه قهالً اشددارات میکنیعرض م یامقدمه

 .میکنیرا حض ر مقدستان عرض م ثبح نیا یهاهیپا ،یاشهیر ،یاساس ،یاصل

 

و  عهیمسددلمان، اعم از شدد شانیفق انیدر م یشددرع یو ادله یعیتشددر یادله ای: آسدد ا 
 هیعیتشر یادله یبرا میکنیم میرا ترس یچند عدد اس ؟ اص الً ما در آغاز، مثلث یسن

 :هانیاز ا ریغ ایو  هیو شرع

 .اس  عیتشر لِیدل اید 1

 .اس  یشرع لِیدل اید 2

 .اس  یشرع لِیاس  و نه دل عیتشر لِینه دل اید 3
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هر سدده جش  را در بر دارد،  یو سددن عهیشدد شانیفق نیکه معروف اسدد  ب یاادلّه نیا
ض شر یادله، ادله نیاز ا یبع ض هیعیت س ، و بع ض هیشرع یادله یا س ، و بع نه  یا
 .هیاس  و نه شرع هیعیتشر

بِ عق امّا : کتاب، سددن ، عقل، اجماع، یو سددن عهیشدد شانیفق د یمجم عِ ادله بر حسددَ
ل و اجماع منق  ت، شددشرو، سدد  ر ،یا هاق )اجماع هم دو قسددم اسدد : اجماع محوددج

 .استحسان، استوالح اس،یق

از  یاس ل گرچه بعض یم رد، مخو ص به برادران سن ازد ی نیاز ا ریاخ یتاسه نیا
 ایو  عهیتشددر نیادله، ب نیاندل بنابرمجلس اسددتوددالح درسدد  کرد  رًایهم اخ انیعیشدد

: کتاب، کنمیل باز تکرار متاسدد ازد ید ،  نیهم یو نه شددرع یعینه تشددر ایو  هیشددرع
 اس،یمنق  ، شددددشرو، خهر واحد، ق جما سددددن ، عقل، ا هاق، اجماع محوددددل، ا

والحل در ا ست سان، ا ستح مت اتر و با  یاتیو راوا یقرآن یاتیآ لیبه دلم رد  ازد ی نیا
اسدد ، فقط قرآن  لیدل کیما فقط  یِاسددالم یعیتشددر لیدل ،یاتیعقلِ مطلقِ وح لِیدل

اس   ع یشر یو ناقلِ وح س یمشرِّع ن غمهریاس ؛ مشرِّع خداس  آن هم در قرآن و پ
 .میکنیقرآن که عرض م یِبر سه مهنا

س ، غ لیقرآن دل نکهیدر ا حاال، و م ا س ، مع شرّع ا شد ت  فیتحر ریمحرَّف )غ ریم
 یهااس ، ن ر اس ، برهان اس ، مسلمان انیاس ، ب انیاس ، ته انیاس ، واضح اله

قرآن، مفوالً بحث  یگذشته در م رد قرآن برمهنا یهاندارندل در بحث یشک یحساب
أکملِ کّل  ن،یَکرد  که افوددددح، ابلب، أب یمعرفچند خ د را  یل که قرآن از جشاتمیکرد

 .اس  یآسمان ریو نظراو غ یآسمان یهایوح

قدرِ مسلمِ  ،یو سن عهیو کل مسلمانان چه ش یو سن یعیش شانیکلِّ فق نیجمع، ب در
امّا سن  هم، عقل هم، اجماع  باشد؛یاس  قرآن م هیکه متجفقٌ عل یمشرِّعِ اسالم لِیدل

هم، اسدددتحسدددان هم،  اسیهم، خهر واحد هم، ق ر ی، سدددهم، ا هاق هم، شدددشرو هم
 .هاس نیبر ضد ا لیبلکه دل د،ندارن لیهرگز دل نشایاستوالح هم، ا

 

مت اتر  یاتیچند و روا یاتیمشددددرِّع بر قرآن، آ لِیبر انحوددددارِ دل ینظر دالل  قرآن از
چه ا هاق باشد،  گرید یهالیب دنِ دل یشرع ایو بر عکس: بر عدمِ مشرِّع ب دن  م؛یدار

س شد، چه  شد چه اجماع منق   با ل با شد،  ر یچه اجماع محوج ششرو با شد، چه  با
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سد به ق شد، تا چه ر والح، نه تنشا دل اسیچه خهر واحد با ست ستحسان و ا بر  یلیو ا
 .قا ع و ثاب  اس  نشایبلکه ادله بر رفع ا س ین هانیاثهاو ا

 

ستاریو ) ستاد در جارا ور ت گرید ی: الهته ا اند که اجماع و قاعد  را ذکر کرد  نیا یه
نداشته باشد و از  یکه معارض یکه خالف قرآن نهاشد، در ص رت یتیششرو و هر روا

مقه   « قل فلله الحجّة الهالغة »  هیباشدددد،  هق آ د یبه ما رسددد هیامام یعلما قی ر
ما  یرسددا بر ضدددّ آن برا یاگر شددارع مقدس با آن مخالف ب د حتما حجّت رایاسدد  ز
مرجحاو منق   در مقه له عمربن حنظله  زین  یو در تعارض دو روا داش یارسا  م

 زیحکم ن کیب دن  «یعامّ الهل »اند که داشددته انیب یمقه   اسدد ل و در مهاحث فقش
مثل خهر  هاسددد  ن ی)منظ ر مسدددتند ق « عامّ الحجّة»که جز مسدددتند  گرددیم جب م

 (. مینکنواحدت را قه   

 

 .در انحوار قرآن اس  یمشرِّعِ شرع لیکه دل نیا کی: میما چند مهحث دار نیبنابرا

 

در قرآن  یاتیعقل که در آ ایآ س ؟ین یشرع لیدل س ،یمشرّع ن لیسن  دل ای: آس ا 
اسددد  خدا ما را مأم ر به تعقل و شدددع ر و تفکر و تدبر کرد  ش،یجا یدر جا فیشدددر
 لیدل کی م،یمشددددرِّع دار لیدل کیما  میکنیعرض م ا؟یو آ ایو آ ایو آ سدددد ؟ین لیدل

