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مَّدٍ وَ عَلَی هُ عَلَی مُحَوَ صَلَّی اللَّ ينَالَمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَ »

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 

بحث ما در فرق بين محکم و متشابه به جاهایی رسيد و اکنون بحثیی کیه دارییم 

ا برخورد غير قرآن با قرآن. اگر میا خیود را بوجهٍ عام برخورد قرآن با غير قرآن است ی

از هر عقيده مذهبی، کتابی یا اسالمی خالی کنيم و در اسالم، سنّی ییا ییيعی ییا هیر 

هایی کیه منسیوب بیه وحیی چه، اگر با دیده روین بنگریم و با تدبر و تعمق در کتاب

رآن اسیت. ترین متن وحی علی االطالق قیفهميم که متينربانی است، توجه کنيم، می

کسانی که هرگز با وحی آینایی ندارند، مانند ملحدین و مشیرکين، بایید بياینید و بیا 

منطق وحی مأنوس یوند، تا بفهمند این منطق با منطق غير وحی بسيار فاصیله دارد 

 و امکان ندارد قرآن و یا تورات اصلی و یا انجيل اصلی وحی غير ربانی باید.

اهل معرفت به وحی تورات و انجيل هستند و ییا و کسانی که اهل کتاب هستند، 

باالتر؛ اهل قرآن هستند، اگر یهودی خود را از تهوّد و مسيحی خود را از مسیيحيت و 

مسلم، خود را از تعصبات بيرون کنند و با یک نظر عميق و رقيق و رفيیق و چنين هم

ییود. مطلیب میها بیيّن جو به تورات و انجيل و قرآن بنگرند، دو مطلب برای آنحق

اول این است که ایین سیه کتیاب وحیی اسیت، میا کیاری بیه آییات محرّفیه توراتيیه و 

یائبه و تفکیر انجيليله نداریم، اصل تورات وحی و اصل انجيل وحی. اگر با دیده بی

جو به آیات وحی تورات و آیات وحی انجيل و آییات وحیی قیرآن صحيح و حقيقت

ها است. مطلب اول این است که گوینده ایین سی ن ها بيّنبنگرند، دو مطلب برای آن

در مثلث تورات حقيقی و انجيیل حقيقیی و قیرآن خلیق نيسیت، در وجهیه عیام ایین 

تواند س ن خلق باید. در مرحله دوم، کسیانی کیه نظیر بیه ایین سیه س ن هرگز نمی

کتاب وحی دارند، اگر با معرفت با اصل وحی، آینایی با اصل آیات ربانيه بیه قیرآن 



2 

 

تری است. از نظر میتن آن، عبیارت آن، معبّیر  فهمند این قرآن وحی قوینظر کنند، می

ها ادعا نيست، بلکه بر محیور تری است. البته اینهای آن در تمام ابعاد وحی قویعنه

 ها است. دالالت جمله و تفصيل این کتاب

غير وحیی  خوردفهمند این قرآن هرگز مورد دستبرد و دستکه میمطلب دوم این

کیم و زییاد ییده و ییا تیورات و انجيیل مقداری از آییات ربانی قرار نگرفته است، اما 

ها، نیه از نظیر اسیالم تحریف پيدا کیرده اسیت. مطلبیی کیه فعیالن از نظیر میا مسیلمان

دانيید، قیرآن گونه کیه گوینیده فهميیده اسیت و ییما میتقليدی، بلکه اسالم عميق آن

ست که قابل اعتمیاد اسیت. اگیر قیرآن از بیين بیرود، نیه یریف تنها متن وحی ربانی ا

ای معنیا دارد، نیه انجيلی معنا دارد و نه توراتی معنا دارد. در کتابيات نه نهج البالغه

ای معنا دارد، نه اصول اربعه یيعه معنیا دارد، نیه اصیول سیتّه سینّی صحيفه سجّادیه

هییا اخییتالت اسییت. ام اینمعنییا دارد، نییه فتییاوی و نظییرات معنییا دارنیید؛ چییون در تمیی

ها و واقع و ها اختالت است، هم بين یکدیگر و هم بين خود اینهایی که در آنکتاب

هیا های غير از قیرآن اسیت، اینها کتابهم در اجتهادات متعارضه که مستند همه آن

 قابل اعتماد نيستند. 

منطیق کنيم منطیق اسیت. از نظیر علمیای منطیق، هایی که عرض میییکی از مثال

 66، ولکن این درست نيست، چیون حیداقل «یصون الفکر عن ال طأ»علمی است که 

تناقض بين علمای منطق وجود دارد. در سیوره اعیرات، در پیاورقی ده صیفحه بحیث 

تنیاقض بیين منطقيیون وجیود دارد. پی   66کردیم. به تعداد کلمه ابجده اهلل حداقل 

نين فلسفه بشری، عرفان بشری، فقیه چکند، هممنطق بشری فکر را از خطا حفظ نمی

بشری، سياست بشریه، اخالق بشری، عقاید بشری، آنچیه بشیری اسیت، چیون بشیر ال 

ها بیر خیالت واقیع محدود نيست، محدودیت دارد، قصورًا کمتر و تقصيرًا بيشتر، این

گویند، از این جهت هرگز قابل اعتماد نيسیت. مطلب دارند و بر خالت حق س ن می

ل اعتماد است، اهلل در کل ابعاد است و کالم اهلل در بعد کالم اهلل. این س ن آنچه قاب

علیی »هایی کیه ها؛ مسیلمانگیویيم و م صوصیب بیا مسیلمانها میرا با همه فهميده

کیه قیرآن در این« اختالت مذاهبهم و آرائهم و اجتهاداتهم و نظیراتهم فیی کیلّ ییی 

هیا گر هم اختالفی داییته باییند، میا از آنهرگز اختالفی ندارند. اکتاب وحی است، 

ترین میتن وحیی خواهيم به اجماع تمسّک کنيم. قرآن یریف متيننيستيم، ما که نمی

 علی االطالق در طول زمان و در عرض زمين است. 
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کنيم، ایین مرحله دوم این است که وقتی ما به آیات مقدّسیات قیرآن مراجعیه میی

هیای ترین متن در کیل دورانعيه بر این دارد که متينآیات جملةن و تفصيالن داللت قط

 یَْأتيهِ  ال*  عَزیزٌ لَكِتاب  إِنَّهُ وَ جا َهُمْ لَمَّا بِالذِّْكرِ كَفَرُوا الَّذینَ إِنَّ»تکليف است. از جمله 

