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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

  03/97/ 16اخوت    استا د    - هیئت جلسه                                               سوره مبارکه قدر موضوع :- (چهارملسه  )ج لیالی قدر    
 

  .ختم بفرمایید یصلوات ،برای سالمتی خودتان و همه مسلمانان عالم

ختم  یلواتص ،یوندیمبپلهی اها را بدانیم و ما هم به خیل انبیاء و اولیاء برای اینکه خدا توفیق دهد تا قدر این شب

 بفرمایید. 

سی در ت که ککاری کنیم مثل این اساست و طبیعی است هر قرآنازه همه مبحثی که شروع کردیم وسعتش به اند

دش متوجه ه ظرف خوه اندازآن را بفهمد و اندازه بگیرد. طبیعتا هر کسی بخواهد با لیوانی کنار دریا رفته است و می

و  رآنقکت خود م به براما امیدوار بیست جلسه فهم شود! ،...،سهد هم انتظار داشت که مطالب در دو، نبای شود ومی

ی برادمان خو ،ستای ارسد جهاد محسنانهتالشی که دوستان برای برپایی این جلسات دارند که به حق به نظر می

از  د که خارجمانمی ها را نظام دهیم قطعا بخشی از آن بیرونکاری کنیم که بحث. هرظرفیت پیدا کنیمفهم حقایق 

 بهتر است.  ،درک ماست اما به هر حال اینکه منظم مطالعه کند

رصتی شد فست. اگر زلناه اان«ه»بحث اول ما در مورد نزول بود و بحث امشب ما « انا انزلناه..»سوره قدر  بر اساس آیه

 . خواهیم کردمالئکه و لیل فردا شب صحبت در مورد روح، 

 در بحث نزول گفته شد: 

اژگان که وای از به دایره ؛رساندهای مختلف ما را به یک شبکه مفهومی میو در سوره قرآنبحث نزول در کل  -1

دید.  توانمی فهومیاز حق تا خلق در این شبکه م از نزول حقایق تا مرحله تحقق آنهاست. جریانی از حقایق را

یان بکه جرقابل بررسی است. اگر این شبکه را بدست آورد ش قرآناین شبکه خیلی وسیعی است که در کل 

 آمده است.حقایق تا مرحله تحقق را بدست 
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شود به بوط میمر قرآنکه این نزول  است قرآنک وجه آن مربوط به نزول ی این شبکه نزول سه تا وجه دارد؛ -2

زندگی  لهی دراحقایق و سنن شود جریان یکی مربوط به نزول مقدرات است که این می جریان حقایق در هستی،

ر زندگی قایق دحشود به تحقق یا نزول حقایق در خود انسان که مربوط به جریان و یکی هم مربوط می انسان

کنیم. می آن نگاه عد بهدر سه ب   ،خواهیم شبکه مفهومی نزول را ببینیم. وقتی میشود به شکل باور و عملانسان می

ین کنید. ا مطالعه توانیدهای دیگری میبندیممکن است شما مطالعه کنید و ببنید که جریان نزول را با دسته

مکن م .ایمدهندی کربدستهایم و یکسری از آیات را دیده ،مطالعات را مطالعات استقرایی گویند. مطالعه کردیم

 در نزول انینی کهها خیلی اهمیت دارد. یعنی قوهای دیگری نیز بدست آوریم. تجانس بین اینبندی است دسته

ست ا قرآنیت جه مثلوها که این، خیلی اهمیت داردافتداست با قوانین مقدرات و آنچه در درون انسان اتفاق می

 توانیم متوجه شویم.ا هم میبقیه ر ،و کافی است یکی را بفهمیم

ر زمانی ستند. اگزول هنگفتیم این شبکه نزول حداقل سه رکن دارد: انزال، تنزیل، تنزّل. این سه در واقع ارکان  -3

م واقع فه زال درا انجام دهد. انباید این سه کار ر ،را جاری کند انسان خواست به حقیقتی رجوع کند و آن

در خود  دا راخرضا قصد دارید کاری را برای خدا انجام دهید. اول باید حکامی آن مطلب و حقیقت است. فإ

رای اری که بکباره درمثال  نزیل نگاه به موقعیت و تفصیل است؛بیاورید که اصال منظورتان از خدا کیست. در ت

مربوط  افت اوامردریبه  شودتنزّل هم مربوط می های آن کار چیست.باید ببنیم انگیزه ،خواهید انجام دهیدخدا می

رای کار د و حتی بدهیبم ناچارید این سه قسمت را انجا ،ریزی و کاری که بخواهید انجام دهیدبه نزول. هر برنامه

ا یعنی است. خد کامیح، این فهم إمثال خدا برای شما مهم شده است م باید این سه کار را انجام دهید!اشتباه ه

هایی اری. کارکشود خدا در چه گیرد میوقتی در تنزیل قرار می .استکسی که خالق است، مالک است، مدبر 

. ممکن نحکام آر و دستورات کارها و پذیرش ارود روی اوامکه اعمال خدایی دارند در امور است. تنزل می

ر د. تنزل ن برای کارلویت قائل شدواز اطعام دادن، حسن معاشرت، اافطاری باشد؛ ها امر در مورد دهمثال است 

  .تنزیل در بسترها و انزال در حقایق دستورهاست و
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-می استفاده سیستم شود حقیقتی )یا شبه حقیقتی چرا که شیطان هم از همینشبکه مفهومی انزال تا تحقق عملی می

 را کامل حقیقت یابد. در انتهای سوره شوری، شبه( تحقق می)دستوری از شیطان کند( که در موقعیتی با امری

 آورد. احکام را میبرایشان شیطان  ،فرماید کسانی که افاک اثیم هستنددهد که میمی توضیح

ا تی از حق یعن ؛جریان حقایق تا مرحل تحقق است اینها شدند ارکان نزول. شبکه مفهومی نزول که همان جریانِ

 خلق. 

رت لبته به صوا وست اب نام نهاده پرداخت را را قلمحل نزول در قلب است به دلیل اینکه خداوند مرتبه دریافت و 

و  شوده میش گرفتقلب ،شودقلب گفته شده است. فرایند بد و خوب یکی است. انسانی که بد می نیزمجازی به عقل 

ابد. کسی یسعه میکند و قدرت و توسعه صدر پیدا می ،شودتواند مجرای دستورات بد شود. وقتی خوب میفقط می

-یمحدود م کند و خیلیکند، دایره وجودی خودش را کم میو قساوت قلب پیدا میرود که به سمت شیطان می

 شود. 

