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«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَصَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
الش ويْطَا ِ الورَّيِيمِ» «هُ و َ الَّ و
«أَعُو ُ بِاللَّ وهِ مِ ونَ َّ

أَنْ ولَ َ عَلَيْو َ الْكِتووابَ مِنْ وهُ آیووا ٌ

مُحْكَما ٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِها ٌ فَأَمَّا الَّ ینَ في قُلُ بِهِمْ زَیْغٌ فَيَتَّبِعُ َ ما تَشابَ َه
مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُ َ فِي الْعِ ْلمِ یَقُ لُ َ
آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما یَ َّكَّرُ إِالَّ أُولُ ا الْأَلْبابِ» 1.بحث در معنای محکم و مشتابه
و در نتيجه فرق بين محکم و متشابه ب د .مطلبی که بایود مقودمتب بوه دنبالوه آخورین
مطلب يلسه گ شته بحث کنيم ،این است که کتابی کوه حوس سوبحانه و تعوالی تموام
گفتهها و ارشادا خ د را نسبت به عم م مکلفين عالم وي د الی یو م القياموة بيوا
فرم ده است ،تمام مطالب عقلی و علمی و معرفتی و کل ابعادی که مکلفين بایود بوه
آ ها برسند یا ابتدائب یا با تفکر ،همه را بيوا فرمو ده اسوت کوه «تِبْيانوب لِكُولِّ شوَ يْءٍ»
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است و کلّ شیء کلّيوت اسوتغراقی دارد ،هما گ نوه کوه علوم ،قودر و رحموت حوس
سبحانه و تعالی بال استثناء کلّيت استغراقيه دارد.
همچنين «كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ» ایون قورآ شوریآ ،آخورین رحموت معرفتوی و
علمی و اخالقی و عقيدتی و از هر يهت است که پروردگار عالم بورای کول مکلفوين
الی ی م القيامة تنلیل فرم ده است و با بهترین بيوا و سوادهترین تعبيور کوه حتوی در
بيانا وحی ،در باالترین قلّه روشنبيانی قرار گرفته است .با این مقدما و اضافه بر
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اینکه خداوند به اختصار اکتفا فرم ده است و نوه آ کوه تفصويل ،اموا اختصواری کوه
مخل نيست ،اختصار از نظر بيوا مو اد مطالوب و وو ابق قیوایای مقصو ده در ایون
کتاب هدایت که انسا بر مبنای فکر زیاد و تأمّل زیواد بوه مقاصود عاليوه ایون کتواب
هدایت میرسد.
با این مقودما  ،وو

فهمهوا و اسوتعدادها و برخ ردهوا و تأملهوا و تودبرها در

آیا مقدسا قرآ گ نهگ

است ،وه کسانی که در اصل فهم آ ها کم اسوت ،اموا

تفهّم میکنند یا کسانی که در اصل فهم آ ها زیاد است ،اما تفهّم نمیکنند و یوا کوم
تفهّم میکنند ،در مجوالی افکوار و عقو
میکنند ،فهمهای آ ها گ نهگ

کسوانی کوه بوه ایون قورآ شوریآ برخو رد

است .بنوابراین آیوا در مطوالبی کوه شوامل بور آ

مطالب است و اراده آ مطالب شده است ،از نظر دریافتها یکسا نيست .بعیوی از
مطالب از نظر بعض روشن است و از نظر بعض دیگر خير و این يریا نسوبيت دارد.
قرآ شریآ در داللتهای لفظی خ د که از نظر لغ ی و صرفی و نح ی و فصواحتی
و بالغتی است ،در تمام آیا یکسا است ،عل ّ و نلو و کما و نقص و یا کموا و
اکمل ندارد.
اما از نظر مدل های آیا کوه معوانی آیوا باشود ،حتوی معوانی دسوت او کوه
«العبارة» اسوت ،توا ووه رسود بوه معوانی دسوت دوم کوه «االشوارة» اسوت یوا سو م کوه
«اللّطائآ» است یا باالتر از همه که «الحقائس» باشد ،طبعب مکلفا گ ناگ

و مختلآ

هستند و نه تنها قرآ شریآ به دو دسته نسبی آیا محکموا و متشوابها تقسويم
میش د ،بلکه آیاتی هم که ن عب محکما هستند که از نظر مدل

هم به ط ر عادی

بيّن هستند ،آ ها هم برای گروهی محکما نيسوتند و آ هوا هوم بويّن نيسوتند و بوه
عکس آیاتی که ن عب در فهمهای ن متشابه هستند ،گوروه خاصوّ ی هسوتند کوه هموا
آیا  ،بسياری از آ آیا یا همه آ آیا در نظر آ ها متشابه نيست ،بلکوه محکوم
است.
اشوتَبَهَ
و ل ا یک روایتی که زیاد تکرار میش د و بسيار اهميت دارد« ،الْمُتَشَابِهُ مَا ْ
عَلَى يَاهِلِهِ» 1ونين نيست که یک دسته از آیا خص صب ،درصدی از آیا محکم و
درصدی دیگر متشابه باشد ،این درصد برای همه محکم باشد و آ درصد برای همه
متشابه باشد ،اینط ر نيست .البته کل آیا از نظر اصول داللوت محکوم اسوت ،بورای
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کسانی که طبعب لغت عربی را بدانند .اما از نظرهای دیگور اسوت کوه تشوابه میآیود و
اینيا هفت مرحله است که هفت ضرب در هفت؛ ما  49تشابه داریم .کما اینکه هفت
ضرب در هفت؛ ما  49محکم داریم .آیا از نظور داللتوی و از نظور مودل لی- ،داریوم
تقسيم میکنيم ،نمیگ یيم همه درست است -از نظور مودل لی هوم یوا از نظور تشوابه
لفظی یا از نظر عمس معن ی ،از نظر عمس معن ی هم ،یا از نظر معرفتی است یا از نظر
عقلی است یا از نظر علمی است و یا از نظر واقعی است که هفت مرحله دارد .تشابه
در آیا که تص ّر میش د ،هفت مرتبه دارد .البتوه مرتبوه او آ را قبو
ولکن شش مرتبه دیگر قابل قب

