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  ينَالَمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَ »

 «.مَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ الطَّاهِرِینَ هُ عَلَی مُحَوَصَلَّی اللَّ

 

طوور شوو،  ایناین مقدماتی که برای تفسير موضوعی آیات مشکله قرآن بحث می

هم بوه طورد ،ی ور بحوث شوده ادوت و ،ر  نيست که قبالً بحث نشده باشد؛ بلکه قبالً

ای ما باید ایون مقودمات را بوه طورد تفسير هم نوشته شده ادت. اما به جهات مختلفه

 تری برای برا،ران عرض کنيم.باالتر و با تبلور بيش

راجع به عظمت قرآن که قوبالً اد ردووا ا   (عهای اميرالمؤمنين )اد جمله خطبه

م  بعد اد اميرالمؤمنين )ع(  بعد خطبوه صودیقه طواهره هایی را نقل کر،ی)ص( خطبه

)س( راجع به قرآن ادت و بعد هم مقدماتی ،ی ر برای ورو، به بحث موضوعی آیات 

حووا مِحتود القورآن و عظمتوه و ( ع) الموؤمنين أميور اإلمام خطب نم»معضله قرآن. 

این  1«مَصَابِيحُهُ ْطفَأُتُ لَا ورٌنُ« »قمّته العاليّة المرموقة بين کافّة الکتب السّماویّة و دواها

نور  نور علمی ادت و انوار علميه گاه قوی هستند و گاه ضعيف هستند. اگر هوم نوور 

شوو، و گواه خوامو  قوی علمی باشود  گواه مسوتدام و مسوتمر ادوت و خوامو  نمی

 النّوور کافّة األنوار العلميّة  الخلقيّة غير المُرتبة بوحی السّماء هی تطفوأ ألنّ»شو،. می

العلميّة الّتی ليست صا،رةً عن الوحی طبعًا هذه نورٌ محدو،ةٌ یمکن تأتی نورٌ أنور من 

مصابيحی که ،ر «. مَصَابِيحُهُ ْطفَأُتُ لَا نُورٌ»هذا و تطفئ هذا النّور األوّا و لکنّی القرآن 

تورات و انجيل و دایر کتوب آدومانی بوو،ه ادوت  مصوابين ربانيوه ادوت  اموا آیوات 

هوا مصوابين ها تفاوت ،ارنود. آنددات قرآنيه هم که مصابين ربانيه هستند  با آنمق
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های خاص بوو،ه ادوت   وه اد نظور معرفتوی و  وه اد نظور ربانيه محدو،ه برای دمان

تکليفی ولکن انوار مقدده قرآن شریف اد برای کل مکلفوين ،ر طووا دموان و عورض 

 دمين ادت. 

ا،ر مون ؛ ال تطفأ باطفاءٍ«ْطفَأُتُ الَ»  ربّانیّ ألنّه الکتاب األخير و الووحی األخيور الصوّ

را ع  صقع الرّبوبيّة و ا  دبحانه تعالی کان ینسخ و ینسخ أحيانًا بعض األحکوام بالشوّ

السّابقة بما تلحقها و تلحقها و تلحقها حتّی وصلت الشرّعة الربّانيّة إلی شرعة القرآن 

ابِيحُهُ ْطفَوأُتُ لَوا نُوورٌ»ن فشورعة القورآن و لمّا وصلت شرعة ا  إلی شرعة القرآ ال « مَصوَ

 نانچه بحث خاصّی ،ر این موضوع -قرآن «. بإطفاءٍ ربّانیّ و ال بأحری بإطفاء بشری

پر،اد راهنمایی کر،ه ادت. داد و دندگیهای دندگی،ر کل نيادمندی -خواهيم ،اشت

العرفانيّات و الحقوو  البشوریّة  تدخلّت اآلیات القرآنيّة فی کافة العلوم و الفلسفات و»

و ما إلی ذلک منهاجيّات الحياة الرّاقيّة و أرقاها کما یریدها ربّنا دبحانه و تعالی. فال 

تطفأ المصابين الفلسفيّة و العرفانيّة و الفقهيّة و السّيادويّة و األقتصوا،یة و األ،بيّوة و 

ابقة الخلقيّة و العقيدیّة و ما علی ذلک  ال تطفأ مصابين ال قرآن بمصابين الوحی السوّ

 «. فضالً عن مصابين الفلسفات البشریّة

گروهی اد نا،انان و کسانی که توجه ،ردت ندارند  گمان کننود کوه قورآن فلسوفه 

ندار،  اگر هم ،ار،  يزی نيست  فلسفه ادفار ادت که ،ر مقابل فلسفه قورآن  آن را 

هوای گوینود  عرفانهسوتند  میکند. یا کسوانی کوه عوار  کند یا محو میخامو  می

بشری بسيار قوی ادت  ،ر قرآن که عرفان نيست. یا کسانی که با علوم تجریبوی آشونا 

قدر ،ر فيزیک و شيمی و جبور و ل واریتم و  وه و  وه  اگور هستند  علوم تجریبی آن

هووا مصووابين علمووی قوورآن را خووامو  ها ،ار،   يووزی نيسووت  آنقورآن ،ر ایوون دمينووه

گویند  قرآن فقه ندار، یا اگر ،ار،  مطلبوی نيسوت. فقوه حودیث و ضی میکنند. بعمی

ولکون کلّهوم غوالطون خوالطون »کنود. فقه نظرات فقهاء  مصباح قرآن را خوامو  می

ابِيحُهُ ْطفَوأُتُ لَا نُورٌ» نوورٌ تنووّر األفکوار و األرواح و القلووب بوالعلوم التّجریبيّوة و « مَصوَ

تمام علومی «. و السّياديّة و اإلقتصا،یّة و العقيدیّة و الخلقيّةالعلوم الفطریّة و العقليّة 

ترین تعبيور و هوا نيادمنود ادوت  ،ر ایون قورآن بوا بهتورین بيوان و دوا،هکه بشر بوه آن

 «. مَصَابِيحُهُ ْطفَأُتُ لَا نُورٌ»ترین محتوا ذکر شده ادت. عميق

عظی را ،یدم که بودبخت دمانی اد لبنان ما را به بحرین ،عوت کر،ه بو،ند  من وا

گفوت نهو  هنود دنده ادت  مثالً واعظ خوبی ادوت. بوا هوم کوه صوحبت کور،یم  می

ها بر دور توون نهو  البالغوه اد قورآن بهتور البالغه اد قرآن بهتر ادت  گفتم  همه خاک
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ادت؟ن گفتم  تو نفهميدی  مثل آن شخصی که با کندن پودت خر و امثاا این کارهوا 

بادار عطّارها رفت و بيهو  شد. گفتند   را بيهو  شدی؟ گفوت   کر،  بهدندگی می

گوویی ای  آن وقوت میبوی بدی ادت. گفتم  توو هنوود شوامه قووی قورآن را نفهميوده

بهتور  -شواگر، اوا ردووا ا  ادوت-کلمات اميرالمؤمنين که شاگر، ،وم قرآن ادوت 

 ها بر در تو که نفهميدی.ادت. گفتم  همه خاک

توقّودٌ »توقّود هوم ،و نووع ادوت؛ «. تَوَقُّودُهُ ؤُْخبَیُ لَا دِرَاجٌ وَ مَصَابِيحُهُُ  ْطفَأُتُ لَا نُورٌ»

