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شرح احادیثی و آیاتی در وصف قران

 

 

 مِ یِبِسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّح

 نیِآلهِ الطّاهِر یمُحمّدٍ وَعَلَ یاللّه عَلَ یوصلّ نَ یهللِ ربِّ العالَم ألحَمدُ

 

فالنخضع بالقرآن کما للّـــه و  م،یبسم اهلل الرّحمن الرح م،یالرَّج طانِیباهلل مِنَ الشَّ اعوذ
 کالم للّـه ریانه خ

 

عد ما عد ا کی م؛یکنیعمل م یچطور در عبادت دو بُ خضــــو  را در  تیکه نها نیبُ
خضــو  در انحرــار حس  تِینها نیا گر،یو بُعد د م،یدار یمحضــر حس حــبحانه و عال

خدا،  ریندارد. که اگر ما غ ریو نظ لیو وک لیندارد، بد کیاحــت؛  ــر یحــبحانه و عال
کمتر از او که  یلیاز او، خ شــــتریبرابرِ او، ب ن؛یکمتر از ا م،یرا با او عبادت کن یگرید
بلکه حرام  ســتیو راجح ن ســتیعبادت باطل احــت، نه  نها واجن ن نیبا ــد، ا ایر

حت. نم حت و در  تیکه خداوند در معبود یطورهمان م،یکن اسیق میخواهیا واحد ا
ــــت، کتاب اهلل هم در کلِّ مراحل دعو  تیکلِّ مراحل معبود  و یو علم یواحد اح

سناس مَن  یتیو هدا یهیو  وج یمعرفت حت. کما اَنَّ مِن الناسِ النَ  یف لحِدونَیُواحد ا
عبادت اهلل او  یف ائَهُیاول رَه،یمَعَهُ غ عبدونَیَباهلل وَ  شــــرِکونَیُاهلل]؟[ اَو  عبدونیَاهللِ فال 

 یاحــت کســان حیکه عباد شــان صــح یاته هســتند؛ آن دحــتهاهلل، چهار دحــ وحِدونیُ
عباد ه، ال اِلحادًا وال اِ ــــراکال و ال رعائال ک لک  یف یاهلل  عال وَحِّدونیُکه؛  ندهســــت

حمان یقران که نامه القرآن ]؟[ الدعوه، حت و آخر یآ حمان ینامه نیا حت که از  یآ ا
ــت،  ب باعا نِیکلِّ مکلف یواحدِ معبودِ مقرــود، برا یخدا خضــو  در  دیلم آمده اح

حت. اوالً  نیخضو  در برابر حس هم، چن کهنیبا د، کما ا  خضو نیبرابرِ آن باال ر ا
قرار  کیقرآن  ر یبرا الیخضو  با د و ثان نیباال ر دیخضو  در کلِّ معارف قرآن با

وآله(،  هیکلمات رحول اهلل )صلوات اهلل عل یو... حت عهیالش لیکتن اربعه وحا م؛ینده



2 

 

 هانیهســـتند، ا نیِّمب هانیا د،. کلمات ائمه  ـــرکت با قرآن ندارســـتیقرآن ن کی ـــر
رند.  ا چه رحــد که حوزه  هانیموضــح هســتند، ا قرآن  ریفقط به غ ییهاحوزه ایمُفســّ

ــونی نیهؤآلء ال  ،ی وجه کنند. وه ا الحاد العلم ــونیالقرآن فقط، و ال  رَیغ درح  درح
 .الین علمالقرآن، هؤآلء ملحدو

 

قرآن با د  یهیدرصد آن، )نه آن در حا  50 نیدرصد ا 50قرآن را،  ریبا قرآن غ اگر
 50درصــــد آن را بخوانند  50نظرات، اگر یو همه اتینه!(؛ اجماعات،  ــــهر ها، روا

 .به قرآن احت یا راک احت؛ ا راکِ علم نیرا، ا نیدرصد ا

 

که بر خالف  میقرآن را هم داخل آن کن ریها غوقت یقرآن اصـــل با ـــد و بعضـــ اگر
و  میهست یمرائ ای میمشرک هست ای میملحد هست ایاحت.  ب ما؛  ایر نیقرآن احت، ا

که محور  ییو علما نیوآله( و ائمه معرـوم هیموحد فقط رحـول اهلل )صـلوات اهلل عل
حالم یعلم حت، ]آن یو ا کالم اهلل کل کالم  ری[القرآن کما هلل و انه خ؟ها کالً قرآن ا

 یو  ســـاما عباره عن القرآن، وقد رو یال  ســـاو یعلمه ]؟[ الت ر؛یو لکن الخ ر،یاهلل خ
رادق )عل سالم(، مقدار هیعن االمام ال باز هم بحث  میرا بحث کرد ثیحد نیاز ا یال

عیاَنَّه قال: مَن قرأ القرآنَ و لم  میکنیم  او وَجالً و لم ]؟[ حُزنال هیرِقَّ علیَلَه و لم  خضـــَ
در برابر قرآن قرار گرفتن حــه  نال،یحــرِّه فقد ]؟[ بحزنٍ  ــهللن اهلل و خســر خســرانال مب یف

سان حت ک حه رکن در محور قرائت قرآن ا که قرائت قرآن و  الوت  یرکن دارد، و هر 
حالت الحاد  هانهســـتند اصـــالً و آ رونیقرآن ندارند که کالً از معرکه ب لیقرآن و  ر 

قرآن،  یفهم معنا یو برا کنندیو  فکر م خوانندیکه قرآن را م یاما کسان ،دارندیعلم
ـــه حالت رکن نیا خوانند،یقرآن را م ـــند. من قرأ القرآن و لم  دیرا با یح ـــته با  دا 

 .میله را بحث کرد خضعی

 

سبت به معارف قرآن خضو  دا ته  هیعل رقیخضو  ولم  یجهینت سان ن حت اگر ان ا
حت که خدا برا یکتاب نیبداند؛ ا دیبا د، با صرفال برا یا حتاده نه  خواندن.  یفهم فر

 نیکه؛ ا ندیگویها مآن میکنیهســــتند، حاال بعد بحث م ریمرحله گ نیدر ا هایلیخ
و لم ]؟[ حزنال او ولجدا  هیعل رقیو لم  کنندیم ناقرآن انما القرآن ]؟[ و غلط هم مع

ثالثه  یال حتاجُیالقرآن  یفقار نالیخسر خسرانال مبحرک فقد ]؟[ بحزن  هللن اهلل و  یف
قرائت  یاحــت، هندحــه یقلنٍ الخا ــع و بدنٍ فارق و موضــعِ الخاه. حــه بعد اء؛یا ــ

