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  ينَالَمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَ »

 «.مَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ الطَّاهِرِینَ هُ عَلَی مُحَصَلَّی اللَّوَ

 
يْطَا ِ مِوونَ بِاللَّووهِ أَعُوو  ُ»  آیووا ٌ مِْنووهُ اْلكِتووابَ عَلَيْوو َ أَْنوولَ َ الَّوو   هُوو َ» «الوورَّيِيمِ الشووَّ

 تَشابَهَ  ما فَيَتَّبِعُ  َ زَیْغٌ قُلُ بِهِمْ في الَّ ینَ فَأَمَّا مُتَشابِها ٌ أُخَرُ وَ اْلكِتابِ أُمُّ هُنَّ ا ٌمُحْكَم

 یَقُ لُ  َ اْلعِْلمِ فِي الرَّاسِخُ  َ وَ اللَّهُ إاِلَّ تَْأویلَهُ یَعْلَمُ ما وَ تَْأویلِهِ ابْتِغاءَ وَ اْلفِْتنَةِ ابْتِغاءَ مِْنهُ

 1«.اْلأَْلبابِ أُولُ ا إاِلَّ یَ َّكَّرُ ما وَ رَبِّنا عِْندِ مِنْ كُلٌّ بِهِ نَّاآمَ

کنيم توا یک سير ايمالی بعد از آنچه قبالً عرض کورییم  یر ایون آیوه مبارکوه موی

 الَّ   هُ َ»بحث بت اند به ط ر مرکّل بر سؤاالتی که یر مح ر این آیه است  باشد.  تتمه

انلا  بوا تنلیول معمو الً تفواو  یاری  انولا  حالوت یفعوی یاری و « اْلكِتابَ عَلَيْ َ أَْنلَ َ

تنلیل حالت تدریجی یاری. انلا  یفعی کتاب یر ليلة القدر است که به ط ر مجمل بر 

رسوالت آ  حرور   23رس   اهلل )ص( ناز  شد و تنلیل که تدریج اسوت  یر طو   

ش ی و مرای فرستای  مجمل قرآ  که گاه نيست که لفظ تنلیل استعما  ناز  شد. هيچ

یر ليله قدر ب ی  باشد. اما به عکس امکا  یاری؛ لفظ انلا  یر قرآ  شریف نسوبت بوه 

ش ی  هر یو گ نه  هم گ نه او  کوه گ نوه رسومی اسوت کوه انولا   قرآ  استعما  می

 انلا  یفعی است. و هم معنای یوم که فرستای  قرآ  به ط ر تدریجی است. 

ای  قرآ  به ط ر تدریجی  با لفظ انلا   کر ش ی  مقص ی ایون اسوت کوه اگر فرست

نظر ما یر این حکم کلّ قرآ  از او  تا آخر است که به صو ر  تودریجی نواز  شوده 
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المقصو ی « اْلكِتابَ عَلَيْ َ أَْنلَ َ الَّ   هُ َ»يا هم چنين است. است و خ اهد شد و این

قرآنية نج مًا و عدّة و لکنّی المقص ی الحکم بالنّسوبة الحالة الدّفعية لآلیا  المنلّلة ال

لکافّة اآلیا  القرآنية لمکا  التّقسيم و ال تقسيم بين محکما ٍ و متشوابها ٍ بالنّسوبة 

ایون مطلوب او . «. للقرآ  المنل  ليلة القدر علی قلب النّبیّ )ص( إ  ال متشابه عنوده

 «.اْلكِتابَ عَلَيْ َ أَْنلَ َ الَّ   هُ َ»

 عَلَيْ َ أَْنلَ َ»ش ی. آیا مرای از مطلب یوم  البته مطلب یوم از مطلب او  معل م می

آ  آیا  مفصّالتی است که تا این لحظوه نواز  شوده اسوت و یوا کولّ آیوا  « اْلكِتابَ

ش ی؟ پاسخ این است که کلّوًا قرآنيه  چه آنچه قبالً ناز  شد و چه آنچه بعدًا ناز  می

 أُخَورُ وَ اْلكِتوابِ أُمُّ هُونَّ مُحْكَموا ٌ آیوا ٌ مِْنهُ اْلكِتابَ عَلَيْ َ أَْنلَ َ   الَّ هُ َ»مرای است. 

ه ا تقسيمٌ خاصٌّ بالنّسبة لمطلق اآلیا  القرآنية ما نللت مون  ی قبول و « مُتَشابِها ٌ

ایون را هوم از يهوت تقسويم «. ما س ف تنل  إلی النّفس األخيور لرسو   الهودی )ص(

 . کنيماستفایه می

 أُخَوورُ وَ اْلكِتووابِ أُمُّ هُوونَّ مُحْكَمووا ٌ آیووا ٌ مِْنووهُ اْلكِتووابَ عَلَيْوو َ أَْنوولَ َ الَّوو   هُوو َ»

خ اهد این منل  را به حساب ربّانيت نلو  تقسويم سؤا : آیا خداوند می«. مُتَشابِها ٌ

کند؟ هم به حساب ربّانيت نولو  و هوم بوه کند یا منل  را روی یو حساب تقسيم می

 آیوا ٌ مِْنوهُ اْلكِتوابَ عَلَيْو َ أَْنولَ َ الَّو   هُو َ»يوا یو بحوث اسوت. ب مرب بين. اینحسا

هل هو ا التّقسويم النّنوابی بالنّسوبة لحالوة « مُتَشابِها ٌ أُخَرُ وَ اْلكِتابِ أُمُّ هُنَّ مُحْكَما ٌ

ابهًا. إنلا  الکتاب من ناحية الرّب سبحانه و تعالی و ال متشوابه عنوده و ال ینولّ  متشو

طبيعة الحا  فی اآلیا  القرآنية نازلةً من عند اهلل سبحانه و تعوالی و عنو ا  الرّب بيوة 

يْ لِكُولِّ تِبْيانوًا» 1 «لِلنَّوا ِ بَيا ٌ»للمخل قين عبارةٌ عن  و موا إلوی  3«لِلنَّوا ِ بَوال ٌ» 2«ءٍشوَ

ه ا « مُتَشابِها ٌ أُخَرُ وَ تابِاْلكِ أُمُّ هُنَّ مُحْكَما ٌ آیا ٌ مِْنهُ» لک. فق له سبحانه تعالی: 

 «.التّقسيم النّنابی  ثنابیٌ بين الرّب و المرب بين

از لحاظ اینکه این آیا   کلّ آیا  قرآ  از طرف حق سبحانه و تعالی ناز  شوده 

محکما  الداللة  محکما  المداليل   4«آیاتُهُ أُحْكِمَْت كِتابٌ« »کلّها محکما ٌ»است  
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ا و محکموا ٌ  ی متشوابهاتها. ایون تشوابهی کوه ويو ی یاری  محکما ٌ  ی محکماته

هوا اسوت کوه شو ی  از لحواظ سوعه و  ويق ایون قلبوقتی بر قل ب گ ناگ   ناز  می

بعری متشابه است و بعری محکوم اسوت. اموا یر ينوب رب سوبحانه و تعوالی  ایون 

 في الَّ ینَ أَمَّافَ»و من الدّليل علی  لک ق له سبحانه و تعالی: »آیا  کلًّا محکم است. 