این توقّد و روشنایی مدام جلو « ثابت راکض أو مرتجع أو توقّدٌ علی طوا الخط یترقّی

رو،  فهم ما و بر،اشوت موا اد که قرآن جلو میماند. نه اینرو،  عقب نمیو جلوتر می

کما قاا ابن عبّاس من تالميذ اإلموام أميور الموؤمنين فوی التّفسوير »رو،. میقرآن جلو 

متشوابهات علموی  عقلوی  معرفتوی   1«إنّ للقرآن آیاتٌ متشابهاتٌ یفسّرها الزّمن»قاا  

های بشری وجو، ،ار،  روی  وه حسوابی؟ بوه متشابهات ،ر ابعا، گوناگون نيادمندی

رها الوزّمن»معنا عميق ادوت.  حساب کندی لفظ؟ خير  روی این حساب که هور « یفسوّ

 کند.  ه عقل و علم و معرفت باالتر رو،  ،قّت باالتر رو،  علم متشابهات را تفسير می

ماواتِ نُوورُ اللَّهُ»معنای «. تَوَقُّدُهُ ؤُْخبَیُ لَا دِرَاجٌ وَ» ،ر بُعود منفصول  2«اْلوأَرْضِ وَ السوَّ

ادوت. هموان « اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ نُورُ»ی این ادت و ،ر بعد ذاتی حق دبحانه و تعال

 نُوورُ اللَّوهُ«. »لوم یقول مثلوه»  «نُوورِهِ مَثَولُ»معنایی کوه ،ر آیوه نوور بحوث شوده ادوت. 

 ه کسی؟ ردوا « بُيُوتٍ في... *  مِْصباحٌ فيها كَمِْشكاةٍ نُورِهِ مَثَلُ اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ

مثل نوور ا  تعوالی هوو القورآن  القورآن یمثّول و » ا . ردوا ا  فرع قرآن ادت. پس

یبويّن و تحوودّ  و أمّوا أرا، ا  دووبحانه و تعووالی أن یحکيوه لکافّووة الخال وق إلووی یوووم 

 «. الدّین

شوو، کوه اصوالً نمی،و بعد ادت؛ یکی این« یُدْرَكُ لَا»این  3«.قَعْرُهُ یُدْرَكُ لَا بَحْرٌ وَ»

طور هستند  غير معصوومين بوه آخورین ر معصومين اینبه قعر آن رديد  هيچ  البته غي

ردند.  ون یک قسم خاصّی ادت که تأویالت قورآن ادوت  مراحل معرفتی قرآن نمی

تأویل به معنای صحين و یک قسم معانی حرو  مقطّعه قرآن ادت کوه غيور معصووم 

ت تواند بفهمد  معصومين هم کل تأویالتواند بفهمد. و آن قسمی که معصوم مینمی
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الحقا ق الخاصّة بربّنا دبحانه و تعالی المدلوا »،انند؛ الّا تأویالت خاصّه. قرآن را می

بها بآیة من الذّکر الحکيم خاصّةٌ با  تعالی من الناحيّة العميقة األنيقوة األخيورة و ال 

اگر هر انسوان و « یعلمها حتّی الرّدوا و األ مّة )ع(  هل الرّدوا یعلم حقيقة الخلقة؟

ر کا نی حقيقت خلقت را صد ،رصد بداند  خو، او خالق خواهد بو،. علم مسواوی ه

 «.قَعْرُهُ یُدْرَكُ لَا بَحْرٌ وَ»به ،و معنا ادت. « یُدْرَكُ لَا»با قدرت ادت. پس 

 اگر  يزی ،ر قرآن ادت که ردوا نداند  پس  را به ردوا نادا شده ادت؟  -

کند  خداوند اد یوم القيامة صحبت می عمق آن را عرض کر،م. مثالً فرض کنيد -

،اند؟ مرا، من این های یوم القيامة دمان آن ادت  پيغمبر دمان آن را مییکی اد عمق

هایی که نوشتند  اصوا ادوت  منهاج دیا، ادت  کتاب«. نَهْجُهُ یُضِلُّ لَا مِْنهَاجٌ وَ»بو،. 

هوا و غيوره  هموه این فقه ادت  ا،بيات ادت  فيزیک ادت  جبر ادوت  ل واریتم ادوت

لُّو لکوون »،هوود. منهوواج ادووت  راه را نشووان می  ووون محوودو، ادووت  « نَهْجُووهُ یُضووِ

کننده ادت  ناپخته ادت و باالتر ،ار،  نظر انيشيتن  بعد اد او نظر ،ی ری  بعود اشتباه

 شو،. اد آن نظر ،ی ری ارا ه می

آن راه خودا ادوت و راه قورآن  راه خودا نه  قرآن  راه قر« نَهْجُهُ یُضِلُّ لَا مِْنهَاجٌ وَ»

ها گمراه های ،ی ر ادت که خو، نویسندگان آنکند. آن راه کتابانسان را گمراه نمی

شوند  تا  ه ردد کسی که آن راه را برو، و بوه قورآن توجوه نکنود. راه کفایوه  راه می

 وَ »اتی کر،ند. ها معصوم نيستند. خو، نویسندگان احيانًا اشتباهمکادب  راه لمعه  این

؛ شعاعی ادت که الی یوم القيامة بر کل قلوب و افکار نورپاشی «ضَوْء هُ یُْظلِمُ لَا شُعَاعُ

اگر شما ،ر مقابل خورشيد  یک  راغ روشن کنيد  خورشيد «. ضَوْء هُ یُْظلِمُ لَا»کند می

کند ولکن برعکس  طور؟ اگور  راغوی را ،ر مقابول خورشويد آن  راغ را تاریک می

 کند؟ خير. روشن کنيد  خورشيد را تاریک می

وْء هُ یُْظلِمُ لَا شُعَاعُ وَ» أیّ ضووء مون األضوواء المعرفيّوة و العلميّوة حتّوی أضوواء « ضوَ

 فُرْقَوانٌ وَ»این ،ر باالترین قلّه نورانيت و معرفتی ادت. «. الوحی ال تظلم أضواء القرآن

هر کس « حيانٌ فرقانٌ لک و ليس فرقانٌ لمن فوقکالفرقان یختلف؛ أ« »بُرْهَانُهُ یُْخمَدُ لَا

تر شوید؛ اموا کسوی کوه اد شوما قوویآور،  قانع میادتداللی ،ار،  برای شما ،ليل می

 وَ»طوور نيسوت  شو،  باید ،ليول بواالتری باشود. قورآن اینادت  با این ،ليل قانع نمی

أبسط البراهين المذکور فی الوذّکر الحکويم حتّی أقلّ البراهين  « بُرْهَانُهُ یُْخمَدُ لَا فُرْقَانٌ

طوور تمام این«. الّتی یفهمها کلّ بسيطٍ ليس یخمد برهانها عند أباقرة العلم و التّحقيق
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ترین ،ليول ،ر برابور کسوانی کوه خوو، را اربواب ا،لّوه ترین و دوا،ههستند  آن کو ک

 «. یُْخمَدُ لَا»،انند ،انند و ا مه ا،لّه میمی

ألنّ أرکوان القورآن أرکوان ربّانيّوة « أَرْكَانُوهُ تُهْودَمُ لَا تِبْيَانٌ وَ بُرْهَانُهُ یُْخمَدُ الَ فُرْقَانٌ»

؛ ال األرکوان األ،بيّوة «أَرْكَانُهُ تُهْدَمُ لَا تِبْيَانٌ وَ»رکيزة قویّة ثابة صامدة علی طوا الخطّ. 