به تفسیير  برای تفسير آن 1«حَميدٍ حَكيمٍ مِنْ تَْنزیلٌ خَْلفِهِ مِنْ ال وَ یَدَیْهِ بَيْنِ مِنْ اْلباطِلُ

«. طِیلُمُباْل یَْأتيیهِ ال»، نفرمیود: «اْلباطِلُ یَْأتيهِ ال»مراجعه کنيد. به طور اختصار، فرمود: 

افکن بیه کیوه کنید. هواپيماهیای بمیبآیید، ولیی باطیل نمینسبت به قرآن مبطیل می

چنیين ییکند. همآیید، امیا نمیییکنند، ییکننده میکننید، امیا نمیهيماليا یليک می

ها با تمام نيروهای خودییان و ها و ابولهبکند. ابوجهلآید، اما باطل نمیمبطل می

نيروهای دیگران حالت ابطال نسبت به رسیالت رسیول اهلل داییتند، ولکین نتوانسیتند 

ها تصیميم دارنید خواهند ابطال کنند و با تمام نيروها و قیدرتایجاد باطل کنند، می

 توانند.ن محمد را ابطال کنند، اما نمیکه حجّت بالغه الهيه محمد قرآن و قرآ

 ال»، نیه «اْلباطِیلُ یَْأتيیهِ ال»به همين جهت و جهاتی دیگر، این آیه مبارکیه فرمیود: 

آید. تمام کسانی که منکر قرآن هستند، تمیام کسیانی کیه مبطل که می«. طِلُمُباْل یَْأتيهِ

گيرند. در طیول جه نمیکنند، از نظر لفظی و معنوی مبطل هستند، اما نتياعتراض می

چهارده قرن حتی در یک نقطه قرآن نتوانستند ایراد ادبی که وارد باید، بگيرند. اگیر 

توانستند حتی از نظر قشر قرآنی که لفظی باید و ادبی بایید، ییک اییراد بگيرنید، می

توانستند ثابت کنند کیه قیرآن حیداقل از نظیر لفظیی تحرییف ییده اسیت، حداقل می

و بیين اتيیان الباطیل و اتيیان « طِیلُمُباْل یَْأتيیهِ ال»، نه «اْلباطِلُ یَْأتيهِ ال»  نتوانستند. پ

إذا أتیاه الباطیل فقید أتیاه الباطیل مین »کیه المبطل عموم  و خصوصٌ مطلق. برای این

و لکن إذا أتاه المبطل یمکن یأتيه الباطل و یمکین »آورد باطل را مبطل می« المبطل

 و خصوص مطلق است.  پ  عموم«. یأتيه المبطل

دروغ بیود. « طِیلُمُباْل یَْأتيهِ ال»فرمود: ، اگر می«اْلباطِلُ یَْأتيهِ ال»قرآن یریف فرمود: 

بين یک و ریب عموم « لَا یَکَّ فِيهِ»، نفرمود: «فِيهِ رَیْبَ ال اْلكِتابُ ذلِكَ*  الم»فرمود: 

کَّ فِيیه»فرمیود: و خصوص مطلیق اسیت. اگیر می د. ییکّا  در قیرآن دروغ بیو« ال ییَ

کنند این قرآن کتیاب وحیی اسیت ییا خيیاالن یریف بسيار هستند، کسانی که یک می

 ذلِیكَ*  الیم»کنند که این قرآن کتاب وحی نيسیت، بسیيار هسیتند. نفرمیود: ادعا می

رییب چيسیتی یعنیی در خیود قیرآن «. فِيیهِ رَیْبَ ال»، بلکه فرمود: «لَا یَکَّ فِيهِ اْلكِتابُ

                                                           

 .42و  41. فصلت، آیات 1



4 

 

د که این علّت یک و علّت تردید باید. چنين چيزی نيست. علّت در یکّا  علّتی بای

هیا اسیت، در خیود قیرآن کیه است، کسانی که یک دارنید علّیت و میرض در خیود آن

 نيست. 

 زار خ در باغ الیه روید و در یوره      باران که در لطافت طبعش خالت نيست 

 یَزییدُ ال وَ لِْلمُیْْمِنينَ رَحْمَیةٌ وَ یِفا ٌ هُوَ ما اْلقُرْآنِ مِنَ نُنَزِّلُ وَ»تقصير باران نيست. 

قرآن ایکال و اییرادی نیدارد، از نظیر داللتیی، از نظیر ادبیی، از  1«خَسارًا إاِلَّ الظَّالِمينَ

بينید هيچ نظری از نظرها اییکال و اییرادی نیدارد. فیالن یی   کیور اسیت کیه نمی

ير خورییيد نيسیت، خورییيد بنیا فهمید، تقصیخوریيد روین است، اگر بينا باید می

دهیید، بییه کورهییا کییه چشییم دارها نییور میدار کنیید. بییه چشییمنيسییت کورهییا را چشییم

 دهد. نمی

دو بعیدی اسیت، « بِالیذِّْكرِ كَفَیرُوا»چيسیتی « كَفَیرُوا»، ایین «بِالذِّْكرِ كَفَرُوا الَّذینَ إِنَّ»

ین و مشیرکين و اهیل این یک بعید اسیت کیه ملحید« بأصل کون القرآن وحيب كَفَرُوا»

بعد دوم: «. جا َهُمْ لَمَّا بِالذِّْكرِ كَفَرُوا الَّذینَ إِنَّ«. »بِالذِّْكرِ كَفَرُوا»کتابی که معاند هستند 

نفرموده است قرآن، القرآن که ذکر است، ذکر است یعنیی میذکّر اسیت، « بِالذِّْكرِ كَفَرُوا»

ه اسیت، یعنیی حجّیت بالغیه اسیت، کنندیعنی منبّه است، یعنی بيان است، یعنی روین

کننیده نيسیت، حیق ممکن است مطلبی در این کتاب باید که حق اسیت، ولکین بيان

کند. آیت اهلل العظمی خيلی قوی است، اما خواب است، از خیواب است، اما بيان نمی

یود چيزی فهميید، حیق هیم هسیت. ییک مرتبیه بيیدار اسیت و خیو  سی ن که نمی

، «بِالذِّْكرِ كَفَرُوا الَّذینَ إِنَّ»گوید: جا دو بعدی میيان است. اینبگوید و بسيار روینمی

 ذکر دو بُعدی است: 

 القرآن که موصوت است؛ -1

این قرآنی که مذکِّر است، فطریات را، عقليات را، حسيات را، تمیام مطالیب را  -2

آن نيست، پ  مشکل و ایرادی در بيان آورد. یکه انسان فرامو  کرده است، به یاد م

 حجت بالغه است. 