نمویکنيم،

است کوه شوش ضورب در شوش ،موا  36نو

داریم .در مقابل هم احکام است که  49نو

تشوابه

احکوام داریوم ،نسوبت بوه احکوام هفوت

ضرب در هفت ،اما اگر بُعد او را کنار بلنيم ،آ هم  36ن

میش د .حوا یوک بوه

یک حساب میکنيم.
احکام یعنی هيچ خلل و نقصانی به آ وارد نش د ،روشون باشود ،اصوالگ گنو

و

گيجکننده نباشد ،از نظر داللتی و لفظ« ،ضَرَبَ» یعنی «ضَرَبَ»« ،قَعَدَ» یعنی «قَعَدَ» ،ید،
ید است ،عين ،عين است .این بويّن اسوت ،ایون از نظور داللوت احکوام .در مقابول ایون
احکام داللتی که از عقائد اصليه ما نسبت به قرآ شوریآ اسوت ،یوک تشوابه داللتوی
تص ّر میش د .البته این را قب

نداریم و باید رايع به آ بحث کنيم .تشوابه داللتوی

یعنی وه؟ یعنی مراد از این لفظ معنای خاصی است ،اما لفظ اعم است .موراد از ایون
لفظ معنای عامی است ،اما لفظ اخص است .یعنی لفوظ در خوالن نوص خو د یوا در
خالن واهر خ د استعما شده است ،اینکوه آقایوا تأویول میگ ینود و درسوت هوم
نيست ،اینکه میگ یند اگر یک نص یا واهری بر خالن عقل ب د ،بر خالن علم ب د،
تأویل میبریم .این تأویل نيست ،تأویل مطلب دیگری است که باید بعدًا بحث کنيم.
کسانی که تشابه را در بُعد او ونين گما کردهاند که لفظ آیه صریح است و یوا
واهر مستقر است ،اما مراد معنایی که صریح است ،نيست .معنوایی کوه وواهر مسوتقر
است ،نيست ،بلکه لفوظ در معنوای موراد محمول اسوت ،مجمول اسوت ،متشوابه اسوت،
مشک ک است .البته ما کالگ ایون را قبو

نوداریم ،وو

قورآ «بَيوا ٌ لِلنَّوا ِ» اسوت و

«تِبْيانب لِكُلِّ شَيْءٍ» است و قرآ از تمام نظرهای علمی و معرفتوی و وواهری و بواطنی
در باالترین مرحله اعجاز است ،حتی در بُعد قشری ،قشر که لفظ است و ن عب قشری
که با قرآ برخ رد دارند ،گما میکنند قرآ از نظر فصاحت و از نظر بالغت معجله
است ،به يها دیگر ت يه ندارند .اما دیگرا هم او را ت يوه دارنود ،هوم اعجوازی
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که در معانی قرآ از نظر عقلی ،از نظر علمی و از هر نظری از نظرا در باالترین قلّه
اعجاز است.
اما آنچه قدر مسلّم است نلد کول مسولمين علوی مختلوآ مو اهبهم و أفکوارهم و
آرائهم ،این است که قرآ از نظر لفظی معجله است .حوا کوه از نظور لفظوی معجوله
است ،میش د گفت این مجمل است ،محمل است ،مشتبه است ،مشک ک اسوت ،نوص
مراد نيست ،واهر مراد نيست یا لفظی اوسع از معنا گفته شده یا لفظی اضيس از معنوا
گفته شده است؟ و حا آ که داللت قرآ باید داللت صد درصد باشد ،یعنی اگر این
لفظ خاص است ،معنای خاص در واهر مراد است .اگر این لفظ عوام اسوت یوا مطلوس
است ،معنای مطلس و یا عام باید مراد باشد .این بيانی است که مقداری در يلسه قبل
عرض کردیم و مکرّر هم از بنده شنيدید.
پس بُعد او تشابه که خيالی است و قب

نداریم ،این است که این لفظ «ضوَ رَبَ»

نص است در «ضَرَبَ»« ،ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالگ» ،ولی نه ،مراد «ضَرَبَ» نيست ،مثل بعیوی از
آیاتی که آقایوا میفرماینود« .كُتِوبَ عَلَويْكُمْ إِ ا حَیوَ رَ أَحَودَكُمُ الْمَو ْ ُ إِ ْ تَورَ َ خَيْورًا
اْل َصِيَّةُ لِلْ الِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبينَ بِوالْمَعْرُونِ حَقًّوا عَلَوى الْمُتَّقوينَ» 1آقایوا در فقوه و آیوا
االحکام خ د قائل شدند که بارها عرض کوردم و در آیوا االحکوام بحوث کوردم کوه
«کُتِبَ» وي ب اسوت« ،حَقًّوا عَلَوى الْمُتَّقوينَ» هوم ويو ب اسوت ،روایوا هوم ويو ب
میگ ید .آیا االحکام يلائری یا کاومی .هم این آیه از دو نظر وي ب است و هوم
روایا وي ب ال صية است «إِ ا حَیَرَ أَحَدَكُمُ» ،اموا وو

بور خوالن فتو ای معظوم

است ،ما نمیت انيم به آیه عمل کنيم ،پس میگو یيم «کُتِوبَ» یعنوی «اسوتحبّ» ،یعنوی
لفظ متشابه است ،یعنی بر خالن نص مراد است .یا در بعیی م ارد بر خالن وواهر
مراد است.
از يمله ياهایی که گما میکنند که بر خالن نص مراد اسوت و ایون گموا بوه
آ ها القاء شده و به آ ها باورانده شده است که روایا آیا را تفسير میکند .بلوه،
تفسير میکند ،و

مفسَّر نمیت اند ضد مفسِّر باشد ،من که میخ اهم نموک را معنوا

کنم ،نمیت انم بگ یم نمک یعنی شکر ،من دیگر مفسّر نيستم ،من مسفّر هستم؛ وو
مطلب را دور کردم .در باب «وَ حُرِّمَ لِ َ عَلَى الْمُؤْمِنينَ» 2که در س ره ن ر اسوت کوه
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«اللَّاني ال یَنْكِحُ إِالَّ زانِيَةگ أَوْ مُشْرِكَةگ وَ اللَّانِيَةُ ال یَنْكِحُها إِالَّ زا ٍ أَوْ مُشْرِ ٌ وَ حُورِّمَ لِو َ
عَلَى الْمُؤْمِنينَ» بيش از ن د درصد از فقهای شيعه فت ا میدهنود کوه نکواا زانيوه غيور
تائبه مکروه است ،حرام نيست .میگ یيم در آیه گفتوه «حُورِّمَ» ،میگ یود بلوه ،وو
روایت دارد «ال ینبغی» ،پس موراد از «حُورِّمَ» حرموت نيسوت ،موراد مري حيوت اسوت،
مکروهيت است.
این قبيل اهانتهایی که به قرآ شریآ میش د یوا قصو رًا یوا تقصويرًا کوه واقعوب
اهانت است ،یعنی این آقایا آ مرحله اولی ضروری اعجاز قرآ را ات ماتيکی منکر
هستند ،و

