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 عدم ترجمه ی عربی بودن قرآن از تورات

 

 

 

 

 

 یونسسوره  94پاسخ به شبهه حداد بیروتی؛ تفسیر آیه 

 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 نیها از اسه،  روتیهب و جونیهه مطارنه سییر که یروتیب حداد گواریگر را یمطلب

 نیا کند یم رد را نظر نیا احتماالت تمام با هیآ نیا آسمان و نیزم که خواهدیم هیآ

 کنهار کهاماً نجهایا در یروتهیب حهداد اول. مکنییمه عرض مجدد م یکرد ضرع را نظر

 هیهعرب نسخه قرآن هنکیا در( ص) محمد که دگوییم حداد .گرید احتمات بعد  برود

 نسهخه قهرآن نیها کهه دارد حیتصهر قهرآن خهود آنکه حال و بود شاک اس، تورات از

 قَبْلِههِ مِهنْ وَ مِْنههُ شهاهِدٌ یَْتلُهوهُ وَ رَبِّههِ مِهنْ بَیِّنَه ٍ عَلى كانَ فَمَنْ أَ». اس، تورات از هیعرب

 که اس، نیا بر لیدل هیآ نیاگوید: می 1«بِهِ یُؤْمِنُونَ أُولئِكَ رَحْمَ ً وَ إِمامًا مُوسى كِتابُ

 .اس، فیشر قرآن بر رحم، و امام یموس تورات

 چند  اس، تورات از هیعرب نسخه فیشر قرآن کند شک یکس چنانچه اگر نیبنابرا

 برطهر  را او شهک کهه ییزههایچ جملهه از. کنهدیم برطهر  را او شک که اس، زیچ

 اههل یعلما که تخود یاستادها از 2«قَبْلِكَ مِنْ ْلكِتابَا یَْقرَؤُنَ الَّذینَ فَسْئَلِ» ؛کندیم

                                                           

 .17. هود، آیه 1

 .94. یونس، آیه 2
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 تو بعد. کردند قاءلا تو به را یمعان  دادند ادی تو به را تورات معار  که هستند  کتاب

 نیها. کننهد برطهر  را تهو شهک کهه کهن سهؤال آنهها از  یداد لیهتحو یعربه زبهان به

  .اس، دهکر استدالل شک هیآ به  بماساند را مطلب نیا خواهدیم

 رسول شخص به خطاب 1«شَكٍّ في كُْن،َ فَإِنْ» خواهدیم چه مگویییم نجایا در ما

 باشهد رسهول بهه خطهاب اگهر مخصوصهًا. باشد نیمکلف کل به خطاب ای باشد ( ص)

. اسه، رونیهب عدبُ دو هر در صددرصد و یکل طوربه احتمال نیا «شَكٍّ في كُْن،َ فَإِنْ»

 گوییهد؟می چطهور. اسه، غمبریپ به خطاب «شَكٍّ في كُْن،َ إِنْفَ» نیا گوییدمی چطور؟

 نییالنبخهاتم شخص به خطاب« كُْن،َ فَإِنْ» که اس، نیا استدالل و اشکال نیا طیشرا

 شهده القهاء نییالنبخهاتم بهه خداونهد طهر  از لهیوسه چهه به خطاب نیا. اس،( ص)

 کهه دارد شهک غمبهریپ اگر. اس، مصرح دور. پس این گرید یقرآن هیآ لهیوس به اس،؟

 فَسْئَلِ». اس، تورات که امام کتاب از اس، هیعرب ترجمه و اس، هیعرب نسخه قرآن نیا

 تورات مترجم مگویییم. مکنییم کاً را سؤال نیا ما «قَبْلِكَ مِنْ اْلكِتابَ یَْقرَؤُنَ الَّذینَ

 خداونهد سه،؟ا کهرده ترجمهه را آن یکسه چهه  اسه، شهده قرآن که یعرب زبان به را

 قرآن که دیندار قبول شما. دیندار قبول شما اس،؟ کرده نازل غمبریپ بر و کرده همترج

 ترجمهه یعربه لغه، به کتاب اهل یعلما از تعلم لهیوس به غمبریپ خود ای. اس، یوح

 تورات زبان و دانندیم یعبر که کتاب اهل یعلما ایآ کند؟ شک چرا پس. اس، کرده

 آنهها. هسهتند آگهاه یاصل یهازبان همان با را لیانجو  تورات و دانندیم را لیانج و

 خهود  کهه یکسه ایه اسه،؟ لیهانج و تهورات از یعرب ترجمه قرآن نکهیا به ترندآگاه

 اس،؟ کرده ترجمه

 شک عنه مترجمٌ از اس،  کرده ترجمه گرید لغ، به را یکتاب که یکس دارد امکان

 لغه، بهه کهه گهرید کتاب از را کتاب نیا خود که من. اس، کرده ترجمه خود  کند؟

 نآ بهه که یکسان مرا شک و کنم شک من شودیم ایآ  امکرده ترجمه اس، بوده گرید

 شهتریب ترجمهه نیها بهه آنهها یآگهاه ایهآ کنند؟ برطر  دارند یآگاه عنه مترجمٌ کتاب

. اسه، یعهدبُ کی آنها یآگاه. اس، دوبله من یآگاه. من یآگاه من؟ یآگاه ای اس،

 یعهدبُ کی  لیانج و تورات مطالعه اثر بر  هاکتاب آن به لیانج و تورات اهل یاهآگ

 را امهام کتهاب اتیهآ یمعهان دیبا اول عدبُ. اس، یبعد دو مترجم منِ یآگاه اما. اس،

 نیها  کهردم افه،یدر کهه بعهد معلهم  بها ایه خهودم ای له یوس هر به کنم  اف،یرد خوب

                                                           

 . . همان1
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 کی او. دارم اطاع امام کتاب بر دوبله من پس .گنجانم یعرب لغ، غالب در را یمعان

 لیهانج و تهورات کتهاب اهل یعلما اگر. باشد من معلم یدکن فرض. دارد اطاع یعدبُ

 کهرده ترجمهه یعربه بهه زبهان را آنهها( ص) محمد و اندکرده میتعل( ص) محمد به را

 اتیهآ کهه انهدبوده او معلهم آنهها دیهکن فهرض نکهیا با. مکنیینم اعتراض دینیبب. اس،

