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«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
مطالبی است هته ااستاز او ور میبينتد و میشتند میخدااتد یتا بتراو او ا ت
میهنند؛ ولی روو آزها تأم ادار  .همينطدر یا قبدل میهند و یا تکتیی میهنتد
این غلط اس  .مخصدصًا ر جد قرآز شریف هه هتاب اهلل است و متا بایتد بتانترین
مراعات را اسب به فهم هتاب اهلل اشته باشيم.
افرا ویا و هستند هه ت صيرًا یا قصدرًا یا هر و با هتاب اهلل آشنایی اداراد و اه
تنها آشنایی اداراد بلکه بعضی او روایات و اقدال را میگيراد و بدوز تأم به قرآز
خر ه میگيراد .خد آزها هه به ابال تفهّم قرآز امیرواد با هساای هم هه با قرآز
هار میهنند و روو قرآز فکر میهنند معارضه میهنند[ .میگدیند ]:شما خالفهتار
هستيد .مث مشرهينی هه به مدحدین میگدیند :یعنی چه ف ط یک خدا؟ «لَدْ شاءَ اللَّ ُه
ما أَشْرَكْنا» 1شما بر خالف مشي خدا هار میهنيد.
البته اینها مشي تشریعی و تکدینی را خلط هر اد .اگر ارا ه خدا تعلق میگرف
هه ف ط و ف ط او را بپرستيم و یگراز را اه جلدو پرستش ب ها را میگرف  .حتال
هه اگرفته پس پرستش ب ها مشي خدا اس  .پس تدحيد خروج او ارا ه ختدا است
و تالی تلد مشرهين ر قضيه الدهي و ر قضيه وحدت عبد ی

برخدر و اس هه

متأسّفااه با قرآز وجد ار  .یا به ابال معارف قرآايه امیرواد و یا بانتر؛ اضافه بر
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آز هه امیرواد مااع روادگاز این راه هم میشداد .میگدیند :شما گناهکار هستتيد.
بعد روای میخدااند هه« :إِاَّمَا یَعْرِفُ الْ ُرْآزَ مَنْ خُدطِ َ بِهِ» 1یا «ن یفهتم ال ترآز إلتا
بنصٍّ عن النبیّ أو األئمّة (ع)» یا «یا أبا حنيفة و الله إاک ن تعرف من ال رآز حرفًا» و
او این قبي .
یعنی چه؟ ما باید با غير قرآز بر قرآز خر ه بگيریم؟ این قرآز هه هم جملةً و هم
تفصيالً –هه آیات آز را م دارو یروو خداادیم -بياز اس

ادر است

تبيتاز است

حج بالغه اس  .ما به ه آیات هه مراجعه میهنيم ر م تا تعبيتر یگتر تعبيترو
سا هتر او این اداریم .مطل عميق اس

منتها ستط مطلت را هستاای هته بتا لغت

عربی آشنایی اراد همه میفهمند .اما عمق آز را باید تفکر هر و ق هر .
یروو مطل ما به اینجا رسيد هه «لمّا قي لإلما الصا ق (ع) أو قال أبد حنيفة
لمّا قال اإلما الصا ق (ع) بما ن تفتی أو بما ن یفتی قال :بکتاب اهلل» من بته قترآز
فتدا می هم .وقتی ابدحينفه گف  :من به قرآز فتدا می هم حضترت فرمتد ه باشتد:
«و اهلل یا أبا حنيفة إاک ن تعرف من ال ترآز حرفتًا» ختد
جملهاو هه او ابدحنيفه ا

ایتن را فهميتد .اونً ایتن

شده اس هه «أُفتی بکتاب اهلل» را باید فهميد .ابدحنيفه

چه میخداهد بگدید؟ آیا ابدحنيفه میخداهد بگدیتد یکتی او مصتا ر اصتليه ف هيته
بلکه رجه اول هتاب اهلل اس هه اگر ر هتاب اهلل اصی اریم و ظتاهرو اریتم هته
هماز عبارت اس

قب انشارة اس

قب اللطائف اس

قب الح ائق اس

عبتارت

اس یا اص اس هه «حُرِّ َ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ» 2یا «هُتِت َ» یتا «فُترِ َ» یتا چته؟ متن
اینهتتا را ر محتتدر استتتدنل متتیآور ؟ امیشتتد امتتا بگدیتتد ابدحنيفتته امیفهمتتی.
بتتانخره ابدحنيفتته یتتک قتتد ر استتال پتتيش آمتتده اس ت

اگتتر او افهمتتد مشتترهين

میفهمند؟ مشرهين هه اصالً بدیی او اسال ابر اد بلکه با اسال معاادت اراد و بتا
اسال مخالف

اراد .هارهاو ابدله و ابدجه را ااجا می هند ولی اگر به گد

آزها رسيد و م دارو فکر هر اد .اگر او روو وجداز قضاوت هنند میفهمند هه این
هال اهلل اس

این هال بشر ايس  .او هجا میفهمند؟ آیا فهم ب پرستاز هساای هه

نت و عزو و مناة الثالثة األخرو میپرستند او فهم ابدحنيفه بيشتتر است ؟ «هت إزّ
حجّة ال رآز فی اصه و فتی ظتاهره تختتص بالرّستدل و األئمّتة (ع) و ستائر النتا
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ن

یفهمدز ال رآز فإذًا ليس ال رآز حجّةً ن بالغتةً و ن غيتر بالغتة ليست حجّتةً ا یتات
ال رآای» .چنين میشد این خالف ضرورت اس .
پس باید فهميد ابدحنيفه چه گفته و بعد فهميد اما صا ق چه جدابی ا ه اس .
اما ابدحنيفه صرفًا گفته اس  :من به قرآز استدنل میهنم به وسيله آیات قرآز فتدا
می هم .آز وق این حرف آزقدر غلط باشد و آزقدر بتد باشتد هته امتا ر جتداب
بفرماید« :و الله یا أبا حنيفة إاتک ن تعترف متن ال ترآز حرفتًا» .بایتد بفهمتيم او چته
گفته تا بفهميم اما صا ق چه فرمد ه اس .
ر مدر ابدحنيفه او چند حال خارج ايس ؛ یتا مترا او ایتن بتد ه هته متن طبتق
اصدص و ظداهر مست ره قرآز فتدا می هم و با آزجایی هه اصتدص اتدار و ظتداهر
مست ره ادار هارو ادار  .یک مرتبه این را میگدید این «و الله ن تعرف من ال رآز
حرفًا» اصالً معنا ادار  .همه هس مأمدر هستند ر قرآز شریف اظر هنند قب او ق
و قب او تفکر اینهه «بَيازٌ لِلنَّا ِ» 1اس

