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 آیات به ظاهر متناقض و بی ربط 

 
 

 

 

 

 حقایقبه  دستیابیتدبر صحیح در قرآن بهترین راه 
 

 آلِهِ یعَلَ  وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اهللُ یصَلَّ وَ اْلعالَمینِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیم الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نیالطَّاهِر

 بحو  تحصویلی گذشوته سوا  اولواالعمم اءیانب به راجع رسالت، مقام عصمت به راجع

 یبعضو و( ع) ارونهو و( ع) داود و مانیسل مانند را اولاالعمم ریغ اءیانب از یبعض و میکرد

 یجمئو اءیوانب ظواهرً .میداشت ییهابح ( ع) انسی و اسفی به راجع هم امسا  ،مین گرید

 الّوا ،میباشو نکورده بحو  موا کوه نمانود هاآن از یکس گرید ،هستند افترا و تهمت مارد که

 راجوع .است (ص) النبیینخاتم به راجع بح  تکمله فعالً [.].. یکل یهابح  در که الًیقل

 و سولبً م،یکورد بح  گذشته سا  بمرگاار آن عصمت ممتاز مقام و عصمت یکل مقام به

 ،هیوخاتم رسوالت عصومت الزموه کوه فیشور قورآن بوه راجع و باد ییهابح  کی جابًیا

 متفرقوه صارت به یمباحث ن،یالد امی یإل خالده دعات عدبُ دراست  فیشر قرآن عصمت

 ریوغ و یاخبوار و یعیتشور و ینیتکوا گانواگان مواارد در کوه یاتیوآ فعالً و میاداشته قبالً

 .ردیگیم قرار بح  مارد دارد یتضاد و تناقضکه  رسدیم نظر به انًیاح

 خالوده کاملوه معجومه است، ثابت و روشن فیشر قرآن در ما یبرا که یمطالب از یکی

 قُو ِ» که است شده مطلب نیا به حیتصر یاتیآ در هکچنان است،( ص) نییبالنخاتم دهیوح

 ایو نیمشورک اسوت شاهد خداونداینکه  1.«اْلقُرْآنُ هذَا إِلَيَّ أُوحِيَ وَ بَیْنَكُمْ وَ بَیْني شَهیدٌ اللَّهُ

 خودا خواد فرمایودمی خااسوتند،یم شواهد که هر ای مالئکه عناانبه که انًیاح کتاب اه 
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 قورآن نیوااینکوه  بور و( ص) نییبالنخاتم رسالت بر بدهد یگااه خدا خاد اگر .است گااه

 عودبُ در یهااسوتحالهکوه  بدهود شوهادت دیوایب یافرشته ای است یاقا نیا است، او کتاب

  است؟ داشته حکمت

 در یگوااه کی: است ناع دو یگااه نیا و خارقه اتیآ در است گااه خادش خداوند

 خواار  ترحیصوح ریتعب به ای و معجمات. معجمات ک  نبیین است در که است نیّمع زمان

 نیوا در اسوت نبوات بور و اسوت رسوالت بور گوااه خداونود اند،داشته( ع) اءیانب که یعادات

 خودا طور  از نیوا کوه اسوت مطلوب نیا نشانگر عادات خاار  نیا چان. عادات خاار 

 بوه اگور ،بدهود انجوام تاانودینم خدا ریغ که یارک. بدهد انجام تااندینم خدا ریغ و است

اینکوه  بور اسوت  یودل بشاد، نتااند و نشد انجام انگرید دست به و شد انجام یبشر دست

 خوار  نیوا صواحب و اسوت تیوآ نیوا صواحب کوه یشخص و خداست از فقط تیآ نیا

 کوالً مواا اسوت، هیوربان دعاات او دعاات نیبنابرا است عنداهلل من رس م نیا است، عادت

 .است باده یخاص وقت و است باده ماقت هانیا( ص) نییبالنخاتم از قب 

 ]سؤا [ -

 دسوت بوه ییعصوا چیهو یولو ،شوادیم اژدهوا یماس یعصا .است شهادت آن بله، -

 .تیوآ ،اسوت غلط معجمه ریتعب اصالً م،ییگاینم معجمه آن به ما. شادینم اژدها کسچیه

 اسوت، یربان یماس پس ،یماس دست به است عم  نیا دنبا یربان صددرصد نشانه نیا

 در خداوند شهادت اما. ستین گرید یجا از و است هیربان عتیشر( ع) یماس عتیشر پس

 قورآن در یلفظو شهادت یحت یعلم شهادت ،یاقا شهادت و آکد شهادت هیختم رسالت

 هیوقطع دهیوح تیآ را قرآن خاد که است فیشر قرآن در یاریبس اتیآ .شده است فیشر

 بمرگتور و تریقوا یشاهد ایآ 1«شَهادَةً أَْكبَرُ ءٍشَيْ أَيُّ قُْ ». داندیم پروردگار طر  از خالده

 یکوی ؛شوادیم تصوار خودا یبورا شوهادت نواع دو. نوه ؟وجاد دارد خدا از ترکنندهقانع و

 نیوا بوه را خواد خداونود خواد کوه ایون اسوت محوا  شوهادت. واجوب یکی است، محا 

 خودا. اسوت محوا  نیوا اسوت، غمبریپ محمد نیا میگایم خدا منِ که بدهد نشان نیمنکر

 اسوت نیوا هوم الحکموه یفو محوا . اسوت اتبالذ محا  نیا. باشد یمرئ است ممکن ریغ

 نیوا .اسوت مون رسوا  محمد نیا که کند یوح اباکذا به اباجه ، به ابالهب، به خداوند

 .دارد یخاص ح مبا کدام هر .استمستحی   حکمت عدبُ در هم
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 رسوالت کتواب در خداونود که است نیا است، هیحتم واجبه شهادت که یشهادت سام

 نتاانود نقو  نیوا کوه معنوً و لفظوً بدهود کتاب نیا در ینقش ،است فرستاده که یارهیاخ

 در کوه لفو  نظور از. لفو  از نظور یحتو اسوت یالهو نق  صددرصد ،شاد یاله ریغ نق 

 فیشور قورآن که ینظر هر از و معنا نظر از و است یبالغت و یتفصاح اعجاز قله نیباالتر

 طوا  در کوه اسوت یاهیوربان اتیآ و کارها قله نیباالتر در نیا ،است کرده بح  آن یرو

يْ أَيُّ قُوْ ». است باده خداوند طر  از رساالت خط هادَةً أَْكبَورُ ءٍشوَ  اللَّوهُ قُو ِ»: جوااب «شوَ

 قُ ِ» خااهندیم  یدل خااهند،یم شاهد که یکسان نیب و غمبریپ نیب «بَیْنَكُمْ وَ بَیْني شَهیدٌ

هیدٌ اللَّهُ قُ ِ». گرید اتیآ و همچنین، است نیا هیآ «بِعِْلمِهِ أَْنمَلَهُ» ؟چه در اهلل «شَهیدٌ اللَّهُ  شوَ

