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 مراحل و مراتب تفسیر قرآن

 

 آلِهِ یعَلَ  وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَیالطَّاهِرِ 

شردد در دو مرحلره  می تفکر در آیات مقدسات قرآن دارای مراحلی است که مختصرر

از اول قررآن اسسران آیرات را  ،طدر تسلسرلیدسات قرآن است برهمرحله اولی در آیات مق

این مرحلی اولری اسرت در تا هر جایی که برسد. تدبر و فکر کند تا آخر قرآن  ،تالوت کند

تفکر در آیات مقدسات قرآن که ایرن تفسریر رسرمی اسرت، مرحلره دوی تفسریر مد ردعی 

 ند که عالقره بره قررآن دارسرد وکسان زیادی هست .است که البته بعد از تفسیر رسمی است

. زیررا بسیار غلط و خطرساک است ، این کارتفسیر مد دعی شروع کنند از اول خداهندمی

 .رسرندسمی بره مرحلره ناسیره ،سرداهسد و روی آن کرار سکرداهوقتی مرحله اولی را طی سکرد

 اینکره ، سرهفهمرد اصرالًسمی مثل کسی که هندز کالس اول را سخداسرده بررود کرالس دوی،

چردن مطرالبی  ؛کنردمی اسحراف فکری پیردا و شددمی مغز او خراب بلکه اصالً ،فهمدسمی

همچنرین  برای او نَقیل خداهد بردد.بنابراین  ،بفهمد بپذیرد و تداسدسمی گدیندمی که به او

دیم کره قرآن شریف دارای مراحلی است کره مرا در ایرن بحر  در دو مرحلره مختصرر کرر

بعرد از  .تسلسلی است و مرحله ناسیه تفسریر مد ردعی اسرت ور رسمی مرحله اولی تفسی

از آیرات قررآن را کره ای ا مد دعی است، هرر آیرهمّ آسکه در تفسیر رسمی که آن هم شیئًا

امرا تدجره بره آیرات  .کند باید به دیگر آیات هم تدجره کنردمی طدر تسلسلی فکراسسان به

تفسریر قررآن  که در اینجا در تسلسلای آیه ست که اینا این سدعیک  سدع است دیگر چند 

 بعد آیاتی که برا آن مناسربت دارد ،این را آیه مادر و آیه محدر قرار دهیم ،کنیممی فکر ما

طدر که ایرن آیره را ست که همینا مرحله دوی این .است یعندان حاشیه، این مرحله اولبه
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هرم کره مناسرب برا ایرن  یر آیراتد ،کنیممری دهیم و در آن تفکر مسرتقلمی آیه مادر قرار

 مرحله سدی، تفسیر مد دعی از اول، از اول کره اسسران بحر  .کنیممی است تفکر مستقل

چه در معاد و... آیاتی که مربرد  بره آن بحر  اسرت  ، چه در سبدت،کند چه در تدحیدمی

در جهت قبل یرک  شدد.که جهت سدی می د و با تدجه به آن دو جهت قبلگیرمی در سظر

 وره تفسیر تسلسلی قرآن را دیده است و در جهت دوی این تفسیر تسلسلی حالرت تقریبرًاد

مد دعی داشته است، مرحله سدی  آسچه که در مرحله اولی و مرحله ناسیه دقرت و تدجره 

سره  فکرر کنرد کره دقرت کنرد، تغربرل کنرد، مد ردعی رسرمی اینجا در تفسریر ،کرده است

 .است ایحلهمر

آیرات  کنیم بحر  مد ردعی مخصدصرًامری دی هستیم، بحثی کهن در مرحله سما اآل

 رسریم کره یرا جرایمی به مطرالبی .ن در بح  سبدت هستیماآل ،مشکله قرآن شریف است

سؤالی  است. باید مدرد بح  و دقت قرار سگرفتهدری که شاید و طدیگر بح  سشده یا آن 

، آیررا بررر آن سررؤالمقدمرره آن سررؤال و مزیررد پیرررو آن سررؤال و  ،کررردی عررر کرره دیررروز 