مرحله اولی اعجاز ،مرحلوه اوليوه و قشوری و پ سوتی اعجواز قورآ ایون

است که از نظر لفظ ،لغت ،ادب ،صرن و نحو در بواالترین قلّوه داللوت و روشونترین
طریس داللتی است .پس ورا ونين شد؟ اگر یک دی انه بگ ید آخ سورم و دسوت خو د
روی سرش بگيرد ،به او قرص میدهند ،میگ یند نصّ در مراد اسوت .شوما خودا را از
یک دی انه هم پایينتر بردید کوه میگ یود «حُورِّمَ» یعنوی «أُحِولَّ» ،میگ یود «کُتِوبَ»،
یعنی «رُيِّحَ» .این را به ط ر کلی کنار میگ اریم.
پس از این هفت بخشی که هفت ضرب در هفت  49میش د ،یوک بخوش بوه کلوی
کنار رفت که قرآ از نظر داللتی متشابه باشد ،خير ،از نظر داللتی متشوابه نيسوت .از
نظر مدل لی است ،مدل لی وند ن

است یک مرتبه از نظر مدل لی متشابه اسوت ،نوه

داللت ناقص است ،بلکه و

مفه م و معنا با لفظی کر شده است که این لفظ

و

هم در خدا استعما میش د و هم در خلس استعما میش د .مثل «يواء» ،هوم «زیودٌ
ياء» و هم «ياءَ رَبُّ َ» 1.مثل ید ،هم «یود زیودًا علوی رأ

فوال ٍ» هوم «یَودُ اللَّوهِ فَو ْقَ

أَیْدیهِمْ» 2بصر ،سمع ،علم ،قدر  ،شيئيت ،وي د ،حيا و غيره .اینهوا الفواوی اسوت
که معانی آ ها معل م است ،بصر که سمع نيست ،سمع هم که بصر نيست.
این الفاوی که در صفا حس و در ا حس و در افعا حوس اسوتعما میشو د،
ونانکه در صفا و ا و افعا خلس استعما میش د ،اینها از نظر داللت گنگوی
ندارد .علم ،علم است ،وي د ،وي د اسوت ،شویء ،شویء اسوت .میخو اهيم روی پلوه
اوّلی که داریم قب
قب

میکنيم ،بحث کنيم .پله او از شش پلوه تشوابه کوه میخو اهيم

کنيم ،عرض میکنيم .تشابه داللی نيست ،از نظر لفظی ،داللت لفظ اصالگ کنودی
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ندارد ،بلکه در باالترین قلّه روشنبيانی است و اما و
مشترک االسوتعما اسوت ،ا

این لفظ در خالس و مخلو ق

در خوالس اسوتعما شوده اسوت .هوم بوه خلوس «يواء»

میگ یند ،هم به خالس میگ یند .ا

که «وَ ياءَ رَبُّ َ وَ الْمَلَ ُ صَفًّا صوَ فًّا» در خوالس

استعما شده« ،ياء» معنی خ د را دارد ،اما و

با خلس مشوترک االسوتعما اسوت،

آ معنایی که «يواء» در خلوس دارد بوه آ معنوایی کوه خداونود از «يواء» اراده دارد،
کشيده میش د .پس «ياء» یعنی راه رفت ،متشابه شود ،وورا؟ معنوای «يواء» مشوخص
نيست؟ معنای «ياء» که مشخص است.
معانی «ياء» و «ريع» و « هب» و غيره مشخص است ،ولکن این «ياء» که از نظر
داللتی اصالگ گنگی ندارد ،نص در معنای مراد است .اموا دو موراد ،دو معنوا دارد و دو
مصداق دارد .یک مصداق «ياء» و یک فعل «ياء» در خلس است که انتقا از مکانی
به مکانی است ،وه يسم و وه فکر« ،ياء» يسمی؛ راه میرود« ،ياء» فکری ،انتقا
از مکانی به مکانی .ولکن وقتی همين «ياء» در خالس استعما میش د ،هون کسوی
که معرفت ندارد و در الهيا وارد نيست ،میخ اهد همينيا ت قّوآ کنود ،میگ یود
«ياءَ رَبُّ َ» بنابراین خدا هم میآید« .وَ ياءَ رَبُّ َ وَ الْمَلَ ُ صَفًّا صَفًّا» خدا و مالئکوه
صآ اندر صآ میآیند ،هما ط ر که مالئکه صآ دارند ،خدا هوم در صوآ يلو ی
مالئکه پيشقراو است و میآید .در اینيا تشابه از کجا آمود؟ از «يواء» و لفوظ کوه
تشابه نيامد ،از اینيا آمد که این «ياء» بين الخالس و المخلو ق مشوترک االسوتعما
است.
الفاظ نسبت به خالس و مخل ق در داللت بر معانی سه ن

هستند بعیوی الفواظ

خاص خالس است ،ازلیٌّ ،ابدیٌّ ،خالسٌ ،معب دٌ و الفاوی که اصالگ احتما مخلو ق داده
نمیش د ،اگر هم نسبت به عيسی «إِ ْ تَخْلُسُ» 1گفته ش د« ،بِإِ ْني» هوم دارد ،یعنوی تو
خالس نيستی ،اراده ،اراده خدا است ،تو یوک اشواره میکنوی .موثالگ لفوظ «اهلل» ،حتوی
مشرکين هم «اهلل» را به ال و علّی نمیگ یند« .هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سوَ مِياا» 2حتوی مشورکين،
ملحدین که خدایی قائل نيستند ،مشرکين که «یُشْرِکُ َ بِاللَّهِ» اصالگ در اسماء بتهای
خ د لفظ اهلل ندارند« .اهلل» لفظ صریح در خدا است .این لفوظ صوریح در خودا دیگور
يای اشتباه نيست.

