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شرح احادیثی و آیاتی در وصف قران

بِسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحیِمِ
ألحَمدُ هللِ ربِّ العالَمینَ وصلّی اللّه عَلَی مُحمّدٍ وَعَلَی آلهِ الطّاهِریِن

اعوذ باهلل مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم ،بسم اهلل الرّحمن الرحیم ،فالنخضع بالقرآن کما للّـــه و
انه خیر کالم للّـه

ما چطور در عبادت دو بُعدی عمل میکنیم؛ یک بُعد این که نها یت خضــــو را در
محضــر حس حــبحانه و عالی داریم ،و بُعد دیگر ،این نهایتِ خضــو در انحرــار حس
حــبحانه و عالی احــت؛ ــریک ندارد ،بدیل و وکیل و نظیر ندارد .که اگر ما غیر خدا،
دیگری را با او عبادت کنیم ،کمتر از این؛ برابرِ او ،بیشــــتر از او ،خیلی کمتر از او که
ریا با ــد ،این عبادت باطل احــت ،نه نها واجن نیســت و راجح نیســت بلکه حرام
ا حت .نمیخواهیم قیاس کنیم ،همانطوری که خداوند در معبودیت واحد ا حت و در
کلِّ مراحل معبود یت واحد احــــت ،کتاب اهلل هم در کلِّ مراحل دعو ی و علمی و
معرفتی و وجیهی و هدایتی واحد ا حت .کما اَنَّ مِن الناسِ النَ سناس مَن یُلحِدونَ فی
اهللِ فال یَعبدون اهلل[؟] اَو یُشــــرِکونَ باهلل وَ یَعبدونَ مَعَهُ غیرَه ،اولیائَهُ فی عبادت اهلل او
یُوحِدون اهلل ،چهار دح ـته هســتند؛ آن دحــتهای که عباد شــان صــحیح احــت کســانی
هســــتند که؛ یُوَحِّدون اهلل عالی فی عباد ه ،ال اِلحادًا وال اِ ــــراکال و ال رعائال ک لک
القرآن [؟] الدعوه ،قران که نامهی آ حمانی ا حت و آخرین نامهی آ حمانی ا حت که از
خدای واحدِ معبودِ مقرــود ،برای کلِّ مکلفینِ عالم آمده احــت ،ب باید خضــو در
برابرِ آن باال رین خ ضو با د ،کما اینکه خ ضو در برابر حس هم ،چنین ا حت .اوالً
خ ضو در کلِّ معارف قرآن باید باال رین خ ضو با د و ثانیال برای قرآن ریک قرار
ندهیم؛ کتن اربعه وحایل الشیعه و ...حتی کلمات رحول اهلل (صلوات اهلل علیه وآله)،
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ـــریک قرآن نیســـت .کلمات ائمه ـــرکت با قرآن ندارد ،اینها مبیِّن هســـتند ،اینها
ُفس ـرند .ا چه رحــد که حوزه یا حوزههایی فقط به غیر قرآن
موضــح هســتند ،اینها م ّ
وجه کنند .وه ا الحاد العلمی ،هؤآلء ال ین یدرحــون غیرَ القرآن فقط ،و ال یدرحــون
القرآن ،هؤآلء ملحدون علمیال.

اگر با قرآن غیر قرآن را 50 ،در صد این  50در صد آن( ،نه آن در حا یهی قرآن با د
نه!)؛ اجماعات ،ــــهر ها ،روایات و همهی نظرات ،اگر 50درصــــد آن را بخوانند 50
درصد این را ،این ا راک احت؛ ا راکِ علمی به قرآن احت.

اگر قرآن اصـــل با ـــد و بعضـــی وقتها غیر قرآن را هم داخل آن کنیم که بر خالف
قرآن احت ،این ریا احت .ب ما؛ یا ملحد هستیم یا مشرک هستیم یا مرائی هستیم و
موحد فقط رحـول اهلل (صـلوات اهلل علیه وآله) و ائمه معرـومین و علمایی که محور
علمی و ا حالمی آنها کالً قرآن ا حت[ ،؟]القرآن کما هلل و انه خیر کالم اهلل کل کالم
اهلل خیر ،و لکن الخیر؛ علمه [؟] التی ال ســـاوی و ســـاما عباره عن القرآن ،وقد روی
عن االمام ال رادق (علیه ال سالم) ،مقداری از این حدیث را بحث کردیم باز هم بحث
خضـــع لَه و لم یَرِقَّ علیه و لم [؟] حُزنال او وَجالً
میکنیم اَنَّه قال :مَن قرأ القرآنَ و لم ی َ
فی حـرِّه فقد [؟] بحزنٍ ـهللن اهلل و خســر خســرانال مبینال ،در برابر قرآن قرار گرفتن حــه
رکن دارد ،و هر حه رکن در محور قرائت قرآن ا حت ک سانی که قرائت قرآن و الوت
قرآن و ر یل قرآن ندارند که کالً از معرکه بیرون هســـتند اصـــالً و آنها حالت الحاد
علمیدارند ،اما کسانی که قرآن را میخوانند و فکر میکنند و برای فهم معنای قرآن،
قرآن را میخوانند ،این حـــه حالت رکنی را باید دا ـــته با ـــند .من قرأ القرآن و لم
یخضع له را بحث کردیم.

نتیجهی خ ضو ولم یرق علیه ا حت اگر ان سان ن سبت به معارف قرآن خ ضو دا ته
با د ،باید بداند؛ این کتابی ا حت که خدا برای فهم فر حتاده نه صرفال برای خواندن.
خیلیها در این مرحله گیر هســــتند ،حاال بعد بحث میکنیم آنها میگویند که؛ این
قرآن انما القرآن [؟] و غلط هم مع نا میکنند و لم یرق عل یه و لم [؟] حزنال او ولجدا
فی حرک فقد [؟] بحزن هللن اهلل و خسر خسرانال مبینال فقاری القرآن یحتاجُ الی ثالثه
ا ـیاء؛ قلنٍ الخا ــع و بدنٍ فارق و موضـعِ الخاه .حــه بعدی احــت ،هندحــهی قرائت
قرآن دارای حه ضلع ا حت .یک ضلع درونی و یک ضلع برونیِ مت رل و یک ضلع
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برونی منفرل .الضلع االول :قلنٍ خا ع ،این ضلع اول ،ضلع درونی احت یعنی قلن
خا ع!

