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آیا اهل بیت مبیّن قرآنند؟

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و علی آله الطاهرین
بیان خدا بر مبنای ربوبیت مطلقه کامله ،در کتاب های وحیانیش ،مخصووووصووو ،رآن،
اَبْیَن و اتْقَن و اَنْور البیان اسووتو و کسووانی که خیا می کنند رسووو ارامی لصوولوا
اهلل علیه) و سوو ا اهمه معصووومین لعلیلم السووُب) ،مابیرن القرآن اند ،اینلا عمیق ،در
اشتباهندو چون معنایش این است که معصومان محمدی لعلیلم السُب) ،بیانشان در
اِتقان ،و در تنویر ،و در توضیح ،اَوضَح است ،و اَبْیَن است و اَنور است از رآن شریفو
و اصووووور بر مبنای رآن ،داخلی و خارشی اا ،خارشی اا کل مسوووولمانان تاری ،
معتقدند که رآن شووریف نه تنلا از ن ر معنا ،بل ه از ن ر ل ، ،در ل،ت ،در اصوواحت،
در بُغت ،عالی ترین مراحل اعجاز را داردو آیا این رآن که دارای عالیترین مراحل
اعجاز اسوووت ،در راهر و با ن ،در ل ،و معنا ،مادونِ اعجازِ بیانی و معنویِ رسوووو
ارامی میتواند باشد؟ غیر مم ن استو
مثُ بع ضی از م ،سران و یا م ست ،سران ،ا ستدر به آیاتی از رآن کرده اند که پیامبر
بزراوار ،مابیرن رآن اسوووتو در سووووره نحل به دو آیه اسوووتدر کرده اند و «ما انزلنا
علیک ال تاب ارّ لتبیرن للم ال ّذی اختل،و ایه» لنحل« ،)64،و انزلنا الیک الذّکر لتبیرن
للن ّاس ما نزّ الیلم» لن حل)44،و ما اورّ عرض می کنیم ،ارض می کنیم که این آیه
متشووابه اسووت ،با متشووابه نمی شووود اسووتدر کرد معر با ارشا به مح مو و در انی
متشابه نیستو این دو آیه مح م اند ول ن آن معنای که شما برداشت می کنید از این
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دو آیه ،معنای تحمیلی اسووووتو مثُ آیه «و ما انزلنا علیک ال تاب ارّ لتبیرن للم الذی
اختل،وا ایه» ،تُبیرن به چی؟ به رآنو «و ذکر بالقرآن من یخاف وعید» مثل ک سی ا ست
که نوراا ن همراهش هسووووت و در رلماتی رار می ایرد ،می اویم تو این رلما را
بر رف کنو یعنی با بدنش؟ با ل ،ش؟ با عملش؟ یا با نوراا ن؟ نوراا ن کلی که اماب
اسوووت بر پی،مبر بزراوار ،و بر دیعران ،رآن اسوووتو پی،مبر منلای رآن ،نور وحیانی،
هراز ندارد نور وحیانی نُبوءَتی و رسووالتی مربوا اسووت به وحی اللیو درسووت اسووت،
زمینه لب ر سو ارامی ،از ن ر ع صمت ب شری ،ررف ا ست و آماده ا ست برای نزو
وحی ربانی ،ول ن بل از نزو وحی ربانی ،و بعد از آن ،اماب ،رآن اسووووتو پیامبر
بزراوار ،مشعل دارِ وحی رآنی است که «اذکر بالقرآن من یخاف وعید»و
حار ،در این آیه« ،و ما انزلنا الیک ال تاب ار لتبین للم»« ،هم» چه کسووانی هسووتند؟
«الذی اختل،وا ایه»و چه کسانی در کتاب ربانی اختُف کردند؟ اهل کتابو اهل کتاب
که در کتابلای ربانی ،اختُف کردند ،تحریف کردند ،شعل کردند ،زیاد کردند ،کم
کردند ،اختُاشان را چی باید حل کند؟ رآنو پا «اذکر بالقرآن من یخاف وعید»و
پی،مبر به وسووویله این نورِ معصوووومانه مطلوِ وحیانیِ رآن ،که خالس اسوووت ،و هراز
زیاد و کم ن شده ا ست ،و هراز تحریف ن شده ا ست ،و در باعد اعُی وحی ا ست علی
ار ُق ،و مالَیمِن اسوووت بر سوووایر کتب آسووومانی ،ارچه تحریف نشوووده باشوووند ،آن