 ذلک مع اما. اندداده لیتحو غمبریپ به درس، را معنا  اندکرده معنا را لیانج و تورات

 تهورات را آنچهه تمهام؛ اول عهدبُ. اسه، شتریب قرآن ترجمه نیا در( ص) محمد یآگاه

 .ندداد ادی( ص) محمد به کتاب اهل یعلما -شما الیخ به- دگوییم

 و کهرد ترجمهه یعربه زبهان بهه( ص) محمهد اند.نبوده ترجمه بر قادر اما بُعد دوم؛

 او از چهرا. اسه، عهرب کام ابلغ و افصح فیشر قرآن  کنییم اعترا  تو که چنانچه

 ترجمهه قهرآن نیها ایآ نکهیا در کند شک ندارد امکان. کند شک شودینم کنم؟ سؤال

لهب دیگهری مط  اسه، کرده ترجمه یگرید کس اگر. البته نه ای اس، ما کتاب از یعرب

 بهه یربطه محمهد اصهاً ایه: اسه، حال سهاینجا . گوییداس،  اما شما که این را نمی

 اگر. ندارد یبحث کهنیا. اندنکرده ترجمه محمد خود نه و محمد یخدا نه. ندارد قرآن

 ادیه خهدا بهه کتهاب اههل یعلمها ایآ چه؟ یعنی معلم اس، کرده ترجمه محمد یخدا

 کهه( ص) محمهد خهود. اسه، کهرده ترجمهه( ص) حمهدم خهود کهه ماند پس اند؟داده

 را لیهانج و تورات زبان هم محمد نیا اس، طورنیا ای ترجمه نیا اس،  کرده ترجمه

 کهرده یتلقه لیهانج و تهورات یمعهان از را آنچهه  را یعرب زبان هم و اس، دانستهیم

 واضهح و نیّبه در اینجها .اس، نداشته معلم که. اس، آورده یعرب لغ، غالب   بهاس،

 . س،ین یشک و اس،

 یمعهان کهه انهدبوده( ص) محمد نیمعلم کتاب اهل یعلما اگر یحت ؛میبرو باالتر

 لغه، بهه و اسه، گرفته را یمعان همان هم او و اندکرده اءقال او به را لیانج و تورات

 محمهد کههنیا یبهرا. نهدارد معنها شهک هم باز. اس، کرده ترجمه و داده لیتحو یعرب

 داننهد می را یمعهان فقهط؛ هستند یعدبُ کی اآنه .اس، آگاه لیانج و وراتت بر دوبله

 متهرجم دگوییهیم کهه شهخص نیا را یعرب لغ، با یمعان ولکن  ی.عبر لغ، با یمعان

 شهک محمد اگر که دزنییم شما که س،یچ حر  نیا پس. داندیم شخص نیا  اس،

 اْلكِتهابَ یَْقهرَؤُنَ الَّهذینَ فَسْئَلِ» .اس، امام کتاب از یعرب نسخه قرآن نیا نکهیا در کند

 دیشها جملهه نیها اسه،  نوشهته قرآن رد بر که یکتاب چهارده نیا تمامدر  «قَبْلِكَ مِنْ

 26  25 دیشها  امکرده مطالعه را همه چون بار  صد از شتریب. اس، شده تکرار بار صد

 القرآن» که اس، ردهک تکرار بار صدهاسال پیش که این سه کتاب را بر رد آن نوشتم. 
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. کنهد اسهتدالل کهه خواسهته  رطهآن و  رطنیا یه «االمام الکتاب من  ٌیعرب نسخ ٌ

 مِهنْ بَیِّنَه ٍ عَلهى كهانَ فَمَنْ أَ» :اس، مبارکه هیآ آن دالل، الیخ به آن یمحور استدالل

 ایهیحاشه استدالل بعد «رَحْمَ ً وَ إِمامًا مُوسى كِتابُ قَبْلِهِ مِنْ وَ مِْنهُ شاهِدٌ یَْتلُوهُ وَ رَبِّهِ

 اْلكِتابَ یَْقرَؤُنَ الَّذینَ فَسْئَلِ إِلَیْكَ أَْنزَْلنا مِمَّا شَكٍّ في كُْن،َ فَإِنْ» :اس، شک هیآ مثل آن

 یمقهدار کیه .اوالً نیا «.المُمْتَرینَ مِنَ تَكُونَنَّ فَا رَبِّكَ مِنْ اْلحَقُّ جاءَكَ لَقَدْ قَبْلِكَ مِنْ

 حداد ریغ و حداد الیخ و حر  شهیر. رسدینم استدالل به نوب، اصاً  شودب روشن

 .شودبریده می

 کهه باشهد؟ «االمهام الکتهاب» از یعربه ترجمه قرآن دارد امکان چطور اصوالً ًا یثان

 تورات ق یعت عهد مجموعه که اس، «المقدس الکتاب» شانیا نظر به «االمام الکتاب»

 یبهرا چهرا؟. اسه، محهال نیا دارد  که یتعداد آن و لیجان د یجد عهد و اسفار   و

 یحیصح ترجمه. اس، باطل ای و اس، حیصح ای ترجمه س،؟یچ ترجمه یمعنا نکهیا

 نکههیا بهدون و اسه، گرفتهه کتهاب آن از متهرجم را یمعان یعنی  اس، نقل امان، که

 ترجمهه نیها. اسه، درآورده گرید لغ، به کند  نییپا و باال و کند ادیز و کم را یمعان

 .س،ین نطوریا که قرآن اس،؟ نطوریا قرآن. اس، درس،

 قهرآن بعهد کیه ؛عدبُ دو در حداقل دارد؟ لیانج و تورات با مخالفات چقدر قرآن

 رد را یبعضه  اسه، داده تکامل را یبعض  اس، کرده نسخ را تورات احکام از یبعض

 جعهل دگوییهیم دروغ شما که اس،  کرده رد را یبعض اس،. عدبُ نیچند. اس، کرده

 ایترجمهه چهه نیها. اسه، کهرده ینفه را یبعضه. اس، داده تکامل را یبعض. دایکرده

 و تهورات بها را قهرآن مها اگهر. اسه، مسهتقل فیتهلل خود  نیا س، ین ترجمه اس،؟

 را « یالسهماو الکتب   بینیالکتاب و  یمالعل اتالمقارن» کتاب که میکن سهیمقا لیانج

 قرآن و موجوده لیاناج و موجوده تاتور نیب. اس، حساب نیمه یرو نوشتم من که

 لیهانج  بهود نشهده فیهتحر تورات اگر یحت. س،ین اسیق قابل اصاً ام کرده سهیمقا

مهن  نهازل اصهلی لیانج و عنداهلل من نازل یاصل تورات همان. بود نشده فیتحر هم

 نیها و .دارد نسخ  دارد بلورت  دارد تکامل نیا. داش، هافرق قرآن با باز  بود عند اهلل

 منیمه یقبل یهاکتاب بر قرآن  اس، شده اضافه که هم یفاتیتحر  شد اضافه که هم

 انیهب کهه نسهخ شهده یمطهالب. اسه، دروغ و غلهط نیها. کنهدیم انیب را هاغلط. اس،

 ایترجمهه چهه نیها پهس. کنهدیم انیهب اسه، شده تبلور و تکامل که یمطالب. کندیم

 .س،ین مهترج نیا اس،؟
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 قهرآن ولکهن . سه،ین ترجمهه کهه دیهبگو و کنهد سهؤال حهداد اسه، ممکن سؤال 

بها  دارد؟ اخهتا  امام کتاب با صددرصد قرآن ایآ. دارد یقبل کتاب از هاییبرداش،

  اس، نکرده که بکند را سؤال نیا اگر بله  نه؟ ای دارد هاییتوافق نه تورات و انجیل؟ 

 در احکهام  در ، یهالوه در د یتوح در هاییتوافق که قرآن چون. اس، دهینرس عقلش

  درصهد هرچهه دارد قرآن که یمطالب در سماء عالم و غیره  در اء یانب خیتار در نبوت 

 ههاتوافق نیها و دارد اسه، لیهانج و تهورات که «االمام الکتاب» با هاییتوافق هس، 

 صددرصهد ترجمهه ؟سه،یچ ترجمه گوییممی. اس، ترجمه قرآن که اس، نیا بر لیدل

 و تهورات بها که یجهات آن در قرآن بله  :دییبگو نکهیا مگر .س،ین که اس،  دروغ که

 کیه جهواب ایهن اسه،: بزنهد را حهر  نیهااگر . اس، آنها ترجمه  دارد توافق لیانج

 یمهندسه در یکتهاب یگهرید. سهدنوییم کیهزیف در یکتهاب کیه یکس کی اس، مرتبه

 کهه یکتهاب بها اس، ساختمان یمهندس در که یکتاب ددار امکان .سدنوییم ساختمان

. کنهدیم فهرق موضوعش اصاً باشد؟ یگرید یکی ترجمه  باشدشده  نوشته کیزیف در

 نوشهته کیهزیف در ههم نیشتیان  اس، نوشته کیزیف در یکس را یکتاب چناچه اگر اما 

 علهم کیه باشد؟ نداشته توافق که دارد امکان   بعدی هم در فیزیک نوشته اس،.اس،

 جهدا موضهوعات در مؤلهف چند را کتاب چند اگر. اس، متخالف امکان دو نیا. اس،

 خیتهار نیها. اسه، یجغرافه نآ. باشهد یگهرید همترج یدبع که ندارد امکان سند یبنو

 .اس، ساختمان به مربوط آن. اس، یمیش آن. اس، کیزیف نیا. اس،

 گونههاگون یهههامانز در ایهه زمههان کیهه در ایهه مؤلههف چنههد اگههر عکههس  بههه امهها و