حت.  یقرآن دارا ضلع ا ضلع  کیو  رلمت یِضلع برون کیو  یضلع درون کیحه 
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قلن  یعنیاحت  یضلع اول، ضلع درون نیمنفرل. الضلع االول: قلنٍ خا ع، ا یبرون
 !خا ع

 

بدن خسته نبا د، نه قلن خسته  یعنیمترل، بدنٍ فارق،  یِ: ضلع برونیضلع الثان و
احت.  نیچننیدر حال نماز ا کهنیو گرفتار با د و نه بدن خسته و گرفتار با د. کما ا

ام کارها را کردم خسته یهمه کهنینماز انتخاب کرد، نه ا یحاالت را برا نیبهتر دیبا
الرــــاله اال و هم  هلل ونیبا چرت نماز بخوانم. ذلک ]؟[ال  وواب با زحمت و موقع خ

ــال  ب قلنٍ  ت،ینماز در حال کســالت اهانت احــت نســبت به مقام مقدس ربوب ،یکس
ضلع برون حت و بدنٍ فارق که  ضلع درون ا حت،  ب بدن فارق  یِخا ع که  رل ا مت

کند و متوجه به  یقرآن احـــت خود را خال ریبا ـــد و هر دو جزءِ انســـان، از هر چه غ

 .قرآن با د

 

 یکه آن مکان خال یبا ــ یی دبر در قرآن در جا ایموقع قرائت  یعنیخاه؛  وموضــعٍ
کلِّ انسان را به خود  ای یبخش ایکه چشم، گوش، دل، حب، فکر و  ییزهایبا د از؛ چ
و ]؟[  ات،یر آو فکر د اتیآ دنیو فهم دنیو  ــــن دنیو انســــان از د کندیمتوجه م

 . ودیدور م ات،یاحتناره به انوار آ

 

با ــــد و  دی: دل  مامال متوجه حس بایکنار برود، موانع درون دیاله، االاهلل موانع با ال
 یروح یبدن خســـتگ یراحت با ـــد آنطور که خســـتگ دی: بدن کامالً بایموانع برون

 یخستگ یداخل یبدن انسان راحت احت، خستگ یاگر قلن ناراحت احت ول اورد،ین
با ــــد از مزاحماتِ  فهمِ در  یکه خال ییجا یعنی. و موضــــعٍ خاه آوردیم یظاهر

ش ضعٍ خاه و اذا خشع هلل قلبُه، فَرَّ مِنه ال ش م،یالرج طانیقرآن. مو و  هیالداخل طانیال
َّ  هیالخارج بونیَ نَهمیال ُه مِن  م،ی فهم القرآن العظ لیعن حــــب رــــ  واذا  فرَّق نفســــ

]؟[  یاالحـــباب الت ه،جرَّد قلبُه لِلقرائَه، کدام احـــباب ؟االحـــباب المزاحماالحـــباب،  
 یاحـــباب و اال وَ َّقوا ال ،یما فَکَّر او  وقد االنســـان عن مرادات اهلل  عال یاالنســـان عل

 .لهیالوح

 

حا ما ح یاز برا میدا ته با  دیبا یلیو ح ،یلغو لهی فهم قرآن، و ح ،یعقل لهیو  لهیو
ح ،ی فکر ح ،یمعرفت لهیو حا ی قو لهیو که ما را به مرادات خداوند، در  یلیو انوا  و
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عاد گوناگون ما را نزد د الیکه دارد؛ علمال و عق یآن اب قال و عمالً،  کند. اما  کیو  َخل 
ه مِن االحــباب،  جرَّد قلبُه لِلقرائه، میکنار بگ ار دیرا با یاحــباب مناف . واذا  َفَرَّق نفســُ

اما معنا به  میکنیاللِّســـان، القلنُ هو القارم، ما با زبان قرائت م بیفمَن القلن؟ هنا ل
حد به قلن ما.  رودیمغز ما نم صدر ما  ا چه ر حد به  ِسهِمْ » ا چه ر وَق ْل لَهُمْ فِي أَنف 
ساء، «غالقَوْالً بَلِی سان، از  نی( ا63)ن سان، از زبان ان قرآن رحاحت. رحاحت از چشم ان

سا سان، فهم ان سان و باعقل ان سان،  فکر ان صدر ان  یکل قوا یبه مرکز فرمانده دین، 
منور به  دیوجود انســان که قلن احــت برحــد. محور وجود انســان قلن احــت، قلن با

 .ستیانوار قرآن بشود، فقط خواندن ن

 

ه مِن االحــــباب،  جرَّد قلبُه لِلقرائَه. قرائت برا د؛ینیبب نیبنابر "قلن"  یواذا  فرَّق نفســــُ
حت، ا شود، گوش وح لهیزبان وح نیا حت که "قلن" مت کر ب حت، چشم وح لهیا  لهیا
حت، د ح د،ینیبیقرآن را م اتیچشم که آ دنِیا حد و  ن لهیو حت که به قلن بر  دنیا
احت که به قلن برحد.  لهیبرحد و خواندن زبان وح قلناحت که صدا به  لهیگوش وح

حتنده ندهی لفنِ گوش و گو نیا شم؛ ا یندهنیزبان و ب یو فر ضو گ نیچ  یرندهیحه ع

 .الفاظ و اصوات و عبارات قرآنند که به قلن برحد، محور آنجاحت

 

نورَ القرآن  حرُمَهُیَعارضٌ فَ عترِض هی فرَّق نفُسه مِن االحباب،  جرَّد قلبُه لِلقرائَه فال  واذا
 کنیول م،یاکرده ادیما ز ضیگونه عرا نیمکث کرد. از ا یمقدار دیبا نجایو فوائدَه، ا
ــر یامرحله نیظاهرًا آخر ــت که ما با قرآن   ــال  10حاال  م،ی ماس دار فیاح  20ایح

 .احت نیچن انیعمر جر یریظاهرًا در حراز شتر،یب ایحال، کمتر  30ایحال 

 

الســالم( راجع به ادب و  هیکه امام صــادق )عل می وقف کن مهیعبارت عظ نیدر ا دیبا
ه مِن االحــباب،  جرَّد قلبُه لِلقرائَه فال هقرائت قرآن فرمود نی ر  اند که؛ واذا  فرَّق نفســُ
هی ض  من الناس النسناس من ]؟[  ه؟ینورَ القرآن و فوائدَه، عوارض چ حرُمَهُیَعارضٌ فَ عترِ

شرکقول ال صلوات اهلل عل نیم عَیْنُ مَا نَْفقَهُ كَثِیرًا مِمَّا »قالوا؛  نی( قائلهی]؟[ ) قَال وا یَا   
 نُیَ ازع رهاحــــت. لغات الرِحــــالَه اب یکی نیا فهممی( ]؟[! من  و رانم91)هود،«  َق ول 