و ضلع الثانی :ضلع برونیِ مترل ،بدنٍ فارق ،یعنی بدن خسته نبا د ،نه قلن خسته
و گرفتار با د و نه بدن خسته و گرفتار با د .کما اینکه در حال نماز اینچنین احت.
باید بهترین حاالت را برای نماز انتخاب کرد ،نه اینکه همهی کارها را کردم خستهام
و موقع خواب با زحمت و با چرت نماز بخوانم .ذلک [؟]ال یهلل ون الرــــاله اال و هم
کســالی ،نماز در حال کســالت اهانت احــت نســبت به مقام مقدس ربوبیت ،ب قلنٍ
خا ع که ضلع درون ا حت و بدنٍ فارق که ضلع برونیِ مت رل ا حت ،ب بدن فارق
با ـــد و هر دو جزءِ انســـان ،از هر چه غیر قرآن احـــت خود را خالی کند و متوجه به
قرآن با د.

وموض ـعٍ خاه؛ یعنی موقع قرائت یا دبر در قرآن در جایی با ـی که آن مکان خالی
با د از؛ چیزهایی که چشم ،گوش ،دل ،حب ،فکر و یا بخشی یا کلِّ انسان را به خود
متوجه میکند و انســــان از د یدن و ــــن یدن و فهم یدن آ یات و فکر در آ یات ،و [؟]
احتناره به انوار آیات ،دور می ود.

ال اله ،االاهلل موانع با ید کنار برود ،موانع درونی :دل مامال متوجه حس با ید با ــــد و
موانع برونی :بدن کامالً باید راحت با ـــد آنطور که خســـتگی بدن خســـتگی روحی
نیاورد ،اگر قلن ناراحت احت ولی بدن انسان راحت احت ،خستگی داخلی خستگی
ظاهری میآورد .و موضــــعٍ خاه یعنی جایی که خالی با ــــد از مزاحماتِ فهمِ در
قرآن .مو ضعٍ خاه و اذا خ شع هلل قلبُه ،فَرَّ مِنه ال شیطان الرجیم ،ال شیطان الداخلیه و
الخارج یه ال َّ ینَهم یَرــــبون عن حــــب یل فهم القرآن العظیم ،واذا فرَّق نفســــ ُه مِن
االحـــباب ،جرَّد قلبُه لِلقرائَه ،کدام احـــباب ؟االحـــباب المزاحمه ،االحـــباب التی [؟]
االنســـان علی ما فَکَّر او وقد االنســـان عن مرادات اهلل عالی ،احـــباب و اال وَ َّقوا الی
الوحیله.

ما و حایلی باید دا ته با یم از برای فهم قرآن ،و حیله لغوی ،و حیله عقلی ،و حیله
فکری ،و حیله معرفتی ،و حیله قوی و انوا و حایلی که ما را به مرادات خداوند ،در
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آن ابعاد گوناگونی که دارد؛ علمال و عق ید ال و َخل قال و عمالً ،ما را نزد یک کند .اما
نفس ـه مِن االحــباب ،جرَّد قلبُه لِلقرائه،
احــباب منافی را باید کنار بگ اریم .واذا َفَرَّق ُ
فمَن القلن؟ هنا لیب اللِّســـان ،القلنُ هو القارم ،ما با زبان قرائت میکنیم اما معنا به
مغز ما نمیرود ا چه ر حد به صدر ما ا چه ر حد به قلن ما« .وَقلْ لَهُمْ فِي أَنف سِ هِمْ
قَوْالً بَلِیغال» (ن ساء )63،این قرآن ر حا حت .ر حاحت از چ شم ان سان ،از زبان ان سان ،از
عقل ان سان ،فهم ان سان ،صدر ان سان ،فکر ان سان و باید به مرکز فرماندهی کل قوای
وجود انســان که قلن احــت برحــد .محور وجود انســان قلن احــت ،قلن باید منور به
انوار قرآن بشود ،فقط خواندن نیست.

نفســــه مِن االحــــباب ،جرَّد قلبُه لِلقرائَه .قرائت برای "قلن"
بنابرین ببینید؛ واذا فرَّق ُ
ا حت ،این زبان و حیله ا حت که "قلن" مت کر ب شود ،گوش و حیله ا حت ،چ شم و حیله
ا حت ،دیدنِ چ شم که آیات قرآن را میبینید ،و حیله ا حت که به قلن بر حد و نیدن
گوش وحیله احت که صدا به قلن برحد و خواندن زبان وحیله احت که به قلن برحد.
این لفنِ گوش و گوینده و فر حتندهی زبان و بینندهی چ شم؛ این حه ع ضو گیرندهی
الفاظ و اصوات و عبارات قرآنند که به قلن برحد ،محور آنجاحت.

واذا فرَّق نفسُه مِن االحباب ،جرَّد قلبُه لِلقرائَه فال یعترِضه عارضٌ فَیَحرُمَهُ نورَ القرآن
و فوائدَه ،اینجا با ید مقداری مکث کرد .از این گونه عرایض ما ز یاد کردهایم ،ولیکن
ظاهرًا آخرین مرحلهای احــت که ما با قرآن ــریف ماس داریم ،حاال  10حــال یا20
حال یا 30حال ،کمتر یا بیشتر ،ظاهرًا در حرازیری عمر جریان چنین احت.