ادگار ادوت و تنواقض تموام آیوات بوا هوم دو« اللّفظيّة الدّالليّة و ال األرکان الوحدویة

،ر هور بعودی اد ابعوا، کوه ایون « و ال األرکان المعنویّة و ال األرکان التطبيقيّوة»ندار،. 

شدنی نيست. هور ،نيوایی های بسيار عالی نفوذ ،ار،  خرابقرآن برای داختن دندگی

امکان ،ار، ارکان آن دست و خراب شو،   وه بنيوان علموی و  وه بوه طریوق اولوی  

ال تهدم علی طوا الخطّ  إذا یهدم ربّنا و ال دمن »مانی  اما ارکان قرآن های جسبنيان

 «.ا  و أعوذًا با  تهدم أرکان القرآن  ال تهدم

هر مستدلّی ،ر هر بعد اد ابعا،ی که قرآن ذکر کر،ه و بحث کر،ه  بياورید  

سبت تواند یک نقطه نتواند یک جزء کو کی اد قرآن را متزلزا کند. کسی نمینمی

به قرآن اعتراض کند یا اعتراضی قا ل شو،  حتی اد نظر ا،بی  تا  ه ردد اد نظر 

معنوی و تمام ،شمنان قرآن ،ر طوا  هار،ه قرن خوابيدند و بيدار شدند  دندگی 

توانند به یک کر،ند  فکر کر،ند  ،قّت کر،ند  ،رس خواندند  هر کاری کر،ند  نمی

 آن ایرا، ب يرند. کلمه  یک اشاره و یک اعراب اد قر

علوم بشری شفا ،ار،  بال هم ،ار،. اد علوم بشری علم «. أَدْقَامُهُ تُْخشَى لَا شِفَاءٌ وَ»

فقه ادت  معرفت ادت  علم عقا د ادت  علم اخال  ادت و غيره ادوت. علووم بشوری 

که مستند به وحی قرآن نباشد ولکن بشر هم بر مبنای فطرت و بر مبنای عقل دوالم  

 ون محدو، ادت  بعضی اوقات اشتباه «. أَدْقَامُهُ تُْخشَى»،ردتی ،ار،  ولکن  مطالب

خواهد ،ردت حرکت کنود ولکون کند  ولو بخواهد ،ردت حرکت کند. میحرکت می

کننود   ون محدو، ادت  کند ادت  ناپخته ادت. علومی که ،ر طریوق حوق تفکور می

قَامُهُ تُْخشَى»اگر بر محور قرآن نباشد  شفا ادت ولکن  فَاءٌ وَ»  ولکون قورآن «أَدوْ  لَوا شوِ

 الظَّالِمينَ یَزیدُ ال وَ لِْلمُؤْمِنينَ رَحْمَةٌ وَ شِفاءٌ هُوَ ما اْلقُرْآنِ مِنَ نُنَزِّاُ وَ«. »أَدْقَامُهُ تُْخشَى

رونود  اگور هوم ظالمين  ه کسانی هستند؟ کسانی که به دراغ قرآن نمی 1«.خَسارًا إاِلَّ

 شو، فهميد.فهمند  این را نمیروند. این را نمیبرای ،عوا کر،ن میبه دراغ بروند  
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انصار قرآن  ناصر اوا ردووا ا  ادوت  منهوزم شود؟ او را «. أَْنصَارُهُ تُهْزَمُ لَا عِزٌّ وَ»

طالوب حوبس کر،نود  او را بيورون کتک د،ند  به او ،یوانه گفتنود  او را ،ر شوعب ابی

ت؟ انهزام ،ر راه بو،ن با قرآن و دندگی کر،ن با قورآن کر،ند  منهزم نشد. انهزام  يس

و معاشرت با قرآن و تفهّم قرآن و تطبيق قرآن   يست؟ انهزام دمانی ادت کوه کواری 

شوو،. کسوانی کوه انصوار صوا،  قورآن و کنند انسان ،دت بر،ار،  آن وقت منهزم می

شند. آیا حسوين بون ها را بکشوند؛ حتی اگر آنانصار واقعی قرآن هستند  منهزم نمی

ها و ها و امام دین العابودینها و حسينعلی منهزم شد؟ ایشان شهيد قرآن ادت. علی

قدر قدر ناراحتی کشيدند  آنقدر اذیت شدند و آنمودی بن جعفرها و امام باقرها  آن

قدر قتل  آیا منهزم شدند؟ معلوم ادت منهزم نشدند  بلکه منهزم قدر دم  آنحبس  آن

. آیا یزید غالب بر حسين شد یا حسين غالب بر یزید شد؟ جسم یزیود بور جسوم کر،ند

گوینود گریوه کوه ،ا موًا میحسين غالب شد؛ ولی روح حسين یزیود را نوابو، کور،. این

 کنيد  برای این ادت که انسان ،ر مقابل ظالم بایستد و ادتقامت کند. 

 وَ الودنْنيا اْلحَيواةِ فِوي آمَنُووا الَّذینَ وَ نارُدُلَ لَنَْنصُرُ إِنَّا»،ر قرآن شریف فرمو،ه ادت  

خرا  و ،ر پووا و کواو و آدومان« رُدُلَنا لَنَْنصُرُ إِنَّا»نصرت ادت   1«اْلأَْشها،ُ یَقُومُ یَوْمَ

ها نيسوت. نصورت ردوالتی ادوت  نصورت ردول ،ر ایون ادوت کوه اد ایون فر  و این

ولوو کشوته بشووند. ایون نصورت ایون ای ،ور نشوند و فاصله ن يرنود؛ ردالت یک ذرّه

این را هم گفته کوه موا کوامالً « الدنْنيا اْلحَياةِ فِي آمَنُوا الَّذینَ وَ رُدُلَنا لَنَْنصُرُ إِنَّا»ادت؛ 

رُ إِنَّوا»متوجه بشویم. گمان نکنيم فقط آخرت ادوت.  لَنا لَنَْنصوُ  فِوي آمَنُووا الَّوذینَ وَ رُدوُ

 «. اْلأَْشها،ُ قُومُیَ یَوْمَ وَ الدنْنيا اْلحَياةِ

 لَهُمُ جُْندَنا إِنَّ وَ*  اْلمَْنصُورُونَ لَهُمُ إِنَّهُمْ*  اْلمُرْدَلينَ لِعِبا،ِنَا كَلِمَتُنا دَبَقَْت لَقَدْ وَ»

ولو تنها باشيد  ولی شما را ،ر همين تنهایی کتوک بزننود  بکشوند  فحوش  2«.اْلغالِبُونَ

 أاَل»طور که ن  همراه با کتاب خدا هستيد  همانبدهند  بيرون کنند. شما همراه با قرآ

کوه گيور،  م ور اینها هويچ آرامشوی بوه خوو، نمیاین ،ا 3«اْلقُلُوبُ تَْطمَئِنن اللَّهِ بِذِْكرِ

معرفتًا و عبو،یتًا متّصل به حق باشد. و اگر همه عوالم وجو، را به او بدهند و با خدا 

 نين قرآن که منشور والیوة ا  ت و همنباشد  این ضيق ادت  تنگ ادت  محدو، اد
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موا،امی کوه موا بوه ایون « و دببٌ ممدو،ٌ من دماء الوحی إلی أرض المکلّفوين»ادت. 