 نداشهته یتوافقهات دارد امکهان  سهندیبنو واحهد موضهوع در را یفهاتیللت و ییهاکتاب

 وارد نههایا همهه اگهر. هستند وارد شانهمه اگر البته. اس، شتریب توافق درصد باشند؟

 طهر  از ا همهه اس،  یوح قرآن  اس، یوح لیانج اس،  یوح تورات که هستند

 .گهرید اسه، خدا طر  از همه چون باشد  نداشته اتتوافق که ندارد امکان. اس، اهلل

 در ههم ههایی  البته تحریفاس، کار در یتناسخ  اس، خدا طر  از همه که یمطالب

  اسه، یموسه یاله یوحه کهه یمطهالب. دارد بحث هم فیرحت از قبل یحت. اس، کار

. اس، یانسان ،یترب باب در همه  اس،( ص) محمد یال یوح  اس، یسیع یال یوح

 .کنندیم بحث دارند موضوع کی در نهایا یعمل و یدتیعق و یاخاق و یعلم نظر از

 دیهبا حتمًا باشند؟ نداشته توافق شودیم کنندیم بحث دارند موضوع کی در که نهایا

 نیها بهر لیهدل لیهنج و تهورات و قرآن نیب داشتن ییامّ توافقٌ صر  ایآ باشند  داشته

 از بعهد کهه ییهاکهدانیزیف تمهام نیبنهابرا پهس نهه  اسه،؟ آنهها ترجمه قرآن که اس،
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 رفتنهد هایبعضهنهه  . اسه، نیشتیان آثار ترجمه تمام اند نوشته کیزیف کتاب نیشتیان

 .باشد کار در یتوافقات که اس، منه البد ولکن   اندکرده نییپا و باال را ینظرات

 یخدا فقط یوح مؤلف. اس، واحد یوح مؤلف. باشد واحد مؤلف اگر مایالس و

 نهمیب من و» محمد   ش یسایع ش یموسا مش یابراه نوحش  بر که اس، قهار واحد

 واحهد مؤلهف نیهادربهاره  ایهآ. اسه، واحد مؤلف. اس، کرده هایییوح «نییالنب من

 بعهد. اسه، تهورات ترجمهه لیهانج بعهد  کرد نازل را تورات خداوند که گف، شودیم

 یکس. اس، مؤلف خود  اس،؟ کرده ترجمه خدا .اس، لیانج و تورات ترجمه قرآن

 انهدر غلهط حهداد یآقا حر  نیا پس چرا اصاً ترجمه کند؟ اس،  مؤلف خود  که

 قهرآن که ندارد امکان ًایثان. میکرد عرض قباً که یمطلب آن اوالً. اس، غلط اندر غلط

 یادیهز اختافهات آن بها شود ینم که یکل  یکل نه  باشد یضبع ترجمه یحت فیشر

 یمعارضهات قرآن در ًایثان و اس، یکی مؤلف چون. باشد یبعض ترجمه یحت  دارد که

 بعهد ُدر هایینسهخ. هسه، لیهتکم عهدبُ در یتبلهورات. هسه، فیتحر عدبُ در تورات با

. دارد تهورات کهه سه،ین یمطهالب. نهدارد تهورات که هس، یمطالب. اس، احکام رییتغ

 .اس، کرده رد قرآن گفته  تورات که هس، چرندیاتی

تَّ ِ فهي بَیْنَهُمها مها وَ اْللَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَْقنَا لَقَدْ وَ» :ق مبارکه سوره در مثاً  سهِ

 تهورات. اسه، منیمه قرآن چون د گوییم عکس به تورات 1«لُغُوبٍ مِنْ مَسَّنا ما وَ أَیَّامٍ

 «السهابع الیهوم فهي فاسهتراح». دیهآفر روز شش در را نیزم و آسمان خداوند :دگوییم

 جهواب قهرآن. دیکشه دراز رفه، و شهد خسهته شهنبه روز. اسه، شهنبهروز  سابعال ومی

تَّ ِ فهي بَیْنَهُما ما وَ اْللَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَْقنَا لَقَدْ وَ» :دهدیم نا مها وَ أَیَّهامٍ سهِ  مِهنْ مَسهَّ

 مهن خفهف» !بهدبخ،حهداد  کن رونیب مغزت از را الیخ نیا و حر  نیا پس «لُغُوبٍ

 رزج نیا البته... مدها و رزج نیا عبارات اس،. از یبعض درکما اینکه  «بمدک رکزج

 یهامسهلمان مها یناآگهاه از نیها و سهتندین آگهاه کهه اسه، یکسان مقابل در مدها و

 کتاب چهارده کرده  استفاده یاسام هایحوزه ما حماق، از و کرده استفاده بدبخ،

 جها همه قا یآفر ا یاسترال ا یآس کا یآمر اروپا   طر  نیا ه شد پخش لبنان در و نوشته

 کی که- یحت نفر کی اگر ولکن . اس، کرده استفاده ما حماق، از. اس، کرده پخش

. شد خفه او را داد  دیگر جواب و ستادیا که ستاداییم او مقابل در -شد هم یمقدار

                                                           

 .38. ق، آیه 1
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 گشهتم مهن هچه هر. مینکرد دایپ روتیب در را حداد هایکتاب  میگشت چه هر ما گرید

 .نکردم دایپ  کنم دایپ

 اول. دارد احتمال چند «شَكٍّ في كُْن،َ فَإِنْ». رف، کنار نیا. اس، یاول مرحله نیا

 قهرآن .نیمکلفه کل بلکه  نباشد غمبریپ اصاً. نباشد غمبریپ «كُْن،َ إِنْ» -1 ل؛احتما دو

 بهه راجهع اتیهآ سه،؟یچ بهه مربهوط هسه، کهه یاتیآ «كُْن،َ فَإِنْ» از قبل. دیکن باز را

 بِبَنهي جاوَْزنها وَ» 1«مُوسهى قهالَ وَ» ؛کندیم بحث گرید اءیانب و یموس معجزه و دعوت

یْ،َ قَهدْ وَ آْلآنَ» 2«إِسْرائیلَ  نیها «.كُْنه،َ فَهإِنْ» 5«بَوَّْأنها لَقَهدْ وَ» 4«نُنَجِّیهكَ فَهاْلیَوْمَ» 3«عَصهَ

 قهانع را یموسه نکههیا یبهرا بهود؟ چه یبرا بود آمده( ع) یموس طر  از که یمعجزات

 و یموسه یبهرا قهباً فیشر قرآن که را یمعجزات نیا را؟ مردم ای اس،؟ غمبریپ که کند

 شک که اس، بوده نیا یبرا اساسش و اصل و نهیزم  کندیم نقل اءیانب از یموس ریغ

 طهر  از تهورات کهه اسه، کهرده شهک یموسه ببهرد؟ نیب از بودن غمبریپ از را یموس

 نهه  ایه اندکرده شک گرید اءیانب کرده؟ شک یسیع ؟برود نیب از س، که این شکخدا

 بهه نیمکهذب از گهرانید و انیفرعون و فرعون و فرعون سحره که یادیز معارضات نیا

. کنهدیم دعهوا نیمکلفهبها  پهس .ببهرد نیبه از را آنهها ند داشهت اهللرسهاالت و اهللاتیآ

  هیهربان جمعهًا و هیرسهال و هیرسول ناتیب اتیآ مشاهده با هستند مکلف که ینیمکلف

 سه،؟یک «كُْنه،َ فَهإِنْ» پهس زند یم حر  دارد نهایا با اورند یب یوح رسال، به مانیا

 کهل بها صهحب، تمهام شهما معتهر  هسهتید. یعنهی  میبزن غمبریپ به را «كُْن،َ فَإِنْ» اگر

 . اندنکرده برخورد درس، هیربان ناتیب اتیآ با نهایا که اس، ینیمکلف

 یَْقضهي رَبَّهكَ إِنَّ اْلعِْلهمُ جهاءَهُمُ حَتَّهى اْختَلَفُهوا فَمَا»دهد؛ اینجا دارد گزار  می -

 «اْلقِیامَ ِ یَوْمَ بَیْنَهُمْ

 اس،؟ هیآ کدام -

- 93. 