 .1مائده ،آیه .110
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الفاوی است که در غير خدا صریح است« ،أکَلَ ،شَرِبَ ،مَشَی» کامالگ واضوح اسوت
«أکَلَ ،شَبَعَ ،يَاءَ ،نَامَ ،مَا َ» اینها صریحب در غير خدا است ،این هم کنار رفوت .قسوم
س م الفاوی است که از نظر استعما در هر دو استعما میش د ،هم در خدا و هوم
در غير خدا ،مثالگ شیء ،هم خدا شیء است و هم غير خدا« ،قُلْ أَ ُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شوَ هادَةگ
قُلِ اللَّهُ» 1شیء است ،منتها «شیءٌ لک الشّیء» ما هم شویء هسوتيم .یوا م يو د ،خودا
م ي د است ،ما هم م ي د هستيم .خدا عالم است ،ما هم هستيم ،خدا قادر است ،ما
هم هستيم ،خدا سميع است ،ما هم هستيم ،بصير است ،موا هوم هسوتيم .ولو مراحول
فرق میکند ،شکی وي د ندارد .این لفظ مشترک االستعما اسوت ،ولکون لفظوی کوه
مشترک االستعما است بين متباینين ،متباینين هستند دیگر «بَایِنٌ عَنْ خَلْقِهِ وَ خَلْقُوهُ
بَایِنٌ عَنْهُ».

2

این لفظی که مشترک االستعما است بين متباینين ،پس باید معنای آ هم تباین
داشته باشد .مثالگ اگر شما گفتيد من به خانه رفتم ،معنی رفتن به خانه مشخص است،
من وه کسی است؟ شما س ار تاکسی شدید یا پياده رفتيد .اما اگر گفتيد فکور مون بوه
خانه رفت ،یعنی تاکسی س ار شد؟ کفش به پا کورد ،عبوا را بوه دوش کشويد؟ مون کوه
فاعل است در رفتن ،رفتن را معنا کرد ،فکر من به خانه رفت ،فکر رفتن را معنوا کورد؛
و

فکر نعلين به پا نمیکند و س ار تاکسی نمیش د .وقتی گفتوه میشو د «وَ يواءَ

رَبُّ َ»« ،ياء» در ما معل م است ،انتقا از مکانی بوه مکوانی ،مکوانی هسوتيم ،محتوا
هستيم .اما اگر «ياء» در اهلل استعما شد« ،ياءَ رَبُّ َ» انتقا مکا نمیت انود باشود؛
و

رب مکا ندارد .محدودیت نيست ،انتقا مکا نيست ،بلکه ويل دیگوری اسوت

که باید با تجرید بفهميم .کما اینکه لفوظ مشوترک االسوتعما بوين حوسّ و الخلوس را،
خالس مشترک االستعما است« ،إِ ْ تَخْلُسُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ» در عيسی اسوتعما
شد« ،تَخْلُسُ» را از يهوت خالقيوت و از يهوت الهيوت مجورّد میکنود ،خالقيوت الهيوه
نيست ،خالقيت صنعتگری است .او ساخته ،خدا هم اراده کرده و ونين شده است.
یا من م يو د هسوتم و خودا م يو د اسوت ،لفوظ م يو د هوم در خودا اسوتعما
میش د و هم در خلس استعما میش د .اما وقتی میگ یم من م ي د هسوتم ،آیوا از
لفظ م ي د وي د خلقی میفهميم یا خالقی؟ خلقوی .بایود مون م يو د هسوتم را از

 .1انعام ،آیه .19
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وي د خالقی تجرید کرد ،من م ي د هستم «ال ک ي د اهلل» تجرید شد .به عکس اگور
گفتيم خودا م يو د اسوت ،بایود معنوای ويو د الهوی را از ويو د خلوس تجریود کورد.
«م ي دٌ ال ک ي داتنا» در علم همينط ر است ،در قودر همينطو ر اسوت ،در سومع
همينط ر است ،در بصر همينط ر است ،در ا  ،در صوفا  ،در افعوا  ،در هندسوه
سه ضلعی ا و صفا و افعا  ،الفاوی که بين خوالس و خلوس مشوترک االسوتعما
است ،اگر نسبت به خالس میدهيم ،باید از معنای خلقی تجریود شو د .اگور نسوبت بوه
خلس میدهيم ،باید از معنای خالقی تجرید ش د .پس تشابه رفت ،تشابه ويو د دارد،
اما رفت.
اما کسی که میخ اهد وهابی فکر کند ،میگ ید خدا س ار بر االغ خو د میشو د
و شبهای شنبه میآید ،هر کس کار خ بی انجام دهد ،میخندد و هر کس کوار بودی
انجام دهد ،او گریه میکند .دليل اینها ويست؟ «وَ ياءَ رَبُّ َ»« ،وُيُ هٌ یَ ْمَئِو ٍ ناضوِ رَةٌ
* إِلى رَبِّها ناوِرَةٌ» 1وهرههایی است که در ی م القيامة طراو دارد« ،إِلى رَبِّها ناوِرَةٌ»
به س ی خدا نگاه میکند .پس میش د خدا را نگاه کرد ،اگر اینيا امکا نداشت ،در
آ يا امکا دارد .این آیا متشابه است ،ورا؟ وي هی که به رب نظور میکننود ،آیوا
ويه در داللت ک تاه است؟ خير ،نظر ک تاه است؟ نظر ،نظور اسوت .آیوا رب در داللوت
ک تاه است؟ خير ،اما این «وُيُ هٌ» که مویدانيم یعنوی ويو ه موؤمنين ،در یو م القياموة
ناضره است ،یعنی طراو دارد« ،إِلى رَبِّهوا نواوِرَةٌ» ،در «إِلوى رَبِّهوا نواوِرَةٌ» ،ایون لفوظ
«ناوِرَةٌ» یعنی نظر میکند- ،نگ یيد نگاه میکنود« ،مُبصوِ رَةٌ» نيسوت -معنوای ایون نظور
میکند که گن

نيست ،اما نظر کرد به س ی رب با نظر کرد به س ی غير رب فرق

میکند ،کما اینکه يسم من به خانه با رفتن روا من تفاو دارد .همينط ر هم نظر
کرد وي ه به رب با نظر کرد به غير رب فرق میکند ،نظر کورد بوه غيور رب نظور
يسمانی محدود ادراک وصو

اسوت ،اموا نظور بوه رب ،نظور يسومانی نيسوت ،نظور

معرفتی است .نظر معرفتی از نظر يسمانی عميستر است ،میش د گفت آ نظر نيست
و این نظر است؟
در اینيووا لفووظ مشووترک االسووتعما اسووت ،در قسوومت او و شووس او از شووق ق
ششگانهای که تشابه میآید ،تشابه داللی نيسوت ،مودل لی اسوت ،اموا تشوابه مودل لی
است از نظر اینکه لفظ مشترک االستعما  ،استعما شده است .همينيا ت قّآ کنويم.