مرحله اولی حدّاق آز اس  .مرحله اولتی

«بَيازٌ لِلنَّا ِ» اص قرآز اس و ظاهر مست ر قرآز اس هه این ابين بيتاز است

ااتدر

الندر اس و قدوترین حجج اس و متا او ایتن بيتاز روشتنتر حتتی ر هت هلمتات
الهيه اداریم تا چه رسد به غير الهيه .این بر خالف ضترورت است
خالف ضرورت را به اما صا ق اسب

شتما میخداهيتد

هيد؟

پس این امیتدااد مرا ابدحنيفه باشد .بانتر او آز ابدحنيفه مدّعی باشتد هته اته
ف ط او اص و ظاهر مست ر بلکه او اشارات هم میفهمم .اشاراتی هته بعتد او اتص و
ظاهر مست ر مرحله و اس  .اص را هم بگدیيم مست ر چدز گماز میشد بعضتی
آیات اص اس

و حال آاکه معناو آیه اینطدر ايس  .اص مست ر و ظاهر مستت ر او

اظر نلتی به طدر مرهز نل

ار « .حُرِّ َ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ» این یگر بتيّن است

یا «كُتِ َ عَلَيْكُمُ» ابدحنيفه مدّعی باشد هه خير من ر فتدا به بُعد اول اهتفا امتیهنم
هه «فَالْعِبَارَةُ لِلْعَدَا ِّ» 2من او عدا بتانتر هستتم .ابدحنيفته جتزء عتدا ابتد ه است
خيلی طلبههاو حدوههاو ما فاض تر بد ه اس
ر قرآز فاض تر بد ه اس .
[ -سؤال]
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او

اجاوه بدهيد بگدیيتد او همته آزهتا

هتنم ابدحنيفته منهتاو بعضتی او هت علمتاو حتدوات

 -بله اجاوه بدهيد عر

اسال به هتاب اهلل عالمتر بد ه اس  .پتس ایشتاز عبتارت را امیفهميتده؟ هتم عترب
بد ه هم ملا بد ه شاگر اما صا ق بد ه اس  .امیخداهم تعریف هنم ولی ااستاز
باید به حق اعتراف هند .میگدید :من اشارات را میفهمم .او اشارات آیات میفهمم
خلَعْ اَعْلَيْتكَ إِاَّتكَ بِتالْدا ِ
او جمله اشارات آیات «من الجملة قدله سبحااه تعالی« :فَتا ْ
اْلمُ َدَّ ِ طُدى» 1ما اهندز ر حضدر م دّ

اما صا ق اشستيم به جاو ابدحنيفه یا

هر هس یگرو .و به متا گفتته میشتد –هستی او اصتحاب -شتما روو چته حستابی
میگدیيد ااساز با هفش بایستد و اماو بخدااد رس ايس ؟
خلَعْ اَعْلَيْكَ إِاَّكَ بِالْدا ِ اْلمُ َدَّ ِ طُدى» اینجتا اتص
به این آیه استنا میهنيم« :فَا ْ
ايس

ظاهر مست ر ايس

اشاره است  .چطتدر؟ متدر مدستی بتن عمتراز ر محت

وحی اس و ر مح وحی مدسی بن عمراز بایتد خلتع اعلتين هنتد احتترا بيشتتر
خلَعْ
چدز قداس ویا ترو ار و میخداهد ر اینجا م ا بانترو را طتی هنتد «فَتا ْ
اَعْلَيْكَ» .ظاهر اعلين هم هفشها اس

حان جلد حمار بد ه اس یا اه جلد حمارو

خلَعْ اَعْلَيْكَ» یگر جلد حمار ميّ
هه میگدیند جلد حمار بد ه «فَا ْ
ابد ه اس ! این ظاهر آز اس

حمار غير ميتته

خلَعْ اَعْلَيْكَ».
تمامًا ظاهر اس « .فَا ْ

خلَعْ اَعْلَيْتكَ إِاَّتكَ بِتالْدا ِ الْمُ َتدَّ ِ
و اما اشاره میگدیيم مگر خدا امیفرماید« :فَتا ْ
طُدى»« .علة و العلة أعمٍّ» .اشاره اس

میخداهد وا و وحی بتر مدستی باشتد وا و

وحی بر عيسی باشد بانتر؛ وا و وحی بر خاتم النبيّين باشد .میخداهد وا و وحی
اباشد وا و صالة باشد مگر صالة وا و م د

ايس ؟ افرمد ه است «إِاَّتكَ بِتالْدا ِ

الْأَقدَ ِ طُدى» اگر فرمد ه بد « :إِاَّكَ بِالْدا ِ الْأَقدَ ِ طُدى» مرحله بان اس هه وحتی
اس « .إِاَّكَ بِالْدا ِ اْلمُ َدَّ ِ طُدى».
 -اگتتر بگدیتتد اقتتد

قدستتي آز استتبی میشتتد ایتتن م تدّ است هتته مطلتتق

میرسااد.
 -ما هم همين را عر

میهنيم هر م دّسی را میگير .

 اه قدسي مطلق. یک مطلق قدسيمیشتتد  .اقتتد

اریم و یک قدسي مطل ه .اگر قدسي مطل ه باشد اقد

علتتی انطتتالق قدستتي مطل تته است  .ولتتی مطلتتق قدستتي «بِتتالْدا ِ
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خلَعْ اَعْلَيْتكَ»؟ ختدا هته میگدیتد «إِاَّتكَ» بایتد
اْلمُ َدَّ ِ» میشد « .إِاَّكَ» [ ]...چترا «فَتا ْ
خلَعْ اَعْلَيْكَ إِاَّتكَ بِتالْدا ِ الْمُ َتدَّ ِ طُتدى»
بفهميم میخداهد به ما آهدها بفهمااد« .فَا ْ
حال متا جتاو حضترت مدستی قترار میگيتریم .متا میختداهيم ر وا و صتالة قترار
بگيریم« .ه إامّا للصالة وا و الم دّ
الدحی علی مدسی (ع)» معلد اس

أو ن و لد لم یکن فی قدسيّته ه دسيّة مکاز
ولی آیا م تدّ

است یتا خيتر؟ «الصتَّ لَاةُ عَمُتد ُ

الدِّینِ وَ عِمَا ُ اليَ ِتينِ» 1.بتانترین مراحت معراجتی متؤمن عبتارت او صتالة است هته
مراح آز هم بتدفيق اهلل ر س خد او اس  .ایتن وا و م تدّ ترین وا و است
وحی ايس ؛ ولی تالی تلد وحی اس  .م دّ

