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«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَصَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
قرآن شریف جملتًا و تفصيالً این حقيقت را بيان میکند که به استثناء قسمتی از
تأویل که بعد از عبارت و اشاره و لطيفه است ،اختصاص بهه معصهیمين اهدارا .ایهن
االلت قرآای است ،اما گروهی که َ«في قُلُیبِهِمْ زَیْغٌ» 1زیغ معرفتی اسبت به قرآن است،
تبليغات میکنند ،میاییسند و میگییند که حتی قرآن را از اظر عبارت ايز امیشهیا
فهميد تا چه رسد از اظر اشارات و لطائف .اینجا بهين خهدا و گروههی از بنهدگان او
اختالف است ،ما حرف خدا را قبیل میکنيم.
اکاتی که ار آیه مبارکه تقسيم است ،بسيار زیاا است و بسياری از این زیاا را ار
الفرقان ایشتهایم و مطالبی است که باید عرض کنيم .مثالً این آیه برخیراکنندگان با
قرآن را تقسيم کراه است کهه یها «فهي قُلُهیبِهِمْ زَیْهغٌ» هسهتند و یها «فهي قُلُهیبِهِمْ زَیْهغٌ»
ايستند .اگر «في قُلُیبِهِمْ زَیْغٌ» هستند« ،فَيَتَّبِعُهینَ مها تَشهابَهَ مِنْههُ ابْتِغهاءَ الْفِتْنَه ِ وَ ابْتِغهاءَ
تَأْویلِهِ» .اما حتی اگر ابیلهبها و ابیجهلها ،کساای که «في قُلُیبِهِمْ زَیْغٌ» ،این کار را
اکنند ،ار برخیرا با قهرآن مهیرا مهتمنت ايسهتند .البتبهه بيعه الحهال ار «الَّهتِینَ فهي
قُلُیبِهِمْ زَیْغٌ» این است که «فَأَمَّا الَّتینَ في قُلُهیبِهِمْ زَیْهغٌ فَيَتَّبِعُهینَ مها تَشهابَهَ مِنْههُ ابْتِغهاءَ
الْفِتْنَ ِ وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ» برای فتنه و تأویل اتبباع ااراد ،اما اگر اداشته باشند چطیر؟
یک شخصی است که قلب او پر از ظلمت است ،پهر از کفهر اسهت ،اصهالً معهارض
است ،معااد است ،اما وقتی با قرآن برخهیرا میکنهد« ،فَيَتَّبِعُهینَ مها تَشهابَهَ مِنْههُ ابْتِغهاءَ
الْفِتْنَ ِ وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ» ايست ،آیها عبهارات قهرآن را میفهمهد؟ بلهه ،چهین امیخیاههد
اتبباع متشابه بکند .آیا ممکن است بعضی از لطائف را بفهمد؟ چه اشکالی اارا؟ البتبه
اه به آن حدنی که مؤمنين میفهمند .آیا ممکن است که بعضی از اشارات را که قبهل
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اللبطائف اسهت ،بفهمنهد؟ بهاز ههم مشهکلی ايسهت .حتهی آیها ممکهن اسهت بعضهی از
تأویالت را که از ریق لفظ میشیا فهميد ،از راهههای صهحيب بفهمنهد؟ بهاز مهااعی
ايست.
آاچه ار اینجا مااع است او چيز است؛ او چيز است که خداواد اسبت به این او
چيز اونالً و ثاايًا سرزاش میکند« :فَأَمَّا الَّتینَ في قُلُیبِهِمْ زَیْغٌ»
« -1فَيَتَّبِعُینَ ما تَشابَهَ مِنْهُ»؛
« -2ابْتِغاءَ الْفِتْنَ ِ»؛
« -3وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ».
و بعد میفرماید« :وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ» شما باید کنار بروید .کنهار برویهد یعنهی چهه؟
یعنی چین «في قُلُیبِکُمْ زَیْغٌ» اصالً بهه سهراق قهرآن ارویهد؟ اینکهه ايسهت ،همهه کفبهار
چنين بیااد .این کفباری که معااد با قرآن بیااد و عليه شریعت قرآن شمشير میزااد،
آیا مکلبف به تفهنهم قهرآن ايسهتند کهه از م هرای تفهنهم قهرآن ار بعهدی کهه میتیاانهد
ربناايت آیات را از الفاظ قرآن اریافت کنند ،باالخره مکلبف هستند یا خيهر؟ امیشهیا
گفت مکلبف ايستند .پس قرآن مؤمنين را اعیت میکند؟! قرآن تمام مکلبفين را اعیت
میکند؛ کساای که قلب آنها روشن است یا تاریک اسهت یها خيلهی تاریهک اسهت یها
خيلی خيلی تاریک است .اما کساای هستند که «في قُلُیبِهِمْ زَیْغٌ» به حهدنی اسهت کهه
اکتفای به ااحراف و تاریکی قلب خیا امیکنند ،بلکه میخیاهند قرآن را ضدن قرآن و
اسالم را ضدن اسالم ارست کنند .اما اگر کساای که قلب آنها را زیغ فرا گرفته است و
معااد هستند ،احيااًا میخیاهند به سراق قرآن برواد ،اه اینکه اتبباع «ما تَشابَهَ» کننهد،
به سراق محکمات میرواد .اه اینکه «ابْتِغاءَ الْفِتْنَ ِ» کنند ،امیخیاهند فتنه کنند و اهه
«وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ».
این کساای که «ابْتِغاءَ الْفِتْنَ ِ وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ» اداراد که مرکهز ،محهیر و م هرای آن
متشابهات است ،اگر با متشابهات کاری اداراد و به محکمات آیهات مقدسهات قهرآن
که محیر اعیت است و محیر معرفت ربناايت آیات است ،اگر به آنهها تمسهن ک کننهد،
گرچه بعد ههدایت شهیاد و یها ههدایت اشهیاد ،اگهر ههدایت اشهیاد «وَ جَحَهدُوا بِهها وَ
اسْتَيْقَنَتْها أَاْفُسُهُمْ» 1است« ،اسْتَيْقَنَتْها» از ک ها اسهت؟ «وَ جَحَهدُوا بِهها» بهه ایهن آیهات
مقدسههات قرآايههه کههه محههیر و قلبههه اعههالی اعههیت اسههالمی اسههت« ،وَ جَحَهدُوا بِهها وَ
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اسْتَيْقَنَتْها أَاْفُسُهُمْ» ک ا است؟ آیا قبل از این است که به آیه قرآن مراجعه کننهد؟ اگهر
به قرآن مراجعه اکرااد« ،وَ اسْتَيْقَنَتْها أَاْفُسُهُمْ» برای چيست؟ با اینکه ار «وَ اسْتَيْقَنَتْها
أَاْفُسُهُمْ» ،اافس ،اافس کافر است ،اافس معااد است ،اافس جاحد است ،جحد میکند،
ااکار میکند« .وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَْافُسُهُمْ».