« تَشوابَهَ»  «تَشابَهَ ما»  لم یقل: فيتّبع   المتشابها   ال  «تَشابَهَ ما فَيَتَّبِعُ  َ زَیْغٌ قُلُ بِهِمْ

فعلٌ و یليلٌ علی الحدوث  أصله المحکوم  اآلیوا  القرآنيّوة مون حيوث أصول النّولو  

 این حدوث است. « هربّانيًّا محکمًا کلّها مابة بالمابة و لکن قسم منه تتشاب

 آیوا ٌ مِْنوهُ»يوا تغييور یای؟ فرمو ی: حساب یاری  چرا عبوار  را یر این« تَشابَهَ ما»

متشوابها ٌ مون حيوث النّولو  الرّبوانی  «. »مُتَشوابِها ٌ أُخَرُ وَ اْلكِتابِ أُمُّ هُنَّ مُحْكَما ٌ

 فَأَمَّوا»تعوالی: احتما   متشابها ٌ من حيث المنل  المرب بی  احتما . ق له سبحانه و 

خودا کوه « عنود مون؟ عنود الورّب منولاّلً؟« مِْنوهُ تَشوابَهَ ما فَيَتَّبِعُ  َ زَیْغٌ قُلُ بِهِمْ في الَّ ینَ

متشابه ناز  نکریه اسوت. خداونود از نظور یاللوی و از نظور مودل لی و از نظور مراتوب 

  یر کولّ مراحول مورایه و معانی  نصًّا  ظاهرًا  اشارتًا  لطيفتًا  حقيقتوًا  باطنوًا  توأویالً

معنيه محکم است. نقصانی یر تعبير و نقصانی یر معبّرٌ عنه نيست. ببينيد چگ نه این 

لم یقل فيتّبعو   « فَيَتَّبِعُ  َ زَیْغٌ قُلُ بِهِمْ في الَّ ینَ فَأَمَّا»کنيم. نکته را از آیه استفایه می

  فالتّشابه عارضٌ علوی اآلیوا   األصول األصويل «مِْنهُ تَشابَهَ ما فَيَتَّبِعُ  َ»متشابهاته  ال 

ربّانيًا فی اآلیا  القرآنية اإلحکام. اإلحکام لويس عار وًا علوی اآلیوا   إنّموا التّشوابه 

تشوابه عنودهم منوه لعودم « مِْنوهُ تَشوابَهَ موا فَيَتَّبِعُو  َ»عارضٌ علی اآلیا   لق له تعالی: 

ایون بلو   نوداری. یر هور « واقعيّوًا أو موا إلوی  لوکالبل   علميًّا أو عقليًّا أو معرفيًّا أو 

 ش ی. ای از مراحل که بل   نداری  این تشابه نلی او پيدا میمرحله

 زار خسیر با  الله روید و یر ش ره      بارا  که یر لطافت طبعش خالف نيست 

اگر بارا  را یو قسمت کرییم: آب تميل  آب کنيف  آیا کنافت بر تميل عارض است 

یا تميلی بر کنافت عارض است؟ کنافت عارض است. مایامی که بارا  یر فرا اسوت  

آل یگی مانند ارض نداری  بنابراین این کنافت و آشغا  عارض است. البته ایون تعبيور 

 فَاحْتَمَولَ بِقَودَرِها أَوْیِیَوةٌ فَسوالَْت مواءً السَّماءِ مِنَ أَْنلَ َ»فرماید: يا هم میاست. یر این

الی آخر.  1«مِْنلُهُ زَبَدٌ مَتاعٍ أَوْ حِْليَةٍ ابْتِغاءَ النَّارِ فِي عَلَيْهِ یُ قِدُو َ مِمَّا وَ رابِيًا زَبَدًا يْلُالسَّ

هوا ش ی  آیاتی است که تماموًا محکموا  اسوت  یر آ که از آسما  وحی ناز  میآ 
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سوماء عوارض شو ی  کموا اینکوه قو ارا  بور مواء تشابه وي ی نداری. تشابه عارض می

 حساب عار ی یاری. ش ی. یک چنين تشابه بر آیا  عارض میش ی  هممی

« تَْأویلِوهِ ابْتِغواءَ وَ اْلفِْتنَوةِ ابْتِغواءَ مِْنوهُ تَشوابَهَ موا فَيَتَّبِعُ  َ زَیْغٌ قُلُ بِهِمْ في الَّ ینَ فَأَمَّا»

تند؟ آیوا یو یسوته گيرند  چنود یسوته هسوبحثٌ آخر. کسانی که یر برابر قرآ  قرار می

هستند که قرآ   کر فرم یه یا سه یسته هستند؟ این آیه مبارکه یو یسوته را یر برابور 

کموا أ ّ التّقسويم یننّوی »سا  قرآ   متشابها  و محکما   کر کریه است. قدآیا  م

 -و المکلّفو   ثوالث-اآلیا  إلی محکما ٍ و أخر متشابها  ک لک یننّوی المکلّفوين 

ين  نعوم  اآلیوا  القرآنيوة فوی تقسويمٍ حاصور قسوما  اثنوا : محکموا   یننّی المکلّف

متشابها   بما بيّنا و لکن المکلّف   أموام القورآ  اثنوا  أو ثوالث  القورآ  هول اآلیوة 

 چط ر؟ « المبارکة تق   اثنا 

 موا وَ تَْأویلِهِ ابْتِغاءَ وَ فِْتنَةِاْل ابْتِغاءَ مِْنهُ تَشابَهَ ما فَيَتَّبِعُ  َ زَیْغٌ قُلُ بِهِمْ في الَّ ینَ فَأَمَّا»

و « اْلعِْلمِ فِي الرَّاسِخُ  َ»هنا من فی قلبه زیغ و هناک « الرَّاسِخُ  َ وَ اللَّهُ إاِلَّ تَْأویلَهُ یَعْلَمُ

ها منحرف نيست  کوافر نيسوتند  منوافق نيسوتند  کسانی که قلب آ « لکن بينهم ع ا 

  فی العلم نيستند  ما راسخ فی العلم کوم یاریوم. معاند نيستند و از طرفی هم راسخ 

البته یر راسخ فی العلم باید بحث ش ی. راسوخ فوی العلوم نيسوتند کوه یريوه او  آ  

معص مين هستند  یريه بعد آ  کسانی کوه یر علوم ایموا  رسو ر یارنود و یر ابعوای 

هسوتند  نوه « یْوغٌزَ قُلُو بِهِمْ فوي»گ ناگ   یر برابر قرآ   رسو ر یارنود. اکنور موریم نوه 

 اْلفِْتنَوةِ ابْتِغواءَ مِْنهُ تَشابَهَ ما فَيَتَّبِعُ  َ»نه « ع ا ٌ بينهما»راسخ   فی العلم هستند. بلکه 