 .1قيامت ،آیات  22و .23
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سؤا ورا خداوند الفاظ مشترک االستعما

کر فرم د که متشابه بش د؟ لفظ خواصّ

االستعما بياورد ،با وه لفظی با ما صوحبت کنود؟ خداونود میخ اهود بگ یود عوالم
است ،وه بگ ید؟ اگر میخ اهد برای خ دش صحبت کند که نيازی نيست برای خو د
صحبت کند ،برای ما باید با الفاوی که با آ ها مأن

هستيم ،صحبت کند .بخ اهود

بگ ید مون م يو د هسوتم ،مون عوالم هسوتم ،مون قوادر هسوتم ،مصون عا را ادراک
میکنم ،مبصورا را ادراک مویکنم ،اینهوا را بوا ووه لفظوی بگ یود؟ بایود بوا هموا
لفظهایی که ما میدانيم ،بگ ید.
خدا با الفاظ ما با ما صحبت میکند ،منتهوا ایون خودایی کوه بوا الفواظ موا بوا موا
صحبت میکند ،در فطر ما و در عقل ما و در محکموا قورآ شوریآ تابوت کورده
است که این خدا يسم ندارد ،محل ندارد ،مکا ندارد ،زما ندارد ،حد ندارد ،آنچه
ما داریم ،او ندارد و آنچه او دارد ،ما نداریم .آنچه موا داریوم ،او نودارد کوه آنچوه موا
داریم نقص است .آنچه او دارد ،ما نداریم ،آ کموا اسوت .پوس «بَوایِنٌ عَونْ خَلْقِوهِ وَ
خَلْقُهُ بَایِنٌ عَ ْنهُ» اینيا محکم فطری ،محکم عقلی ،آیا محکما میگ یود «علموه
ليس کعلمنا ،وي ده ليس ک ي دنا» در لفظ مشترک هستيم ،اما معنای علم او غيور از
علم ما است .در وي د ،در شيئيت ،در علم ،در قدر  ،در حيا  ،در هر يهاتی ،ا
باشد یا صفا باشد یا افعا باشد ،باید هما لفظ را بگ ید ،غير از این لفظ نيست.
باید با الفاوی که آشنا هستيم ،با ما سخن بگ ید .اگر با الفواظ خاصوّ ه موا سوخن
بگ ید که غلق است ،خدا میخ اهد بگ ید من عالم هستم ،میگ ید من مینشوينم و
در

آخ ند خراسانی را گ ش میدهم .این را بگ ید؟ اینکه مخصو ص خلوس اسوت.

خدا میخ اهد بگ ید من عالم هستم ،يملهای بگ ید که ما نداریم ،خاصّ به خ دش
است ،ما از کجا بفهميم؟ باید لفظی را بفرماید که هم در خدا استعما میش د و هم
در خلس .منتها این لفظی که در خدا و خلس استعما میش د ،اگر در خلس اسوتعما
شد ،از معنای خدایی تجرید میش د و اگر در خوالس اسوتعما شود ،از معنوای خلقوی
تجرید میش د که تمام خالئس صفا سلبی حس هستند ،وي د تمام خالئوس ،حيوا
آ ها ،قدر آ ها ،صفا سلبی حس سبحانه و تعالی هستند.
پس این در بُعد او  ،تشابه بعد او که میخ اهيم در تقسيم ششگانه بياوریم که
 36تقسيم بش د ،یعنی لفظ گنگی ندارد ،اما و

این لفظ مشترک االستعما اسوت.

برای اینکه ما زود يل نرویم ،گرووه قوبالگ بحثهوایی را داشوتيم ،مون نم نوههایی را
عرض میکنم .مثالگ «وَ ياءَ رَبُّ َ» از معیلترین آیا متشابها قرآ «كَالَّ إِ ا دُكَّوتِ
9

الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا * وَ ياءَ رَبُّ َ وَ الْمَلَو ُ صوَ فًّا صوَ فًّا * وَ يويءَ یَ ْمَئِو ٍ بِجَهَونَّمَ یَ ْمَئِو ٍ
یَتَ َكَّرُ اْلإِنْسا ُ وَ أَنَّى لَهُ ال ِّكْرى» 1الی آخر.
 باالخره این آیه متشابه شد؟ متشابه است ،ولی زوا تشابه آ بوه ويسوت؟ میخو اهيم ایون را بحوث کنويم.متشابه است.
-و

به امّ الکتاب برمیگردد ،به هر حا متشابه است.

 -بعد عرض میکنيم .ا

من میخ اهم عرض کنم تشابه در سه بُعود اسوت ،ا

تشابه اوّلی را بحث میکنيم .ایون تشوابه او کوه وو

در لفوظ مشوترک االسوتعما

است ،اگر در خالس استعما شد ،تجرید از معنای خلقی ،اگر در خلوس اسوتعما شود،
تجرید از معنای خالقی ،آیا این تجرید الزم است یا خير؟ بله ،و

خدا ،خدا است و

خلس ،خلس است ،پس تشابه رفت .این مهمترین وضع برطرن کرد تشابه اسوت ،ا
نم نه را عرض میکنيم .تشابه سه حا دارد یا این آیه متشابهه را اصوالگ نمیتو انيم
بفهميم ،نه محکم آ را پيدا میکنيم و نه اريا محکم ،برّانی ،مثل اکثر ما طلبوهها.
دوم به این ص ر است که ما میت انيم تشابه این آیه را با آیا محکمهای برطرن
کنيم .آیا محکمه مثل «إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحيقٌ»« 2،بِكُلِّ شَيْءٍ عَلويمٌ»« 3،یَودُ اللَّوهِ فَو ْقَ
أَیْوودیهِمْ»« ،ال تُدْرِكُ وهُ الْأَبْصووارُ وَ هُ و َ یُ ودْرِ ُ الْأَبْصووارَ» 4و غيووره .ایوون آیووا محکمووا
میگ ید این «ياء» نمیت اند انتقا مکوا باشود؛ وو

انتقوا مکوا بورای مکوانی

است ،برای محدود است ،این رفع میش د.
« -لَيْسَ كَمِ ْثلِهِ شَيْءٌ».