پس حتی آن ابیلهبها و ابیجهلها که لغت قرآن را بدااند و اخیاهنهد اتببهاع «مَها
تَََشَابَهَ» کنند ،که فتنه بياوراد ،که ابتغاء تأویل باشد ،فعالً امیخیاهند ایهن کهار را
بکنند .اینها میتیااند قرآن را ار سه بعد اونل بفهمند؛ عبارت ،اشاره ،لطهائف .اصهالً
فقط عبارت ،عبارة القرآن« :حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ» 1یا «وَصَّيْنَا» کتا و غيره .و شما
که بعد از چهاراه قرن با ریش و عمامه ،با ایشتن میگییيد :خير ،اصالً عبارت را هم
امیشیا فهميد .زیغ شما از «الَّتینَ في قُلُیبِهِمْ زَیْغٌ» اینچنينی هم بيشهتر اسهت ،زیهغ
شما خيلی بيشتر است و ضيق قلب شما خيلی زیااتر است.
گفتم قرآن اجماالً و تفصيالً االلهت اارا بهر اینکهه قهرآن بهرای بيهان اسهت ،بهرای
تفهيم است ،برای تدبر است« .وَ لَقَدْ یَسَّرْاَا الْقُرْآنَ لِلهتكْْرِ فَهَهلْ مِهنْ مُهدَِّْرٍ» 2بهرای ایهن
است ،چرا شما مااع میشیید؟ خداواد بدترین فحهش را کهه بهتهرین فحهش اسهت ،بهه
چنين اشخاصی اااه است« .إِنَّ الَّتینَ یَكْتُمُینَ ما أَْازَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ اْلهُدى مِهنْ بَعْهدِ
ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ الالَّعِنُهینَ» 3مها ههم میگهییيم
خدا آنها را لعنت کند ،جنن و فرشته و ااسان و هر کسی« .إِنَّ الَّتینَ یَكْتُمُینَ ما أَْازَلْنا
مِنَ الْبَيِّناتِ وَ اْلهُدى» قرآن بيننات است یا خير؟ این قرآن بيننات است و ههدات اسهت.
میگییند :خير ،بيننات ايست ،خفی است .میگییيد این ااس فقط معصیمين هسهتند؟
ایروز اشاره کرام کهه اگهر اهاس معصهیمين هسهتند ،معلهیم میشهیا قلهب معصهیمين
آنقدر ضعيف است که کساای میتیاانهد ایهن بيننهات را بهرای معصهیمين ههم کتمهان
کنند.
«إِنَّ الَّهتینَ یَكْتُمُهینَ» اینجها او اسهته هسهتند« .إِنَّ الَّهتینَ یَكْتُمُهینَ مها أَْازَلْنها مِهنَ
الْبَيِّناتِ وَ اْلهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ» ااس چه کساای هسهتند؟ از او حهال خهار
امیشیا؛ یا کل ااس هستند ،شما بينن بهیان آیهات را بهر کهلب اهاس کتمهان میکنيهد،
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میگییيد امیشیا فهميد .یا ااس فقط معصیمين هسهتند ،ایهن «الَّهتینَ» چهه کسهاای
هستند؟ این «الَّهتینَ» کهه آیهات قهرآن را بهر معصهیمين کتمهان میکننهد ،چهه کسهاای
هستند؟ این کساای که ای اا مااع میکننهد و بيننهات و ههدی را از معصهیمين کتمهان
میکنند ،پنهان میکننهد ،جلهیی قلهب پيغمبهر را از معرفهت آیهات میگيراهد ،ار قلهب
پيغمبر هم میاییسند :قرآن ظنبی الدنالل اسهت ،بهه حهیزه اکتفها امیکننهد .وارا قلهب
پيغمبر و علی و حسن و حسين و فا مه و همهه میشهیاد و حائهل میشهیاد .چقهدر
قههرآن بههرای مهها افههراا کمفهههم فریههاا بزاههد؟ و مهها همين ههیر ایسههتاایم و بههه ح هتِ
ح االسالمی و آیتِ آیتاللبهی جلیی معارف قرآن میگيریم .اریای آبی که زالل و
شيرین است ،آبی که ااتها ادارا و ار استرس اسهت .مهدام تبليهغ کنيهد کهه ایهن شهیر
است ،تلخ است ،سراب است .از چاههای مستراح مرام آب بياورید ،تصفيه کنيد و بعد
ایش جان کنيد .حیزههای ما اینچنين است.
و از جمله مطالبی که از آیه استفااه میکنيم« :فَأَمَّا الَّتینَ في قُلُیبِهِمْ زَیْغٌ فَيَتَّبِعُینَ
ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَ ِ وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِههِ وَ مها یَعْلَهمُ تَأْویلَههُ إِالَّ اللَّههُ وَ الرَّاسهِ خُینَ فِهي
الْعِ ْلمِ» ،اینها چه کساای هستند؟ ایروز عرض کرایم راسخین فهی العلهم منحصهر بهه
ائمنه معصیمين (ع) ايست ،به معصیمين ااحصار ادارا ،بلکه شامل کساای که مهؤمن
هستند ،میشیا .و از جمله آیاتی که باید باز هم روی آن اقبهت کنهيم و تیجنهه کنهيم،
آیهای است که ایروز روی آن بحث اکرام.
 این واو استينافی است یا عا فی است؟ هر او است .الصبحيف السااس و الثالثین :ما اینجا ایشتيم« :و العلم یعمن علمالمعرف و علم العقيدة و علم االیمان» .ممکن است معرفت باشد ،اما عقيده اباشد« .وَ
جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَاْفُسُهُمْ» .ممکن است عقيده باشد ،امها ایمهان اباشهد .عقيهده
اارا ،ولی به این عقيده الگرم ايست؛ چین عقيده بعد از معرفت است« .و العلهم یعهمن
علم المعرف و علم العقيدة و علم االیمان و األخير أثبت مهما ْان األونالن مهن أثافينهه
و أسنه و أساسه» از مقدنمات علم ایمان ،علم معرفت است و علم عقيده است ،تها علهم
معرفت و علم عقيده اباشند ،علم ایمان معنا ادارا« .فقد یثبت الرناسخ في علم المعرف
و العقيدة و ال ثبیت له في علم االیمان و الثبابت في علم االیمان ثابهتٌ ال محاله فهي
علم المعرف العقيدة على أین حالٍ» که محیر علهم ایمهان اسهت ،ایمهان «آمَهنَ بِاللَّههِ»،
یعنی «آمَنَ اَفْسَهُ بِاللَّهِ» .بارها عرض کرام «آمَنَ» متعهدنی اسهت ،اگهر میگهییيم «آمَهنَ
بِاللَّهِ» ،این باء تعدنی اوم است ،تعدنی اونل ايست« .آمَنَ اَفْسَهُ بِاللَّهِ» یعنی «جعل افسه،
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ظاهره ،با نه ،عقله ،روحه ،أمیره الشبخصين و اإلجتماعين  »...تمام وجهیا خهیا را ار
امن الهی قرار اااه است .ار او بعد :یک بعد تکیینی که از خهدا تیفيهق میخیاههد و
یک بعد تشریعی ،زیر پرچم حق رفته است ،زیر پرچم حق ار بعد تشریع کهه بهه تمهام
احکام خداواد ایمان اارا ،یعنی «یؤمن افسه» و به وسيله احکامی که خداواد مقهرنر
فرمیاه است ،افس خیا را از اخطار و اضهرار و ااحرافهات و ضهالالت ار امهان اگهاه
میاارا ،که یکی ایمان بالشبریعه است و ایمان تکیینی هم همين یر است.