 .یو نه شرع عنه مشرِّ لِیعل لِیدل کیو  میدار یشرع

 

 [س یباشد که مشرِّع ن یسن  اگر شرع]

 

 لیواحدِ مشرَّع اس  و دل لیاس ل دل یشرع لیمشرَّع اس  و دل لِی! قرآن دلدیکن صهر
س  دل یِشرع سن  هم چ ن ناقل از قرآن ا س ؛ و  س  و نه  یشرع لِیدرجه او  ا ا

که  دیبه ما رس یوآله وسلّمت حکم هیاهلل عل یاگر قطعًا از رس   اهلل )صل یعنیمشرِّعل 
حکم بر خالفِ عقل مطلق،  نیحکم نه م افقِ قرآن اسدددد  و نه مخالفِ قرآن و ا نیا

 نیا سدد ین زیقرآن و مخالفِ نصِّ قرآن ن و م افقِ نصِّ سدد یعلم مطلق، حس مطلق ن
إن أنا الّا » سدد یمشددرِّع ن غمهریپ سدد ،یو مشددرِّع ن سدد یشددرع لیدل یهسدد  ول لیدل

 .«رس  
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مِن رَسُ  ٍ فَإنجهُ  یت إأل مَن ارتَض26َأحَدًا ) هِهِیغَ یعَلَ ظشِرُیُفَال  بِیعَالِمُ الغَ»جنّ  یس ر 
دًا ) هِیدَیَ نِیمِن بَ سدددل کُیَ االوِ رَبِّشِم علَمَیَت ل27ِوَمِن خَلفِهِ رَصدددَ از « أن قَد أبلَغ  ا رِسدددَ

 .اس  هیآ نیمه ،یاتیمطلب، بر خالفِ نظراو و روا نیجمله ادله بر ا

« احدا ههیغ یعل ظشریفال »اسدددد  بال اسددددتثنا ل   بیخدا عالم کل غ «بیعالم الغ »
من  یاال من ارتضددد»اسدددتغراقِ سدددلب اسددد ل  نیا دهد،یا الع نم یرا به احد هشیغ

لِ وح هشیبر غ« رسدد   لِ وح کند؛یرا آگا  م یانیرُسددُ  سددتند،یرسدد لند، رب ن یانیرُسددُ
عَن  نطِقُیَمَا »مُمَحَّضًا رس لند  ستند،یت نشدکه خ دش رس   با یربّ یعنیربِّ رس   )

 یِبرون یِوح سدددد ،ین یدرون یِوح نیت ا4)نجم، «ی حَیُ یٌت إن هُ َ إأل وَح3) یالشَ َ
 یقرآن یِهم در چند مرحله، در انحوددددار وح یربان یِبرون یِوح نیاسدددد  و ا یربان
 :اس 

قرآن  «یعهد  ما اوح یال یفأوح»معراج اس ل در شب معراج که  یلهینخس  ل مرحله
در  نیرسدد   ناز  شددد و هم ن نِیبر قلبِ نازن  یِبه بودد رو فشددرد  و مختوددر و کلّ

محکم،  ،یدو شب قرآن به ص رو مجم ع نیدر ا«ل القَدرِ لَةِیلَ یإنجا أنزَلنَا ُ فِ»شبِ قدر 

 .یمرحله اول نیاوس  ناز  شدل ا انگریب مفوالًکه قرآن  ،یفشرد ، کلّ

 یاسد ر  نیمهارکه حمد اسد  ناز  شدد، اول یکه سد ر  یاتیدوم با الفاظِ آ یمرحله
س ر شد  س ر  ی که بر حضرو ناز   س  و  س  از  یحمد حاو یحمد ا کلِّ قرآن ا

 .یو احکام عمل یاحکام علم ،یدتیاص  ، فروع، احکام عق

لَ  مِن لَدُن حَکِ ات هُیَالر کِتَابٌ أ حکِمَ  آ»کتاب اسدد   لیبعد تفودد یمرحله  مٍیث مَّ ف وددِّ
شدددب  نیدر شدددب معراج؛ در ا« أ حکم »در شدددب قدر، « أ حکِم ت ل » 1)ه د، «رٍیخَهِ
 اوِیحمدل آ یدر سددد ر « أحکم »نداشددد ل  یلفظ یهینداشددد ، آ یلفظ« أحکم »

در شب قدر، در شب معراج، و بعدًا در « أحکم » ؛« ثم فول»اس   هیهف  آ ،یلفظ
حمد تا زمان وفاو و سدده سددا ؛ بعد از  سدد یدر     ب« ثم فوددل » ل؛یآغازِ تفودد

 .دیوآله وسلّمت )قرآنت ناز  گرد هیاهلل عل یرس   اهلل)صل

وآله وسددلّمت  هیاهلل عل یسددن  رسدد   اهلل)صددل ای: آمیکنیسدد ا  را تکرار م نیا حاال،
اسدد  که: در صدد روِ  نیاسدد ؟ ج اب ا یکلّا شددرع سدد ،یمشددرِّع ن نکهیگذشددته از ا

گانه نماز، نه م افق قرآن اس  اگر مانند رکعاوِ هفد  ایاس ،  یم افق  با قرآن شرع
نه ظاهرش، نه مخالف نص قرآن اسددد  و نه  ونه مخالف، نه م افق نص قرآن اسددد  

 میاگر بر خالف عقل مطلق، علم مطلق، حسّ مطلق نهاشددددد؛ خ اه جانیظاهرش، ا

 .وآله وسلّمت اس  هیاهلل عل یاز سن  رس   اهلل)صل نیکه ا دیفشم
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شد که ما م دینها گریعامل د کی نجایا دیشبهخ] شته مییگ یبا شد؟ حال ِ انتظار دا با

 [.ما باشد یپاسخگ  نیکه ا میباشداشته یازین م،یباشداشته یس ال یعنی

 

ج ابش در قرآن  کند،یاس  که آگاهانه مکلجف س ا  م یس ال ایدو ن ع اس :  س ا 
آن هم ج ابش هسدد ل ج اب هر  سدد یبکند و آگا  ن دیاسدد  که با یسدد ال ایاسدد  
 یِوح یبرمهنا یفیحاج ِ تکل ،ی)سددُ ل اعم از سدد ا  اسدد ت ج اب هر حاجت یسددُ ل