باید در این عبارت عظیمه وقف کنیم که امام صــادق (علیه الســالم) راجع به ادب و
نفس ـه مِن االحــباب ،جرَّد قلبُه لِلقرائَه فال
ر ین قرائت قرآن فرمودهاند که؛ واذا فرَّق ُ
یعترِضه عارضٌ فَیَحرُمَهُ نورَ القرآن و فوائدَه ،عوارض چیه؟ من الناس النسناس من [؟]
قول الم شرکین [؟] ( صلوات اهلل علیه) قائلین قالوا؛ «قَالوا یَا عَیْنُ مَا نَفْقَهُ كَثِیرًا مِمَّا
َقول» (هود[ )91،؟]! من و رانمیفهمم این یکی ازع رهاحــــت .لغات الرِحــــالَه ابیَ ُ
ن
اللُّغات ،مگر اینطور نیســت؟ همانطور که معجزات رحــاالت باید گیج و گنگ نبا ــد،
گیج و گم نکند ،مبهم نبا ـــد ،مجمل نبا ـــد ،مبین با ـــد ،در باال رین درجاتِ بیان
با د؛ رحول خدا که فرحتادهی خداحت هم ،عملش ،زبانش ،کتابش ،بیانش ،احکامش،
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نباید گیج کننده با د ،نباید مجمل با د ،نباید ظنی الدالله با د ،نباید ک الدالله
با د ،باید قطعی الدالله با د ،فوق [؟].

قطعی الدالله مراحلی دارد ،بَیِّنُ الدالله مراحلی دارد[ .؟]من الموانع التی َرــــدُ بَینَ
المُکلَّفین و بین [؟]منشــــور وال یت اهلل عالی القرآن العظیم اَنَّنا ال نفهم ،ال نفهم! من
مسک میکنم به روایت :انَّما یعرف القرآن من خوطِنَ بِه نقول کما [؟] زیاده.

اوالً انَّما یَعرِفُ القرآن من خوطن بِهِ اذا عارف القرآن [؟] ،چطور ــــده آقای مرجع
قلیدِ فرــــیحِ بلیغِ زبان دارِ حــــاده بیانِ رو ــــن بیان ،دارد حرف میزند ،بعد دارند
میگویند که؛ یکی از کســانی که احتماالً نوکر بعض ـی از نوکرهای ایشــان هســت نقل
کرده احــت که آقا اللند .آقا حرف بلد نیســتند بزنند .آقا حرفشــون ظنی الدالله احــت
قبوله! وقتی که آقا کالً ب یانش رو ــــن احــــت و خودش هم میگو ید که ب یانِ من
رو نترین بیان احت ،کسی که احتماالً رفیس احت با نوکری از نوکرهای آقا ،میگوید:
آقا الل ا حت! غلط کردها حت که میگوید الل ا حت .حاال روایتٌ مِن الروایات التی ال
نَعرِف اَنَّها من الرُُّوات ،ناقلین عن العِلم او ،ال؟ قول :اِنَّما یعرف القرآن من خوطن به
لو کان [؟]ان القرآن ال یفهمه الّا رحول اهلل (صلوات اهلل علیه وآله) و االئمه من بعدِه.
اگر این روایت این معنا را دا ــت قبول کنیم؟ قرآن که میگوید« :نورٌ بیانٌ لِکلِ ـی،
بیانٌ لِلنّاس» در آیات خاه احــت و قرآن ــریف در کل آیات هم در باال رین قلهی
رو ن بیانی ا حت .اینکه بله فالنی عن فالن عن فالن نقل کرده ا حت از امام صادق
(علیه الســــالم) که فرمودند :قرآن را هیچ کب نمیفهمد یعنی معاذ اهلل خدا ا ــــتباه
کرده!؟ خدا که گفته همه میفهمید .کســــی که لغات عربی را بداند؛ مَن اَفهم العربی
فقط افهم َفهُم القرآن العظیم کل[؟] فکر و دبر از یاد فهم و معرفه .این چه بالیی
احت که ما به دحت یطانِ احتعمار وحماقت خودمان ،به آن مبتال دهایم؟

قالوا یا ــعین همان اطفاری که آنها در آوردند را ما در میآوریم« .قَالوا یَا ــعَیْ ُ
ن
مَا نَفْقَهُ كَثِیرًا مِمَّا َقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِینَا ضَ عِیفًا» (هود )91،حرف ما را نمیفهمند ،چون
بر محور قرآن ا حت ،چون قرآن را نمیفهمند! .قرآن برای من و و[؟] ،و هم ضعیفی،
خودت کمی ،افراد هم کم داری ،ما خاک ای هدا هم نی ستیم ولی همینه دیگه .ولو
ال[؟] ،ما رحم هم نداریم ،ل ست علینا بعزیز ،عظمت هم نزد ما ندارد ،بنابرین اگر ما را
بکشــــند و که که کنند و نابود کنند که چرا بر محور قرآنی که دیگران میگویند ما
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آنرا نمیفهمیم ،ــــ ما دار ید مام علوم احــــالمیرا ب یان میکن ید ،مهم نیســــت.
نمیفهمیم!! و حال اینکه قرآن ـــریف در آن قســـمتی که از اصـــول احـــتنبا من
یاددا ــت کردم در اصــل انزدهم ،صــفحه " 49نرــوه الکتاب و ظواهره" یک نمونه
مخت رری ا حت از کل آیات قرآنی که نو ته؛ قرآن بیان ا حت ،وا ضح ا حت ،و ضیح
احت ،خودش رو ن احت و رو ن کننده احت ،از جمله آیات« :قَدْ جَاءَكمْ بُرْهَانٌ مِ ْ
ن
رَبِّكمْ وَأَنزَلْنَا إِلَیْكمْ نورًا مُبِینال» (نســاء )174،مَن هُم کم؟ المکلفین کلهم ،ال ین یعرفون
ل غه القرآن و ا ل ین یعرفون علیهم من یتعرف قد جاءکم بر هان من ربکم ،من ربکم
رب عالِم ،رب عادل ،رب دانا ،رب افرح ،رب ابلغ از طرف این رب ،برهان آمده احت
آنوقت میگویید این قرآن ظنی الدالله احــت و ظاهرش حجت نیســت ،آیا قران برهان
نی ست؟ «قَدْ جَاءَكمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكمْ وَأَنزَلْنَا إِلَیْكمْ نورًا مُبِینال» (ن ساء )174،مبانٌ و مبین،
یعنی قران ،مام خف یات امور را بیین میک ند «ه َ َا بَی َانٌ لِلن َّاسِ وَه ُدًى وَمَوْعِظ َةٌ
لِلْمُتَّقِینَ» (آل عمران )138،قرآنال عربیال یعنی واضحال ،عربی یعنی واضحال ،ال لغةالعربیه
فقط ،ال! واضـــحال علی واضـــح «قرآنال عَرَبِیّال غَیْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ یَتَّقونَ» (زمر ،)28،اگر
قرآن در بیان عوج دا ت ب قوی از کجا بیا؟ اگردحتور العملِ ز کِ معالج مجمل
با ــد ،دیگر به او ز ــک نمیگویند ،ز ــک باید واضــح بفهمد و واضــح بفهماند که
چه چیزهایی برای و بد یا خوب احــت .حاال قرآن ــریف" ،قرآن العربیال" که منشــور
وال یت رب احــــت ،و برای رب یت ما آمده را نمیفهمیم و فقط یغمبر و ائمه(علیهم
الســـالم) میفهمند که مرحوم ـــدند ،ب ما هیچ کلیفی نداریم اصـــالً! و روایات
متناقضــه که در دحــت ماحــت البته همهی اینها منهای عبیرا ی که خاه به یغمبر
احــت ،ما در عبیرات خاهِّ به رحــول اهلل و ائمه ــکی نداریم .ما نرــوه ظواهر را
میگوییم ،ما این آیا ی را میگوییم که بو حیلهی اینها م شرک باید هدایت ب شود ،هر
چه رحت باید خدا رحت بشود ،ما درباره این بحث میکنیم.