«و مههن األونلههين و هههم األااههین فههي صههنفي الراسههخين علمههاء اهههل الكتههاب اون
المعصیمين« :لكِنِ الرَّاسِخُینَ فِي الْعِ ْلمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُینَ یُؤْمِنُینَ بِما أُاْزِلَ إِلَيْهكَ وَ مها
أُاْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ» 2»1اکتهای که میخیاهم امروز عرض کنم ،این است :این راسخین فی
العلم سه بعدی است؛ یک بُعد آن راسخ ار علم معرفت است ،عقيده بَعد است .راسهخ
ار علم معرفت ،معرفت چيست؟ «الرناسخ فی علم المعرفه بهیحی اه» بها وحهی خهدا
آشنایی اارا ،البتبه ممکن است آشنایی ااشته باشد و عقيده پيدا اکند ،عقيده هم پيدا
کند و ایمان اياورا ،ولی ما بُعد اونل را میگییيم« .الرناسخ فی علم المعرفه بهالیحی»
با سنخيت وحی آشنا است ،با وحهی زاهدگی کهراه اسهت ،عهالم یههیای اسهت ،عهالم
اصراای است ،با تیرات و اا يل ار بعد وحی آشنایی اارا .بيعت کسی کهه عمهری
یا مقداری از عمر را برای آشنایی با وحی خدا گترااده ،چيست؟
«إذا کان العالم اليهیای أو المسيحی راسخًا فهی إیمهان المعرفه بهیحی التهیراة و
اإلا يل فهته المعرف له سبيلٌ لمعرف الیحی القرآای» بسيط است ،او با مشرک فهر
اارا .با ملحد و مشرک که اصالً از این باق بری ابراه است و ا بالعهی از علهم وحهی
ادارا و باید به او علم وحی ااا ،به او یاا ااا تا آشنا شیا .اما کسی که با علم وحی
تیرات و اا يل آشنایی اارا ،اگر چيزی مااع اشیا تا قرآن را مطالعه کنهد ،میگییهد:
بله ،این وحی است ،بلکه بهتر است .پس ایمان میآورا« .لكِنِ الرَّاسِخُینَ فِهي الْعِلْهمِ»
اینجا او بعد است ،یک استه راسخ فی علم المعرف بالیحی هسهتند ،قبهل القهرآن و
یک استه راسهخ فهی علهم المعرفه بهالیحی هسهتند ،بهالقرآن .قبلیهها ،قبلیهها را و
بعدیها را و بعدیها ،بعدیها را و قبلیها را ایمان ااراد .چگیاه؟ کسی که ار علهم
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معرفت به وحی تهیرات و اا يهل راسهخ اسهت ،ار اتي هه اگهر قهرآن را مطالعهه کنهد،
معرفت پيدا خیاهد کرا ،بلکه باالتر.
َّاس هخُینَ فِههي الْعِلْ همِ مِ هنْهُمْ وَ اْلمُؤْمِنُههینَ» مؤمنههین یعنههی کسههاای کههه ا ن
«لكِ هنِ الر ِ
مسلمان هستند .اینهایی که ا ن مسلمان هستند و ایمان به قهرآن ااراهد ،ایمهان بهه
وحی قرآن ااراد ،راسخ ار علم معرفتی وحی قهرآن هسهتند- ،بُعهد اول را میگهییيم،
عقيدتی و ایماای را امیگهییيم -کسهاای کهه ار علهم بهه معرفهت وحهی قهرآن راسهخ
هستند ،با وحی قرآن آشنا هستند ،مثل ما ايستند ،حیزه را امیگییيم .کساای کهه بها
وحی قرآن آشنا هستند ،کساای که با وحهی قهرآن مهاانةً و هيئه ً آشهنایی ااراهد ،ایهن
آشنایی با وحی قرآن میجب میشیا که وحی را به قرآن منحصر ادااند ،بلکه تیرات
و اا يل اازل من السنماء را هم وحی بدااند .البتبه اازل من السهن ماء را« ،مها أُاْهزِلَ مِهنْ
قَبْلِكَ» 1را ،اه آن چيزهایی که به تیرات و اا يل اضافه کرااد.
«بناءً علی ذلک «وَ الرَّاسِخُینَ فِي الْعِ ْلمِ» البتین رسخیا و ثبتیا و افتوا ،رسیخًا مها،
ثبیتًا ما ،افیذًا ما فی علم المعرف فی حقل الیحی سابقًا یؤمنین» به این قرآن ایمان
میآوراد ،راه باز میشیا و مؤمن خیاهند شد« .وَ الْمُؤْمِنُینَ» ،یعنی «لكِهنِ الرَّاسهِ خُینَ
فِي الْعِ ْلمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُینَ یُؤْمِنُینَ بِما أُاْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُاْزِلَ مِهنْ قَبْلِهكَ» ،چهه کسهاای
«یُؤْمِنُینَ»؟ «الرَّاسِخُینَ فِي الْعِ ْلمِ مِنْهُمْ یُؤْمِنُینَ بِما أُاْزِلَ إِلَيْكَ» چرا؟ چین آشنا به وحی
هستند« ،وَ ما أُاْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ» قبالً ایمان آورااد« .وَ الْمُؤْمِنُهینَ» ههم چنهين اسهت« ،وَ
الْمُؤْمِنُینَ» که «یُؤْمِنُینَ بِما أُاْزِلَ إِلَيْكَ» .پس بنابراین به ریق اولی به آاچه قبالً بیاه،
ایمان میآوراد؛ چین به وحی آشناتر هستند .کساای که با وحی قرآن آشهنا هسهتند،
به وحی آشناتر هستند اسبت کساای که به وحی غير قرآن آشنا هستند .اینجا اتي ه
میگيریم که این راسخین فی العلم ار این آیهْ« ،القُهرْآنُ یُفَسهِّ رُ بَعْضهُ هُ بَعْضهًا وَ یَ ْنطِهقُ
بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ».

