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 به آیات قرآن قبل از نزولش« ص»عدم آگاهی پیامبر 

 

 

 نفی ادعای برخی از علمای مسیحی درباره قرآن

 

 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ للَّهُا یصَلَّ وَ ینَلَمِاْلعا بِّرَ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

را  ییههام. البتهه قسهمتینکین روز بحث است عرض میآخر ظاهرًاه کامروز  ]...[

ن مقها  یبهاترر ادعهایه که یسکوار. فهرست طوربه اما ،میاردهکمشروح عرض  طوربه

رسالت و باترر  ادعای یعنی ؛ندکیل آن مقا  عاجز است میه بشر از رحصکت را یبشر

ه )ص( محمدیهه یه رسالت ختمکل الرس یت عز  و باترر رسالت الیو باترر وت نبوت

را در  یه مطهالبکهل کهچه رسد بهر خهالف عقهل  است را یبر خالف عقل عاد ،باشد

را  او ند دعوتکه نقض کاورد یواضح و روشن و متعدد ب طورتاب دعوت خودش بهک

ه مورد بحث است و مورد انتقهاد و کاز مطالب  یه بعضکن یرا. هم ادعای اوو نقض 

ن خهود یها ،ان و مقا  رسالت آن بزرگوار آمده اسهتکیال و جواب است نسبت به ؤس

اء خهدا )ص( سهه یهن دعهوت. چهون نسهبت بهه انبیبودن ا یل باشد بر الهیرواند دلیم

 یکتاب هستند. کر اهل یا غیتابند که خودشان اهل ک یسانکان یگونه نظر است، از م

 ،تیهند و بهاترر از الوهنرسهایت مهیهه آنها را به مرحلهه الوهکاست  ینظر افراط ،نظر

 یمن عهالعادل مؤ یرحله آنها را از بشر عادم یکن است. و ییحیان مسیه در مکچنان

ه کهم ینیبیم یدارییأل هم ریار و در انجیه ما در رورات بسکچنان ،برندیرر منییهم پا

ار زشت و یبس ییهانسبت ،ه دارندک یبا درجات گوناگون یاء بزرگوار الهینسبت به انب

ن یها جمع بهی. بعضاست یطین نظر رفریو ا ی. آن نظر افراطاست ار بد داده شدهیبس

گهر. نمونهه یننهد در مراحهل دکیط میو رفر ینند در مراحلکیافراط م ؛نندکین مینظر

ح )ع( ینند نسهبت بهه مسهکیافراط م یهستند. از طرف مسیحین یار روشنش مبشریبس

 معرفهیت یهه ربوبخاصهن مقامهات یهشان را مقا  ابن اهلل و مقها  اهلل و از ایه مقا  اک
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، ابهن الزنها و دیهق و جدیگر هم بر حسب روافق نصوص عهد عتیرف دنند و از طکیم

ن دو یهط اسهت. این افهراط و رفهریه جمهع بهکهخوراننده خور و شهرابملعون و شهراب

ط یگهر مرحلهه رفهریمرحله افهراط اسهت و د یکه کا سه مرحله، دو مرحله یمرحله و 

سهتند. یم نکنها هم یه اکاند ردهکط ین افراط و رفریجمع ب یه بعضکسه مرحله  .است

ف یرحر یقی، لسان حقیحه عبارت است از لسان وحیمرحله وسط و مرحله صح اما

 یها قُهْل»ط. یند نه به حد افراط و نه به حد رفهرکیم معرفیرا  یاء الهیانب ،ینشده وح

  یم.کنبعد مفصل بحث میه کآخر  یال 1«اْلحَقِّ غَیْرَ دینِكُمْ في رَْغلُوا ت اْلكِتابِ أَهْلَ

 یا  وحهیهن پیرهرن و شهاملیرهراملکاست و  یا  وحین پیه آخرکف یدر قرآن شر

شده است و در جنب  معرفی یجابی. در جنب ااست شده معرفیغمبر بزرگوار یپ ،است

« نیاول العابهد»ه کهشهده اسهت  معرفهی یجابی. در جنب ااست شده معرفیهم  یسلب

د یشهه»اسهت، « اءیهاتنب ینبه»است،  «الرسل یال رسولٌ»است، « نیاول المسلم»است، 

، نبهوتت، در مقها  عصهمت، رسهالت، یدر مقا  عبود ،است. در مقا  معرفت« ءالشهدا

ف یر را قرآن شهرینظیگانه و بیمقا   ،گار عالمدپرور یایل انبکت عز ، امامت بر یوت

را  یبجهایمقامات ا م،ینده زنده ماندیآ م. اگر سالینکیرار نمکه رکرده است ک معرفی

ت در یهت، ربوبیمقا  الوه اهللرسولهم از  یم. در مقا  سلبینکد بحث یبا یمقدار باز

 أَنَها إِنَّمها»نهه مشهرع  و ون اسهتکهنهه م ،ع سهلب شهده اسهتین و در بعد رشریوکعد ربُ

 4«إِلَيَّ یُوحى مِْثلُكُمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّما» 3،«ءٌشَيْ اْلأَمْرِ مِنَ لَكَ یْسَلَ»نما انت رسول، إ 2،«رَسُولُ

وا ِ فِهي یَمْشهي وَ الطَّعا َ یَْأكُلُ»ر بشرها هستند یدر جنبه جسم مانند سا رمها   5«اْلأَسهْ

 یبشر به مقتضها -مینکیجنبه شرش را عرض نم-ه یث البشریه بشر من حک ییارهاک

مثبهت و  یمنفه یههایازمنهدیو ن یو شههوت بشهر یت و دارا بودن بدن بشهریجسمان

ه که یازیهرر هم دارد. امتیاز ابعاد قو یه در بعضکبل .غمبر بزرگوار داردیپ نیا ،یبشر

)ص( مقها   اهللرسهولان کیه دو اسهت. جهزء « إِلَيَّ یُوحى»ن بزرگوار است ینسبت به ا

ن یالعهالمربمقهد   محضهرغمبر بزرگوار از یرا پ ین وحیه باتررکاست  یوح یرلق
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ز یههفتههد و نیارفهها  ب یبشههر یه جسههماندر جنبهه ییرده اسههت. و اگههر خطاهههاکهه یرلقهه

ن یها ،فتهدیر جهات ارفها  بیو سا یو قلب یرکو ف یو عقالن یدر جنبه فطر ییخطاها

گهردد. یمه یریشهود و جلهوگین جبران میالعالمرب یله وحیهر دو گونه خطا به وس

 رشته.  یکن هم یا

 یوار الههگهغمبهران بزریها نسهبت بهه پیاریها و بسیه بعضک ییهاگر غلویرشته د

هها نوعهً عهی شهه ماها هم مخصوصهًک یالریرد. از جمله رخکن غلوها را رد یادارند، 

ض یخص حشا فالن ین مطالب، آیرا نسبت به ا یآورند گروهیم سؤالدارند و رحت 

 ، درا نهههیهها نههه، بههول و غههاسطش نجههس اسههت یههغمبههر خههواب دارد یا نههه، پیههشههود یمهه