 إِلَويَّ أُوحِويَ» یرتصا در ست؟یچ «شَهیدٌ اللَّهُ قُ ِ» با «أُوحِيَ» ربط .«أُوحِيَ وَ بَیْنَكُمْ وَ بَیْني

 شوهادت کوه «بَیْونَكُمْ وَ بَیْني شَهیدٌ اللَّهُ قُ ِ» با دارد ربط «بَلَغَ مَنْ وَ بِهِ لِأُْنذِرَكُمْ اْلقُرْآنُ هذَا

 قورآن کوه او کتواب و( ص) محمود آن آورنوده ،رسالت نیا اثبات یبرا صددرصد خداوند

 .باشد روشن و متمث  نیا در است

 بورادران حضوار مختصورً ایو صیالًتف ای گاناگان ریتعاب با هم قبالً هک است یبحث نیا

 ،غمبوریپ از قبو  اسوت، یاله کتاب قرآن نیا میبفهم میبخااه ما اگر نیبنابرا. میکرد عرض

 نیوا مطالعوه خواد م،یبودان را قرآن لغت ما اگر ،چه از قب  ،علما حر  از قب  ،امام از قب 

 اسوت واحود خدا و وجاد دارد ییخدااینکه  یبرا یحت ،تاس راهنما نیبهتر دقت با قرآن

 شواهد هیربان واجبات تمام بر قرآن نیا. است غمبریپ آن آورنده و وجاد دارند یغمبرانیپ و

 .است

 مواو غیوره  تعقو  اتیوآ تذکر، اتیآ هالبت. میدار فیشر قرآن در یاتیآ مطلب نیا بر ما

 مِونْ إِلَیْو َ أُْنمِ َ أَنَّما یَعْلَمُ فَمَنْ أَ» :19 هیآ ،عدر مبارکه ساره در. میدار ادیز فیشر قرآن در

 کیو :اسوت جبهوه دو قورآن برابور در .«اْلأَْلبوابِ أُولُاا یَتَذَكَّرُ إِنَّما أَعْمى هُاَ كَمَنْ اْلحَقُّ رَبِّ َ

. اسوت یاعمو مخوالف جبهوه و است ریبص ماافق جبهه. مخالف جبهه کی و ماافق جبهه

 یحقو میودار «حوقٌ» کیو .«حوقٌ» نوه «اْلحَقُّ رَبِّ َ مِنْ إِلَیْ َ أُْنمِ َ أَنَّما یَعْلَمُ فَمَنْ أَ» چطار؟

 و اسوت شودهیم که را یقیحقا ک  و حق ک . است حق ک  که میدار «اْلحَقُّ» کی ،است

، کنود انیوب نیالد امی یإل رسالت ختم ریاخ برهه در مکلفان یبرا خداوند است باده الزم

 لِكُو ِّ تِبْیانوً» 1«مُبوینٍ كِتوابٍ فوي إاِلَّ یابِسٍ ال وَ رَْطبٍ ال وَ» .است کرده انیب فیشر نقرآ در
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 از ،دانودیمکوه  یکسو .«اْلحَوقُّ رَبِّ َ مِنْ إِلَیْ َ أُْنمِ َ أَنَّما یَعْلَمُ فَمَنْ أَ».  یقب نیا از و 1«ءٍشَيْ

 طور  از و اسوت حوق کو  کوالً فیشور قورآن نیوا که بداند بخااهد یکس اگر بداند؟ کجا

 اسوت، محوا  ؟دیوبگا دیوایب خودا .کردم عرض که یمراتب آن بداند؟ کجا از است پروردگار

 . شادخدا به او وحی کند؟ نمی

 پوس .«أَعْموى هُواَ كَمَونْ» داندیم که یکس «اْلحَقُّ رَبِّ َ مِنْ إِلَیْ َ أُْنمِ َ أَنَّما یَعْلَمُ فَمَنْ أَ»

 اسوت؟ یکسو چه یاعم. یاعم دسته کی و هستند ریبص دسته کی ؛تندهس دسته دو مردم

 بوه را یعقل دید و یمعرفت دید. است خدا طر  از قرآن نیا داندینم که است یکس یاعم

 داننودیم کوه یکسوان. هستند دیخارش برابر در که یکسان مث . است نکرده باز قرآن یسا

 کوه یکسوان و ننودیبیم و دارنود چشم ،است کرده جادیا را روز و دارد ییروشنا دیخارش

 کوه یواقعو یکوار ایو ؛هسوتند کوار ،نوداهنهاد هوم بر را چشم ای ندارند چشم ای دانندینم

 . نداهنهاد هم بر را چشم ای ندارند چشم

 به را خاد ای هستند اانهید هستند، کار واقعً ای رندیگیم قرار قرآن برابر در که یکسان

اْا وَ»اینکه  ای 2«آذانِهِمْ في أَصابِعَهُمْ لُانَیَجْعَ». زنندیم یکار  یکوار کیو 3«ثِیوابَهُمْ اسْتَْغشوَ

 هواآن رتیبصو قصوارً ای رًیتقص ای .نکنند هتاج ،نندینب نشناند، را قرآن اتیآ که کنندیم

 یااعمو ایو نیمجوان مثو  قاصور یااعمو ایو ؛هسوتند یاعم هانیا .شادینم قرآن به متاجه

تَیْقَنَْتها وَ بِهوا جَحَودُوا وَ» کوه یارکفو مثو  مقصر هُمْ اسوْ  ةهودا کوه دوم دسوته اموا 4.«أَْنفُسوُ

 خداونود داننود؟یم کجوا از «اْلحَوقُّ رَبِّو َ مِنْ إِلَیْ َ أُْنمِ َ أَنَّما یَعْلَمُ» هستند مهدیین هستند،

 یوحو نیموؤمن بوه خداونود. است محا  است؟ من طر  از یوح دیگایم آیدمی خادش

 اسوت؟ گفتوه غمبوریپ. اسوت حکموت در محوا  است؟ من طر  از قرآن نیا که است دهکر

 غمبوریپ معجومه و اسوت ثابت قرآن با غمبریپ رسالت اص  است؟ معلام کجا از غمبریپ خاد

 بور قورآن بوه تاجوه با .کنندیم تاجه قرآن به قرآن. ؛است رابعه مرحله پس. است قرآنهم 

 فهمنودیم درجاتهم و مراتبهمب صددرصد قرآن در دقت و تدبر و قرآن لغت معرفت یمبنا

 .«رَبِّ َ مِنْ إِلَیْ َ أُْنمِ َ» قرآن نیا که
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 از عقو  کو  اسوت.اینکوه  با ست،ین غمبریپ خاد از «أُْنمِ َ» یکی. وجاد دارد نکته چند

 یتیبوابر آن یعنی «رَبِّ َ مِنْ». ستین «نیالعالم رب من»، «رَبِّ َ مِنْ» :دوم. است خدا طر 

 مجسوم معرفوت و علوم و دعوات و تیهودا نظر از او در نیالعالمرب یهاتیرباب تمام که

 بوا را مراتوب نیوا تموام .«حوقٌ» نوه «اْلحَوقُّ». است شده ممث  «إِلَیْ َ أُْنمِ َما » در نیا است،