ــاالت با ســت؟ین نطوریاللُّغات، مگر ا و گنگ نبا ــد،  جیگ دیهمانطور که معجزات رح
ـــد، مب مو گ جیگ ـــد، مجمل نبا  ـــد، در باال ر نینکند، مبهم نبا   انیدرجاتِ ب نیبا 

احکامش،  انش،یخداحت هم، عملش، زبانش، کتابش، ب یبا د؛ رحول خدا که فرحتاده
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 ک الدالله  دیالدالله با د، نبا یظن دیمجمل با د، نبا دیکننده با د، نبا جیگ دینبا
 .الدالله با د، فوق ]؟[ یقطع دیبا د، با

 

 نَی َرــــ دُ بَ یدارد. ]؟[من الموانع الت یالدالله مراحل نُیِّدارد، بَ یالدالله مراحل یقطع
اَنَّنا ال نفهم، ال نفهم! من  میالقرآن العظ یاهلل  عال تی]؟[منشــــور وال نیو ب نیالمُکلَّف

 .ادهیالقرآن من خوطِنَ بِه نقول کما ]؟[ ز عرفی: انَّما تیبه روا کنمی مسک م

 

ما  اوالً ــــده آقاالقرآن من خوطن بِ عرِفُیَانَّ مرجع  یهِ اذا عارف القرآن ]؟[، چطور  
بعد دارند  زند،یدارد حرف م ان،یرو ــــن ب انِیزبان دارِ حــــاده ب غِیبل حِیفرــــ دِی قل
هســت نقل  شــانیا یاز نوکرها یکه احتماالً نوکر بعضــ یاز کســان یکیکه؛  ندیگویم

الدالله احــت  یبزنند. آقا حرفشــون ظن ســتندیحرف بلد ن قاکرده احــت که آقا اللند. آ
له! وقت قا کالً ب یقبو ــــت و خودش هم م انشیکه آ من  انِیکه ب دیگویرو ــــن اح
: دیگویآقا، م یاز نوکرها یاحت با نوکر سیکه احتماالً رف یاحت، کس انیب نیرو نتر

حت! غلط کرده حت که مآقا الل ا حت. حاال روا دیگویا ال  یالت اتیمِن الروا تٌیالل ا
القرآن من خوطن به  عرفیعن العِلم او، ال؟  قول: اِنَّما  نینَعرِف اَنَّها من الرُُّوات، ناقل

وآله( و االئمه من بعدِه.  هیالّا رحول اهلل )صلوات اهلل عل فهمهیلو کان ]؟[ان القرآن ال 
 ،یلِک لِ  ــ انٌینورٌ  ب»: دیگویقرآن که م م؟یمعنا را دا ــت قبول کن نیا تیروا نیاگر ا

 یقله نیهم در باال ر اتیدر کل آ فیخاه احــت و قرآن  ــر اتیدر آ« لِلنّاس انٌیب
حت. ا یانیرو ن ب صادق  یبله فالن نکهیا حت از امام  عن فالن عن فالن نقل کرده ا

معاذ اهلل خدا ا ــــتباه  یعنی فهمدیکب نم چیالســــالم( که فرمودند: قرآن را ه هی)عل
 یرا بداند؛ مَن اَفهم العرب یکه لغات عرب ی. کســــدیفهمیهمه مکرده!؟ خدا که گفته 

 ییچه بال نی فهم و معرفه. ا ادیکل]؟[  فکر و  دبر از میفقط افهم  َفهُم القرآن العظ
 م؟یااحتعمار وحماقت خودمان، به آن مبتال  ده طانِیاحت که ما به دحت  

 

ــع ای قالوا عَیْنُ ». میآوریها در آوردند را ما در مکه آن یهمان اطفار نی  ــ  قَال وا یَا  
َضعِیفًا چون  فهمند،ی( حرف ما را نم91)هود،« مَا نَْفقَهُ كَثِیرًا مِمَّا  َق ول  وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِینَا 

حت، چون قرآن را نم ضع ی!. قرآن برافهمندیبر محور قرآن ا  ،یفیمن و  و]؟[،  و هم 
. ولو گهید نهیهم یول میستی هدا هم ن یما خاک  ا ،یفراد هم کم دارا ،یخودت کم

ست  عل م،یال]؟[، ما رحم هم ندار اگر ما را  نیعظمت هم نزد ما ندارد، بنابر ز،یبعز نایل
ما  ندیگویم گرانیکه د یبکشــــند و  که  که کنند و نابود کنند که چرا بر محور قرآن
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ما دار م،یفهمیرا نمآن مام علوم احــــالم دی ــــ . ســــتیمهم ن د،یکنیم انیب رای 
که از اصـــول احـــتنبا  من  یدر آن قســـمت فیقرآن  ـــر نکهی!! و حال امیفهمینم
نمونه  کی"نرــوه الکتاب و ظواهره"  49کردم در اصــل  انزدهم، صــفحه  اددا ــتی

رر حت از کل آ یمخت ض انیکه نو ته؛ قرآن ب یقرآن اتیا حت، وا ض حا حت،  و  حیا
قَدْ جَاءَك مْ بُرْهَانٌ مِنْ »: اتیخودش رو ن احت و رو ن کننده احت، از جمله آاحت، 

ــاء،« رَبِّك مْ وَأَنزَْلنَا إِلَیْك مْ ن ورًا مُبِینال  عرفونی نیکلهم، ال  نی( مَن هُم ک م؟ المکلف174)نس
ل  غه القرآن و ا هان من ربکم، من ربکم  تعرفیمن  همیعل عرفونی نیل جاءکم بر قد 

رب، برهان آمده احت  نیعالِم، رب عادل، رب دانا، رب افرح، رب ابلغ از طرف ارب 
قران برهان  ایآ ســت،یالدالله احــت و ظاهرش حجت ن یقرآن ظن نیا دییگویوقت مآن
ساء« قَدْ جَاءَك مْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّك مْ وَأَنزَْلنَا إِلَیْك مْ ن ورًا مُبِینال» ست؟ین  ن،ی( مبانٌ و مب174،)ن
مام خف یعنی ندیم نییامور را  ب اتیقران،   َةٌ » ک ُدًى وَمَوْعِظ َّاسِ وَه َانٌ لِلن َ َا بَی ه

 هیواضحال، ال لغةالعرب یعنی یواضحال، عرب یعنی الی( قرآنال عرب138)آل عمران،« لِْلمُتَّقِینَ
(، اگر 28)زمر،« یَتَّق ونَ لَعَلَّهُمْ وَجٍق رآنال عَرَبِیّال غَیْرَ ذِي عِ»واضـــح  یفقط، ال! واضـــحال عل