و در « مِْثلُكُمْ رٌبَشَ نَاأَ إِنَّما»ت یعد بشرف در بُیرآن شرا نه. قیند کیموضوعات اشتباه م

ات موضهوع ،وعاتموضدر  اما« إِلَيَّ یُوحى»ا  و نه موضوعات کا  و فقط احکعد احبُ

 ،ا  اسهتکحاه خود مانند که یامکدر موضوعات اح ،ه استیامکانً موضوعات احیاح

الً ش را قهبه بحهثکها  اسهت کهاح اشتباه در آنها و سهو در آنهها ماننهد سههو در خهود

 م. یردکمفصل 

 ]سؤال[ -

اشهتباه آنهها  یلهک طوربهه کنیمعرض می یامک، ما در موضوعات احبله یقسمت -

مهو اسهت بخهورد، یلنهد آبکال یحضرت خ ،غمبر باشدیپ یجلو یغلط است. مثالً شراب

چطور؟  یامکر احیدر موضوعات غ اما. یامکموضوعات اح ،مییگویم مین را ما داریا

 ،را مهو داردس چندکن چطور؟ سر فالن یا ،خورده ش غذایس چند لقمه سال پکفالن 

ر یهن موضهوعات غیهانو  اطلس است چطور؟ این چطور؟ چند قطره آب در اقیمثالً ا

 یامکهر احیهو غ یامکهن احیه بهکهاز موضوعات است  یبعض« نهمایو ب». نه یامکاح

 نها. یم و مانند ایردکه بحث ک 1«لَكَ اللَّهُ أَحَلَّ ما رُحَرِّ ُ لِمَ النَّبِيُّ أَیُّهَا یا»از جمله  ،است

 ]سؤال[ -

 إِتَّ*  أَحَهدًا غَیْبِههِ عَلهى یُْظهِهرُ فَال اْلغَیْبِ عالِمُ»ه کن مطلب ین شاهد است بر ایا -

ولٍ مِنْ ارْرَضى مَنِ لُكُ فَإِنَّههُ رَسهُ دًا خَْلفِههِ مِهنْ وَ یَدَیْههِ بَهیْنِ مِهنْ یَسهْ ؟ در هدر چه 2«رَصهَ

 رسالت. 

 ]سؤال[ -
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 رُیُْظهِه فَهال ْلغَیْبِا عالِمُ»م. ینکیحات عرض م .است ین استثناسیاست، ا یاستثناس -

 «.رَسُولٍ مِنْ ارْرَضى مَنِ إِتَّ*  أَحَدًا غَیْبِهِ عَلى

 ]سؤال[ -

اسهت،  یلهم رسهالتل ععلم رسو یمقتضا« رَسُولٍ مِنْ ارْرَضى مَنِ إِتَّ»بله هست.  -

  .یامکا موضوعات احیا  است و کاح ،د استید و نبایدر با یعلم رسالت

 ]سؤال[ -

ات حهات، اقتراحهاگهر اقترا ،میهدار یاریهات مها آ. در اقتراحهمعجزات اسهت هاآن -

ا را نههیا ،ذاکذا ک 2«السَّماءِ فِي رَرْقى أَوْ» 1،«نَخیلٍ مِنْ جَنَّةٌ لَكَ رَكُونَ أَوْ»جاهالنه باشد 

 ،نها دتلهت نهداردیه اک خواهندمی یمعجزار یکنها یه اکنیا ی. چرا؟ براکنداعتنا نمی

ر یغمبهر و سهاین پیها ین معجزات را خداونهد بهرایادل از ا ،اگر هم دتلت داشته باشد

م قاعده یخواهیاست، ما م طورنیاز معجزات ا یبعض البته رده است.کغمبران مقرر یپ

ه رمها  موضهوعات را کهسهت ین نیها یه نسبت به رسل الهیلکه قاعد کنیم.عرض  یلک

 یرا بداننهد، بلهه بعضه ، همهردیگیقرار م اقتراحه مورد ک یآن موضوعار یحت ،بدانند

لَ أَنْ مَنَعَنا ما وَ»نه. مثالً  را یبعض ،دهدیانجا  م خدا  بِهَها كَهذَّبَ أَنْ إِتَّ بِاْلآیهاتِ نُرْسهِ

 آرَیْنها وَ اْلهأَوَّلُونَ بِهَها كَهذَّبَ أَنْ إِتَّ بِاْلآیهاتِ نُرْسِلَ أَنْ مَنَعَنا ما وَ»اء سوره اسر 3«اْلأَوَّلُونَ

 عنوانبههرا  یزیهه ههر چکهست ین نیآخر، قاعده ا یال« بِها فَظَلَمُوا مُبْصِرَةً النَّاقَةَ ثَمُودَ

هها را یبعضه ،ریهانجها  بدههد، نخ ینند و خدا فورکطلب  مکذبینن و یمعاند ،معجزه

 ست. یمصلحت ن ،دهدیرا انجا  نم یاریمصلحت است و بس ،دهدیانجا  م

 ،نهدکخواههد بیه اثبات رسهالت نمهک یه و موضوعاریامکر احیما در موضوعات غ

ه که یمهواد ،هک یموضوعار به اراده الهی ]...[ه ماده اثبات رسالت است ک یموضوعار

نهه مهواد  ،ندکیه اثبات رسالت مه نک یمواد اما ،درصد استصد ،است یامکمواد اح

ما یه بدانند و ت سکچ لزو  ندارد ینها هیا ،است یامکاست نه موضوعات اح یامکاح

ه خداونهد متعهال کهنم کهخواسهتم عهرض ین را مهیابوجه کلی و بوجهٍ مطلق. بدانند 

 و ینف یبزرگ خودش برا یغمبرهایند از پکیرا نقل م یاز اشتباهات موضوع یبعض

نها بشهرند و یا اینکه ند. اثباتک کمکمگر خدا  ،ستندینها مطلق نیه اکنیا ینف. یاثبار
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نه در حد رب بهودن و الهه بهودن.  ،بشر رسول هستند. بشر رسول در حد رسول بودن

سهت، موضهوعات مثبتهه یا  نکهه احکهنند کخطا ب یدر موضوعار دیگرانه اگر کنیات ا

ننهد کاز موضهوعات خطها ب یضهسهت، اگهر در بعیا  نکهست، موضهوعات احیرسالت ن

 یردکهنجا اشتباه یه اکدهد یه خداوند نشان مکن است یگران ایشان با دفر  ،قصورًا

ه کهنیغمبهر بزرگهوار قبهل از ایپ یفهیلکم رکهح یمقتضها ،ا اصالً اشتباه نبهودهیبرگرد. 