2

«وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ» عبارت گتشت ،اشاره گتشت ،لطيفهه گتشهت ،از تأویهل بحهث
میکند ،از حقهایق بحهث میکنهد ،قهرآن اارای مراحهل اربعهه اسهت« .عَلَهى الْعِبَهارَةِ وَ
اْلإِشَارَةِ وَ اللَّطَائِفِ وَ الْحَقَائِقِ فَالْعِبَارَةُ لِلْعَیَامِّ» 3راسخین فی العلم که حدناقل است «وَ
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اْلإِشَارَةُ لِلْخَیَاصك» باز راسخین فی العلهم ،چهه یههیا باشهند یها مسهلمان «وَ اللَّطَهائِفُ
لِلْأَوْلِيَاءِ» باز هم راسخین فی العلم ،هنیز معصیم ايستند« .وَ الْحَقَائِقُ لِلْأَاْبِيَهاءِ» آنکهه
مخصیص به مقام عصمت و هارت است ،اه عبارت است ،اه اشاره است ،اه لطائف
است ،بلکه حقایق است .حقایق اسهت کهه بعهض التبأویهل اسهت ،حقهایق مقصهیا ار
اینجا بعض التبأویل است که این بعض التبأویل برای معصیمين (ع) اسهت .امها بعهض
التبأویل برای غير معصیم هم امکان اارا و بعض التبأویل است که مخصیص بهه خهدا
است« .فالتبأویل ثالث تأویل القرآن متشهابهًا و محکمهًا ثهالث :تهأویالً یخههب بهه اه
سبحااه و تعالی ،تأویل حقيق ذات اه تعالی و علمه و قدرته و أفعاله و قيام السناع
و ما إلی ذلک ،هته تأویالتٌ خاصب ٌ بعلم اه تعالی» «وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِالَّ اللَّهُ» که ار
اینجا بحث میکنيم.
روی این حساب «وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِالَّ اللَّهُ» یعنی تأویل کل ،یعنی کل التأویل کهه
هيچ مبهمی ار کار اباشد ،ذات خدا ،علم خدا ،قدرت خدا ،فعهل خهدا ،یهیم السهن اع ،
هيچ کدام از اینها مبهم اباشد ،علم مطلهق و علهم مطلهق مربهی بهه خداسهت« .أمنها
بعض التبأویل ،بعضان اثنان :بعضٌ خاصٌّ بالمعصیمين ،الحقائق» و بعض ایگر اسهت
که خاصب معصیمين ايست ،بلکه اهل لطهائف و اههل اشهارات ههم بعهض التبأویهل را
میفهمند ،هم از محکمات و ههم از متشهابهات بعهض التبأویهل را میفهمنهد .پهس ار
اینجا میفرماید« :وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُینَ فِي الْعِ ْلمِ یَقُیلُینَ آمَنَّا بِههِ ُْهلٌّ
مِنْ عِنْدِ رَبِّنا» «الیاو هنا تحتمل إحتمالين و المعنيان کالهما معنينان حسب المعنيين،
الیاو واو اإلستئناف إذا کان المقصیا من التبأویل تأویل الکلب بال ابقاءٍ و استثناء حتبی
ذات اه و ما إلی ذلک و إلی ذلهک تشهير روایهات الخهاص» و احتمهال اوم :واو ،واو
عا فه باشد« .واو عا ف ٌ عطفًا لهبعض التبأویهل ،العلهم بعهض التبأویهل و هنها روایهاتٌ
حسب الظباهر متعارض و لکن متعابدة و ليست متعارض ألابها تنظر إلی المعنيين».
ار صفحه  ،37السنابع و الثبالثین« :و أفضل الرناسخين في العلم ههی أفضهلهم فهي
هته الثبالث» یعنی «معرفينًا عقيدینًا إیمااينًا» معلیم اسهت ،ههر کهدام از اینهها مرتبههای
اارا ،رسههید ار علههم معرفتههی مراحلههی اارا ،بعههد عقيههدتی مراحلههی اارا و ایمههاای
مراحلی اارا« .ثمن الرناسخ في علم اإلیمان على مراتبه و مهن ثهمن الراسهخ فهي المعرفه
على مراتبها» .ار پاورقی حدیث ااریم« :اهج البالغ عن اإلمام علي (ع) و في النببیي
أازل القرآن على سبع أحرف حالل و حرام ال یعتر أحدٌ بال هال به» پس ار حهالل
و حرام الزم ايست به روایات مراجعه کنيد ،هيچ کس معتور ايست ،همهه میفهمنهد.
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«و تفسيرٌ تفسنره العرب و تفسيرٌ تفسنره العلماء» سه بُعهد شهد« :و متشهابهٌ ال یعلمهه إلبها
اللبه» اه هر متشابهی« ،ال کلب متشابه ،بعهض المتشهابه ،بعهض التبأویهل»« .و متشهابهٌ ال
یعلمه إلبا اللبه» 1مثالً لفظ علم« ،إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ»« ،عَليمٌ» با علم غير خدا متشهابه اسهت و
لکن حقيقت علم خدا را چه کسی میاااد؟ هيچ کس .فقهط ار اینجها مها میتهیاايم
ت رید کنيم کهه علهم خهدا م هرنا و مت هرنا از علهم غيهر خهدا اسهت ،امها حقيقهت آن
چيست؟ امیااايم ،هيچ کس امیاااد.
«و متشابهٌ ال یعلمه إلبا اللبه و من اانعى علمه سیى اللبه فهی ْاذبٌ» ایهن آن بعهد از
تأویلی است که ار اختصاص اه است« .و ممنا یشعراا أنن أصل العلم هنا هی اإلیمهان
«إِاَّما یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبااِهِ الْعُلَماءُ» 2حيث الخشي ههي مهن مخلبفهات اإلیمهان قهدره»
عقيده به تنهایی خشيت امیآورا ،معرفت به تنهایی خشيت امیآورا .همه ما معرفت
ااریم ،همه ما عقيده ااریم ،اما همه ما خشيت اداریم .خشيت مربی به ایمان اسهت
و جای ایمان ار قلب است .معرفت مربی به عقل است و عقيده مربی بهه شهيئًا مها
قلب و صدر است ،و لکن آاچه تمام قلهب را میگيهرا ،عبهارت از ایمهان اسهت« .فقهد
یكین عالمًا عقلينًا و معرفينًا و ليس له ذلك العلم اإلیمان» که ایمان صفت علم اسهت.
«البتي یخشى به اللبه ،فهی إذًا العلم الخاشي» علمی که تی را از تی بستااد و تی را عبهد
مطلق ار برابر حق سبحااه و تعالی کند.
«ثمن الیاو في «إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُینَ فِي الْعِلْهمِ» ْمها تتحمنهل العطهف أابههم یعلمهین
تأویله ْما اللبه مهما اختلفت الدنرجات» البتبه اینها هم میاااند« ،وَ مها یَعْلَهمُ تَأْویلَههُ
إِالَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُینَ» عطف ،پس روی این حسهاب اسهتْ« .هتلك االسهتئناف أابههم ال
یعلمین تأویله ْلبه فما علمیا منه فهی و ما جهلیا منه اعترفهیا ب هلههم و اإلیمهان بهه
ْما علمیا منه ْما في العلیين :حَيْثُ سَأَلَهُ رَجَلٌ هَلْ تَصهِ فُ لَنَها رَبَّهکَ اَهزْاَاْ لَههُ حُبنهًا»
اینجا یک تأویلی است که خاصب باه است« ،تأویل صفات اه ،یعنی حقيق صفات
اه» صفت اه علم است و غيره اسهت .ایهن علهم اارای مراحلهی اسهت ،لفهظ علهم را
کسی میاااد؟ بله ،میاااد ،علم اه که علم است ،خلف ار آن ايست ،این را ههم مها
میااايم ،اما حقيقت علم اه تأویل است ،آن مرجع حقيقهی علهم اه چيسهت؟ ههيچ

 .1الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن ،ج  ،5ص .37
 .2فاطر ،آیه .28
8

کس امیاااد .این را از امير المؤمنين سؤال کرااهد کهه حضهرت اسهتناا بهه ایهن آیهه
فرمیااد.