گوینید قیرآن میذکِّر نيسیت، کسیانی هسیتند کیه می« بِالیذِّْكرِ كَفَیرُوا»پ  بُعید دوم: 

گر نيست، رویین نيسیت، بایید قیرآن را رویین کننید. اگیر قیرآن یود فهميد. بياننمی

توانيم سما  را بفهمیيم، اگیر حیدیث ملّیا قیوزعلی گفتیه بیود سیما ، گفت: سما ، نمی
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يم سما  آسمان است. اما قرآن که گفت سما ، خير، باید صبر کنيم. اگر حدیث فهممی

معنعن گفت سما ، بسم اهلل. اگر گفت ارض، خير، ارض است. اگر به ایین حید رسیيد، 

ایم، این کفر بدتر از کفیر قبلیی تر آوردهبنابراین قرآن را از حد کالم مجانين هم پایين

عزیییز « عَزیییزٌ لَكِتییاب  إِنَّییهُ وَ»بعیید از آن: « جییا َهُمْ لَمَّییا بِالییذِّْكرِ كَفَییرُوا الَّییذینَ إِنَّ»اسیت. 

چيستی عزیز غالب است، غالب  بعدالة و الّا یاه هم عزیز است، غالب است، صدّام هم 

 عزیز است، یيطان هم عزیز است. 

زّةٌ فی کیون القیرآن ع« عَزیزٌ لَكِتاب  إِنَّهُ وَ»، این «حَميدٍ حَكيمٍ مِنْ تَْنزیلٌ»بعد دارد: 

ذکر است، اصالن یکی از اسما  قرآن ذکیر « وحيب و عزّةٌ فی کون هذا الوحی دالّب تمامب

است. چگونه امکان دارد چيزی انسان را متذکّر کند و گنگ باییدی گنیگ کیه متیذکّر 

کند، باید پيداتر از فکر انسان، عقیل انسیان، فطیرت انسیان، حی ّ انسیان و در  نمی

اید تا ناپيداهای فکر و فطرت و در  و ح  انسان را پيدا کند، برمال کنید و انسان ب

نتيجه عزییز اسیتی « عَزیزٌ لَكِتاب  إِنَّهُ وَ جا َهُمْ لَمَّا بِالذِّْكرِ كَفَرُوا الَّذینَ إِنَّ»نشان بدهد. 

قرآن چيستی قرآن که آمده، « یْهِیَدَ بَيْنِ»، «خَْلفِهِ مِنْ ال وَ یَدَیْهِ بَيْنِ اْلباطِلُ مِنْ یَْأتيهِ ال»

های آسمانی استی قرآن بیه روی کتابهای آسمانی پشت کرده است یا روبهبه کتاب

های آسمانی با من توافیق دارنید، های آسمانی روی کرده است؛ یعنی این کتابکتاب

 کنند.ها هم من را تصدیق میکنم و آنها را تصدیق میمن آن

فالتّوراة و اإلنجيل هما بیين » 1،«اْلإِْنجيلَ آتَيْناهُ وَ التَّوْراةِ مِنَ یَدَیْهِ نَبَيْ لِما مُصَدِّقب»

یدی القرآن، ال خلف القیرآن، ال خیالت بينهمیا و ال اسیتدبار للقیرآن، أمیام التّیوراة و 

*  عَزییزٌ كِتیاب لَ إِنَّهُ وَ جا َهُمْ لَمَّا بِالذِّْكرِ كَفَرُوا الَّذینَ إِنَّ»اإلنجيل، کذلک قوله تعالی: 

القرآن إمام ما بين یدیه و ما بين یدییه بالنّسیبة للقیرآن « یَدَیْهِ بَيْنِ مِنْ اْلباطِلُ یَْأتيهِ ال

مأمومون و القرآن إمام، إمام  مهيمن  مسيطر  محيطٌ علی کلّ ما بين یدیه، إحاطة العلم 

 «. عالیاألخير الرّبانی علی سائر العلم علموها إلی کلّ أنبيا  اهلل ت

 بَیيْنِ مِینْ اْلباطِیلُ یَْأتيهِ ال*  عَزیزٌ لَكِتاب  إِنَّهُ وَ جا َهُمْ لَمَّا بِالذِّْكرِ كَفَرُوا الَّذینَ إِنَّ» 

من قبل ال ربّانيّب و ال غير ربّانيّب، ال الرّبانيیات «. »خَْلفِهِ مِنْ ال وَ»های قبل، کتاب« یَدَیْهِ

وقتی کلمات خود « اهلل و ال من أحری غير ربّانياتمن وحی اهلل تعالی فعارض کتاب 

خدا که قبل بوده، امکان ندارد قرآن را باطیل کنید و امکیان نیدارد قیرآن را بیه عقیب 

 یَْأتيیهِ ال»تواندی علم بشر، ح ّ بشر، عقل بشیر، معرفیت بشیر. بيندازد، کلمات بشر می
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کنید، مرحلیه دو بعید را نفیی می« خَْلفِیهِ مِینْ ال«. »خَْلفِهِ مِنْ ال یَدَیْهِ وَ بَيْنِ مِنْ اْلباطِلُ

کیرد کیه از طیرت میا بطالن و ابطالی را نفی می« یَدَیْهِ بَيْنِ مِنْ اْلباطِلُ یَْأتيهِ ال»اولی 

بين یدیه بياید، نه ربانيب، که تورات و انجيل بوده است. تیورات و انجيیل بیوده، ولیی 

توانید قیرآن را بانی به طرییق اولیی کیه نمیکرده و نه غير رایجاد ابطال در قرآن نمی

 . ولکن در مرحله دوم طور دیگری است ابطال کند.