 است. « یعلم   تفسيره»است و حتی نه « یعلم   تأویله»  نه «تَْأویلِهِ ابْتِغاءَ وَ

ت بوه یو یسوته خ اهد نسبيا میيریا  چيست؟ يریا  این است که قرآ  یر این

بحث کند که این یو یسته اهمّيّت یارنود  یوک یسوته خطور بولرک و یوک یسوته نفو  

فرقوةٌ أولوی »ها باید از خطر بلرک بگریلند و به نف  بلرک ت يه کننود. بلرک. وسطی

 ویلَهُتَْأ یَعْلَمُ ما وَ»وايب أ  نعرفهم و نتع ّر منهم. فرقة النّانية « زَیْغٌ قُلُ بِهِمْ في الَّ ینَ»

فهنوا سولبٌ و ایجوابٌ « رَبِّنوا عِْندِ مِنْ كُلٌّ بِهِ آمَنَّا یَقُ لُ  َ اْلعِْلمِ فِي الرَّاسِخُ  َ وَ اللَّهُ إاِلَّ

هسوتند و نوه « زَیْوغٌ قُلُو بِهِمْ فوي»ای کوه نوه آ  یسوته« للجماعة العو ام بوين الفوریقين

ها را از بوين هالو« ال إلوه»  «إلوه إلّوا اهللال » هسوتند  کموا اینکوه« اْلعِْلومِ فِوي الرَّاسِخُ  َ»

ها را کند. کسانی کوه یر ایون بوين هسوتند  الوهاهلل اصلی را ثابت می« إلّا اهلل»بری  می

يوا کسوانی کوه اکنریوت مطلقوه بوين مسولمين رها کنند و به اهلل تمسّک کنند. یر این

و « زَیْغٌ قُلُ بِهِمْ فيمن »بين  -به باید و نباید کاری نداریم  به هر حا  هستند-هستند 
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و یفورض « زَیْوغٌ قُلُو بِهِمْ فوي الَّو ینَ»ال بودّ أ  یورف  »هسوتند. « اْلعِْلومِ فِي الرَّاسِخُ  َ»

خُ  َ» حتّووی تتبلوو ر عقوو لهم و علوو مهم و أفهووامهم و عقابوودهم و « اْلعِْلوومِ فِووي الرَّاسووِ

نود الرّاسوخين فوی العلوم  علوی أخالقهم و أعمالهم علی   ء القرآ  تعلّمًا و تودرّبًا ع

 این هم یک بحث است. «. ک نهم یريا ٌ

 مُتَشابِها ٌ أُخَرُ وَ اْلكِتابِ أُمُّ هُنَّ مُحْكَما ٌ آیا ٌ مِْنهُ اْلكِتابَ عَلَيْ َ أَْنلَ َ الَّ   هُ َ»

بعود شوروع شود؟ او  بایود سولب شوروع شو ی و « زَیْوغٌ قُلُ بِهِمْ في»چرا با « الَّ ینَ فَأَمَّا

اثبا   او  چيلهایی که با فهم کتاب منافا  یاری  مان  فهم کتواب اسوت  چيلهوایی 

کنود و بوه مورایا  کنود. از مورایا  رحمون یور میکه انسا  را از فهم کتاب یور می

 نَاْلمُوؤْمِني بَيْنَ تَْفریقًا وَ كُْفرًا وَ  ِرارًا مَسْجِدًا اتَّخَ ُوا الَّ ینَ وَ»کند. شيطا  نلییک می

جِدٌ أَبَدًا فيهِ تَقُمْ ال... *  رَسُ لَهُ وَ اللَّهَ حارَبَ لِمَنْ إِرْصایًا وَ سَ لَمَسوْ  التَّْقو   عَلَو  أُسوِّ

ای مسجد است  اما عده 1«یَتَطَهَّرُوا أَ ْ یُحِبُّ  َ رِيا ٌ فيهِ فيهِ تَقُ مَ أَ ْ أَحَقُّ یَ ْمٍ أَوَّ ِ مِنْ

ای هم سبب بایینی. کسانی کوه بوه مسوجدها د  عدّهیینی قرار یاینمسجد را سبب بی

روند  باید ت يه کنند به مسجدی نروند که آ  مسجد   دّ مسجد است. بلکوه بوه می

 کند. مسجدی بروند که آ  مسجد انسا  را بيشتر به طرف حق نلییک می

يا هم او  يریا  نلو  قرآ  را بيا  فرم ی کوه یارای یو بخوش اسوت  آ  یر این

ها و کنود  شويطا او  شويطا  را مطورم می« فَأَمَّوا»ه آ  و عی کوه عورض شود. هم ب

 اْلقُورْآ ِ مِنَ نُنَلِّ ُ وَ»هایی که نسبت به این کتابی که ها و انحرافا  و گمراهیشيطنت

 ی هو  ه ا الکتواب الّو 2«خَسارًا إاِلَّ الظَّالِمينَ یَلیدُ ال وَ لِْلمُؤْمِنينَ رَحْمَةٌ وَ شِفاءٌ هُ َ ما

ن رٌ و برها ٌ و بيا ٌ و مبينٌ و بيّنٌ و هدایةٌ  ه ا القرآ  یتّخو  أحيانوًا مون قبول هوؤالء 

یتّخو  أحيانوًا إلزا وة القلو ب أکنور و أکنور إل وال  « فَيَتَّبِعُو  َ زَیْغٌ قُلُ بِهِمْ في الَّ ینَ»

«. فریوق سولبيًّاالنّا  و يعلهم من النّسنا  أکنور و أکنور و لو ا یقودّم الفریوق األوّ   ال

 «. زَیْغٌ قُلُ بِهِمْ في الَّ ینَ فَأَمَّا»

هایی که ییروز و چنود روز گ شوته یاشوتيم  رايو  بوه محکموا  و البته یر بحث

متشابها  مقاییری صحبت شد  اگر الزم است یر م ری بقيوه هوم بوه تفسوير مرايعوه 

 قُلُو بِهِمْ في الَّ ینَ مَّافَأَ»کنيد. حاال و   بحث کلّی است یر کل مرامين آیه مبارکه. 

؛ ما ه  اللّیغ؟ زیغٌ علميًّا  زیوغٌ ایمانيوًا  زیوغٌ عقيودیًّا  زیوغٌ خلقيّوًا. اإلنسوا  الّو ی «زَیْغٌ

                                                           

 . 108و  107توبه، آیات ه . سور1

 .82. اسراء، آیه 2



6 

 

انسانی که مسلما  باشد   ير مسلما  باشد  شيعه باشود  «. یريّح الظّال  علی الهدی

دایی یعنی آنچوه مون سنّی باشد  هر چه باشد  انسانی است که خ یخدا است  خ یخ

فهميدم  خ ی این  ال  است. اولين قدم یر   ایت و  اللت این است که مون خو ی 

 مح ر هستم  اگر خدا هم مطابق ميل من خدایی کند  آ  وقت او را قب   یارم. 