 حبل متين و دبب امين تمسّک کنيم  مشکلی نيست. 

این قرآن با ما  ه کر،ه؟ این روح را قرآنی کر،ه ادت  وقتی روح قرآنوی شود  هور 

آورنود. مطلبوی نيسوت  ر جسم آور،ند  بر دور روح نمیبالیی بر در آن بياورند  بر د

 تُهْزَمُ لَا عِزٌّ وَ»فداکاری جسم ،ر راه ادتقامت روح بر محور انوار و اضواء قرآنيه ادت. 

گوینود  کننود و میکند  ناصر قرآن نبو،ه ادت. مسوخره میاگر کسی فرار می« أَْنصَارُهُ

،هيم  بيوورون شووو،  شووهریه نموویفهمووی  وقووت تووو تلووف میخوان هسووتی  نمیروضووه

کنيم.  نين ناصری  ناصر پوا ادت  ناصر شکم ادت  ناصور عوورت ادوت  ناصور می

لباس ادت  ناصر شهریه ادت  ناصر قرآن نيست. پيغمبر ناصور قورآن ادوت کوه معوده 

 ،ار،. ریزند و اد تبليغ ردالتی و ،عوت خو، ،دت برنمیگودفند بر در او می

ایمان « اْلإِیمَانِ  مَعْدِنُ» 1«.بُحْبُوحَتُهُ  وَ اْلإِیمَانِ  مَعْدِنُ فَهُوَ أَعْوَانُهُ  ذَاُ تُْخ لَا حَق   وَ»

جا بياید و اد جایی که ایمان باید اد آنظاهری ،ار،  باطنی ،ار،. معدن ایمان  اد آن

جا باید تقویت شو،  اد نظر ایمان علمی و ایمان عقيدتی و ایمان اخالقی و ایمان آن

شو،؛ جا ذکر نمیملی و مراحل مختلفه ایمان  محور قرآن ادت. حتی دنّت ،ر اینع

بحبوحه ودط آن « بُحْبُوحَتُهُ وَ اْلإِیمَانِ مَعْدِنُ فَهُوَ» ون دنّت ،ر حاشيه قرآن ادت. 

ادت  ،ر معدن ایمان ادت و ودط معدن ایمان ادت  ،ر کناره نيست  بيرون نيست  

 ودط معدن ایمان ادت.

العلم الّذی نحتواج إليوه کعبّوا،ٍ لربّنوا دوبحانه و تعوالی »؛ «بُحُورُهُ وَ اْلعِْلمِ یَنَابِيعُ وَ»

«. غُدْرَانُوهُ وَ اْلعَودْاِ رِیَواضُ وَ بُحُوورُهُ وَ اْلعِْلومِ یَنَابِيعُ وَ« »معرفيًّا و عمليًّا و ما إلی ذلک

الغودران جموع »ر ادوت. غدران اد نظر لغوی  الغدران یا جمع غدیر ادت یا جموع غَودَ

های آب. جمع غَدَر ادت به های آب؛ قسمتنهرها و قطعه« الغدیر األنهار و قطع الماء

الغَدَر هو الوحل الّذی »تر ادت. ر صحيننَهَر اد نَهْ« الوحل الّذی یبقی فی النَّهَر»معنی 

درع منادب شو،   قدر برای کشت و نشين میآن گلی که ،ر نهر ته«. یبقی فی النَّهَر

؛ أنهواره  قطوع ما وه و غُدْرَانُوهُ وَ اْلعَودْاِ رِیَواضُ وَ»ادت  برای ،رخت کاشوتن و غيوره. 

های عدالت ادوت  عودالت ،ر کول باغ« اْلعَدْاِ رِیَاضُ وَ«. »الوحل الّذی یبقی فی النَّهَر

 رِیَواضُ وَ»خواهود. ابعا، دندگی انسوانی  ،ر آن بُعودی کوه حوق دوبحانه و تعوالی می

گوینود. اجوا  بایود قووی اجا  را اثوافی می« بُْنيَانُهُ وَ اْلإِدْلَامِ أَثَافِيُ غُدْرَانُهُ وَ وَ اْلعَدْاِ
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باشد تا روی آن ،یگ ب ذارند  تا اجا  نسود، و غذایی که ،اخل ،یوگ ادوت  بدوز،. 

ادوالم روبنوا و  های ادالم ادت و دیربناهای ادوالم ادوت.ها پایهاین« اْلإِدْلَامِ أَثَافِيُ»

لَامِ أَثَافِيُ»دیربنا ،ار،.  و « و قواعود اإلدوالم و متوون اإلدوالم عبوارةٌ عون القورآن اْلإِدوْ

روبنای ادالم دنّت ردوا ا  ادت. این روبنا باید اد دیربنوا ادوتخراج شوو،  موا ایون 

 کنيم. روبنا را بر محور دیربنا ادتفا،ه می

های حوق. وا،ی جای واهی ادوت کوه انسوان وار، وا،ی« انُهُغِيطَ وَ اْلحَقِّ أَوْ،ِیَةُ وَ»

هایی ،ار،  باید ،نباا کر، و گشت شو، تا  يزی یا مطلبی را ب ير،  حق هم وا،یمی

مودخل حوق و خوو، «. مَداخِلُوهُ»یعنی « غِيطَانُهُ وَ»تا حق را ،ر جای اه خو، پيدا کر،. 

های بشری منفصول اد را. علم،هد و هم خو، حق حق ادت  هم راه حق را نشان می

،هد و نه خو، حق را  هم راه بيراهه ادت و هم خو، آن قرآن نه راه حق را نشان می

« تَزِفُوونَْناْلمُ یَْنزِفُوهُ لَا بَحْرٌ وَ غِيطَانُهُ وَ اْلحَقِّ أَوْ،ِیَةُ وَ»حق  باطل ادت یا مخلوط ادت. 

ین یک ،ریایی ادت که انتها ندار،. شما هور علموی اد ا«. نَزَفَهُ  نَزَهَهُ وَ ادتَخرَجَهُ کُلَّهُ»

علوم بشری را ،ر نظر ب يرید  انتها ،ار، و انتها ،اشوتن  جهول هوم ،ار،  اشوتباه هوم 

انتها نودار،  « و لو کانوا المنتزفين المعصومين« تَزِفُونَْناْلمُ یَْنزِفُهُ لَا بَحْرٌ وَ»،ار،. ولکن 

کور،  ا موه ،ی ور خواند و باد فکور میکر،  میر میخواند  باد فکامام رضا هر  ه می

 طور؛  ون قرآن بر ردوا و ا مه )ع( امام ادت. هم همين

بُهَا لَوا عُيُوونٌ وَ تَزِفُونَْناْلمُ یَْنزِفُهُ لَا بَحْرٌ وَ» بَ»؛ «نَاْلمَواتِحُو یُْنضوِ   «غَيِّورَ»یعنوی « نَضوَ

« عُيُوونٌ وَ«. »سوتخرجون الووار،ونالماتحون  الضّاربون المحواولون المسوتفيدون الم»

آلو، کننود  آب آن ای ادت که ممکون ادوت آن را گولها مختلف ادت.  شمه شمه

ای ادوت کوه شوو،.  شومهکشند و تمام میای ادت که آب میشو،.  شمهخراب می

ای نيسووت  ممکوون ادووت آب آن را بکشووند و کووم بشووو،. ولکوون قوورآن  نووين  شوومه

ه رحمت حق ادت و خو، رحمت متصله حوق دوبحانه و ای ادت که متّصل ب شمه

خواهيود اد قورآن علوم بکشويد  تموام هور قودر می« نَاْلمَواتِحُو یُْنضِبُهَا لَا»تعالی ادت. 