 اس، اینچنین اس،.  معلوم که قبلش «بَوَّْأنا لَقَدْ وَ»  93 هیآ -
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 .دهدیم گزار  غمبریپ دارد به -

 مقابهل در بودنهد مکلهف کهه یکسهان کهه دههدیم  رگهزا غمبهریپ به فهمم یم -

 مِهنَ رَزَْقنهاهُمْ وَ صِدْقٍ مُبَوَّأَ إِسْرائیلَ بَني بَوَّْأنا لَقَدْ وَ» .داشتند بیتکذ و انکار معجزات

 كهانُوا فیمها اْلقِیامَ ِ یَوْمَ بَیْنَهُمْ یَْقضي رَبَّكَ إِنَّ اْلعِْلمُ جاءَهُمُ حَتَّى اْختَلَفُوا فَمَا الطَّیِّباتِ

 د؟یبگو خواهدیم چه هیآ نیا «یَْختَلِفُونَ فیهِ

 دهد. دارد گزار  می غمبریپ خود به -

  د؟گوییم چه -

 دیگر. ]...[ اس، درس، -

 علهم ههایتورات یبهرا ؟یکسهان چهه «اْلعِْلمُ جاءَهُمُ حَتَّى». اس، درس، فهمم یم -

 یکهار  نطوریهم هم هایلیانج کردند  اختا  یول  اس، آن حق تتورااین  که آمد

 کجهها از شههما سهه،؟یک «کَ»  «اْلقِیامَهه ِ یَههوْمَ بَیْههنَهُمْ یَْقضههي رَبَّههكَ إِنَّ». نههدارد قههرآن بههه

تکهذیب  نهد کرد اختا  که یکسان ؛«ک» ؟اس،( ص) اهللرسول «کَ» که دآورییدرم

 تهو کننهده،یترب و اسه، تهو یمربه کهه خداونهد امه یالق ومی که بدان مکلف تو  کردند

 تمهام «یَْختَلِفُهونَ فیهِ كانُوا فیما اْلقِیامَ ِ یَوْمَ بَیْنَهُمْ یَْقضي»  یرسالت هاییوح با. اس،

 چنهان کردنهد  نیچن معجزات. اس، معجزات یرو بحث میدار قباً که یاتیآ سرجمع

 بحهث مهورد رفتنهدینپذ کهه یکسهان ترشهیب. رفتنهدیپذ ایعده رفتند ینپذ ایعده کردند 

 «.كُْن،َ فَإِنْ»: بعد. اس،

 ]سؤال[ -

 .میهدار متعهدد ما قرآن در و اس، یبدل جمع «كُْن،َ فَإِنْ» دادم روزید را جوابش -

 نفهر کیه اس،؟ چه کسی 1«هذا مِنْ غَْفلَ ٍ في كُْن،َ لَقَدْ». میخواند   رااهیآ نکهیا کما

 اس،؟

 گوید.خطاب به پیغمبر می 2«نُوحٍ نَبَلَ عَلَیْهِمْ ْتلُا وَ»در آیات قبلی  -

 کهه اس، نیا یبرا نوح نبل ایآ اس،؟ یکس چه یبرا نوح نبل «نُوحٍ نَبَلَ» فهمم یم -

 ...نوح

 «عَلَیْهِمْ اْتلُ وَ»  بر پیغمبر که اس، غمبریپ به خطاب  نه -

                                                           

 .22. ق، آیه 1
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 اْتهلُ وَ» پهس «عَلَهیْهِمْ اْتهلُ وَ» ،؟اس درس، نها یا بر ه؟ک بر «عَلَیْهِمْ اْتلُ وَ»  باشد -

 بخهوان  ههاآن بهر «عَلَیْهِمْ اْتلُ وَ» هم «شَكٍّ في كُْن،َ فَإِنْ. »«شَكٍّ في كُْن،َ فَإِنْ« »عَلَیْهِمْ

 بخواهد انسان اگر دارد؟ غمبریپ خود به کار چه .نیمکلف «كُْن،َ فَإِنْ» خواندیم غمبریپ

 .«عَلَیْهِمْ اْتلُ وَ» دییبگو قبل از دیخواهیم کنیلو. اس، یمطلب  اوردیدرببه زور 

 ]سؤال[ -

 اْتهلُ وَ» ؛«نُهوحٍ نَبَهلَ عَلَهیْهِمْ اْتهلُ وَ» یعزمه ،یوال رسال، نیاول قباً. نیمکلف کل -

 «نُوحٍ نَبَلَ عَلَیهِْ مْ اْتلُ وَ» هستند  منکر که یکسان بر ؟«عَلَیْهِمْ» نه  ای خود   بر «عَلَیْهِمْ

 دانهه دانهه 4«مُوسهى بَعْهدِهِمْ مِنْ بَعَْثنا ثُمَّ» 3«بَعَْثنَا ثُمَّ» 2«فَنَجَّیْنَاهُ فَكَذَّبُوهُ» 1«تَوَلَّیْتُمْ فَإِن»

حْرٌ ههذا إِنَّ قهالُوا عِْندِنا مِنْ اْلحَقُّ جاءَهُمُ فَلَمَّا» .اتیآ  بیتکهذ زمنهه تمهام 5«مُبهینٌ لَسهِ

 کهه سه،ین مطلهب نیها بهه ایاشهاره اصاً چیه. اس، رسل و یوح به نسب، نیمکلف

 بهر نهوح  بهر صهحف کهه داشهته شهک. اسه، رسهول کهه داشته شک هارسول از یکی

  و غیره  اصاً چنین شکی نیس،. یموس بر م یابراه

حْرٌ ههذا إِنَّ قهالُوا عِْندِنا مِنْ اْلحَقُّ جاءَهُمُ فَلَمَّا»  أَ قهالُوا» 6«مُوسهى قهالَ» «مُبهینٌ لَسهِ

 اللَّههُ یُحِهقُّ وَ» :82؛ «أَْلقَهوْا فَلَمَّها» :81. آیهه دینیبب را اتیآ 8«السَّحَرَةُ جاءَ لَمَّافَ» 7«جِْئتَنا

 اللَّههِ عَلَهى فَقهالُوا» :85؛ «قَهوْمِ یها مُوسهى قهالَ وَ» :84؛ «لِمُوسى آمَنَ فَما» :83؛ «اْلحَقَّ

 جههواب اینههها همههه. «مُوسههى إِلههى نههاأَوْحَیْ وَ» :87؛ «بِرَحْمَتِههكَ نَجِّنهها وَ» :86؛ «تَوَكَّْلنهها

 إِنَّهكَ رَبَّنها مُوسهى قهالَ وَ». داشهتند الههی نهاتیب اتیآ به نسب، که اس، هاییبیتکذ