اگردحتور العملِ  ز کِ معالج مجمل  ا؟یاز کجا ب یعوج دا ت  ب  قو انیقرآن در ب
واضــح بفهمد و واضــح بفهماند که  دی ز ــک با ند،یگویبه او  ز ــک نم گریبا ــد، د
ــر ای و بد  یبرا ییزهایچه چ ــت. حاال قرآن   ــور الی"قرآن العرب ف،یخوب اح " که منش
ــــت، و برا تیوال  همیو ائمه)عل غمبریو فقط   میفهمیما آمده را نم تی رب یرب اح

 اتیاصـــالً! و روا میندار یفی کل چیکه مرحوم  ـــدند،  ب ما ه فهمندیالســـالم( م
 غمبریکه خاه به   یرا ی عب یمنها هانیا یمتناقضــه که در دحــت ماحــت البته همه

. ما نرــوه ظواهر را میندار یئمه  ــکرحــول اهلل و ا هخاهِّ ب راتیاحــت، ما در  عب
ح مییگویرا م یا یآ نیما ا م،ییگویم شرک با هانیا یلهیکه بو شود، هر  تیهدا دیم ب

 .میکنیبحث م نیخدا  رحت بشود، ما درباره ا دیچه  رحت با

 

نال» ّال غَیْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ یَتَّق ونَ ق رآ لدالله بودن قرآن عوج  یظن ای( آ28)زمر،« عَرَبِی ا
وَنَزَّْلنَا عَلَیْكَ اْلكِتَابَ »احـــت ک لک؛  تیمقام هدا یبلکه اعوج من کل عوج ف ســـت؟ین

يْءٍ نال لِك لِّ  ــــَ َا ند ب یقرآن نی! ابهی( عج89)نحل«  ِبْی  ایکند آ انیکه خودش را نتوا
 ان،ی ب کند،یم انی ب ال،یو بران الیدخالن یلکل   انی ب کند؟یم انیرا ب یگرید  واندیم

 کندیم انیاحت، هم خود را ب یعال اریبس انِیو ب یواقع اریبس انِیب یعنی ِفعال احت 

 .کندیم انیمجهوالت را ب ریهم حا
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هُ بعضال ]؟[ ب القرآن ر بعض   مام ظلمات را هم  کند،یم ریهم  فس ررایلنفسه غ انیمُفسِّ
وَنَزَّْلنَا عَلَیْكَ اْلكِتَابَ  ِبْیَانال لِك لِّ »و « رالنو یمن الظلمات ال خرجهمیل»: کندیم ری فســــ

 (89)نحل «نی َيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُْشرَى لِْلمُسلِم

 

َدْ» َاتٍ وَلَق َاتٍ بَیِّن ْكَ آی َا إِلَی َاتٍ؛یِّبَ اتٍیَ( آ99)بقره،« أَنزَْلن قا ن نا یلیلطفال خ انیآ  تیع
مگر قرآن معنا کردن  م،یکنیقرآن معنا م میدار میندار یبه کســــ یما کار د،یبفرمائ

 ات،یبعض  اآل ناتیب ریغ ات،یبعض  اآل« وَلَقَدْ أَنزَْلنَا إِلَیْكَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ»ا ــــکال دارد؟ 
ــــت  تی. چون در مقام هداناتیاهلل کلهم ب ات یآ کنی. ولناتیب وَلَقَدْ أَنزَْلنَا إِلَیْكَ »اح

َا یَْكف رُ َاتٍ وَم َاتٍ بَیِّن ق ونَ آی َاحــــِ َا إاِلَّ اْلف َا 99)بقره،« بِه َا  ْکف رُیَ( وَم ما  یعنیبِه  کف رُیو 
 .اتیبِاآل

 

هوالء هُمُ  ناتیالب رِیالقرآن، غ اتِیانَّ اآل قولونی نیفال  نات،یب اتٍیباآل کفریما  ثم،
با د.  یبا د، صغر یبا د، کبر یاهلل العظم تیبا د. آ خواهدیم یالفاحُقون. هر کس

قرآن  اتیآ ندیگویکه اصالً م هایبعض ستین ناتیقرآن، ب اتِیآ ندیگویکه م یکسان
 اتیآ ندیگویم یمنکر هستند. اما بعض خیاصل احت، اصل را از ب رکفر د نیا ست،ین

 .فاحقند نهایا ستین ناتیب کنیهست ول

 

ما نا خواه عرفی ان حاال مع که  ند  نا کرد ما  میالقرآن]؟[ غلط مع ها اال  کفریکرد و ب
اهلل، عن عبادة اهلل، المتخلفون عن  دیالفاحـــقون؛ الفاحـــقونَ عن المعرفه اهلل، عن  وح

 عهیبا ند،   یبا ند، حن یحیبا ند، مس یهودیهمه فاحس اند، چه  هانیکتاب اهلل، ا

 .با ند خواهندیم یاهلل با ند، هر چ تیعالم با ند آ با ند، یبا ند، عرب یبا ند، من

 

 .بها اال الفاحقون کفریوما  ؛دیفرمایم

 

؟چون وصف  اتی. چرا آناتیکفر به ب ایاحت  اتیکفر به آ ایاحت؛  یهم دو بعد کفر
ـــرک بلکه باال ر دلنیا ـــت اَکرِم ز لی]؟[ مش عالم نه ! بلکه  ریغ دیالعالم، ز دیبر ]؟[ اح
نا ال دیز قد انزل ما  ناتیب اتیآ کیعالم. و ل ها  کفریو  ما]؟[  ناتیب اتیباآل یعنیب ا
عَیْنُ مَا نَْفقَهُ كَثِیرًا مِمَّا  قَال وا»یرا قبول دارد ول اتی. آناتیو اما بکونها الب اتیآ یَا  ــــ 
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خدا ما  یچطور نی( بب15)مائده،« قد جاءکم من اهلل نور و کتاب»( ]؟[ 91)هود،«  َق ول 
ـــتعمار مکندیرا آهو فهم م ـــتعمارم ردیرا بگ نیا یجلو خواهدی! و اح : نه دیگو یاح

احت نرو. ابولهن  وانهیمحمد د نیمحمد نرو ا نی: نه نرو، حراغ ادیگوینرو، ابوجهل م
 . وندیم تیچون اگر بروند هدا رد،یگیمردم را م یجلو

 

والّا از  خ،ی ــ نیحــراغ ا دینرو گفتندیبود که در مســجدالحرام هم م یمد  نطوریهم
در محور  م،یقرآن هست یکه ما داع انددهیچرا؟ چون فهم میکنیم رونتونیها بدانشگاه