قبهل از « لَهكَ اللَّههُ أَحَهلَّ مها رُحَرِّ ُ لِمَ النَّبِيُّ أَیُّهَا یا» است. ن بودهیند اکن یخداوند رأم

غمبر در دوران یفه پیوظ ،ردیرا بگ و حفصهشه یعا یه جلوکند کن یه خداوند رأمکنیا

رفهتن بهه سهرا   یند بر شخص خهودش مهدرکم یه رحرکن است ین اهم و مهم ایامر ب

رد و کهن را ههم یمهینجها نقهض آن یالبته ارد، کن یخداوند رأم که بعد .ه رایطبه قیمار

 ان را ادامه داد. یرد و رفت جرکند کد بیه باکا اداء آنچه ر

ن یم و آخهرینکیصحبت م آنها یرو یمقدار یکه ما کاست  ماندهمراحل  یبعض

ل مراحه یهک. ما یایشود نسبت به مراحل نفینجا رما  میروز است و بحث هم در ا

 قها  رسهوله ههر قهدر مکهم نکهن را عهرض یم. ایدار یمراحل اثبار یک ،میدار یاینف

رهر اسهت. رها یعهال ارهامات نسبت به او و اثبات مقامات نسبت به او ینف ،باترر باشد

رهر یضهرت قهوافتراسات و ارهامات نسبت به آن ح ین )ص( نفییالنبچه رسد به خارم

به  نسبتت و عصم یو معرفت یتیرر است و اثبات مقامات عبودیچون مقا  عال ،است

ع عهدالت و موان یف. اگر نان همه دارند رو رنها دارییکآنچه را ن یعنی ،رر استیاو قو

شهود. و اگهر یمه فهیغمبر ما نیاز پ با اضافهنها یشود رما  ایغمبران میر پیاز سا نبوت

 یبهرا ،شودیمغمبران یر پیسا یبرا نبوتت و معرفت و رسالت و یاثبات مقامات عبود

ذا قهرآن . و لهیو رنهها داران همهه دارنهد رهیکهغمبر همه آنها با اضافه، چون آنچه نیپ

 یآسهمان تهبکر یمن است بهر سهایه مهکبل فی،ه فقط نکن معنا است یفل اکف متیشر

نهها یا هها وها و لوطها و داودمانیها و سلها و نوحمیها و ابراهیسیها و عیه موسک

ران ن بزرگهوایهه منحرفهان بهه اکه ییههارده از نسبتکو اثبات ربرسه  یهم در جنبه نف

 اند. داده

 كُْنهتَ مها»م، قضیه ینکیو ما از مقارنات نقل م ماندهه ک ییهااز حرف یکینجا یا

صهحبت کنهیم. د یهبا یول ،میردکه ضمنً عرض کاست  1«اْلإیمانُ تَ وَ اْلكِتابُ مَا رَدْري

 قهدمنا كمها أمیَّتهه رثبت فهي آیات في كما اإلیمان و بالكتاب )ص( جهله قصة أما و»
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 إنمها و كرامتهه، مهن رمهس ت و علیه، العار و بالخزي ررجع ت أنها و یهف الفصل القول

 معلهم أصهبح یقرأ، ت و یكتب ت أُمِّي أصبح كیف أن الرسالیة حججه على حجة رزیده

اسهت نسهبت بهه  یسهلب یهاانیاز جر یکینجا یا، 48ه یآ)عنکبوت(  29سوره . «العالم

 تَرْرهابَ إِذًا بِیَمینِهكَ رَخُطُّههُ ت وَ كِتهابٍ مِهنْ قَبْلِههِ نْمِ رَْتلُوا كُْنتَ ما وَ»)ص(  اهللرسول

 نُوحیهها اْلغَیْبِ أَْنباءِ مِنْ رِْلكَ»: 49ه یآ)هود(  11بعد هم سوره  .هیآ یکن یا« اْلمُبْطِلُونَ

بِرْ ههذا قَبْهلِ مِهنْ قَوْمُكَ ت وَ أَْنتَ رَعْلَمُها كُْنتَ ما إِلَیْكَ ه یهآ «.لِْلمُتَّقهینَ ةَاْلعاقِبَه إِنَّ فَاصهْ

 وَ» :بهوتکسهوره عن ،مینهکیشهروع مه 47ه یهمها از آ ،هین آیاول. 40ه یآ 42گر سوره ید

 اهللرسهولخهود  هم که« کَ»د است، یاشاره به بع« کذلک« »اْلكِتابَ إِلَیْكَ أَْنزَْلنا كَذلِكَ

ار یبسه بات وگونهه بلنهدنیا« كَهذلِكَ وَ»اول اسهت.  یه مورد خطهاب وحهک)ص( است 

ها یه موسکبل ،غمبریر پیگران غینه د ،رسدیگران نمیه دست دکم یار عظیبزرگ و بس

 أَْنزَْلنا»رسد ینم یوح ین مقا  عالیشان به از دستیها نمیها و ابراهها و نوحیسیو ع

م یهدار خودمان تایه در اسالمکما «. تابکال» ،دیگوینم« تابکهذا ال« »اْلكِتابَ إِلَیْكَ

تهاب کن در مقها  کهول ،اد اسهتیهتاب زک ؟م قرآن و سنتییگویچرا نم ،اب و سنتتک

ن )ص( ییالنبه راجع به رسالت خارمکنیما اک. نیست تابکگر ید یهاتابکبودن قرآن 

غمبهر، بقیهه یبه پ یشود و وحیر مکاء ذیر انبینسبت به سا یه وحک یوقت ،اشیو وح

ت اسهت، یوص ست،ین یغمبر وحیپ یوح مقابل نها دریا« ناینا، أوصیوص» :دیگویم را

 سفارش است. 

 مربههوط بههه ،فههرادغه إیبههه صهه« یرسههول»ف ین رسههالت، در قههرآن شههریو همچنهه

ه یه بقیلت عالن رسایدر مقابل اادند، اما یقت رسل زین )ص( است. در حقییالنبخارم

ب هم تاکود. ر شکوجه عا  ذه بکنیست، مگر ایش نینه لفظ رسالت هم براأکها رسالت

 یکههید دارد: عههتههاب چنههد بُکال ت  «اْلكِتههابَ إِلَیْههكَ أَْنزَْلنهها كَههذلِكَ وَ»اسههت.  طهورنیهم

ل که ،غرا الهف و ت  اسهتهمه اینجها. دو :  یتاب وحکتاب، جنس کجنس « تابکال»

ف، آن یه  رعرالف و ت ]...[ن الف و ت  یا و :نجا جمع است. سیدر ا یوح یهاتابک

ت یهتابکمقها   چهون ،ستینجا تز  نیاسم بردن در ا .تابکغمبر، آن یمثل آن پ ،تابک

گهر در ید یههاتهابکه کهاسهت  یامل و عهالکجامع و  یف به قدریدر قرآن شر یوح

 یزیهچ بهه قهرآن نسهبت ،ف نشدهیه رحرکعد اول ستند. در بُیتاب نکبه او  ابعاد نسبتِ

 د. ستنین یزیچ یق اولیطربه  ،ستندین یزیف شده باز چیه رحرک دو در بعد  ،ستندین

دو  غیر « تابکال« »بِهِ یُؤْمِنُونَ اْلكِتابَ آرَیْناهُمُ فَالَّذینَ اْلكِتابَ إِلَیْكَ أَْنزَْلنا كَذلِكَ وَ»

قبهل از قهرآن  یتهابکتاب قبل از قهرآن اسهت، ههر ک دو تاب کاول است. « الکتاب»از 
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چرا؟ « بِهِ یُؤْمِنُونَ»تاب ک سه این ،هرچه یسی، عیم، موسیتاب نوح، ابراهک ،آمده است