هرای مکلفرین هسرت یرا سیسرت، هسرت، برر های الهیه و رباسیه مربد  به تمای امترسالت

و  عرر  کرردیم بر حسب دلیل فطرت و عقل که قبالً ،حسب آیات مقدسات قرآن شریف

ها و جرن و سرایر و سه تنهرا مربرد  اسرت بره اسسران بر حسب آیاتی از قرآن شریف هست

بلکه آیراتی در قررآن شرریف داریرم کره کرل اممری کره  ،دو هستند مکلفینی که ماسند این

یر و رسردل ذخداوسرد بررای آسهرا سر ،ماسنرد امرم اسسراسی هسرتند شعدر دارسرد و مخصدصرًا

 1«وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي اْلأَرْ ِ وَ ال طائِرٍ یَطیرُ بِجَناحَیْرهِ ِاِلَّ ُممَرمأ َُمْثرالم ممْ»فرستاده از جمله آیه 

ه کل آیاتی راجع به مطلبی که مربد  ب یاای پس اگر آیه ،امثالنا هستند نها اممأوقتی که ای

اگر این  «ُممَمأ َُمْثالم ممْ»فرماید  چدن می گیرد،می طبعًاامم دواب را هم  ،امم است وارد شد

مرا عراقلیم و  ،گفتیم آسها ممانلت با ما سدارسد، در عقل که با ما ممانلت سدارسدمی آیه سبدد

ها و کمراالت شرأسی و فعلری ها و فاعلیتسها شعدر دارسد و در سایر استعدادات و قابلیتآ

اسساسی سایر حیداسات که با ما مشابهتی سدارسد مگر خیلی دور، اما آیه مبارکره اسعرای ایرن 

 ُممَرمأ َُمْثرالم ممْ وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي اْلأَرْ ِ وَ ال طائِرٍ یَطیرُ بِجَناحَیْهِ ِاِلَّ»مطلب را تثبیت کرد که 

عرد کره ایرن سره بُ «ُممَمأ َُمْثالم ممْ» اوالً« رَبِّهِمْ یُحْشَرُونَ ءٍ نممَّ ِِلىما فَرَّْطنا فِي اْل ِتابِ مِنْ شَيْ

علری  یردبّ»چه  ،حیداسات ، یعنی کلزمینی و دریایی ،هدایی جنبندگان ،تمای دواب .دارد

 راه بر چیزی باالخرهکند، سمی فرقی« فی الماء دبّی»یا « علی جد السماء یدبّ»یا « االر 
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مگرر در آیراتی کره  ،حتی در بعضی از آیات لفظ دواب شامل مالئکه هم هسرت .روسدمی

اذا اجتمعررا افترقررا و اذا افترقررا  المجرررورظرف و لکررا»مالئکرره در مقابررل دواب آمدسررد کرره 

وَ »ای بلکره هرر دابره ،سیاورده که در مقابل دابه مالئکه هولکن مثل این آیه مبارک« اجتمعا

چردن  ،این قسمت آخر برای تد یح اسرت« ما مِنْ دَابَّةٍ فِي اْلأَرْ ِ وَ ال طائِرٍ یَطیرُ بِجَناحَیْهِ

. مخصدصرًا در تداسد روی زمین راه بررودمی این دابه« وَ ما مِنْ دَابَّةٍ»کند که می آدی خیال

 ،ار ری هخداهرد تدسرعه بدهرد، سره دابرمی مقابل در هم فرمدده است.« فِي اْلأَرْ ِ»اینجا 

چدن دریرا  ،دابه دریایی هم ار ی است «.طائِرٍ یَطیرُ بِجَناحَیْهِ»بلکه حتی دابه سماوی که 

وَ ما مِنْ دَابَّرةٍ »فهمیم که می عد از دواب را از این آیه مبارکهپس ما سه بُ .روی ار  است

 را شررامل« سرطح االر رری»فری االر  هررم  دابررةٍ« ناحَیْرهِفِري اْلررأَرْ ِ وَ ال طرائِرٍ یَطیرررُ بِجَ