اختُااتی که اهل کتاب در کتاب های وحیانی کردند ،آن اختُاا را رآن حل می
کندو بنابرین معلوب می شووود که این بیان پی،مبر نیسووت که پیامبر بیان کند خود رآن
را ،نخیرو رآن بیان می کند پی،مبر راو رآن ا با رسوووالت پی،مبر را می کندو «یا ،و
القرآن الح یم ،انک لمن المرسووولین ،علی صوووراا مسوووتقیم»و آیه دیعرا که آیه 44
اسووت «وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزّ الیلم» ،ناس چه کسووانی هسووتند؟ ناس
کتابیین ه ستند؟ که «ما نُزِّ الیلم» با «ما لم یانَزَّ » ا ی شده! در تورا و انجیل که
بر حسووب تحقیو اروهی از علمای نصوورانی حدود صوود هزار یک تا یک میلیون غل
دارد ،که ا ضاااتی شده است ،کم شده است ،وحی ب شری غل یا غیر مطلو ،با وحی
ربانی مطلو ،ا ی شووده اسووت« ،وانزلنا الیک الذکر» ،تذکر می دهد این رآن ،تو را و
دیعران را که آیا وحیانیِ کتب وحی چیست؟ و آیا غیر وحیانی کداب است؟
وانعلی بر می اردیم ،ارض کنیم این دو آیه صووریح نیسووت ،مح م نیسووت ،متشووابه
اس وتو باید ارشا بشووود این دو آیه به کل آیاتی که رآن را نور مطلو ،برهان مطلو،
حجت بال،ه مطلو ،بُغ مطلو ،برهان مطلو ،و هدایت مطلو می داندو چه چیزی
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اوق مطلو است؟ پی،مبر بزراوار هر که باشد و هر چه باا مطلو نیست معر برمبنای
وحیو و وحی رآنی ،پی،مبر را بر مبنای بیان و برهان و نور رآن ،مطلو کرده استو
خوب ،حار ،از ن ر دیعر از آیاتی از رآن می المیم که مرشع در کل اختُاا

رآن

ا ستو اار مرشع مبلم با شد ،مت ی به بیان با شد این ،دور بوشود می آیدو برای این ه
اار بخواهیم ب،لمیم روایت از معصوووب اسووت باید با رآن موااو باشوود و اار رآن را
ن،لمیم باید مراشعه به روایت کنیمو
پا الم روایت در اصالت و صدورا مربوا به موااقت با رآن است و الم رآن هم
مترتب بر روایت ا ستو این دور صریح ا ستو محک باید خودا بَیرن با شد ،تا الزا
زردی را که با محک می سوونجند ،بدانند این الز زرد ُسووت یا ُ نیسووتو مثُ در
آیاتی مثل «ا یعواهلل و ا یعوا الرسووووو و اولی ارمر من م» « ،اان تنازعتم ای شوووو
اردروه الی اهلل و الرسووووو »و پا دو م بدأ اصوووولی و ارعی ،برای راع اختُ اا بین
مسووولمانلا داریمو محور او اهلل اسوووت و محور دوب رسوووو و اهلل را که ما نمی بینیم،
وحی خدا را هم که نمی شنویم ،بنابرین اهلل یعنی کتاب اهللو شخس اهلل نی ست چون
شخس اهلل بر غیر انبیا وحی نمی کندو بل ه کتاب اهلل استو شخس رسو هم نیست
بل ه سنت طعی رسو اهلل استو
تازه بر حسووب آیاتی چند ،سوونت طعیه رسووو اهلل ،بر مبنای خود کتاب اسووتو پا
محور اصوولی و ارعی در باعدی کتاب اسووت ،و در باعدی محور اصوولی در نصووو

و

رواهر م ستقره ،کتاب ا ست ،و در غیر این ها سنت ر سو اهلل ا ست بر مبنای حروف
مقطعه و حروف رمزیهو
[سوووا حضووار تبین رسووو اهلل به چه معناسووت یعنی از آیا

رآن برای اهل کتاب

نقل می شود؟]
 بله دیعر[این نقل اار باشد پا بای بعوید لِتبلّغَ]
 ببینید« ،اذکر بالقرآن من یخاف وعید»« ،ذکر بن،سوک» نیسوت ،برسوالتک ،بن،سوک،بعقلک ،بعلمک ،نیستو بالقرآنو
[پا اار اینطور با شد اق مقاب ر سالتش ا ست یعنی این ه اق آیا