 .دی ویم یدرس، کبر نیا ید اینرو گفتندیعلت م نیبه ا میقرآن هست حیصح

 

 ند؛یگویم کنندیمجابه]؟[ علم یکه در مقابل علمِ وح ندارندیکه قدرت علم یکسـان
ــــت نرو،  ییهســــت نرو، آنجا یکه معرفت قرآن ییآنجا ندیگوینرو. م که محمد هس

 هانی( ا15)مائده،« قَدْ جَاءَك مْ مِنْ اللَّهِ ن ورٌ وَكِتَابٌ مُبِینٌ»احـــت!!.  وانهیمحمد رحـــول د
 !نورٌ ندیگویمن اهلل کورٌ نم ءکمقد جا ند؛یگویم

 

المِ 15جَاءَك مْ مِنْ اللَّهِ ن ورٌ وَكِتَابٌ مُبِینٌ ) قَدْ» ُحبُلَ السَّ ْضوَانَهُ  ( یَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنْ ا َّبَعَ رِ
ْستَقِیمٍ ( ولقد 16)مائده،« وَیُْخرِجُهُمْ مِنْ الظُّل مَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِْذنِهِ وَیَهْدِیهِمْ إِلَى ِصرَا ٍ مُ

حتنبا  که حدود دوا ابِجئناهم بکتاب در کت حت ب ستیصول ا صفحه ا  شیو چند 
رد آ صول هیاز  ان حتنبا ، اما  ما در ا صول ا صفحه یهادرآن ]؟[ در ا  یاهزاران 

ماد کرده هیدارد و آن چند آ هیچند  ا آ دینیبب دیبگرد به کجاش اعت ند؟ : اهم   نیا
حت، ا حت، ا نیمجمل ا وَلَقَدْ جِْئنَاهُمْ ». ...دورا علما قبول نکردن نیاجما  برخالفش ا

ْلنَاهُ . قران ری: نخندیگویها مفرــــلناه اما آن د؛یگوی( قران م52)اعراف،« بِكِتَابٍ فَرــــَّ

 .ری: نخندیگویم هانیاحت، اما ا نیِّو ب میکرد انیو رو ن ب میکرد انیباز ب د؛یفرمایم

 

ْلنَاهُ عَلَى عِْلمٍ وَلَقَدْ» لنَا  یعنی( 52اعراف،«)جِْئنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَرــــَّ کورکورانه نبوده فرــــَّ
هو آخر کالم اهلل  یفرــــلنا ه ا الکتاب ال  هیو رحمه ربان یعلم ربان یعلم عل یعل
 یدالله احت ولقد جئناهم بکتاب فرلنا عل یمما  قول ظن رًی. بازهم ال نفهم کثی عال
م یهدعلم  مه لقوم ال  ومنون؛ی. و لکن لقوم ال ؤمنونیه لقوم و رح ضــــالل و زح

 .ؤمنونیکند؛ مثل قوم ال دایعمس   ی. زحمت حوزه احت که دروس قرآنؤمنونی
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ْرلِحِینَ وَالَّ ِینَ» ِضیعُ أَجْرَ اْلمُ الةَ إِنَّا ال ن  ك ونَ بِاْلكِتَابِ وَأَقَامُوا الرَّ سِّ ( 170)اعراف،« یُمَ
رائر للناس: شم دارها! یا ه ا ب شمتان را باز م نیکورها ا یا چ قلبتان  کندیقران چ

ته یرا و عقلتان رو فکر ان را فهمتان را و همه  یظلمات را همه یها و همهبســــ
)اعراف  ؤْمِن ونَیُوَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ  یهَ َا بَرَائِرُ مِنْ رَبِّک مْ وَهُدً» کندیرا برطرف م هایکی ار
واعظ باال  دی(  رــور کن57ونب،ی)« یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَْ ك مْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّك مْ( »203،

 یادهیموعظه فا نیا ای. آزندیحرف م ینیاما به زبان چ کندیمنبر رفته و موعظه م
د فهم صددرصد مور دیبا رد،یقلن را بگ د؛یبودن با دیمف یخواهد دا ت؟ موعظه برا

ــد حت ــتریاز عبارت، ب یعنیدرصــد،  200 یبا  از آنچه که امکان دارد بفهمم. چرا؟  ش
 دیجســم احــت با تیمن احــت.  ز ــک که در مقام هدا تیدر مورد هدا نکهیا یبرا
ضحو حت که در ا تِیبا د، در مقابلش هدا انیب ا رورتیروح ا ضح  انشیب دیبا ن او

 .با د

 

ائِرُ مِنْ رَبِّك مْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ یُؤْمِن ونَ هَ َا» ــَ النَّاسُ  هَایُّأَ ایَ»( ]؟[ 203)اعراف ،« بَر
ــت؟یالناس ک هایا ای، «ْقَدْ جَاءَْ ک مْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّک م ــت؟ بق ایآ س ــول اهلل اح  هیفقط رح

 ضیمر هانهیح نیاصدور  یقد جاء کم موعظه من ربکم و  فاءٌ لما ف ستند؟یناس ن
 فهم معارف قرآن  یکه حــنگ احــت جلو ییهانیاحــت، ا ضیها مرقلن نیاحــت، ا

دُورِ وَهُدًى » اندازند،یم فَاءٌ لِمَا فِي الرــُّ یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَْ ك مْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّك مْ وَ ــِ
َةٌ لِْلمُؤْمِنِینَ ما آ 57ونب،ی)« وَرَحْم خ وا  ما چ کمنای( ]؟[   ا  ریز م؟یکرد کاریبقوه 

ـــت ـــت ول ناکم،ی. خ وا ما آ میگ ا  قرآن که مهمتر از  ورات  یبله راجع به  ورات اح
 و که  ای( خدا171)اعراف،« خ   وا مَا آ َیْنَاك مْ بِق وَّةٍ وَاْذك رُوا مَا فِیهِ لَعَلَّك مْ  َتَّق ونَ»احــــت 

 .بفهمد دیبا یو فقط موح دیمرا فهآن  ودیکه نم یزنیحرف م یطور

 

لَْت مِنْ لَدُنْ حَكِیمٍ » م؛یگویرا  شـــت حـــر هم م اتیآ الر كِتَابٌ أ حْكِمَْت آیَا  هُ ث مَّ ف رـــِّ
حف،ی)« إِنَّا أَنزَْلنَاهُ ق رْآنال عَرَبِیّال لَعَلَّك مْ  َعْقِل ونَ»، «خَبِیرٍ «  وَكَ َلِكَ أَنزَْلنَاهُ حُْكمال عَرَبِیاّل( »2و
رَّْفنَا فِي هَ َا ( »9)احـــراء،« یَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَْقوَمُ رْآنَإِنَّ هَ َا اْلق ( »37م،یه)ابرا وَلَقَدْ صـــَ