 دهر چقدر افرا ها.هم موقعیت دیگرییکی حقایق و  ؛ای که در قصه نزول است این است که نزول دو سر داردنکته

اند. بنابراین یشتر کردهاقضای دریافت حقایق را در خودشان ب ،های بیشتری را برای خودشان فراهم کنندموقعیت

شود. هر چقدر انسان قدرت خود را در دریافت بیشتر کند، بیشتر نزول از جهتی به دو رکن باال و پایین وابسته می

ای که الزم است هر کسی به اندازه ،دریافت خواهد کرد. حال اگر منظور از اصرار توسعه و ایجاد شرایط بیشتر باشد
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رسد. هر مقدار که هایمان میدستمان به موقعیت امارسد ام دهد. دست ما به این حقایق نمیکار را انجتواند اینمی

 دهید. انجام می (در حد توانتان)کار بهتری  ،ها را توسعه دهیدبتوانید موقعیت

ن کمک مستمندا ده که بهای قرار گرفته است و بنا شگیرد. فرضا در جامعهها قرار میامتراء بیشتر بر روی موقعیت

ا انفاق چر ،تطبق سوره حدید که خدا وارث هر چیزی اس .حکامی هم داردو او هم پولی دارد و یک فهم إ کند

د دش را محدوخو عیتتوسط رسول نازل شده است. حاال این فرد برای سرباز زدن از انفاق موق امرش نیز کنید؟نمی

اد امر جه ؛عدین هستدر سوره توبه در مورد قابیه آن چیزی که سپارد. شمثال پولش را به کسی دیگری می کند؛می

موش  ود را بهواند ختمی امافراهم است و این فرد هم شرایط الزم برای جهاد را دارد  نیزآمده است و موقعیت آن 

ور را ک وقعیتشگیرد و مرود در آن توجیهات قرار میهمینطوری می بزند و برای خودش توجیهه بیاورد! مردگی

ما حت ،کند را کار خواهم بگویم اگر کسی خواست جریان حقایق تا تحقق آنهاکند. در واقع من با این بحث میمی

ا به رز کارها اا خیلی ها اعتقادشان بر این است که مکار کند. هر چند بعضی قرآنباید روی شبکه مفهومی نزول در 

 دا خواهدشتری پیخیلی قدرت بی ،بخواهد به صورت علمی انجام دهد آدممنتهی اگر  .!دهیم.صورت دلی انجام می

 نید!زا را میهن حرفعجیب است که شما چگونه ای نمادهیم و برایگویند ما این کارها را انجام میکرد. برخی می

بعش و در ط شودمیبه صورت امّی انجام  قرآنحرف این است که اگر همان کاری که به صورت دلی یا به قول 

 هایشخیصتواند به تها میخیلی وقت .کندرا تبدیل به یک جریان علمی بکند چون قاعده پیدا می وجود دارد، آن

 ای برسد. ویژه

 ام که افراد از مباحث روشی اطالعی ندارند. در این مباحث فرض را بر این قرار داده

 رند؟با هم دا تفاوتی که دو رکن دارد. این دو چه گفته شدو االن شما یکجا فرمودید که نزول سه رکن دارد  :سوال

توانید برای نزول رکن قائل شوید. یکی از حیث ذاتش است و یکی از حیث کارکردش. به اعتبارهای مختلف می -

برای از نظر ذات نزول سه رکن دارد و از نظر کارکرد دارای دو رکن است. این دو رکن که جنبه باالیی و پایینی 

شناسی کند. و همه مباحث علمی بحثشان مراتب است. فرضا همان حقایقی که در انساننزول دارد ایجاد مراتب می

-علوم تغییر می ،کندمراتب که تغییر می شود.شود. همان وارد طب میشناسی وارد میهمان مطالب به روان ،است

اتب ایجاد شده است. علم طب چیزی جز علم و مر ست چون در آن نزول وجود داردکند. عالم یک کون واحد ا
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-وقتی به سمت احکام می اماشوند متمایز می ،گیرندشناسی نیست. در واقع علوم وقتی در مقام تفصیل قرار میروان

 اشته باشد به همه علوم مسلط است.وحدتی را د کنند. لذا اگر کسی آن علموحدت پیدا می ،روند

ی از ر علم دیگرعلمی را داشت که ه ایشاندانست؟ فیزیک می)صل اهلل علیه و آله( گویند آیا حضرت رسول می

ش به یلی خوددر رشته تحص کسیتنزیل و تنزل است. اگر فرض کنیم  ، نظام انزال وشود چون نظامآن جدا می

رار ام مثلی قدر نظ هاکند چرا که اینهم دست پیدا می های دیگربه رشتهبه طور طبیعی  ،حقیقت آن رشته دست یابد

به  الب است.سیار جباین موضوع  و کندکند و نیازها هم تغییر میدارند و در یک موقعیتی اسم یک علمی تغییر می

 ت. خالصهام اسحکاری از علوم غریبه رفتن به سمت إگیرد و مبنای بسیهمین دلیل است که علوم غریبه شکل می

ای سوره واندن هردر خ هلل دوستانءشاستیم فضایی را از آن باز کنیم تا اناین بحث، بحث مهمی است که ما فقط توان

 به دنبال کشف این نظام باشند.

به  ان بایدسنعنی ای باشد؛حکامی دارد که آن مفهوم استعاذه میخوانید. این سوره یک حقیقت إفرضا سوره فلق می

-تیعحاال یک موق حکامی است.عنوان پناهگاه معرفی کرده است. این یک حقیقت إ خدا پناه ببرد و خدا خود را به

دست ل به هرحا مااکند. بندی میها را دستهپناه برد. این موقعیت های شرور بایدهای تفصیلی دارد یعنی در موقعیت

کسی  د که اگرات داردستور ریسیک هید در خانواده و محل کار و ... .ها را تفصیل دتوانید اینخودتان است و می

سود ه لطفا حاست ک در واقع پناه برده است. اولین دستوراتش این ،ها انجام دهداین دستورات را در آن موقعیت

فاثات باشید نغاسق و  وحسود  ها اوامر اولیه است. اوامر ثانویه این است که مراقبنباشید، نفاثات و غاسق نباشید. این

ید حاال با !ن استخواندنش همی گوید: چگونه سوره را بخوانم؟ها قرار ندهید. یک نفر میو خود را در معرض آن