5

 تشابه در اینيا رفع میش د. اینيا از خ د «يَاءَ رَبَّکَ» ،از خ د کلمه رب تشابه رفع میش د. میخ اهم همين را عرض کنم ،س م همين است که شما میفرمایيد .س م که ازهمه عميستر است این است که خير ،اگر در خ د آیه دقت کنيد ،تشابه از بين میرود.
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 .2فصلت ،آیه .54
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پس یا تشابه از بين نمویرود ،کوه فهوم انسوا اینقودر کوم اسوت و موا ن عوب اینطو ر
هستيم یا تشابه به وسيله آیا محکما از بوين مویرود یوا خيور ،اصوالگ وسويله هوم
نمیخ اهد ،در خ د آیه تشابه از بين میرود .هما ط ر کوه اشواره فرم دنود« .وَ يواءَ
رَبُّ َ» را برای کجا میگ ید؟ برای قيامت ،نفرم د «وَ ياءَ اللَّهَ» ،فرم د «وَ ياءَ رَبُّو َ».
پس مقام رب بيت است ،مقوام ا نيسوت ،ا کوه مجویء نودارد ،ا اهلل هواب و
مجیء ندارد ،و

مکا ندارد که هاب و مجیء مکانی باشد .زما ندارد که هاب

و مجیء زمانی باشند .بلکه «ياءَ رَبُّ َ».
آیا رب بيت رب از صفا فعل است یا نه؟ از صفا

ا است؟ رب بيوت حوس کوه

خالقيت حس ،رازقيت حس ،مک ّنيت حس ،مشرّعيت حس ،راحميت حس ،غیب داشوتن
حس و ا اینها ،صفا فعل است ،صفا فعل هم حادث است .خداوند که «خالِسُ
كُ ولِّ َش ويْءٍ» 1اسووت ،وقتووی فرم و د «وَ يوواءَ رَبُّ و َ»« ،رَبُّ و َ» یعنووی «خالِقُ وکَ ،رازِقُ وکَ،
مُ يِدُکَ» همينط ر باز کنيم .حا اگر باز کنيم خالس ،آیا خالقيت حوس صوفت فعول
است یا نه؟ بله ،صفت فعل حادث است یوا نوه؟ بلوه ،مخل قهوا مکوانی هسوتند؟ بلوه،
زمانی هستند؟ بلوه .پوس لو ا همينيوا مویآیيم روی کلموه «رَبُّو َ»« ،يواء» را معنوی
نمیکنيم« ،ياء» را «ربّک» معنا میکند .کما اینکه « هبت فکرتی إلی بيتی»« ،فکرتی»
« هبت» را معنا کرد .اینيا «وَ ياءَ رَبُّ َ وَ الْمَلَ ُ صَفًّا صوَ فًّا» البتوه محتوا بوه دقوت
است ،ما دقت میکنيم و با دقت تشابه از بين میرود .آ تشابهی که در مرحله اولوی
است ،با دقت از بين میرود ،منتها با دقت روی ميلا صحيح .نه اینکه «تأمّول»هوایی
باشد که ما فکر کنيم و بعد مشخّص ش د دروغ است.
این راه را نشا داده است« .وَ ياءَ رَبُّ َ» کجا؟ ی م القيامة .مگور ایون رب بيوت دو
بُعدی نيست؟ رب بيت حس دو بعدی است ،یک بُعد در نشئه تکليآ است ،یک بعود در
نشئه يلا .خداوند که ربّ العالمين است ،ربّ در ایجاد است ،در نشوئه تکليوآ ،او ،
ربّ در ایجاد است در نشئه ی م القيامّة ،دوم« .كَما بَدَأْنا أَوَّ َ خَ ْلسٍ نُعيدُهُ» 2خداوند دو
مرتبه منها را میآفریند؛ او موا را در عوالم تکليوآ میآفرینود ،بعود میميوریم ،بعود
مجدّد «نُعيدُهُ» ،در عالم يلا میآفریند .پس رب بيت در خلس دو بُعدی است.
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رب بيت در رزق؛ خداوند رزق ی م الدّنيا به ما میدهد و رزق ی م ا خرة میدهود.
آیا رزق ی م ا خرة را در دنيا میدهد؟ بهشت آخر را در دنيا میدهد؟ خرمای دنيوا
را در آخر میدهد؟ ونين نيست ،نکاا آخر را در دنيا میدهد یا نکاا دنيا را در
آخر میدهد؟ خير ،رب بيت حس از نظر رزق ،رزق يسمانی ،رزق روحوانی ،از نظور
تکليآ ،از نظر تشریع مرب ط به دنيا است .اما در آخور عوالم يولا .بعبوارةٍ مختصورة
رب بيت حس سبحانه و تعالی نسبت به تربيت ما ،نسبت به برخ ردی که ما نسوبت بوه
ربّ العالمين داریم ،دو بُعد است
 -1عالم تکليآ؛
 -2عالم يلا.
نه دنيا در قيامت است و نه قيامت در دنيا است .البته قيامت از نظور عمول دنبالوه
دنيا است؛ و

اینيا عمل است و آ يا يلا است .و در اینيا که محو ر بحوث موا

صوفًّا»،
صوفًّا َ
اسووت ،يووا دارد از نظوور برطوورن کوورد تشووابه در «يَوواءَ رَبُّوکَ وَ الْمَلَو ُ َ
میگ ید «يَاءَ رَبُّکَ» ،ياء اهلل که نيست ،مجیء رب بيت است .این مجیء رب بيوت در
دنيا رب بيّة التّکليآ است ،آیا در آخر تکليآ است؟ خير .بعد الم