هرم کره « جَناحَیْرهِ» ایرن« وَ ال طائِرٍ یَطیرُ بِجَناحَیْرهِ»شدد می هم دریایی را شامل ،شددمی

وَ ال طرائِرٍ یَطیررُ » .هایی هستند که بیشتر از جنراحین دارسرداال طائر اغلبیت دارد و فرمدده،

« ِاِلَّ ُممَرمأ َُمْثرالم ممْ»شردد می که تمای جنبنردگان را ایرن آیره شراملعد اول این بُ« بِجَناحَیْهِ

، ممکن اسرت کسراسی با ما ممانلت دارسد هایی هستند که با ما ممانلت دارسد، در چهگروه

 غیرره، در سکرا  و ،در آشرامیدن ،در خردردن ،خیال کنند که ممانلت دارسد در جان داشتن

ُممَرمأ »در مرحلره تکلیرف هرم  ،کنرد کره خیررمی ه تبیرینیرآاما در تکلیف سه، مرحله سردی 

کنرد بررای هرر عقلری می ها فرقطدر که عقلهمان ،کندمی ها فرقچه تکلیفگر «َُمْثالم ممْ

دون عقل که در اسسان همچنین ما ،شامل کل عقالست هچه تکالیف عامگر ،تکلیفی است

سات، حیداسات هرم در حرد شرعدر کنیم در حیدامی شعدر بهتعبیر  از آن و جن است که ما

، «مهُر» اوالً« رَبِّهِمْ یُحْشَرُونَ نممَّ ِِلى» کندتبیین می مرحله سدی آیهرا  اسد، ایندارای تکلیف

گردد، پس مراد از عقل در اینجا فقرط عقرل اسسران سیسرت، هرر یالعقدل برمبه ذوی «مهُ»

هر مدجددی کره  .آور استتمسئدلیاست که هر شعدر و ادراکی هر شعدری  است، ادراکی

اسرردازه ادراکرر  در برابررر حرر  اسرردازه شررعدرب و بها اسررت بهمّرر ا و ادراکأمّرر دارای شررعدرأ

الی اینکه معرفت دواب سسبت به خداوسرد معرفرت  مضافًا ،سبحاسه و تعالی مسئدلیت دارد

امرا  ،دآسها امکان دار ایو خلقی است و این ازدیاد معرفت هم بر یغریزی است و اتدماتیک

امرا رسرل  ،ها درست است که فطری است و درسرت اسرت کره عقلری اسرتمعرفت اسسان

تر و ها مراحرل عرالیاین ،تبلدر بدهند ،ها را باال ببرسدها را و عقلعقل و رسلی که فطرت

 بحر  اسرت و بایرد بره «ما مِنْ دَابَّةٍ»چدن  ،ربها سفرمدد« رَبِّهِمْ نممَّ ِِلى» .تری را دارسدکامل

 «مهُر»آیرا « وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي اْلأَرْ ِ وَ ال طائِرٍ یَطیرُ بِجَناحَیْهِ ِاِلَّ ُممَمأ َُمْثرالم ممْ»دابه برگردد 

طردر مگرر اینطدر اسرت، از سظر ادبی اینگردد، سمی میر به  میر بر ،گرددمیبر «مکم»به 
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م جایی دیدید برر خرالف اگر ه .تداسد  میر باشد، این سیستمیمرجع  میر  سیست، مگر

، آن هرم «مرا مِرنْ دَابَّرةٍ»گرردد بره میبر« هُرم» «رَبِّهِمْ نممَّ ِِلى»پس در اینجا  .فصاحت است

 .هسرتند« ُممَمأ َُمْثرالم ممْ»هستند و تمای جنبندگان « مهُ»استغراق است یعنی تمای جنبندگان 

سررتند، دارای ادراک و ه« مهُرر»منتهررا اگررر اسسرران گیررر داشررته باشررد کرره تمررای جنبنرردگان 

این مسئدل تکلیف شرع سیست، با اینکه  ،هستند« ُممَمأ َُمْثالم ممْ»و تمای جنبندگان  مسئدلیت