لی کگیری هتجرون خودش است. حاال باید بیاید در د اشیقرآناین از نظر انزال تا تنزیل را وارد زندگی کنید.  آن

در خود  یان نزولگویند جررا میهای کلی و تفصیلی و برنامه ریزی و اجرا داشته باشد. که این گیریو تصمیم

 انسان. 
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ق آن حقای رد که درکجدولی درست  توانای میای انجام داد. برای هر سورهعین همین کار را باید برای هر سوره

ورات د. دستهایی که در آن امکان تحقق این حقایق هست را در بیاوریحکامی را مشخص کرد و بعد موقعیتإ

ی گیر جهت ارد سطحرا و و بعد آن شودبک نزولی خواندن سوره مییاورید و بخوانید. این سَرا در ب مربوط به آن

 کنید. ریزی و اجرایی میبرنامهکلی، 

بت ها مثول. یکسری نزهای مقدماتی، همراه و بعدالزمه الزمه دارد؛سه شبکه مفهومی نزول کنید، وقتی نگاه می -4

 عد آنرحمت ب تی است. ایمان، هدایت واین الزمه مقدماو یکسری منفی. مثال تقوا شرط انزال است  و است

 یم نزولیه بگویآید. اگر بخواهیم خالصاست. حق همراه با هر نزولی است. حکم از مجموعه آیات به دست می

ر او حقایق ب ر طبیعیطوه ب ،باشدباید بگوییم تقوا. اگر کسی تقوا داشته  اش چیست،مقدمه ،که بر مدار حق است

-ا نمیهد. بعضیشوطغیان استعداد نزوالت منفی میکند. در شود و استعداد نزول حقایق پیدا میسر ریز می

ه ب بارهیکه باما ند او برخی هم نشسته کار را بکن! گوید اینیکی در گوششان می اماخواهند دو بهم زنی کنند 

لی کند. خینزول می ها آثار طغیان و تقوا است که ایجاد استعداداین ا بگیرند!ررسد که دست کسی ذهنشان می

ر شدند. این ب نقرآ امانخوانند  قرآنشوند. اصحاب کهف می قرآنخوانند و برخی می قرآنبرخی که مهم است 

قایق حه این فقط این کتاب و مصحف نیست. بلکه مجموع قرآناساس استعداد نزول در اثر تقواست. چرا که 

ا ر آن اما باشند آنقررا بلد باشند و برخی حافظ  قرآن امامصحف را نخوانند  قرآناست که وجود دارد. چه بسا 

 دارد. ارد یا نوذ را داین دریچه نف کند،تعداد است که مشخص میدلیل استعداد است. این اسه بلد نباشند. این ب

بودن تقوا یعنی خود را در محضر خدا حاضر دیدن و جریان خدا در وجود. همین که فرد احساس در محضر خدا 

کند. همراه هر نزولی هم حق آورد که دریچه نزول را باز میای میوقایه این در فرد 1«أَ لَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرى»کند. 

گوییم. در میدستوری وجود دارد که به آن حکم یا امر مر. یعنی به طور طبیعی در هر نزولی، است و حکم و البته ا

                                                           
 14سوره علق، آیه  1
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گفته شده است. خروج از ظلمات به نور برای نزول نزول منفی هم این را داریم. حکم طاغوت است. نتایج مختلفی 

 کند. گویی گیاهکی زیر خاک است ولمات خارج میشود و فرد را از ظنازل میاین نزول است. چیزی  ،محصول

این نزول همراه با خروج از ظلمات به نور آید. شود و او بیرون میای از نور به روی او گشوده مییک مرتبه روزنه

خروج از  ،. در نزول منفیابراهیم و آیت الکرسیسوره انعام، سوره مثل  ندهای مختلفی در این زمینه هستسورهاست. 

، هدایت و رحمت قرآنشود. ماحصل نزول در ن در این سمت روز به روز بدتر مینور به ظلمات است. حال انسا

مندی از حیات. این دو در سوره گردد و رحمتش به بهرهمعرفی شده است. هدایتش به خروج از ظلمات به نور باز می

 مبارکه نحل کامل توضیح داده شده است. 

مه هست که اسوره مبارکه اعراف  ،اشاگر کسی بخواهد روی بحث نزول یک کار دقیق و خوب انجام دهد سوره

 ها در آن وجود دارد.مولفه

یت تحت وال است یاتحت والیت خد شود. اما یاساختار نزول در او جاری می ،هر انسانی که هبوط پیدا کرده است

مات به از ظل اش تقوا و دریافت امر است و هدایت و رحمت و خروجمقدمه ،شیطان. اگر تحت والیت خدا باشد

س عمل هوای نف د و طبقای نداراش طغیان است. طغیان یعنی اینکه فرد ضابطهشود اینکه مقدمهنور. نقطه مقابلش می

لی ین را خیرسی الکو نتیجه آن هم خروج از نور به ظلمات است. درآیت ا یطان داردکند. حکم هوای نفس یا شمی

 «اهلل ولی الذین آمنوا..»: واضح گفته است

ی بارکه شورسوره مه بباشد. برای فهم این موضوع پیشنهاد ما این است که انا انزلناه می «ه»حث بعدی در مورد ب

 شوند. پشتیبان سوره قدر محسوب میهای حوامیم به عنوان نگاهی شود. سوره

  سوره مبارکه شوری 

 سبت دادهه کتابش نفرقان و مواردی از این اسامی را ب، قرآنکنیم خداوند کتاب، وحی، بررسی می قرآنوقتی در 

ذلک ک»به  «ه»این  اناانزلناه، «کذالک یوحی الیک»گوید.گذارد و به آن وحی میاست. گاهی اسم عام روی آن می

ه یی استفادهااسم از چه ،هاییگردد و اسم ندارد. البته این خیلی بحث است که در چه زمانباز می «یوحی الیک

ست افته شده گنا انزلناه اشاید یکی از رموز اینکه .  و... «بینات»یا  «صحف»گوید و اینکه چرا خداوند می کرده است

مختلفی  رای اسامیدا قرآنکه خواهیم بدانیم ثمره اینگردد. میاز میببه همه این اسامی  «ه»به این دلیل باشد که این 

 چیست.  ،است
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 قرآنمه ترین کل خود نزول خیلی مهم است. نزدیک ،رودکار میه ها خود وحی است. وقتی وحی بیکی از این اسم