یدُهُمْ إاِلَّ ن ف ورًا َا یَزِ َ َّكَّرُوا وَم ِاْلحَسِّ نَزَلَ وَمَا ( »41)احــــراء،« اْلق رْآنِ لِی َاهُ وَب ِاْلحَسِّ أَنزَْلن وَب
ــِّ  ْلنَاكَ إاِلَّ مُبَش ــَ انِكَ( »105)کهف،« رًا وَنَ ِیرًاأَرْح ــَ رْنَاهُ بِلِس ــَّ  نی( عج97م،ی)مر« فَإِنَّمَا یَس

احــت،  سیآحــان! مطالن، عم یِاحــت! عرب یعرب امبریبلســانک، لســان   ســرناهیاحــت! 
رَ بِهِ اْلمُتَّقِینَ وَ  ن ِرَ بِهِ قَوْمال ل دًّا» انِكَ لِت بَشـِّ رْنَاهُ بِلِسـَ  نقدری( قوم ل د ا97،می)مر« فَإِنَّمَا یَسـَّ

که ان ار به قرآن  غمبریبلدند.   یعرب یبار بروند ول ریز ســــتندیکه حاضــــر ن دنفهمن
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 ی: نه، وقتندیگوی؟ م دیقبول دار یغمبریمرا به   ای: آدیگویم کند؟یکار مچه کندیم
 !چیگرهینه که د ندیگویکه م

 

 انیالداّلالت نبا ــــند، اگر محتاج به ب نَتیُِّب ات،یآ نیاگر ا خواندیرا که م اتیآ اما
ـــد، خوب ا ـــول با  ـــول را که قبول ندارند، اگر خود آ نهایرح الداّلالت  نَتیُِّب اتیرح
فرــاحت  سیاز طر یفرــاحت و بالغت نبا ــد که حت یقله نینبا ــند و اگر در باال ر

افرح بودن و  سیقرآن از طر یمعنا. ول سیها را جلن کند چه برحد از طرآن  واندینم
 تیرا هدا ســتندیبلد ن یرا که عرب نی ا چه رحــد از نظر معنا، مشــرک ،یابلغ بودنِ لفظ

ــــت؟  یکند؟ باز ظن تیهدا  واندیآنوقت ما را نم کندیم رْنَاهُ »الداّلله اح فَإِنَّمَا یَســــَّ
رَ بِهِ اْلمُتَّقِ انِكَ لِت بَشـــِّ ( و نحن اَلَدُّ مِن القوم الل ُّد؛ 97م،ی)مر« وَ  ن ِرَ بِهِ قَوْمال ل دًّا ینَبِلِســـَ

 .دیفهم  ودیقرآن را نم مییگویکه م میها ما هستنفهم  ر از آن نفهم

 

َةً وَذِْكرَى لِقَوْمٍ  أَوَلَمْ» ِكَ لَرَحْم َابَ یُْتلَى عَلَیْهِمْ إِنَّ فِي ذَل ْكَ اْلكِت َا عَلَی َّا أَْنزَْلن یَْكفِهِمْ أَن
« كِتَابٌ أَنزَْلنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِیَدَّبَّرُوا آیَا ِهِ وَلِیَتَ َكَّرَ أ وْل وا األَْلبَابِ( »51)عنکبوت،« یُؤْمِن ونَ
رْنَا اْلق رْآنَ لِل ِّْكرِ فَهَْل مِنْ مُدَّكِرٍوَلَ( »29،)ه قمر چهار  ی(. در حـــوره32)قمر،« قَدْ یَســـَّ

وَلَقَدْ »]؟[  رینخ م؛ییگویالقرآن ما م سرنایو لقد  د؛یگویذکر  ده قران م هیآ نیمر به ا
رْنَا اْلق رْآنَ لِل ِّْكرِ فَهَْل مِنْ مُدَّكِرٍ لٌ )لَقَ هُإِنَّ( »32)قمر،« یَســـَّ «  ( وَمَا هُوَ بِاْلهَْزلِ 13وْلٌ فَرـــْ

بالهزل 14،ی)اعل با  ــــما حرف م ه؟یچ یعنی(  ما طور دیکه بفهم زنمیمن دارم   یا
 ؟ ستین ی وخ نیا ای!!. آدیکه نفهم میگویم

 

ْرلٌ )» د؛یگویم قرآن سته« ( وَمَا هُوَ بِاْلهَْزل13ِإِنَّهُ لَقَوْلٌ فَ  مام  کندیها رو باز م مام ب
إِنَّ الَّ ِینَ یَْكت مُونَ مَا » کندیرا که گنگ احـــت و مجمل احـــت را  مام باز م وحـــتهای 

خدا دارد  ســـت؟ی( ناس ک159)بقره، «لنَّاسِأَنزَْلنَا مِنْ اْلبَیِّنَاتِ وَاْلهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِ
ْلبَیِّنَاتِ وَاْلهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ إِنَّ الَّ ِینَ یَْكت مُونَ مَا أَنزَْلنَا مِنْ ا» زند؛یحرف م

منظور  وقت کی ســــت؟یچ کتمونی« فِي اْلكِتَابِ أ وْلَئِكَ یَْلعَن هُمْ اللَّهُ وَیَْلعَن هُمْ الالَّعِن ونَ
خدا هست  اتِیوقت هم آ کی ست؟یخدا ن اتِیآ ات،یهست فقط و آن آ اتیآ کتمونی

هُ إاِلَّ اْلمُطَهَّرُونَ» م؛یقرآن احــت و معتقد میرویوما قربونش هم م ( 79)واقعه،« ال یَمَســُّ

 !ستین ناتیِّب مییگویم یول
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  ــودیقرآن را نم اتِیآ ند،یگویکه م یکســان ناتیالب هیالقرآن اتیکتموا کون اآل فقد
 مام « أ وْلَئِكَ یَْلعَن هُمْ اللَّهُ وَیَْلعَن هُمْ الالَّعِن ونَ» د؛یفرمایقرآن م ستین نیِّو قران ب د،یفهم

نده ند،یعالم او را لعنت م یهالعنت کن ِهللَ» عالیاللهم العنهُم جم کن ْدَهُ  يِّفَب یثٍ بَع حَدِ
 میحاال برگرد میکنیمقدار اکتفا م نی( به هم50)انسان،« یُؤْمِن ونَ

 

 [؟]-

 