«قرآ نال عَرَبِی ّال غَیْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ یَتَّقونَ» (زمر )28،آ یا ظنی ا لدال له بودن قرآن عوج
نیســـت؟ بلکه اعوج من کل عوج فی مقام هدایت احـــت ک لک؛ «وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ
ِبْی َانال لِك لِّ َــــيْءٍ» (نحل )89عجی به! این قرآنی که خودش را نتواند ب یان کند آ یا
می واند دیگری را بیان میکند؟ بیان لکل ی دخالنیال و برانیال ،بیان میکند ،بیان،
ِفعال احت یعنی بیانِ بسیار واقعی و بیانِ بسیار عالی احت ،هم خود را بیان میکند
هم حایر مجهوالت را بیان میکند.
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القرآن مُف سِّر بعضهُ بعضال [؟] بیان لنفسه غیررا هم فسیر میکند ،مام ظلمات را هم
فســــیر میکند« :لیخرجهم من الظلمات الی النور» و «وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ ِبْیَانال لِكلِّ
َيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِ ْلمُسلِمین» (نحل)89

«وَلَق َدْ أَنزَلْن َا إِلَی ْكَ آی َاتٍ بَیِّن َاتٍ» (بقره )99،آیَاتٍ بَیِّن َاتٍ؛ آقا یان لط فال خیلی ع نا یت
بفرمائ ید ،ما کاری به کســــی نداریم داریم قرآن معنا میکنیم ،مگر قرآن معنا کردن
ا ــــکال دارد؟ «وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَیْكَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ» بعض اآلیات ،غیر بینات بعض اآلیات،
بی نات .ولیکن آ یات اهلل کلهم بی نات .چون در مقام هدا یت احــــت «وَلَق َدْ أَنزَلْن َا إِلَیْكَ
َاحــــقونَ» (بقره )99،وَم َا یَکْفرُ بِه َا یعنی و ما یکفرُ
آی َاتٍ بَیِّن َاتٍ وَم َا یَكْفرُ بِه َا إِالَّ الْف ِ
بِاآلیات.

ثم ،ما یکفر باآل یاتٍ بی نات ،فال ین یقولون انَّ اآل یاتِ القرآن ،غیرِ البی نات هوالء هُمُ
الفاحُقون .هر کسی میخواهد با د .آیت اهلل العظمی با د ،کبری با د ،صغری با د.
کسانی که میگویند آیاتِ قرآن ،بینات نی ست بعضیها که اصالً میگویند آیات قرآن
نی ست ،این کفر در اصل احت ،اصل را از بیخ منکر هستند .اما بعضی میگویند آیات
هست ولیکن بینات نیست اینها فاحقند.

ان ما یعرف القرآن[؟] غلط مع نا کرد ند که حاال مع نا خواهیم کرد و ما یکفر ب ها اال
الفاحـــقون؛ الفاحـــقونَ عن المعرفه اهلل ،عن وحید اهلل ،عن عبادة اهلل ،المتخلفون عن
کتاب اهلل ،اینها همه فاحس اند ،چه یهودی با ند ،مسیحی با ند ،حنی با ند ،یعه
با ند ،منی با ند ،عربی با ند ،عالم با ند آیت اهلل با ند ،هر چی میخواهند با ند.

میفرماید؛ وما یکفر بها اال الفاحقون.

کفر هم دو بعدی احت؛ یا کفر به آیات احت یا کفر به بینات .چرا آیات ؟چون وصف
این[؟] مشـــرک بلکه باال ر دلیل بر [؟] احـــت اَکرِم زید العالم ،زید غیر عالم نه ! بلکه
ز ید عالم .و لقد انزلنا ال یک آ یات بی نات و ما یکفر بها یعنی باآل یات بی نات اما[؟]
آیات و اما بکونها البینات .آیات را قبول دارد ولی«قَالوا یَا ــــعَیْنُ مَا نَفْقَهُ كَثِیرًا مِمَّا
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َقول» (هود[ )91،؟] «قد جاءکم من اهلل نور و کتاب» (مائده )15،ببین چطوری خدا ما
را آهو فهم میکند! و احـــتعمار میخواهد جلوی این را بگیرد احـــتعمارمی گوید :نه
نرو ،ابوجهل میگوید :نه نرو ،حراغ این محمد نرو این محمد دیوانه احت نرو .ابولهن
جلوی مردم را میگیرد ،چون اگر بروند هدایت می وند.