اس

وقتی وا و م دّ

حر اما هم امیتداايد با هفش اخ شدید مگر این وا و م دّ
اس

تا چه رسد ر حریم صالة و به محضر م دّ

شد شتما ر

ايس ؟ ایتن امتا

حق ستبحااه و تعتالی بخداهيتد

برسيد.
ما میگدیيم اشاره میشد اما صا ق به ما بفرمایند« :إاک ن تعرف متن ال ترآز
حرفًا» چگداه فتداو به هتاب می هی؟ اشاره اس  .ممکن اس ابدحنيفه این م تدار
بفهمد البته ممکن اس افهمد .امیخداهيم بگدیيم میفهمد؛ چتدز فهتم اشتارات و
لطائف قرآز اياومند به ت دا اس

اه ف ط صرفًا علم ا بی و علم لفظی و استتنتاج او

ننت لفظيه .اینها مرحله و اس  .ابدحنيفه میگف  :من فتدا می هم بعتد و
اشاره اس  .مگر اشارات مخصدص به اايباء و معصدمين اس ؟ خير.
سد  :لطائف .لطائف بتانتر او اشتارات است ؛ چتدز هتر چته تجریتد شتد بتانتر
میرو  .اص هه تجرید بشد میشد اشتاره .بعتد البتته بح هتایی ختداهيم اشت .
اشتاره هتته تجریتد شتتد میشتد لطيفتته .لطيفته هتته تجریتد شتتد میشتد ح ي ت .
تجریدهاو روو حساب همازطدر هه اص یا ظاهر حج صد رصد و حج قدیته
اس

تجرید او بعضی او خصدصيات مدر و هم باید به حج قدو باشد« .حجّتتاز

قدیتاز :الحجّتة األولتی التنص أو اإلشتارة و الحجّتة الثاايّتة تجریتد التنص عتن متدر
تجریداتٌ عدّة» این مراح اس .

الخاص األوّل تجرید الثاای تجرید الثال

ابدحنيفه! تد یک حرف او قرآز امیفهمی اه عبارت بتانتر اته اشتاره بتانتر اته
لطائف« .وَ الْحَ َائِقُ لِلْأَاْبِيَاءِ» 2ح ایق و تأویالت قرآايه ر اختصاص م ا عالی ابدّت
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اس  .چرا فرمد اابياء؟ یک ابی هه بيشتر اداریم ابی قرآز یکی اس  .بته و ليت :
یکی آاکه جناب عيسی (ع) هه اهندز ر هر جا تشریف اراد او امّ ختاتم النبيّتين
هستند و تابع شریع قرآز هستند .ایشاز هم ح ایق قرآز را میفهمند ابتی هستتند.
و ؛ هساای هه او عيسی بانتر هستند و تالی تلتد ختاتم النبيّتين (ص) هستتند ائمته
معصتتدمين (ع) و فاطمتته وهتترا ( ) ر ت تتدا ر عصتتم

ر علتتم ر معرف ت و ر

عبا ت تالی تلد م ا رسال هستند اینها هم اراد .پس «لِلْأَاْبِيَاءِ» لي
رسميين أو مث األابياء« .لد ن أاا لکن ابيًّا» او علی اگر من ابد
اگر من ابد

ار  .اابياء

تد پيغمبر بد و.

تا من هستم یگر چنين ايس .

 [سؤال] خير هر معصدمی هم به این م ا امیرسد .مگر سایر معصدمين مث حضترتاو یا حضرت آ میتدااند ح ای ی هه پيغمبر ما میفهمتد بفهمنتد؟ خيتر «أُولُتدا
الْعَزْ ِ مِنَ الرُّسُ ِ» 1عيسی هه اخ اس

چدز او اولد العتز است و بتانتر او عيستی

ائمه معصدمين (ع) هستند هه اینها تما ح ایق قرآز را -آزهایی هه مرا حضترت
حق (سبحااه و تعالی) اس  -میفهمند.
 ابدحنيفه لطائف را هه امی ااسته؟ امیخداهيم بگدیيم می ااسته آاچه قطعتًا امی ااستته چيست ؟ اونً ایشتاز اوخداص ابد ه قبدل او اابياء هم ابد ه معلد اس

او اولياء هم ابد ه معلتد است

ولی عبارت را میفهميده اس  .پس «إاک ن تعرف حرفًا» چيس ؟ «ن تعرف حرفًا من
هتاب اهلل» سه مطل اس  :یا «ن تعرف حرفًا» پله اول :اص و ظاهر را امیفهميتده
امیشد چنين بگدیيم .یا «ن تعرف حرفًا» هه تأویالت مخصدص اابياء اس

البته اه

او میفهمد اه سلماز میفهمد اه ابدذر میفهمد اته متن متیفهمم متا امتیفهميم.
اینها مث حروف م طعه قرآايه ر یک بعد و مث ح ایق تأویليه قرآايه هه ر بح
تأوی اس –گرچه ر تفسير اس

باید م دارو صحب هنيم -آز هم یک مرحلتهاو

اس هه آزقدر او مرحله لفظ ور اس و آزقدر ور اس هه استدنل لفظتی اته ر
بعد اشاره و اه ر بعد لطائف امیشد صد رصد آز را به س آور .
پس اوّلی او «إاک ن تعرف من ال رآز حرفًا» این مرا ايس

آخرو« :و اهلل یا أبا

حنيفة إاک ن تعرف من ال رآز حرفًا» تأویالت؟ بلته امیفهمتد .امتا و متدر وستط
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چطدر؟ اشارات ما میگدیيم خير ایشاز او خداص ابد ه البته باید او خداص مرضیّ
عند اهلل باشد اه خداص شيميداز و فيزیکداز هه ممکن اس سگپرست هتم باشتد.
خداص ر معرف قرآز بلکه بانتر؛ اولياء ر معرف قرآز .او او عدا ر معرف قرآز
ر معرف قرآز بد ه ولد هرچه میخداهد عالم باشد .هر چه هم

بد ه او عدا النا

میخداهد عالم باشد ولی او عدا ر معرف قترآز است ؛ یعنتی بتر ختالف اصتدص
قرآز حرف امیواد و اگر هساای بر ختالف اصتدص قترآز فتتدا بدهنتد او عتدا هتم
عدا تر هستند او عدا هم پایينتر هستند.
 احتمال ار هه این «ن تعرف من ال رآز» معرف هلی باشد؟ آز براو «إِاَّمَا یَعْرِفُ الْ ُرْآزَ مَنْ خُدطِ َ بِتهِ» است  .و البتته «ن تعترف» ف تط رلفظ ظاهر ايس

«ن تعرف» لفظ را .همازطدر هه میفرمایيد به این معنا افرمتد « :ن

تعلم» فرمد « :ن تعرف» بعد معرفتی اس  .بعد معرفتی بته صترف لفتظ ايست
معرفتی ر بَعد اس

بُعتد

اشارات اس و لطائف اس و بانتر؛ ح ائق.