خواهيد اد خودا رحموت ب يریود  رحموت او تموام طور که هر قدر میشو،. هماننمی

علم او  قدرت او  شو،. رحمت خداوند تمام شدنی نيست  الوهيت او  ربوبيت او نمی

 تمام شدنی نيست. 

بُهَا لَوا»و این قرآن که رحمت متّصله حق دبحانه و تعالی ادوت  « نَاْلمَواتِحُو یُْنضوِ

شووید. اگور انسوان کفایوه را شو،  بعد ،ی ر خسته میخوانيد تمام میهر علمی را می

خوانود  لوذّت شو،. پيغمبر قورآن را می،ی ر بخواند د،ه میخواند  بخواهد یک مرتبه 
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بُهَا لَووا عُيُووونٌ وَ»خوانوود یووک  يووزی اضووافه شووده ادووت. بوور،. هوور ،فعووه میمی  یُْنضووِ

موواتحون یعنووی غووارقون؛ کسووانی کووه ،ر علوووم قوورآن غوور  بشوووند. تمووام «. نَاْلمَوواتِحُو

ام هوم دار،  خير  ،فعه دیشو،  گمان نشو، اآلن که ،فعه دوم ادت  ،ی ر لزوم ننمی

 لزوم ،ار،. ما احتياج ،اریم. 

« المناهل  عبارةٌ عن الموار، الماء  الدفعة األولی«. »اْلوَارِ،ُونَیُفِيضُهَا  لَاوَ مَنَاهِلُ »

خواهد آب بخور،. ،فعه اوا این آب را که خور،  تمام شد؟ خير  هر ،فعه اوا که می

خواهود   وون قورآن آب حيوات ادوت. آب میخواهيد آب بخورید. هر کسوی  ه می

شوو،  بوه طور که اگر آب ظاهری خيلی دیا، باشد  هر کسوی بخوور،  تموام نمیهمان

منابع ،ی ر متّصل ادت. علوم قرآن شریف به منبع فيض حق دبحانه و تعالی متّصول 

ال ینقصوها و ال « نَاْلووَارِ،ُویُفِيضُهَا  لَاوَ مَنَاهِلُ )یعنی موار،ُ لإلنتهار  للشّرب( »ادت. 

هَا  لَوا«. »ینقضها و ال یختمها لُّ لَوا مَنَوادِاُ وَ اْلووَارِ،ُونَیُفِيضوُ افِرُونَ نَهْجَهَوا یَضوِ « اْلمُسوَ

کنند  شما اد هر جایی به هر جای ،ی ری دوفر کنيود  کسانی که ،ر بلد قرآن دفر می

آور،. گمراهی میبرای هر علمی اد علوم گمراهی ،ار،؛  ون علوم بشری منهای قرآن 

 بعضی اد اوا تا آخر گمراهی ادت.

،هود  قورآن موا،ّه فکور قورآن نهو  نشوان می« اْلمُسَافِرُونَ نَهْجَهَا یَضِلُّ لَا مَنَادِاُ وَ»

وار مطالوب را یوک بوه یوک ب ویود و جوای فکور ،هد. این نيست که رودنامهنشان می

لُّ لَوا مَنَوادِاُ وَ»برای ما ن وذار،  خيور.  افِرُونَ هْجَهَوانَ یَضوِ نهو  جموع المونه   « »اْلمُسوَ

جایی « السَّا ِرُونَ عَْنهَا یَعْمَى لَا أَعْلَامٌ وَ«. »الطّریقة التفکير و منهاج کلّ رقیٍّ فی الحياة

های بلندی گذاشوتند  اگور نباشود  کوامالً که تاریک ادت  مثل مشعر االحرام که  راغ

بيند. علوم هم انواری ادت که ری را نمیجا کسی ،ی تاریک ادت. ،ر شب تاریک آن

های بر،. علوم غير بشری  علوم بشری مقداری تاریکیهای جهل را اد بين میتاریکی

هوا محودو، آور،  اینهای ،ی ری مویبر،  ولی بعضی اوقات جهلجهل را اد بين می

 یَعْمَوى لَا»ت که ها و نورهای بلندپایه بسيار رفيعی ادآن نمونه« أَعْلَامٌ وَ»ادت. ولکن 

 بينند. ،ارند  امکان ندار، نبينند  میکسانی که ،ر راه قرآن قدم برمی« السَّا ِرُونَ عَْنهَا

دُونَ عَْنهَووا یَجُووودُ لَووا آكَووامٌ وَ» اآلکووام هووی األطووالا المرتفعووة علووی دووا ر «. »اْلقَاصووِ

یّة و ما إلی ذلوک عبوارةٌ المرتفعات أعلی القُلل المعرفيّة و العلميّة و الخلقيّة و العقيد

؛ «آكَوامٌ وَ»این باالترین قلّه ادت که متأدّفانه روی این قله... « عن القلّة القمّة القرآنيّة

   نين نيست که به آن نووک بردويد و برگر،یود  مودام «اْلقَاصِدُونَ عَْنهَا یَجُودُ لَا»قلل 

ر معرفوت قورآن و نکوات  طور که ،ر معرفة ا  انتها نودار،. کوذلک ،باید رفت. همان
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مقاصد و مرا،اتی که حق دبحانه و تعوالی اد ایون کتواب ،ار،  انتهوا نودار،  حودّاقل 

 برای ما ندار،. 

 1«.اْلعُلَمواء  عِبوا،ِهِ مِونْ اللَّهَ یَْخشَى إِنَّما»العلماء با  « اْلعُلَمَاءِ لِعَطَشِ رِیًّا اللَّهُ جَعَلَهُ»

ض( که اد مجتهودین مبورّد بوو،  مخصوصوًا ایون مرحوم حاج آقا مصطفی خمينی )ر

کر،م. آن شخص هنود ،ر نجف گفت  من با یک شخصی مباحثه قرآنی میاواخر. می

ادووت  اد فضووالی طووراد اوا کووه واقعووًا مجتهوود مسوولّم ادووت  البتووه اد مراجووع نيسووت. 

ایشان آیه را   «اللَّهَ یَْخشَى إِنَّما»کر،یم  به این آیه رديدیم  گفت مباحثه قرآنی میمی

خوانود.   پنجاه دواا ادوت ،رس می«اْلعُلَماءِ عِبا،ِهِ مِنْ اللَّهُ یَْخشَى إِنَّما» نين خواند  

کنم  ایشوان ،ر تفسوير وار، شوده و  نود جلود هوم نوشوته آقا مصطفی را عرض نموی

ادت. البته به من گفت  من ،ر تفسير دوره حمد هزار صفحه نوشتم. به ایشان گفتم  

ر این هزار صفحه تفسير قرآنی هم وجو، ،ار، یا تمامًا فلسفه و عرفان ادت کوه آیا ،

 طور خدا اد « اللَّهُ یَْخشَى إِنَّما»طور خواند  اد پدر یا، گرفتی؟ این بدبخت آیه را این

 «. عِبا،ِهِ مِنْ اللَّهَ یَْخشَى إِنَّما»تردد؟ باید یک کاری کر،. علماء می

گویند  کدام علماء؟ علمای با   نه علمایی که می 2«اْلعُلَمَاءِ لِعَطَشِ ًارِیّ اللَّهُ جَعَلَهُ»