«حَيْثُ سَأَلَهُ رَجَلٌ هَلْ تَصِفُ لَنَا رَبَّکَ اَزْاَاْ لَهُ حُبنًا وَ مَعْرِفَه ً فَغَضهِ بَ (ع) وَ خَطَهبَ
النَّاسَ» اکتفا اکرا که ار جلسه بگیید ،باالی منبر رفت و خطبه خیااد تا همه بدااند.
«وَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِيمَا قَالَ عَلَيْكَ یَا عَبْدَ اللَّهِ بِمَها اَلَّهكَ عَلَيْههِ الْقُهرْآنُ مِهنْ صهِ فَتِهِ»
قرآن صفات حق را بيان کراه است که تسبيب بالحمد است« .وَ تَقَهدَّمَكَ فِيههِ الرَّسهُ یلُ
(ص) مِنْ مَعْرِفَتِهِ فَائْتَمَّ بِهِ وَ اسْتَضِئْ بِنُیرِ هِدَایَتِهِ فَإِاَّمَا هِيَ اِعْمَ ٌ وَ حِكْمَ ٌ أُوتِيتَهَا فَخُتْ
مَا أُوتِيتَ وَ ُْنْ مِنَ الشَّاِْرِینَ وَ مَا َْلَّفَكَ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ مِمَّا لَهيْسَ عَلَيْهكَ فِهي الْكِتَهابِ
فَرْضُهُ وَ لَا فِي سُنَّ ِ الرَّسُیلِ (ص) وَ الْأَئِمَّ ِ اْلهُهدَاةِ أَثَهرُهُ فَكِهلْ عِ ْلمَههُ إِلَهى اللَّههِ» اگییيهد
چین من علم خدا را امیااام ،پس خدا علهم اهدارا .چهین بعضهی از فالسهفه چنهين
میگییند ،میگییند خدا اصالً صفت ادارا؛ پس اه علهم اارا ،اهه قهدرت اارا ،چهین
صفت ادارا .بعضیها به عکس گفتند.
«فَكِلْ عِلْمَهُ إِلَى اللَّهِ وَ لَا تُقَدِّرْ عَظَمَ َ اللَّهِ عَلَى قَدْرِ عَ ْقلِكَ فَتَكُهینَ مِهنْ الْهَهالِكِينَ وَ
اعْلَمْ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَنَّ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِ ْلمِ هُمُ الَّتِینَ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ عَنِ الِاقْتِحَامِ فِهي السهد دَاِ
الْمَضْرُوبَ ِ اُونَ الْغُيُیبِ» یک سدهایی بين ممکنات ،مخلیقات و بين حق زاه شهده و
این سد ،سدن ذاتی است ،سدن جعلی ايست .ذات حق ،علم حق ،حيهات حهق ،خالقيهت
حق ،فعل حق ،تمام یک سدا مضروبهای اسهت کهه «ضهربًا ذاتينهًا» ،اهه اینکهه میشهد
بفهمند و خهدا مهثالً پهراهای ااداختهه اسهت« .أَغْنَهاهُمُ اللَّههُ عَهنِ الِاقْتِحَهامِ فِهي السهد دَاِ
الْمَضْرُوبَ ِ اُونَ الْغُيُیبِ فَلِزُمُیا الْإقْرَارَ بِ ُمْلَ ِ مَا جَهِلُهیا تَفْسهِ يرَهُ»« ،تَفْسهِ يرَهُ» ار اینجها
تأویل ار باالترین مرحله است« .مَا جَهِلُیا تَفْسِيرَهُ مِنَ اْلغَيْبِ اْلمَحْ ُیبِ فَقَالُیا آمَنَّا بِههِ
ُْلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا فَمَدَحَ اللَّهُ اعْتِرَافَهُمْ بِالْعَ ْزِ عَنْ تَنَاوُلِ مَا لَمْ یُحِيطُیا بِهِ عِلْمهًا وَ سهَ مَّى
تَرَْْهُمُ التَّعَمدقَ فِيمَا لَمْ یُكَلكفْهُمُ الْبَحْثَ عَنْه مِنْهُمْ رُسُیخًا».
این یک بعد آیهه را معنهی میکنهد .آن تهأویلی کهه ار اختصهاص حهق سهبحااه و
تعالی است« ،وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِالَّ اللَّهُ» فقط «وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُینَ فِي
الْعِ ْلمِ» یعنی «وَ الرَّاسِخُینَ فِي» علم اإلیمان باه و بالیحی القرآای «یَقُیلُینَ ُْ ...لٌّ مِنْ
عِنْدِ رَبِّنا» کلٌّ منبا علمنا و ما لم اعلم ،ما عرفنا و ما لم اعرف ،ما لم اعهرف عبهارةٌ عهن
األمیر الخاصب باه سبحااه و تعالی کما قال أمير المؤمنين» این برای آن جهت است.
ما عرض میکنيم« :ففصل القیل هنا في الرناسخين في العلم أابهم یعلمین مهن تأویهل
القرآن ما علبمهم اللبه اون من سیاهم و ی هلین ما اختهب اللبه بعلمهه مهن التبأویهل و
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ممنا یعلمیاه تأویل األحكام تأویل المبدء و الختهام» 1کمها اینکهه ار ایهن آیهه مبارکهه
میفرماید« :إِاَّا أَْازَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِاْلحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّهاسِ بِمها أَراكَ اللَّههُ وَ ال تَكُهنْ
لِلْخائِنينَ خَصيمًا» 2رسیل اه خیاصبی اارا که ایگران اداراد.
خداواد آیات احکامی را کهه فرضهًا یها رفضهًا بهر رسهیل اه اهازل فرمهیاه اسهت،
مباائ آنها را هم بهه او فهمااهده اسهت« ،بِمها أَراكَ اللَّههُ» بهه مها ارائهه اکهراه اسهت،
خداواد به ما این قرآن را ارائه فرمیاه است ،ار عبارت آن ،ار اشهاره آن ،ار لطهائف
آن ،ار بعض تأویل ،اما بعضی از تأویالت که خاصب به رسیل اه و معصیمين ایگهر
(ع) است ،اینها «بِما أَراكَ اللَّهُ» .خداواد یک ارائه خاصهب های بهه معصهیمين -کهه ار
بعد اونل رسیل اه است -فرمیاه و با آن ارائه خاصهب ه مبهدأ حکهم را میاااهد .چهین
مبدأ حکم میاااد ،لتا ار میارا خاصبه ،مهثالً ار بهاب قصهر ،ار آنجهایی کهه صهالة
قصر است .ار زمان رسیل اه (ص) حائری ار کار ابیا ،حائر حسينی ار کهار ابهیا.
