 ‐ 7002ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﭼﯿﺴﺖ و ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻮال

ﻟﻄﻔﺎ ﺷﺮﺣ ﻣﻔﺼﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﯾﺎ ﻃﺒﺮی ﯾﺎ دﯾﺮان درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻓ ﻟَﻮح ﻣﺤﻔُﻮظ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ .ﺟﺰاﮐﻢ اﻟﻪ ﺧﯿﺮا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
 ‐۱اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻟﻮح :ﻫﺮ ورق ﭘﻬﻦ ﭼﻮﺑﯿﻦ را ﻟﻮح ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ازﻫﺮی ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻟﻮح ورﻗﻪای اﺳﺖ از ﭼﻮب ﯾﺎ ]اﺳﺘﺨﻮان[ ﮐﺘﻒ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ آن ﻟﻮح ﮔﻮﯾﻨﺪ.
و ﻟﻮح ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ.
و ﻟﻮﺣ ﮐﻪ در آﯾﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ از آن ﯾﺎد ﺷﺪه ﯾﻌﻨ ﻣﺤﻞ ﺳﭙﺮده ﺷﺪن ﻣﺸﯿﺌﺖ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل.
ﻫﺮ اﺳﺘﺨﻮان ﭘﻬﻨ ﻟﻮح اﺳﺖ و ﺟﻤﻊ آن اﻟﻮاح ﻣﺑﺎﺷﺪ ،و اﻻوﯾﺢ ﺟﻤﻊ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ.
ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ).(۵۸۴ /۲
 ‐۲اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻓ ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﯾﻌﻨ :اﯾﻦ ]ﻟﻮح[ در ﻣﻼ اﻋﻠ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ زﯾﺎده ﯾﺎ ﻧﻘﺼﺎن و ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺤﻔﻆ اﺳﺖ.
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) ۴۹۷ /۴ـ .(۴۹۸
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 ‐۳و اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
درﺑﺎرهی ﻟﻔﻆ ﻣﺤﻔﻮظ اﮐﺜﺮ ﻗﺮاء آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺮور و ﺻﻔﺖِ ﻟﻮح ﻣداﻧﻨﺪ و اﯾﻦ اﺷﺎرهای اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﻪ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ
ﻧﻤﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻧﺎزل ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺤﻞ آن ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ و ﻧﻤﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و اﯾﻦ ﻟﻮح در ذات ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻔﻮظ
اﺳﺖ و ﺷﯿﻄﺎن ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﯾﺎ از آن ﮐﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ در اﯾﻦ آﯾﻪ آن را ﻣﺤﻔﻮظ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ:
اﻧﱠﺎ ﻧَﺤﻦ ﻧَﺰﻟْﻨَﺎ اﻟﺬِّﻛﺮ واﻧﱠﺎ ﻟَﻪ ﻟَﺤﺎﻓﻈُﻮنَ ]ﺣﺠﺮ[۹ :
)ﺑﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺮآن را ﻧﺎزل ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺎ ﺣﺎﻓﻆ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد(.
و در اﯾﻦ ﺳﻮره ﻣﺤﻞ آن را ﻣﺤﻔﻮظ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﻣﺤﻞ آن را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده و ﺧﻮد آن را از اﻓﺰودن و ﮐﻢ ﺷﺪن و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﮐﺴﺎﻧ را ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻤﺎرده ﮐﻪ ﺣﺮوﻓﺶ را از زﯾﺎده و ﻧﻘﺼﺎن و ﻣﻌﺎﻧاش را از ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ« )اﻟﺘﺒﯿﺎن ﻓ أﻗﺴﺎم
اﻟﻘﺮآن.(۶۲ :
 -۴اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﺑﺮﺧ از ﮐﺘﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻣﺪه ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ از ﭘﯿﺸﺎﻧ اﺳﺮاﻓﯿﻞ اﺳﺖ ،ﯾﺎ آﻧﻪ از زﺑﺮﺟﺪ ﺳﺒﺰ آﻓﺮﯾﺪه
ﺷﺪه و دﯾﺮ اﺧﺒﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ وﺣ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺷﻮد.
واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ
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