 معنا کنم خواهمیم -

 

 [؟]-

 

 نیو مانند ا تیروا نیا ای ال؛یاوالً و ثان مییگویالقرآن ]؟[ ما م عرفیکه  کنندیم نقل
 یکه لغات عرب یکســان یقرآن را همه بفهمند، حت  ــودینم نکهیاند بر انص اتیروا
ــــت مورد   وانندیرا ]؟[ کردند نم یو آداب عرب دانندیم بفهمند، اگر گفتند نصّ اح

 ریکردم،  فســ انیکردم،  ب انیمن ب دیگویدارد، خدا م عواچون با خدا د ســتیقبول ن
را  اتیروا نیا مییگوی: نه. ما هم مندیگویم هانیاحـــت، اما ا نیکردم، نور احـــت، مب

 .مردم بگو یرا بفهم بعد برا تیآقا روا م،یقبول ندار

 

ما فرموده  کند،یفرق م فهمیبا  عرفی فهم،یالقرآن من خو  ]؟[به نفرمود:  عرفی: ان
هُمْ ظ ْلمال وَعُل وًّا» علمیوهناک  فهمیو هناک  عرفیهنا  تَیْقَنَْتهَا أَْنف ســُ «  وَجَحَدُوا بِهَا وَاحــْ

 یعنیانفسهم  قنتهایکه قوم ل دند و جحدوا بها و حت یکفار د،یگوی( کفار را م14)نمل،
 هانی، مومن نشــدند، اقبول نکردند کنیقرآن احــت، ول اتِیآ ات،یآ نیکردند که ا نیقی

ــــت، معرفت ا یگریعرفوا]؟[ اما معرفت مطلن د ــــت که در عمس قبول قرار  نیاح اح
فت دیریبگ لن را بگ یعنی. معر هم اعلم  طانی ــــ رد،یو در عمس قبول قرار بگ ردیق

اصول و الفقه و الفلسفه، و همه را بلد احت.  علماحت از نظر اصطالح، اعلم العلماءِ
علم دارد معرفت ندارد؟ در اصــــول  طانیمعرفت هم دارد؟ بله  ــــ ایعرفان دارد اما آ

 طانی  نشیالسالم( : رُبَّ عالمٍ قَتَلهُ جَهل ه که اول هیهست عن االمام الرادق )عل یکاف
حت،  ضربنی داند،یاحت، عالم هست، اصطالحات را م  یحت داند،یرا م همهرا بلدا
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ــت باما قَتَلهُ جَهلَه معرفت  کند،یاجتهاد م ــ نیندارد.  ب فرق اح  یمعرفت و علم. کس
 االن دوز که در مشهد بود، درس نخوانده بود  ریهست که درس اصالً نخوانده مثل  

سان حول اهلل و  یاما معرفت دا ت. البته ک ستند که هم معرفت دارند هم علم؛ ر هم ه
که معرفت هم هستند  یالسالم( مجمع المعرفه و العلم هستند. کسان هی)علهارائمه اط

ــان یدارند، اما علم اصــطالح ــتند که علم اصــطالح یندارند، کس دارند اما  یهم هس
 .معرفت ندارند

 

ما عد برا یالقرآن  ب معن علمیالقرآن، ال  فهمیالقرآن، ال  عرفی ان مردم  یرا بفهم ب
 الیکه مخاطن احــت. ثان یالقرآن من خاطن به]؟[ قرآن را فقط کســ علمیبگو که: انما 

حول اهلل مخاطن، متق ست؟یمخاطن در قرآن ک  نیمخاطن، کفار مخاطن، ملحد نیر
شرک ْررِ )» ست؟یالناس چ هایا ای خاطن،م نیمخاطن، کل مکلف نیمخاطن، م ( 1وَاْلعَ

رٍ ــْ انَ لَفِي خ س ــَ الناس! ناس فقط رحــول  هایا ایکه قرآن دارد  ییخطابها نیا« إِنَّ اإلِنس
 اهلل و ائمه هستند؟

 

هِمْ قَوْالً بَلِیغال»ها خطاب دارد قتو یبعضـ  یی( در جاها63)نسـاء،« وَق ْل لَهُمْ فِي أَنف سـِ
َسنَةٌ لِمَنْ »بزرگوار احت  غمبریهم که خطاب به   ْحوَةٌ حَ ُحولِ اللَّهِ أ  لَقَدْ كَانَ لَك مْ فِي رَ

اخترــاه به  ی( فقط خطابا 21زاب،)اح «كَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَاْلیَوْمَ اآلخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِیرًا
 یرحول احت رحول اگر به وجه  خر غمبریاو با د.   یدارد که حکمش برا غمبری 

حت، اگر به وجه نوع حول ا حت باز ر حت. اگر  یمخاطن ا حول ا حت باز ر مخاطن ا
حت که  حوم مخاطن ا َسى أَ»در وجه  یَبْعَثَكَ رَبُّكَ  نْوَمِنْ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَ

ال یَحِلُّ لَكَ النَِّساءُ »اختراه به آن حضرت دارد  نی( بله ا79)احراء،« مَقَامال مَحْمُودًا
ن هُنَّ إاِلَّ مَا مَلَكَْت یَمِین كَ وَكَانَ  مِنْ بَعْدُ واَل أَنْ  َبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَْزوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُســــْ

جا بب احــــت، چند  ا زن  نی ا هم غمبری(  52احزاب،« ) يْءٍ رَقِیبالاللَّهُ عَلَى ك لِّ  ــــَ 
ته ند،یها هم بمآن یاگر همه ،یاگرف بده ر ندار کی ،یهمه راهم طالق   یزن حس 

 .احت غمبریمخروه   نیا ،یریبگ

 

ـــ عرفیبه انما  ییهر جا  ب ـــت. اوالً  دیالقرآن من خوطن به برح ـــتدالل غلط اح اح
حت که بزرگتر یبرا علمیو  فهمی علم،یو  فهمیه: و نفرمود عرفیفرموده   نیهمه الزم ا
را  اتینی مام د کند،یاهلل را ثابت م تیالوه کند،یکه رحالت رحول را ثابت م یحجت

ــالً و فرعال ثابت م ــت. مگر ما حجت نیهم کند،یاص مگر  م؟یاز قرآن دار ریغ یقرآن اح
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شرک نیاز ا ریغ حت که م ح نیو ملحد نیا سلمان م یلهیبو  غمبریبعد    دندیقرآن م
ــــت ثان عرفیانما  نیا کردند؟یرا قبول م من خوطن]؟[ به،  ب من خوطن به  الیاح