تهاب کاسهت و ه مهند  درجه اول ک یشخص ،ه آشنا هستند به علم هندسهک یسانک

 نند. کتابش را قبول کروانند یآنها بهتر م ،را نوشته

 ]سؤال[ -

 آرَیْنهاهُمُ فَالَّهذینَ» اسهت. داده شهده آنهها تاب بهکه ک کسانیه هستند، ک ییآنها -

 مِهْنهُمْ وَ»نهد ننهد بخوانروایه نمهکهاسهت  یتاء برانیا یک ؛است نوعچند  تاءیا« اْلكِتابَ

 رحریفا یفهمد یدرست نم امارواند بخواند، یه مکاست  یتاسیا یکچ. یه هک 1«أُمِّیُّونَ

تهاب دارنهد و ک یتهاء واقعهیه اک ییاست، آنها یتاء واقعیه اکاست  یتاسیا یکند. کیم

بهدون بهات و انهد ردهکهافهت یتهاب را درکد شده اسهت و نها واریتاب واقعً در قلب اک

 رارهورات  یه وزن وحهکه یفهمنهد. وقتهیرهورات را مه ینهها وزن وحهیا پایین کردن،

 ین قدر مسهلم وحهیه اکفهمند ینند بدون رعصبات مکه مراجعه کبه قرآن  ،دندیفهم

 بِههِ یُؤْمِنُونَ اْلكِتابَ مُآرَیْناهُ فَالَّذینَ»باترر است.  ین وحی، ایعاد ینه وح ،باترر است

قاعهده  یهکن. دو قاعده است؛ کیاز مشر یعنی« هؤُتءِ مِنْوَ « »بِهِ یُؤْمِنُ مَنْ هؤُتءِ مِنْ وَ

 یه وحکروانند بفهمند یشتر مینند بکتاب اگر مراجعه به قرآن بکاهل  .تابکدر اهل 

 یُؤْمِنُ مَنْ هؤُتءِ مِنْ وَ»ند. ایه آشنا با وحکنیا یتاب، چرا؟ براکاهل  ؟نکیا مشریاست 

 است.  یعدسه بُ« اْلكافِرُونَ إِتَّ بِآیارِنا یَجْحَدُ ما وَ بِهِ

 ]سؤال[ -

انهد در هنجها سهه دسهتیا .«هِبِه نَآمَه»ه کنینه ا ،مان آوردنیدر راه ا یعنی« یُؤْمِنُ» -

 ةعهیبطب «اْلكِتهابَ مُآرَیْنهاهُ الَّهذینَ». «اْلكِتهابَ آرَیْنهاهُمُ الَّهذینَ»دسهته  یکمقابل قرآن: 

 ؤْمِنُهونَیُ»ه کهنهد کینهها را وادار مهیا ،یتاب و آشنا بودن با وحکالحال روال مطالعه 

 مان. یدر راه ا «یُؤْمِنُونَ»، «هِبِ نَآمَ»نه  ،«بِهِ

  از حات ایمان دارند. -

 ،مان نداشهتندیگر قبالً اا« بِهِ یُؤْمِنُونَ»نه اینکه حات ایمان دارند. « یُؤْمِنُونَ»خیر،  -

اسهتقبال اسهت، « یُؤْمِنُهونَ»مان داشتند استمرار اسهت. یاگر قبالً ا ،آورندیمان میبعد ا

 آرَیْنهاهُمُ الَّهذینَ»ههؤتء غیهر از « ههؤُتءِ مِهنْ وَ»اسهت.  طهورنیاز حات به بعد هم یعنی

ه که یسهانکثهر کا«. بِههِ یُؤْمِنُ مَنْ« ]...[ »هؤُتءِ مِنْ وَ»اند. چون دو دستهاست. « اْلكِتابَ

 ،ن بودندکیرمه مشرکه مکبودند؟ در من )ص(، چه کسانی ییالنبمان آوردند به خارمیا

                                                           

 . 78یه آ . بقره،1
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الحهال و  عهةیههم نصهارا. طب یهود بودند و مقداریتاب بودند، کنه منوره اهل یدر مد

 و بهتر زودرراند یاز وح یه برانک ینکیمان به قرآن را مشریه اکن است یه ایقاعده اول

 آرَیْنهاهُمُ فَالَّهذینَ»رد. کهر فهر  یهرعبانهد؟ ولهذا یبها وحه یه آشهناک یسانکا ی آورندمی

ن یهشهان، قاعهده اهمهه کأنهه« اْلكِتابَ آرَیْناهُمُ الَّذینَ»، «هؤُتءِ مِنْ وَ بِهِ یُؤْمِنُونَ اْلكِتابَ

 یانهد گروههکه مشهرکه یانسهکاز « بِهِ یُؤْمِنُ مَنْ هؤُتءِ مِنْ وَ» یولشان، ه همهکاست 

مهان یه اکه یتهابکدسهته مقابهل اههل  ؛یلهکقاعهده  آورنهد. بعهدیمهان مهیه اکهستند 

 إِتَّ بِآیارِنها یَجْحَهدُ مها وَ»؟ چهه هسهتندآورنهد، یمهان نمهیه اکه ینکیآورند و مشهرینم

باشهد چهه  یتهابکچهه  افر باشهد،کهشهود مگهر یر نمهکهمن یسکات ما یبه آ« اْلكافِرُونَ

ه بهه رهورات که یمان ندارد. اهل روراریتاب خودش هم اکباشد به  یتابکاگر . کمشر

مهان یبهه قهرآن ا یو اعله یق اولهیهنهد بهه طرکاگهر درسهت مطالعهه  ،مهان داردیخود ا

 ،آشناسهت رهورات یه با وحهکن رورات و فهمنده رورات ین خواننده ایآورد. پس ایم

مهان یبهه رهورات ههم ا یعنهیاسهت  افرکهپهس  ،اوردیمان نیاو ند کاگر قرآن را مطالعه 

 .ردیهگیمهان او را مهیا یه جلهوکهاسهت  کیرعصب خش ،است یرعصب یکن یا ندارد.