بر است ا پیامن یاز جایی بر جایی که قلب مومگوید در واقع حقیقتی به نزول، وحی است چراکه وقتی وحی می

بوده نپیامبر  ربوط بهدهد که وحی فقط مشود. حتی باید وحی را با نزول معنا کنید. در آیه سه نشان میمنتقل می

روایاتی  250ه صفح ،در اصول کافی جلد یک ؛بوده است. یکسری روایت وجود دارد نیزاست و برای سایر انبیاء 

 ست کهلق شده ات که شب قدر از کجا خها در مورد این اسآن روایت. یکی از وجود دارداست در مورد شب قدر 

 اند. در روایت می فرمایند از زمانی که پیامبران خلق شده

 ﴾4﴿لَه  مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی األرْضِ وَه وَ الْعَلِیُّ الْعَظِیم  

نَّ اللَّهَ ه وَ الْغَف ور  ر ونَ لِمَنْ فِی األرْضِ أَال إِهِمْ وَیَسْتَغْفِدِ رَبِّحَمْکَة  ی سَبِّح ونَ بِتَکَاد  السَّمَاوَات  یَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَالئِ

 ﴾5﴿الرَّحِیم  

 ﴾٦﴿ بِوَکِیلٍ لَیْهِمْتَ عَوَالَّذِینَ اتَّخَذ وا مِنْ د ونِهِ أَولِیَاءَ اللَّه  حَفِیظٌ عَلَیْهِمْ وَمَا أَنْ

نند. و اتکا کبه قدرت ا توانندکند که افراد میپیامبر قدرتی پیدا می ،آیددهد که وقتی وحی مینشان میآیات این 

 کما اینکه اینجا در آیه ششم وکیل بودن یعنی همه کاره کسی شدن. 

ی الْجَنَّةِ وَفَرِیقٌ فِی مْعِ ال رَیْبَ فِیهِ فَرِیقٌ فِیَوْمَ الْجَ ذِرَ ا وَت نْوْلَهَ ا عَرَبِیًّا لِت نْذِرَ أ مَّ الْق رَى وَمَنْ حَآنقروَکَذَلِکَ أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ 

 ﴾٧﴿السَّعِیرِ 

با «. یر ام القرلتنذ» ودشمی قرآن ه پیامبر را وکیل بکند، کارشود. کار وحی این بود کآورده می قرآندر اینجا اسم 

 گیرد. کارکردی شکل میهر اسمی، 

  ﴾٨﴿یرٍ مَا لَه مْ مِنْ وَلِیٍّ وَال نَصِ وَالظَّالِم ونَ حْمَتِهِی رَفِوَلَوْ شَاءَ اللَّه  لَجَعَلَه مْ أ مَّةً وَاحِدَةً وَلَکِنْ ی دْخِل  مَنْ یَشَاء  

رخوردار بتقیم و نصیر نداشتن خاصیت همان وکیل نبودن است. هرکسی از وحی به صورت مستقیم یا غیر مس ولیّ

 وگیرید یماهی قرار ر بر سر دومثال و نصیر اوست. ، وکیل دهد که آن ولیّباشد، خداوند برای او وکیلی قرار می

-یا وکیل مکسی ر خواهند وکنند همین را میکسانی که استخاره می نیاز دارید کسی به شما بگوید که چه کنید.

 کنند. استفاده می قرآنگیرند و در واقع از خاصیت وحیانی 
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 ﴾٩﴿یْءٍ قَدِیرٌ شَوَ عَلَى ک لِّ تَى وَه لْمَوْأَمِ اتَّخَذ وا مِنْ د ونِهِ أَوْلِیَاءَ فَاللَّه  ه وَ الْوَلِیُّ وَه وَ ی حْیِی ا

ظام وحی د با نخدا بر فر خود گرفته است. والیت در واقع خدا را ولیّ ،ببیندرا به شکل وحی  قرآناگر کسی 

 گیرد. صورت می

 ﴾12﴿یمٌ لِّ شَیْءٍ عَلِه  بِک  إِنَّ لَه  مَقَالِید  السَّمَاوَاتِ وَاألرْضِ یَبْس ط  الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاء  وَیَقْدِر 

اینکه  دهد.می ا نشانای از واژگان را در حوزه وحی به مهبحث کلید و قفل و رزق و تقدیر رزق با وحی است. دایر

ا، کلید هردن قفلباز ک ودار شدن، نصیردار شدن، کلیددار شدن وقتی وحی بیاید چه اتفاقاتی با آن همراه است. ولیّ

 ها در دست نظام وحی است. بسط رزق

وا الدِّینَ واَل یمَ وَم وسَى وَعِیسَى أَنْ أَقِیم ا بِهِ إِبْرَاهِصَّیْنَوَمَا شَرَعَ لَک مْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّى بِهِ ن وحًا وَالَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ وَ

 ﴾13﴿وَیَهْدِی إِلَیْهِ مَنْ ی نِیب   هِ مَنْ یَشَاء لَیْی إِجْتَبِتَتَفَرَّق وا فِیهِ کَب رَ عَلَى الْم شْرِکِینَ مَا تَدْع وه مْ إِلَیْهِ اللَّه  یَ

عمتی تی خدا نست که وقهای دید خدا با ما این اگیرد. از تفاوتدر این راستا قرار می نیزو همینطور خود شریعت 

عمت ندر آن ا شریت ربداند و همه مربوط به همه بشریت می کند، آن نعمت رامانند پیامبر را به انسان ارزانی می

نظر ما  ت.ساین نظر خدا دهد کانه آن نعمت را به من هم داده است.وقتی نعمت وحی را به پیامبر می و داندسهیم می

یند و پیامبر را بنسان میهو ا خدا انسان را به ما !پس ما نداریم ،به پیامبر داده است !نداده است هاین است که به ما ک

موشک م ن که نرفتمپیما دارید. حاال گویند شما قدرت پرتاپ موشک قارهاینکه میداند. مثل دارایی انسان می

ر بر پیامب که ایدارایی هر انسانی است. محصول وحیاین دارایی هر ایرانی است. پیامبر و وحی  درست کنم اما

 اماگو بچنین  ووحی شده است که در هنگام نماز بایست و نیت کن  شریعت. گویی به ما شوداست، می عرضه شده

اشته در حس وحی تکلیف شده است و حس وحی نداریم. اگفقط کنیم که به ما فکر می .کنیمما اینگونه فکر نمی

ون روز و چشود. دیگر هیچ نمازی تکراری نمیشود، کنم در هر نمازی به من هم وحی میاحساس میو باشم 

 هتبه تو هم گف ه،. به پیامبرت گفتبلند شوگوید یت تغییر کرده است و وحی جدید است. خداوند به من میموقع

اگر کن. بمله را کند و گفت پس تو هم همان معارا هموار می یعنی راه ؛«شرع لکم من الدین ما وصی به»است. 