، من خلف القرآن ال وحيب ربّانيب حتّیی یعیارض القیرآن، مین قبیل «خَْلفِهِ مِنْ ال وَ»

القرآن کان وحی  ربّانیٌّ، ما کان یعارض القرآن و لکن بعد القرآن ما فی وحیٌّ ربّیانیٌّ 

 بَیيْنِ مِینْ اْلباطِیلُ یَْأتيهِ ال«. »م القيامة حتّی یعارض القرآن و بأحری غير القرآنإلی یو

نیرم نگفتیه، ولیی ممکین اسیت «. حَميیدٍ حَكيمٍ مِنْ تَْنزیلٌ»لما ذا « خَْلفِهِ مِنْ ال یَدَیْهِ وَ

«. حَميیدٍ»محکم هم گفته باید، ولی تقيیه کیرده اسیت، طیوری گفتیه کیه میا نفهمیيم 

 «. حَميدٍ حَكيمٍ مِنْ تَْنزیلٌ« »صورة طليقة و حَميدٍ بصورة طليقةب حَكيمٍ»

و من الباطل الّذی یأتی القرآن البطالن دالليّب، البطالن مدلوليّب، الیبطالن عقليّیب، »

البطالن منطقيّب، البطالن حسيّب و فطریّب، البطالن واقعيّب، البطالن سياسيّب و إقتصادیب 

بطیالن  جاها بطالن است، بطالن مراحلی دارد. یک این« ا علی ذلکو إجتماعيب و م

مطلق است، یک جا بطیالن نسیبی اسیت. نسیبت بیه تیورات و انجيیل بطیالن مطلیق 

نيست، بطالن نسبی است، یعنی این حکمی که در تورات آمده، هميشگی نيسیت، تیا 

جا ٌ باطلٌ. باطل، منتها نه  1«سَلَفَ قَدْ ما إاِلَّ اْلأُْختَيْنِ بَيْنَ تَجْمَعُوا أَنْ وَ»این وقت است. 

بطالن مطلق، ما یک بطالن مطلق داریم که از ریشه دروغ بوده است، یک مرتبیه نیه، 

ميیری، باطیل گوید تا فالن روز حق است، بعد اگیر ب یوری میحکيم نس ه داده، می

 حَكیيمٍ مِینْ تَْنزییلٌ خَْلفِیهِ مِینْ ال وَ یَدَیْهِ بَيْنِ مِنْ اْلباطِلُ یَْأتيهِ ال»است. این حق است، 

هرگز ممکن نيست حکمی از احکام ایین قیرآن مبیتال بیه بطیالن مطلیق و ییا « حَميدٍ

های قبلی بطالن نسبی دایتند، بعضی از احکام را نسخ کردند. نسبی گردد، اما کتاب

 قبيل احکام.  و از این« سَلَفَ قَدْ ما إاِلَّ اْلأُْختَيْنِ بَيْنَ تَجْمَعُوا أَنْ وَ»

حتّی فی قشرٍ من األقشار القرآنيّة من النّاحية الدّاللية اللّفظيّیة ییأتی علیم، ییأتی »

 2«اْلمُْْمِنينَ عَلَى ذلِكَ حُرِّمَ»عقل، یأتی ح ّ، تأتی فطرة، یأتی دليل، یأتی کذا، یقول: 

رئیي  تر آوردیید، پی  ییما ها پیایينیعنی چهی یما قیرآن را از کتیاب دیوانیه« یحلّ
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 ال*  عَزیزٌ لَكِتاب  إِنَّهُ وَ جا َهُمْ لَمَّا بِالذِّْكرِ كَفَرُوا الَّذینَ إِنَّ»تيمارستان هستيد. بنابراین 

 الَّذینَ وَ»لما ذا ألنّه « حَميدٍ حَكيمٍ مِنْ تَْنزیلٌ خَْلفِهِ مِنْ ال وَ یَدَیْهِ بَيْنِ مِنْ اْلباطِلُ یَْأتيهِ

الةَ أَقامُوا وَ بِاْلكِتابِ یُمَسِّكُونَ لِحينَ أَجْیرَ نُضیيعُ ال إِنَّیا الصیَّ عقایید و افکیار و  1«.اْلمُصیْ

علوم و نظرات و اخالق و اعمال و همه چيز ما مکلّفين در وز  بادهیای گمراهیی و 

انحرات و انجرات است. پ  به یک مستمسک و قدرتی نياز داریم. انسان در بیاد راه 

بیرد. بایید انسیان قیوّتی در خیود ن بایید، بیاد او را میتر از انسیارود، اگر باد قویمی

کذلک کلّ مکلّیفٍ و بیأحری غيیر مکلّیف »دایته باید یا ایجاد کند که باد او را نبرد. 

من ال ليقة هم فی ثوران و فوران و حرکات و درکیات و إنجرافیات و إنحرافیات مین 

و یرسیل علیيکم »نیدارد.  هيچ یکی« الجوّ المحلّق المحيط عليه فی الحياة التّکليفيّة

 طور است، نه فقط تشریعب. تکوینب هم همين« حفظب

کند که ما را از بالهای درونیی و برونیی نجیات دهید و خداوند حُفّاظی مقرّر می

كُونَ الَّییذینَ»تییرین حفییيظ از نظییر تشییریعی و علمییی، قییرآن یییریف اسییت. بزرگ  یُمَسییِّ

الةَ أَقییامُوا وَ بِاْلكِتییابِ كُونَ»نییی ؛ یع«الصییَّ كُونَأنفسییهم،  یُمَسییِّ فطییرهم، عقییولهم،  یُمَسییِّ

كُونَ»همییه چيییز خییود را « علییومهم، حلییومهم، أفکییارهم ، آن هییم «بِاْلكِتییابِ یُمَسییِّ

که موتّت اآلبال، از نظر کثرت عَددی و از نظر کثرت عُددی. از نظیر قیرآن « یُمَسِّكُونَ»

ترین و ن وحی خدا است، سیادهما راحت هستيم که خود قرآن فریادگر است که بهتری

ترین وحی خدا است و اگر نيازمند به تفسير هسیتيم، قیرآن نيازمنید نيسیت، میا روین

خواهيم به او الفبا  ییاد بیدهيم، تقصیير الفبیا  نيسیت، ای که مینيازمند هستيم. بچه

جبیر  ای که الفبا را خوانید، فيزییک و لگیاریتم وبچه باید الفبا  را یاد بگيرد. اگر بچه

 تقصير فيزیک و لگاریتم و جبر نيست، او باید بلوغ پيدا کند تا بفهمد. نيست، بلد

خواهیید، لطییائف خواهیید، ایییاره میخواهیید، تفسییير میقییرآن یییریف ترجمییه می

لیي  هنالیک بیين ظیواهر »ها تسلسیل دارد. خواهد و تمام اینخواهد، حقایق میمی

لطائف القرآن و تأویالت القرآن تهافت، ال، القرآن و بطون القرآن و إیارات القرآن و 

این لفظ ایاره به آن معنا است، آن معنا ایاره بیه « متدرّج بعضها فوق بعض درجات

آن معنا، پشت سر هم تجرید. این قشاوات، این قذارات، این موانع و حیواجبی کیه در 

رسد. بعد یکار است، برطرت کردند، تجرید و تجرید تا آن مرحله آخر که به لطائف م
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هم حقایق که قسمتی مربوط به غير انبيا  است، قسمتی هیم مربیوط بیه کیلّ کسیانی 