زمانِ  غمهر،یزمانِ رسددال ِ پ قرآن،قرآن، چه سدد ا  بشدد د، چه نشدد د، چه زمانِ نزو ِ 
س ال امة،یالق  می یال غمهر،یحض رِ پ شد  یهر  س  و که  شد  ایا س  و بان ش د  دیا ب

 .ن هم سُ ل اس ، ج ابش در قرآن اس که آ

س  که  نینه منظ رم ا ] س  ما مثالً م کیا  میمنتظر ینماز بخ ان ول میگ ئیم قع ا
شکل نیکه ا س ؟ ا ینماز چه  ص رو ا س ، به چه  م قع  کی یل ولش دیگفته م نیا

 د،یگ یم امهریو پ میآن را انجام بده س ین ازیاس  اصالً ن یزیچ کی دیگ یاس  م

 [ ضرورو دارد؟ ایآ نیا

 

با عقلِ مطلق و علمِ مطلق هم بدسدددد   یدارد، حت اجیکه مکلف به آن احت یزیچ
بُعدِ  نیدرش اختالف دارند، ا شانیعالمان و فق یو مکلفان و عاقالن و حت آوردینم

صل س ؛ چه در قرآن چه در غ  یّانیوح یِضرور یِا که عقل  یمطاله کنیقرآنل ول ریا
قرآن  انًایاح ایو  دیگ یقرآن م انًایرِس اسددد ؛ علم رِس اسددد ؛ حس رِس اسددد ؛ اح

مجش   که  یمطله حِیت ضدددد یمقدمه یندارد مگر برا یل گفتنش ضددددرورتدیگ ینم

 .«یالمراد یال یومن المهاد یالفکر حرکةٌ من المهاد»

 

 کنیول گدذردیعمقدًا چشدارد  قرن از عمرش م کنمیکده عرض م یمطله نیا حداال،
شا شد   دیص رتًا  شن ایتا کن ن گفته ن صل میدیما ن س   اهلل) سن  ر  هیاهلل عل یکه: 

که نه م افقِ قرآن اس  و نه مخالف قرآن، مخالف عقل مطلق  یوآله وسلّمت در ص رت
 نیا س ،یمطلق هم ن یِّحس اوِیقطع لفمخا س ،یمخالف علم مطلق هم ن س ،یهم ن

نه در اشاروِ  اتش،ینه در ظش ر آ اتش،یقرآن اس ؟ قرآن که نه در صراح  آ یهم وح
دارد و نه دالل   ینه دالل  سددددله ،یاز نظر دالل  لفظ اتش،یو نه در لطائفِ آ اتشیآ
 هم از قرآن اس ؟ نیا ،یجابیا
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ب روا قرآن  یإنَّ کتابَ اهلل عل»ت هی)صددل او اهلل علنیرالم منیمعروف از ام  یبر حَسددَ
العهارةِ واالشددددارةِ والطائف والحقائق، فالعهارة  للع ام واالشددددارة   یعل ا ،یربعة اشددددا

 یاسددد ، ول یاو  دالل  لفظ یتاسدددهل «ا یوالحقائقُ لألنه ایللخ اص واللطائفُ لألول
رسدددد    نشددددانیترکه مشم ا یانه ،«ا یحقائقُ لألنه»ل سدددد ین یدالل  لفظ یچشارم
تل ِ  یالسالمت هستند که تال شمیوآله وسلّمت اس  و بعد ائمه)عل هیاهلل عل ی)صلیگرام

س ضرو م س لند، و بعد ح س ، لفظِ انه هی)علحیر سالمت ا شامل  نیا ا یال سه بُعد را 

 .اس 

سم یِّل نها ینگف ، انه ینه س ل نه امة،یالق  می یثاب   النه ة ال یِر س   خدا که  یایر
 یانیاس ل و نهُ ئ  و خهر وح حیاس ؛ مس یگراماس  و فعالً تابع رس   نه د  یرسم

س س   بدون کم و ز یلهیکه به و سبه آن ادیر س د یها ر و م یائمه ا  شمی)علنیمع

 .ت اس شایفا مه الزهرا)سالم اهلل عل یالسالمت به اضافه

 

لفظ مُعهِّر اس  چ ن فرم د  س ،یعهارو لفظ ن س ؟یعهارو چ« فالعهارة  للع ام» حاال،

 .س یبعد از لفظ ن س ی، اشار  بعد از معن«واالشارة للخ اص»

 

اس  که  بیبل یاس ، به قدر حیفو یروشن اس  به قدر یعهاراو قرآن به قدر پس
که لغ  قرآن را  یها در صدد رتو درس نخ اند  ها،د یع ام الناس مسددلمان، ح ز  ند

 .ک تِبَ اس ، وَجَبَ وَجَبَ اس « ک تِب»حُرِّمَ اس ، « رّمَحُ»ل فشمندیبدانند قرآن را م

 

اسد  که  یایاو ِ لفظ، معن یِدوم اسد ؛ معن یاشداراو که معن« للخ اص واالشدارة»
اشار  اس :  ترشقیکه با لغ  قرآن آشنا هستند قابل فشم اس ل عم یکل کسان یبرا
شاراو قرآن هستندل  اف ِیصاحهانِ در یقرآن شانیفق«ل واالشارة للخ اص» والطائف »ا

تدبر در  ،یقرآن فشم ،یتل ِ مقام عوددددمتند در قرآن پ وه یکه تال یکسددددان «ا یلالول
س سه همه یآنشاس ، ول یدر قرآن؛ لطائف برا ریقرآن، در غ ر و  س ل لفظ  اش لفظ ا

 .فةیاس : بُعدِ ظاهر، بعُدِ اشار ، بُعدِ لط یبُعد

قرآن نه نوددًا، نه ظاهرًا، نه  یِکه الفاظِ دالل ییها یاقعحقائق، و «ا یلالنه والحقائق»
حروف  ای یاصددددل یِها دالل  ندارند بلکه از حروف رمزمحکمًا، نه متشددددابشًا بر آن