 یعنیالقرآن  عرفیانما  یدارد. در بُعد معرفت ادیبلکه مخاطن ز ســــتین غمبریفقط  
 ســــتیمعرفت ن نیفقط بفهمد و قبول نکند، که ا کهنیکند نه ا دای  یمعرفت حســــاب

بفهمد، قبول کند،  عقل کند عمل کند. مراحل  ؛یعنی عرفیاحــــت.  یمعرفت یبلکه ب
 .القرآن من خوطن به عرفیانما  هیاربعه من المعارف القرآن

 

گفــت و امــام  یمطلب فــهیکــه؛ ابوحن کننــدینقــل م تیــروا فــهیراجع بــه ابوحن ایــ
حرف از قرآن  کیفال. ال  فهم من القرآن حر فهیابوحن ایالسالم( فرمودند:  هیصادق)عل

که ایبفهم ی وانینم ما  قا  ــــ قل م تیروا نی. آ که منظور روا یکنیرا ن  تیبفهم 
 ست؟یانت ال  فهم من القرآن حرفال، منظور از حرف چ د؟یبگو خواهدیو چه م ستیچ
ــت؟ آ ایآ ــان الف الم م ایمراد از حرف، حروف مقطعه اح را،  میالف الم م م،یمنظور 

البته حروف مقطعه حرف  سـت،ین هانیمنظور ازحرفال ا یصـاد احـت؟ ول میالف الم م
و کلمات حرف هستند، متشابهات و  اتیحرف احت، آ میوالقرآن الحک نیاحیاحت، 

ــتند. اصــالً کلمات، از حروف  شــک حکماتم  ــده  لیحرف هســتند، همه حرف هس
ُحوَر از آ لیاز کلمات  شک اتیآ کهنیاحت، کما ا  ده.  ب مراد  لی شک اتی ده و 

از حرفال، حروف مقطعه نبوده چون اصــــالً بحث، حــــرِ حروف مقطعه نبوده، چون 
فرمودند که: ال  عرف  شــــانیا بهاز قران داده و امام  هیمخالف فالن آ یفتوا فهیابوحن

 ند؛یگویمن القرآن حرفال. ال  فهم من القرآن حرفال  ب ا ــکال اول و حــؤال اول که م
 .با د گونهنیا  واندینم رینخ مییگویروف مقطعه احت ممنظور از حرفال ح

 

 28 یاحــــت حروف هجاء قرآن یحروف هجاء قرآن نیحرفال هم ند؛یگویم یبعضــــ ای
ـــت ا ـــتهیالف را نم یمعنا فهیابوحن یعنی. فهمدیحرف را نم 28 نیحرف اح و  دانس

ها هم حفها و بچه ها،وانهیرا که د نیالف ممکن احت الم با د؟ ا کردهیفکر م دی ا
 ست؟یاز حرف چ ظور.  ب منفهی ا چه رحد به ابو حن دانندیم

 

حرفٍ و  یاهلل عل عبدیَو معنا برثال حرف و  ــــعر طرف ه و جانِبُه و من الناس من  حرفال
صابَه خ صابَتهُ فتنهٌ اِنقلنَ عل رٌیمِن ا : جاننٌ من یعنیوجهِه. حرفٌ  یاطمَئَنَّ بِه و مِن ا
 فه،یدارد جانن نص و ظاهر، جانن رمز، جانن لط یحاال؛ قرآن جوانب ه،یجوانن عبود
 هی)عل نیاالمام الحســـ یرویچهار جانن دارد. لِلقرآن جوانن اربع کما  ،جانن حقائس
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سالم( عن عل س هی)عل نیرالمؤمنیام یال سالم( ]؟[ ف سن ریال انما عباره ان القرآن  یبح
 ]؟[ یعل

 

العباره واال اره والطائف والحقائس، حروف اربعة  ی: علاءی اربعةِ ا یکتابَ اهلل عل اّنَّ
ــــت، ا یعنی «  ال یَمَســــُّهُ إاِلَّ اْلمُطَهَّرُونَ »که  نیجوانن اربعة. حرف در جانن کالم اح

ــــاره  ،ی حت اللفظ یمعنا یعنیالعباره  یچند جانن دارد عل نی( ا79)واقعه، واال 
ــــاره، والحقائس  یعنیلفظ، والطائف  زباال ر ا یعنی باال ر از لطائف.  یعنیباال ر از ا 

 ی. عوامِ مســلمان، کســطوراحــتنیوالعبارة  لِلعَوام، اللهم اجعلنا من العوام، واقعال هم
چه برحــد به  دانندیها هم نمقرآن را بداند. عرب یاحــت که؛ کل  رجمه  حت اللفظ

 !هاعجم

 

آنقدر قرآن را از ما  دانند،ین را نمقرآ یها هم کل  رجمه  حت اللفظعرب متاحـــفانه
العباره واال اره والطائف والحقائس.  اءیاالربعة اال  یاند. انک کتاب اهلل علدور کرده

 اءیانب ســـت،ین یکه حرف نجای.  ا ااءیوالعبارة للعوام واال ـــاره للخواه والطائف لالول
ــتندین نجایکه ا ! گهید میفهمیب مما هم عبارت را هم ا ــارت را هم لطائف را خو س

نا بارت را از لفظ، ا ـــــارت را از مع نا یع طائف را از مع عد  یاول، ل ما بَ دوم، و ا
که  ابع  یایوآله( و نب هیمثل؛ رحــــول اهلل )صــــلوات اهلل عل اءی. انباءیوالحقائس لالنب

ضرت ع حت مثل ح حول اهلل ا سالم( هم که در همان  هی)علهو ائم م،یبن مر یسیر ال
ـــتند ا یو عرـــمت یبعد معرفت را  التی هللو یعنی فهمندیرا م سیبزرگواران حقا نیهس

که  یا ــراف دارند. آن حقائق زیرا ن التی هللو یاضــافه بر حالت لفظ یعنی. فهمندیم
از جمله حروف مقطعه )الفاظش( از  ن،یاخترــاه دارد به معرــوم ف،یدر قرآن  ــر
اصالً نفرموده احت امّا حکم  تال،فیلفظال و ا ارةً و لط فیکه قرآن  ر یالبجمله آن مط

ردرش را ب انیرا خداوند در قرآن ب حول ب انیکرده اما م ردرش را به ر  انینکرده، م

 .که رحول بتواند صاحن حنت با د کندیم

 

کرد. اللهم ا ــرح صــدورَنا بنور  میهم دارد که انشــاءاهلل عرض خواه یگرید یها تمه
و جنبنا ان ال  حنُّ  یو وفِّقنا لما   حِنُّ و  رض میو معارف القرآن العظ مانیالعلمِ و اال
 .و رحمه اهلل کمیوالسالم عل یو ال  رض

 