مهان یمتهر اکه کهن کیمشهر ؛نکیرهر اسهت، نسهبت بهه مشهریتهاب قهوکنسبت بهه اههل 

د یهبا طبعً ،ندکاگر لغت قرآن را بداند و بفهمد و مطالعه  کن مشرین اکول ،آورندیم

مهان یاگهر ا پهس است. یال  الهک ،ستیال  بشر نکال  انسان و ک ،ال کن یه اکبفهمد 

 دارند.  ییچون آشنا ؛اندتابکر اهل فکدا  است؟ اکر فکن اکافر است. ولکاورد ین

 .«اْلمُبْطِلُونَ تَرْرابَ إِذًا بِیَمینِكَ رَخُطُّهُ ت وَ كِتابٍ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ رَْتلُوا كُْنتَ ما وَ» :بعد

 عنوانبهه محمهدنونهت رهو کی« كُْنهتَمها »، «کما رلوت مهن قبله»ه کنفرمود  ؛«ْنتَكُ ما»

ننهد کننهد شهور کد همه اجمهاع ینکد دقت ید در  بخوانینکر کف ،تیت و بشرمحمدی

 ینهونتکی یر الههیهنونهت غکین یهد. اینکن قرآن را درست یه اکد یروانستینند نمکچه 

شهود، یها نمهبا رما  شورها و دقت ،ارشکبا رما  اف ،ه با رما  عرض و طولشکاست 

 یوله ،نخوانهده یسهکن است کمم«. ما رلوت» ه اینکه. نبه این حساب است «كُْنتَما »

 اصالً ،ه قرآن راکنینه ا« كِتابٍ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ رَْتلُوا كُْنتَ ما»ه خوانده بفهمد. کهم  یسک

در طول چههل سهال نخوانهده  را یاچ نوشتهیه هک)ص(  محمدن یارا.  یاچ نوشتهیه

نوشتن هم در « بِیَمینِكَ رَخُطُّهُ ت وَ»نه قرآن  یق اولیل و به طرینه رورات نه انج ،است

شهان یاگهر چنانچهه ا« اْلمُبْطِلُهونَ تَرْرهابَ إِذًا» ، نهه نوشهتنار نبوده، نه خواندن بهودهک
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 آیهاتٌ هُوَ بَْل».  ردکها جمع ها و خواندهاز نوشته من گفتیم ،نوشتیخواند و میم

 1«.الظَّالِمُونَ إِتَّ بِآیارِنا یَجْحَدُ ما وَ اْلعِْلمَ أُورُوا الَّذینَ صُدُورِ في بَیِّناتٌ

 ]سؤال[ -

دُورِ فههي بَیِّنههاتٌ آیههاتٌ هُههوَ بَههْل» -  إِتَّ نههابِآیارِ جْحَههدُیَ مهها وَ عِْلههمَاْل أُورُههوا الَّههذینَ صههُ

 ،ه شهدهآنهها داد ه علهم بههکه یسانکنات است در صدور یت باین قرآن آیا« الظَّالِمُونَ

 شده است. یوح یعنی

 ا بعد است؟ی« رَْتلُوا كُْنتَ ما»ن اینکه یدر ح -

رآن بلهد غمبهر قهیه پکه ینهیدر ح یعنهی ،نیحآن شود باشد، در یه نمکن یدر ح -

 نبود، دیگران بلد بودند؟ 

  روانند از او سؤال کنند.ها میمسیحی -

 نشده بود.وارد  که قرآن -

 .ررجمه آن است -

 نها قرآن بلد بودند؟ یا، ه قرآن وارد نشدهکهنوز  -

 گر. یدر مقابل آن است د« هُوَ بَْل» -

 نجا مورد بحثیاه ک یتاب اصلکتاب. کن یا ،؟ قرآن استستیچ« وَهُ»« هُوَ بَْل» -

دُورِ فهي بَیِّنهاتٌ آیاتٌ»ن یاست ا ن یهه اکهد یهخواههد بگوی، مه«مَاْلعِْله أُورُهوا الَّهذینَ صهُ

 ست، بلکهیبا قراست ن ،ستیبا مطالعه ن ست،ین یل بشریرحص

آموز به غمزه مسئله  نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت 

 صد مدر  شد

 یه اولهدر نقطهعلم  نتها ایتاءعلم کرد، م تاءیه خداوند اک« اْلعِْلمَ أُورُوا الَّذینَ»ن یا 

هها  و لاتردنهد بک اهللرسهولاز  یه رلقهکه یسهانکبعد ههم  ،ست)ص( ا اهللرسولخود 

 یهکن یهارند. اده ک یبا مراحل است یاسالم ه امتکهم  یم و بعدًا مرحله بعدیبالتعل

  بود. 29سوره  48ه یه آکقسمت 

 رَعْلَمُهها كُْنهتَ مها إِلَیْهكَ نُوحیهها اْلغَیْبِ أَْنباءِ مِنْ رِْلكَ» :49ه یآ)هود(  11سوره  :بعد

 مها»ن همهان روال را دارد. یها« لِْلمُتَّقینَ اْلعاقِبَةَ إِنَّ فَاْصبِرْ هذا قَبْلِ مِنْ قَوْمُكَ ت وَ أَْنتَ

ه کهتهان نبهود ینونهت براکین یها اصهالً ،نه رو و نه قومهت« قَوْمُكَ ت وَ أَْنتَ رَعْلَمُها كُْنتَ

ن یالعهز  اسهت بهه آخهریغمبهر اولین پیه اولهکه، از نوح ه نوح استیقبلش قض د.یبتوان

                                                           

  .49عنکبوت، آیه . 1
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گهران ید ه راجع بهه نهوح وکآنچه « اْلغَیْبِ أَْنباءِ مِنْ رِْلكَ»ه کرسد میالعز  یغمبر اولیپ

 .«مهةیعظ ةخبر ذو فاسهد :نبأ» ب است، و انباء جمع نبأ است.یالغ نها من انباءیا ،میگفت

 ه مها بهر رهوکهنیقبهل از ا« ههذا قَبْهلِ نْمِ قَوْمُكَ ت وَ أَْنتَ رَعْلَمُها كُْنتَ ما إِلَیْكَ وحیهانُ»

از جملهه ، یصهبر در ابعهاد« لِْلمُتَّقهینَ اْلعاقِبَهةَ إِنَّ فَاْصبِرْ». یدانستیرو نم ،مینکب یوح

نسبت به آنچه نازل شده اسهت  ،شودیم نازل مکمکو پشت سر هم  طورچون قرآن به

ان یهال  رو و رما  بکما  ر یعنی .نکنسبت به آنچه نازل نشده است صبر  ،یدانیه مک

 . یه نگذاریما یزیو از خود چبُعد رسالت وحی داشته باشد  دیر رو باکرو و رما  ف

 42ه سهور. ث ماستدر بح یه محورین آیا« أَمْرِنا مِنْ رُوحً إِلَیْكَ أَوْحَیْنا كَذلِكَ وَ»

ه از امهر که هکه ین روحهیها« رِنهاأَمْ مِهنْ رُوحً إِلَیْكَ أَوْحَیْنا كَذلِكَ وَ»: 52ه یآ)شوری( 

و مها  صهدورش مهن اهلل اسهت از ارواح یخداست. چون ارواح گونهاگون اسهت، بعضه

رواح ال آن یدر رحصهه یاارهکههههها مهها یم. بعضههیسههتیل آن ارواح نیدر رحصهه یاارهکهه

لعقهل، . روح امیاوریهم بهه دسهت بیرهوانیشتر مهیب ،مینکت یشتر فعالیهر قدر ب ،میهست

اع، روح روح اختهر درر بشود، روح صنعت،اید زیایروح العلم، علم بادرر بشود، یعقل ز

، یر، روح وحههیههخ، روح عصههمت امههاار ماسههت. یههه در اختکهه ین ارواحههیههاهههر چههه، 