 .مقام نه و اس  یبرا هانیا ش ندیاستفاد  م یفرع یِرمز
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وآله وسلّمت در  هیاهلل عل ی)صلیرسال  محمد هییس ا : سن  قطع نیپاسخ ا نیبنابر
که نه م افق قرآن اسددد  و نه مخالف قرآن اسددد  چگ نه از قرآن اسددد ؟  یآن ابعاد
شار ، هم از لط غمهریج اب: پ  فه،یبزرگ ار هم از نص قرآن، هم از ظاهر قرآن، هم از ا

« الر»ل مانند کندیاسددتفاد  م یاز حروف رمز مهم از محکماو، هم از متشددابشاو و ه
 س یو نه س ر  قرآن اس  و چشارد  حرف از ب س یقرآن که در ب یحروفِ رمز«ل الم»

ش  حرفِ هجا ِ عرب ض یو ه س  و در بع ض یا س  و در بع تکرار  هایجاها تکرار ا
 ریسدددا ،یحروفِ رمز یِدر معان یعنیاسددد ل  یرمز یمعن یدارند، منتش یمعن سددد ین

 .ندارند یشرکت چیمسلمانان ه

را که فشمش در اختوددداص رسددد   اسددد  قرار  یچند، حروف رمز یجشات یبرا خدا
 هیبا آ دیها، باآن نِیاول نِیتنگاتنگِ آغاز یمسددددلمانان رابطه کهنیا یداد ل چرا؟ برا

 ع ایاهلل وا  ع ایا »باشددد:  غمهریبا پ دیبا شدداننیتنگاتنگِ دوم یقرآن باشدددل و رابطه
 .«الرس  

سدنته  یف« »الرسد   ع ایا »و « محکم کتابه یف»بر حسدب نش  الهالغه « اهلل ع ایا »
بزرگ ار که م رد خطابِ قرآن اسدد ؛ در کل جشاوِ  غمهریپس پ«ل المفرِّقة ریالجامعة غ

 ی)رمز یو رمز یدالل رِیو در کلّ جشاو غ ،یو ظاهر و محکم و متشدددابهِ دالل حیصدددر
بسددددم اهلل »ت خ دِ   یو ریدر رم ز غ یو رمز «المر»و مخودددد ص مانند    یدر رم ز و

نا یمعن کیدارد:  یدو معن «میالرحمن الرح ل میفشمیکه ما هم م یدالل یهمان مع
 میم   ر،نیهم نیاسدددد ، سدددد میدانیکه ما نم یاشددددار  به مطله« ب» گرید یمعنا

 .  رنیهم

که نه م افق  ییجاوآله وسلّمت در آن هیاهلل عل یرس   اهلل)صل یهیسن ِ قطع نیبنابرا
س ؛ از شخو ؛ینظر دالل قرآن ا ستفادِ  س ؛ م س  از  یرس   گرام یِو نه مخالف ا ا
 ،یافهیلط یِنه لفظ ،یاندارد، نه دالل  اشددددار  یکه دالل ِ لفظ یاتیخ دِ قرآن، از آ

 .«ا یوالحقائق لالنه»بلکه 

 

 یام افق  و مخالفتش را، ما به آن درجه میکنینسدده  به ما اسدد ، ما در  نم نیا]

 [میم افق  و مخالفتش را در  کن میکه بت ان میدینرس

 

و  انیقرآن افوح ب ،یمعان یاس  براشد  یکه وح یکه دا ّ اس  و لغات یاتینظر آ از
در قرآن وج د ندارد که نشدد د  یاهیآ چیدر قرآن، ه یلغت چیه نیاسدد  بنابر انیابلب ب
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العهارة للع ام »که  کندیمراتب تکامل فشم فرق م کند،یل بله، مراتب فشم فرق مدیفشم
تل ِ مقامِ عومتند  یهستند که تال یقرآن شانیاز فق یکسان کنیول« واالشارة للخ اص

ل سدد یمتشددابه ن شددانیبرا هیآ کی یعنی فشمندیم یکلّ قرآن را از نظر دالل هانیا یول
متشددابشاو که در آن دق  کنند در  اویآ کنیاو  متشددابه هسدد ؛ ول یبله در مرحله

حروفِ  کنیول شدددد ندیرا مت جه م هیآ یبه محکماو رج ع کنند، معن ای ه،یخ د آ
مگر صاحبِ  داندینم یالسالمت احد هی)علنیرالم منیام ریقرآن را بر حسب تعه یِرمز

 .«کن ز القرآن حیمفات یه»رمز: 

 

رِّع نیکه جمعِ ب یمشددددرِّعِ شددددرع لِیکه دل ق یحق نیا انیدر ب یاتیآ حاال، و   یمُشددددَ
 لیدل ازد ی)که  میکنیم انیرا ب باشدددددیهمان قرآن م ل،یدل ازد ی انیدر م  یّشددددرع

و اجماع محوددددجل و اجماع منق   و  یهمان کتاب و سددددن  و عقل و اجماع ا هاق
 میقا ع دار یو استوالح اس تل ما ادله ناستحوا اس،یخهر واحد، ق ر ،یششرو و س

 :مشرِّع فقط قرآن اس  از جمله لِیکه دل

 

مِن کِتَابِ رَبِّکَ ال مُهَدِّ َ لِکَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن  کَیإلَ یَوَاتل  مَا أ وحِ»کشف  یسدد ر  در
جن  یسدد ر  یکیقرآن ذکر شددد :  یت ملتَحَد فقط در دوجا27)کشف،« دُونِهِ مُلتَحَدًا 

«  ملتحد»اسددد  و  یجن، ملتحدِ ربّان یسددد ر « ملتَحَدِ»کشفل  یسددد ر  یکیاسددد  و 
لَن  یق ل إنجن»جن:  یس ر  22 هیدر آ یاس ل ملتحدِ ربان یانیکشف ملتحدِ وح یر س 
مأم ر اسدددد  به کل مکلفان  غمهریپ« مِن اللجهِ أحَدٌ وَلَن أجِدَ مِن دُونِهِ مُلتَحَدًا یرَنِیجِیُ