برساند]
 بله3

رآن را به آنلا

[باید اراتر از این باشد]
 چطور؟[خود رسووو اهلل می آمدند آیا را توضوویح می دادند ،یا عرض برهم می کردند و در
کنار هم می اذاشتندو این می شود اراتر از ابُغ]
 بله ،منتلا دیروز عرض کردیم باز ت رار می کنیمو ببینید ،مطالبی اسووووت از رآن کهدرا اختُف نمی شود که ب شود ا صُو اار اختُف ب شود صورًا یا تق صیرًا ا ستو
مثل نصووو رآن و رواهر مسووتقر رآنو ولی ن در همین نصووو رآن و در همین
رواهر مسوووتقر رآن اار اختُف کردند ،پی،مبر به چه وسووویله حل اختُف می کند؟
بوسیله نس« ،یا زرارة لم ان الباء» ،بوسیله راهر مستقر ،بنابرین به وسیله خود رآن،
نسوبت به کسوانی که اختُف دارند ،علیه نس یا له اا ،یا علیه راهر مسوتقرا یا له
اا ،بوسیله خودِ رآن ،تبین می کندو پا رآن ،رآن را تبیین می کندو
وانعلی در باعد سوب که معانی حروف رمزی رآن ا ست ،که غیر از پیامبر دیعر ک سی
نمی داند ،پا پی،مبر باعد اهمر وسوویله تبیین رسووالتی اا ،نسووبت به رآن ،وحی دوب
اسووتو چون وحی او  ،نسووبت به کل آیا رآن اسووت ،در مثلص ،نس ،راهر مسووتقر،
رمزو منتلا در نس و راهر مسوتقر ،تماب عربی دانلا شوریک هسوتندو ولی ن در حروف
مقطعه رمزیه هیچ شووری ی نیسووتو وحی دوب اسووتو در آیاتی که نس اسووت یا راهر
م ستقر ا ست ،یک وحی ا ستو « ل هو اهلل احد» یک وحی ا ستو ولی ن در آیاتی که
حروف رمزی اسووت دو وحی اسووتو یک وحی ،وحی ل ،افو نون ،الف ،رب ،میم،
را ،وحی دوب ،وحی معناسووتو پا در آیاتی که نس اسووت و یا راهر مسووتقر اسووت،
وحی معنا نیسووووتو وحی ل ِ ،دا ّ ،در بارترین مراحل درلت و اصوووواحت و بُغت،
مربوا و دنباله همان وحیِ ل ،اسووتو ول ن در حروف مقطعه رمزی اضووااه بر ل، ،
وحی معنا هم رسیده استو
اار وحی معنا بر پی،مبر نباشووود ،پی،مبر هم مانند ما نمی داندو این یک باعد ،که حتم،
باید رسوووو ارامی ،که وحی معنای حروف رمزی بر او ناز می شوووود ،برای ما بیان
کندو این باعد ضووروریِ علی الطُق اسووت ،بُ اسووتثناسووتو و باعد ضووروریِ غیر مطلوِ
ابل اسووتثنا این اسووت که احیان ،کسووانی حتی از م،سووران ،برخُف نس و یا راهر
مستقر رآن حرف می زنندو اینجا پی،مبر ارشاد می کند ،اماب ارشاد می کند ،یا زراره
لم ان الباء ،یا اُن لم ان حرربً ،یا اُن لم ان اُرِضَو
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این شا در باعد صوووور و تقصووویر درلی رآن نیسوووت ،بل ه در باعد صوووور و تقصووویر
مسووووتدلّین به رآن اسووووت ،که یا در نس و راهر مسووووتقر تردید می کنند ،یا تحمیل
برخُف می کنندو این باعد دوبو
باعد سوب همانطور که رآن ارمانده وحیانیِ رسالتی است ،پی،مبر هم ارمانده وحیان ِ
ی
رسووولی اسووتو همانجور که انون معصوووب اسووت ،بنیان اذارنده انون که خداسووت
معصوب است ،و ارستاده رآن به لب رسو  ،معصوب است ،این رسو دو باعدی استو
یک باعد بر مبنای امامت رآن که ناز اسوووت ،و یک باعد بر مبنای ارماندهی بر مبنای
رآنو
اار انون معصوب باشد ،و کسی که امر به انون می کند ،معصوب نباشد ،نا س استو
اار کسووی که عمل به انون می کند معصوووب اسووت ،و انون معصوووب نیسووت ،نا س