خوو، بوو،. شوما را هوم ،ی وری ر، من  نين هستم که فالنی را ر، کور،م. پوس او بی

خو، هستيد. ر، کر،ن اهميتی نودار،  مقوام و عظموت علموی کند؛ پس شما هم بیمی

النوی گفوت  ر، کور،م. ،ی وری هوم  نين شوده کوه بنوده کسوی هسوتم کوه آنچوه را ف

گوید  بنده هم کسی هستم که آنچه ایشان گفت  ر، کر،م. پس هموه شوما اشوتباه می

کر،ید. اگر ،ر راه مستقيم حق و ،ر صراط صرین حق قرار ب يرید  ر، نيسوت  کموک 

 جَعَلَوهُ»گوویم. گویم یوا مثول او میگویم  بيشتر میادت  او مطلبی گفته  من بهتر می

ذکور ا  ادوت کوه « اْلقُلُووبُ تَْطمَئِنن اللَّهِ بِذِْكرِ أاَل»طور که کند. هماندير می« رِیًّا هُاللَّ

کنود. اد نظور کند و انسان را اد کل موجو،ات محدو،ه عالم دوير میها را آرام می،ا

غذاها خير  انسان  کند  بعضیطور ادت. بعضی غذاها انسان را دير میعلم هم همين

خوور،؛  وون خوراب و فادود ادوت  ،نودان مون را هوم خوراب ه هم بماند  نمیگردن

طوور ادوت  ،ر غوذای روحوی اد نظور عبوا،تی و اد نظور کند. غذای روح هم همينمی

ها به هيچ  يز اطمينان و آرامش پيدا این ،ا« اْلقُلُوبُ تَْطمَئِنن اللَّهِ بِذِْكرِ أاَل»عبو،یتی  
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ق. به خاطر توجه بوه حوق ادوت کوه دور اموام حسوين را کند  م ر به توجه به حنمی

کر،؛ به جای ،ی ری توجوه ،ار،  کنم ،ر،ی هم احساس نمیبریدند  من گمان میمی

 اصالً حساب ،ی ری ،ار، ،ر آن بعد یلی الربّی. 

 خواهود کنود و بواد میدير می« اْلعُلَمَاءِ لِعَطَشِ رِیًّا اللَّهُ جَعَلَهُ»گوید  جا می،ر این

 رَبِيعوًا وَ»طوور ادوتمرار ،ار،. شوو، و همينقلب این شوخص اد معوار  قرآنوی پور می

رون الفقوه بمعرفوة »کدام فقهاء؟ شما فقه را بد معنا کر،ید  « اْلفُقَهَاءِ لِقُلُوبِ أنوتم تفسوّ

  ونوه ادوت « األحکام الفرعية فقط  األحکام العقيدیّة؟ ال  الخلقيّة؟ ال  المعرفيّوة؟ ال

یيد یک کوو،ک ،و دواله مکلوف ادوت و یوک شوخص هشوتا، دواله مکلوف گوکه می

هوای خوو، بوه عقایود ها عقایود ادوت. شوما ،ر حودهنيست؟ عقاید که اهم ادت  پایه

 خوانيد  آن هم فقهی که با قرآن کاری ندار،. کاری ندارید  یک مقداری فقه می

ال أللسوونتهم  ال لتخوويّالتهم  ال »؛ «اْلفُقَهَوواءِ رَبِيعووًا لِقُلُوووبِ وَ»بهووار ادووت « رَبِيعووًا وَ»

لَحَاءِ لِطُورُ ِ ًامَحَاجّو وَ اْلفُقَهَواءِ رَبِيعًا لِقُلُووبِ وَ«. »لتخبّالتهم الفقهاء فقهاء با  «. الصوُّ

 نُوورًا وَ ،َاءٌ بَعْدَهُ لَيْسَ ،َوَاءً وَ»تر شو،. راه آن قرآن ادت. خواهد صالنصالن ادت  می

انسان را به حبل ا  المتين « ذِرْوَتُهُ مَنِيعًا مَعْقِلًا وَ عُرْوَتُهُ وَثِيقًا حَبْلًا وَ ظُْلمَةٌ مَعَهُ لَيْسَ

آویز او بسيار منيع ادت و قوی ادت. منيوع او و  نگ اندادبند، که ذروه او  ،دتمی

تواند این مستمسوک شوما را کوه عوروه ای که هيچ قدرت غير الهی نمیادت  به گونه

ْلمًا وَ تَوَلَّواهُ لِمَونْ عِزًّا وَ»شریف ادت  دست کند و اد ،دت شما ب ير،. وثقی قرآن   دوِ

کننود؛ ولوی ایون بعضی اد امامان انسان را گمراه می«. بِهِ اْ تَمَّ لِمَنِ هُدًى وَ ،َخَلَهُ لِمَنْ

 لِمَنِ ْذرًاعُ وَ بِهِ اْ تَمَّ لِمَنِ هُدًى وَ»کند. قرآن امامی ادت که انسان را به راه هدایت می

هایی ،هند  تهمتهایی که میگر ه ما را معذور ندارند  گناه بزرگ ما  فحش« اْنتَحَلَهُ

کننود  فریا،هوایی کوه هوایی کوه میکجیکننود  ،هانهوایی کوه میدننود  غيبتکه می

ها معذور نيستند. دنند.  ون ما منتحل به قرآن هستيم ولکن ما معذور هستيم  آنمی

 دنند. ها را نمین باشند که این حر اگر مسلما
إذا انتحلت القرآن الشّریف و کنت دالکًا فوی هوذا المسولک « اْنتَحَلَهُ لِمَنِ عُْذرًا وَ»

هوا غودر کننود  آن«. العظيم أنت معذورٌ عند ربّک  مهما کنت مغودورًا عنود غيور ربّوک

اگور «. بعکس ما نَجِود« »بِهِ تَكَلَّمَ لِمَنْ بُرْهَانًا وَ»حيله بزنند  اذیت کنند  اهميتی ندار،. 

گویند  ایون مسولمان نيسوت  اگور مسولمان   می«قاا ا »حکمی صا،ر کنيم  ب ویيم 

هوا نتوانسوتند هوا ،رآمود  اینگفتيم  پدر همه این« قاا ا »باشد  ما ،ر مکّه ،و داا 

اد قرآن  بورای  کاری انجام بدهند. برای شيعه اد قرآن  برای دنّی اد قرآن  برای علوی
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مَ لِمَنْ شَاهِدًا بِهِ وَ تَكَلَّمَ لِمَنْ بُرْهَانًا وَ»یمنی اد قرآن  برای دیدی اد قرآن.   وَ بِوهِ خَاصوَ

اگر کسی احتجاج با قرآن کند  عليوه کسوی کوه بور خوال  قورآن «. بِهِ حَاجَّ لِمَنْ فَْلجًا

کنود  خوو، او مفلووج کند و اگر کسوی بوا قورآن ادوتدالا غلوط ادت  او را مفلوج می

 شو،. می

مطيه فور  ،ار،. یوک « أَعْمَلَهُ لِمَنْ مَطِيَّةً وَ حَمَلَهُ لِمَنْ حَامِلًا وَ بِهِ حَاجَّ لِمَنْ فَْلجًا»

خواهد دوار بشو،  نه ترمز ،ار، و نه گاد ،ار،  فایده آن خو،رویی ادت که انسان می

بينوداد،  بورای فهوم قورآن فکور را بوه کوار این قورآن را بوه کوار « أَعْمَلَهُ لِمَنْ» يست؟ 

 لِمَونْ مَطِيَّوةً وَ» 1«یَْلعَنُوهُ اْلقُورْآنُ وَ اْلقُورْآنِ تَااِ رُبَّ»بينداد،. اگر صرفًا بخواند که هيچ. 