از خدا مرا اجار   ریغ یمحا  اس  کس« من اهلل احد یرنیجیلن »مؤکدًا  «یانََّن» دیبگ 
ضرر ند،ک صًا ز ها،انیها، از زمرا نجاو دهد از خطراو، از  و  یروحان یهاانیخو 

لَن  یق ل إنِّ»به اهللل  گردد؟یبر م یبه ک« دونه» ریضددددم« ولن اجد من دونه»ل یانیوح
« ملتحد»جن،  یجا در سدددد ر  نیا« مِن اللجهِ أحَدٌ وَلَن أجِدَ مِن دُونِهِ مُلتَحَدًا یرَنِیجِیُ

در ذاو، در صدفاو، در افعا ، در   ،یدر کل شد  نِ رب ب یعنیبه رب،  سد منحودر ا
 .س ین یاز او ربّ ریچه که از خداس  غآن یو در همه عیتشر

س  :  یانیوح« ملتحد»کشف،  یس ر  در  ایآ« مِن کِتَابِ رَبِّک کَیإلَ یَوَاتل  مَا أ وحِ»ا
مِن کِتَابِ  کَیإلَ یَوَاتل  مَا أ وحِ»مضددافل  ه؟یمضدداف ال ایاسدد   ریمضدداف مرجع ضددم

 کَیإلَ یَوَ اتل  مَا أ وحِ»ل ریاز قرآن اسدد ؟ نخ ریکتاب رب غ سدد ؟ی، کتاب رب چ«رَبِّک
َاتِهِ بِمِن کِتَا  چیت هیعنیجنس اسدددد ، ) یِف« ال مهد »در « ال« »رَبِّکَ ال مُهَدِّ َ لِکَلِم

تمام  کهنیمجم عه قرآن بعد از ا نیا ینعیل سدددد یکل کلماو قرآن ن یاز برا یمهدِّل
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 یکند حت لشیتهد یمحا  اسدد  کسدد اف ،یمفوددل خاتمه  یِو وح یقرآن یشددد، وح
«  » ری، ضدددم«مِن کِتَابِ رَبِّکَ ال مُهَدِّ َ لِکَلِمَاتِهِ کَیإلَ یَوَاتل  مَا أ وحِ»که  نیا یخدال برا

و کتاب کل  گرددیبرم« کتاب»به  ریکل قرآن )چ ن ضددم یعنیل گرددیبرم« کتاب»به 
 یمحا  اسدد ، حت« المهد  لکلماته» اف ی انینزولش پا یت وقتسدد یهسدد  و بعن ن

تا چه رسددد به رسدد  ، تا  اورد،یب آناز قر ریغ یانیو پناهگا ِ وح« ملتحد» یخدا، کسدد
 .گرانیچه رسد به د

سخ قرآن ن ثیکه حد نیهم ا«: ال مهد  لکلماته» پس سخ قرآن  مهرغیو هم پ س ینا نا
ودرِ وح س ین س   یِانیبلکه م ور بفرد قرآن ا  نی! با اغمهریپ یت  ا« ولن تجد»منح

ولن تجد » یهسددت ا یعالم، کل فرشددتگان، کل انه یکل عقال یِکه اعلم و اعقل و اتقا
 هیآ نیل بنابراف یینخ اه یانیوح ییو ملجأ یاهبه جز قرآن پناهگ« من دونه ملتحدا

از سددن ،  یقرآن جدا یِسددنّتش هم از قرآن اسدد ل وح غمهریکه پ نیاسدد  در ا حیصددر
و نصّ و ظاهر و  حیقرآن، الفاظِ صدددر یبلکه وح سددد یاز قرآن ن یسدددن  جدا یِوح

اس ل  یحروفِ رمز یِوح س ین گرانیدوم که مرب ط به د یِمتشابه قرآن اس  و وح
هم   یم یحَد )که برالَ د؛یآیملتحد از لَحَد م« ولن تجد من دونه ملتحدا» نیبنابرا

 .اس  که نپ سد یت پناهگاهندیگ یم

 

و  کند،یآشدددنا م یرا با وح یوح یمنشا  ِیّم یکیقرآن دو پناهگا  اسددد :  نیا حاال،
قرآن  یِکه فقط وح یاسددد ، وقت یقرآن پناهگا  رسددد   گرام یِکه فقط وح نیدوم ا

ت غمهری)پ نیاسدد  منحوددرًا و بال اسددتثنا  و صددد درصددد، بنابرا یپناهگا  رسدد   گرام
 یقرآن یاسدد ، سددن  مت اتر  وح یقرآن یوح یقدسدد ثیجز قرآن ندارد؛ حد یایوح

 .اس 

 :رسدیبه ما م غمهریچه از پ آن

 

 .اش شمر باشد یسن ِ م افق با قرآن اس  که قه   )اس ت و ل  راو اید 1

 

 .تس یمخالف با قرآن اس  که ال قه   )قه   ن اید 2

 



10 

 

که  میکنیقه   م جهیاس ، در نت ینه م افق اس  و نه مخالف )با قرآنت و قطع ایددد 3
 قرآن اس  یمستفادِ رس   اهلل از حروف رمز

 

« لَکَ بِهِ عِلمٌ سَیواَل تَقفُ مَا لَ»مانند  یاتیاس  که بر حسب آ یقطع ریسن ِّ غ ایددددد 4
 .میکنیت قه   نم36)اسرا ،

 

با  هیل امّا سنّ  قطعیشرع لیمشرِّع و دل لِیما فقط قرآن اس ل دل لیدل جه،ینت نیبنابر
شرِّع ن لیدل طشیشرا شرِّع ن غمهریچ ن پ س یم س  آن هم در  س یم شرع ا و خدا م

ناقلِ شدددرع  غمهریپ کهنیا یت برایقرآن، در نص و ظاهر و حروف مقطعه )حروف رمز
که خ دش  یرس ل یعنیاس ل رس   رس   اس ، نه رب اس ، نه رس  ِ ربّ اس  )

را  غمهریوارد شد  که خدا پ یکاف ریو غ یکه در کاف یاتیروا نیت بنابرس یرب باشد ن
شر س ، اکرد  لیاس  و ت ککرد  لیتخ  عیدر ت و  س یهرگز قابل قه   ن اویروا نیا