استو اار هر دو غیر معصومند ،نا س در نا س استو ول ن ،اار انون معصوب باشد،
که رآن در بارترین مراحل ع صمت ا ست ،پا ار ستاده به سوی او هم باید مع صوب
باشدو
مادامی که معصوووب تشووریف دارند ،در باعد او ِ بنیانِ معصوووب رآنی ،باید این رآن را
مستقر کندو از ن ر سیاسی ،عبادی ،اردی ،اشتماعی و سایر مواردو و بعد تالی تِ ْلوِشان،
نُوراب عاب یا نواب خا  ،بر دو مبناو مبنای ا صل رآن ا ست ،در دو باعد درلی ،مبنای
ار سنت است ،در باعد غیر درلی ،صد در صدو و در بعد درلی هم بیان کردن این که
شوووما برخُف نس اتوا دادی ،برخُف راهر اتوی دادی ،بر خُف درلت رآن اتوا
داده ایو بنابرین در کل م،سر رآن ،خود رآن استو
مثُ از شمله آیاتی که درلت بر این مطلب دارد «ور یأتونک بمثلٍ إلّا شئناک بالحور
و أحسوون ت،سوویرًا» ،آیا رآن «احسوون ت،سوویر» اسووت برای غیر خودا و برای خودا
نیسووت؟ او خود اسووت بعد دیعرانو اار رآن خود خویشووتن را ت،سوویر ن ند ،و عاشز
باشوود ،از ت،سوویر کردن بیان های دیعر هم عاشز اسووتو بنابراین رآن «احسوون ت،سوویر»
استو و آیا بر این مطلب ما بسیار زیاد داریمو
خوب ،حار ،چنان که دیروز عرض کردیم ،ما م،سووووران ،و ما رآن دانان ،و ما رآن
ی رآن را با ید بر مب نای ل ،ت و ادب رآن بدانیم ،کُ کلّ
پژو هان ،که ل ،ت عرب ِ
م ل،ان ،چه م ستقیم ،به رآن مراشعه کنند ،چه غیر م ستقیم به ترشمان صحیح صد
در صووود رآن مراشعه کنند ،اینلا در بعد او هیچ اختُای نباید داشوووته باشوووندو بر
مبنای آیاتی چند از شمله «واعت صموا بحبل اهلل شمیع« ،»،حبل اهلل» یک باعد عمومی
دارد ،و چند باعد خصوووصووی ،باعد عمومی حبل اهلل متین ،که وحی اهلل رآنی اسووت،
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ت الیف صوود در صوود عامره کلّ م ل،ان اسووت ،در باعد عقیدتی و در بعد اح امیو پا
عصوومت اراتن از رآن در باعد او  ،رزب اسووت برای کل م ل،ین« ،و اعتصووموا بحبل
اهلل شمیعا»و
و چند بار عرض کردیم که این ع صمت ،کلّش در سه باعد استو ول ن در کل سه باعد
عصمت ،اصُ نمی تواند مورد ت لیف باشدو تحصیل عصمت از برای غیر معصومان
محمدی ،از محار استو بنابرین این عصمت عملی نیست ،عصمت عقیدتی نیست،
بل ه عصوومت علمی اسووتو عصوومت علمیِ به ترازِ او ِ اح ابِ عقیدتی و اح اب عملیِ
ارعی اسوووتو عصووومت اراتن یعنی این ه اختُف بین مسووولمانان ،غل اسوووتو اار
مسوووولمانان ،مراشعه کننداان به رآن ،اختُای در مبانیِ اولیِ عقیدتی و یا اح امی
داشته باشند ،این مربوا به صور و تقصیرشان استو صور عن تقصیر ،و تقصیر عن
صورو
بنابراین رزب اسوووت مسووولمانان خود را کُ مجلز کنند ،مخصووووصووو ،شووورعمداران،
مخصوص ،رآن پژوهان ،که کل شرعمداران رزب است در ن ر او رآن پژوه باشند،
بعد سوونت پژوه در حاشوویه رآنو بنابر این دیعر اختُف در اتاوا معنا نداردو اختُفِ
در اتاوا که بر مبنای عصوومتِ وحی رآنی اسووت ،و تی به صوو،ر می رسوود که خطایی
نبا شد ،شک نبا شد ،رن نبا شد ،احتما نبا شد ،بل ه طع و یقین عادی با درشا و
مراتب آن باشدو
بنابراین اختُف م،سووووران و غیر م،سووووران در معانی ترازِ او ِ درشهِ او ِ رآن ،این
اختُاا بر مبنای انگ بودن درلی رآن نیسووووت ،بل ه بر مبنای انگ بودن رآن