الم جمهع م همهه عهینهکت یهبر ما نازل گردد، مها ههر چهه فعال القد روح .القد روح

عصمت  .شودینم ،میه بشویمقا  عصمت ربان یشود. داراینم و میت نداریاهل ،شوند

د و یهاا  بکهم در احیمطلهق بگهرد عصهمت ربهانی کههمقا   ین است، داراکمم یبشر

 «. أَمْرِنا نْمِ رُوحً كَإِلَیْ أَوْحَیْنا كَذلِكَ وَ»نجا هم ین است. اکر ممین غید اینبا

 مِهنْ أَوْ وَحْیهً إِتَّ اللَّههُ یُكَلِّمَههُ أَنْ لِبَشَرٍ كانَ ما وَ» د.ییرا مالحظه بفرما شات قبلیآ

ان یهرا ب یه مراحهل وحهکهل قهرآن اسهت کهه منحصر به فهرد در ین آیا 1«حِجابٍ وَراءِ

 یاصهالً نفه« انکهما » .«حَكیمٌ عَلِيٌّ إِنَّهُ یَشاءُ ما بِإِْذنِهِ فَیُوحِيَ رَسُوتً یُرْسِلَ أَوْ»ند. کیم

زنهد یم یدر اعما  ماض« انکما »ه باشد. کشده یه نبوده، نمکنینه اند، کینونت مکی

رٍ كهانَ ما وَ»دارد. یبرم ربوبیو  یر الهیعد غرا در بُ یستگینونت و شاکیو اصل  « لِبَشهَ

 ،ریهخ، نهدنروایجهن مه ،رواننهدیه مهکهه مالسکنینه به حساب ا ،البته بشر فرموده است

 ها وتیه در قله معارف و استعدادات و قابلکن بشر یچون بشر در قله معارف است، ا

البته « انکما »ن هم. یرین و سایریه و جن و ساکمالس ورواند ین نمیااست، ها فعالیت

 خودش. یل دارد در جایرفص
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 ،میهواسطه داریب ی؟ وحاییوح چه نوع« وَحْیً إِتَّ اللَّهُ یُكَلِّمَهُ أَنْ لِبَشَرٍ كانَ ما وَ»

لمهه یک»، «حِجابٍ وَراءِ نْمِ أَوْ»واسطه است، چرا؟ یب ین وحیم. ایبا واسطه دار یوح

 ،لیهلفظ، حجاب شجره، حجاب نو ، حجاب جبرس من وراء حجابِ« من وراء حجاب

 ال کهاز وراء حجهاب  ،مینهکصهحبت  یسهکم بها یه مستقک یگر. وقتیحجابند دنها یا

ا واسهطه یه ،یادر شهجره یا در جسهمیهم ینهکب یانوشهته یکال  در کاگر القاء  است،

بهدون  یوحه یهکخداوند دو مرحله اسهت:  یواسطه است. وحه ب ین وحید ایبفرست

، نهه نهه شهجره اسهت ،ل اسهتینه جبرس ،نه خواب است ،ال  استکنه  ،یاچ واسطهیه

ن در یو همچنه ]...[رد کهدا یهله معراج رحقق پین در لیست. این چیزی چیه طور است،

ار نبهود، نهه کهدر  یچ حجهابیجا ههم ههنیا 1«اْلقَدْرِ لَیْلَةِ في أَْنزَْلناهُ إِنَّا» له قدریل ،ارض

ن در اختصهاص یهسهت. ایار نکهدر  یچیهز چیهه ،ار اسهتکهدر ل است، نه لفظ یجبرس

 . است حجاب نبودهیمجرد ب یوح یدارا یغمبریچ پیو ه است )ص( اهللرسول

ند بر قلب کیخورد، گاه رمز میم یدر وح یاحجاب واسطه« حِجابٍ وَراءِ مِنْ أَوْ»

 و لفهظ یسهت. لفهظ خهارجیار نکهلفهظ ههم در  یحته ،یاچ واسهطهیرسول بهدون هه

ه کهول ر قلب رسشود بیم القاء یبه اشاره ربان امجرد معن ،ستیاصالً لفظ ن، یرصور

ا خلهق بهت رمها  مصهلح یبهرا ،بوده و بعدًا هم اگر نبهودهغمبر ما یپ ایانً هم بریاح

اب ال ، حجکاب ، حج جاب نوا حجاب شجره، حی« حِجابٍ وَراءِ مِنْ أَوْ». است بوده

 ل. یجبرس

 ر مهابفرسهتد به یرغمبیپ :دو حجاب اول گذشت، حجاب « رَسُوتً یُرْسِلَ أَوْ» :سو 

 ما ،بخواند خدا را اتیه بر ما آکنفرستد  یامبریات خدا را بخواند. اگر خداوند پیه آک

 لم. کن ریم. پس ایفهمیات خدا را نمیآ

 مراد است؟  یرسول بشر -

. منتهها یر بشهریهبعد رسول غ یکاست و  یبعدش رسول بشر یک ؛عد داردبُدو  -

ن یهبشهر. بحهث در ا یبرا یرسول بشر ر بشر...یغ یبرا ،دیآیم یبشر رسول بشر یبرا

ن یها امها .ن حجهاب اسهتیها ،قبول اسهت ،دیآیبشر م یه براکاست. چون رسول مالس

ار کهههم در  کهیل مالسرسهودیگر ؟ چطورشده  یه بدون حجاب بر او وحک یغمبریپ

بهه  ،بفرستد را لیجبرس یعنی« رَسُوتً یُرْسِلَ أَوْ» است. مرحله سو : عد اولن بُیا ست،ین

 كَهذلِكَ وَ*  حَكهیمٌ عَلِهيٌّ إِنَّههُ یَشهاءُ ما بِإِْذنِهِ فَیُوحِيَ». بفرستد یغمبران خداوند وحیپ
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، مرحله یل مراحل وحکد، ریگیرا م یرما  مراحل وح« کذل»ن یا« کذلک» .«أَوْحَیْنا

له معراج بهود و در شهب قهدر. مرحلهه یدر ل ،بدون حجاب است یه وحک یوحاوتی 

در خهواب  .گهر در خهوابیمرحلهه د بود با لفهظ. یوح برایه حجاب کل یجبرس ؛دو 

 أَوْحَیْنها كَذلِكَ وَ» شد.یم یال  وحکشد، با یم یل وحیله جبرسیشد، به وسیم یوح

مها بهه  یعنهیوصف روح اسهت. اصهالً روح در لغهت « أَمْرِنا مِنْ« »أَمْرِنا مِنْ رُوحً إِلَیْكَ

 یات وحهیهاست، گهاه ح یگاه انسان ،است یوانیگاه ح ،است یات نباری، گاه حاةیالح

 است.  یات وحینجا حیا .است

« أَمْرِنا مِنْ»ن روح یاست. ا یات وحیه حک «أَمْرِنا مِنْ رُوحً إِلَیْكَ أَوْحَیْنا كَذلِكَ وَ»

حاء پروردگهار در یه به اک یاهیعد دارد: بعد اول عصمت ربانچند بُ« إِلَیْكَ أَوْحَیْنا»ه ک

 نَهزَلَ»اسهت  یل واسطه وحهیه جبرسکاست  دو روح  ،دو قلب رسول قرار گرفت. بعد 

است بدون  ید وحخو ،سو عد بُ 1،«اْلمُْنذِرینَ مِنَ لِتَكُونَ قَْلبِكَ عَلى*  اْلأَمینُ الرُّوحُ بِهِ

 مِهنْ رُوحهً»نهها ی. پهس رمها  اله معراج بهودیه در لکاست  یه نقطه اولک یچ حجابیه

 یل، مرحلهه اولهیهاسهت بهه نهزول جبرس ینه وحیه زمک اهللرسولعصمت  است.« أَمْرِنا

ل یهجبرس دو مرحلهه القد  ذاری واقعی. القد  است. روحکه روح اهللرسولعصمت 

 قهرآن یشهان وحهنیوارد و مورود به ،شودیه وارد مکل ی، جبرسشودیه وارد مکاست 

روح اسهت، قلهب  ،یل آورنهده وحهیهجبرس .ن اسهتین اتمهریوان بهعقرآن  یوح است.