« امثرالکم». دلیت دارسرد عقرل دارسرد شرعدر دارسردمسئ ،باشند« مهُ»هست، چدن وقتی که 

 ،آسهرا هرم حشرر دارسرد پس« رَبِّهِمْ یُحْشَرُونَ نممَّ ِِلى»ولکن  .طدر استعای این دجهٍباشند ب

حیاء ِشدسد، اصال می شدسد یدی القیامة، چرا زسدهمی یعنی زسده ؛تمای حیداسات محشدرسد

 ،درها فررق دادر آن مدقع برای چیست، برای حساب است و برای جزاست، حرال حسراب

ارسرد، فرق د هاو ابدیت هاها فرق دارسد، خلددجنت و سار ،ها فرق داردبقا ،ها فرق داردجزا

برر حسرب  و کمرا اینکره تکرالیف یردی الردسیا برر حسرب عقردلهمه اینها را قبردل داریرم. 

  مراجعه کنید، من فقط اشاره کردی. اسعای در الفرقاناین را به آیه  .ات فرق دارسدادراک

ن دشرافقرط خد ،نرم، آیرا مکلفنرد تمای حیداسرات مکلفنرد.  فهمیدیم کهاوالًاز این آیه 

سیسرت، الزی ارت و بشارت الهری الزی ذشریعت الهی و س دیگر دارسد ومسئدلیت  مکلفند و

چررا، بررای  ،است« ما مِنْ دَابَّةٍ»همان « ِِنْ مِنْ ُممَّةٍ» 1«وَ ِِنْ مِنْ ُممَّةٍ ِاِلَّ خاَل فیها سَذیرأ» است.

« وَ ِِنْ مِرنْ ُممَّرةٍ»دسرد، بد« ُممَمأ َُمْثرالم ممْ»طدر مستغرق تمای دواب به« ِاِلَّ ُممَمأ َُمْثالم ممْ»اینکه 

چه سذیری، سذیر از طرف ح  است، به خرددی خردد « ِاِلَّ خاَل فیها سَذیرأ»استغراق است  باز

ستیجره  ستیجره ایرن « وَ ِِنْ مِنْ ُممَّةٍ ِاِلَّ خَرال فیهرا سَرذیرأ» .که سیستو اتدماتیکی و من عندی 

یر ذست که حیداسرات هرم سرا ات اینستیجه این دو آیه و آیاتی سظیر این آی ،صغری و کبری

نمرمَّ »چطردر  ،گردیم به خدد آیه اسعایمیواسگهی بر .یر استذدر میان حیداسات هم س ،دارسد

لِئاَلَّ یَ مدنَ لِلنَّراسِ عَلَرى »ها داشتیم در آیاتی سسبت به اسسان ،بال سذیر «رَبِّهِمْ یُحْشَرُونَ ِِلى

ترا  ،ترا تکلیفری باشرد ،سالت باید باشرد ترا حجتری در کرار باشردر 2«اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

ح  خا ع باشریم و عبددیرت  برابردر  گدسه بایدچ بداسیمتا  ،بتداسیم تکلیفی را عمل کنیم

بایرد  اینکه بررای کرل حیداسرات و تمرای دواب حتمرًا بنابراین همان آیه کافی بدد بر .کنیم

ما اسبیاء خددمران را هرم  ،سشناسیم ،شناسیممیس اگر ما .تکلیف رباسی و تکلیف الهی باشد

وَ ِِنْ مِنْ ُممَّرةٍ ِاِلَّ خَرال فیهرا »در اینجا هم  عای نابت است و این بدجهٍ .شناسیمسمی درست
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یر ذسره اینکره خددشران سر ،یر دارسردذست که حیداسرات هرم سرا این دو آیهستیجه این « سَذیرأ