بزرگ  واو عزیز  کند وکند. به او امر مییعنی مرتب خدا با او گفتگو می ،انسانی خود را الیق وحی خداوند بداند

 گویی اختصاصا به او گفته شده است.  ،کندشود. هر کاری میمی
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ین ت. اما ات هم اسدرس )علیهم السالم(، گوییم اهل بیتاست. طبق روایات میآمده مودت ذی القربی در این سوره 

ر را ت یکدیگقدرشوند، راستا میهم یکدیگر نزدیک و ست. وقتی ساختارها بهدر درون خودش دارای مفهومی ا

-یماز دست  ابتش راقر اما نماز نخواند این یعنی داردشود اگر کسی بگوید به من وحی می اآورند. مسلمبدست می

به  ن ساختاردا کردیپتا آخرین لحظه عمرشان نماز را داشتند. قرب )صل اهلل علیه و آله( دهد. چون پیامبر اعظم 

  است. نشانه سالمت آن است و دور شدن از آن نشانه معیوب بودنش )علیهم السالم(، ساختار اهل بیت

بَیْنَه مْ وَإِنَّ الَّذِینَ  یَکَ إِلَى أَجَلٍ م سَمًّى لَق ضِبَقَتْ مِنْ رَبِّسَلِمَةٌ ال کَوَمَا تَفَرَّق وا إِال مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَه م  الْعِلْم  بَغْیًا بَیْنَه مْ وَلَوْ

 ﴾14﴿أ ورِث وا الْکِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِی شَکٍّ مِنْه  م رِیبٍ 

 فرق کردهایجاد ت گوییم. بغی وجود دارد کهکدام گفتند ما درست میجدا شدند. هر ،ها آمدند گوید اینخدا می

ک ا دچار شهعد اینب. مثال به کسانی مانند ماای رسید شود. ارث کتاب به عدهاست. داستان تازه اینجا شروع می

بت به نند و نسیقین ک حقایق آن را بفهمند و از آن نتوانستند برداشتنتوانستند مریب شدند. شک مریب یعنی اینکه 

 وی ندارد گی ما کاربا زندو کند تولید علم  و صنعت نمیکند، آن بد دل شدند. گفتند این مشکالت ما را حل نمی

د شوب میوحی بود که بعد تبدیل به شریعت شد و بعد شد کتاب. کتا در موردرا کنار گذاشتند. بحث  آن

. ما رسید د تا بههایی که به پیامبر شده است. این بعدا تبدیل به ارث شد و دست به دست شای از وحیمجموعه

ه ای ما شدتوسط علم قرآنماه مبارک در مورد هایی که در فهمیم. بروید مصاحبهاش را نمیگفتیم ما که اصال وحی

یب حالت مر ند و اینکبتواند در فالن چیز و فالن کار بتواند کمک  قرآنرسد که مان نمیاست را ببنید. به گمان

 ت. وحی نیس ارآمدیخاطر ناکه ب ،توانم استفاده کنماست. مریب حالتی از بددلی و عدم اعتماد است. اگر من نمی

د. علم دار ا و کتاباز حالت قرب. به محتوخارج شدن کند. تفرق یعنی ایجاد تفرق می ،ا بغی جمع شودوقتی علم ب

ی مهم . بغی خیلکندیمبغی حالتی از ظلم و تعدی است و علمش مانع دارد. علم وقتی با بغی همراه شود ایجاد تفرق 

 شود. انسان میل به فزون خواهی دارد.می

یْنَک م  اللَّه  رَبُّنَا نْ کِتَابٍ وَأ مِرْت  ألعْدِلَ بَمِ نْزَلَ اللَّه  أَ بِمَا مَنْت فَلِذَلِکَ فَادْع  وَاسْتَقِمْ کَمَا أ مِرْتَ وَال تَتَّبِعْ أَهْوَاءَه مْ وَق لْ آ

 ﴾15﴿ا وَإِلَیْهِ الْمَصِیر  جْمَع  بَیْنَنَللَّه  یَام  ک وَرَبُّک مْ لَنَا أَعْمَال نَا وَلَک مْ أَعْمَال ک مْ ال ح جَّةَ بَیْنَنَا وَبَیْنَ

گوید با خدا می .گوید اباعبداهللچنان شد. نمی د وچنین کردن کند کهخوانی میاز اینجا به بعد گویی شروع به روضه

 تا به آیات آخر برسیم.  کندها را شروع به گفتن میدر افتادن و یکی یکی علت



11 
 

حی اجع به وترین آیات رتوان گفت که این آیات جامعکند، میخصوصیات وحی الهی را بیان میسه آیه آخر 

 است.

 ﴾51﴿ه  عَلِیٌّ حَکِیمٌ حِیَ بِإِذْنِهِ مَا یَشَاء  إِنَّلَ رَس وال فَی و ی رْسِ أَوْ وَمَا کَانَ لِبَشَرٍ أَنْ ی کَلِّمَه  اللَّه  إاِل وَحْیًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

 ،باشد واسطه باشد. اگر با واسطهممکن است با واسطه و ممکن است بی .خاصیت وحی، خاصیت کالم است

سول رد، این وساطتت آن با رسول است. اسم رسول ما هم که رسول بوکه وساطتت آن با رسول است. جالب است 

باشد. یمرای ما بهم واسطه وحی  گویند چون اومیک است. پس بی دلیل نیست که به رسول ما هم رسول منظور ملِ 

ل ل ما رسورسو وک است یعنی وحی به پیامبر با رسول است و وحی برای ما هم با رسول است. منتهی رسول او ملِ 

در  رسول شود که خاصیتاست. خوش به حال ما چون جبرئیل در اختیار رسول بوده است و این خیلی مهم می

ست که اده ادبه ما  ایخدا را شکر امشب فهمیدیم که خداوند دارایی انتقال وحی است. رسول ما رسول است.