 کنند. است که در معارت قرآنيه دقت و تدبّر می

ایاراتب عرض کردم چنين نيست که ظاهر قرآن چيزی بگوید و باطن آن خالت آن 

به باطن، منتها پله پله، چند پلیه اسیت، یود. این ظاهر به باطن، را بگوید، تناقض می

« إنّ للقرآن ظهر  و بطن  و لبطنه ظهر  و بطین  و لظهیره ظهیر  و بطین »های م تلف. پله

طور دارد. هر اوّلی دليل بر دوم است، دوم دليل بر سوم است، سوم بیر چهیارم، همين

ورد قرآن با غيیر طور ادامه دارد. و اگر ما نظر به احادیث کنيم، بحث ما در برخهمين

قرآن است، این برخورد چگونه استی یا برخورد تیوافقی اسیت ییا برخیورد اختالفیی 

ب و فطرتیب و حیدیثب و فتیوًا و است. یا مطالبی که گفته می ییود علمیب و عقیالن و حسیّ

جیا مطلبیی نیداریم. گیاه خيیر، تقليدًا و اجتهادًا، با ن  و ظاهر قرآن توافق دارد، این

گداندازی و م الفت است، این ییک برخیورد اسیت. اگیر چيیزی بیا قیرآن صبحت از ل

دانيم که فوق کیلّ ادراکیات ترین وحی میبرخورد دایته باید، وقتی ما قرآن را متين

دانيم. جملةن و تفصيالن این مطلب ثابت است، بنابراین ما قرآن خالیق است، این را می

قا را ییا حی ّ ف یر الیدّین رازی را کیه را بر خالت ن  و ظاهر معنی کنيم یا گمان آ

ها را تأویل کنيم، بیر قیول گردمی اینجا برمیپرم و از همانجا باال میگوید از اینمی

« هیل القیرآن إمیام  أو میأمومی»ها تأویل کنيم یا بر خالت ن  و ظاهر یا قرآن رای آن

با هم اخیتالت چون ما امام و مأمومی داریم که با هم دوست هستند و گاهی اوقات 

 دارند. امام و مأمومی که دوست هستند.

این قرآن و سنت رسول اهلل )ص( که این دو با هیم قیرین هسیتند، آییا قیرآن امیام 

است یا سنت امام است یا هر دو امام هستند یا هر دو مأموم هستند یا هيچ کیاری بیا 

رد قرآن با آنچیه جا چند بحث داریم: یک بحث کلّی، برخویکدیگر ندارندی ما در این

کند. با قرآن م الفت دارد، یا نصب یا ظاهرًا م الفت دارد، صرت م الفت را با آن می

 اْلباطِیلُ یَْأتيیهِ ال»توانند برخورد م الفت با قرآن داییته باییند، حتی کتب وحی نمی

د به کتیب غيیر وحیی. ، تا چه رس«حَميدٍ حَكيمٍ مِنْ تَْنزیلٌ خَْلفِهِ مِنْ ال وَ یَدَیْهِ بَيْنِ مِنْ

اگر ح  انسان، عقل انسان، عقل خاص نه عقل کل، ما عقل کلی نداریم که با قرآن 

دهيد. منطق خاص، عقل خاص، حی  م الفتی دایته باید، یما چنين تش ي  می

ها اگر با ن  مستقر و یا ظاهر مستقر قرآن م الفت دایته باییند، خاص و امثال این

مأمومی کدام باید بر خالت ن  و ظاهر معنی یودی این بيّن کدام امام هستند و کدام 

 است، به حساب امام بودن اصلی قرآن به طور مطلق. 
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خواهند با قرآن برخورد دایته بایند، یک میورد حیدیث در ميان چيزهایی که می

خواهند بیا قیرآن برخیورد داییته باییند، ایین برخیورد چگونیه است. احادیثی که می

حيت، مبيّنيیت، مثیل اسیتاد مکاسیب کیه  استی ییا برخیورد در جهیت موافقیت، موضیّ

دهد، او برخورد ندارد، چیون م اطیب بیرای فهیم بلیوغ نیدارد. مکاسب را توضيح می

دهد یا از طیرق دیگیری کسیی ولی این استاد هم از طریق لفظ مکاسب به او درس می

گوید کورکورانه یآورد و مدهد، از دل خود بيرون میکه مکاسب یا امثله را درس می

کندی از طریق لفظ اسیت، لفیظ هیم گنگیی نیدارد، قبول کن یا از طریق لفظ بحث می

 خواهد آن موانع و حواجب را برطرت کند. منتها م اطب بلوغ ندارد، می

لقیا  »جیا مطلیب دارییم. برخورد حدیث با قرآن، ما هم کتابیب و هیم سینتب در این

فی « اللَّهَ أَطيعُوا» 1«الرَّسُولَ أَطيعُوا وَ اللَّهَ أَطيعُوا»يّنات الحدیث مع القرآن کتابب آیات ب

ولَ أَطيعُوا وَ»فی کتابه، النّاس الکتاب المحکم « اللَّهَ أَطيعُوا»سنّته الجامعة،  فیی « الرَّسیُ

جا معنی ید، ما ثِقلين در قیرآن پ  بنابراین ثِقلين در این« سنّته الجامعة غير المفرّقة

کیردیم. گر حدیث ثقلين با قیرآن م یالف بیود ییا موافیق نبیود کیه قبیول نمیداریم. ا

حدیث الثِّقلين من أقوی المتواترات فی أحادیث اإلسیالم یوافیق کتیاب اهلل فیی عیدّة »

 محكیم فیي «اللَّیهَ أَطِيعُیوا»، «مِیْنكُمْ اْلیأَمْرِ أُولِي وَ الرَّسُولَ أَطيعُوا وَ اللَّهَ أَطيعُوا»اآلیات 

ألنّیه « مِیْنكُمْ اْلیأَمْرِ أُولِیي وَ» قیةالمفرّ غيیر الجامعیة تهسینّ في «الرَّسُولَ أَطِيعُواوَ » كتابه

رواتٌ عن الرّسول کما الرّسول راویٍ عن اهلل کذلک األئمّة مین آل الرّسیول هیم رواتٌ 

 «. عن الرّسول

اصل سنت و محور اصلی سنت عبیارت از رسیول اهلل )ص( اسیت، ائمیه صیاحب 

ند. برای روایات هم جلد اول جامعه احادییث ییيعه اسیتاد بزرگیوار آقیای سنت نيست

إنّ »فتیوی األئمیة چيسیتی « باب حجّية فتیوی األئمّیة»بروجردی را مالحظه فرمایيد، 

به ایین معنیا اسیت، ائمیه روات هسیتند، خیود ائمیه چيیزی « األئمّة رواتٌ عن الرّسول

مه )ع( هر چه دارند از رسیول اهلل ندارند، به واسطه وحی، وحی رسالتی، همچنين ائ

توانند دایته بایند، بلکه کمتر، چون مأموم هستند، )ص( دارند، یک نقطه زیادتر نمی

این امامت دارای « کتاب اهلل امام  للرّسول و الرّسول إمام  لألئمّة»رسول اهلل امام است. 