همینطور مد ی بود که در مســجدالحرام هم میگفتند نروید حــراغ این ــیخ ،والّا از
دانشگاهها بیرونتون میکنیم چرا؟ چون فهمیدهاند که ما داعی قرآن هستیم ،در محور
صحیح قرآن هستیم به این علت میگفتند نروید ای این درس ،کبری می وید.

کسـانی که قدرت علمیندارند که در مقابل علمِ وحی مجابه[؟] علمیکنند میگویند؛
نرو .میگوی ند آنجایی که معرفت قرآنی هســــت نرو ،آنجایی که محمد هســــت نرو،
محمد رحـــول دیوانه احـــت!!« .قَدْ جَاءَكمْ مِنْ اللَّهِ نورٌ وَكِتَابٌ مُبِینٌ» (مائده )15،اینها
میگویند؛ قد جاءکم من اهلل کورٌ نمیگویند نورٌ!

ضوَانَهُ ُحبُلَ ال سَّالمِ
«قَدْ جَاءَكمْ مِنْ اللَّهِ نورٌ وَكِتَابٌ مُبِینٌ ( )15یَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنْ ا َّبَعَ رِ ْ
صرَا ٍ مُ ْستَقِیمٍ» (مائده )16،ولقد
خرِجُهُمْ مِنْ الظُّلمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَیَهْدِیهِمْ إِلَى ِ
وَیُ ْ
جئناهم بکتاب در کتابِ ا صول ا حتنبا که حدود دوی ست و چند صفحه ا حت بیش
از ان رد آیه درآن [؟] در ا صول ا حتنبا  ،اما ما در ا صولهای هزاران صفحهای
بگرد ید ببین ید چند ا آ یه دارد و آن چند آ یه هم به کجاش اعتماد کردهاند؟  :این
مجمل ا حت ،این اجما برخالفش ا حت ،این را علما قبول نکردندو« ....وَلَقَدْ جِئْنَاهُ ْم
َرــــلْنَاهُ» (اعراف )52،قران میگوید؛ فرــــلناه اما آنها میگویند :نخیر .قران
بِكِتَابٍ ف َّ
میفرماید؛ باز بیان کردیم و رو ن بیان کردیم و بیِّن احت ،اما اینها میگویند :نخیر.

فرــــلنَا
َرــــلْنَاهُ عَلَى عِ ْلمٍ»(اعراف )52،یعنی کورکورانه نبوده َّ
«وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ ف َّ
علی علم علی علم ربانی و رحمه ربان یه فرــــلنا ه ا الکتاب ال ی هو آخر کالم اهلل
عالی .بازهم ال نفهم کثیرً مما قول ظنی دالله احت ولقد جئناهم بکتاب فرلنا علی
علم هدی و رح مه لقوم یؤمنون .و لکن لقوم ال یومنون؛ ضــــالل و زح مه لقوم ال
یؤمنون .زحمت حوزه احت که دروس قرآنی عمس یدا کند؛ مثل قوم الیؤمنون.
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رلِحِینَ» (اعراف)170،
«وَالَّ ِینَ یُمَ سِّكونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا ال رَّالةَ إِنَّا ال ن ضِیعُ أَجْرَ الْمُ ْ
ه ا ب رائر للناس :ای چ شم دارها! ای کورها این قران چ شمتان را باز میکند قلبتان
را و عقلتان رو فکر ان را فهمتان را و همهی بســــته ها و همهی ظلمات را همهی
اریکیها را برطرف میکند «هَ َا بَرَائِرُ مِنْ رَبِّکمْ وَهُدًی وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ یُؤْمِنونَ (اعراف
« )203،یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَْكمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكمْ» (یونب )57،رــور کنید واعظ باال
منبر رفته و موعظه میکند اما به زبان چینی حرف میزند .آ یا این موعظه فا یدهای
خواهد دا ت؟ موعظه برای مفید بودن باید؛ قلن را بگیرد ،باید صددرصد مورد فهم
با ــد حتی  200درصــد ،یعنی از عبارت ،بیشــتر از آنچه که امکان دارد بفهمم .چرا؟
برای اینکه در مورد هدایت من احــت .ز ــک که در مقام هدایت جســم احــت باید
وا ضح بیان با د ،در مقابلش هدایتِ روح ا حت که در این رورت باید بیانش او ضح
با د.

َرــائِرُ مِنْ رَبِّكمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ یُؤْمِنونَ» (اعراف [ )203،؟] «یَا أَیُّهَا النَّا ُ
س
«هَ َا ب َ
قَدْ جَاءَْکمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّکم»ْ ،یا ایها الناس کیســت؟ آیا فقط رحــول اهلل احــت؟ بقیه
ناس نی ستند؟ قد جاء کم موعظه من ربکم و فاءٌ لما فی صدور این حینهها مریض
احــت ،این قلنها مریض احــت ،اینهایی که حــنگ احــت جلوی فهم معارف قرآن
الرـدُورِ وَهُدًى
میاندازند« ،یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَْكمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكمْ وَ ِـفَاءٌ لِمَا فِي ُّ
وَرَحْم َةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ» (یونب[ )57،؟] خ وا ما آ ی ناکم بقوه ما چی کار کردیم؟ زیر ا
گ ا ـــتیم .خ وا ما آ یناکم ،بله راجع به ورات احـــت ولی قرآن که مهمتر از ورات
احــــت «خ وا مَا آ َیْنَاكمْ بِقوَّةٍ وَاذْكرُوا مَا فِیهِ لَعَلَّكمْ َتَّقونَ» (اعراف )171،خدایا و که
طوری حرف میزنی که نمی ود آنرا فهمید و فقط موحی باید بفهمد.

رـــلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِی ٍم
آیات را شـــت حـــر هم میگویم؛ «الر كِتَابٌ أحْكِمَتْ آیَا هُ ثمَّ ف ِّ
خَبِیرٍ»« ،إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قرْآنال عَرَبِیّال لَعَلَّكمْ َعْقِلونَ» (یو حف« )2،وَكَ َلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمال عَرَبِیّال»
صـــرَّفْنَا فِي هَ َا
(ابراهیم« )37،إِنَّ هَ َا الْقرْآنَ یَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ» (احـــراء« )9،وَلَقَدْ َ
الْقرْآنِ لِی َ َّكَّرُوا وَم َا یَزِیدُهُمْ إِالَّ نفورًا» (احــــراء« )41،وَب ِاْلحَسِّ أَنزَلْن َاهُ وَب ِاْلحَسِّ نَزَلَ وَمَا
ِســانِكَ» (مریم )97،عجین
َســرْنَاهُ بِل َ
َشــرًا وَنَ ِیرًا» (کهف« )105،فَإِنَّمَا ی َّ
أَر َْحــلْنَاكَ إِالَّ مُب ِّ
احــت! یســرناه بلســانک ،لســان یامبر عربی احــت! عربیِ آحــان! مطالن ،عمیس احــت،
«فَإِنَّمَا یَسـَّ رْنَاهُ بِلِسـَ انِكَ لِتبَشـِّ رَ بِهِ الْمُتَّقِینَ وَ ن ِرَ بِهِ قَوْمال لدًّا» (مریم )97،قوم لد اینقدر
نفهمند که حاضــــر نیســــتند زیر بار بروند ولی عربی بلدند .یغمبر که ان ار به قرآن
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میکند چهکار میکند؟ میگوید :آیا مرا به یغمبری قبول دارید ؟ میگویند :نه ،وقتی
که میگویند نه که دیگرهیچ!

اما آ یات را که میخواند اگر این آ یات ،بیُِّن َت الدّالالت نبا ــــند ،اگر محتاج به ب یان
رحـــول با ـــد ،خوب اینها رحـــول را که قبول ندارند ،اگر خود آیات بیُِّنَت الدّالالت
نبا ــند و اگر در باال رین قلهی فرــاحت و بالغت نبا ــد که حتی از طریس فرــاحت
نمی واند آنها را جلن کند چه برحد از طریس معنا .ولی قرآن از طریس افرح بودن و
ابلغ بودنِ لفظی ،ا چه رحــد از نظر معنا ،مشــرکین را که عربی بلد نیســتند را هدایت
َســــرْن َاهُ
میکند آنوقت ما را نمی واند هدا یت کند؟ باز ظنی الدّالله احــــت؟ «ف َإِنَّم َا ی َّ
َشـــرَ بِهِ الْمُتَّقِینَ وَ ن ِرَ بِهِ قَوْمال لدًّا» (مریم )97،و نحن اَلَدُّ مِن القوم اللُّد؛
ِســـانِكَ لِتب ِّ
بِل َ
نفهم ر از آن نفهمها ما هستیم که میگوییم قرآن را نمی ود فهمید.

«أَوَلَمْ یَكْفِهِمْ أَن َّا أَْنزَلْن َا عَلَی ْكَ الْكِت َابَ یُ ْتلَى عَلَیْهِمْ إِنَّ فِي ذَل ِكَ لَرَحْم َةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ
یُؤْمِنونَ» (عنکبوت« )51،كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِیَدَّبَّرُوا آیَا ِهِ وَلِیَتَ َكَّرَ أوْلوا األَلْبَابِ»
َســـرْنَا الْقرْآنَ لِل ِّ ْكرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ» (قمر .)32،در حـــورهی قمر چهار
(ه« )29،وَلَقَدْ ی َّ
مر به این آیه ذکر ده قران میگوید؛ و لقد یسرنا القرآن ما میگوییم؛ نخیر [؟] «وَلَقَ ْد
َرـــلٌ ( )13وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ»
َســـرْنَا الْقرْآنَ لِل ِّ ْكرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ» (قمر« )32،إِنَّهُ لَقَوْلٌ ف ْ
ی َّ
(اعلی )14،بالهزل یعنی چ یه؟ من دارم با ــــما حرف میزنم که بفهم ید اما طوری
میگویم که نفهمید!! .آیا این وخی نیست ؟

رلٌ ( )13وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ» مام ب ستهها رو باز میکند مام
قرآن میگوید؛ «إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَ ْ
یوحـــتها را که گنگ احـــت و مجمل احـــت را مام باز میکند «إِنَّ الَّ ِینَ یَكْتمُونَ مَا
أَنزَلْنَا مِنْ الْبَیِّنَاتِ وَاْلهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ» (بقره )159،ناس کیســـت؟ خدا دارد
حرف میزند؛ «إِنَّ ال َّ ِینَ یَكْتمُونَ م َا أَنزَلْن َا مِنْ الْبَیِّن َاتِ وَالْه ُدَى مِنْ بَع ْدِ م َا بَیَّن َّاهُ لِلنَّاسِ
فِي الْكِتَابِ أوْلَئِكَ یَلْعَنهُمْ اللَّهُ وَیَلْعَنهُمْ الالَّعِنونَ» یکتمون چیســــت؟ یک وقت منظور
یکتمون آیات هست فقط و آن آیات ،آیاتِ خدا نیست؟ یک وقت هم آیاتِ خدا هست
َس ـهُ إِالَّ اْلمُطَهَّرُونَ» (واقعه)79،
وما قربونش هم میرویم قرآن احــت و معتقدیم؛ «ال یَم ُّ
ولی میگوییم بیِّنات نیست!
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فقد کتموا کون اآلیات القرآنیه البینات کســانی که میگویند ،آیاتِ قرآن را نمی ــود
فهمید ،و قران بیِّن نی ست قرآن میفرماید؛ «أوْلَئِكَ یَلْعَنهُمْ اللَّهُ وَیَلْعَنهُمْ الالَّعِنونَ» مام
لعنت کننده های عالم او را لعنت میکنند ،اللهم العنهُم جمی عال «فَب ِهللَيِّ ح َدِیثٍ بَع ْدَهُ
یُؤْمِنونَ» (انسان )50،به همین مقدار اکتفا میکنیم حاال برگردیم

[-؟]

-میخواهم معنا کنم

[-؟]

نقل میکنند که یعرف القرآن [؟] ما میگوییم اوالً و ثان یال؛ یا این روا یت و مانند این
روایات نصاند بر اینکه نمی ــود قرآن را همه بفهمند ،حتی کســانی که لغات عربی
میدانند و آداب عربی را [؟] کردند نمی وانند بفهمند ،اگر گفتند نصّ احــــت مورد
قبول نیســت چون با خدا دعوا دارد ،خدا میگوید من بیان کردم ،بیان کردم ،فســیر
کردم ،نور احـــت ،مبین احـــت ،اما اینها میگویند :نه .ما هم میگوییم این روایات را
قبول نداریم ،آقا روایت را بفهم بعد برای مردم بگو.