 ىأَْلقَو وْ» .میدار یاتیآ ما رتیبص نظر از فیشر قرآن در لذلک و رتیبص با قرآن، بهتاجه 

 ...نیهمچن و 1«شَهیدٌ هُاَ وَ السَّمْعَ

 یبورا موا کوه کندیم ثابت را مطلب نیا مجماعً که باد یامختصره مقدمه کی هانیا

 م،یفهمیمو قورآن از را خدا. میندار قرآن به مراجعه جم یراه چیه هیاسالم قیحقا معرفت

لینَ لَمِونَ إِنَّو َ*  اْلحَكویمِ اْلقُورْآنِ وَ*  یوس» میفهمیمو قورآن از را غمبریپ  عَلوى*  اْلمُرْسوَ

 تاجوه قورآن حکموت به انسان اگر یعنی ؛است  یدل بهنیست، قسم  قسم 2«مُسْتَقیمٍ صِراطٍ

 رود،ینمو آن درز یال موا و است میحک و است حکمت قرآناینکه  عناانبه قرآن به کند،

 نیبنوابرا آن آورنوده کوه فهمودیم اسوت، یربوان و اسوت ماافوق هم با صددرصد آن تمام

 خودا اثبوات یبورا یبشور فلسوفه کتاب به نه ...فیشر قرآن از را میچ همه ما. است رسا 

  یودل آمود آفتواب کوه یقرآنو خواد م،یودار اجیواحت و آن نیا شهادت به نه م،یدار اجیاحت

 از دیوبخاان نمواز آقوا سور پشوت دیوخااهیم شوما. اسوت نیچن مردم دراینکه  کما آفتاب،

 و احواا  دیوبا سوت؟یک بعوددیگری هم از دیگری،  ست؟یک یگرید د،یکنیم سؤا  یگرید

 خوال  و عنواد آقا نیا وضع و احاا  از اگر. دیباش داشته تاجه شما را آقا نیا خاد وضع

 نموواز درآموود آن مقابوو  ایوو اموودیدرن اگوور د،یووخاانینم نموواز ،آموود دسووت بووه فسووق و شوورع

 االسوالم،تحج فوالن، یآقوا دیوبخاان موازن آقوا سور پشوت دیوخااهیم اگراما  .دیخاانیم

 یگرید از هم او ست؟یک او مگر است، چطار داندیم چه او هستند؟ چطار شانیا اهللتیآ

 .است تسلس  نیا کند، سؤا 

 از ؟دنوکن سوؤا  هواخاخام از دیوبا رندیبپذ خااهدیم یاعده کهرا ( ص) اهللرسا  ایآ

 هم هاآن به راجع دیبا هستند؟ یکسان چه هاآن کند؟ سؤا  هستند عالم انًیاح که یکسان

 بوه کردن نگاه ،دهندیم جااب سؤا  از که ییاوال نقطه و سؤا  یاصل محار. کنند سؤا 

 دارم، چشوم و اسوت روشون دیخارشو بفهموم بخوااهم مون اگور. است آدم نیا وضع خاد

 از، بوه خصواص مکنینمو سوؤا  آقا آن و آقا نیا از گرید کنم،یم نگاه دیخارش به خادم
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 کوه یکسوان از. فهمدینم است، کار است؟ روشن دیخارش کنمیم سؤا  کارها از. کارها

 نوار انودازه بوه ،دارم چشوم خواد مون. فهمودینمهوم خادش  گذاشتند، همخاد را  چشم

 .است غلط ما یکارها از یلیخ نیبنابرا. دارد ییروشنا دیخارش که فهممیم مخاد چشم

مثو  بواب  ،مینودار]...[  موا خواد کوه ییجا آن در مگر ،است باط  ما یکارها از یاریبس

 ماند.می تقلید

 ]سؤا [ -

 مِونْ وَ مِْنوهُ شواهِدٌ یَْتلُاهُ وَ رَبِّهِ مِنْ بَیِّنَةٍ عَلى كانَ فَمَنْ أَ» . خیر.است مطلب فرع هاآن -

 سوت،ه هوم قبو . اسوت «بَیِّنَوةٍ ىعَل كانَ» ست؟یچ اص  1«رَحْمَةً وَ إِمامً مُاسى كِتابُ قَبْلِهِ

 و اسوت یامتصوله نهیب کی «مِنْ» ،«رَبِّهِ مِنْ بَیِّنَةٍ عَلى كانَ» نیا. «کانَ» یول ،تهس هم بعد

 نوهیب و اسوت قورآن منفصوله نوهیب منفصوله. معنوا نیوا بوه هالبتو. است یامنفصله نهیب کی

 اهللرسوا . دیوفهمبایود  قرآن نهیب از هم را اهللرسا  نهیب تازه. است اهللرسا  خاد متصله

 و دیو و عصوا یمنها یماس جناب ،گرید اءیانباینکه  کما است؟ رسا  کجا از قرآن منهای

 صددرصود یاله اعما  دیبا. شادینم یوح که ما به است؟ رسا  میفهمیم کجا از ضایب

 .میبفهم تا باشد یربان

 یعنوی. میهسوت قورآن در تودبر بوه مارمأ ما گرید یاتیآ و 82 هیآ نساء، مبارکه ساره در

 بحو شواد بایود می خیا  که ییتضادها و شادیم ا یخ که یتناقضات یبرا که یمقدمات

 یاروزناموه کیو قرآنکه  کندیم حساب انسان مرتبهکی .قرآن در تدبر به امر شدیم. کنیم

 نظور از انیوب نیترسواده بوا خداونود. سوتین طوارنیا ،ریوخ .بورو و بخاان طارنیهم ،است

 .اسوت گفتوه نیالود امیو یإلو مکلفوان یبورا اسوت داشوته امکوان کوه یقیحقا تمام یلفظ

 دقوت ،شوتریب مطلوب دقوت بوا و ظاهرش مطلب قرآن ظاهر از ،بله. ستین روزنامه نیبنابرا

 بحو  فعوالً ظواهر عودبُ در ولکون ،شوادیم اسوتفاده شوتریب و شوتریب شوتر،یب مطلوب شتریب

 .میکنیم

 دیوبا ،بفهموم را خواب 2«أَیَّامٍ سِتَّةِ في اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ» ظاهر مبخااه من اگر

 انسوان اتیوآ نیوا در کوه یاتیوآ چه؟ یعنی سته چه؟ یعنی امیا کنم، مراجعه گرید اتیآ به

 نطوقی و بعضوً بعضوه فسری القرآن و» ست؟یچ مطلب نیا از مراد ایآ که کندیم ابهام پیدا

 فَوال أَ» ؟دیوفرمایم هچو هیوآ نیوا. میودار تدبر ناع سه ما فیشر قرآن در «بعض یعل بعضه
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 كوانَ لَواْ وَ» ،اسوتحاله «كوانَ لَواْ وَ اْلقُرْآنَ یَتَدَبَّرُونَ فاَل أَ» ،است خیتاب نیا 1«اْلقُرْآنَ یَتَدَبَّرُونَ