 .اس  فیاز قرآن شر یبرخالف نو ص

 

ستنهاط  یاز آن حروف رمز میدانیکه ما نم یخدا آن مطاله امهریکه پ دیشما فرم د] ا
 [کرد ؟

 

 .بله م،یاستفاد  کن میت انیکه ما از قرآن نم یمطاله

از عهارو  امهریپ یبرا یول س ین نط ریما ا یکه ول  برا نیا ش دیاش مخ ب الزمه ]
 یلفظ امهریپ یبرا س ،ین یبزرگ ار دالل  لفظ امهریپ یکه برا دیباشد؛ اما شما فرم د

 [ س ین یما لفظ یبرا یاس  ول

 

 نیا اشیل معنسدددد یها عهارو ندانعهارو یبرا یعنی سدددد یعهارو ن میگ یکه م ما
 غمهریپ یبرا یول س ،یعهارو ن کنندیمعنا م یکه از لفظ استفاد  یکسان یاس ، برا

س ل  شد  بر پ ایحروفِ کلماوِ نصّ  یعنیعهارو ا  کیاکرم  غمهریظاهرِ دا ّ که ناز  
س  ول یوح س ل مثالً  یدو وح یحروف رمز کنیا سم اهلل الرحمن الرح»ا  کی «میب
س  چ ن معن یوح س  ول اشیا ضح ا س :  یدو وح« الم» کنیوا لفظ،  یِوح یکیا
چ ن  سددد یالزم ن یمعن یِوح«  میبسدددم اهلل الرحمن الرح»ل در یمعن یِهم وح یکی
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چ ن الفاظِ قرآن،  سدد یلفظ کاف یِمفوددالوِ دالّه قرآن، وح اویاسدد ل در آ نیّلفظ ب
 کی نیل بنابراهاسدد یوح ریو غ هایأمتَن و ان رِ الفاظ کل وح ن،یو ابلب و اب حافودد
الف  ی! دوم: معنیوح کی، «الر»اسددد :  یدو وح یحروف رمز کنیاسددد ل ول یوح
 .اس  یدو وح س ؟یرا  چ س ؟یالم چ س ؟یچ

 

بلکه بر مح ر قرآن اس   س یمنفولِ از قرآن ن یِرس   اهلل، وح یِسن ِ قطع نیبنابر
 .باشد یدا ّ که حروف رمز ریچه حروف دا ّ و چه حروف غ

 

از  ریغ شدد دیاز حروفِ رمز، سددن  اسددتفاد  م دیشددما که فرم د یهااز صددحه  ریغ]

 [کنند؟ انشی  ر ب نیشد  که ا د ید گرید یشما، جا یهاصحه 

 .میکنیاز قرآن نقل م میدار ما

 

 [هم هس ؟ گرید زیبا چ ایاس ؟  یسن  فقط )همرا ت با حروف رمز هینه! آ]

 یکه نه م افق قرآن ونه مخالف قرآن اسددد  از حروف رمز ی! آن قسدددم  از سدددنتنه
 .اس 

 

س :  یرمز حروف س  مثل  کیدو بخش ا قرآن  یس ر  29حروف مُمَحَّن در رمز ا
 یحرف رمز 14اس  و جمعًا  یمک یو شش س ر  س یاس  و ب یمدن یکه سه س ر 

 .ممحن در رمزاند هانیهاس ، ادر آن

 

نماز  اویفیک اینه؟ خ ب بله! آ ایمأم ر به نماز ب د  غمهریپ ،یدر آغازِ وح ای: آسددد ا 
ُس َرِ آغ یو حروف رمز س یو رکعاو نماز که در قرآن ن که در  نیازهم ندارد )چ ن 
شد  حروف رمز س ر  یقرآن ناز    یهاس ر  نیحمد، مزمل، مدثر، علقت؛ ا یندارد: 

دارد  یندارد؛ پس نه حروف رمز یشددد حروف رمز ز بر حضددرو نا یاپیکه پ نیآغاز

 .دارد یو رکعاو را استفاد  کند و نه دالل  لفظ اویفیک یکه از حروف رمز
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 ای یدوم؛ حروف رمز یِحروفِ رمز مییگ یاحکام نمازت از کجا )آمد ت؟ م نی)ا پس
خ دِ حروفِ دا ِّ قرآن هم دا  اسددد  و هم  ای« الر»ممحن اسددد  مثل  یحروف رمز
بر  نیهم دا ّ اسدد  و هم رمزل اگر رمز نهاشددد ا «میبسددم اهلل الرحمن الرح»رمز اسدد ل 

«  وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلتَحَدًا»که  اسدد  کشف یسدد ر  یهیآ لیاز قه یاتیخالف نص آ
س ، «ت دونه» ری)ضم«  ت ل »27) س   حیصر ایهمان قرآنت  ای)«  »قرآن ا  ایظاهر  ایا

 نیا م،ینکرد دایرا پ کدامچیممحنل اگر ه ریرمز غ ایرمز ممحن  ای فةیلط ایاشددددار  
ناز   غمهریکه بر پ یاهیآ نیاسدد  که اول نیممحن ا ریممحن اسدد ل رمز غ ریرمزِ غ
 اوِیآ نیحمدل در خ دِ هم یس ر ، س ر  نیاس  و اول «میبسم اهلل الرحمن الرح»شد 

ضافه بر دالل  لفظ یس ر  صیحمد به عن ان رمز )ا نماز،  اویت رکعاو نماز، خو 
 !بحث او  ما نیاشار  شد  باشدل ا دینماز با طیشرا

 

 ی)مانندت بسدددم اهلل اسددد ؟ )در رمز نیت ا1)علق،« خَلَق یاقرَأ بِاسدددمِ رَبِّکَ الجذِ»خب ]

 [ب دنت

 

اسددم »چ ن  میفشمیم« خلق یاقرا  باسددم ربک الذ»هم بسددم اهلل اسدد : از خ دِ  نیا
 می، رح«خلق االنسددان من علق»، رحمان اسدد ؛ «خلق یربک الذ»، اهلل اسدد ؛ «ربک