 ول شخصیتد. رسکنرسول است یعنی همه محتوای وحی را برای ما آورده است و نقش جبرئیل را برای ما بازی می

ین د. پس چنشود که رسول بدون وساطتت او وحی را دریافت کنمی حتیاوست.  آدمخاول عالم است و جبرئیل 

ائت سوره این ثواب قر د. درسولی برای ما بهتر است. جا دارد که انسان سوره قدر را بخواند و بخواهد پیامبر را ببینر

 داشتیم. نیزموضوع را 

ول امام لِ رسیک رسولِ رسول داریم  و یک رسولِ رسولِ رسول. رسول که رسول است. رسو ،ما یک رسول داریم

کنند. یمرریز فقیه است. همه رسول هستند چون اوامر و نواهی را س زمان است و رسولِ رسولِ رسول هم ولیّ

 به خاطر خصیتش بلکهطر شخاه نه بو دانند فقیه را شأن رسول می ولیّ)ره( در کتاب والیت فقیه شان، حضرت امام 

نیز  وول دارد سول رسدر ایجاد امر و نهی همان رسالت را ر ،فرمایند همان رسالتی که رسول داردنوع رسالتش. می

 رسول.  رسولِ رسولِ

)علیه ن یرالمومنیآید یعنی محل و موقعیت حکم است. علی هم یعنی اممی قرآندر )علیه السالم( وقتی اسم علی 

 تواند بر مومنین امر داشته باشد. یعنی موقعیتی دارد که می استالسالم( 
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نْ نَشَاء  مِنْ عَلْنَاه  ن ورًا نَهْدِی بِهِ مَمَان  وَلَکِنْ جَ ال اإلیوَاب  وَکَذَلِکَ أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ ر وحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا ک نْتَ تَدْرِی مَا الْکِتَ 

 ﴾52﴿صِرَاطٍ م سْتَقِیمٍ  عِبَادِنَا وَإِنَّکَ لَتَهْدِی إِلَى

انیم و ده آن میما خواطر خود را شبی ،گوییم وحیتر کند. وقتی میکمی فضا را جدیخواهد می .بحث وحی بود

ین ایی در اگیرد. جبخاطر اینکه خداوند جلوی این توهم ذهنی ما را ه کنیم مثال وحی هم اینگونه است. بفکر می

خود را  ی از امرآفریند و روحرا بدون پدر می)علیه السالم( کند. جایی که حضرت عیسی عالم وحی را ممثل می

ر و رد یک امگوید شبیه عیسی آفرینی است. یک وقت کسی فکر نککه خدا می ایکند؛ یعنی جنس وحیمحقق می

ضرت حعصای  مان نسبت به وحی امور قراردادی و جعلی است در حالیکهدستور قراردادی است. چون ما احساس

جود وو  لسالم(ا)علیه  کم آن است. خود حضرت عیسیکم)علیه السالم( و ناقه حضرت صالح )علیه السالم( موسی 

رای . آنچه بو آله( )صل اهلل علیه ش ممثل گشته است در پیامبر اعظمااند در واقع حقایقآنچه کرده ،خود رسول

ه خبر از . این آیفتاده استاتفاق ا )علیه السالم(  در پیامبر تر آنبینید به مراتب قویمی)علیه السالم( حضرت عیسی 

 دهد. این موضوع می

   ﴾53﴿ألم ور  صِیر  اتَهِ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِی لَه  مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی األرْضِ أاَل إِلَى اللَّ 

 ختم بفرمایید.  یای است. صلواتدهندهه بسیار تکانسور

 م.یشان بپردازهای آنها و معرفیبگویم و بعد به سراغ سورهواژه خواهم سه چهار می

و از جهتی دیگر به آن فرقان گویند. خود وحی  قرآناز جهتی به آن کتاب و از جهتی چیزی داریم به اسم وحی 

شود شود. کتاب مین کالم در حکم روح است که حقیقتی جاری میکه آیتش همان کالم الهی بودن است خاص

یعنی منظومه قابل قرائت یعنی مجموعه  قرآن. است« کتب علیکم الصیام»شود فرائض مثل حقایق ثبت شده می

ها خصوصیات تمسک پیدا کردنی مثل حبل اهلل متین یا عروه الوثقی. در فرقان تفکیک جریانات است. البته این

بحث آیات  ،است قرآنهایشان متفاوت است. وقتی کتاب و تخصوصی اماحی است. یعنی همه هم زمان هستند و

شود. در سوره مبارکه اسراء ها کد میاین قرآندر ؟ ای داردچه فایدهها این بحثمهم است. آیات فرقان نداریم. 

گویی عصاره هر کتاب است. در سوره مبارکه  یعنی داندمی «االتتخذوه من دونه وکیال»کتاب را حقیقت جامع 

تمرکز روی خود فرد است. فرد باید کارهایی را  ،شودمی قرآنداند. وقتی می «یهدی للتی هی اقوم»را  قرآناسراء 
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فرقان و اسراء را های نحل، سورهخواهیم میکند. ها را جدا میکند و جریاندر جامعه نقش پیدا می قرآنانجام دهد. 

 نگاه کنیم. 

  نحلمبارکه سوره 

وره نحل سد اما کرکند. البته سوره شوری را هم داشتیم که وحی را تبیین میوره نحل خود وحی را تبیین میس

-گری نمیدهد و دیدارند که یکی عسل می ؟ چه تفاوتیایدهعسل را دید زنبور غیرو زنبور عسل  ،حرفش این است

الت زنبور حزنبوری از که شود شود. وحی منجر میشود و به دیگری نمییکی وحی می گوید چون بهدهد؟ می

ت به هم در ها نسبنیز انساها یعنی تفاوت و تماشود مثلی برای انسانمعمولی به زنبور عسل تغییر هویت بدهد. این می

-می ل هم وحیبور عسره نحل به زندر سو .شود. البته نه وحی انباییکارآمدی به میزان وحیی است که به آنها می

اء ر عسل شفنبوز شود. ما هفت هشت نوع وحی داریم. انسان باید ساختاری پیدا کند که وحی بردار باشد تا مثل

ه در سور یکی یکی ،وضعیت کند عسل ترکشود زنبوری از وضعیت گاوی به زنبور که میشود. بعد راهکاریی 

ستیم که هوکاری  زکند. پس در سوره نحل به دنبال سامنظم این کار را میآید. خیلی مفصل، جالب و زیبا و می

 است.  نشدهقائل شود. و این وحی را فقط برای انبیا انسان تبدیل به انسانی شود که به او وحی می