 فِْتنَوةٌ أَصابَْتهُ  ْإِ وَ بِهِ اْطمَأَ َّ خَيْرٌ أَصابَهُ فَإِ ْ حَرْفٍ عَل  اللَّهَ یَعْبُدُ مَنْ النَّا ِ مِنَ وَ»

عب ییت یاری  ولوی عبو ییتی کوه یر آ  نوا  و آب و طيّوب اهلل و  1«وَيْهِهِ عَل  اْنقَلَبَ

روی که عرب يایی میها باشد. اگر پا روی یم او بگ ارند  به آ رک ع و سج ی و این

هوم ت انود  آلموانی ت انود  ی نوانی هوم نمیهم بلد نيست نی بينودازی  عجوم هوم نمی

کسوانی کوه « زَیْوغٌ قُلُو بِهِمْ فوي الَّ ینَ فَأَمَّا»ت اند  هيچ کس بلد نيست نی بيندازی. نمی

هوا باطول را . ایناسوت انجوراف إلوی الباطول و ها انحراف عن الحقمبنای زندگی آ 

یستفيدو  مون کولّ حوق  و »گيرند. گيرند  حق را هم وسيله باطل میوسيله باطل می

قرآ   دّ قرآ   نبی  دّ نبی  « من الباطل و ه ا انحس  النّانی انحس باطلٍ ما یرم  

خدا  دّ خدا  مسجد  دّ مسجد  نماز  دّ نماز  روزه  دّ روزه  ایموا   ودّ ایموا . 

هوا بسويار بسويار کننود و خطور اینگيرند و ظلمت را وسي  میها وسيله ن ر را میاین

 زیای است. 

یر معارف قرآنيه واری ش ند  او  باید شيطا  یور خ اهند بنابراین کسانی که می

استعا ه چيسوت؟ شويطا   2«الرَّييمِ الشَّيْطا ِ مِنَ بِاللَّهِ فَاسْتَعِْ  اْلقُرْآ َ قَرَْأ َ فَإِ ا»ش ی. 

فهمووی  ريوويم  شوويطا  یرونووی و شوويطا  برونووی اسووت کووه نوورو  نفهووم  قوورآ  را نمی

کنود. ایون شويطنت او  . شوما را یور میالدالله است  مجمل است  متشابه اسوتظنّی

رسد  طبق سوليقه و شوه   فقهوی است  شيطنت یوم این است که وقتی به آیا  می

خ ی  فلسفی خ ی  عرفانی خ ی  منطقی خ ی  ایبی خ ی  ايتمواعی خو ی  عقيودی و 

یهد و نه اینکه قرآ  را یر فکور اخالقی خ ی  سياسی خ ی  خ ی را یر قرآ  نقش می

یگرا  نقش بدهد. پس این م ان  باید کنار بوروی و لو ا یر آ  روایتوی کوه از خ ی و ی

امام صایق )ع( نقل کرییم  ببينيد خ اند  قرآ  چه شرایطی یاری. ایون قورآ  بوه ی  

های مختلف نلنيد  صاف نگاه کنيد  انسا  واری ش ی  به فهم انسا  واری ش ی  عينک

 یرست یقت کنيد. 
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یتّبعو   فوی أنفسوهم و یتّبعو   « مِْنهُ تَشابَهَ ما فَيَتَّبِعُ  َ زَیْغٌ قُلُ بِهِمْ يف الَّ ینَ فَأَمَّا»

یو بعدی است. « اْلعِْلمِ فِي الرَّاسِخُ  َ» یو بعدی است  کما اینکه« فی یعایاته المرلّلة

بعود أموام القورآ  العظويم لهوم بعودا  اثنوا : البعود األوّ  هو  ال« اْلعِْلمِ فِي الرَّاسِخُ  َ»

یو بعدی اسوت؛ بعود « النّفسی و البعد النّانی بعد الدّع ة إلی اهلل تعالی بالقرآ  العظيم

 تَشوابَهَ موا فَيَتَّبِعُ  َ زَیْغٌ قُلُ بِهِمْ في الَّ ینَ فَأَمَّا»يا هم شخصی و بعد ايتماعی. یر این

لو م مختلوف اسوت. یا تقصيرًا یا قص رًا عن تقصير یوا قصو رًا  چو   ع« تَشابَهَ»  «مِْنهُ

ط ر که قرآ  شریف از خالق راسخين فی العلم ناز  شده است  فهم صحيح آ  هما 

کنند و علم ندارند  کسانی که علمی کار راسخين فی العلم است. کسانی که گما  می

ت انند به وسيله مخلو ط از علوم و يهول قورآ  را یارند و مخل ط با يهل است  نمی

 و تعالی ارایه فرم یه است  بفهمند. ط ر که حق سبحانه آ 

 ابْتِغواءَ وَ اْلفِْتنَوةِ ابْتِغواءَ مِْنوهُ تَشوابَهَ موا فَيَتَّبِعُ  َ زَیْغٌ قُلُ بِهِمْ في الَّ ینَ فَأَمَّا»بنابراین 

ل  األوّ  مون  واللهم: زَیْوغٌ قُلُو بِهِمْ فويهنا ثال ثٌ للَّو ِینَ « تَْأویلِهِ  موا یَتَّبِعُو  َ». الروّ

یانوی یوا قصو رًا و یوا تقصويرًا  اتّبواع فهمی و نمیای که ت  مرای آ  را نمیآیه« شابَهَتَ

یانوی مسولما  اسوت یوا کوافر اسوت  ابتموام نوداری  بایود بدانيود نداری. امامی که نمی

مسلما  است و عای  است  تا پشت سر او نماز بخ انيد. اتّباع و پيوروی بایود اتّبواع و 

اید یوا قصو رًا و یوا تقصويرًا  حوق ما که حق را یر آیه ندانسوتهپيروی از حق باشد  ش

 فَأَمَّوا»ندارید اتّباع کنيد. این اتّباع  ير عاقالنه اسوت  عاقالنوه نيسوت. ایون  ول  او . 

إمّوا تشوابه تقصويرًا مونهم أو قصو رًا مونهم  « تَشوابَهَ موا فَيَتَّبِعُ  َ زَیْغٌ قُلُ بِهِمْ في الَّ ینَ

محکوم را متشوابه « صّر أو قص رًا مقصّرة أو ما تشابه منه بموا عملو همقص رًا  ير مق

 کریه است. متشابه سر يای خ ی است. 