طدر سیست که وحری ها اینطدر که در اسسانانهم« خاَل فیها سَذیرأ»خددشان هستند، خیر، 

در  .شرددمی بلکه بر افرادی که شایستگی دارسد وحری سرازل ،شددبواحد سازل  کل واحدٍب

قالَْت سَمْلَةٌ یرا َُیُّهَرا »  سمدسه آن هم در قرآن هست .«ِِنْ مِنْ ُممَّةٍ ِاِلَّ خاَل فیها سَذیرأ»اینجا هم 

کره  سذیر بردده هبدده، یک سمله خاصی بدده، این سملای این کاره 1« ممْمَساكِنَالنَّمْلم ادْخملمدا 

یرک  ،یرا هدهردی کره رسردل سرلیمان شرد دهردکند، تدجه میدهد، هشیار میهشدار می

عرد اسرت در بُ ههدهدی که حامل رسالت رباسی ،پس در میان هداهد .حساب خاصی دارد

  و مدارد دیگر.« قالَْت سَمْلَةٌ»ه این حیداسات هست و در میان سمل

ْئنا» 51، آیه ال کند که در سدره فرقانؤاگر کسی س خداهرد بگدیرد کره دارد، می« لَردْ شرِ

قریه مجتمع است، اگرر برر فرر   2«كملِّ قَرْیَةٍ سَذیرًا وَ لَدْ شِْئنا لَبَعَْثنا في» ،جا سیستسذیر همه

 ستیجه این .فرستادیممی های مکلفین سذیریخداستیم در هر مجتمعی از مجتمعمی محال

ی اقرر ،یکری از قرری ، قرایی هستند که سذیر سدارسرد.سذیر سیستای ست که خیر در هر قریها

 .سذیر سدارسرد ست کههااسسان ، قرای بعضی ازو بعضی از قری و غیرهی سمله اقر ،حیداسات

 هو قریر هسرت کره امرت اعرم اسرت از قریرا طدر استدالل کند، جداب  جداب اینکسی این

ایرن  های فرعی هستند، امرا در ده اصرلی سرذیر هسرت.. فالن ده و فالن ده، دهاخص است

سه اینکه در هر دهری بایرد رسردلی  .رسدمی ارت  به کلذس ،سذیری که در ده اصلی هست

خیرر، آیره بعردی کره دلیرل برر ایرن  ولد دهی که پنج خراسداده دارد.در هر مجتمعی  ،باشد

این رسدلی که در  3«ُممِّها رَسُدالً حَتَّى یَبْعَ َ في كَ مُهْلِكَ اْلقمرىوَ ما كانَ رَبُّ»  مطلب است

 ،دفرسرتسمی خداوسد سرذیر و رسردل یکایک آسهادر  قری و مجتمعاتی داریم، ای قری است،

 ولری الزی سیسرت، بلکره .«كمرلِّ قَرْیَرةٍ سَرذیرًا وَ لَدْ شِْئنا لَبَعَْثنا في»کما اینکه در آیه قبلی بدد 

هرر در کره اسرت  سره ایرن کره رسردل هسرت، اما برای کل امرم ،برای کل امم رسدل هست

وَ مرا كرانَ رَبُّركَ » مجتمعری اسرت ده قریره دارد ،ای، سه، مجتمعی است پنج قریه داردقریه

ای هر قریه است، خداوسد در ایّ هپس رسالت عام« ُممِّها رَسُدالً حَتَّى یَبْعَ َ في مُهْلِكَ اْلقمرى

رسرالت ای را و  ،هسرتند مختلفره یاولکن کل این مردمی که در ایرن قرر ،فرستدمی سدلر

مرجع تقلید در شرهر شرما  مگر لزوی دارد که حتمًا و باید بگیرسد. گیرسدمی رسالت مرکز را
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ی ای دعدت الی اهلل هست و مردی الزی اسرت کره از قرراباشد، خیر، مرجع تقلید در ای القر

 بگیرسد و...  هریه ای و رسالخدد تدجه کنند به ق

ال مهم دیرروز داشرتیم و امرروز ؤلی که ما در این سپس این مطلب ختم شد که قدی اوّ

سرت کره تمرای ا ایرن کنیم،و احتمراالت را عرر  مری کنیممری کنیم و بح می هم تکرار

حراال در ای باشرد یرا جرای دیگرر، بایرد  حتی حیداسات باید رسدل داشته باشرند، ،مکلفان