تَْلأَمَ«. »ادْتَْلأَمَ لِمَنِ جُنَّةً وَ تَوَدَّمَ لِمَنْ آیَةً وَ أَعْمَلَهُ دره    واقعوًا بایود«تَودَرَّعَ»یعنوی « ادوْ

پوشاند  یک درهی بوه تون پوشيد  قرآن دره ادت. انسان یک درهی بر تن جسمی می

خواهد ،ر مقابل ،شومنان قورار ب يور، کوه پوشاند. اگر کسی میروحانی و معنوی می

آیود و بوه آن آهون ودا ل د،ن  کشتن و نابو، کر،ن را ،ارند  دره به تن کنود. تيور می

کند  کالهخو، هوم  نوين ادوت. قورآن دره روح میکند  به بدن برخور، نبرخور، می

 مُطلَقَوة جُنَّوةً»  این «ادْتَْلأَمَ لِمَنِ جُنَّةًوَ »فرماید  ادت. این تعبيری که اميرالمؤمنين می

تَودَرَّعَ روحوه و عقلوه و فطرتوه و تفکيوره و قلبوه و فوؤا،ه و  لِمَونْ»یعنوی « ادْتَْلأَمَ لِمَنِ

 «. جربيّة و کافّة العلوم المعرفيّة اإلنسانيّة المکلّفةعقيدته و فقهه و علومه التّ

تَْلأَمَ لِمَنِ» اگور  نانچوه درهوی اد قورآن بدوشود  اگور درهوی اد کفایوه بدوشود  « ادوْ

اهميتی ندار،. خو، صاحب کفایه که صاحب دره ادت و خو، او آديب ،یوده ادوت. 

قورآن حجّوت « م بوالقرآنردوا ا  )ص( تدرّع و ادتأل»پيغمبر درهی اد قرآن پوشيد  

که اولی و اخيره او بو، که محمد شد و مر،م او را به ردالت قبوا کر،ند. به شرط این

کننود  اشوتباه بوه تون این دره را برعکس ندوشد  بعضی این دره را برعکس بوه تون می

مرّ بقومٍ کانوا یتدارءون القرآن یضربونها ضورب »که ردوا ا  )ص( کنند. کما اینمی

کند. فالنی کتاب نوشته؛ کتاب بسويار مهموی مثل نخو، و کشمش مخلوط می« دّقلال

ادت  آیات دیا،ی ،ار،. بله  آیات دیوا،ی ،ار،  ولوی غلوط معنوی کور،ه ادوت  غلوط 

شو،. انسان روی یک آیه یک داا بحث تفسير کر،ه ادت. دیا، بو،ن آیات ،ليل نمی

آبا،ی )رض( یوک دواا روی آیوه ی شواهفهمد. ادتا، بزرگوار اوا ما آقاکند و میمی
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طوور که بدون ،اشتن حسواب و ارتبواطی همينامانت ،ر دوره احزاب بحث کر،. این

 کند.آیات را پشت در هم بياور،  این دره پوشيدن نيست  این انسان را عوضی می

این «. قَضَى لِمَنْ حُْكمًا وَ رَوَى لِمَنْ حَدِیثًا وَ وَعَى لِمَنْ عِْلمًا ادْتَْلأَمَ وَ لِمَنِ جُنَّةًوَ »

نویسند  اد دابقين و الحقين عا،ت شده ادوت   هول حودیث آقایان اربع حدیث می

 بَعْودَ حَدیثٍ فَبِأَيِّ»حدیث ادت.  تر ادنویسند. قرآن که احد  اد حدیث ادت  قویمی

کسی  هل آیوه قرآن حدیث نيست؟  را  هل آیه ننوشتيد؟  ه  1«یُؤْمِنُونَ آیاتِهِ وَ اللَّهِ

 .کنيدهایی که مالحظه میثنوشته ادت؟ آن هم  هل حدی

 «. عَظِيمِآنِ اْلقُرْإِیمَانِ وَ مَعَارِ ِ اْلمِ وَ اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

بحث بعدی ما راجع به محکم و متشابه ادت. ،ر اوا دوره آا عمران  ما حودو، 

کوه محوطّ و « المحکم و المتشابه»متشابه بحث کر،یم. دی صفحه راجع به محکم و 

هایی ادت که ما باید ،اشته باشيم  این بحث بورای موا مجاا آراء ادت. یکی اد بحث

هوای ،ی ور هوم ،اریوم کوه اد جملوه برخوور، ،ر کل قرآن منوت  نتيجوه ادوت و بحث

التر  حدیث با قرآن ادت. این   ونه خواهد بو،؟ حودیث بوه طوور مطلوق و بلکوه بوا

برخور، دنّت با قرآن. موضوعاتی که ما ،ر مقدمه تفسير الفرقان یوا نوداریم  ،ر خوو، 

 تفسير ،اریم  یا ،اریم  البته باید با تبلور بحث بشو،. 

 «.مَةُ اللَّهِوَ رَحْ کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»

 ]دؤاا[ -

فرمایود  حقایق ،اللتی که نيست  حقایق مدلولی ادت. موثالً خودا ،ر قورآن می -

فهمد؟ یک مطالبی ادت که هيچ کوس غيور اد خودا   آیا کسی حقيقت ا  را می«ا »

تواند آن مطالب را بفهمد. اد  يزهایی که اد نظر علمی و معرفتوی ،ر اختصواص نمی

ربوبيت ادت و مخصوص به حق ادت  حقيقت ا   حقيقت یوم القياموة  وقوت یووم 

 السّاعة  مصا،ر کل احکام. 

 يقت آن نيامده که ،ر قرآن باشد.حق -

 ببينيد این لفظ که آمده ادت. -

 کند. که ،ر قرآن دیا، آمده  به این مطلب تصرین می« أَ،ْراكَ ما وَ» -

 تصرین ،ار،. -
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 1«.اْلقارِعَةُ مَا أَ،ْراكَ ما وَ»مثالً  -

 ،ردت ادت  آن را به شما نشان ،ا،ه  ولی کجای قارعه را به شوما نشوان ،ا،ه -

 وَ»ادت؟ آن مقدار اد قارعه که امکان ،ار،  ولکن وقت قارعه  ه دمانی ادت؟ ندار،. 