 « ]...[مُتَشابِها ٌ أُخَرُ وَ اْلكِتابِ أُمُّ هُنَّ مُحْكَما ٌ آیا ٌ مِْنهُ»گ ید: يا که میاین -

یو یليول یاشوتيم بور یليل ما ب ی  موا « تَشابَهَ ما»یانم حر ر یاشتيد یا نه  نمی -

اینکه این تشابه از طرف خدا نيست. یک یليل این است که کتاب خدا محکم است و 

بيا  است و بيّن است  تشابه نداری  یعنی آ  مطلبی که خ استه بگ ید  طو ری گفتوه 

 -الّوا حقوایقی کوه مخوتنّ انبيواء اسوت-را  ت انيود توا آ  آخورین مرحلوهکه شما می

  یعنوی «ارتودّ عون الودّین»  مونالً «تَشوابَهَ ما»و  ب ی. مطلب یوم: بفهميد. این مطلب ا

راي  بوه «. تَشَابَهَ»ط ر است. يا هم همينبه این معنا است  این« کا  متدیّنًا ثمّ ارتدّ»

نيست  محکما  است. محکما  که اسم مفع   است  اسوم فاعول و « کِمَأُحْ»محکم 
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تشابه پيدا کری. تشابه یوک فعول اسوت  « تَشابَهَ ما»اسم مفع   یليل بر للوم یاری. اما 

 «. هُمِْن تَشابَهَ ما»

الرّل  األوّ  من منلث الرّال   مون هندسوة « فَيَتَّبِعُ  َ زَیْغٌ قُلُ بِهِمْ في الَّ ینَ فَأَمَّا»

 موا فَيَتَّبِعُو  َ زَیْوغٌ قُلُو بِهِمْ فوي الَّو ینَ فَأَمَّوا«. »زَیْغٌ قُلُ بِهِمْ في الَّ ینَحقّ »الرّال   فی 

؛ تشابه من عند أنفسهم أو تشابه لس ء فهمهم أو لتقصويرهم أو لقصو رهم «مِْنهُ تَشابَهَ

خ اهود باشود. بواالخره معنوی مورای هر کس می« المقصّر أو لقص رهم القاصر أیًّا کا 

یر ایون یانود. یاند  ممکن است بعدًا بداند یا ممکن نيست بداند  فعالً نمیآیه را نمی

چوه اتّبواعی یاری؟ مون چشوم روی « فَيَتَّبِعُ  َ»یاند  متشابهه است و نمیحالی که آیه 

یانيد او کافر است یا مسلما  هم بگ ارم و بگ یم من به این آقا اقتدا کریم. شما نمی

است  عای  است یا ظالم است. اتّباع  لط اسوت  خوالف عقول اسوت  خوالف فطور  

 انسانی و بلکه حي انی است. این  ل  او .است  خالف همه م ازین 

  نه اتّباع شما یرست اسوت  «تَْأویلِهِ ابْتِغاءَ وَ»    ل  س م:«اْلفِْتنَةِ ابْتِغاءَ» ل  یوم: 

« اْلفِْتنَوةِ ابْتِغواءَ»یرسوت اسوت؟ « تَْأویلِهِ ابْتِغاءَ»یرست است  آ  وقت « اْلفِْتنَةِ ابْتِغاءَ»نه 

بعد هوم فتنوه شور « و ليست فتنة خيرٍ و نبل هم بالخير و الشرّ فتنةالفتنة  فتنة شر  هنا 

هایی کوه يا فتنوه شور اسوت. کفّوار فتنوه شور هسوتند  ا وال کند  ایناست  ویرا  می

های عایی را به شر و به انحوراف و ای است که آیمها فتنهکنند فتنه شر است. اینمی

مون الفتنوة  أ ّ هو ه اآلیوة « اْلفِْتنَوةِ ابْتِغواءَ مِْنوهُ هَتَشوابَ موا فَيَتَّبِعُ  َ»رساند. انجراف می

مجملةٌ ال تد ّ علی معنی  القرآ  ياعل الدّاللة للهدایة لناص  البيا   لناصح الم اعظ 

ة هو ه فتنوةٌ أولوی و یر ایون فتنوه « إ ا منعت القرآ  أ  یتفهّم بص رة الظاهرة أو ناصوّ

یکودیگر شورکت یارنود  بودتر از هموه خو ی شيعه و سنّی و عل ی و مشرک و ملحد با 

کننوود  آیوواتی را متشووابه می« اْلفِْتنَووةِ ابْتِغوواءَ»ها کووه ها هسووتند. خوو ی مسوولما مسوولما 

 این آیه مجمل است.  گ یندیا متشابها  است و می اندکریه

 وَ»فووی کوولّ القوورآ  یقوو   ربّنووا سووبحانه و تعووالی فووی آیووة المحکمووة الحکيمووة: »

آیة محکمة کما فی بع  روایا  محکما   1«قُرُوءٍ ثَالثَةَ بِأَْنفُسِهِنَّ یَتَرَبَّْصنَ اْلمُطَلَّقا ُ

 وَ»کننود. این آیه محکم است  این را متشوابه می« اآلیا  عبارةٌ عن اآلیا  األحکامية

لحوي  و لويس القرء مشترکٌ بوين الطّهور و ا« قُرُوءٍ ثَالثَةَ بِأَْنفُسِهِنَّ یَتَرَبَّْصنَ اْلمُطَلَّقا ُ

هنالک قرینة تد ّ علی أ ّ المعنی القرء الحي  و ال الطّهور  فاآلیوة مجملوة فعلينوا أ  
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سق ط کورییم. یر ایون شوهر فقوط «. نراي  الرّوایا  و األق ا  و األقاویل و ک ا و ک ا

خانه است  یر آ  هم بسته است  من یر خيابا  بخ ابم؟ یر برف بخ ابم؟ یک مهما 

ش ند  یرست کریند  یر آ  باید باز باشد  ه را برای کسانی که واری میخاناین مهما 

. یر کلّ قرآ  یک آیه راي  به این است کوه مطّلقوا  ایدهکافی باشد  شما یر آ  بست

چقدر باید عدّه نگه یارند  این هم یاللت نداری؟ خدا به اندازه ت  شع ر نداری که اگور 

 خداوند چنين نگفت. «. ثة أطهرثالثة حي  یا ثال»گفتی ت  ب یی می

یجعل المحکم متشابهًا بموا بحوث فوی »کنيم  محکم را متشابه می« اْلفِْتنَةِ ابْتِغاءَ»

علووم األصوو   االسووتعما  اللّفووظ فووی أکنوور المعنووی واحوود مسووتحيل  حتّووی علووی اهلل 

 : مستحيل؟ یق  : مستحيل  علی اهلل مستحيل و اهلل تعالی ال یأمر بمستحيل و إ ا قا

و اهلل أيمل و أبهم المعنیّ من ه ه اآلیوة « قُرُوءٍ ثَالثَةَ بِأَْنفُسِهِنَّ یَتَرَبَّْصنَ اْلمُطَلَّقا ُ وَ»

و لم یری من القروء ال الحي  بص رة خاصّة و ال األطهار بص رة خاصّة لموا  ا حتّوی 

بوروی از از مري  تقليد سؤا  کریند  یک ي اب گنگ یایه کوه «. تريع ا إلی الرّوایا 

ریل ایشا  است ریل او سؤا  کند. آ  هم مشک ک است که واقعًا چایکن و چایکفش

  قورآ  واری قودیا نه  اگر آ  ن کر یرست فهميد یا نه. بدترین اهانت را به سواحت م

مجمل است تا چه رسود بوه آیوا  « قُرُوءٍ ثَالثَةَ»گ ید: اند  شيعه مرتری علی میکریه

 متشابها . 