ه در قلهب کهروح است. ههم روح عصهمت  ،ه در آن قرار گرفتهیه عصمت ربانکغمبر یپ

 یر الههیهار غکهل یههم جبرس ،است یر الهیار غک است، یار بشرک ،ردیگیغمبر قرار میپ

. است یر الهیار غکن یا ،غمبریند به قلب پکیل حمل میه جبرسکرا  یایاست، هم وح

 عد است.ن سه بُیا

 كُْنهتَ مها» اسهت. نیه بهاتررکهن مقها  یها« أَمْرِنها مِهنْ رُوحً إِلَیْكَ أَوْحَیْنا كَذلِكَ وَ»

 ،ات متشهابهات اسهتیهاز آنهد. کیدا میخودش را پ یجا« رَدْري كُْنتَ ما»ن یا«. رَدْري

نفهی بعضهی از  ه بخواههدکهات یهاز آ یاهیهچ آیهه سهرا  . بهرویمنمیگر هم ید یجا

نونت کیاصالً « كُْنتَ ما أَمْرِنا مِنْ رُوحً إِلَیْكَ أَوْحَیْنا كَذلِكَ وَ». رویمشبهات بکند نمی

، «أَمْرِنها مِنْ رُوحً» نیتاب؟ همکدا  ک« اْلكِتابُ مَا» یه بدانکنبود  ینونتکیگونه نیرو ا

نهها یرهو ا ،ردهکهه صاحب روح است وارد کروح بر قلب رو  لیه جبرسک یاین وحیهم

بهود و بهه  یعصهمت اصهالت ی، نه قلبهت دارایدانستیل را می. نه جبرسیدانستیرا نم
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 ،شههدینههازل مهه یله روح اول در روح ثههانیه بههه وسههکههقههرآن  ین وحههیهها یق اولههیههطر

ا  خهدا کهاز احچیزی  چی؟ هیتابکچ یه« تابکال»دارد؟  یالکاش چه این. یدانستینم

« أَمْرِنا مِنْ رُوحً»ن یا« اْلكِتابُ مَا رَدْري كُْنتَ ما»ر، ی؟ نخی، اصالً بلد نبودیدانستینم

 ،نداشهت، قبهل از قهرآن یوحه ،یغمبر نبود، قبهل از وحهیغمبر شدن پیغمبر قبل از پیپ

ون مؤمنهسهوره امیرالمهؤمنین وقتهی متولهد شهدند،  گوینهدها میبعضیقرآن بلد نبود. 

 رر. اسه از آش دا ک .ل خواندند و زبور خواندندیخواندند و رورات خواندند و انج

 ؟ است یتب آسمانکل ک« اْلكِتابُ مَا رَدْري كُْنتَ ما»ن یا-

 وَ»ار ر بزرگهوغمبیبله، پ کنم.من محور اصلی را عرض مینه،  ،ه معلو  استکنیا -

 چیسهت؟ است یمحور وح شد و یغمبر وحیه بر پچ، آن«أَوْحَیْنا»حات « أَوْحَیْنا كَكَذلِ

 ه محهورچهن اسهت. آنیتهب، مهمهکر یبه سا نسبت من استیقرآن است. منتها قرآن مه

نهه  ای،یتهاب وحهکچ ی، ههیدانسهتیتاب نمکاصالً « اْلكِتابُ مَا رَدْري كُْنتَ ما»است، 

؟ یمهانیچ ایهه ایمهان؟ کهدا « اْلإیمهانُ تَ وَ»قرآن.  یاول قینه به طر ،لینه انج ،رورات

ه بهه که یتهابکآن  طهورآمهده، همهان« أَمْرِنها مِهنْ رُوحً»له یه به وسک یمانیر، آن اینخ

 بهه ،بهر بشهودغمیه پکهنیا غمبهر بزرگهوار قبهل ازیآمهده و ات پ« أَمْرِنها مِنْ رُوحً»له یوس

ات بهر عت رهوریح، بهه شهریعت رهورات صهحیمنتها به شر .ردکیعت رورات عمل میشر

رد بهدون اشهتباه کهیح عمهل مهیرهورات صهح یل بر مبنایا انجیح یل صحیانج یمبنا

ود از بدانست عبارت یه نمکرا  یمانیه و آن اکرا  یتابکآن  امادانست. یالبته، پس م

 ت.اسه یبعد ن مطلبی. ااست د آمدهیتاب جدک یه بر مبناک یمانید و از ایتاب جدک

 رَدْري تَكُْن ما»ه کنند کیال مینها خیند؟ ایخواهند بگویم هر حداد چیس حداد و غپ

ر یخنچ، یه ،اشتهمان ندیصالً اا« اْلإیمانُ تَ وَ»اصالً هیچ کتابی نبود.  یعنی «اْلكِتابُ مَا

ه بهر که یلمهان عهایا ییدانها اما ،مان داشتهی. ایمان نداشتینه ا ،مان رایا یدانستینم

 ار نبوده است.کن در یا ،شودیرآن استفاده مق یمبنا

 ]سؤال[ -

 یل حامهل وحهیهت بهه جبرسین دراکول ،نبوده یت خواندنیخواندن نداشته، درا -

 مِهنْ مَلَهكٍ أَعْظَمَ فَطِیمً كَانَ»ه کالبالغه و آن خطبه نهج یاریمنفصل بوده بر حسب آ

 یعنی« تابکال» «اْلكِتابُ مَا رَدْري ْنتَكُ ما»ه است، یه محور قضچنجا آنیا در 1«مَلَاسِكَتِهِ

 لكِهنْ وَ» قهرآن. یمهان بهر مبنهایا ،مانیگر، ایقرآن د ،بر او نازل شده یتابک؟ همان هچ
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راطٍ إِلهى لَتَهْهدي إِنَّكَ وَ عِبادِنا مِنْ نَشاءُ مَنْ بِهِ نَهْدي نُورًا جَعَْلناهُ تَقیمٍ صهِ نجها یا 1«مُسهْ

 ،سههتین« یلتَهههد» گویههد:بههازی اول ایههن اسههت کههه می درآورده، یحههداد را آمههده بههاز

 یاز قراسهات رُههد ید چون در بعضیگوی. میرُهد کردرا  یرَهد .«یلتُهد ک، انیلتُهد»

نهها یه اکهتهاب کاهل  یعلما تاب.کاهل  یست؟ علماکیو ر یهاد« یلتُهد کان»است. 