س ل  سم اهلل الرحمن الرح»ا س   یدو بُعد «میب س   یکیا سم اهلل ا اقرَأ » یکیلفظ ب
جذِ ِاسددددمِ رَبِّکَ ال َانَ مِن عَلَقٍ ) قَت خَل1َخَلَقَ ) یب  نیکه ا« ت اقرَأ وَرَبُّکَ األکرَم2ُاإلنسدددد

 .)بحثمانت ب د یجش  اثهات نیبسم اهلل اس ل ا انگرِیب ل،یتفو

که  یقطع ریغ اویروا ر ،یعقل، ا هاق، اجماع محودل، اجماع منق  ، شدشرو، سد امّا
اسددتحسددان و  اس،یاسدد  تا چه رسددد به ق یقطع ریاسدد ، خهر واحد که غ یظن  یروا

ما  یعنیچند مردودندل مگر بعضدددًا عقلل  یاسدددتودددالح همه در مقابل قرآن به جشات
ّ  عقالن میمأم ر بدون پ هیرایبدون پ یبا دق بدون درخ اسدددد  شیو   یهافرض، 
 یقرآن را بر مهنا اویلغاو قرآن را، کلماو قرآن را، آ ،یبا عقلِ مطلقِ قطع ،یسدددطح

 یوأمرُهُم شد  رَ»ما مهشم شدد  یبرا ییو اگر هم جا میقرآن بفشم اویلغاو و کلماو آ
که م رد  یکه م ارد رسددددیم ادیبه فر یقرآن شانِیت مشددد روِ فق38،ی)شددد ر «نَشُمیبَ

 .اس  بر رف ش د شهشه
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نابر جهِ جَمِ» هیو آ لیقه نیاز ا یاتیبرحسدددددب آ نیب هلِ الل مُ ا بِحَ )آ   «عایوَاعتَوددددِ
ل میریکه قرآن اسدد  بگ« حهل اهلل»با  یت واجب اسدد  حداقل عوددم ِ علم103عمران،
 ایقودد ر اسدد  و  یو چه هر دو، برمهنا عهیچه شدد ،یچه سددن شانیاختالفِ فق نیبنابر
در هر  شانیاختالف مذاهب، اختالفِ فق میداشددتینم ریل اگر ما قودد ر و تقوددریتقودد
ئد، فق شانیدر احکام، فق شانیفق ،یمذهه قا کار نه دل  گریدر م ارد د شانیدر ع در 
 یامد ، وحددو امد ، دسددددد  کم از نظر علم دیدت ح یخددا قرآن را برا نیبندابرا

 .ت ناز  کرد 103)آ  عمران، «عایوَاعتَوِمُ ا بِحَهلِ اللجهِ جَمِ»

 

وم  س : علم، عق یسه بُعد ع ور به  د ،یا س ل  14عملل مجم عش منح و م ا مع
ل میسددددتیل مأم ر به محا  که نرینخ م؟یما در عوددددم  به مجم ع مأم ر ایآ کنیول

اسدد ، پس الزم  یعوددم ِ علم م؛یریبگ میکه مأم ر یعوددمت نیحداقل و قدم نخسددت
فقه  ،یفقه علم ،یاخالقفقه  ،یدتیگرفتن از قرآن برحسَب فقهِ عق یاس  عوم  علم

سنّ   انیتمامش بر مح ر قرآن، با ب یاقتواد یاسیس یفقه اجتماع ،یه فردفق ،یعمل
 .کرد  و نه اثهاو کرد  یکه قرآن نه نف ییدر آن جا

 یباشد، وقت یفقشا  در مسائل اختالف نیب یو ش ر «نَشُمیبَ یوأمرُهُم ش  رَ»که  یوقت]
صر ضح و  ض نیدارد بر ا حیقرآن وا ض ع فر ض ع )م   یاختالف گریت دیاختالف یم 

 [کنند یباشد که ش ر دینها

 یدر فشم بر مهنا یو تناقشددد ی! اختالف تناقضددددینیدر فشم اسددد ؛ ب یتکامل اختالف
 شددتریب یکی فشمدیقدر م نیا یکی یدر اختالف تکامل یاسدد ل ول ریقودد ر و تقودد

با هم در معرف  تفاوو  یو مقدار یکه همگام هستند در تفاهم قرآن یکسان فشمد؛یم
تا مطالب را در حد اشددداراو و  کنند یکیبا هم عقل و شدددع رشدددان را  هانیدارند ا

 .کنند اف یلطائف در

 

 یعیش شانیل چرا فقیسن شانیهم به فق یاعتراض م،یدار یعیش شانیبه فق یاعتراض ما
ذکر  شتریب لیسه دل ایاز دو  یسن شانیاند؟ چرا فقذکر کرد  شتریب لیدو دل ای کیاز 

کتاب و سن  و عقلِ مطلق در  یهیقطع یت اس ل ادلّه بیادلّه، أعِلّه )مع نیاند؟ اکرد 

 .شماس  یهالیدل یِنف
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مشددرَِّعه اسدد ، که منحوددر به قرآن اسدد  که  یادله ای: ادله میکنیباز تکرار م نیبنابر
از حروف رمز  غمهریکه پ یاس  که دا ِّ بر مطاله یمشرِّع شرع ایل یمشرِّع اس  و شرع

اجماع چکار  اسدد ؟  گریچه؟ د گریاز سددن  اسدد ل د یسددن  و قسددمت نیا فشمد،یم
بات دو  قاوِ مختلفٌ ف الفسدددده اخت ایاجماعِ )همرا   ها عاوِ  شا،ی)در آنت، ا  اجما

 اسشایمختلف، تا چه رسد به ق اویمختلف، روا یهامحوجل، اجماعاوِ منق له، ششرو
 .ستوالحاوها و او استحسان

 

 [قضاوو کند ت اندیم اویتاز  عقل در کل]

 

 میمطالب را در جلسدداو مختلف عرض کرد نی! ما اکنمیدرسدد  اسدد ؛ عرض م بله،
 انیرا در عل م ب فمانیرا وتکل مانفهیوظ میخ اهیاو  م یامروز به عن ان جلسدددده