سی سا  پيش با یکی از بلرگا  مبلّغين بهایی بحث «. زَیْغٌ قُلُ بِهِمْ في الَّ ینَ افَأَمَّ»

ترین مبلّغوين بهوایی روی کوره زموين کریم  ظاهرًا عل ی خراسانی ب ی. او از بلرکمی

ب ی. شروع کری به استدال  کری  به قرآ  شریف برای اینکه نقطه اولوی چنوين اسوت  

الشّمس رس   اهلل »یر روایت یاری.  1«تَالها إِ ا اْلقَمَرِ وَ*   ُحاها وَ الشَّمْسِ وَ»گفت: 

و القمر علی  رس   اهلل محمّد  علوی  علوی  صوار علوی محمّود؛ فعلوی محمّود البواب 

أواّلً فی قلبک زیغ  إ ا کا  قلبک مست ی و ليس فيه زیغٌ و »گفتم: « م ک ر فی القرآ 

 تسوتد  بییوا ٍ محکموا ٍ  هو ه مون اآلیوا  انحرافٌ و انجورافٌ عون الحوقّ لموا  ا ال

مقداری صحبت کرییم. اگر حرف ت  روشن است  به آیواتی کوه روشون «. المتشابها 

کنوی؟ اسوتدال  می فهمند  استدال  کن. چرا به این آیهاست و وا ح است و همه می

را هوم بعدًا گفتم: زیوغ شوما «. الشّمس رس   اهلل و القمر علی»آ  هم با تأویل اینکه 

ای بایود اسوتدال  کوری. یر ایون آیوه قب   کرییم  اما شما ت يه ندارید که به چوه آیوه
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شو ی ش ی محمّود  قمور میشمس می« تَالها إِ ا اْلقَمَرِ وَ*   ُحاها وَ الشَّمْسِ وَ»یاری: 

محمّودعلی  يور از کنيود  محمّود یرسوت میش ی محمّدعلی  شما یارید علیعلی  می

 . گفت: پس چه؟محمّد استعلی

ای برای اینکه ح ا  او بيشتر يم  ش ی و بعد بوا مغول زموين بخو ری  گفوتم: آیوه

است که يل  و عقب نداری  محمّد قبول از علوی نيسوت کوه محمّودعلی یربيایود  هوم 

ای؟ گفتم: محمّد یربياید. گفت: چه آیهش ی علیش ی محمّدعلی یربياید و هم میمی

الشّمس رس   اهلل و القمر علوی  هموا  اسوت  چوه فرقوی  1«بِحُسْبا ٍ اْلقَمَرُ وَ الشَّمْسُ»

ها هم نشستند و او هم بوا ای از مسلما ها نشستند  عدّهکند؟ عدّه زیایی از بهاییمی

ش ی. ولی یر منطق قرآنی ای هم از آ  عاید نمیعصای خ ی نشسته  البته هيچ فایده

ال  و  لمطلوق الجمو  « بِحُسْبا ٍ اْلقَمَرُ وَ سُالشَّمْ»ش ی با او برخ ری کری؟ چگ نه می

آقای زید با آقوای عمورو آمدنود  « یمکن أ  یک   معط ف عليه قبل أو المعط ف قبل

حتمًا چنين نيست که زید قبل آمده باشد  ممکن اسوت عمورو قبول آموده باشود. پوس 

مْسِ وَ»يووا ایوون احتمووا  يوواری اسووت  یر این حاها وَ الشووَّ « تَالهووا إِ ا رِاْلقَمَوو وَ*   ووُ

«. تَالهوا إِ ا»گ یود: محمّد باشد  محمّدعلی است  چ   مییهيم که علیاحتما  نمی

با ٍ اْلقَمَرُ وَ الشَّمْسُ»يا علی ینبا  محمّد است. ولی یر این گفوت: طيّوب اهلل  «. بِحُسوْ

کتواب  21خيلی عالی است. گفتم: بله  ولی بين شما هوم اخوتالف اسوت. یر صوفحه 

محمّود یاخول یعنوی فوی النّوار  علی« بِحُسْبا ٍ اْلقَمَرُ وَ الشَّمْسُ»بهاء اهلل ن شته:  ایقا 

با ٍ اْلقَمَورُ وَ الشَّمْسُ»آتش شد. البته ما گفتيم واو  واو يمو  مطلوق اسوت  شود « بِحُسوْ

گ یوود: آوریوود  او میمحمّوود را کووه از آیووه بووه یسووت میمحمّوود. ایوون ينوواب علیعلی

یعنی فی النّار فإ ًا علوی محمّود فوی النّوار  أنوت فوی النّوار « بِحُسْبا ٍ ْلقَمَرُا وَ الشَّمْسُ»

 عصای خ ی را بریاشت و بيرو  رفت. «. أکنر

ها ناخالصی یاری  انحراف یارنود  کسانی که  ا  آ « زَیْغٌ قُلُ بِهِمْ في الَّ ینَ فَأَمَّا»

لننود و از طریوق نو ر واری خ اهند ظلموت را بوه وسويله نو ر قالوب بظلمت یارند  می

آینود. حودّای ش ند و ن ر را از بين ببرند و ظلمت را اثبا  کنند  به سرا  قرآ  هم می

بيروتی کوه چهواریه کتواب یر ریّ قورآ  ن شوته اسوت  عبوارا  او خيلوی قو ی اسوت  

عبارا  به قدری از نظر ایبی ق ی است  چند مرتبوه بوه قورآ  از او  توا آخور یر ایون 

تاب استدال  کوریه اسوت. بوه طو ری کوه بوا حوار آقوابلرک تهرانوی )رض( چهاریه ک
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هایی یاشوتيم  فرم ینود: یوک کتوابی یر بيورو  ن شوتند کوه صاحب ال ّریعه صوحبت

 قدر به نف  اسالم آیا   کر شده است. خيلی عالی است  آ 

گفتم: من این کتاب را ییدم  این آیا  بوه  ورر اسوالم اسوت. منول کتواب تواریخ 

  اسالم و عرب یکتر گ ستاو ل ب   فرانس ی. به ایشا  گفتم: یکتر گ ستاو ل ب   تمدّ

فرانس ی کتاب قط ری یر تاریخ اسالم و عرب ن شته  تمامًا تعریف از محمد و قورآ  

و اسالم و مکه و مدینه  ولی  رض چيست؟  رض یک يمله است. ایون عربوی اسوت 

و إ ا سوللنا لموا  ا ال »يوا ن شوته: یککه از فرانسه به فارسی تريمه شوده اسوت. یر 

یک کلمه است. این «. 1«لَمَجْنُ  ٌ إِنَّهُ»ترتبة اآلیا  القرآنية بعرها م  بع  و الج اب: 

این یرسوت اسوت  او ينو   یاشوته  ينو   « لَمَجْنُ  ٌ إِنَّهُ یَقُ لُ  َ وَ»حرفی که گفتند: 

ًا همه چيل را از بوين بوری. البتوه فهميده. با یک کلمه کلّط ری ب یه که ارتباط را نمی

بنده یر کتاب المقارنا  و عقابدنا و رسو   االسوالم  او را و هموه رفقوای گ شوته و 

ط ر که الی ی م الدّین قرآ  نظر یاری  به ط ر کلّی سر بریدم. به ط ری آینده او را  آ 