و  یاز لغت عبر یبقرآن را به لغت عر یردکه رو ررجمه کتاب کم یرعل یمبدأ بودند برا

ار یبت بسهیمصه یهکن اخهتالف قراسهات یهو ا« یلتُههد کو ان»ها. ن حرفیو ا یونانی

و و یهرده، از رادکهدا یهو نمو پ ران هم نشویه در اکها ان ما مسلمانیاست در م یبزرگ

 یعنهی ههانیا ،ًکهً، مِتکهئهً، مُتکً، متکهمت طورنیبروهُم همبراها ، اُاُ ،میون، آبراهیزیرلو

 ،دیهندار یارکهقهرآن  یبه معنا شما که د؟یآوریقرآن درم این چه بازی است سر؟ هچ

ه معنها را کهشهما ههم  ،دیهنکالفاظ را خهراب نحداقل د؟ ینکیچرا الفاظش را خراب م

هها رصهرف نیهنهد اکیفهر  مه اه اصهالً معنهک ید هم الفاظ را. در الفاظینکیخراب م

ن قراسهت یها  میقراسهت عاصهم نهدار سهت  مهان قراسهت عاصهم اینند. قراست فالن، اکیم

ر و یتوبات و رفاسهکاست در مخطوطات و م یگانه اسالمل قرون چهاردهکمتوارره در 

گفتهه. اوتً رهوارر  یههم فالنه یزیهچ یهک ،زده یهم فالنهر، یک حرفی یر و غیر و غیغ

سهت یب یاه نفهرروارر پنج« ن التوارر من التوارریأ»ً اگر هم روارر داشته باشد یثان ،ندارد

نون آنچهه قهرآن کاول اسهال  رها ازجها؟ ک یون نفهریهلیجا روارر پانصهد ههزار مک ینفر

ن یهن اسهت. حهات ایر ایا در رفاسیتاب آوردند کاند و در ضمن ردهکاند و چاپ نوشته

د از ین رقلیااست. ]...[ از  یکین خودش یم و ایاوریب طورنیما هم را قراسات مختلف

ه در کد موجب است ین رقلیمختلف دارند و هم یهاه قراستک استهای بدبخت یسن

 وَ»م. یهههم دار« رنَهَهطَّیَ»م یهدار «ْطهُرنَیَ»د بله یگویم ،ه انسان وارد شودکر هم یرفس

حُوا وَ» 2،«اْلكَعْبَهیْنِ إِلَى أَرْجُلَكُمْ وَ بِرُؤُسِكُمْ امْسَحُوا كُمْ امْسهَ  ،میهدار« كُهمْأَرْجُلِ وَ بِرُؤُسهِ

اهمیهت یک قراسهت بیه کدهند یم فتوا مکن فقهاء به ارجلِایآقا .میدار هم «أَرْجُلَكُمْ»

ار یبسه یبهدبخت یهکن یه نص قرآن است. و اکدهند یفتوا نم« أَرْجُلَكُمْ»به  اما، داریم

 ور. طنیم ایا اگر بروی میرویا سرا  قرآن نمی ؛ه شامل حال ماستکاست  یبزرگ

 مها عَلَّمَهكَ وَ اْلحِْكمَةَ وَ اْلكِتابَ عَلَیْكَ اللَّهُ أَْنزَلَ وَ»وره نساء: س 113ه ین آیو همچن

 نَحْهنُ»: 3ه یهآ فسهوین سوره یو همچن. «عَظیمً عَلَیْكَ اللَّهِ فَْضلُ كانَ وَ رَعْلَمُ رَكُنْ لَمْ

                                                           

 . 52شوری، آیه  .1

 . 6یه آ مائده، .2
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 لَمِهنَ قَبْلِههِ مِهنْ كُْنهتَ إِنْ وَ اْلقُهرْآنَ ههذَا إِلَیْهكَ أَوْحَیْنا بِما اْلقَصَصِ أَحْسَنَ عَلَیْكَ نَقُصُّ

م و از یهرا دار مفهاهیمن یم و اینکیم و بحث میخوانیات را مین آیه اکما  .«اْلغافِلینَ

را ن یهمها ا .دیهدانید، شهما مهیه شما بدانکست ین نیا یشترش برایب ،میردکرار کقبل ر

غمبر قبل از یپ ،ستان مایه در مک یعوام یهان حماقتیه اکم یدهیم ررریب نیا یبرا

غمبهر یه از صلب پدرش متولد گهردد پکنیدانست. قبل از ایه متولد شود همه را مکنیا

 وَ اْلمَهاءِ بَهیْنَ آدَ َ وَ نَبِیّهً كُْنهتُ»رد مهثالً که ید معنهیهه باکهم یدار یاریما روا بود. البته

شهان یرا ا زانیه المک یاز علل یکی را، )ض( ییطباطبا یند آقاکخدا رحمت  1«الطِّینِ

تهابش را مهن ک ،ز بهودیهوسهف شهعار در ربریبه نا   یشخص یکه کن بود ینوشتند هم

رود یث مهیهم، همهه احادیچ قبول نهداریث را هید ما حدیگوینوشته و م یتابک .دار 

فقهط قهرآن.  ،نهارکرود یث مهیههمه احاد داریم. ط همیرفر ،مینار. اگر افراط هم دارک

 ،نهارکگذارنهد یه قهرآن را مهکه یسهانک؟ کیسهتن یهز ان بدرر اکست، ولین درست نیا

زده و قهرآن را نهار کالً کهث را یهن بهدرر اسهت. حهات آن احادیهرند، ایگیث را میاحاد

ن یهز بودنهد و آشهنا بهه ایه اهل ربرک ییطباطبا ی. آقابحث کرده و کرده استگرفته و 

ه کهبعهد  ،لهد بهودچههار جاول زان یهه المکسند ینویر میچهار جلد رفس ،ان بودندیجر

ه کهم یردکخواهش  ،ر قرآنیدر  رفس یم برایرفتیشان مف آوردند قم و خدمتیرشر

 ست جلد شد. ین بیلش بدهند و ایرفص

ن فهق بها قهرآه مواک یآن مقدار ،ردندکیت را نقل میه رواکن بود یارش اکشان یا

ه کهقهدار آن م ،ردنهدکینً مهیرًا رهدویرفسه ،انهًیا بیها نصهً ی ظاهرًاا یروانست باشد یم

صالً سنت اه کهلل تاب اکط. نه فقط ینه رفر ،میشد نه. حات ما نه حالت افراط دارینم

 ت و سنت درتاب در اصل اسکار است، یکتاب بکه کار است، نه فقط سنت یکار بیکب

ر فظ سهنت بهله کسنت ثابته است  یک ؛عد استدو بُ ین سنت دارایفرع است. منتها ا

ه کهاسهت  یثیث اسهت. حهدیه حهدکهر ثابتهه اسهت یهسنت غ یکود و شیآن اطال  م

  قابل...
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