پژوهان اسووتو و بدتر ،انگ بودن کسووانی که رآن پژوه نیسووتند ،اق تحمیل بر رآن
می کنند ،تنقیس می کنند ،یا ازیاد می کنندو به ور راستا ،راست نعر ،و راست ن ر،
و راسووت ا ر ،و راسووت تدبر ،و راسووت د ت ،در رآن نیسووتندو در آیا رآن ،ت ،ر،
تعقل ،ن ر ،و سایل تَبَیُّن معانی رآن شده است ،در باعد او حدا لو و در ابعاد ا شاره
و لطایف ،در باعد دوب و سوبو و در ابعاد حقایو که تاویل است ،مربوا به ل ،نیست،
این مربوا به معصومان علیلم السُب استو از شمله ع مت های عمومیِ کلّیِ رآن،
که شامل کلّ زمانلای وحی ،و کل زمانلای ت لیف است «الرحمن ،علّم القرآن ،خلو
ارنسووان ،علّمه البیان» ببینید« ،علّم القرآن» بل اسووتو تورا نیسووت ،انجیل نیسووت،
صحف نوح نی ست ،صحف ابراهیم نی ست ،اینجا تقدب شرای ا ستو تقدب شرایِ رآن
بر خلقت انسان ،و بر تعلیم بیان ،دلیل است بر این که ،اصور شرف اصلی انسانیت ،و
عالم ت لیف ،بر مبنای تعلّم رآن ،دریاات رآن ،و پژوهش کردن نسبت به رآن استو
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حار ،این ت لیف عاب نسووووبت به رآن ،در کل شلا ت لیف ،و در کل شلا بلوغ و
تبلیغ ،ام ان دارد بیان نداشته باشد؟ مجمل باشد؟ مخ،ی باشد؟ در ل« ،بیرنا » ،در
 52آیه ذکر شده ا ستو بیرنا کل کتب آ سمانی که بر انبیا ناز شده ا ست ،چه کتب
آسمانی اصلی وریت عزب ،چه کتب آسمانی ارعی در حاشیه وریت عزب ،در  52آیهو
منتلا در این  52آیه ،یازده آیه آن منحصووور به رآن اسوووتو و بقیه اا مربوا به کل
کتب آسمانی استو آیا رآن که بینا است ،بینا  ،باز بینا رزب دارد؟ بینا مابیرن
کلّ شیء است ،بینا  ،نور و از این بیلو
خوب ،بحص دیعرو بارخره ما که کُ در باعد رآن پژوهشووویِ صوووحیحِ صووود در صووودِ
راسووووتای مسووووتقیم باید کار کنیم ،چه کار کنیم؟ آیا احتیاشی به علوب دیعر نداریم؟
یعنی هر کسی می تواند؟ رآن را ب،لمد ولُو در سطح عادی؟ ولو در سطح او ِ عادیِ
همعانی ،هر کا می تواند ب،لمد؟ بدون و سیله؟ نخیرو و سیله می خواهدو و سیله دو
اونه ا ستو یک و سیله درونی ا ست ،و یک و سیله برونیو و هر دو و سیله باید مطلو
با شد ،که نورٌ علی نور با شدو با کلنگ آب را نمی شود ش اات ،و با د ست اورد را
نمی شود کندو باید تناسب باشد بین وسیله ت،لرم و مورد ت،لرمو
بنابراین اطر ان سان ،عقل ان سان ،ا ر ان سان ،علم ان سان ،حا ان سان ،که دو بخش
اسووووت ،یک بخش مطلو و غیر ابل خطا و مورد وحد و اشما و بو کل عقُ
ا ستو و یک مورد اختُای ا ستو مطالب اطری ،مطالبی که بر مبنای اطر ادعا می
شووووود ،یا اختُای اسووووت یا غیر اختُایو اار مطالب اطری غیر اختُای ،عقلی غیر
اختُای بر مبنای اطر  ،ا ری غیر اختُای ،علمی غیر اختُای ،حسری غیر اختُای
باش ود ،این غیر اختُای ها در پنج مرحله از مقدما ت،لرم رآن اسووتو چون ارودااه
رآن اطر اسوووت ،اطر مطلو ،همان شور که رآن وحی مطلو اسوووت ،ارودااهش
اطر مطلقه است ،عقل مطلو استو عقل در باعد ا ُق ،چون عقل ااهی بی عقلی
می کند ،ااه باعقلی می کند ،با عقلی هم ااه مطلو است و ااه غیر مطلوو
اطر مطلقه ،ع قل در با عد ا ُق ،ت ،ر در با عد ا ُق ،علم در باع ا ُق ،حا در