پس اینکه ار آنجا مکلبف مخينر است که اماز را قصهر بخیااهد یها تمهام بخیااهد ،ایهن
حکم از ک ا آمد؟ امام صاا که شارع ايسهت ،رسهیل اه ههم کهه ار اینجها چيهزی
افرمیاه است .چین علم امام صاا از علم رسیل اه است و اینجا مبدأ حکم قصهر
را میاااد «بما علبمه اه» و ما به ر عاای از قرآن امیفهميم ،ایشان حق اارا بهه
حساب علم به مبدأ و علبهت ایهن حکهم ،بگییهد :ار اینجها ،جهای تخييهر اسهت .علهی
تفاصيلٍ ار جای خیا.
 [سؤال] اه تأویل آیه ،تأویل حکم؛ چین این تأویالتی که خاصب به رسیل و ائمنه اسهت،اصالً از لفظ فهميده امیشهیا ،مهثالً ار آیهه آمهده« :وَ إِذا ضهَ رَبْتُمْ فِهي الْهأَرْضِ فَلَهيْسَ
عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَ ْقصُرُوا مِنَ الصَّالةِ إِنْ خِفْتُمْ» 3،چيز ایگری غير از «إِنْ خِفْتُمْ» ادارا.
قصر کنيد ،اینجا «ال جناح» که قصر کنيد ،یها حتمهًا قصهر کنيهد و یها مخينهرًا ،امها آن
میرا حائر را ار اینجا ادارا .پس باید مشخبه شیا مبدأ این قصر چيست ،مبدأ کلبی
صد ارصد این قصر ،ار غير آن مقداری که ما میفهميم ،رسیل اه بایهد بدااهد و بهه
ائمنه (ع) تعليم کند تا بدااند.

 .1الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن ،ج  ،5ص .38
 .2نساء ،آیه .105
 .3همان ،آیه .101
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«إذًا فحصر الیقف عند اسم اللبه تعهالى باسهتئناف» .الصهحيف تاسهع و الثبالثهین،
اینجا ایشتيم« :و المستفيض في حصر الرناسخين فهي العلهم فهي المعصهیمين تعنهي
أفضلهم و أعالهم» راسخين فی العلم منحصهر بهه معصهیمين ايسهتند ،کمها اینکهه ار
روایاتی اارا هر آیهای که لفظ «الَّتینَ آمَنُهیا» اارا ،اميهر المهؤمنين مهراا اسهت ،فقهط
ایشان مراا است یا خير ،فرا اعلی ایشان هستند؟ اینجا هم همين یر است .روایهاتی
که اارا« :اَحْنُ الرَّاسهِ خُینَ فِهي الْعِلْهمِ وَ اَحْهنُ اَعْلَهمُ تَأْوِیلَههُ» 1،از «اَحْهنُ اَعْلَهمُ تَأْوِیلَههُ»
استفااه میکنيم که تأویل خاصب به معصیمين اسهت ،پهس ایهن رسهید اعلهی ار علهم
است و البا علمای یهیا هم راسخين فی العلم هستند و همچنين مؤمنين.
وقتی خداواد میگیید علمای یهیا و اصاری که آشنایی با وحی ااراد ،راسخ فی
العلم هستند و اینها میتیااند عبارت و اشاره و لطيفه قرآن را بفهمند ،ما علمای
این امیتیاايم بفهميم؟ «قدنم المفضیل علی الفاضل» .عالمه با باییها و سيد
رضیها و ایگران که من اون المعصیمين هستند و اینها از اولياء علماء اسالم
هستند ،تا حدیثی اياید ،اینها هم امیتیااند بفهمند ،اما خاخام یهیای و مالی
اصراای ار صیرتی که آشنای به وحی تیرات و اا يل هستند« ،یُؤْمِنُینَ»« ،یُؤْمِنُینَ»
با چه؟ خاخام یهیای باید به جای «یُؤْمِنُینَ» ،با «قال الصباا » معنی آیه را بفهمد؟
او که قبیل ادارا .پس چگیاه این جین احمقااه را ار ما ای اا کرااد که امیشیا
حتی «حُرِّم» قرآن را و سطب ظاهری آن را فهميد ،مگر اینکه حدیثی ار کار باشد.
«و المستفيض في حصر الرناسخين في العلم في المعصیمين تعني أفضلهم و
أعالهم ْالبتي تحلق لهم علم التبأویل حيث تعني غير ما اخته اللبه بعلمه منه» 2ار
پاورقی از اهج البالغه است« :عن االمام علي (ع)« :أَیْنَ الَّتِینَ زَعَمُیا أَاَّهُمُ الرَّاسِخُینَ
فِي الْعِ ْلمِ اُواَنَا َْتِبًا وَ بَغْيًا عَلَيْنَا أَنْ رَفَعَنَا اللَّهُ وَ وَضَعَهُمْ وَ أَعْطَااَا وَ حَرَمَهُمْ وَ أَاْخَلَنَا
خرَجَهُمْ» 3.ک ا را میگیید؟ آن رسید صد ارصد ار علم و معرفت که امکان اارا
وَ أَ ْ
غير اه ااشته باشند« .إذًا فحصر الیقف عند اسم اللبه تعالى باستئناف «وَ الرَّاسِخُینَ
فِي الْعِلْمِ»» حصر اکنيد ،اگییيد واو فقط واو استيناف است« .إذًا فحصر الیقف عند
اسم اللبه تعالى باستئناف «وَ الرَّاسِخُینَ فِي الْعِ ْلمِ» إخرا ٌ لهم عن أن یعلمیا شيئًا من

 .1الكافی ،ج  ،1ص .213
 .2الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن ،ج  ،5ص .39
 .3نهج البالغة (للصبحی صالح) ،ص .201
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التبأویل من جليلٍ أو قليلٍ» اگر واو ،واو استيناف باشد ،یعنی راسخين فی العلم اصالً
تأویل امیاااند ،چطیر امیاااند؟ تأویالتی که میشیا غير خدا بدااند ،میاااند.
شکی وجیا ادارا.
«إ العًا لطلعه و استنبا ًا لغامضه و وامضه و استخراجًا لكیامنه حطبًا لهم بتلك
عن رتب استحقیا اإلیفاء عليها و ا الع شرفها فإنن اللبه تعالى قد أعطاهم من اهج
السنبيل و ضياء الدنليل ما یفتحین به المبهم و یصدعین به الظبلَم» این کارها ،کارهای
آنها است ،کارهای ما ايست« .امتيازًا لهم ْقااةٍ عن سائر األمن مقیاین و علمهم
بقسمٍ من ذلك التبأویل مستمدٌّ من علم اللبه فال معنى للیقیف بهم اون منزلتهم و
اإلح ام عن إیصالهم الى أقصى هته المنزل السنامي  .ثمن الیقف عند «وَ ما یَعْلَمُ
تَ ْأوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُینَ فِي الْعِ ْلمِ» تیفي ٌ لالستثناء حقبه بإاخال المعصیمين فيه
مزی ً لهم عمنن سیاهم بعلمٍ من التأویل معرف ً بمداخله و مخارجه و سلیًْا لمحاجنه
و مناه ه المباهج و المنزل العیان الیسطى إلی آخر».