تَقیما دَعْوَتُكُمها أُجیبَهْ، قَهدْ قهالَ» :89تمامشهان.  9«زینَه ً مَلَهلَهُ وَ فِرْعَوْنَ آتَیْ،َ  ال وَ فَاسهْ

 قَهدْ وَ آْلهآنَ: »91؛ «اْلبَحْهرَ إِسْرائیلَ بِبَني جاوَْزنا وَ: »90؛ «مُونَیَعْلَ ال الَّذینَ سَبیلَ تَتَّبِعانِ
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شهریف  قهرآن کههاآلن «. كُْنه،َ فَهإِنْ»؛ «بَوَّْأنا لَقَدْ وَ: »93؛ «نُنَجِّیكَ فَاْلیَوْمَ: »92؛ «عَصَیْ،َ

 .میداد ریس اءیانب خیتار به نسب، را شما ما  شودیم نازل دارد

 اطاقش که «إِلَیْكَ أَْنزَْلنا مِمَّا» .«إِلَیْكَ أَْنزَْلنا مِمَّا» که گانه سه احتماالت از دوم عدبُ

 فقهط نهه «أنهه نسهخ  عربیه » فقهط نهه .اسه، «أَْنزَْلنها مها» کهل نکهیا بر کندیم دالل،

 انزلنها مما» یعنی «إِلَیْكَ أَْنزَْلنا مِمَّا شَكٍّ في كُْن،َ فَإِنْ» گوییم.. ما این دو را میبشارات

 نیها «السهالف  الکتهب یفه به رٌمبشَّ آنالقر نأ یعل تدل یالت  ینآالقر اتیاآل من کیال

 چهرا؟ گهران ید یبهرا نهه و کنهد شک که اس، جالب نیا غمبریپ یبرا نه یک احتمال.

 یقبله غمبهرانیپ ایهآ شهد  نهازل او بهر قهرآن. شهد یوحه او بهر که بزرگوار غبمریپ خود

 و کهرد بیهنا را آقها یالعظماهلل،یهآ اگهر ]...[ دارد؟ اثر او بر  نه ای باشند داده بشارت

 اثهر  نه ای هبود گرید یجا از یداتییلت هم قباً که بداند نکهیا ایآ  کرد بینا هم حتمًا

 و شد نییتع نبوت و رسال، مقام نیباالتر در که بزرگوار غمبریپ .گرید کرد دییلت دارد؟

 اءیهانب کتب در یبشارات ]بداند[ که دارد یحاجت چه نیا شد  نازل او بر یوح نیبهتر

  کنهد سهؤال آنهها از غمبهریپ. دیهایب نجهایا در« شَكٍّ في كُْن،َ فَإِنْ» که نه  ای اس، بوده

 نییالنبخهاتم قلهب بر یوح نیا صدور خود و اس، یوح که قرآن نیا خود ًایثان اوالً 

 مِهنْ یَْلتي بِرَسُولٍ مُبَشِّرًا وَ» که دگوییم اتیآ نیا خود. اس، اتیآ نیا ،یربان بر لیدل

 قهباً دگوییم هیآ نیا که کند شک هیآ نیا در اگر کند؟ شک چرا 1«أَحْمَدُ اسْمُهُ بَعْدِي

 درکهه  کنهد شهک نبوت عزم هسه،  اگهر و قرآن نیا به نسب، اءیانب کتب در یبشارات

. نهدارد معنها کهه هیال یٰموح ایبر هم یوح خود در شک. اس، کرده شک یوح خود

 . نداردبرای دیگران هم . ندارد نقش اصاً غمبریپ یبرا پس

 بهه یربنایز راه .روبنا راه کی ربنا یز راه کی ؛میدار قرآن به مانیا یبرا راه دو ما

 مراجعهه اگهر و اسه، قهرآن خهود بهه مراجعه اس،  یوح قرآن که میبشو معتقد نکهیا

،. بعد دیگهری احتیهاجی اس زیربنا نیا. اس، یربان اتشیآ که مفهمییم  میکن درس،

 یبشهارات اگهر  دیگر مها مطمهئن شهدیم. دوم: دیاین یا دیایب بشارات به بشارات داریم؟

 صهدها یبشهارات دارد؟ دهیفا  اس، قرآن نیا به رٌمبشَّ که میستین مطمئن ما یول  دیایب

 نیا یول آمد. خواهد ابشکت و آمد خواهد یکس که دیایب لیانج و تورات در هزارها و

کهه  خهود  بها تمهاس خهود   نظهر از نشد بخشنانیاطم ما یبرا محمد نیا و قرآن

 کافهه بهه خطهاب اگهر «كُْن،َ فَإِنْ» نیبنابرا س،؟یچ فایده این بشارات وحی الهی ]...[

                                                           

 .6. صف، آیه 1
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 خهار  حهداد نجهایا. نهدارد اینههیزم اصهاً بشهارات در «شَكٍّ في» باشد  هم نیمکلف

 . اس،

 خداونهد کهاً  قرآن یوح خود در یعنی «إِلَیْكَ أَْنزَْلنا مِمَّا شَكٍّ في كُْن،َ فَإِنْ» :مسو

 نیا یکی که قرآن کل در یدار شک تو اگر که کندیم یوح هیآ نیا در غمبریپ بر دارد

 لیهدل و اسه، یوحه مهورد خهود  که یکس شد؟ هچ. کن سؤال گرانید از برو  اس،

  یوح خود. اس، نبوت بر لیدل یوح نیا خود که دارد بوتن بر واضح لیدل و یانیع

 از ایلهیوسه چیهه بهه که اس، ییزهایچ تعلّم و اس، العادهخارق تعلّم که یوح خود

 فَهإِنْ»ایهن زمینهه دارد کهه . اسه، العادهخارق یوح نیا خود. دیفهم شودینم لیوسا

 ید. آاینجا دور مصرح الزم می در اصل وحی؟« شَكٍّ في كُْن،َ

 ]سؤال[ -

 معنا باز یول  اس، احتماالت از یکی. اس، حتماالت از یکی هم آن ؟هاداستان -

 کند شک هاداستان در  دارد نیقی قرآن معار  اصول در که غمبریپ ونچ چرا؟ ندارد 

. دارنهد قبهول را همهه که دارند قبول را قرآن اگر گرانید  طورنیهم هم گرانید ؟مثاً

 .چیه که ندارند

 ]سؤال[ -

كٍّ فهي» گف،  شودینم که «ما شک یف» «مِمَّا شَكٍّ في كُْن،َ فَإِنْ» ]...[ -  «مِمَّها شهَ

 سه،؟یچ شهک مرجهع و شهک محور  هس، که یشک نیا. اس، تجاوز نجایا در «من»

 و. کنهد صالیا را مطلب خواهدیم  اس، صالیا فقط نجایا در «من»  «إِلَیْكَ أَْنزَْلنا ما»

 نجهایا در. اسه، «هیهف شهکک،»  «منهه شهکک،». نیسه، کهه «ما شکٍّ یف ن،ک نإ» اال

 ...یوح کل در اگر «إِلَیْكَ أَْنزَْلنا مِمَّا شَكٍّ في كُْن،َ فَإِنْ» ی هس،؛سوم احتمال

 ]سؤال[ -

 شیآنجا س،؟یچ شینجایا که مدار شک یول «أَْنزَْلنا»  «أَْنزَْلنا» یعنی فی شک  نه -

 یعنهی خواهد بزنهد.می را شهیر را  اصل «مما» یول .اس، نفا اس،   چگونه س،یچ

  یدار قبهول را اتیهآ خهود نکههیا نه. دیدار شک اس، یوح اتیآ نیا نکهیا اصل در

كٍّ فهي كُْنه،َ فَإِنْ» .یدار شک اتیآ در یول پهیش  سهؤال نجهایا «إِلَیْهكَ أَْنزَْلنها مِمَّها شهَ

 و تهورات بها شهانیعلما بلکهه ندارنهد  ستما قرآن با که کتاب اهل اطاع ایآ آید؛می

 کهه یمسهلمان اطهاع ایه کنهدیم برطر  را شک بهتر آنها اطاع دارند  تماس لیانج

 بهر یوح نزول خود که غمبریپ اطاع ای و ؛باالتر ؟کندیم مطالعه و کرده قبول را نآقر

 شهک مسهلمان اگهر دیهکن فهرض. اس، نبوت نیا که اس، له مردّ ال قاطع لیدل غمبریپ
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 بهاز. داشه، شهک باز  داندیم یعرب زبانو  کرده مطالعه را قرآن که یمسلمان. داش،

 بهه اسه، ترکینزد نیا چون ندارد یمعن. کند مراجعه «اْلكِتابَ یَْقرَؤُنَ الَّذینَ» به دینبا

 محمهد تهو غمبر یپ تو اگر  اس، غمبریپ خود «كُْن،َ إِنْ» اگر غمبر یپ به رسد چه تا فهم.