 هالبتو. کونم عورض اسوت الزم کوه اسوت یبحث «كَثیرً اْختاِلفً فیهِ لَاَجَدُوا اللَّهِ غَیْرِ عِْندِ مِنْ

 «كوانَ لَواْ وَ اْلقُورْآنَ یَتَودَبَّرُونَ فاَل أَ» .گرید یجا والفرقان است  ریتفس به مرباط مفص  آن

 سوت،ین ممکون قورآن نیوا. او  قودم نیوا باشود، «اللَّوهِ غَیْورِ عِْندِ مِنْ» قرآن نیا است محا 

 عوالم تموام ولوا ،باشود کس هر خدا ریغ باشد، خدا ریغ طر  از که صددرصد است محا 

 را مالئکوه تموام و  یکائیم و  یجبرئ عق  ،دنباش داشته را نبات یمنها نییبالنخاتم عق 

 عِْنودِ مِونْ» کیو. اسوت «اهلل عند من» میبده یوح به صا ات اگر .باشند داشته یوح یمنها

 بحو موی را دو ام. یوح با است «اهلل عند من» کی ،یوح به صا ات بدون است «اللَّهِ غَیْرِ

 .«اللَّهِ غَیْرِ عِْندِ مِنْ» م،یکنینم

 علوم یوحو سوت،ین عقو  یوحو سوت،ین فطورت یوح نباد، اهلل یوح به قرآن نیا اگر

 و زمانوً جهوان عورض و طوا  یعقوال تموام .ستین شار یوح ست،ین رکتف یوح ست،ین

 یکوار نیچن ندارد امکان قرآن یباطن و یظاهر ابعاد از یعدبُ چیه در ،گردند جمع مکانً

 ده سواره، کیو ؟چوه چیوم آن «اللَّوهِ غَیْرِ عِْندِ مِنْ كانَ لَاْ وَ» :دیگایم طارنیا هیآ. ندنبک را

 «سوارة» به تعابیر مختلف مختلف اتیآ در که است طارنیا آن؟ تمام آن هسار پنج ساره،

  ، تمام آن.میدار «القرآن کلّه» م،یدار «سار عشر» م،یدار

 سوؤا :. «كَثیورً اْختاِلفوً فیوهِ لَاَجَودُوا اللَّوهِ غَیْرِ عِْندِ مِنْ كانَ لَاْ وَ اْلقُرْآنَ یَتَدَبَّرُونَ فاَل أَ»

از  اگور باشود؟ داشوته اخوتال  قلیو  است ممکن باشد خدا از اگر که ستین نیا  مفهام

 رد،نودا چیهو اخوتال  است، خدا طر  از اگر !؟چرا اختال  داشته باشد ،باشد خدا طر 

 اْختاِلفوً» جوانیا چرا پس... و دارد بین دارد، ریکث دارد،  یقل خدا ریغ طر  از .ک  در کی

 حواال گفوت شادینم .ندارد مفهام  یدل چند بهدر اینجا  «كَثیرً» نیاجااب:  ؟آمده «كَثیرً

 بَوااالرِّ تَوْأكُلُاا ال» مثو  ،ریخ باشد، داشته قلی  اختال  است ممکن است خدا طر  از که

 طور  از قورآن چنانچوه اگر اینجا در. است «مُضاعَفَةً أَْضعافً» آن نهیزم 2«مُضاعَفَةً أَْضعافً

 نیسوت اختال  اصالً ای. ندارد  یقل ،داشت ریکث ر،یخ داشت؟  یقل اختال  باد، خداغیر 

 اخوتال  اسوت محوا . باشود  یقلاختال   که ندارد سام است، ریکث و هست اختال  ای

 وقواع نظر از است محا  و ذاتی؛ محا  ؛ستین جاه  خدا چان باشد، خدا طر  زا  یقل

                                                           

 .82. نساء، آیه 1

 .130عمران، آیه . آل2



8 

 

  یوقل اختال  اهلل ریغ طر  از چان باشد، اهلل ریغ طر  از قلی  اختال  که -تیخارج–

 ، کثیر است، چطار؟باد نخااهد

 و اسوت کورده بحو  را جاانوب تموام که یکالم اختال  در که اختال : ابعادی ابعاد

هوم  اتفا دیگر،  است عدبُ چند نیا است، کرده یروشنگر نیمکلف اجیاحت اانبج تمام در

 نظور از -2. بالغت و فصاحت یاعال عدبُ در الفاظ بادن کسانی نظر از -1. چند بعد است

 با بادن ماافق نظر از -3کرده است.  بح  که یابعاد ک  در گریکدی با اتیآ بادن ماافق

. اسوت ذکور قورآن اسوماء از یکوی اصوالً. کرده اسوت  بح که یاتیآ ک  در عق  و فطرت

 عقو  در اسوت، فطورت در کوه یاجموال آنبوه  ،تفصوی  نیوا یمبنا بر را ما کندیم متذکر

 تاانودینم فطورت کوه است آورده یمیچ هآمد قرآن که ستین طارنیا. است فکر در است،

 تفصوی  اامو ،موا اج طاربه است معار  نیا طالب عق  است، طالب فطرت ،ریخ ،بپذیرد

 مختصور همان  یتفص ،مفص  قرآن نیا لذا و .است کرده انیب فیشر قرآن را معار  نیا

 ؟سوتین طوارنیا مگر است، شده ناز ( ص) اهللرسا  بر القدر لةیل در که است یمجمل و

 تفصوی  اسوت، یبوالاح اجموا  نیا منتها ، اجما  است،ستین اینجا تفاصی  آن تماماما 

 یوحو و فطورت یوحو ولکون، یعیتشر یوح ،یربان یوح ،یاله یوح ،ستا یبالاح هم

 مطلووب نیووا میسوول عقوو  عمووق در و مهیسوول فطوورت عمووق در کووه اسووت یاگانووهبه عقوو 

 مؤتوال یقرآنو مقدس اتیآ عیتشر با عق  نیتکا و فطرت نیتکا که است شده یگذارهیپا

مْعَ أَْلقَوى أَوْ قَْلبٌ لَهُ كانَ لِمَنْ لَذِْكرى» 1«تَتَذَكَّرُونَ فاَل أَ» که قرآن است مذکر لذا و ددار  السوَّ

 علوم صددرصود کوه یوحو بوه ارتباط و باشد خدا ریغ طر  از اگر نیبنابرا. 2«شَهیدٌ هُاَ وَ

 معنوا در اخوتال  سوت،ه لفو  در اخوتال  ،باشود نداشته است، صد  صددرصد و است

  یوقل اسوت، ریوکث  اخوتال سوت،ه فطورت بوا اخوتال  سوت،ه خوارج با اختال  ست،ه

 . او مطلب نیا. ستین

 در چوان. کنودیم برطور  ربابیوت نومو  و نمو  تیالاه را رًیکث مفهام ،یثان مطلب

 اموا. باشود داشوته یبخلو و جهالت طر  که یکی ولا ،دارد امکان اختال  اصالً یصارت

 اخوتال  پوس اسوت، همطلقو رحمت است، همطلق قدرت است، مطلق علمکه  خداوند اگر

 بواد کار در یگرید مطالب باز ،نباد جهت دو نیا چنانچه اگر که ؟دارد معنا چه  یقل ولا