نسانی است که هر ا اییاما در اینجا مربوط به وحآنچه در سوره شوری خواندیم مربوط به وحی انبایی و پیامبر است 

رینی یبا و شیسیار زبتواند با کارهایی که به صورت خیلی ساده و مرتب گفته شده به آن برسد. سوره نحل سوره می

 ،رهوسد آن مان متحول شواست. اگر کسی بگوید یک سوره بگویید که تا فقط با آن انس بگیریم و کل زندگی

کند کاری می که هر کند. انسانیبه با فایده منتقل می فایدهسوره نحل است. چون کل ساختار فرد را از حالت بی

 شود. خیر و برکت می

  اسراءمبارکه سوره 

 و یاران لشریف()عجل اهلل تعالی فرجه اوره اسراء بسیار عجیب است. این سوره و سوره کهف خاص امام زمان س

گر اینکه میرد ممینجمعه بخواند های هرکسی این سوره را در شبکه فرمایند ایشان است. در مورد سوره اسراء می

 و این خیلی مهم است.  کندرا درک می)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( حضرت قائم 
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که  . مباحثیکرار استت در آن پر قرآنمطلب ندارد و واژه  قرآنای به اندازه سوره اسراء در مورد شاید هیچ سوره

رح شده رائت مطک کتاب معرفی کرده است که در آن بحث قرا به عنوان ی قرآنگفته این است که  قرآنراجع به 

. شده است ره تبیینها در سوهمه این ،برای قرائت قرار داده استخداوند های قرائت، امکاناتی که است . ویژگی

ر دت کلیدی ا دستوراهبرندهاز جهت قرائت در سوره کامل ذکر شده است. موانع پیش قرآنبردهای انس با یعنی راه

 ن ذکر شده است. آ

 سوره مبارکه کهف 

 ،ه کتابنسبت ب آنقراست. در واقع مثل شب و روز هستند. به آن چسبیده و سوره اسراء  عد ازوره مبارکه کهف بس

انین باز وع به قوین و رجگردد. کتاب به مجموعه قوانبه درون انسان و تعامل انسان با او باز می قرآنشب است. چون 

ت فتاده اسدر کتاب ا های کتاب و اتفاقاتی کهویژگی ،اینکه انسان بتواند پیش برودبرای گردد. در سوره کهف می

 ست. اکر شده ها در کتاب به طور کامل ذ، نباء، قصص و کارکرد اینبیان کرده است. استفاده از مَثَلرا 

د. کتاب شوا میبعد حیثیت کتاب بودن برایش هوید و برای یک نفر واضح شود قرآنبودن  قرآناول باید حیثیت 

یندها سایرفرا وای تفکر فراینده قرآنکند. اما در آرشیو میگویی حقایقی را  .کند و ذخائر داردحکم ذخیره پیدا می

 .یندیآفر قرآنباید فعال باشد. کتاب رجوع کردنی است و 

وقتی کسی  کند.کند که کارکردهای کتاب را با آنها بیان میداوند در سوره کهف چهار داستان مطرح میخ

ارید با تابی دها استفاده کند. کتاب مربوط به ثبت حقایق است. کباید از این ،بخواهد به کتاب رجوع کند

یا  یا نباء ا مثله از این داستان بخصوصیات خاصی که در آن مثال داستان اصحاب کهف آمده است و نحوه استفاد

 قصص باید اتفاق بیفتد. 

بینی مثل ذکر هیم بینادو مفا خوانید. بین ایندر اینجا با عنوان مشاهده کتاب می ،خوانیددر قرائت به عنوان قرائت می

از  توای کتابواقع مح در .آوردل میثَمَ ،است و در اینجا در خود کتابلی ثَبه شکل مَ قرآنشود. قرائت ایجاد می

اید و بیست و نم. ذات کتاب به هست و یامثل و قصص و نباء شکل گرفته است. احکام را جزء ذات کتاب گرفته

 نباید است. 
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 سوره مبارکه فرقان 

-پیدا میل ه کتاب میها بن. همه ایقرار دارد و ..هایی مانند انبیاء، نور، مومنون و حج ین سوره کهف و فرقان سورهب

 ر را ذکریژگی منذرسد. سوره فرقان وهای مختلف کتاب است تا به سوره فرقان میویژگی در واقع تقریبا. کنند

-یی دستش مند، کتابکرا پیدا می قرآنشود، قابلیت خواندن ح به وحی میصلّاز اینجا یک انسانی م  گوییکند. می

شود و یجامعه م ان وارددر سوره فرق ،ئت کند و کتاب داردتواند قرامی قرآندر اینجا انسانی که وحی دارد و دهند. 

 قرآن ردم وحی،ماینجا  کند. درشود و ایجاد میشود این فرد بین حق و باطل تمایز قائل میهمین که وارد جامعه می

نی یع «ناافرقیجعل له » دهد. خودش موجب تمایز است.بینند که تمایز میی را میآدمبینند بلکه آن کتاب را نمی و

 است.  «عبادالرحمن»کند. آیات آخر سوره مربوط به گیرد که مسیرها را متمایز میدر مسیری قرار می

-یمث گمراهی باعم( )علیهم السالبدون اهل بیت  قرآنرا کسی که بر او نازل شده است بینی .دیدن  قرآنحتما باید 

نوز هین چرخه ید. است و شما باید در این تردد داشته باششود چون ساحت فرقانیت را ندیده است. این یک چرخه ا

نزدیک  دازهنهر کسی به ا .، فرقانکتاب ،قرآن ،وحی ؛شود انا انزلنامی «لناهانا انز»در یک دید کلی  اماکامل نیست 

ی نزدیکبا  کند وتواند قدرت پیدا کند. سیستم قرب اینگونه است که خصوصیات را منتقل میشدنش به پیامبر می

 کند. شود و دوری او را نارسانا میرسانایی ایجاد می

 یز است. ده تماحقیقتی است قرائت شده و فرقان حقیقتی است که ایجاد کنن قرآنکتاب حقیقتی است ثبت شده و 

 کنیم: مان مرور میآیاتی که داللت بر این موضوع دارد را در حد وسع
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  سوره مبارکه نحل 

 ﴾1﴿ لَّهِ فاَل تَسْتَعْجِل وه  س بْحَانَه  وَتَعَالَى عَمَّا ی شْرِک ونَتَى أَمْر  الأَ