اتي های که ما به یر مختصر از آیه مبارکه تقسيم گرفتيم -تکرار امیکنم-
اتایج بسيار زیاای است .از جمله اتایج این است که خداواد بر محیر قرآن شریف،
فکر کل کساای را که میتیااند یا ممکن است بتیااند ار آیات آیات مقدسات تفکر و
اادیشه کنند ،فکر ،علم و عقل خیا را به کار بيندازاد ،به کار ااداخته است .مطلبی
که باید ار خاتمه عرض کنم این است« .وَ ما یَعْلَمُ تَ ْأوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُینَ فِي
الْعِ ْلمِ» محیر اصلی علمهایی که تفسير قرآن و تأویل قرآن الزم اارا ،ایمان است،
ایمان باه بعد از معرفت کتاب اه و عقيده معرفت به کتاب اه و بعد ایمان به کتاب
اه .با این مراحل اگر کسی میخیاهد ار تفهنم آیات مقدسات قرآايه وارا شیا،
تفسيرًا و اشارةً و لطيف ً و تأویالً بعضًا منا ،این رسیدهای مختلف الزم اارا .اگر
کسی بخیاهد اابيات قرآن را بر مبنای اابيات لغت و صرف و احی بفهمد ،باید ار
اابيات رسید ااشته باشد.
«اإلاسان البتی ليس راسخًا فی األابيات العربين لغیینًا و صرفينًا و احیینًا و فصاحينًا
و بالغينًا کيف یصبب لهتا اإلاسان أن یتدخبل فی المعارف القرآاي » اصالً کليد ادارا،
وقتی کليد ادارا ،از پشت بام ااخل شیا؟ «و ال تدخلیا البيیت من ظهیرها و ااخلیا
البيیت من أبیابها» .او را از پشت بام راه امیاهند ،میافتد و پای او میشکند.
میشیا عثمان لنگ .پس مرحله اولی کليد اونل است که عبارت از لغت است .اگر
سلمان فارسی هم باشد و عربی هم بلد اباشد ،هر چه هم تقیا ااشته باشد ،چگیاه
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میتیااد آیات قرآن و الفاظ قرآن را که الفاظ عربی است ،معنا کند؟ این آیاتی که ار
باالترین قلبههای اابيت است ،ار باالترین قلبههای اع اب است ،حتی از اظر قشری،
چگیاه امکان اارا؟
«وَ الرَّاسِخُینَ فِي الْعِ ْلمِ» رسیدٌ أونل فی العلم رسیدٌ فی اللبغ العربي » ولی چه
رسیخی؟ رسید این است که اگر ما بخیاهيم آیه را معنی کنيم ،به المن د مراجعه
کنيم؟ عربی میااام ،عربی خیاادم ،با المن د معنی کنيم ،القامیس چيز ایگری
میگیید ،کتاب ایگر ،چيز ایگری میگیید .این رسید ايست ،به این رسید
امیگییند .کسی که میخیاهد تقليد کند ،آن هم تقليد کیرکیرااه ،یک مرتبه از آن
لغیی که اعلم لغییين است ،تقليد میکند ،این هم رسید فی العلم ايست .پس معرفت
لغت که کليد اول فهم آیات قرآن است ،سه بعد اارا :بعد اونل ،صرف تقليد کران از
هر لغیی تناقض میآورا ،چین لغییين مختلف هستند .اوم ،تقليد کران از اعلم
لغییين ،این هم رسید ايست ،چین رسید ار علم مراحل اارا .او ار کنار علم
ایستااه و اگاه میکند .رسید صحيب ار علم ،مرحله سیم است؛ یعنی خیاش لغت را
اجتهااًا به است بياورا ،از ک ا؟ از خیا قرآن.
«إابما یعرف القرآن من القرآن لغیینًا و صرفينًا و احیینًا و فصاحينًا و بالغينًا و
سياسينًا و فی کلٍّ مراحل من افس القرآن یعرف» اگر هم این معرفت ااقه بیا،
کتابهایی که لغات قرآن را به همان مفاهيمی که ار زمان ازول قرآن اازل شده
است ،لغات مثل آب است ،مگر معاای لغات تغيير امیکند؟ آب که از سرچشمه بسيار
زالل جریان پيدا میکند ،مقداری که ار جییبارها حرکت میکند ،خاک و گل و ل ن
را به خیا میگيرا ،شخه جاهل میگیید چه آب کثيفی است .آب تميز بیاه ،کثيف
شده است .یا باید آن را تصفيه کنيد و یا از سرچشمه آب براارید .لغت هم همين یر
است ،لغت ذاب ،لغت عصيان و غيره ،لغاتی که ار قرآن شریف است و آقایان مبتال به
شدرسنا شداد« .إِاَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحًا مُبينًا * لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَاْبِكَ»

1

شدرسنا ،بعضی میگییند :پيغمبر گناهکار بیا ،کما اینکه عدنهای از برااران سنبی
چنين میگییند.
«جماع من إخیان السنب یقیلین رسیلنا متاب «لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَاْبِكَ»،
هتا حُمقٌ أونل ،حمقٌ ثاای :جماع من الشيع الشنيع یقیلین :ال ،یروون روای «لِيَغْفِرَ

 .1فتح ،آیات  1و .2
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لَكَ اللَّهُ» یعنی ليغفر ألمنتک» اگر بگییيم آیت اه العظمی آقای خمينی چنين ،ایکر او
کار اشتباهی اا ام اااه بیا ،به آیت اه خمينی چه ارتبا ی اارا؟ این چه اشتباهی
است که هيچ جاهلی اا ام امیاهد و شما به ائمنه اسبت میاهيد؟! «لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ
ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَاْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ» یعنی «من ذاب أمنتک»؟ یک شدرسنا سنبی میکند ،یک
شدرسنا شيعه و هر او شغلطنا است ،هر او غلط است.
اگر ما لغت را از محیر صحيب لغت که قرآن است بگيریم یا ار ارجه اوم از مثل
مفراات الرناغب که ار هزار سال پيش ،چهارصد سال قبل به عقب رفته و معاای
لغات قرآن را آاچنان که بیاه ،به است آوراه است .آن وقت میفهميم که خداواد
فرمیاه ذاب یعنی چه« ،التباب ما یستفظع عقباه ،عقبی الدنايا أو عقبی ا خرة،
یستفظع عقباه فی ا خرة أکبر عصيانٍ و یستفظع عقباه فی الدنايا أفضل اع » مگر ما
گناهکار ايستيم که ار حیزه روی قرآن کار میکنيم؟ ار آخرت که کتک امیخیریم،
ار اايا کتک میزاند ،فحش میاهند ،تهمت میزاند ،این ذاب است .بزرگترین ذاب
رسیل اه رسالت او بیا ،قرآن او بیا ،اعیت او بیا .قبل از اینکه پيغمبر قرآن را
بياورا ،محمند امين بیا .این محمد ،محمد امين است ،عاقل بیا ،اعقل بیا،
امااتااری او از همه بيشتر بیا .تا قرآن اازل شد« :بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»« ،ا ْقرَأْ»،
شروع شد :م نین است ،کاهن است ،ساحر است ،چنين و چنان است .به جرم آوران
قرآن ،آن ذاب بزرگ این است.