 عهدبُ چند در این. «فَسْئَلِ» یدار شک اگر  شودیم نازل تو بر دارد اتیآ نیا که( ص)

 دور پهس. اسه، آیهه نیها خهود  اسه، «إِلَیْهكَ أَْنزَْلنا مِمَّا» که یاتیآ از یکی :اس، غلط

ئَلِ»  اس، نیا یکی کهشک داری  «أَْنزَْلنا ما» در اگر. شد مصرح  دارد یکسه چهه. «فَسهْ

 در دارم شهک کهه( ص) محمد منِ چرا؟ چون من شک دارم. ؟«ئَلِفَسْ» دگوییمن م به

 شد؟ چه آن دهیفا پس. اس، هیآ این خود «أَْنزَْلنا ما» موارد از یکی  «أَْنزَْلنا ما»

 ]سؤال[ -

شیء علی مها یتوقهف  توقف  مصرح دور کنم یم عرض را مصرح دور فهمم یم -

 شهک خهدا  د؟گویهیم دارد یکسه چهه. کهن سهؤال پس  یدار شک تو اگر علیه اس،.

 یکله «أَْنزَْلنا ما» اگر .داری شک پس. س،ین «شَكٍّ في» پس ن یقی؟ یدار نیقی یا یدار

 فَهإِنْ»آیهه  نیهمه یربهان یوحه جملهه از. اسه، یربهان یوح کل «أَْنزَْلنا ما» اگر  اس،

 «أَْنزَْلنها مِمَّها»  «كُْنه،َ فَهإِنْ» خهودِآیا  شود؟ینم شامل را «كُْن،َ فَإِنْ» خود. اس، «كُْن،َ

 مِمَّها» کهه «كُْنه،َ فَهإِنْ» هیهآ نیها  «كُْنه،َ فَهإِنْ» خود عموم  صورت در س،؟ین ای هس،

  «أَْنزَْلنها مِمَّها»در  یدار شهک اگهر کهه دههدیم دسهتور دارد هیآ نیا خود. اس، «أَْنزَْلنا

كٍّ في كُْن،َ إِنْفَ» پس اس،؟ شده نازل هیآ کند نیقی کند؟ کار چه غمبریپ. «فَسْئَلِ»  «شهَ

 رادیها آنقهدر یوانگهه. کرد برطر  را شک شودینم که شک با دارد؟ شک چه؟ یعنی

 منهزل قلبش نکهیا با غمبریپ اگر  دارد شک هم اگر یوانگه. شودیم جیگ آدم که دارد

 فهرض بر اگر. اس، اتیآ ،یربان حج، اف،یدر یبرا فرد نیبهتر نکهیا با اس،  یوح

 الَّهذینَ» بهه رسهد چه تا کند؟ رجوع سلمان به کند؟ رجوع ترنییپا به  کند شک لاحم

 فهرض حهاالتال یأ یعله و  حهال یأ یعله و .کنهد رجهوع «قَبْلِهكَ مِنْ اْلكِتابَ یَْقرَؤُنَ

 إِنْ» :سهؤال بهاز. اس، بزرگوار غمبریپ شخص به خطاب «شَكٍّ في كُْن،َ فَإِنْ». مکنییم

 میبده را نیا احتمال خورد یم یماض به پس بله  نه؟ ای اس، یماض فعل کن، «كُْن،َ

 ...که

 ]سؤال[ -

 کهه مییبگهو مخهواهیینم اس،  هس،  محفوظ مضی که  رودینم نیب از مُضی -

 نه؟ ای هس، مضی یول اس،  مضی در ممحض

 ]سؤال[ -
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 .«كُْن،َ إِنْ» ؟استقبال چرا  نه -

 ]سؤال[ -

 از را یماضه اختصاص یعنی اندازد یم یمض از هیشرط «نإ» کند ینم استقبال -

  س،؟ین نطوریا برد یم کنار را زمان هیشرط «نإ». اس، عام ولکن  بردیم نیب

 مبهدل یماضه فعل نیا  دیایب یماض فعل ]...[ ه یشرط «نإ». س،ین نطوریا  ریخ -

 .شودیم مضارع فعل به

 بهر مترتهب یزیهچ چهون کند؟یم کار چه ه یشرط «نإ» .س،ین درس، نطوریا  نه -

 «نإ» رود یمه کنهار زمهان رود یمه نیبه از همهه و نهیزم و مکان و زمان. اس، یزیچ

 نیبه از را زمهان هیشهرط «نإ» چهه سهر ماضهی  چهه سهر مضهارع. کند یم فرق هیشرط

 .بردیم

 برد. ماضی را از بین می -

 1«مِْثلِهِ مِنْ بِسُورَةٍ ْلتُوافَ عَبْدِنا عَلى نَزَّْلنا مِمَّا رَیْبٍ في كُْنتُمْ إِنْ وَ» -

 .گرید اس، مستقبل «كُْنتُمْ إِنْ» -

 ...نکهیا نه ن اآل نیهم -

 شود؟ینم شامل اصاً را قبل «نَزَّْلنا مِمَّا رَیْبٍ في كُْنتُمْ إِنْ» د؟گویینم را قبل -

 .ندارد یمعن گرید -

 ؟شودیمن چرا -

 .یرفت حاال یعنی  یرفت اگر -

 ...قباً اگر نشد  -

 معنی ندارد که ]...[ یماض یرفت اگر اما اس،  یماض خود  یرفت -

 ولکهن  کنهدیم دیهتجر زمهان از «نإ» کهه کهردم قبول را نیا که من نه , دانمیم -

 کنهد  مستقبل که س،ین نیا کار  «نإ»؟ نه ای سازدیم زمان سه هر با زمان از مجرد

 .کندینم زمان لیتبد «نإ». آوردینم زمان که «إن»

 هرگهز کهه ینهده انجهام اگرو  2«تَْفعَلُوا لَنْ وَ تَْفعَلُوا لَمْ فَإِنْ»: اس، نیا یبعد هیآ -

 .بعد به حاال از یعنی  ینداد انجام گذشته در اگر نکهیا نه. داد ینخواه انجام

 .«نَزَّْلنا مِمَّا رَیْبٍ في كُْنتُمْ إِنْ وَ» د؟زنییم قبل به را نیا چرا شما -

                                                           

 .23. بقره، ایه 1

 .24. همان، آیه 2
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 .«تَْفعَلُوا لَنْ وَ تَْفعَلُوا لَمْ فَإِنْ»: هیآ نیا -

ورَةٍ فَهْلتُوا عَبْدِنا عَلى نَزَّْلنا مِمَّا رَیْبٍ في كُْنتُمْ إِنْ وَ» آیه اس،: نیا دنباله -  مِهنْ بِسهُ