 ﴾2﴿هَ إاِل أَنَا فَاتَّق ونِ ا أَنَّه  ال إِلَنْذِر ونْ أَأَی نَزِّل  الْمَالئِکَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ یَشَاء  مِنْ عِبَادِهِ 

و امر  حمالئکه و رو با فراز و فرودهای جالب. ،های عجیب استاز حس آیه جان دهیم. این آیه پر 2جا دارد برای 

نیست.  ت و آزادند خداسببنده است یعنی در  .اند. به یک بنده آمده استاند. اما مالئکه با روح از امر آمدهآمده

ی در ه هیچ الهحاال ک. «ونانه ال اله اال انا فاتق»دهد که حی را انذار میوو عصاره است « انذروا»آنچه آورده است 

ین هم .هست ر جاییها جاری باشد. همه وحی در هعالم نیست غیر از من، آیا سزاور است که غیر از من در زندگی

  ت.غیر از این نیست. حواست باشد که غیر او نیس ،است. هر کسی وحی را در هر جایی دریافت کند

 توان از آن عبور کرد. دانم چگونه مینمیسوره نحل خیلی عرض و طویل است، 

اید. این آیه وحی عمومی یعنی هر زمانی که در مورد موضوعی فهمیدید که تقوا چیست به نوعی مشمول وحی شده

 . «ال اله اال انا فاتقون»آید تا محصولش این باشد که خیلی باالتر از این است که مالئکه و روح و امر می
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حی. در منظر و گوید اما ازو کتاب را هم می قرآنده است بعد از آن هایی که مثل سوره نحل وحی آمدر سوره

نی دید.  و پاییاید باالنب ،هااش در مورد وحی است. اصال در نگاه به این واژهینگونه نیست و همها اماسوره شوری 

 خاطر همین رویکرد است. ه ب ،ایمبلکه وجه و رویکرد است. اگر وحی را هم وسط قرار داده

 مبارکه اسراء: سوره 

 ﴾٩﴿أَنَّ لَه مْ أَجْرًا کَبِیرًا  نَ الصَّالِحَاتِعْمَل ویَ ینَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَم  وَی بَشِّر  الْم ؤْمِنِینَ الَّذِ قرآننَّ هَذَا الْإِ

 فیت پیداظر ر شدن وشود. انذار به معنای هوشیامی بشارت و انذار ؛قرآنآید بحث غایت می قرآننوعا وقتی بحث 

 معنای میل به مقصد پیدا کردن است. کردن است و بشارت به معنای تشویق نیست و به

  ﴾45﴿ا مَسْت ورًا  حِجَابًخِرَةِ جَعَلْنَا بَیْنَکَ وَبَیْنَ الَّذِینَ ال ی ؤْمِن ونَ بِاآل قرآنوَإِذَا قَرَأْتَ الْ

 به قرآن ن دلیل ازشود به همیرود و میباال می ،شودیم قرآنباالبرندگی است  و کسی که مصلح به  قرآنخاصیت 

 کند. دهد و مصون میعنوان حرز استفاده کرد. چون او را در مداری قرار می

ات تدبر م مقدمدر حک ،ها نوشتیماحساس کردم هر چهارده جلدی که برای روش ،کردموقتی این آیات را کار می

رقان فکتاب و  جدا، از نقرآاز وحی جدا، از سازی مقام نظام درایم. اینکه بتواند هنوز وارد تدبر نشده بوده است.

 شود.یم جبران اهللءشانافاصله زیادی داریم که  استفاده کند،های تنزیل و تنزل و انزال در هر کدام با شیوه ،جدا

 ﴾105﴿یرًا نَذِ وَوَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاه  وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إاِل م بَشِّرًا 

 ﴾10٦﴿ال ا فَرَقْنَاه  لِتَقْرَأَه  عَلَى النَّاسِ عَلَى م کْثٍ وَنَزَّلْنَاه  تَنْزِیقرآنوَ

ده و در کر ذکر قرآنبا دو حالت فرقان و را  قرآنبحث نزول را در دو ساحت انزال و تنزیل آورده است و بحث 

 گردد. ه به وحی بر میادر انزلنه و فرقن «ه»درونش وحی هم هست و 

  ﴾10٧﴿خِرُّونَ لِألذْقَانِ س جَّدًا ى عَلَیْهِمْ یَا ی تْلَ  إِذَ ق لْ آمِن وا بِهِ أَوْ ال ت ؤْمِن وا إِنَّ الَّذِینَ أ وت وا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ
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 حق است، حت جریانکه از حیثی انزال و از حیثی تنزیل شده است و در سا قرآنها به این است که انسانانتظار 

ه ودش رسیدداف خبه همه اه قرآندر هر صورت  ،اعتماد داشته باشند. حاال به آنها بگو اعتماد کردی یا نکردی

 است. 

ر آیات د ته باشند؟داشای علم پیدا کرده باشند و از آن خبر عده ،نازل شود قرآنقبل از آنکه شود عجب مگر می

 آید. ی میقرآنکه ها اهل کتاب است که خبر داشتند گویند اینمی

 ﴾10٨﴿وَیَق ول ونَ س بْحَانَ رَبِّنَا إِنْ کَانَ وَعْد  رَبِّنَا لَمَفْع وال 

 ﴾10٩﴿وَیَخِرُّونَ لِألذْقَانِ یَبْک ونَ وَیَزِید ه مْ خ ش وعًا 

 است.  آنقرن طبع بینیم و ایببیفتد ولی امیدواریم این اتفاق را به زمین  صورتبخواند و با  قرآنایم کسی ما که ندیده

 دهیم. بمه ادا ،شد عد اگرهلل در جلسه بءشاآیات اولیه سوره مبارکه کهف و سوره مبارکه فرقان را فقط بشنوید که ان

ه این کهیم بدانیم خواکنیم و میانزلناه صحبت می در آیه انا «ه»ضمیر مان این شد که ما در مورد خالصه بحث

 رقانتاب و فک، به قرآنگوییم که این ضمیر محتمل است به وحی، به گردد. بعد میضمیر به چه چیزی باز می

تر صیلینیم که تفبتوادر دهد. هر چقتغییر می قرآنهایی دارد که مواجهه ما را با ها کارکردکدام از این. هربرگردد

ند به ما را خداو هارتاچاستفاده بیشتری از آن خواهیم داشت. در شب قدر از خدا بخواهیم که این  ،را بشناسیم قرآن

 به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.  ،عنایت کند
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