 .دیزدایم قرآن از را اختال  اص  که
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 «كَثیورً اْختاِلفوً فیوهِ لَاَجَودُوا اللَّوهِ غَیْرِ عِْندِ مِنْ كانَ لَاْ وَ اْلقُرْآنَ یَتَدَبَّرُونَ فاَل أَ» نیبنابرا

 ،اسوت بیواد کوه یآدمو کیو ،لف  در یحتمثالً . است ابعاد از یعدبُ هر در که یاختالفات

 چوان طبوع دارد، تبلار ندارد؟ یفرق  یپ سا  23با  حاال ناشت،  یپ سا  23 سد،ینایم

 جامود کسی کوه نه م،یکنیم بح  است یترق خدا راه در که خدا ریغ. است یترق خدا ریغ

 کوه یوقتو ،است نبادن صددرصد بادن داخ ریغ طبع است، یترق راه در که خدا ریغ. است

 در نیوا. کنودیم یترقو باشود کوار در هم یترق لهیوس باشد، یترق راه در ،نباشد صددرصد

 فَقَودْ». بواد یامو بمرگواار غمبوریپ چطوار؟ نباشود عالم اگر اما باشد، عالم کهاست  یصارت

 درس نوه بخاانود، نوه سود،یبنا تاانسوتیم نوه 1«تَعْقِلُوانَ فَوال أَ قَبْلِوهِ مِونْ عُمُرً فیكُمْ لَبِْثتُ

 یلفظو نظر از کهرا گفت  یعبارات . شروع شدشد شروع بعدً. چیه ،دیده مکتب نه خاانده،

 .است یگرید مطلب  او مرحله. بادند عاجم عرب یبلغا و فصحا ک  هم

 یمنهوا اگور ،یوح یاهمن باد هم عالم یادبا نیبمرگتر بمرگاار غمبریپ اگر ،دوم مرحله

مِ اْقورَْأ» قورآن عناانبوه جملوه نیلواو در چطار ،باد عالم یادبا نیبمرگتر یحو  رَبِّو َ بِاسوْ

 ماننود هوم نیآخر کهو علم  بالغت و فصاحت نظر از است کرده انیب یطار 2«خَلَقَ الَّذي

 کتواب کیو مون. باشد دره و کاه مث  که ستین یطار ،هستند برابر هم با هانیا ؟است او

 چوه از دیگاینم کندیم نق  نیمفسر از ریتفس نیا ییهاحر  .است دره و کاه مث  دمید

. بعضوی اسوت درهاسوت و بعضوی مااقوع در  کواه روی مثو  دینیبیم مااقع یبعض ،یکس

 اسوت کوه دیگوری کسها ادب آن باال است، بعضی وقت یلیخ ،کندمی نق  ]...[مااقع از 

 سوانکی را یمطلبو یکس اگر اما .است دره و کاه، عین کندینم هم نق . است نییپاخیلی 

فورض کنیود  اسوت ممکون ماه، کی نه سا  کی نه کند،یم انیب 23 طا  در آخر تا او  از

 صولح، در ت،یواذ مارد دائمً همک رداینکه  بر اضافه سا  23 طا  در و چند روز. ماه کی

 متضواد احواا  امتمو در نوهیمد در د،یوتبع در ،رفورا در ،ینواراحت در ،یراحت در جنگ، در

 .شادینم طارنیا است،سان کی

 ،باشود آزاد انسوان فکور اگور. هستند باالتر که ان راگرید و کنمیم حساب را مخاد من

 .دیوآیم ترنییپا یمقدار نباشد آزاد فکر اگراما  کند،یم صحبت بهتر و کندیم فکر ترقیدق

 غمبوریپ. در یوک حوا  اسوت و اسوت روز کیو باشد، روز کی مگر اینکه ،ندارد یشکاین 

 مشوواهده مکرمووه مکووه در گانوواگان یهووایناراحت و بوواد خاردهکتووک  او از کووه بمرگوواار
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 ییآنجوا توا او طرهیس و سطات که شد اسالم دولت سیرئ و آمد نهیمد به که بعد ،کردیم

 یکوی عبارات ه،داشت عظیم بر  و رعد و هداشت یبتیه ،است دهیرس صدا و دارد امکان که

 اسوت، یکی بالغت و فصاحت در بُعد الفاظ است، یکی معاشرت است، یکی اخال  ،است

 حوا  در دائموً و اسوت یترقو راه در کوه یکس از .است یکی ازاین  پس .است یکی تیترب

 نقو  اخوتال  ،باشود نیوا اگور .باشود تااندینم ،است یترق حا  در و است معرفت دیتما

. نودارد صوحاال یإلو ح،یالصوح یالو غلوط اخوتال . نودارد ؛ قورآنکم اال یإل الکما ، یإل

 و الپوالس و کانت هینظر گفتند، علما هینظر عناانبه را یمیچ  او .کندیم فر  اتاختالف

 دیوگایم قورآن کوه نوه، هموان شود معلوام بعود. دینرس ییجا به هینظر یول ،یآلمان بافانِ

 .باشد دیخارش فرزند از است محا  ست،ین دیخارش فرزندان از نیزم یعنی. است درست

 علوم. شوادیم کام  بعد است ناق  قانان .رسدیم قانان حالت به اتینظر از یبعض

 بوه نواق  از ه،یونظر از کنند،یم فکر تجربی علام راه در روز و شب که علما اینطار است.

 هسوتند علوم امام دنبا  باز بروند باال چه هر ،ستندین مطلق تازه ،باالتر به ،اکم  به کام ،

 بحو  علموا در میودار موا. باشود اموی کوه یشخصو کی رسد چه تا است، فیشر قرآن که

 شوادیم ایوآ اسوت، عیسور یلویخ هواآن یترقو و هستند یترق قیطر در که ییعلما .میکنیم

 مطالوب هوا،آن افکوار ها،آن عبارات باشد؟ کسانی سا  بیست عرض در را علما نیا افکار

 را مطالوب صددرصود تااننودیم ایوآ باشود، کسانی محا  فرض بر دیکن فرض اگر و ؟هاآن

. نشواد وارد هواآن حور  بوه یالکوه ایذره چیهو ،برود باال عق  و علم قدر هر که ندیبگا

 . امکان ندارد ؟شادن ترکام مثالً  ،است کام  اگر یحت

 نوه لفو  در نوه بورون، در نه ،درون در نه ،هرگم اختال  که اتیخصاص نیا تمام پس

 مثلو  در اخوتال  جوا چیهو بوا حوس، بوا نوه علم با نه عق ، با نه فطرت با نه مطلب، در

 خودا طور  از ، پوسبواد نخااهود و سوتین و است نباده ندهیآ و یفعل و گذشته در زمان،

، جاهو  اسوت نبوادن عواجم اسوت، نکردن اشتباه نیالعالمرب اختصاصات از چاناست، 

، قدرت مطلقه، رحمت مطلقوه مقتضوای  ایون قدن است، رحیم بادن است، علم مطلنبا

، در ایون کتواب فرسوتدمی آخورین کتواب دعوات آسومانی عناانبوهاست که کتابی را کوه 

 گاید. می وجاد ندارد. قرآن دارد اینطار یاختالف

 این اختالفاتی که کم یوا زیواد احیانوً از قورآن برداشوت تدبر چیست؟ 1«یَتَدَبَّرُونَ فاَل أَ»

ی بورا ،خااهند تاجیوه کننودمی اوالً و مسلمین هم متأسفانه ثانیً کهر مسلمین غیکنند می
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 داریوم و یوک ظواهر مسوتقر چان ما یک ظاهر بدوی تدبر نکردن است، دقت نکردن است.