بحنا بالسّکين الشّيخ  »کری  به آقا م سی صدر گفت: که استای حدّای بيروتی گریه می

 «. و نحن أخّرنا م  السّنا   کا  یررب سنا 

او بر  د قرآ  چهاریه کتاب ن شته است  ایون حصو   االسوالم يو ابی نداینود  

چ   حص نی یر کار نيست  حص   الکفایوة  حصو   األسوفار. حصو   القورآ  بوه 

يانوه کوه معنای واقعی وي ی نداری و ل ا حدّای بيروتی یر مرکل شورق اوسوط و خاورم

چهواریه  -اسالمی که چه عرض کونم-های  د اسالمی است ترین مرکل یع  بلرک

ن یسيم. ایشوا  گفتنود: ن یسد. به ایشا  گفتم ما ي اب او را میکتاب بر ری قرآ  می

خ اهم بگ یم  کوار ایشوا  زیوای اسوت  ممکون اسوت من به آقای عالمه طباطبایی می

  انيد بن یسيد. این سه کتاب ن شته شد. يا یر هجر  هستيد  بتشما که این

؛ زیغٌ نصرانیٌّ  زیغٌ یه ییٌّ  زیغٌ سنّیٌّ  زیغٌ شيعیٌّ  زیوغٌ «زَیْغٌ قُلُ بِهِمْ في الَّ ینَ فَأَمَّا»

گ ینود آنچوه را مون هوا میکسوانی کوه از قورآ  یور هسوتند و این« عل یٌّ  زیغٌ زیودیٌّ

یا از نظر ايتهای قب   کریم  این مح ر است   ايتهای کریم یا از نظر تقليد قب   کریم

« تحميلٌ ه  تخميول »کند کند  حا  که بر قرآ  تحميل میاین را بر قرآ  تحميل می

این فتنوه اسوت. سو م: « اْلفِْتنَةِ ابْتِغاءَ مِْنهُ تَشابَهَ ما فَيَتَّبِعُ  َ زَیْغٌ قُلُ بِهِمْ في الَّ ینَ فَأَمَّا»

کنود گ ید: این مجمل است  بعد به طریقی آ  را یرست میاو  می«. یلِهِتَْأو ابْتِغاءَ وَ»
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کنود و   آب را گول می«اْلفِْتنَوةِ ابْتِغواءَ»  ثانی: «یَتَّبِعُ  َ»گ ید: مرای این است  او  و می

کند  آب که زال  است و گل نيست  آب را گل گيری. او  آب را گل میبعد ماهی می

مخلو ط « قُورُوءٍ ثَالثَوةَ»گ یود: ایون آیوه کند  میاو  خلط میکند که ماهی بگيری. می

 یانيم مجیء با پا است یا چگ نه است. نمی 1«صَفًّا صَفًّا اْلمَلَ ُ وَ رَبُّ َ ياءَ وَ»است یا 

مرای از تأویل چيست که بحث امروز ما است و بحث چند يلسه « تَْأویلِهِ ابْتِغاءَ وَ»

خ اهود مأخو  را علموًا و مريو  را علموًا و مريو  را می« تَْأویلِهِ ابْتِغاءَ وَ»آینده است. 

مقوداری یر تأویول « تَْأویلِوهِ ابْتِغواءَ وَ»هوا تأویول اسوت. عمالً و مري  معنوًا  هموه این

التّأویل خالف ما یق ل   ليس من تفسير الننّ إلی خالفه و ال تفسير »صحبت کنيم: 

کنيم. ایون این ننّ قرآ  را تأویل موی« تأویالً الظّاهر إلی خالفه و ه ا ترليل و ليس

کنيم  یعنوی هم بين ن یسندگا  راي  بوه قورآ  عوایی شوده اسوت. آیوه را تأویول موی

گ یيم بر خالف نن مرای است  خالف ظاهر مستقر مرای است. اگر خالف نون و می

 لِكُلِّ بْيانًاتِ»ی است  این چه «لِلنَّا ِ بَيا ٌ»خالف ظاهر مستقر مرای است  پس این چه 

ای است؟ این چه نو ری اسوت؟ ایون چوه بصوابری ی است  این چه حجّت بالغه«ءٍشَيْ

 کند.  اینکه انسا  را کر میکندانسا  را ک ر می است؟ اینکه

تأویل این است که چ   معنای منص ص آیه یا معنای ظاهر آیه بور خوالف عقول 

است که بگ یيم مورای  يور از ایون  است  بر خالف علم است  بر خالف فقه است  این

تأویل الغالب تأویول لفظيّوًا و فوی القورآ  »است. این تأویل از او  تا آخر  لط است. 

این آیا  را مالحظه خ اهيد فرم ی و بحث « آیا  العدّة تفسّر التّأویل لغ یًّا و معرفيًّا

تأویول ريو ع « يَو َ  اإلريواع  أوّ : أريو   آ : رَو لکن التّأویول مون األوْ»کنيم. می

آ  أمر فال ٍ إلی ک ا یعنوی ريو  أمور فوال ٍ إلوی کو ا أو أوّلتوه یعنوی أريعتوه  »است. 

ري ع به کجوا؟ ريو ع بورای يوایی اسوت کوه وحود  « أريعت ه ه القريّة إلی ک ا

یارند. يایی که با هم وحد  یارند  یک مطلبی با یک اصلی  با یک فرعی  بوا یوک 

ا یک يریانی وحد  یاری  اما مقاییری از آ  ظاهر نيست  معنایی  با یک حقيقتی  ب

گ ید  مقاییری ظاهر اسوت و مقواییری مقداری ظاهر است. مطلبی است که کسی می

از خ ی مطلب ظاهر نيست  مبدأ آ  ظاهر نيست  منتهای آ  ظاهر نيست  صد یرصد 

 آ  ظاهر نيست. قسمتی از آ  که قشر است و لفظ است  ظاهر است. 
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التّأویول علوی مراحول عودّة أواّلً نقو   ال یخونّ التّأویول بصو رةٍ »ل چيست؟ تأوی

طليقة اآلیا  المتشابها   ال  بل اآلیا  المحکما  ک لک  التّأویل یور التّأویل فوی 

ریحا  و فوی الظّواهرا  و موا إلوی  لوک مون  المتشابها  و فی المحکما  فوی الصوّ

این تأویل است. حا  معنای تأویل «. الستنناءطليقة با اآلیا  القدسية القرآنية بص رةٍ

را از نظر لغ ی عرض کنيم تا از نظر مراحلی که قرآ  شریف  کور کوریه اسوت. اصوالً 

قرآ  راي  به تأویل لفظی بحث نداری  راي  به تأویل لفظی به آ  معنایی که آقایا  

کنيم  می گ یند که  لط است و به آ  معنای صحيحی که ما از تأویل لفظی عرضمی

یعنوی چوه؟ لفوظ قورآ   1«تَْأویلُوهُ یَوْأتي یَو ْمَ»به هيچ کدام از یو معنا  کر نکریه است. 