 «تَْفعَلُهوا لَهنْ وَ لُهواتَْفعَ لَمْ فَإِنْ*  صادِقینَ كُْنتُمْ إِنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ شُهَداءَكُمْ ادْعُوا وَ مِْثلِهِ

 «تَْفعَلُوا لَنْ وَ»  قباًخواهد بگوید: این کار را نکردید. چه زمانی؟ این تعجیز اس،  می

 لَنْ وَ تَْفعَلُوا لَمْ فَإِنْ». اس، نیا بر شاهد نیا بعد  هم و نیا قبل هم. دکنیینم هم بعدًا

 یعنهی  اسه، زمهان از دیهتجر نیها پهس. کرد دیخواه نه د یاکرده قباً نه یعنی «تَْفعَلُوا

 یماضه سهر .کنهدیم زمهان از دیهتجر ه یشهرط ادات از یاداته هر و هیشرط «نإ» اصوالً

  اندازدیم ضیمُ به اختصاص از  ضیمُ از را یماض حال  سر. دیایب مضارع سر د یایب

 زمان اس،  ءیش به ءیش ارتباط شرط ادات. اس، شرط ادات حال را همچنین. قاعده

 .زندهم کنار می را مکان  زندمی کنار را

 از قبهل بعهد  کیه بلهه  نهه؟ ایه اسه، یعهدبُ سه «شَكٍّ في كُْن،َ فَإِنْ» نیا :سؤال

 بهه نکههیا از قبهل ایهآ. اس، رسال، از قبل «شَكٍّ في كُْن،َ فَإِنْ» عدبُ کی. اس، رسال،

 او بهر له؟یوسه چه به ؟شودیم یوح حتمًا او بر که بداند بود الزم بشود  یوح غمبریپ

 بهود  چه بود  روشن. شود نازل یوح بزرگوار غمبریپ بر نکهیا از قبل بود؟ شده یوح

 عقا اعقل که یکس ره مگر شود؟یم غمبریپ یدیمؤ هر مگر ولکن  دبو دیمؤ. بود چه

 یّمض موارد  از یکی «كُْن،َ فَإِنْ» نه  شود؟یم غمبریپ حتمًا  باشد باال مانشیا باشد 

 نسب، نه  ای شودیم نازل یوح تو بر بعدًا که ایداشته شک قباً اگر. اس، «شَكٍّ في»

 کهه یکسهان از  یبشو غمبریپ تو نکهیا از قبل  یکن سؤال توانییم هم قبل، حال، به

 رسهال، نیها اخبهار لیهانج و تهورات در ایآ :کن سؤال اندبوده تو شدن غمبریپ از قبل

 نیها همه با. اس، گرید احتمال کی خود  نیا نه؟ ای هس، ریاخ کتاب نیا و رهیاخ

 خهار  یکله طهور بهه دور از و اس، دهیچسب آن به شانیا که یاحتمال آن  احتماالت

 .چیه آنکه  اس،

  ]سؤال[ -

 کدام احتمال؟  -

كٍّ فهي كُْن،َ فَإِنْ» نبوت  از قبل نیهم -  نشهده نهازل هآن موقهع که« أَْنزَْلنها مِمَّها شهَ

 . اس،

 شک.  از بعد «أَْنزَْلنا مِمَّا» -

 .اس، یماض که «أَْنزَْلنا»  نه -

 .دینکرد گو  پس -
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  ]سؤال[ -

 شهدن برطهر  راه کند  شک زمان هر در کس هر یعنی شود یم زمان سه شامل -

 دارد ،یهعموم قهرآن ،یسهند چون مستقبل  حال   یماض زمان در. دارد وجود شک

 مهردم قهرآن  نهزول از قبل اگر کند  شک یکس یوقت هر در نیبنابرا .هازمان کل یبرا

 نبودنهد  «اْلكِتهابَ یَْقهرَؤُنَ» کهه یینصارا و هودی مردم اگر  ینصار و هودی مردم  یعاد

ئَلِ» بهاز نددار شک اگر آمد  خواهد یمحمد  یقرآن  یغمبریپ بعدًا که دندیشن اگر  فَسهْ

. هبهودههم  قهباً چنانکه و کنندیم سؤال نظریب یعلما از یعنی «اْلكِتابَ یَْقرَؤُنَ الَّذینَ

 بهوده امبریپ آن منتظر لیئاسرا ،یب اصاً. بودند منتظر نهایا دیایب غمبریپ نکهیا از قبل

 رفه، کهه یوقت ییحی که دارد حیتصر مطلب نیا به لیاناج از یکی در چنانکه. اس،

: گفه، ؟هسهتی یسهیع تهو که گفتند نهایا. باشند لیئاسرا ،یب زهاد که نییسیفر سراغ

  ینه: گفه، ؟یهسهت ایهلیا تهو: گفتنهد  ینه: گف، ؟یهست یسیع اس،. لیانج نص .ین

 مگویییم. مکنییم استدالل هایحیمس هیعل نجایا ما. ین: گف، ؟یامبریپ آن تو گفتند

 یهسهت ایهلیا تهو. سه،ین یسهیع نجایا در به مبشرٌ پس  ین: گف، ؟یهست یسیع تو که

 آن تهو. دارد ریتفسه نیها البتهه. اسه، اسیهال  ایلیااینکه  نه. اس، یعل ایلیا  ین: گف،

 مهورد ییسهایع یهیحی از بعهد پهس. اسه، عیسهی از ریغ غمبریپ آن پس  یهست غمبریپ

 یبهرا ؟اوردین اسم و گف، غمبریپ آن چرا و بود انتظار مورد یغمبریپ آن و بود انتظار

 .اس،  شیءال کلن غمبریپ آن مقابل در نبوتش چون  برد اسم را یسیع نکهیا

 کیه انهد کرده دعهوت را علمها سومِ و دوم و اول طراز یمجلس کی در نکهیا مثل

 یخوانسهار یآقها بلهه  ؟آمهد حج، یآقا اس،  بر همه مقدم یبروجرد یآقا نفرشان

 ؟نهه ایه آوردنهد فیتشهر آقا و بزرگوار عالم آن بزرگوار  آن و ؟آمد ینیخم یآقا ؟آمد

 نبهوت دارد عظمه، آنقهدر یعنی غمبر یپ آنهم  نجایاسی اس،. معلوم اس، آقا چه ک

 االسهام رسهول در که یبشارات نیا در ما .اس، اوردهین اسمنجا یا در که نییالنبخاتم

 االسهام رسهول در دارد  فاصهله سهال بیسه، کهه بشهارات عههدین چهون مخصوصًا 

 و ،یحیمسه و اسهام نیبه یاختاف مطالب به راجع که یکسان کل با ما که یمناظرات

 هم  یحضور بحث هم  یکتاب بحث هم. مایکرده بحث یحساب دارند  بحث ،یهودی

  .یاحتمال بحث

 نظهر در  اسه، گذشهته زمهان بعهد کهه عهد بُ کی «كُْن،َ» اگر «شَكٍّ في كُْن،َ فَإِنْ»

  دیهایب یقرآن یوح و یاسام رسال، نکهیا از قبل گران ید تو غمبر یپ تو بشود  گرفته

آیا خواهد آمد یا نه  ایهن ههم روی ایهن احتمهال  که بودند شک حال، در که یکسان
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 یوح نیا انتظار و رسال، نیا انتظار هم قباً دیبگو خواهدیمخواهد بگوید؟ چه می

 آمهدن از قبهل کهه ییعلمها از کننهد سهؤال حهاال از دارند  شک که یکسان. اس، بوده

 لیئاسهرا ،یهب اصهاً کردنهد یم و انجیهل وراتته مطالعه  قرآن آمدن از قبل و محمد

از  بعهد منتهها. اسه، بهوده سطویپهاراکل و احمهد منتظر. اس، بوده« بمئد مئد» منتظر

 یتعصهب روی لیئاسهرا ،یب واینکه آمد گفتند این اسماعیلی اس، و اسرائیلی نیس،. 