 «ن تفهم» ار «ن تعرف» هم ار ؟ ر یک روای «ن تعرف» ار و ر یتک روایت «ن تفهتم» آمتده است  .متا «نتعرف» را میگدیيم« .إاک یا أبا حنيفة ن تفهم حرفًا من ال رآز» .شاید مرا ابدحنيفه
این بد ه اس هه همازطدر هه پيغمبر بزرگدار و ائمته معصتدمين فتتدا بته هتتاب اهلل
می هند .مرحله اولی مرحله ثاايه مرحله ثالثه مرحله رابعه .بانخره بته هتتاب اهلل
فتدا می هند .ما اصالً سنتی هه محدر قرآای اداشته باشد اتداریم .همتا اینکته «قَتالَ
ص ٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَكِنْ لَتا
اإلِمَا ِ الصَّا ِقُ (ع) :مَا مِنْ أَمْرٍ یَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَازِ إِلَّا وَ لَهُ أَ ْ
تَبْلُغُهُ عُ ُدلُ الرِّجَالِ» 1.مطل خيلی بااهمّیّّت اس  .هيچ چيزو ايس مگر اینکه ر
قرآز اص

ار ضابطه ار ما بیمهرو میهنيم هه به سراغ جاو یگرو میرویم.

پس هر و افر یا چند افر هته ر مستائلی او یتن اختتالف پيتدا هننتد اصتلی ر
َصت ٌ فِتي كِتَتابِ اللَّتهِ وَ لَكِتنْ لَتا
هتاب اهلل ار « .مَا مِنْ أَمْرٍ یَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَازِ إِلَّا وَ لَهُ أ ْ
تَبْلُغُهُ عُ ُدلُ الرِّجَالِ» هتدا رجتال؟ رجتال علتم رجتال معرفت

رجتال قت  .ارجت

الرّجال هه اابياء و معصدمين باشند طبعًا ریاف میهنند« .فاإلما الصا ق (ع) إامّا
واجه أبا حنيفة و أشباه أبا حنيفة فی هیه ال ضيّة الصا قة ال اصعة السّاطعة إاتک ن
تفهم أو ن تعرف حرفًا من ال رآز یعنی حرفًا ليس للعدا حرفًا ليس للختداص حرفتًا
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ليس لألولياء حرفًا خاصًا لألابياء أا لس بنبیٍّ ب و لس من األولياء ب و لس
اللهمّ اجعلنا من العدا ألانا ن اعرف الحتروف

من الخداص إامّا أا من عدا النا

السّطحيّة ال رآايّة الترجمة تح اللفظيّة ال رآايّة ن اعرف».
این ر مدر ابدحنيفه و اما «إِاَّمَا یَعْرِفُ الْ ُرْآزَ مَنْ خُدطِ َ بِهِ» بيّنا «إِاَّمَا یَعْرِفُ لَتا
إِاَّمَا یَفْهَمُ» «إاما یعرف البح حدل المعرفة؛ المعرفة فتدق العلتم فتدق الفهتم فتدق
الدّرایة الظاهریّة» این را یتروو عتر
مربدط به اینجا بد عر

هتر

هتر یم .و امتا ابالته روایت

آز م تدارو هته

ب يته ا ز «حتدی اإلمتا الصتا ق (ع) فتی آ اب

قرائة ال رآز قرائةً عمي ةً أاي ةً صتالحةً خالصتةً»« .فَتإِذَا تَفَترَّغَ اَفْستُ هُ مِتنَ الْأَستْ بَابِ».

1

«األسباب :المناوعة المزاحمة لتفهّم ال رآز و األستباب المحترّوة للتتفهّم جاهليّتًا فتی
ال رآز»« .فَإِذَا تَفَرَّغَ اَفْسُهُ مِنَ الْأَسْبَابِ تَجَرَّ َ قَلْبُهُ لِلْ ِرَاءَةِ» قلبه قارئٌ؛ ن لسازٌ ف تط «وَ
لَا یَعْتَرِضُهُ عَارِ ٌ فَيَحْرِمَهُ اُدرِ الْ ُرْآزِ وَ فَدَائِدَهُ».
ادر ال رآز و فدائد قرآز ف ط عبارت ايس « .عَلَى الْعِبَارَةِ وَ اْلإِشتَ ارَةِ وَ اللَّطَتائِفِ وَ
الْحَ َائِقِ» 2ما ح ایق را او رسدل اهلل و معصدمين میگيریم البته آاچته را هته امکتاز
ار « .فَإِذَا اتَّخَیَ مَجْلِسًا خَالِيًا وَ اعْتَزَلَ مِنَ الْخَ ْلقِ بَعْدَ أَزْ أَتَى بِالْخَصْلَتَيْنِ الْتأُولَيَيْنِ».

3

«فَإِذَا اتَّخَیَ مَجْلِسًا خَالِيًا»؛ مجلسی هه خالی باشد او آاچه بتين متن و قترآز حجتاب
اس « .فَإِذا قَرَأْتَ الْ ُرْآزَ فَاسْتَعِیْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطازِ الرَّجيمِ» 4هته امداتههایی را عتر
هر یم او این شيطن هایی هه میخداهد بين ما و قرآز حائ قائ شد « .فَتإِذَا اتَّخَتیَ
مَجْلِسًا خَالِيًا» و إلا إذا هاز مجلس فيه من یفکر فی ال رآز متن یشتاوره فتی التعترّف
إلی مرا ات اهلل تعالی هیا المجلس خالٍ عن المغایر و لکن ملیءٌ بالمدافق»« .خَالِيتًا»
به این معنا اس .
َصتلَتَيْنِ الْتأُولَيَيْنِ».
«فَإِذَا اتَّخَیَ مَجْلِسًا خَالِيًا وَ اعْتَزَلَ مِتنَ الْخَلْتقِ بَعْتدَ أَزْ أَتَتى بِالْخ ْ
«قَلْ ٍ خَاشِعٍ وَ بَدَزٍ فَارِغٍ» [ ]...اوليين« .فَإِذَا خَشَعَ لِلَّتهِ قَلْبُتهُ فَترَّ مِنْتهُ الشتَّ يْطَازُ الترَّجِيمُ
فَإِذَا تَفَرَّغَ اَفْسُهُ مِنَ الْأَسْبَابِ تَجَرَّ َ قَلْبُتهُ لِلْ ِترَاءَةِ» .بعتد میگدیتد« :فَتإِذَا اتَّخَتیَ مَجْلِستًا
خَالِيًا وَ اعْتَزَلَ مِنَ الْخَ ْلقِ بَعْدَ أَزْ أَتَى بِالْخَصْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ اسْتَأْاَسَ رُوحُهُ وَ سِرُّهُ بِاللَّهِ».
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روح ااساز و سرّ ااساز و گاه لفظ ااساز بصر ااساز و ستمع ااستاز بتا قترآز تمتا
میگير و بعد ااتس میگيتر  .ایتن مرحلته اولتی است