 هو ا»ی سوف گفوت:  2«رُءْیوا َ تَْأویولُ هو ا»آید؟ آید یا مرای خالف صریح قرآ  میمی

 نَبَّْأتُكُمووا إاِلَّ تُرْزَقانِووهِ طَعووامٌ یَْأتيكُمووا ال قووا َ»لفظووی یر کووار نبوو ی. یووا « رُءْیووا َ تَْأویوولُ

طعام که لفوظ نيسوت. مونالً آبگ شوتی خو ریه  تأویول آبگ شوت چيسوت؟   3 «بِتَْأویلِهِ

کشد گ یم که یر آ  سم ریختند و شما را می  ایی که برای شما آوریند  به شما می

 رساند. این مري  است. یا سم نریختند و آسيبی به شما نمی

ياعًا إلی المبدأ أو إرياعوًا إلوی المنتهوی  إريواع فالتّأویل عبارةٌ عن اإلرياع  إر»

إلی المأخ   إرياع إلی النّتيجة  إرياع إلی المعنی المرای الّ ی خفی عنک ألنوکّ موا 

وقتی انسا  یر لفظی تأمل نکری و نون مسوتقر و ظواهر مسوتقری بوه یسوت «. تأمّلت

ند تا ایون لفوظ بوه قدر روی عبار  یقت کنياوری  باید تأویل کند  یعنی چه؟ یعنی آ 

آ  معنای مرای برگریی و یاللت لفظ بر معنای مرای هم یاللت خفيه نيست  یاللت بيّنه 

است. منتها من خ یم را خفی کریم  عدم بل   از من است  اشتباه از من اسوت  عودم 

 معرفت از من است  نر ر ندارم. 

وقا  لفظ صوریح اسوت. بعری ا« تأویل: اللّفظ الصّریح بدابيًا إلی المعنی المرای»

بينيد چنوين نيسوت. بينيد صریح است  ولی اگر یقت کنيد میاگر آیه را نگاه کنيد  می

 وَ»لفظ صریح است  به عن ا  نم نه یر قرآ  شریف راي  به طالق  يور مودخ   بهوا 

هموه  4«فَرَْ تُمْ ما فَنِْصفُ ةًفَریرَ لَهُنَّ فَرَْ تُمْ قَدْ وَ تَمَسُّ هُنَّ أَ ْ قَبْلِ مِنْ طَلَّْقتُمُ هُنَّ إِ ْ
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 أَ ْ قَبْولِ مِونْ طَلَّْقتُمُو هُنَّ إِ ْ وَ»کنند  از يمله خ ی بنده قوبالً. به این آیه استدال  می

 بِيَودِهِ الَّو   یَعْفُ َا أَوْ یَعْفُ  َ أَ ْ إاِلَّ فَرَْ تُمْ ما فَنِْصفُ فَریرَةً لَهُنَّ فَرَْ تُمْ قَدْ وَ تَمَسُّ هُنَّ

 «. بَيْنَكُمْ اْلفَْرلَ تَْنسَ ُا ال وَ لِلتَّْق   أَْقرَبُ تَعْفُ ا أَ ْ وَ النِّكامِ عُْقدَةُ

یستدلّ   به ه اآلیوة المبارکوة أ ّ الّو ی یسوتد ّ کنيورًا موا یسوتدلّ   إطالقوًا  إمّوا »

یوة یستعلّ   بروایا ٍ بأق ا ٍ بفتاوی و ک ا و ک ا و لکون إ ا مورّوا مورورًا علوی هو ا اآل

 تَمَسوُّ هُنَّ أَ ْ قَبْلِ مِنْ طَلَّْقتُمُ هُنَّ إِ ْ وَ»ال حيدة فی ال ّکر الحکيم بالنّسبة ه ا الحکم 

ز  این « یَعْفُ  َ أَ ْ إاِلَّ»این مشخّن است. « فَرَْ تُمْ ما فَنِْصفُ فَریرَةً لَهُنَّ فَرَْ تُمْ قَدْ وَ

 عُْقودَةُ بِيَودِهِ الَّو  »یق لو  : « »النِّكوامِ عُْقودَةُ هِبِيَدِ الَّ   یَعْفُ َا أَوْ»نصف را هم نگيری. 

ه  والد اللّوية  یستد ّ بنفس اآلیة کما ن کر کما نبيّن و  دًا بإ   اهلل تعالی « النِّكامِ

و لکن إ ا تأمّلنا فی اآلیة ال تأمّالً تأویليًا  تأمّالً لفظيًا  ه ه اآلیة حسب الظّاهر المُرام  

ب الظّاهر المُرام  حسب الظّاهر البسيط مون یو  یقّوة  مون یو  تفکيور  ال المَرام  حس

من یو  تدبّر  اآلیة تود ّ علوی أ ّ لل الود البنوت والیوةٌ علوی البنوت  حسوب الظّواهر و 

 بِيَودِهِ»حسب الصّریح و لکن إ ا تأمّلنا فی اآلیة المبارکة نجد خمس أیلّه علی أ ّ مون 

 «.د البنت  إنّما ه  اللّورليس ه  وال« النِّكامِ عُْقدَةُ

ک لک آیا  األخری منالً یق ل   بالنّسبة لنجاسة أهل الکتاب  أواّلً أهل الکتاب »

 مِونْ أَرْبابوًا رُهْبوانَهُمْ وَ أَحْبوارَهُمْ اتَّخَو ُوا»هم مشرک   ألنّه قا  اهلل سبحانه و تعوالی: 

بْحانَهُ هُو َ إاِلَّ إِلوهَ ال واحِودًا إِلهًا لِيَعْبُدُوا إاِلَّ اأُمِرُو ما وَ مَرْیَمَ ابْنَ اْلمَسيحَ وَ اللَّهِ یُو ِ  سوُ

رِكُ  َ إِنَّمَا»ثمّ المشرک   نجس بدليل آیة واحدة فی س رة الت بة  1«یُْشرِكُ  َ عَمَّا  اْلمُشوْ

 و لکن لمّا نفکّر فی اآلیة نجد عشر ایلّوه مون نفوس 2«اْلحَرامَ اْلمَسْجِدَ یَْقرَبُ ا فَال نَجَسٌ

 إِنَّمَوا»اآلیة علی أ ّ النجاسة نجاسةٌ نفسية و ليسوت نجاسوةٌ يسومية. و الودّليل األوّ  

 إِنَّمَا»  اإلشراک ما  الرّوم أو ما  الجسم أو ما  کليهما؟ ما  الرّوم. «اْلمُْشرِكُ  َ نَجَسٌ

یعنی أنفسوهم ال أيسوایهم  يسود لويس مشورکًا و ال مؤمنوًا  يسود « اْلمُْشرِكُ  َ نَجَسٌ

اإلنسا   عبایة اإلنسا   قباء اإلنسا   عِمّة اإلنسا   لحية اإلنسا  ال مؤمن و ال کوافر و 

 «. قس علی  لک  فعلل و تفعلل

عَظِويمِ وَ وَفِّقنَوا لِمَوا آ ِ اْلقُورْإِیمَا ِ وَ مَعَوارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُ رِ اْل رَمْاللَّهُمَّ اْش»

 «.  َاهُيَنِّبنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْ  َاهُ وَتُحِبُّهُ وَ تَرْ
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 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»