باعد ا ُق ،از و سایل و ابزارهای الم رآن ه ستند به ور ا ُقو که اار این ابزارها
ل ه دار شوند ،غبارهایی بر اطر  ،چه برخُف علم ،چه شک ،چه رن ،با شد این از
ابزار بودن ،برای الم رآن ،خارج اسووووتو مطلو را با مطلو ،علم را با علم مطلو،
مطلب اطری رآنی که بر مبنای اطری مطلقه و به ور مطلوو
بنابرین کسووانی که یک پیش ارض هایی دارند ،که این پیش ارض ها یا غل اسووت یا
غیر مطلوو با پیش ارض غل  ،نمی شووووود رآن را المیدو با پیش ارض غیر مطلو هم
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نمی شووود المیدو با پیش ارض مطلو ،معصوووب ،که غیر ابل اختُف اسووت ،و هراز
اختُف ندارد ،این وسیله الم رآن استو هم پیش ارض های غل  ،و هم پیش ارض
های مشوووو وک و م نون ،و هم پیش ارض های مردد ،و غیر مطلو ،این ها ابزارهایی
برای الم رآن نیسووووت ندو و هم نین انت ارا و انت ار دارب که این آیه بر این مع نا
درلت کندو همان وری که پیش ارض های غیر مطلو ،اار وسوووویله نعرا به آیا
رآن باشد ،مخصوص ،آیاتی که بسیار عمیو است ،این موشب تحمیل بر رآن است،
هم نین ،انت ارا غل  ،انت ارا غیر مطلو ،این ها هم نمی شود وسیله ت،لرم رآن
باشدو
بنابرین ،رآن را به ور مسوووتقیم ،با اطر مطلقه و عقل مطلو و علم مطلو و حا
مطلو باید که المیدو حا ااه مطلو و ااهی غیر مطلو اسووووتو مثُ زمین که دارای
حرکت است این را حا نمی المد ،علم می المدو ول ن در زمانلای بل مانند زمان
اخر الدین رازی ،این آیا «ذلو » و آیا «ک،ا » و آیا حرکا ارض را تحمیل
کرده که ،نخیر این برخُف حا اسووووت ،چون اار زمین حرکت می کرد ،ما اار می
پریدیم بار باید شایی دیعر می آمدیم پایینو خوب ،این حا غیرمطلو اسووووتو این
حا غیر مطلو موشب تحمیل بر رآن می شووود که زمین حرکت نمی کندو و ل ن در
مطالبی که حا کند است و مطلو نیست ،باید صبر کرد تا علم تأیید کندو اار هم علم
تاهید ن ند ،نس رآن «ذلو » است« ،ک،ا » است« ،راش،ه» است حتیو ی ی از اسماء
در رآن «راش،ه» اسوتو راش،ه یک ل ،ی اسوت که درلت بر حرکا متنو زمین می
کندو بنابرین این رآن از ن ر علمی ،مطالب علمی ،منحصووور به زمان بل نیسوووت که،
باید صووووبر کنند تا وا ع شووووودو اار هم وا ع نشوووود علم ،،باید بو کنندو برای این ه
«للقرآن آیا متشووووابلا س ی،سوووورره الزمن» ،ابن عباس می اوید که «إن للقرآن آیا ٍ
متشابلا ت،سره الزّمن»و
ااه ت شابه ل ،ی ا ست ،ااه ت شابه معنوی ا ستو رآن إخبار کرده ا ست ،به علومی در
آینده که هنوز در زمان نزو  ،وا ع نشوووودهو می توانیم ت ذیب کنیم؟ نخیرو باید صووووبر
کنیم تا علم تأهید کندو اار هم علم تأیید ن رد ،علم مطلو بر خُف یک نقطه رآن
نمی تواند ن ر دهدو علم یا تأیید می کند یا نمی کندو اار تأیید کند که ابلاو اار هم
تأیید ن ند ،ان ار نمی کندو بنابرین ،آن ه مورد ان ار علم مطلو ،عقل مطلو ،اطر
مطلقه ،حا مطلو ،هراز وشود نداردو
در و تاری یک نمونه هم حتی در کار نیسووووتو بنابرین باید خود را از غبارهای
شلالت ،از غبارهای تحمیل ،از غبارهای ارض های غل یا غیر مطلو ،از غبار های
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انت ار خالی کرد ،باید لخت و عور از غبارهایی که انسان را در درک و در دریاات ،از