،ردت ادت  ولی وقت داعت  وه دموانی ادوت؟  2«قَریبًا تَكُونُ السَّاعَةَ لَعَلَّ یُدْریكَ ما

هوا ها مختصّ به حق دبحانه و تعالی ادوت  الفواآ آن،انيم. حقایقی که علم آننمی

ولکن تأویالت آن که حقایق آخرین مرحله باشد  مختصّ به خدا  ،ر قرآن آمده ادت

ما بوه ،و صوورت  3«اْلعِْلمِ فِي الرَّادِخُونَ وَ اللَّهُ إاِلَّ تَْأویلَهُ یَعْلَمُ ما وَ»ادت. بنابراین ،ر 

کنيم که هر ،و صورت ،ردوت ادوت؛ یکوی تأویول کول قورآن کوه فقوط خودا معنا می

شو، ،انست  حتمًا ردوا و ا موه بایود بداننود  مثول می ،اند. یکی تأویل آن را کهمی

حقيقوت یووم  4«...الَّوذینَ یَقُوواُ تَْأویلُوهُ یَْأتي یَوْمَ» تأویل احکامی و غيره. ولکن تأویل

ماواتِ خَلَوقَ»القيامة  يست؟ یا باالتر  حقيقيت خالقيت حق  يست؟ خداوند   وَ السوَّ

   اما   ونه خلق کر،ه ادت؟ «اْلأَرْضَ

 ]دؤاا[ -

آن هم حقيقت نيست  آن حقيقتی کوه مخصووص بوه خودا ادوت  نيسوت. یوک  -

شو، و الّا ابراهيم ،ر این بعد خالق ای را به او نشان ،ا،ند که  نين میمقداری گوشه

،ر عيسوی «. بِوإِْذني»گویود  مودام می 5«بِوإِْذني» شو،  ابراهيم که خالق نبوو،. و لوذامی

فقوط نشوان ،ا،ن ادوت  نوه « بِوإِْذني»منتها «. بِإِْذني»براهيم هم   ،ر حضرت ا«بِإِْذني»

 قدرت ،ا،ن و علم ،ا،ن  فقط نشان ،ا،ن ادت. 

،ر مور، وقت قيامت  این آیه ]...[ ،ر ديا  آیاتی ادت که ،ر موور، دموان آیوه  -

            ،انسته ادت.    شو، که پيغمبر دمان قيامت را میجا معلوم میپرديده شو، و اد این
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اعَةِ عَونِ یَسْئَلُونَكَ»که اصالً آیات قرآن صرین ادت ،ر این - *  مُرْدواها أَیَّوانَ السوَّ

*                                                                                                    ذِْكراهوووووووووووووووووووووووا مِووووووووووووووووووووووونْ أَْنوووووووووووووووووووووووتَ فووووووووووووووووووووووويمَ

  مستحيل ادت. اصالً 1«مُْنتَهاها رَبِّكَ إِلى

 ]دؤاا[ -

 ،ر بُعد ردالتی. آیا ،انستن دمان قيامت ،ر بعد ردالتی ادت؟                                                             -

                                                                                                                              خير  اما این ،ر ديا  آیاتی ادت که ،ر مور، دمان قيامت ادت.                                                      -

خور، به آیاتی که صورین ادوت ،ر فرمایيد عام ادت  تخصيص میديا  که می -

 ،اند. که علم داعت را هيچ کس نمیاین

  اصالً مور، آن جایی ادت کوه دوؤاا ،ر موور، دموان که ديا  آیه باشدنه این -

 رود قيامت ادت.

یک قاعده عامّه ادت. خداونود  2«أَحَدًا غَيْبِهِ عَلى یُْظهِرُ فَال»متوجه هستم ولکن  -

واٍ مِونْ ارْتَضوى مَونِ إاِلَّ»کند  بر غيب خو، کسی را غالب نمی ردوالت ،ر کجوا  3«رَدوُ

ردو و قيامت ادت. آن وقت ،ر این بعد ردالتی بایود ادت؟ ،ر ،نيا ادت  بعد بعدی ب

علم ردالتی هم باشد. علم ردالتی  يست؟ حتی معجزات هوم علوم ردوالتی نيسوت  

کند. معجزات اثبات ردالت ادت. علم ردالت یعنی علم وحی که خداوند به ردل می

یعنی علموی ها را باید بداند و الّا ردوا نيست. پس بنابراین قضيه به عکس ادت  این

،هد  فقط اختصاص ،ار، به علمی که ،ر مور، اصل ردالت ها میکه خداوند به این

ادت  اصل بالغ الی ا  و ،عوت الی ا  ادت. این ،ردت ادت. اما کل خصوصيات 

تَْكثَرْتُ اْلغَيْوبَ أَعْلَومُ كُْنوتُ لَووْ وَ»را باید بداند؟ خير و لذا   نِيَمَسوَّ  موا وَ اْلخَيْورِ مِونَ الَدوْ

 فِوي موا یَعْلَومُ وَ»این حصر ادوت   5«السَّاعَةِ عِْلمُ عِْندَهُ اللَّهَ إِنَّ»مستحيل ادت.  4«السنوء 

و غيره. این علم السّاعة ،ر کل آیاتی که راجع به دواعت بحوث شوده  علوم  6«اْلأَرْحامِ

 منحصر به خداوند ادت. ب ر،ید  خصوصيات آن را ،ر قرآن ذکر کر،ه ادت. 
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های آدمان وار،تر هسوتم فرماید من به راها این جمله اد حضرت امير که میآی -

 خواهد ب وید علی اد آنچه ،ر عالم کون ادت  اطّالع ،ار،؟ های دمين  نمیتا راه

تواند این را بفرماید   ون خال  نصّ قرآن ادت. علی که ا،ّعای علی نمی -

داوند نيست و خداوند به ما ،ر خدایی نکر،ه ادت. آن  يزهایی که ،ر اختصاص خ

های های آدمان  يست؟ راه،انند. ولی راهبعد والیتی و ردالتی تعليم کر،ه ادت  می

های آدمان به این های معنوی آدمان؟ بسم ا   اما راهجسمی آدمان؟ بسم ا   راه

ن هم های دميراههای آدمان نيست. معنا که علم به تمام حقایق کون باشد  این راه

تواند باشد؛ یعنی ،ر دمين هم اميرالمؤمنين علم صد ،رصد به حقيقة الما،ّة نمی

که این علم مساوی تواند ،اشته باشد. برای اینندار،  پيغمبر هم ندار،  هيچ کس نمی

با قدرت ادت  این الوهيت ادت. این علم کلی که تمام خصوصياتی که برای ایجا، 

 داند  این مراتب علم خدا ادت. اصل ما،ّه اوليه الدم ادت ب

گویيم آنچه ،ر قرآن نيامده  نز، خدا ادت  ولی آنچه ،ر قرآن علم کلی بله  می -

 اند...آمده و همه معصومين گفته

 إِلهَ ال أَنَّهُ اللَّهُ شَهِدَ»خير  آن هم که ،ر قرآن آمده  یک مرتبه لفظ آن ادت  مثل  -

جا مرا، ادت که معصومين بفهمند  حقيقت ا  این لفظ ا  آمده ادت  1«هُوَ إاِلَّ

  نين  يزی امکان ،ار،؟ 

 فهمند. جایی که ،ر قرآن بيان کر،ه  میحقيقت ا  را تا آن -

قرآن هيچ جایی حقيقت ا  را بيان نکر،ه ادت. ولی حقيقت ربوبيت  آن ال  -

مده ادت  اما محدو،یت ربوبيت که غا ب اد کل ادت  لفظ این ،ر قرآن شریف آ

 و ٌ لُْخمَ وَهُفَ مْكُامِ هَوْأَبِ وهُمُتُْزيَّمَ امَ لَّكُ» تأویل آن  واقع ا  که  يست و   ونه ادت  

که ،ر بعد ردالتی ادت  یا خو، یوم القيامة و یا غيره  آن 2«مْكُيْلَإِ و،ٌر،ُمَ مِثلُکُمْ مْكُلَ

 البته ردل و ا مه این امتياد را ،ارند.
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