گتاهی خيتر« .وَ قُت ْ لَهُتمْ فتي

أَاْفُسِهِمْ قَدْنً بَليغًا» 1او طریتق چشتم او طریتق وبتاز و او طریتق گتد
میبينيم میگدیيم و میشندیم تا بفهميم ر ع

آیتات ختدا را

ما وار شتد و ر صتدر متا و ر

قل ما و ر ه روح ما وار شد  .ر ه روح ما؛ ر سرّ ما ر خفی اخفاو ما این
قرآز ر تما مراح وجد و ما ا ش پيدا هند.
«اسْتَأْاَسَ رُوحُتهُ وَ ستِ رُّهُ» چتدز روح مراحت ظتاهرو ار و مراحت بتاطنی ار .
مراح باطنی روح هه به قل و فؤا ااساز برسد «الفؤا قلت ٌ یتفتأ ّ بتالندر و النتدر
معرفة اهلل تعالی معرفة مرا ات اهلل تعتالی بکتابته»« .استْ تَأْاَسَ رُوحُتهُ وَ ستِ رُّهُ» متا چته
وماای قرآز را اینچنين قرائ هر یم؟ چنتد مرتبته قترآز را اینچنتين قرائت هتر یم؟
«اسْتَأْاَسَ رُوحُهُ وَ سِرُّهُ بِاللَّهِ وَ وَجَدَ حَلَاوَةَ مُخَاطَبَاتِ اللَّهِ عِبَا َهُ الصَّالِحِينَ وَ عَلِمَ لُطْفَ ُه
بِهِمْ وَ مَ َا َ اخْتِصَاصِهِ لَهُمْ بِ َبُدلِ كَرَامَاتِهِ وَ بَدَائِعِ إِشَارَاتِهِ» ااستاز او اظتر جستمی یتا
شهدو عاشق یک شخصی اس

عالقهمند شتده؛ ولتد اشتتباه هتر ه است .

ویبا اس

یک هسی عالقهمنتد شتده اگتر عالقهمنتد شتد راه طتی میهنتد پتدل خترج میهنتد
وحم میهشد .او را اداو

میهند با او حرف میواد .حال با او هه حرف میواد

سر خد را برگر ااد یا به جاو یگرو برو چنين ايس .
«إذا هنا احن من أه اهلل سبحااه تعالی و ارید أز یخاطبنا ربُنا و اخاط ربَنا بما
ذا بکالمه هد ن بکالمنا هم» آزگداه هه تد میخداهی من با تد صحب هنم .آزگداه
هه تد صحب میهنی من بشند  .اصالً واستطه امیختداهم بالواستطه و تکدینتًا ر
محضر حق هستيم و بالواسطه هال حق را بخداايم بشندیم و ببينيم هته ر محضتر
حق سبحااه تعالی این بانترین حظ معرفتی اس و بانترین حتظ روحتی بتراو یتک
ااساز اس .
َشترَبِ» مشترب روح شترب روح غيتر او شترب جستم
«فَإذَا شَرِبَ كَأْسًا مِنْ هَیَا الْم ْ
َشترَبِ فَحِينَئِتیٍ لَتا یَخْتَتارُ
اس  .مشرب روح غیاو روح« .فَإذا شَرِبَ كَأْسًا مِتنْ هَتیَا الْم ْ
عَلَتتى ذَلِتكَ الْحَتتالِ حَالًتتا» وقت شتتما ضتتایع میشتتد ؟! تفستتير قتترآز چيست ؟! طلبتته
روضهخداز تفسير قرآز چيس ؟ این الحا و شرک اس  .شما بهترین وقت

بهتترین

فکر و بهترین مکاز و بهترین حال را براو بهتترین محبتدب و مرغتدب ختد ااتختاب
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میهنيد .او منِ یدااه او همه یدااههایی هته بته قترآز تدجّته اداریتد و اگتر هستی
تدجّه هند میگدیيد وق تد تلف شد .شما چه میگدیيد؟ ما چه میگدیيم؟
َشترَبِ» ایتن م تدّمات نو است تتا متا ر مرحلته
«فَإذَا شتَ رِبَ كَأْستًا مِتنْ هَتیَا الْم ْ
سراویرو عمق و ر مرحله ستد تفستير م تدارو بيشتتر آگتاه و متدجّته باشتيم .ایتن
ادارهایی هه ضبط میشد بعدًا ازشاءاهلل شنيده خداهد شد« .فَتإذا شتَ رِبَ كَأْستًا مِتنْ
هَیَا اْلمَشْرَبِ فَحِينَئِیٍ لَا یَخْتَارُ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ حَالًا وَ عَلَى ذَلِكَ اْلدَ ْق ِ وَقْتًا بَ ْ یُؤْثِرُهُ
عَلَى كُت ِّ طَاعَتةٍ وَ عِبَتا َةٍ» .طاعت ؛ طاعت علمتی طاعت ع يتدتی طاعت اخالقتی.
عبا ت؛ عبا ت روای عبا ت بروای« .الطاعة ثمّ العبا ة العبا ة متأخرةٌ عن الطاعتة
الطاعة هی اإلتباع و من مخلفات اإلتباع العبا ة».
«بَ ْ یُؤْثِرُهُ عَلَى كُ ِّ طَاعَةٍ وَ عِبَا َةٍ لِأَزَّ فِيهِ الْمُنَاجَاةَ مَتعَ الترَّبِّ بِلَتا وَاستِ طَةٍ» واستطه
ادار بدوز واسطه اس « .فَاْاظُرْ كَيْفَ تَ ْرَأُ كِتَابَ رَبِّكَ وَ مَنْشُدرَ وَلَایَتِكَ» هتتاب رب
منشدر ونیة اهلل اس  .خدا خداستته است متا را ختدایی هنتد متا را او خد ختداهی
خد راهی و خد بينی بيروز بياور و ما را خداخداه و خداشنا