ا ُق بیرون می کند ،خارج شدو این در باعد پژوهشعرو
در باعد رآن «القرآن ی،سر بعضه بعض»،و کُ م،سران مست،سرانند ،م،سران نیستندو
چون اَسْر ،کشف القنا است ،آیا در رآن ناعی هست؟ خدا که حرف زده ،در حراش
نا هسووت؟ یعنی کمتر از عقُسووت؟ کمتر از سووایر اوینداان اسووت؟ این که نیسووتو
بنابرین کشف القنا از خودمان می کنیمو دو کشف القنا است ،یک کشف القنا از
خود مان ،نا های اطری ،ح جاب های عقلی ،ح جاب های علمی ،ح جاب های
حسری ،حجابلا را بر می داریم ،بی حجاب با رآن برخورد می کنیمو این یک حجابو
دوب حجاب های درون ت،سوووویری رآن ،مثُ در رآن داریم که «خلو السووووماوا
واررض ای ستة ایراب» ،و از این بیل آیا داریمو حار « ،ستة ایراب» ستة معین ا ست،
ایاب چی؟ آیا دیعر معنا می کندو یا این ه سوووماوا و ارض ،سوووماوا چندتاسوووت
معلوب نیسوووت ،شمع اسوووتو ارض چند تاسوووت؟ معلوب نیسوووتو بنابرین این ناعی بر
سووماوا از ن ر عدد هسووتو ناعی بر عقل از ن ر عدد هسووت ،ول ن کاشووف این دو
نا آیا دیعر است « سبع ،با  ،»،و آیا دیعرو بنابرین م،سر مست،سر است ،یعنی
رآن را با رآن ت،سیر کردن ،م،سر کُب اهلل ،خود اهلل است در کُب خودا ،نه این ه
م،سر ،حتی پی،مبر ،حتی پی،مبر هم م،سر رآن نیست ،مست،سر رآن استو اور خود
را ت،سوویر می کند از ن ر ادراک درونیو انی ،رآن را ت،سوویر می کند به وسوویله خود
رآنو
بنابرین این ت،سیر رآن است،سار درونی ا ست و است،سار برونیو است،سار درونی نا
ها و پرده ها و غبارهای درونی را در الم ل،ت ،در الم ادب ،در کل ابعاد ،برداشوووتن
استو و است،سار برون مرزی است،سار از رآن است ،که «القرآن ی،سر بعضه بعضا» و
در شای دیعر «بعضه علی بعض»و این مرحله دوبو
مرحله سوب نمونه هایی ما داریم که م ،سرین اختُف کرده اند ،ولی اختُف یا روی
صورِ تقصیری است ،یا روی تقصیرِ صوری استو مثُ ارض کنید که «و عاب الذین
اوتو ال تاب حلٌّ ل م و عام م حلس للم» ،به این آیه یا مراشعه ن رده اند ،یا برحسب
احادیثی عاب را ت،سوویر کردند به اندب! آیا عاب اندب اسووت اق ؟ آیا اندب تر اسووت؟
اندب نوع ،خ شک دیعر ،معر ترا کنندو آیا اندب که خ شک ا ست ،ک سی ارلار کرده
که اندمی که دست یلودی بوده نجا است؟ خشک که تأ یر نمی کندو پا این عاب
را از ن ر روایت غل معنا کرده اند ،و اار بخواهیم ت،سوووویر کنیم روایت را می اوییم
که «کالخضووروا والبقو والحنطة»و این ت،سوویر برای بر رف کردن اوشووت اسووتو
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او شتی که از د ست اهل کتاب می ایریم ،تزکیه ن شده ا ست ،بنابرین عاب تخ صیس
خورده استو
مثُ در رآن به آب می اوید عاب« ،امن لم یطعمه اإنه منی» ،عاب کل مایطعم
اسووتو چه هوا باشوود ،چه غذا باشوود ،چه آب باشوودو اار مراد از عاب حنطة بود می
ارمود و حنطة الذینوو پا رآن که ااصوووح ال ُب اسوووت و بیان اسوووت چرا به شای
حنطة ،به شای بقو  ،عاب ا،ته؟ پا عاب نس در ا ُق اسووت که کلّ مایطعم ،چه
خوراکی باشووود چه آب باشووودو بنابرین چه آب و چه غیر آب را از اهل کتاب بعیرید،
این حل ا ستو این در صورتی است که نجا نباشندو اار نجا ذاتی باشند آیا آب به
د ست شان نمی خورد؟ عامی که در ست می کند به د ست شان نمی خورد؟ حتی امروز