 ای است. مراحل و درجات متعدده و م تلفه
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و از این قبيل آیات و اما حدیث  1«فَ ُذُوهُ الرَّسُولُ آتاكُمُ ما وَ»این آیات قرآن بود، 

حیدیثان متیواتران »الثِّقلين. ما در برخورد حدیث با قیرآن، دو حیدیث متیواتر دارییم، 

قطعيان فی لقا  الحدیث مع القیرآن، الحیدیث األوّل حیدیث ثِقلیين و الثّیانی حیدیث 

طیور کیه به حدیث ثقلين تیا کنیون آنما راجع «. العرض، عرض الحدیث علی الکتاب

یاید و باید صحبت بحثی نکردیم، در تفسير آمده است، اما صیحبت بحثیی نکیردیم. 

حدیث الثِّقلين فوق حدّ التواتر بصورةٍ قطعيةٍ ال ریب فيه و ال یک إطالقب بين السنّة »

ن ترتيیب مرحوم آقای بروجردی حدیث ثقلين را چني«. و الشّيعة طوال أربعة عشر قرنب

دادند که از قرن اول تا قرن چهارم، در هر قرنی سلسله سند متواتر است، یعنی متیواتر 

 به صورت مطلق و متفق است در کلّ قرون اسالميه. 

 كِتَیابَ ْقلَیيْنِالثِّ فِیيكُمُ مُ َلِّف  إِنِّي»این حدیث ثقلين به پنج طریق نقل یده است، 

دارد و « مُ َلِّیف »هیم  3،«عِْترَتِیي وَ اللَّیهِ كِتَابَ ْقلَيْنِالثِّ فِيكُمُ رِك تَا إِنِّي» 2،«عِْترَتِي وَ اللَّهِ

ای کیه گانیهدارد، هر دو هم درست است. من به صورت اجمال تعابير پنج« تَارِك »هم 

کنم، تفسیير را بیه محیال آن مراجعیه کنيید، هیم در در این حیدیث اسیت، عیرض میی

 أَْكبَرُ أَحَدُهُمَا ْقلَيْنِالثِّ فِيكُمُ تَارِك  إِنِّي»ر جای دیگر. الفرقان مفصّل ذکر کردیم و هم د

تیواتر، « اْلیآخَرِ مِینَ أَتَیمُّ أَحَیدُهُمَا»تیواتر،  5«اْلآخَرِ مِنَ أَعْظَمُ أَحَدُهُمَا»تواتر،  4«اْلآخَرِ مِنَ

تیواتر، پینج میورد یید. « آخَرِاْلی مِینَ وَمُأَدْ أَحَیدُهُمَا»تیواتر،  6«اْلآخَرِ مِنَ أَْطوَلُ أَحَدُهُمَا»

اعظم، اکبر، اتمّ، اطول، ادوم. سه جهت آن از نظر مادّه است، دو جهت آن از نظر مدّه. 

آن سیه « فکتاب اهلل عِدّةن و عُدّةن أقوی من سنّة رسول اهلل )ص( و من عترة رسیول اهلل»

 امام است.  کتاب اهلل اعظم است،« اْلآخَرِ مِنَ أَعْظَمُ أَحَدُهُمَا»مورد اول 

کنم، ولیی چیه بایید کیردی در خواهم که توضيح واضیحات عیرض مییمعذرت می

دهید و حتیی حیقّ سی ن مجنیون را هیم بیه ای که هيچ چيزی را تش ي  نمیحوزه

است، ولیی اگیر قیرآن گفیت، بایید « حُرِّمَ»، «حُرِّمَ»دهد که اگر مجنون گفت: قرآن نمی

                                                           

 .7. حشر، آیه 1

 .68 ، ص5 ج، األنوار بحار؛ 523، ص (دوقللص)یاألمال. 2

 .68، ص 31 ج، عةیالش ثیأحاد جامع؛ 149 ، ص1 ج ج،اإلحتجا. 3

 .7 باب ،136 ، ص23 ج، األنوار بحار. 4

 .238 ، ص1 ج ،النعمة تمام و نیالد كمال. 5

 .65 ، ص1 ج، الخصال. 6
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« اْلیآخَرِ مِینَ أَْكبَیرُ أَحَیدُهُمَا»است. « حُرِّمَ»، «حُرِّمَ»صبر کنيم تا فالن ملّا بگوید که این 

ایین «. اْلیآخَرِ مِنَ أَتَمُّ أَحَدُهُمَا»اعظم است، « اْلآخَرِ مِنَ أَعْظَمُ أَحَدُهُمَا»قرآن اکبر است، 

 مِینَ أَْطیوَلُ أَحَیدُهُمَا»تر بودن، محور بودن، امام بودن، اصل بیودن. دوم: از نظر عظيم

، اطول زمان است، ادوم زمان است؛ یعنی عمر قرآن «اْلآخَرِ مِنَ وَمُأَدْ أَحَدُهُمَا»، «رِاْلآخَ

از عمر عترت بيشتر است، مش ّ  است. رسول اهلل وفات فرمودنید، اميیر المیْمنين و 

فرمایید، قیرآن هسیت، کتیاب اهلل ائمه وفات فرمودند، قرآن وفات نفرموده است و نمی

 «. لقيامة الکبری، أدوم إلی یوم القيامة الکبریأطول إلی یوم ا»هست 

بنابراین این پنج جهت در قرآن یریف وجود دارد. این دو که کتیاب اهلل و عتیرت 

کتاب اهلل ]...[ عالم بابها، قلت نعم و علیٌّ »بایند، سْال: آیا هر دو وحی هستندی بله. 