فرموده :انما یعرف القرآن من خو [؟]به نفرمود :یفهم ،یعرف با یفهم فرق میکند،
س ـهُمْ ظلْمال وَعُلوًّا»
َاح ـتَیْقَنَ ْتهَا أَنْف ُ
هنا یعرف و هناک یفهم وهناک یعلم «وَجَحَدُوا بِهَا و ْ
(نمل )14،کفار را میگوید ،کفاری که قوم لدند و جحدوا بها و حتیقنتها انفسهم یعنی
یقین کردند که این آیات ،آیاتِ قرآن احــت ،ولیکن قبول نکردند ،مومن نشــدند ،اینها
عرفوا[؟] اما معرفت مطلن دیگری احــــت ،معرفت این احــــت که در عمس قبول قرار
بگیر ید .معر فت یعنی ق لن را بگیرد و در عمس قبول قرار بگیرد ،ــــی طان هم اعلم
علماحت از نظر اصطالح ،اعلم العلماءِ اصول و الفقه و الفلسفه ،و همه را بلد احت.
عرفان دارد اما آیا معرفت هم دارد؟ بله ــــیطان علم دارد معرفت ندارد؟ در اصــــول
کافی هست عن االمام الرادق (علیه السالم)  :رُبَّ عالمٍ قَتَلهُ جَهله که اولینش یطان
احت ،عالم ه ست ،ا صطالحات را میداند ،ی ضربن را بلدا حت ،همه را میداند ،حتی
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اجتهاد میکند ،اما قَتَلهُ جَهلَه معرفت ندارد .ب فرق احــت بین معرفت و علم .کســی
هست که درس اصالً نخوانده مثل یر االن دوز که در مشهد بود ،درس نخوانده بود
اما معرفت دا ت .البته ک سانی هم ه ستند که هم معرفت دارند هم علم؛ ر حول اهلل و
ائمه اطهار(علیه السالم) مجمع المعرفه و العلم هستند .کسانی هم هستند که معرفت
دارند ،اما علم اصــطالحی ندارند ،کســانی هم هســتند که علم اصــطالحی دارند اما
معرفت ندارند.

ان ما یعرف القرآن ،ال یفهم القرآن ،ال یعلم القرآن ب معنی را بفهم ب عد برای مردم
بگو که :انما یعلم القرآن من خاطن به[؟] قرآن را فقط کسـی که مخاطن احــت .ثانیال
مخاطن در قرآن کی ست؟ ر حول اهلل مخاطن ،متقین مخاطن ،کفار مخاطن ،ملحدین
ررِ ()1
مخاطن ،م شرکین مخاطن ،کل مکلفین مخاطن ،یا ایها الناس چی ست؟ «وَالْعَ ْ
ســرٍ» این خطابهایی که قرآن دارد یا ایها الناس! ناس فقط رحــول
ِنســانَ لَفِي خ ْ
إِنَّ اإل َ
اهلل و ائمه هستند؟

بعضـی وقتها خطاب دارد «وَقلْ لَهُمْ فِي أَنفسـِ هِمْ قَوْالً بَلِیغال» (نسـاء )63،در جاهایی
هم که خطاب به یغمبر بزرگوار احت «لَقَدْ كَانَ لَكمْ فِي رَ حُولِ اللَّهِ أ حْ وَةٌ حَ سَ نَةٌ لِمَ ْ
ن
كَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ اآلخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِیرًا» (احزاب )21،فقط خطابا ی اخترــاه به
یغمبر دارد که حکمش برای او با د .یغمبر رحول احت رحول اگر به وجه خری
مخاطن ا حت باز ر حول ا حت ،اگر به وجه نوعی مخاطن ا حت باز ر حول ا حت .اگر
در وجه حوم مخاطن ا حت که «وَمِنْ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَ سَ ى أَنْ یَبْعَثَكَ رَبُّكَ
مَقَامال مَحْمُودًا» (احراء )79،بله این اختراه به آن حضرت دارد «ال یَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ
ُســــنهُنَّ إِالَّ م َا مَلَكَتْ یَمِین كَ وَك َا َن
مِنْ بَع ْدُ وَال أَنْ َب َدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَب َكَ ح ْ
اللَّهُ عَلَى كلِّ َــــيْءٍ رَقِیبال» ( احزاب )52،یغمبر ا همین جا بب احــــت ،چند ا زن
گرف تهای ،اگر همهی آن ها هم بمیر ند ،همه راهم طالق بدهی ،یک زن حس نداری
بگیری ،این مخروه یغمبر احت.

ب هر جایی به انما یعرف القرآن من خوطن به برحـــید احـــتدالل غلط احـــت .اوالً
فرموده یعرف و نفرموده :یفهم و یعلم ،یفهم و یعلم برای همه الزم ا حت که بزرگترین
حجتی که رحالت رحول را ثابت میکند ،الوهیت اهلل را ثابت میکند ،مام دینیات را
اصــالً و فرعال ثابت میکند ،همین قرآن احــت .مگر ما حجتی غیر از قرآن داریم؟ مگر
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غیر از این ا حت که م شرکین و ملحدین بو حیلهی قرآن م سلمان می دند بعد یغمبر
را قبول میکردند؟ این انما یعرف احــــت ثان یال من خوطن[؟] به ،ب من خوطن به
فقط یغمبر نیســــت بلکه مخاطن ز یاد دارد .در بُعد معرفتی انما یعرف القرآن یعنی
معرفت حســــابی یدا کند نه اینکه فقط بفهمد و قبول نکند ،که این معرفت نیســــت
بلکه بی معرفتی احــــت .یعرف یعنی؛ بفهمد ،قبول کند ،عقل کند عمل کند .مراحل
اربعه من المعارف القرآنیه انما یعرف القرآن من خوطن به.