دست می خورد چه برسد به سابو هاو در زمان نزو آیه س،ره ای که اهل کتاب می
اندازند ،آیا دست به این غذا نمی زنند برای درست کردنش؟ آب می آورد ،دست نمی
زند؟ بنابرین ،این « عاب الذینوو» دلیل بر این اسووت که اهل کتاب پاک هسووتندو حار،
ک سانی که می اویند این عاب حنطة ا ست ،این عاب چیزهای خ شک ا ست ،این ها
اشتباه کرده اندو
و در در مورد «و ما اختل،تم ای شیء اردروا الی اهلل» اار این اختُاا را رد به کُب
اهلل کنیم ،عاب ،این آیه «و عاب الذین اوتوا ال تابوو» دلیل اسووووت طع ،بر لار
ذاتی اهل کتابو
ی ی از مراشع که او کرده ،نمی اویم کی ،مشلور نبود خیلی ،ی ی از دوستان راته
بود و ا،ته بود آیا شووما اهل کتاب را پاک می دانید یا نجاو ا،ته بودند نجاو ا،ته
بود «و عاب الذین اوتوا ال تاب حلوو» برایش تبیین کرده بود ،ا،ته بود من به این آیه
برخورد ن رده بوبو یا برخورد نمی ک ند اق یه ،یا اار برخورد ک ند برخورد عل یه می
کندو
اار برخورد له ،به صووور مسووتقیم و راسووتا بشووود دیعر اختُای نمی ماندو بنابرین
اختُف م،سران ،و اختُف اقیلان ،و اختُف اصولیان ،و اختُف ایلسواان و عراا،
و اختُف علما ،در مطالبی که در رآن موشود اسووووت ،این اختُف دلیل بر اختُف
درلی رآن نیسووتو رآن درلت واحدانی اوق کل اصوواحت ها ،و اوق کل بُغت ها
دارد ،و باید که با حالت اسووت،سووار درونی و بیرونی ،به رآن مراشعه شووود ،تا مطالب
درشه او که مربوا به کل م ل،ان است از رآن المیده شودو
یا ارض کنید که راشع به تیممو همه آ ایان می اویند که تیمم بر چیزهایی باید کرد
که نجا نباشد پاک باشدو رآن می ارماید که « یربا»و «و تیمموا صعیدًا یرب»،و یادمه
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که ا ست،تاء از آیت اهلل خویی شده بود ،من هم در شل سه ن ش سته بودبو ای شان همان
و معروف را ارمود که این باید که پاک باشوودو خاک پاک ،سوونگ پاک ،چوب پاکو
من ا،تم پاک نیست « ،یرب»،و یرب اخس از پاک استو ارمودند شما اتوا می دهی بر
این ن ر؟ ا،تم خدا اتوا داده است ما مقلد خدا هستیمو بحص زیاد شد ،آ ا سید محمد
با ر صوودر بودند و دیعران که همه شووان شز بعضووی ها بو کردندو کسووانی که می
توانستند بر محور رآن اتوا بدهند بو کردندو آ ای خویی هم اتوایش را عوض کردو
که اار شووووما «ما یتمم به» پیدا ن ردید که یب باشوووود ولو پاک باشوووود شووووما «اا د
الطلورین» هستیدو منتلا بحص در اا د الطلورین اینست که آیا اا د الطلورین واشب
است نماز بخواند یا نه؟ این بحص دوب استو ول ن اصور اا د الطلورین کسی است
که ،نه آب پاک دارد ،نه آب پاکیزهو اار آب پاک اسووووت ولی متع،ن اسووووت و پاکیزه
نیسووت ،با این آب وضووو نباید اراتو و در خاک هم یا غیر خاک ،اار مورد تیمم پاک
باشد و پاکیزه نباشد ،این حراب است تیمم ،تیمم بعیرید لار آور نیست ،بل ه اا د
الطلورین هستیدو
و از این نمونه ها ما زیاد در رآن شوووبیه داریمو نصوووو

و رواهر مسوووتقره رآن ،در

مورد اسووووت،سووووار از رآن ما زیاد داریم که بعد باید که این مباحص را عرض کنیم
حضورتانو
والسُب علی م و رحمة اهلل و برکاته
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