و ختداراه هنتد .بتا

چه وسيلهاو؟ با وسيله بزرگترین رستال ختد هته رستال قترآز است ؛ بته وستيله
بزرگترین معلمين بشر هه خاتم النبيّين (ص) اس .
«فَاْاظُرْ كَيْفَ تَ ْرَأُ كِتَابَ رَبِّكَ وَ مَنْشُدرَ وَلَایَتِتكَ وَ كَيْتفَ تُجِيت ُ أَوَامِترَهُ وَ اَدَاهِيَتهُ وَ
كَيْفَ تَتَمَثَّ ُ حُدُو َهُ فَإِاَّهُ كِتَابٌ عَزِیتزٌ «ن یَأْتِيتهِ الْباطِت ُ مِتنْ بَتيْنِ یَدَیْتهِ وَ ن مِتنْ خَلْفِتهِ
تَنْزِی ٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ» .»1باو روای بخداايد هه امیشد قترآز را فهميتد« .قتالُدا یتا
شُعَيْ ُ ما اَفْ َهُ كَثيرًا مِمَّا تَ ُدلُ وَ إِاَّا لَنَراكَ فينا ضَعيفًا وَ لَدْ ن رَهْطُتكَ لَرَجَمْنتاكَ وَ متا
أَْا َ عَلَيْنا بِعَزیزٍ».

2

«فَرَتِّلْهُ تَرْتِيلًا»« .قي لرسدل الهدو (ص) ما ذا یعنی ربّنا سبحااه تعتالی ب دلته« :وَ
رَتِّ ِ الْ ُرْآزَ تَرْتيالً» 3سؤال فی مدر ه ألانا ن اعرف من ال رآز إلتا حروفته ن حتدو ه
إلا ألفاظه ن مرا ات اهلل تعالی و لیلک «فَرَتِّلْهُ تَرْتِيلًا» احن ارتت الترتيت لفظيّتًا «وَ نَ
الضَّالِّينَ» صحي ٌ و لکن ا ف الحدّ الترتي اللفظیّ و لکن رسدل الهتدو یجيت بغيتر
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هیه الجداب» «ما ذا یعنی ربّنا سبحااه تعالی ب دله تعالی« :فَرَتِّلْهُ تَرْتِيلًا» قَتالَ :حَرِّكُتدا
بِهِ الْ ُلُدبَ».

1

آرا آرا روو قرآز فکر هنيد و بخداايد ببينيد بشندید و تدجّه هنيد .چطدر روو
«تأمّ » هفایه چندین ساع وق صرف میهنيد و اهایتًا معلد میشد هر و اشتباه
هر ید؟ اما قرآز را همينطدر سرسرو میخداايد و عبتدر میهنيتد چترا؟ «قيت إلمتا
الرّضا (ع) أا ت رأ ه ال رآز فی ثالثة أیّا و لما ذا فی إمکااته أز ت ترأ ال ترآز فتی
اصف اليد ؟ قال :أفکر فی آیاته أتدبّر فی آیاته»« .معصتد ٌ یفکتر فتی معصتد األعلتی
منه و هتد إمامته اعتم»« .قَتالَ رَستُ دلُ الْهُتدَو (ص)« :فَرَتِّلْتهُ تَرْتِيلًتا» یعنتی «حَرِّكُتدا بِتهِ
الْ ُلُدبَ»؛ قلدبکم و قلدب ا خرین و هما ی دل ربّنتا ستبحااه تعتالی« :وَ قُت ْ لَهُتمْ فتي
أَاْفُسِهِمْ قَدْنً بَليغًا» 2و أافس عبارةٌ عن ال لدب التتی تتحتدّل إلتی أفئتدة أفئتدة النتدر
خروجًا عن أفئدة النار إلی أفئدة الندر»« .فَرَتِّلْهُ تَرْتِيلًا».
«فَاْاظُرْ كَيْفَ تَ ْرَأُ كِتَابَ رَبِّكَ وَ مَنْشُدرَ وَلَایَتِتكَ وَ كَيْتفَ تُجِيت ُ أَوَامِترَهُ وَ اَدَاهِيَتهُ وَ
كَيْفَ تَتَمَثَّ ُ حُدُو َهُ فَإِاَّهُ كِتَابٌ عَزِیزٌ ن یَأْتِيهِ الْباطِ ُ مِنْ بَيْنِ یَدَیْهِ وَ ن مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِی ٌ
مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ فَرَتِّلْهُ تَرْتِيلًا وَ قِفْ عِنْدَ وَعْدِهِ وَ وَعِيدِهِ» .به شخصتی گفتنتد :چته هتار
میهنی؟ گف  :اماو میخداام .گفتند :او گناه چه خبترو ارو؟ گفت  :مگتر میشتد
گناه هر ؟ مگر میشد ااساز خد را ر محضر حق ببيند و خد را اعم حق ببينتد
و با اعم حق و بتا حتدل و قتدّهاو هته حتق بته او عنایت فرمتد ه گنتاه هنتد .مگتر
میشد ؟ من چنين شخصی را ید ؛ البته خد ما چنين ايستيم .معصد هم ابد .
عبارت را ر اینجا مالحظه بفرمایيد« :قِفْ عِنْدَ وَعْدِهِ وَ وَعِيدِهِ» میشتد بته ایتن
آساای قرآز خدااد؟ این خداادز براو ااستن براو تفکر هتر ز بتراو معت تد شتدز
براو متخلق شدز براو عم هر ز اس

این خدااتدز بته ایتن نیت است و اگراته

اصالً اخداز« .وَ تَفَكَّرْ فِي أَمْثَالِهِ وَ مَدَاعِظِهِ» «احن لمّتا اتفکتر فتی أمثالته و مداعظته و
اتفکر استفيی احکامًا عاليّة احکامًا ف هيّة فلسفيّة عرفاايّة علميّة معرفيّة خل يّة».
ما او امثال مث ها و حکای هاو قرآز میفهميم .قرآز هتاب احکا ايس .