داریم. ظاهر بدوی زیاد داریم. چان قبالً انسان شنیده است و برداشت کرده است و چنین 

رِكُانَ نَّمَواإِ»و چنان، یک ظاهری در این آیه  سوابقه بوه حسواب آن  ،آیودمی 1«نَجَوسٌ اْلمُشوْ

ظواهر  ،گاید که مشورکان نجوس هسوتند! اموا دقوت کوه شوادمی دارداین آیه  بدوی است.

مشور  جسوم  .محموا  اسوت« نَجَوسٌ»ماضواع اسوت « اْلمُْشرِكُانَ» ، نخیر،شادمی مستقر

ً الی چند مضاف سم نیست.. پس جروح است نجس پس ؟ روح است،است یا روح یا هر دو

 دلی  دیگر از خاد آیه، ظاهر بدوی، ظاهر مستقر.

برونوی و یوک  لااحقظاهر بدوی حتی اگر سابقه هم نداشته باشد کا  است. اگر یک 

خصاصوی و  جهواتبارهوایی از افکوار درونوی بوه حسواب  ،لااحق درونی در کار نباشود

، بایود دقوت به آیوه نظور کوا  اسوت بدوی بارهایی از افکار برونی هم اگر نباشد، تازه نظر

 فَوال طَلَّقَها فَإِنْ» طال  ثال ، . مثالً راجع به قضیه حیض که آقایان نناشتند، راجع بهشاد

 گاید نه شیعه. چرا تدبر نکردند؟ تودبرمی نه سنی 2«غَیْرَهُ زَوْجً تَْنكِحَ حَتَّى بَعْدُ مِنْ لَهُ تَحِ ُّ

گایود نوه، می سونی گاید بله.می شیعه ،گاید نهمی ند. سنیکردنمی اختال که کردند می

خیور، آیوه داللوت دارد و  گواییممی دارد. روایوت داللوتگایود می آیه داللت ندارد، شویعه

بور  ،اهلل اسوتچان منطق معصامین )ع( که بر محار رسوا ، روایت هم بر مبنای آیه است

 «نکحوت زوجهوا»معنوی «. زَوْجوً تَوْنكِحَ حَتَّوى دُبَعْو مِنْ لَهُ تَحِ ُّ فاَل»منطق آیه است، چرا؟ 

یعنوی بوا شواهرش « نکحت زوجهوا» ند.یعنی ازدواج کرد ؟«نکحت رجالً»چیست؟ بگاییم 

عقود کورد؟ نوه، نکواح ثوانی. نکواح او  نکواحی نکاح کرد یعنی شواهر با شاهر  نکاح کرد،

از خواد « تَوْنكِحَ حَتَّوى»دهد. پس می نکاح را انجام شاد، نکاح دوم کارمی است که زن او

 تدبر است. این آید...میدر« تنکح»

 ناشوتند کوه "قرآنجاری "که ها بعضیباشد، مث  قرآن اینطار نیست که مث  روزنامه 

، منتهوا بکنویمخیر، باید جریان در عمق فکور  .نیستها این حر  ،قرآن مث  روزنامه است

این کتاب الهی است، حتوی  ین مطلب کهاین مطلب را منکر نیستیم، برای ثبات و اثبات ا

عود و افکاری از بیرون نیاید، به الفاظ این آیات در بُاگر انسان تدبری هم نکند  کافی است

که این فصواحت و بالغوت الهوی اسوت، ایون بشوری فهمد می فصاحت و بالغت نظر کند،

اشوارت، لطوائف،  و بمراتبهم. هر قدر علم باالتر، عقو  بواالتر، تفکور بواالتر، عبوارت، نیست
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علم هور قودر تاانیم تثبیت کنیم که این کتاب ربانی است. و لذا می حقایق باالتر، ما بیشتر

ر هر قدر پیشوروی کننود، ر و شاپیشروی کند، دقت و تفکهر قدر بیشتر پیشروی کند، عق  

بور خوال  آن  .کتواب ربوانی اسوتبه اینکه این کتواب، کند می معرفت ایمانی ما پیشروی

بی که کتاب بشری است، بر خال  آن کتابی کوه ربوانی مخلواط اسوت مثو  توارات و کتا

فوا   کندمی و علم و فکر و تدبر اثباتانجی . این قرآن به خادی خاد و با پیشرفت عق  

شواد، می ترواضوحشواد و می روشوناالثبات و فا  االثبات که این ربانی بادن آن بیشتر 

قورآن آیوات متشوابهات تفسورها للإن »گایود: می اسوت کوه عباس روایتکما اینکه از ابن 

موا چوان  ، نوه متشوابهات...متشوابهات علموی را ترقی عق ، ترقی علم، ترقی فکور. 1«نالمم

بایود از خواد قورآن اسوت.  یعودتدبر چیست؟ تودبر سوه بُ حاال داریم.متشابهات چند ناع 

 . تدبر تفع  است.دربیاوریم

 ]...[مطالب آن  انشاد گفت که در مرور زمنمی -

 کرد کوه چنوین اسوت، چوان بور خوال می شاد، یعنی او  آدم خیا می فهمیده ،نه -

است. در تودبر موا لغوت  مطلب اینطار ،خیرکند که می ثابتقا  علما است، بعد علم  مثالً

 ایقرآن مجماعوهال .«القرآن»است. تدبر « بردَ»کنیم تفع  است دیگر، از می تدبر را که فکر

از لحاظ فرد که معنا نودارد. « تدبر الفرد«. »تدبر الفرد» گایدمی مرتبه فرد را دارد. یکتاس

بور خوری، جعو  کلموة دَبر آیة أجع  آیة دَ»ی است یعنی اهماعتدبر نسبت به قرآن که مج

مون الفکور حرکوة »گایود: نمی پشت هم قرار دادن. این حور  را حواجی بود« خریأکلمة 

 «.الی المرادمبادی و من مبادی ال

تر نتیجه درست خااهد باد. هر قدر مقدمات درسوت ،بچینیماگر ما مقدمات را درست 

عیوب خوادش یوک مقودار گواهی مقودمات تر خااهد باد. شاد نتیجه بهتر و حقانی چیده

 فایده نودارد. هور چوه هوم مقودمات کوه عیوب دارد درسوت کنویم بوه نتیجوه درسوت ،دارد