رب بيّة الجولاء

است ،خداوند تکليآ میکند و مقام مکلوآ کورد  ،شور فرسوتاد  ،انبيواء فرسوتاد ،
تأیيد کرد  ،ت فيس داد و غيره ،در کل افعا تکليفی برای دنيا است .آخر وط ر؟
 اهلل و رب تفاوتی ندارد. فرق دارد. هر دو صاحب رب بيت او هستند. مت يه هستم ،ولکن صاحب آ فعل است ،رب بيت فعل اسوت ،اهلل قبول الخلوسهم اهلل ب ده است ،ولی قبل الخلس ،خالس ب ده است؟ بله ،میش د این کوار را بکنويم،
ولی بالفعل نب ده است.
 خ د رب هم مشترکب استعما میش د؟ «رَبُّکَ» وه کسی است؟ خدا است« ،ربّ» مطلس بله ،ولی این «رَبُّوکَ» اسوت کوهرب خاتمالنبيين است .خاتمالنبيين کوه در بواالترین قلّوه کموا ويو دی در ممکنوا
است ،ربّ او است .این معلّمها و اینها که نيستند .این «رَبُّکَ» ،این رب بيت حوس کوه
نسبت به خاتم النّبيّبن ناز شده ،یعنی باالترین مرحله رب بيت ،ایون بواالترین مرحلوه
رب بيت دو بُعد است یک بعد عالم تکليآ است و یک بعود عوالم يولا اسوت .سوؤا
قبل از اینکه خداوند در این عالم مکلفينی خلس کند ،رب بيت تکليفی را ایجواد کورده
12

ب د؟ قبل از اینکه خداوند مکلفينی را ایجاد کند ،رب بيت حس نسبت به تکليوآ بو د؟
خير ،حس ب د ،ولی رب بيتی مصرن نکرده ب د .به وه کسی تکليآ کند؟ قبل از اینکه
ما خلس ش یم ،خالس ما ب د؟ به یک معنا بله ،به معنای اصلی ،ولی قبول از اینکوه موا
خلس بش یم ،خلس شده ب دیم؟ خير .قبل از اینکه مکلفينوی در عوالم بياینود ،خداونود
فعل راهنمایی و رب بيت و تکليآ را انجام داد یا خير؟ خير ،پس رب بيت تکليآ نب د.
«لم یجئ ربّنا» رب بيتی نب د ،و

مرب بی در کار نب د« .كَا َ اللَّهُ وَ لَمْ یَكُونْ مَعَوهُ

شَيءٌ» 1آ هنگامی که –یا هر تعبيری بکنيم -خدا ب د و هويچ م يو دی نبو د ،موا بوه
کاری به فالسفه نداریم که در اینيا مطالبی دارند کوه درسوت نيسوت ،نمیخو اهيم
بحث کنيم .ما قب

داریم که خداوند در ازليت واحد است و در سایر يها ال هيت

هم واحد است« .کا اهلل» نه در زما « ،کا اهلل کين نة المطلقة و لم یکن معه شیءٌ»
بعوودًا خلووس کوورد .روی وووه حکمووت و مصوولحتی؟ اینهووا بووه مووا ربطووی نوودارد و مووا
نمیدانيم.
تعبير قطعی میکنيم ،ضيس تعبير است .وقتی هيچ م ي دی در عالم نب د ،اصالگ نه
روا و نه يسم و هيچ ويلی نب د و فقق خ د خداوند ب د ،اینيا خلقی کورده بو د؟
تکليفی کرده ب د؟ رزقی میداد؟ بوه خو دش مویداد؟ خو دش را خلوس میکورد؟ پوس
رب بيتی در کار نب د ،عمس رب بيت که قدر است و علم است و حيا است ،اینکوه
صفا

ا است ،ولکن حدوث رب بيت در کوار نبو د ،وو

رب بيوت حوادث اسوت،

رب بيت از نظر بروز حادث است ،از نظر عمس بله ،مقتیای ا قودر  ،ا حيوا
و ا علم حس بروز رب بيت است .ولکون شوما مجتهود هسوتيد ،شوب و روز ايتهواد
می کنيد ،ولی در خ اب مجتهد هسوتيد یوا نيسوتيد؟ در خو اب مجتهود هسوتيد و اگور
بيودار شو ید و بخ اهيوود ايتهوواد کنيوود ،ايتهواد میکنيوود ،امووا در خو اب کووه ايتهوواد
نمیکنيد .این مثا است ،و

در يایی که مطلب بسيار عميس اسوت ،بایود بوا مثوا

تبيين بش د.
حیر حس سبحانه و تعالی قبل از اینکه اصالگ ويلی خلس کند ،مرب بی در کوار
نب د ،وقتی مرب بی نب د ،پس خالقيت ويو د نداشوت .آ صوفت خالقيوت را احوداث
نکرده ب د ،خالقيت و رازقيت و مشورّعيت و مک ّنيوت و م فِّقيوت و اینهوا را احوداث
نکوورده ب و د .ایوون مرحلووه اوّلووی ،در هندسووه رب بيووت ضوولع او «ال» اسووت ،ضوولع او
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هندسهای که مثلث اللوایا است« ،ال» اسوت ،رب بيوت نبو د؛ وو