دهید و عتیرت را میأموم، یبنابراین این پنج حیدیث قیرآن را امیام قیرار م«. عالم بابها

عترت چه کسانی هستندی آیا فقط ائمه هستندی خير، رأس عترت رسیول اسیت و فیرع 

جا آن ائمه؛ چون رسول، کتاب اهلل نيست، بلکه رسولِ کتاب اهلل است. بنابراین در این

جیا اسیت: ییک بُعید دو بعد است، دو بُعد هدایتی در کار است، دو بعید عتیرت در این

اهلل است که در اصل است و یک بُعد عترت فرع هستند که ائمیه هسیتند  عترت رسول

؛ بُُ عید اول رسیول اسیت و بُعید «سُنَّتِي»کند. را معنا می« سُنَّتِي وَ اللَّهِ كِتَابِ»و این 

 دوم ائمه )ع(. 

ائمیه « يعِْترَتِی»قیرآن اسیت و « اللَّیهِ كِتَیابَ»، «عِْترَتِي وَ اللَّهِ كِتَابَ» و اما اگر مراد از

ییود هستند و پيغمبر خارج است، پ  پيغمبر از دور محوریت و مدار بودن خارج می

که پيغمبر بزرگوار در عترت محور است؛ یعنیی امیام العتیرة و این غلط است. برای این

است. چون پيغمبر بزرگوار امام العترة است، پيغمبر که تر  کرد، چه را تر  کردی هم 

مردم تر  کرد و هم رواییات ائمیه را، رواییات رسیول و ائمیه  روایات خود را در بين

عترت هستند، سنّت هستند، بيانگر کتیاب هسیتند، وحیی دوم هسیتند و قیرآن ییریف 

المسیلمون بیأمّتهم و بجملیتهم علیی طیول »وحی اول است. پ  ما دو وحی دارییم. 

الثّقیل األکبیر هیو  ال طّ فی کلّ عصرٍ و مصرٍ، فی کلّ مکانٍ و زمانٍ بين اثقلين اثنين،

پی  دو وحیی دارییم، « الوحی أالکبر القرآن و الثّقل األصغر هو الوحی األصغر العترة

 سوم نداریم. غير وحی هرگز برای ما مدار و محور ن واهد بود، بلکه فقط وحی. 

« نِالثَّقَلَیيْ»است ییا « ْقلَيْنِالثِّ فِيكُمُ تَارِك  إِنِّي»مطلب دیگری که باید توضيح دهيم، 

لين اسیت نیه ثَقَلیين. ، خير، ثِْق«الثَّقَلَيْنِ» یا« ْقلَيْنِالثِّ»گویند استی بعضی از آقایان می

ثَقَل یعنی الجنّ و اإلن . اوالن مگر قرآن و عترت فقط بیرای جینّ و انی  اسیتی بیرای 
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هنالیک مکلّفیون اآلخیرون هیم »مکلّفين دیگیر نيسیتی میا مکلّفیين دیگیر هیم دارییم 

ْقلَیيْنِ الثِّ فِیيكُمُ تَیارِك  إِنِّیي» قرآن و العترة، بالقرآن و السنّة، هذا أوّالن، ثانيب:مکلّفون بال

پی  ثِقلیين اسیت « أمّا األکبر فکتاب اهلل و أمّا األصغر فعترتی« اْلآخَرِ مِنَ أَْكبَرُ أَحَدُهُمَا

 تَیارِك  إِنِّیي»که یکی اکبر است و دیگری اصغر است، نه ثَقَلين، کاری به ثَقَلين نیدارد. 

پ  مطلب خلط یید. خيیر، « أمّا األکبر کتاب اهلل« اْلآخَرِ مِنَ أَحَدُهُمَاَْكبَرُ الثَّقَلَيْنِ فِيكُمُ

ثِقل اکبیر قیرآن اسیت و ثِقیل اصیغر عتیرت اسیت. و میا کیه « ْقلَيْنِالثِّ فِيكُمُ تَارِك  إِنِّي»

الشّيطانية الدّخالنيّیة و  الهمجات و الهجماتنحن أخّفا  فی مَوَجان »خفيف هستيم، 

ال ارجيّة و ال بدّ لنا من أثقال اهلل تعالی جعل لنا ثقلين اثنين، الثّقیل األوّل هیو ثقیل 

 «. اإلمام القرآن و الثّقل األصغر و الثّقل المأموم السنّة أو العترة

بندی قضيه؛ اگر قرار است در منطق وحیی برخیوردی بیا قیرآن بایید، سینت جمع

بفهمند فرق سنت و توانند چون حدیث م تلف است، کسانی که نمیاست نه حدیث، 

سنّة و عترة بينهما عموم  مطلق  کیلّ سینّةٍ منقولیةٌ »حدیث چيست، اول درس ب وانند. 

و لیي  کیلّ حیدیثٍ سینّةن بالرّسیول و »ما که در زمان رسول و ائمیه نيسیتيم « بحدیث

نيات، یرکيات، یهودیات، مسیيحيات، احادیث م تلقه داریم، مزوّره داریم، وث« األئمّة

کیه افت یار و ییک علّیت این« حمرنات کثيرة فی أحادیثنیا»علویات، سنّيات، یيعيات. 

یود جعیل کیرد، کردند جعل حدیث کنند، همين است. قرآن ثقل اکبر است و نمیمی

کنم، نیه، چنیين چيیزی نيسیت. قیرآن مْیّید کسی بگوید بنده آیاتی از پيغمبر نقل میی

توانید بگویید بنیده نه کم دارد و نه زیاد، هر کسی هم هر چیه تیال  کنید، نمی است،

قرآن را بيشتر کردم. اما در حدیث این امکان وجیود دارد، چیون حیدیث قابیل جعیل 

آمدنید و ییا از روی عنیاد، یهیودی بیوده، ای میو لذا عیدّه« عن فالن عن فالن»است، 

اسیته اسیالم را ضیایع کنید، احادییث خومسيحی بوده، مشر  بوده، ملحید بیوده، می

 زیادی جعل کرده است. 

 ]سْال[ -

خواهید مقیام و عظمتیی پيیدا بله، یا فرض کنيد مسلمان بوده، مسلمانی کیه می -

یود ابیوهریره. ابیوهریره از خیود پيغمبیر کند و میکند، پشت سر هم حدیث جعل می

قیدر ر بیود، میع ذلیک آنکه فقط دو سیال نیوکر پيغمبیدانست، با اینبيشتر حدیث می

قدر حدیث نگفت، برای تمام اصحاب خود، برای حدیث نقل کرد که پيغمبر هرگز این

إنّ طليق الحیدیث طليیق »اميرالمْمنين و دیگران. بنابراین حدیث مبتالی به این ید. 