 ،بور و پشوت هوم قورار دادناست. مقدمات دَ صددرصددمات مقمرتبه خیر، یکرسیم. نمی

موثالً اسوت،  صددرصوداست. این آیات قورآن کوه  صددرصدآیات قرآن است. آیات قرآن 

همه طوال. هموه بایود  ،ازیدبس زنانه خااهید که یک دست جااهرآالتمی فرض کنید شما

 شاد، همه طال.نمی ن. اینقرهها ، بعضیمسها ، بعضیبرنمها بعضیشاد نمی طال باشد،

و  ام تنظیموات  وحوی اسوت، تموام کلمواتقرآن شریف تمام آیات  وحی اسوت و تمو

جمالت  وحی است. پس ماده تدبر و ماده پشت هم چیدن و پشت هم قرار دادن از قرآن 
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اموا بنوده کوه اسوت،  صددرصودمنتهوا کسوی بیایود بگایود کوه مواده  .استاجاد شریف م

گواییم می من شاید اشوتباه کونم.و مطلب را بفهمم، ار بدهم بخااهم آیات را پشت هم قر

یکوی . آن دو تای خدا چیسوت؟ استمعصام  بازدوتا را خدا کرده معصام است، یکی هم 

خااهیم معنی آن را بفهمیم. ترتیب کلمات این آیوه می گیریم،مییک آیه را در نظر  اینکه،

دبور کو  کلموة قبو  »بلوه. پوس  ا نوه؟خاد کلمات با خدا هست ی بله، با خدا هست یا نه؟

 ،این معصام الهی است. این یک دبر، منتها باید به این تاجوه کنویم« خری او بعدهاکلمة أ

 عَلوى أَمْ»اشکا  از ما است  1«قُلُابٍ عَلى أَمْ اْلقُرْآنَ یَتَدَبَّرُونَ فاَل أَ»خداوند این کار را کرده 

ایون زموین آب دارد، صوالحیت دارد، تخوم  نیسوت. در خواد قورآن اشوکا « أَْقفالُها قُلُابٍ

تقصویر  ،هست، چه هست، چه هست، شما باید درست بکاریود. اگور شوما درسوت نکاریود

شکال ، با خصاصیات دارد، راه أزمین نیست. ارض معرفتی قرآن تمام مااد صالحه را با 

را آنطوار کوه  هم برای ما صراط مستقیم مقرر شده است که از چه راهی ما برویم تا قرآن

 این هم در قرآن شریف ماجاد است. خداوند اراده فرماده است بفهمیم.

اسوت، کلموات آیوات او  دبر او ، دبر دوم، دبر سام. دبر او  که پشت هم قرار گرفتن 

است. این کلمه در این آیوه قبو  اسوت،  وحیدبر دوم: خاد آیات، ترتیب آن به پشت هم. 

باید تاجه کنیم. اگر تاجه نکنویم  این از خدا است. است. «ةیدبر فی ک  اآل»بعد است، این 

از نظور ادبوی  ،تقصیر از ما است. قب  را بعد بگیریم ،را قب  بگیریم بعدقب  را بعد بگیریم، 

از « بعد آیة و قب  آیةک  آیة »ما تخلف کنیم این تقصیر از ما است. دبر دوم این است که 

وحی است کوه بارهوا عورض کوردیم  ،آن شریف استچه کسی است؟ این ترتیبی که در قر

که الفاظ آیات از طور  پروردگوار نواز  شوده اسوت،  طارهمان 2«هُقُرْآنَ وَ جَمْعَهُ عَلَیْنا إِنَّ»

اده اسوت. ایون آیوه در جای آیات هم به وحی است. چرا این آیوه اینجوا اسوت؟ خودا فرمو

مدنی است. مدنی و مکی از نظور  لا کان مکی است، آن آیه در ساره کجا ولاساره بقره و

باشود،  بایود ةنظر مکان، اما چان این قورآن خلواد دارد و الوی یوام القیامواز  و زمان است

 خداوند با تنمی  وحوی توألیف هوم بوه پیغمبور داده اسوت. پوس دبور دوم کوه ایون آیوه کوه

بایود  فهمیودنمی اگور ربطو  را اینجاست با آیه قب  مرباط است، با آیه بعد مرباط است.

 ربط نیسوت. اگورن بویربط هسوتید، قورآکنیود شوما بوینمی تاجه کنید بفهمید. اگر تاجوه

 این دبر دوم. تاانید به دیگری مراجعه کنید.نمی
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معنوی آیوه ما بورای فهمیودن دبر سام: دبر سام ماجاد است و غیر ماجاد. سام اینکه 

بایود مراجعوه کنویم. ایون ه به ک  آیاتی که در سراسر قرآن راجع به این ماضاع بح  کرد

باید ایون کوار را . ما آن را پشت سر هم کنیم باید . ماهست یا نه؟ ولی پشت سر هم نیست

قبالً هم که حفاظ قرآن بادند. ایون کوار  ،ماجاد استتاانیم. المعجم که اآلن می بکنیم و

  کورده اینطار نیست که قرآن شریف را طاری نواز هست،تاانیم. یک مطلبی که می را که

اگر فرض کنیود یوک زمینوی که هیچ محتاج به تفکر نیست. خدا نخااسته تنب  بار بیاورد. 

دشوان فالحوی کننود، پوس فوالح چوه را به فالح دادند، زمین را بدهند، تخم را بدهند، خا

بیاورد. خداوند که به موا ]...[ در؟ باید زمینه را بدهند که این فالح کار کند و از کاره است

د موا سورک کنویم نوبیایهوا ده، آب داده، دریا داده، ماهی داده، بگواییم خواد ماهیزمین دا

 گالبووی بدهنوود، بیندازنوود در دهووان موون تووا بخووارم. مثوو  تنبوو هووا بخوواریم، خوواد درخت

موا بایود بور محوار هموان تکواین  ،خیر، خداوند مااد اصلی را مقرر کوردهالدین شاه. ناصر

 تشریع معصام. معصام کار کنیم و در اینجا بر محار

که مرباط بوه ایون بحو  اسوت نظور روی ک  آیاتی  ؛بر سام استپس محار سام که دِ

 کوه خیوا هوایی ، هم نظر جمعی هم نظر فردی کوه تفسویر ماضواعی ایون اسوت. آنکنیم

شاد. تفسویر رسومی او  بایود بشواد، در هور نمی شادمی کنند تفسیر ماضاعی از او می

طوار، در کو  آیوات دقیقوً در آن آیوه همین ،دیگر به آیاتنظر  ای دقیقً بح  بشاد باآیه

آیود. اگور موا چیومی را بوه می بوه دسوت شریفوقت مطلب معصام از قرآن ، آنبح  شاد

آن برای حقایقی است که برای انبیاء است، احیانً برای اشوارات و لطوائفی  ،دست نیاوریم