« .1سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ رَتِّلِ اْلقُرْآنَ تَرْتِیلًا قَالَ  ...حَرِّكُوا بِهِ اْلقُلُوبَ» (بحار األنووار ،ج
 ،89ص.)215 ،
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«رأیتم فی التلفزة مرّات عدّة مکتدب هبير خط بتيّن ال ترآز لتيس هتتاب األحکتا
هيف ت دل ال رآز ليس هتتاب األحکتا ؟ ال ترآز هتتاب ال صتص هتتاب الخربطتات
بتس؟ قترآز هلته حکتم هلته متداعظ هلته برهتاز هلته

هتاب الخالفات هتاب الن

حکمة هله عرفاز هله منطق هله ف ه هله سياسة هله اجتماعيات» همه چيز بح
بعدو ما همين اس  .آیا قرآز شریف ف ط ر احکا بح میهند؟ بکنيتد و اکنيتد و
بروید و اروید و بخدرید و اخدرید و بيایيد و ايایيد؟ آیا مطل چنين اس ؟ یتا قترآز
شریف با ه سماوات و ارضين با ه علد و معارف هار ار ؟ حق سبحااه و تعالی
تما گفتنیها ر این هتاب آخرین و وحی اخير بياز فرمد ه اس .
ِضتاعَةِ
«وَ تَفَكَّترْ فِتتي أَمْثَالِتهِ وَ مَدَاعِظِتهِ وَ احْتیَرْ أَزْ تَ َتعَ مِتنْ إِقَامَتِتكَ حُرُوفَتهُ فِتتي إ َ
حُدُو ِهِ» .یکی او برا راای هه اه تجدید اس

مدّتی ر مسجد اما رضتا ر جلسته

تفسير شره میهر رووهاو آخر یگر ايامد .ر بين راه من را ید و گف  :ما فعالً
اریم تجدید خد را رس میهنيم .گفتم :برو تجدیدت را رس هن تتا بميترو! «و
هیه شيطنةٌ مدروسة و عزل ال رآز و عض ال رآز عنا و عزلنا عن ال رآز و عضلنا عن
ال تترآز و إذا صتتار لنتتا ممارستتة بتتس ممارستتة لفظيّتتة» ایتتن شتتيطن اس ت
میگدید :همينجا بایس

بانتر اترو .ف تظ ایتن الفتات است

شتتيطاز

غ و ص و ق و ...یتا ر

تلدیزیدز قرآز میخدااد و ا او عبد الباسط را رمتیآور « .یَطْهَترْزَ یَطَّهَترْزَ »...ایتن
هارها چيس ؟ چرا قرآز را تحریف میهنيد؟ چرا اص هتاب اهلل را هه قرائت متتداتره
صحيحه ر هتاب اهلل است

تغييتر می هيتد؟ چترا چنتين میهنيتد؟ یتا بتا قترآز هتار

امیهنيد یا باوو رمیآورید.
روایاتی راجع بته قترآز شتریف او رستدل اهلل (ص) است هته ر صتفحه  12آمتده
اس

«الصحيف اثنی عشر ثاای عشر مجلد األوّل» «اصدل الکافی أَبُد عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ

قَالَ قَالَ أَبُد عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِلَی قَدْلِهِ وَ قَتالَ رَستُ دلُ اللَّتهِ (ص) :إِاَّتهُ هُتدىى مِتنَ الضتَّ لَالَةِ»
پيغمبر هيچگاه براو سن خد این حرفها را از سن ما وز اس

1

تحت الشتعاع

اس  .وقتی مر اما را اشناسند میخداهند مأمد را بشناسند؟ سن متأمد است
قرآز اما اس  .اما را معرّفی میهند .رستدل اهلل (ص) ر تمتا طتدل عمتر او ستن
خد تعریف اکر مگر بر محدر قرآز« .إِاَّهُ هُتدىى مِتنَ الضتَّ لَالَةِ وَ تِبْيَتازٌ مِتنَ الْعَمتى وَ
اسْتِ َالَةٌ مِنَ الْعَ ْثرَةِ وَ اُدرٌ مِنَ الظُّلْمَةِ وَ ضِيَاءٌ مِنَ الْأَحْدَاثِ» احداث مسائ مستتحدثه
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جداب ه مسائ مستحدثه ر قرآز شریف ا ه شده اس « .وَ ضِيَاءٌ مِتنَ الْأَحْتدَاثِ»؛
«أحداث سياسيّة أحداث ف هيّة أحداث فلسفيّة ه األحداث» قرآز با هت مکلفتين
ر طدل تاریخ وادگی الی ید ال يامة سخن گفته اس

قرآز هم اگیاشته اس .

«وَ عِصْمَةٌ مِنَ اْلهَلَكَةِ وَ رُشْدٌ مِنَ الْغَدَایَةِ وَ بَيَازٌ مِتنَ الْفِتتَنِ وَ بَلَتاغٌ مِتنَ التدُّاْيَا إِلَتى
الْآخِرَةِ» اصالً چيزو هه ر ايا اياومند باشد و اگفته باشد ر قرآز وجد اتدار « .وَ
فِيهِ كَمَالُ ِینِكُمْ وَ مَا عَدَلَ أَحَدٌ عَنِ الْ ُرْآزِ إِلَّا إِلَى النَّارِ»« .متا ذا یُعنتی بهتیا العتدول؟
عدونً علميًّا عدونً معرفيًّا ح ي يًّا خل يًّا تطبي يًّا و حدواتنا هلها عا ل عن ال رآز
هیب العا لدز باهلل و ضلدا ضالنً بعيدًا و خسروًا خسرااًا مبينًا» .وادگی ما اار اس
ادر ايس  .ادر محض او هال اهلل محض اس .
« خطبة الثااية عن رسدل الهدو (ص) راویها أبد عبد اهلل جعفتر بتن محمّتد (ص)
عن أبيه عن آبائه قال قال رسدل اهلل (ص)« :فإذا التبس علتيكم الفتتن ك طتع الليت
المظلم» 1اخباروها فرق اصدلیها فترق مجتهتدین مختلتف فترق« .فتإذا التبست
عليكم الفتن ك طع الليت المظلتم فعلتيكم بتال رآز» .چيتز یگترو افرمتد «فعلتيکم
بکتاب و سنتی» سن هس ؛ اما سن

ر حاشيه اس .