 شد وسطیکلیپر کردند  وسیطکلیپر را وسطیپاراکل داشتند  لیئاسرا خاندان یرو که

 تها آمهد  اسهام تها .محمهد و احمهد یعنهی یونانی لغ، در وسطیپاراکل و دهندهیتسل

 شهد وسطیپاراکل لفظ د کردن عوض برداشتند نهایا. نبود لیئاسرا ،یب از و آمد پیغمبر

 یعنههی وسطههیکلیپر یولهه احمههد  و محمههد یعنههی وسطیپههاراکل ترجمههه .وسطههیکلیپر

 سهه در کهه یاگانهسهه بشهارات در کنیوله  دنهدکر وسطهیکلیپر نکهیا با .دهندهیتسل

 یرسول بر دارد اقبانط تمام اس،  آمده اس، طیفارقل ای وسطیلیکیپر به راجع لیانج

 . اس، او انتظار در حیمس و اس، حیمس از اعظم که

 ]سؤال[ -

–دهیهد می شهما کهه یاحتمهال آن در :سهؤال. مینکهرد صهحب، نیا به جعار نه  -

 مراد «قَبْلِكَ مِنْ» چرا؟  سازدنمی «قَبْلِكَ مِنْ» نیا باها بعضی -مکنخودم را عرض می

اگر « قَبْلِكَ مِنْ اْلكِتابَ یَْقرَؤُنَ الَّذینَ فَسْئَلِ إِلَیْكَ أَْنزَْلنا مِمَّا شَكٍّ في كُْن،َ فَإِنْ» س،؟یچ

 ایه «قَبْلِكَ مِنْ نیا یم:گویمی باشد؟ «قَبْلِكَ مِنْ» دیبا ندارد؟ دهیفا باشد « یَْقرَؤُنَ»حاال 

 کهه اییوحه کتهاب. اس، احتمال کی نیا «قبلک من یتاآل الکتاب» اس،  کتاب دیق

 لیانج و تورات نیا که یکسان. اس، لیانج و تورات که اس، آمده قرآن یوح از قبل

 ههم قهرآن نیها ایهآ کهه کهن سؤال آنها از خوانند یم درس، و صا  که خوانندیم را

 تورات یوح با ییآشنا که یکسان نکهیا یبرا چرا؟. اس، بله جواب ه؟ن ای اس، یوح

 مشهرک کهه یکسهان ایه اسه، یوحه قهرآن کهه بفهمنهد توانندیم بهتر  دارند لیانج و

 بها ییآشهنا که یکسان. دارند ییآشنا که ییآنها اس، معلوم ؟ندارند ییآشنا و هستند

 اگهر که انددهیفهم را یوح خسن نهایا  اس، لیانج و تورات در سرشان و دارند یوح

 چونکهه پهس اسه،  یبهاالتر و تریعهال یوح قرآن که فهمندیم کنند مراجعه قرآن به

 .اس، یوح  قرآن این که فهمندیم. ماس، شیپ هم نود آمد صد

 ]سؤال[ -
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 کمتهر لیهانج و تورات فیتحر زمان آن در. اس، شتریب ا شدهفیتحر نکهیا با -

 و دارنهد لیهانج و تورات به دهیعق که یکسان شتر یب شد فیحرت اگر منتها اس،  بوده

 .اس، شده هم فیتحر ندگوییم

گواهی بدهند که این حهق  خواهندیم لیانج و توراتهمان  اساس بر آنها آخر -

 اس،. 

. اسه، موجهود بشارات لیانج و تورات در چون. کنیمهمان را عرض می هم ما -

 فیهتحر لیهوانج تهورات در کهه یمطهالب ًایهثان .اوالً اس،  موجود بشارات خود چون

 تهورات در کهه یمطالب مخصوصًا. کتاب اهل یعلما یبرا. اس، معلوم باز اس، نشده

. اسه، معلهوم ی اسه، وحه نشده و فیتحر احکام  در نبوت  در ، یالوه در لیانج و

 آنقهر هیهآ با بعد  نندبییم یوحو جریانات  یوح یمعنا و یوح لغ، با را یوح نیا

 پهول شهتریب تومهان صهد اسه،  پول تومان کی که یوقت اس، معلوم. کنندیم سهیمقا

 کهه کتاب اهل یعلما یبرا اس، معلوم که اصل لیانج و تورات که یوقت .گرید اس،

 مکنییم عرض ما عدبُ نیا در .«قَبْلِكَ مِنْ اْلكِتابَ یَْقرَؤُنَ الَّذینَ فَسْئَلِ». اس، یوح نیا

 «جَهارَةِ یَها اسْمَعِي وَ أَعْنِي إِیَّاكِ» باب از که باشد غمبریپ به خطاب «كُْن،َ فَإِنْ» چه که

 کتاب قرآن نیا نکهیا بر ادله از یکی ها باشد مسلمان کل به نسب، چه  طبعًاشود می

 ادلهه از یکهی. اسه، قهرآن خود متصله ادله نه  متصله ادله منفصله  ادله. اس، یوح

 قهباً کهه اسه، یوحه یهاکتاب مطالعه اس،  یوح کتاب آنقر نیا نکهیا بر منفصله

 کهه شودیم معلوم یاول قیطر به صددرصد باشد  درس، مطالعه اگر  اس، شده نازل

 . اس، یوح کتاب نیا

 لَقَهدْ ثَبَّْتناكَ أَنْ ال لَوْ وَ» .گرید اس، شرط اس،؟ کاره چه «نإ» خود «كُْن،َ فَإِنْ» ثم

گویهد  دارد می« إن»]...[ کند که رکن الرسهول ثاب، می 1«قَلیاً شَیْئًا مْإِلَیْهِ تَرْكَنُ كِدْتَ

 دیهبگو خواههدینم د؟یهبگو چه خواهدیم «نإ» .را موضوعش کندینم اثباتکه « إن»

 دهیهناد بها محال  فرض بر غمبریپ تو یحت شد  حاصل یشک اگر دیگو. مییکرد شک

 آن رایهز اسه،  یوحه قهرآن نیها کهه یکنه اثبهات تهوانییم تهو  اشهکاالت کل گرفتن

شود   معلوم میشود سهیمقا قرآن با و شود مطالعه اگر  بوده یوح که یقبل یهاکتاب

 فهي» ر یهغ ای باشد غمبریپ «کَ» که ابعاد کل در پس. اس، یوح یاول قیطر به نیا که

 .بود الاحتم قابل که یسوم آن باشد  تابشار ای باشد «أَْنزَْلنا ما» کل در شک «شَكٍّ

                                                           

 .74. اسراء، آیه 1
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 ]سؤال[ -

 .اس، یعدبُ دو آخر -

 ]سؤال[ -

دانهد. همهین اآلن  کسهی کهه عهالم   اآلن هم علمای اههل کتهاب میحال نیا با -

 واضح و بیّن اس،. خورده اس،. داند دس،تورات اس،  خود  می

 شود از او سؤال کرد. پس نمی -

 «.اْلكِتابَ یَْقرَؤُنَ الَّذینَ»از کسی که تعصب ندارد   طبعًا نه  -

 ]سؤال[ -

 صهر  ولکن  دارد قبول کند ینم اظهار یول  دارد قبول که هستند یبعض]...[  -

 هودی و نصارا یعلما از یبعض اندبوده نکهیا کما .دگوییم یسرّ  دارد قبول .کندینم

  ...یول  اندکرده صحب، هایبعض با یسرّ که