مربو ب نبو د .دوم،

خداوند رب بيت را ایجاد فرم د ،به قدر غير متناهی خو دش بور مبنوای حيوا غيور
متناهی و علم غير متناهی رب بيت را ایجاد کرد ،از وقتی که مرب بين را ایجاد فرم د.
این رب بيتی که ایجاد کرد که «أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ تُمَّ هَدى» 1این «أَعْطى كُلَّ شوَ يْءٍ
خَلْقَهُ» ایجاد بعد رب بيت در يهت خالقيت است« .تُمَّ هَدى» ،این «هدی» هم هدایت
در عالم تکليآ ،هدایت تک ینی و هدایت تشریعی در آ هایی که متشرّ هستند.
این ضلع دوم که در مثلث رب بيت است که ضلع او رب بيت نب د ،وي د نداشت.
در ضلع دوم خداوند رب بيت را وي د داد که خلس کرد ،هودایت کورد ،انبيواء فرسوتاد،
کتب فرستاد و غيره .قبالگ که نب د ،پس میش د گفت «وَ يَواءَ رَبُّوکَ» ،اینيوا میشو د
گفت «وَ يَاءَ رَبُّکَ» ،قبل از آیه« .وَ يَاءَ رَبُّوکَ» یعنوی وقتوی خداونود شورو کورد بوه
آفرید آفریدگا و مکلفا « ،يَاءَ رَبُّکَ» ،نه «ياء األل هيته» ،ال هيت بو د ،ال هيوت و
الهيت ب د« .يَواءَ رَبُّوکَ» یعنوی اوهوار کورد ،ایجواد کورد ،رب بيوت تکليوآ را؛ «کَو َّ َ»،
رب بيت تشریع را؛ «شَرَّ َ» ،رب بيت رزق را؛ «رَزَقَ» .این «ياء» ،این مجیء او .
مجی او رب بيت حس ،مجیء ا حس است؟ ا حس که نيست .آمد بُعد او
رب بيت حس در عالم تکليآ مجویء ا اسوت؟ خيور ،ایون را گفتويم بورای اینکوه بوه
مرحله س م برسيم .مرحله س م ،وقتی قيامت برپا شد و عالم تکليآ برويوده شود ،آ
وقت رب بيت حس ويست؟ رب بيت تک ینی است ،تشریعی نيست .تشوریع کوه در عوالم
قيامت نيست ،رب بيت تک ینی است .منتها رب بيت تکو ینی اسوت« ،یُکَو ِّ و یُجوازِی»
ایجاد میکند مجدّدًا «کَما بَودَأْنا أَوَّ َ خَلْوسٍ نُعيودُهُ» ،ایجواد میکنود مجودّدًا بور هموا
مبانی اصليهای که مناسب با ی م الجلاء است «و یُجازِی» ،این رب بيت نيست؟ رب بيوة
الجلاء در عالم تکليآ ب د؟ خير ،رب بية التّکليوآ اصوالگ در عوالم قبول از خلوس بو د؟
خير ،پس «ياء ،ياء» .این رب بيت دو مجیء دارد ،مجیء او رب بيت ،مجیء در عالم
تکليآ است ،تک ینب و تشریعب .مجیء دوم رب بيت مجیء رب بيت حس در عوالم يولاء
است ،بُعد او تک ین تانی است و بعد دوم يلاء داد بر اعمالی که اینها دارند .پس
«وَ يَاءَ رَبُّکَ» کجای ایون متشوابه اسوت؟ مجویء الورّب از مکوا و ووه و ووه تجریود
میش د ،از نظر اهلل.
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و اما خ د رب بيت زمانی است ،خ د رب بيت مکانی است ،ا خدا مکانی نيست،
ا خدا زمانی نيست ،ولی من را که خلس کرده ،من زمانی هسوتم ،مون را کوه خلوس
کرده ،مکانی هستم .شر خدا زمانی و مکانی است ،زمانی نب د و زمانی آمود ،لطفوی
که خداوند به ما میکنود ،زموانی نبو د و زموانی آمود .اصوالگ هموه م يو دا زموانی
هستند ،تمام م ي دا زمانی و مکانی هستند ،ولی اینها تموام افعوا حوس هسوتند.
منتها فعل حس دو مرحلهای است ،یک فعل در مرحله اراده و ایجاد است ،آ مودل
خ دش است ،یک فعل در مرحله م يد و مراد است.
پس قسمت او از مثلث شش زاویه متشابه که شوش ضورب در شوش 36 ،متشوابه
داریم .او آ همين است ،منتها آ او را در بقيه ضرب مویکنيم .یعنوی او  ،دوم،
س م ،وهارم ،پنجم ،ششم کوه در کتواب اشواره کوردیم .ایون شوش را ضورب در شوش
میکنيم؛  36متشابه داریم .این  36متشابه همه صحيح است ،اما بعیی مکرّر اسوت،
با القاء مکورّرا آ تعودادی از متشوابها کوه صوحيح اسوت و در تعودادی از آیواتی
است ،تشابه تمام آ ها قابل ازالوه اسوت ،بورای کسوانی کوه میت اننود در دو بُعود ،یوا
اريا به محکما کنند یا اینکه خ د متشابه را« ،وَ ياءَ رَبُّ َ وَ الْمَلَو ُ صوَ فًّا صوَ فًّا»
ونانکه به ط ر مختصر عرض کردیم.
«اللَّهُمَّ اشْرَاْ صُدُورَنَا بِنُ رِ الْعِلْمِ و الْإِیمَا ِ وَ مَعَوارِنِ الْقُورْآ ِ الْعَظِويمِ وَ وَفِّقْنَوا لِمَوا
تُحِبُّهُ وَ تَرْضَاهُ وَ يَنِّبْنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ».
«وَ السَّلَامُ عَلَيْکُمْ».
 [سؤا ] «صَفًّا صَفًّا» من م اصفا المالئک [ ]...و لکون اهلل تعوالی ال یصوآ فوی صوآّالمالئک و المالئک صَفًّا صَفًّا ،صفّب صوفّب وصوآٌ للمائوک ،ال هلل و المجویء اهلل غيور
مجیء المالئکة ،مجیء الرّب یعنی ،أل ّ المجیء الرّب یختلآ عن المجیء المالئکة و
ل لک الصّآ ک لک ،اهلل ال یصآ فی صآ المالئکة».
_ شما گفتيد «ياءَ رَبُّ َ» از لحظه «ياءَ رَبُّ َ» است؟
 همينط ر هم هست ،منتها این دو مجیء دو بخش کلی است ،یک بخش «ياء»در عالم تکليآ است ،یک بخش «ياء» در عالم يلاء .موثالگ ا
وي د دارد؟ برای قيامت است.
[ -سؤا ]
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رب بيوت يولاء اصوالگ

 در عالم تکليآ هم فرقی نمیکند ،رب بيت يلاء که مرب ط به ی م القيامة است،ا

وي د دارد؟ ایون يولاء کوه در عوالم تکليوآ اسوت ،پوس آ هنو ز نياموده اسوت.

رب بيت يلاء که مرب ط به عالم قيامت است ،از برزخ به بعد ،هن ز نياموده اسوت ،ووه
زمووانی میآیوود؟ «وَ يوواءَ رَبُّو َ» کمووا اینکووه اگوور همووين «يوواء» را در رب بيووت تکليووآ
استعما کنيم« .رَبُّنَا الَّ
هدایت نب د؟ خير ،ورا؟ و

أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ تُمَّ هَدى»« ،تُمَّ هَودى» ويسوت؟ قوبالگ
«كُلَّ شَيْءٍ» نب د .پس این «هدی» مگر رب بيوت در عوالم

تکليآ نيست؟ این «تُمَّ» که هدایت قبالگ نب د .کما اینکه «أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَوهُ» هوم
قبالگ نب د ،قبل از اینکه خلقی کند ،اعطای خلقی نب د ،پس این رب بيوت اعطواء نبو د.
«تُمَّ هَدى» هم که مرحله تکميل این خلس است ،این هم نب د .پس ایون دو بعودی کوه
هيچ کدام نب د ،هر دو مرب ط به عالم تکليآ است ،هر دو «ياء» اسوت .بواالتر از ایون
مرحله بعدی است که مرحله ی م الجلاء است.
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