خواهد اسالم را نابود کنید، عبیارت از بدترین چيزی که می« حدث فی اإلسالم حائل



13 

 

خالفیب لکتیاب اهلل مطلیب نقیل « عن فالن عن فالن»هایی است که مامهاین ریش و ع

هیا از جنیاب هیا از ابولهیب و ابوجهیل بيشیتر اسیت. خطیر از اینیود و خطر اینمی

خليفه عمر بيشتر است. جناب خليفه عمر یک مقداری با قیرآن م الفیت کیرد و ییک 

ة عمر وافق کتاب اهلل کثيرًا و جاللة ال ليف»مقدار موافقت کرد، موافقت او بيشتر بود. 

کثيرًا و کثيرًا و خالف قليالن و لکن جماعیة ممّین هیم أنحی  مین عمیری ال، بیل و اهلل 

أنح  من أبی جهل و أبی لهب، هم ی الفون کتاب اهلل ککل برّمته کتاب اهلل ال ییدلّ 

« کُتِیبَ»، «فُیرِضَ»یعنی « فُرِضَ»و بگوید: این  که حدیثی بيایدنمگر ای« علی یی ٍ أبدًا

هیم یعنیی « حُیرِّمَ»، «حُیرِّمَ»یعنیی « کُتِیبَ»، «یُسیتَحَبَّ»یعنیی « کُتِبَ»و الّا « کُتِبَ»یعنی 

 «. أُحِلَّ»

جا رسيد، الزم است ما این توضیيح واضیحات را ادامیه دهیيم، اگر حماقت به این

نییی گونییه احادیییث را، یعبرداری کییردیم، کالبدیییکافی کییردیم، باییید اینچییون نمونییه

ها ییود ادامیه داد، در نوییتهها را ادامه دهيم، منتها در این جلسه نمیگونه بحثاین

ادامه دادیم. در ایین جلسیه همیه متوجیه هسیتند و اگیر احيانیب کسیانی خواسیتند در 

موضوعاتی که وارد نيستند، صحبت کنند، با یما صحبت کنند، من حاضر به صحبت 

س خوانند و سواد دارند. عمیده ایین اسیت کیه اگیر ها نيستم، مگر کسانی که دربا آن

دهم تیا جیواب بدهنید و اگیر کسی سْالی دارد، بنویسد و بفرستد، من به برادران میی

 احيانب بر فرض یبيه به محال جواب پيدا نشد، من کتبی جواب خواهم داد. 

بیين »این برخورد حدیث بیا قیرآن اسیت، میا ایین بحیث را فیردا خیواهيم داییت. 

ب و السنّة، ما هی الحائل بين الکتاب و السنّةی هل هما إمامان میع بعیضی هیل الکتا

همیا « »الکتاب إمام و السنّة مأموم أو السنّة مأموم و الکتاب إمام، أم هما متعارضیانی

 لَینْ مَیافَإِنَّهُ...  عِْترَتِیي وَ اللَّهِ كِتَابَ ْقلَيْنِالثِّ فِيكُمُ تَارِك  إِنِّي»که معنا ندارد. « متعارضان

کیالم « یَْفتَرِقَا لَنْ»آخوند ملّا قوزعلیی نه، « یَْفتَرِقَا لَنْ» .«اْلحَوْضَ عَلَيَّ یَرِدَا حَتَّى یَْفتَرِقَا

کتاب اهلل و رسول اهلل، چون کتیاب « یَْفتَرِقَا لَنْ»معنعن فالنی نه، « یَْفتَرِقَا لَنْ»الرّسول. 

موم است. رسول اهلل صد درصد مأموم اسیت، اهلل امام رسول اهلل است و رسول اهلل مأ

اهلل اسیت، درصید میأموم کتیابکتاب اهلل صید درصید امیام اسیت. رسیول اهلل کیه صد

درصد از نظر رسول امام است، بیا رسیول م الفیت اهلل که صدکندی کتابم الفت می

 داردی 

پ  اگر یما بين حدیثی و قرآن م الفتی دیدید، بدانيد این حدث اسیت، حیدیث 

نيست، این سنت نيست. اگر م الفت لفظی یا معنوی یا لغیوی ییا ادبیی ییا بالغیی ییا 
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فصاحی دیدید، م الفتی بين کتاب و حدیث دیدیید، چنیين اسیت. و اگیر بگویيید میا 

گیویيم خیود ایین حیرت حیدث اسیت. فهميم، میفهميم و حدیث را میکتاب را نمی

ت و ابلی  بيیان اسیت، چیرا ییما چون کتاب اهلل که افصح بيان است و اکمل بيان اس

را « فالن  عن فالن قال: قیل هیو اهلل أحید»فهميد، ولی قرآن را نمی« أَحَد  اللَّهُ هُوَ قُْل»

طور که مشیرکين خیدا را فهميد. چطور ید یما کالم خدا را کنار گذایتيدی همانمی

را نه، ییما  کنند و خدازمين زدند که الت و عزّی و منات ثالثة االخری را عبادت می

المشیرکون أییرکو لفظيّیب و لکین وحّیدوا واقعيیب، أییرکوا »هم مانند مشیرکين ییدید. 

و لکن وحّدوا یعنی وحّدوا عبادة اللّالت و العزّی  1«بِهِ یُنَزِّْل لَمْ ما بِاللَّهِ أَْیرَكُوا»لفظيب، 

ر مییورد مییا طییور هسیتيم، دمییا هیم همين«. و منیاة الثالثییة األخیری و ترکییوا عبیادة اهلل

وحّدنا فی تقبّل کلمات غير اهلل و فی اإلدبار عین کلمیات اهلل »صحبت ایرا  نيست، 

تعالی کأنّ اهلل تعالی لي  حتّی ذی جِنّةٍ، حتّی ذو جِنّة إذا صرّح بکالم نقیول صیریح، 

ال ننتظر العقال  حتّی یقیول وای رأسییو وای رأسییو العقیال  یجتمعیون یقولیون وای 

رأسی و إذا خالفوا العقال  نقول: ال، هذا ال بدّ أن یقیول وجعیب، ألنّیه رأسی یعنی وای 

 « لمّا یقول وای رأسی، وای رأسی، نقول وای رأسک أنت، وای عقلک أنتو

نَیا لِمَیا عَظِیيمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُیرْإِیمَانِ وَ مَعَیارِتِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْی»

 «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْهُ وَ تَرْتُحِبُّ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»
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