 است. الطیفةاست که برای اه  االشارة است و 

عود اسوت و براین بر محار تدبر در آیات مبارکات قرآن که بارها عورض کوردم سوه بُبنا

دو دبور اسوت از طور  خودا آوریم. القرآن، میدر« اْلقُرْآنَ یَتَدَبَّرُونَ فاَل أَ»این سه بعد را از 

)ص(  اهللاست، دبر سوام در قورآن ماجواد اسوت، موا بایود ترتیوب بودهیم. و لوذا از رسوا 

روی هوم کشوم  و ریوگ  نخوادچیمثو   1«ال تنثور القورآن نثور الودغ »روایت است کوه 

آیوه، آیوه،  ،کند که این هموه آیوات اسوتدال  کوردهمی آدم خیا ها در مارد بعضی. نریمید

خیر، اینطوار نیسوت. روی هوم ریخوتن کوه  ،درست استآیه، ساره، فالن، پس این مطلب 

 ،ریومدمی سبمی خام را روی هم درست نیست. مث  یک آشپمی که روغن خام، برنج خام،

 !تااند بخارد تا چه رسود بوه انسوانمی خر هم به زوراین را دهد بخاریم. می کندمی گرم
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بوه ایون معنوا « القرآن یفسّر بعضه بعضً»مناسبت آیات را با هم در نظر گرفت و خیر، باید 

و اشخاصوی کوه  بیاوریود شوما پشوت سور هوم ،ای که ارتباط به این نودارداست، نه هر آیه

مطلوب درسوت اسوت. ایون  گفتوه،جاه  هسوتند خیوا  کننود کوه بلوه، ایون خیلوی آیوات 

گفتند، سن این آقا خیلی زیاد اسوت، ایون هومار سوا  ها که به نظر عاام خیلیهایی خیلی

هوا این خیور. فوالن اسوتایون این یک متر است، ایون سوفید اسوت، ری  است مرده است، 

به اینکه چطار آیات مقدسات قرآن با هم ارتباط دارند و با هم  نیست، بلکه باید نظر کرد

 .در نظر گرفتتناسب دارند، آن وقت 

 ]سؤا [ -

. ، ظواهر اسوتبله، تدبر مرحله بعدی است. چان مرحله او  تدبر مرحله لفظی است -

بوا غیور معصوام بعد لطائف است و حقایق است، منتها حقایق را  مرحله دوم اشاره است.

ن شریف لف  تودبر، توذکر، ما در قرآ تدبر معصام است. تااند به دست بیاورد. اینمین تدبر

رساند که این قرآن شریف کتابی است که با تفکر و تعق  می ها زیاد داریم کهاینتعق  و 

 ،رسویدمی و تدبر ماادش و راه  را خدا نشان داده است. این راه را کوه برویود بوه جوایی

کوه  ایشواید. اگور از ایون راه شاسوهنمی مت نیست، ولی گمراهعص صددرصدولا به حد 

درسوت، صود  کیلوامتر رفتیود، دویود درسوت امتر برویوک کیلو ،صراط مستقیم است بروید

رویود، می آهون اسوت و صوا کیلامتر، همار کیلامتر درست. تمام آن جاده آهن است، راه

 شاید.بر هم بروید ممکن است گمراه اما اگر راه کج بروید یک مت

بوا از نظور برونوی و درونوی افکوار دیگوران را  ،در قرآن شریف هر قدر انسان وارد شاد

لغت صحیح و ادب صوحیح و فصواحت صوحیحه در ایون سوه  طریق، از خاد حم  نکند

، فقوط آنجوایی کوه بوه مشوک  تااند قرآن شریف را خاب بفهمدمی عد وارد شاد، انسانبُ

، یوا شواد فهمیودبوا لغوت نمیآن کاتواه اسوت. الوم را  آن است که لف  از ،کندمی برخارد

 بوا تعلویم آن حضورت موا ،بیین و معصوامین اسوتالنخواتمرا که مرباط بوه حقایق قرآنی 

 دریافت کنیم اگر بتاانیم.تاانیم از سنت قطعیه می

راجوع بوه  ،بحو  احکوامی اسوت ،آقایان فکور کننودو فردا خااهیم داشت ما بحثی که 

. 127، یکوی آیوه 129، یکی آیوه 3د. ساره مبارکه نساء، یکی آیه اشمی خیا آنچه تناقض 

خااهد بگایود، خیلوی هوم می چهکه گیرد می ای است که مارد بح  قراراولین آیه 3آیه 

 النِّسواءِ مِونَ لَكُومْ طوابَ موا فَواْنكِحُاا اْلیَتامى فِي تُْقسِطُاا أاَلَّ خِْفتُمْ إِنْ وَ»مارد بح  است. 

بشاد خیلی خاب است که یک تبلاراتی هم باز شده، که این بح  « رُباعَ وَ ثاُلثَ وَ مَْثنى

کنیم کوه چوه موی ما هم فکور کنویم اسوتفادههست، یک نکاتی هست که آقایان فکر کنید، 
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ترسوید کوه بوین یتوامی قسوط می اگور« اْلیَتامى فِي تُْقسِطُاا أاَلَّ خِْفتُمْ إِنْ وَ»ربطی دارد این 

کند مثو  یوخ و کسی که فکر نمیمث  یخ و دروازه است، س زن بگیرید. چه شد؟! پ ،نکنید

. کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، وگرنه من همان خاکم کوه هسوتم. از ایون دروازه است

 .گایندمی هم چرندیات

 اهللرسوا الموؤمنین او  المظلوامین بعود از هم جع  کردند. یک روایت از امیر روایت

یوک کوه یوا روایوت دیگور  : دو ثل  قرآن اینجا افتواده اسوت.ایشان فرمادندکه نق  کردند 

آن  ثلو ثل  قرآن افتاده است. اگر قرآن که ش  هومار و ششصود و چنود آیوه اسوت یوک 

اسوت. سوه هومار  پس سه همار آیه بین وسط این آیوه افتواده افتاده باشد یعنی نه همار آیه.

بگا یوک آیوه افتواده  ،بگایی این دو ربط ندارد خااهیمی تا اگر آیه از وسط افتاده است!

از ایون  ،گاید سه همار آیه کوه ثلو  قورآن اسوتمی لغتیاست، دو آیه افتاده است. این مال

 ؟سه همار آیه افتاده حفواظ قورآن نفهمیدنود، ائموه نفهمیدنود گاییم:میوسط افتاده است. 

 پای در ،که سااد نداشتند هاییخار بادند، عربخار که سابقً ماشماشهای حتی عرب

واو را یا فراماش کورد  «الَّذینَ اْلأَْنصارِ وَ اْلمُهاجِرینَ مِنَ» :منبر عمر فهمیدند که عمر خااند

 مِوونَ» :گفووت ،خااسووت بگایوود انصووار تووابع موون هسووتندمی .انووداخت یووا نووه، عموودً گفووت

که مهاجرین و انصار در یوک  1«الَّذینَ وَ رِاْلأَْنصا وَ»واو دارد  .«الَّذینَ اْلأَْنصارِ وَ اْلمُهاجِرینَ

   .«..بِإِحْسانٍ اتَّبَعُاهُمْ الَّذینَ وَ» ردیف هستند
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