ی ـا راجع بــه ابوحنیفــه روای ـت نقــل میکننــد کــه؛ ابوحنیفــه مطلبی گفــت و امــام
صادق(علیه السالم) فرمودند :یا ابوحنیفه ال فهم من القرآن حرفال .یک حرف از قرآن
نمی وانی بفهمی .آقا ــــما که این روا یت را نقل میکنی بفهم که منظور روا یت
چیست و چه میخواهد بگوید؟ انت ال فهم من القرآن حرفال ،منظور از حرف چیست؟
آیا مراد از حرف ،حروف مقطعه احــت؟ آیا منظور ــان الف الم میم ،الف الم میم را،
الف الم میم صـاد احـت؟ ولی منظور ازحرفال اینها نیسـت ،البته حروف مقطعه حرف
احت ،یاحین والقرآن الحکیم حرف احت ،آیات و کلمات حرف هستند ،متشابهات و
محکمات حرف هســتند ،همه حرف هســتند .اصــالً کلمات ،از حروف شــکیل ــده
احت ،کما اینکه آیات از کلمات شکیل ده و ُحوَر از آیات شکیل ده .ب مراد
از حرفال ،حروف مقطعه نبوده چون اصــــالً بحث ،حــــرِ حروف مقطعه نبوده ،چون
ابوحنیفه فتوای مخالف فالن آیه از قران داده و امام به ایشــــان فرمودند که :ال عرف
من القرآن حرفال .ال فهم من القرآن حرفال ب ا ــکال اول و حــؤال اول که میگویند؛
منظور از حرفال حروف مقطعه احت میگوییم نخیر نمی واند اینگونه با د.

یا بعضــــی میگویند؛ حرفال همین حروف هجاء قرآنی احــــت حروف هجاء قرآنی 28
حرف احـــت این  28حرف را نمیفهمد .یعنی ابوحنیفه معنای الف را نمیدانســـته و
اید فکر میکرده الف ممکن احت الم با د؟ این را که دیوانهها ،حفها و بچهها هم
میدانند ا چه رحد به ابو حنیفه .ب منظور از حرف چیست؟

حرفال و معنا برثال حرف و ــــعر طرفه و جانِبُه و من الناس من یَعبد اهلل علی حرفٍ و
مِن ا صابَه خیرٌ اطمَئَنَّ بِه و مِن ا صابَتهُ فتنهٌ اِنقلنَ علی وجهِه .حرفٌ یعنی :جاننٌ من
جوانن عبودیه ،حاال؛ قرآن جوانبی دارد جانن نص و ظاهر ،جانن رمز ،جانن لطیفه،
جانن حقائس ،چهار جانن دارد .لِلقرآن جوانن اربع کما یروی االمام الحســـین (علیه
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ال سالم) عن علی امیرالمؤمنین (علیه ال سالم) [؟] ف سیر بح سنی انما عباره ان القرآن
علی [؟]

اّنَّ کتابَ اهلل علی اربعةِ ا یاء :علی العباره واال اره والطائف والحقائس ،حروف اربعة
یعنی جوانن اربعة .حرف در جانن کالم احــــت ،این که «ال یَمَســــ ُّهُ إِالَّ اْلمُطَهَّرُونَ»
(واقعه )79،این چند جانن دارد علی العباره یعنی معنای حت اللفظی ،واال ــــاره
یعنی باال ر از لفظ ،والطائف یعنی باال ر از ا ــــاره ،والحقائس یعنی باال ر از لطائف.
والعبارة لِلعَوام ،اللهم اجعلنا من العوام ،واقعال همینطوراحــت .عوامِ مســلمان ،کســی
احــت که؛ کل رجمه حت اللفظی قرآن را بداند .عربها هم نمیدانند چه برحــد به
عجمها!

متاحـــفانه عربها هم کل رجمه حت اللفظی قرآن را نمیدانند ،آنقدر قرآن را از ما
دور کردهاند .انک کتاب اهلل علی االربعة اال یاء العباره واال اره والطائف والحقائس.
والعبارة للعوام واال ـــاره للخواه والطائف لالولیاء .ا اینجا که حرفی نیســـت ،انبیاء
که اینجا نیســتند ما هم عبارت را هم ا ــارت را هم لطائف را خوب میفهمیم دیگه!
ع بارت را از لفظ ،ا ـــــارت را از مع نای اول ،ل طائف را از مع نای دوم ،و ا ما بَ عد
والحقائس لالنبیاء .انبیاء مثل؛ رحــــول اهلل (صــــلوات اهلل علیه وآله) و نبیای که ابع
ر حول اهلل ا حت مثل ح ضرت عی سی بن مریم ،و ائمه(علیه ال سالم) هم که در همان
بعد معرفتی و عرـــمتی هســـتند این بزرگواران حقایس را میفهمند یعنی هللویالت را
میفهمند .یعنی اضــافه بر حالت لفظی هللویالت را نیز ا ــراف دارند .آن حقائقی که
در قرآن ــریف ،اخترــاه دارد به معرــومین ،از جمله حروف مقطعه (الفاظش) از
جمله آن مطالبی که قرآن ریف لفظال و ا ارةً و لطیفتال ،اصالً نفرموده احت امّا حکم
را خداوند در قرآن بیان کرده اما م ردرش را بیان نکرده ،م ردرش را به ر حول بیان
میکند که رحول بتواند صاحن حنت با د.

تمههای دیگری هم دارد که انشــاءاهلل عرض خواهیم کرد .اللهم ا ــرح صــدورَنا بنور
العلمِ و االیمان و معارف القرآن العظیم و وفِّقنا لما حِنُّ و رضی و جنبنا ان ال حنُّ
و ال رضی والسالم علیکم و رحمه اهلل.
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