در  او،یاجتماع او،یاسیل در علم عرفان، فلسفه، عقائد، اص   فقه، فقه، منطق، سمیکن
لب قرآن ب نیکل ا کل  یِضددددرورو قطع یقرآن، حت رخالفاسدددد ل اگر ب انگریمطا

 [...] .میکنیب د قه   نم نیمسلم

 م،یکنیقرآن اس  و اگر از سن  استفاد  م نیاصل ما بحثمان در مح رِ آغاز نیا یرو
ستفاد  از سن  برا اس ،  نیِّمُتِهَ غمهریپ س یقرآن ن نیِّمه غمهریپ س ؛یقرآن ن نییته یا

ر د نیِّللنّاس و مه انٌیقرآن خ دش ب  گرانیاسدد  نه د گرانیاسدد ل قرآن خ دش مفسددِّ
ر  سِّ ر قرآن، مف سِّ شدل فطرتش را، عقلش را، فکرش را، دقتش را  دیبامف ر خ دش با سِّ مف

 ریبه قرآن نظر کند و قرآن را با قرآن تفسدد میکند، مسددتق یو غهارها خال هایاز آل دگ
)نقاب و حجابت نداردل  ییقرآن غِنا ،یکَشف الغِن یعنیاز فَسر اس   ریند، چ ن تفسک

خ دش  نیاس ، ا یو ن ر و هد برهانو  انیو ته انیخ دش ب فیقرآن که برحسب تعر
ر مجش الو اسدد  نه ا مفسددر قرآن باشددندل قرآن  یرسدد   گرام یحت گرانید نکهیمفسددِّ

سر:  ستف س  و هم م ر ا سِّ سرِ قرآن هم مُفَ ستف ِسر داردل بله! عالمِ م ستَف ر ندارد، مُ سِّ مف
ر خ د اسدد : از اغالط، غهارها و شددک را  دخ  االویها و ظن ن و خها و جشال مفسددّ

س یقرآن را معن اویکردن و با عقلِ مطلق، با لغ ِ قرآن آ یخال ر خ د ا سِّ   کردن، مف

 .فیو مستفسِر از قرآن شر

 

 [قرار نداد ؟ نیِّقرآن مه یمگر برا امهر،یپ یهمانند برا یاتیو آ« لَشُم نَیّلدت دهَ» هیآ]
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ما به شدددما ن ر  د،ینیبهل «شمیللناس ما ن زِّ َ إل نَیِّالذکر لت هَ کیانا انز  عل»دارد،  پاسدددخ
شن کن میافکن داد شما یعنیرا،  کیتار یصحرا یتا رو شن کند  بدن  ن رافکن  ایرو

 میقرآن، ما به ت  چراغ داد یلهیبه وسددد یکن انیتا ب میروشدددن کند؟ ما به ت  قرآن داد
 روشن کند )ظلماو رات؟ امهریبدنِ پ یعنی ،یکن نکه در ظلماو روش

 

 [اس  لهیوس امهرینه خ ب، پ]

 

و  انیو ب انیآوردن ن رافکن اسدددد : آوردن ن ر و برهان و ته یلهیوسدددد غمهری! پریخ
افضددل،  هایخدا که از کل وح یِآوردنِ وح یاسدد  برا لهیوسدد نیبشتر غمهریل پهانیا

 .ینیزم یهایاس ، تا چه رسد به وح نیَابلب، افوح و أب

 

 هیآ نیقرآن اس ت و ا نیمه امهریکه پ د یعق نیتمسک شد  )در ا هیآ کی نیبه ا فقط
تا  میما به شددما چراغ داد»که عرض کردم:  نیا یمطلبت دالل  ندارد، برا نیهم )به ا
با  ؟یبا لهاس روشددن کن ؟یبا بدن روشددن کن یعنی «یرا روشددن کن کیتار یفضدداها

 !نی! با همریبا فکر؟ خ ؟یروشن کن حرف

 لیمحکماوِ قرآن دل اوِیآ م،یکنیمتشابه باشد ما مراجعه به محکم م هیآ نیهم ا اگر
س ، اصالً ا ها با مذاهب مختلفشان اس  کل مسلمان انیدر م هیمُجمَعٌ عل نیقا ع ا

َوح و أبلَبِ کلِّ کلماوِ وح س ، کتاب یانیکه قرآن أف س  پ یا وح و ابلب ا  غمهریکه اف
تمام ف َوحا و تمامِ بُلَغا  مادونِ قرآن هستند تا  ش د؟یم رابرب ای ش د؟یافوح از آن م

 !!الداللة اس  یاند قرآن ظنّکه گفتهچه رسد به آن

 

با وح یعقل نیا] ندیچط ر م شدددد دیکنتر  م یکه خ دش  ند در  ت ا قضدددداوو ک
 [او؟یشرع

 

که عقل مطلق نهاشدددددل اگر عقل  یانهیدر زم سدددد ؟یچ نهیدر زم یعقل با وح کنتر 
چشار  یچشار، مطلق اس ل و دو ضرب در دو مساو یدو ضرب در دو مساو دیگ یم

اسددد  که  یاتیدر م رد عقل یاسددد ؛ کنتر  برون یخ دش کنتر  اسددد ، کنتر  درون



16 

 

تکامل دارند، در آن م رد  ای ندعقال  تضاد و تناقص دار ایعقالس ،  نیب هیمختلفٌ ف
 .و مکمل اس  انگریقرآن ب

 

 [اس ؟ یکه کنترلش با وح یجا؟ وقت نیپس عقل چکار  اس  ا]

 

عقلِ مطلق نهاشدل اگر  اس  که عاقالنه نهاشد، یبا وح یرا دادم، کنتر ِ عقل ج ابتان
چشار، چه قرآن  یعقل مطلق ب د کنترلش با خ دش اسددد ل دو ضدددرب در دو مسددداو

شد، چه پ شد چه نها ساو دیچه نگ  دیبگ  غمهریبا ل ش دیچشار م یدو ضرب در دو م
 ...بش د یوح مًاکه حت دینماز صهح چند رکع  اس ؟ با کنیول

 

 ورحمة اهلل وبرکاته کمیعل والسالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 