«فعليكم بال رآز فإاه شافعٌ مشفعٌ و ماح ٌ مصدّقٌ» «ماح یعنی مجا ل مجتا لٌ
مصدّقٌ؛ أحيااًا مجا لٌ مکیب هاذب» جتدال میهنتد؛ جتدال غلتط است  .قترآز فتنّ
جدل را به ما آمدختته است « .جتا ِلْهُمْ بِتالَّتي هِتيَ أَحْستَ نُ» 2بهتترین و بتانترین قلته
معرفتی را ر بح و استدنل به ما اشاز می هد هته اگتر شخصتی بخداهتد حتق را
قبدل هند میفهمد و قبدل میهند .چدز هتم او اظتر تعبيتر روشتنترین بيتاز و تعبيتر
اس و هم او اظر معبّرٌ عنه هه عمق معناو مرا باشد.
«من جعله أمامه قا ه إلى الجنة» 3معنی «أمامه» واض اس  .أمامه و إمامه هر و
رس اس « .من جعله أمامه (إمامه) قا ه إلى الجنتة و متن جعلته خلفته ستاقه إلتى
النار و هد الدّلي یدل على خير سبي و هتد كتتابٌ فيته تفصتي ٌ و بيتازٌ و تحصتي ٌ».
عدّهاو میگدیند :خير ظنی الدنلة اس « .و هد الفص و ليس بالهزل ظتاهره أايتق و
باطنه عميق» سه ممتنع اس « .ظاهره أايق» خيلی رسا و روشن و بياز بسيار عتالی

 .1همان ،ص .13
 .2نحل ،آیه .125
 .3الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن ،ج  ،1ص .13
13

هه ر خد سط بياای ظاهر حتی ر مدسي ی تعبير« .ال رآز فتی ألفاظته حتتی فتی
مدسي ية التعبير فضالً عتن اللغتة و األ ب و الفصتاحة و البالغتة فتدق هافتة الغَنتاء ن
بشریًّا ف ط و ن خل يًّا ف ط ب و إلهيًّا هیلک».
«ظاهره أايق و باطنه عميق» ظاهر آز ظتاهرترین تعبيترات و بتاطن آز عميتقترین
باطنها اس  .منتها ظاهرو هه ااساز را بته آز بتاطن میرستااد بعضتی ظاهرهتا بته
باطن امیرسد« .له اجد ٌ» یا «تختد ٌ و علتى اجدمته اجتد » «و علتی تخدمته تختد ٌ»
اجد آمده تخد هم آمده اس  .تخد یعنی بطنها و بطنها «لبطنته بطتنٌ و لبطنته
بطنٌ» همينطدر تسلس خداطر ر محدر نل اوليه لفظيه هه اتص باشتد یتا ظتاهر
مست ر باشد.
«ن تحصى عجائبه و ن تبلى غرائبه فيه مصتابي الهتدى و منتار الحكمتة و ليت
المعرفة لمن عرف الصفة»« .لمن عرف الصفة» یعنی صفة اهلل و صفة هتاب اهلل .هتيچ
هس اهلل و هتاب اهلل را اشناخته اس  .این هتاب روضهخدازها اس  .به آقاو ختدیی
گفته بد اد :این هتاب روضهخدازها اس « .فليجت جتالٍ بصتره» «بصتر الظتاهر؟ ن
بصر الباصرة و بصر البصيرة بصر الفطرة و الع ليّة بصر التفکيتر و الدّقتة ألزّ ال ترآز
«هیا بَصائِرُ لِلنَّا ِ» .»1این بينشها و بينشگروها ر قرآز شریف است  .تمامتًا بيتنش
اس

هدر امیهند؛ هدرها را شفا می هد و بينا میهند.
«فليج جالٍ بصره و ليبلت الصتفة اظتره» 2یتا «و ليبلت الصتفة اظتره» «و ليبلت »

صحي اس هه و مفهد ار « .و ليبل الصفة اظره» یعنی «صفة اهلل مؤلفًا لل ترآز
صفة ال رآز» باید بدااد هتاب چه هسی اس

بدااد این هتاب چيس و براو چيس .

«ینج من عط ٍ و یتخلص من اش ٍ»« .ینج من عط ٍ»؛ او ااراحتی و خستتگی اجتات
پيدا میهند« .و یتخلص من اش ٍ»؛ «النش هد ما ن مخلص له األفکار اإلضال التتی
ن مخلص عنها؛ تأمّ فيه تر ّ ن مخلص له»« .و یتخلص متن اشت ٍ» قترآز مخلتص
اس  .ر بح ف هی ما آمده اس

بنتده ایتن ادشتته آقتاو ختدیی را مطالعته هتر

ایشاز ر باب حج پنج جلد هتاب اراد .ایشاز هه او اظر سنتی اعلم علماو مدجتد
هستند و گفتههاو مت دمين و متأخرین را اراتد .ااستاز وحشت میهنتد فرمایشتات
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ایشاز را میبينتد چترا؟ بتراو اینکته متتخلص او اشت ايست

محتدر قرآاتی اتدار .

مالحظه خداهيد فرمد هه محدر قرآای ايس .
«و یتخلص من اش ٍ؛ النشت متا ن مَخلتص عنته» آز تتر ّ مشتک و اشتتباه آز
ادااستتتن و آز تضتتا ّ و تناقضتتی هتته ر روایتتات و اقتتدال اس ت هتته مَخلتتص اتتدار .
«یتخلص من اش ٍ فإزّ التفكر حياة قل البصير» منتها فکر ر راه .اگر شما ر راهتی
هه امی اايد به هجا میرو سریع حره هنيد چه فایدهاو ار ؟ «السّائر علتی غيتر
بصيرةٍ ن یزیده سرعة الستّ ير إلتا بُعتدًا عتن الطریتق» .ر «تأمّت » تفکتر هنيتد بعتد چته
میشد ؟ خد صاح تأم افهميده چته گفتته است  .امتا ر چيتزو تفکتر هنيتد هته
میخداهد راه را به شما اشاز هد ما ّه و اص را اشاز هتد هته فکتر هنيتد و فکتر
هنيد بان بروید تا به مطل برسيد.
«فإزّ التفكر حياة قل البصير كما یمشتي المستتنير فتي الظلمتات بتالندر فعلتيكم
بحسن التخلص و قلة التربّص»« .بحسن التخلص» میخداهيتد تخلتص او جهت پيتدا
هنيد با جه و با مبدأ جه میخداهيد تخلص او جه پيدا هنيد؟ خير با مبدأ اتدر
و علم هه قرآز اس او هر جهلی تخلص پيدا میهنيم« .و قلة التربّص» ویتا ختد را
معط اکنيد .پنجاه سال خدااد مجتهد شد یا خيتر؟ پتنج ستال بختداز پتنج ستال
روو قرآز فکر هن او اظر ت داو ظاهر و ت تداو بتاطن .و شتما میتداايتد او بستيارو
ظلمات اجات پيدا هنيد.
«اللَّهُمَّ اشْرَحْ صُدُورَاَا بِنُدرِ الْعِلْمِ و الْإِیمَازِ وَ مَعَتارِفِ الْ ُترْآزِ الْعَظِتيمِ وَ وَفِّ ْنَتا لِمَتا
تُحِبُّهُ وَ تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ».
«وَ السَّلَا ُ عَلَيْکُمْ».
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