این ذاب را «لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ» ،با فتب مکبه غَفر میشیا؛ یعنی پیشيده میشیا .مِغفر
میپیشااد یا رانًا یا افعًا یا رفعًا .رفعًا یعنی آن اذیتهایی که بنا بیا بعد بشیا ،آن
عقبای خطرااکی که بعد از فتب مکبه بنا بیا بشیا ،اگر فتب امیشد و مشرکين جنگ
میکرااد ،خین میریختند ،اینها رفع شد .افع اسبت به قبل ،تمام صدماتی که
رسیل اه (ص) قبالً ایداد ،فرامیش شد .وقتی آقای خمينی اینجا آمد و رهبر شد،
تمام آن کتک خیرانها و به زادان اوین رفتنها و سيلی خیرانها و فحش
شنيدنها فرامیش شد .این قدم بسيار کیچکی اسبت به رسیل اه است.
«إِاَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحًا مُبينًا» اونالً خدا فتب کراه است ،این فتب مکبه با چه کسی
است؟ ارااه پيغمبر ابیا ،قدرت پيغمبر ابیا« .إِاَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحًا مُبينًا» ،آن وقت
«لِيَغْفِرَ لَكَ» ،ما که خدا هستيم فتب کرایم که گناهان تی را ببخشيم ،چه ربطی اارا؟
گنه کرا ار بلخ آهنگری ،به شیشتر زااد گران مسگری! اه« ،لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ
مِنْ ذَاْبِكَ» ذابٌ واحدٌ .اگر این ذاب گناه است ،پس پيغمبر ار تمام عمر خیا یک گناه
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ااشته است .یعنی چه؟ یعنی ار همه عمر خیا مشغیل به یک گناه بیاه است ،حتی
شيطان هم تیااایی ادارا که از اونل خلقت تا آخر خلقت یک گناه را ااامه بدهد،
بلکه گناه بعد از گناه .اینجا یک ذاب است« ،لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَاْبِكَ وَ ما
تَأَخَرَّ» ذابٌ واحدٌ یحلبق علی کلب عمر الرنسیل منت الرنسال إلی أن یقیل ذابٌ واحد».
این ذاب چيست؟ «التباب ما یستفظع عقباه ،عقبی الدنايا أو عقبی ا خرة .هنا عقب
الدايا ،کان یستفظع عقبی الرنسال القرآاي » این زحمتها ،ااراحتیها ،جنگها ،معده
گیسفند به سر ریختنها و غيره که ابیلهبها مااع میشداد .وقتی فتب مکه شد
«لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَاْبِكَ وَ ما تَأَخَرَّ»« ،ما تَقَدَّمَ» غفرًا رفعًا؟ ال ،افعًا أو رفعًا،
قبل ذلک رفعًا و بعد ذلک افعًا .قبل ذلک رفعًا یعنی اسی رسیل اه (ص)« .ما
تَقَدَّمَ» من أذیناتٍ و من أضرارٍ و من تبليغاتٍ و من ه راااتٍ و ما احن ذلک»« .وَ ما
تَأَخَرَّ» از فتب مکبه تا زماای که پيغمبر فیت کرااد ،مشرکين ایگر امیتیااستند ضرری
به پيغمبر برسااند ،ایمان آورااد و تمام شد.
بنابراین این «وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُینَ فِي الْعِلْهمِ»؛ راسهخین فهی علهم
األاب ،تأویالً أابينًا» تأویل و تفسير اابی« .راسخین فی علهم السنياسه » سياسهت را از
قرآن خیب میفهمد« .فی علم اإلقتصاا ،فی علم الفقه ،فی علم األصهیل؛ ال األصهیل
الحیزوی ،األصیل القرآای ،الفقه القرآای» ار تمام معارف اگر ااسان بر مبنای صحيب
قدم براارا ،اه تنها عبارت و اشاره و لطائف ،بلکه از تأویالت قرآن هم میفهمهد ،البها
حقایق که منحصر به اابياء است.
و ار آخر کالم که باید هميشه ار آخر کهالم تکهرار شهیا ،روایهت اميهر المهؤمنين
است که فرمیا« :إِنَّ ِْتَابَ اللَّهِ عَلَى أَرْبَعَ ِ أَشْيَاءَ عَلَهى الْعِبَهارَةِ وَ اْلإِشهَ ارَةِ وَ اللَّطَهائِفِ وَ
الْحَقَائِقِ فَالْعِبَارَةُ لِلْعَیَامِّ وَ اْلإِشَارَةُ لِلْخَیَاصك وَ اللَّطَهائِفُ لِلْأَوْلِيَهاءِ وَ الْحَقَهائِقُ لِلْأَاْبِيَهاءِ».
فقط حقایق برای معصیم است ،بقيه برای چه کسی است؟ اگر تمام آن بهرای معصهیم
بیا ،چرا گفت« :فَالْعِبَارَةُ لِلْعَیَامِّ وَ اْلإِشَارَةُ لِلْخَیَاصك وَ اللَّطَهائِفُ لِلْأَوْلِيَهاءِ»؟ پهس معلهیم
میشیا سه استه از مسلمانها هستند کهه اینهها میتیاانهد حسهب مهراتبهم از قهرآن
بهرهبرااری کننهد ،اهه از لفهظ آن ،بلکهه از اشهارات آن ،بلکهه از لطهائف آن ،بلکهه از
تأویالتی که مختهب به معصیمين ايست« .وَ الْحَقَائِقُ لِلْأَاْبِيَهاءِ» یعنهی آنههایی کهه ار
قرآن لفظ ادارا .آنهایی که ار قرآن لفهظ اهدارا ،بلکهه «مها أَراكَ اللَّههُ» اسهت ،ارائهه
خاصبه الهيه به اصحاب وحی است ،آنها بله .و اما ار اینکه قرآن لفهظ اارا و لفهظ
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«بَيانٌ لِلنَّاسِ» 1است ،ما میتیاايم استدالل کنيم .آنهایی که لفظ اارا و اصالً ار بعد
االلت ايسهت ،مثهل حهروف مقطبعهه قرآايهه کهه لفهظ اسهت ،امها لفهظ اال ايسهت ،ار
اختصاص مقام عصمت و هارت است.
«اللَّهُمَّ اشْرَحْ صُدُورَاَا بِنُیرِ الْعِلْمِ و الْإِیمَانِ وَ مَعَهارِفِ الْقُهرْآنِ الْعَظِهيمِ وَ وَفكقْنَها لِمَها
تُحِبدهُ وَ تَرْضَاهُ وَ جَنكبْنَا عَمَّا لَا تُحِبدهُ وَ لَا تَرْضَاهُ».
«وَ السَّلَامُ عَلَيْکُمْ».

 .1آل عمران ،آیه .138
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