ها شردد گفرت همره اسسرانمی ، آیارسدل دارسد ناوقتی که همه مکلف دل داشته باشند.رس

اسرد کره دارای رسردل و سرذیر ربراسی باشرند یرا حیداسرات، ها اح رسدل سدارسد، آیا اسسان

تر برخدردشران زیراد ،بیشرتر اسرت حاجتشرانها اجتماعشان بیشتر اسرت، ها، اسساناسسان

هایی مدسیتبرحسب آیه درست است حیداسات هم  ،بع استاسسان مدسی بالط است، اصالً

ها تنگاتنر  سرات ماسنرد اسسرانولری اجتماعرات حیدا ،دارسد و اجتماعاتی هادارسد، مدسیت

حتی سردار  شناسد،سمی دیگر آسها را شدسد،کمی بزرگ می های مرغ وقتی جدجه. سیست

ارتبرا  حیداسرات برا  ،اسرت حیراسیُ شدسد، دیگر تمای شد! آن مدقت است،یکدیگر هم می

 ًابعرد فرزسدب، دخترب، پسرب، دایی، خالره، عمره، ایرن احیراسی اسرت، ،ُحیاسی است هم

 ،ها اجتماعرات تنگاتنر  دارسردولی اسسانکنند. سؤال هم سمیشدسد، می دیگر از هم جدا

ها که در قرآن هم بره ر  مرا کشریده عریض و طدیل اسسانخیلی این اجتماعات تنگاتن  

تر اسرت و ، تکرالیف مرا سرنگینما سیازی بیشرتری بره دعردت الهری داریرم ،ت در آیاتیاس

 ،اعلری ةٍاولری و بطریقر پرس بطریر ٍ .فرماید بیشتر استمی فی که خداوسد بر ما مقرریوظا

ر ذممیران آسهرا سمر  درحتمرًا ،طدری که حیداسات کره اجتماعرات ماسنرد اسسران سدارسردهمان

ایرن  ،از آغازی کره بشرریت وجردد پیردا کررد .ها باید باشدانالهی در میان اسسسذر  ،هست

، آن مردقعی کره در قبل را کاری سداریم، آدی اول هنگامی که به زمین آمد ،بشریت مدجدد

وَ اْلجَرانَّ »با جرن کره  ،با فرزسداس  ،آیا این آدی با حدای  بهشت بدد مطلب دیگری است،

کنیم کره مری اسد و از آیراتی اسرتفادهقبل از ما خل  شده 1«دیِخَلَْقناهُ مِنْ قَبْلم مِنْ سارِ السَّمُ

قبرل را  آدی حا رر،رسرالت جرن در بنری مخصدصرًا ،رسالت جن رسالت مسرتقله سیسرت

از آدی به بعد الی یدی القیامة ادلره حتمیره داریرم کره رسرالت جرن رسرالت  کاری سداریم.

وحری  ،( دیگر رسالت جن سیستالنبیین )صفرعیه است و لذا بعد از ختم رسالت به خاتم

ممکرن اسرت در میران جرن هرم  ،آسها ماسند معصدمین ما که امامرت دارسرد ،بر جن سیست

 های فرعی وجدد سدارد.اما رسالت ،هایی فرعی باشدامامت
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ها دارای رسالت باشند در هر باید اسسان حتمًا ،داشتیمپس این پله دومی که ما قدی بر

 سرؤال مراوقرت در مطلرب سردی آن .ت خددشانیت و و عوقتی از اوقات به حسب حاج

در اسحصرار  ،اگر والیت عزی به آن معاسی که از سظر لغدی و آیات استفاده کرردیم کنیم.می

الت پنج سفر رسالت سبدده است، آدی رسالت سداشته، ولد رساین پس قبل از  ،پنج سفر است

و  طرف خداوسد که خددب را اوالً وحی القاء سشده است ازو جزئی، آیا آدی به او رسالت 

بعد حدای  را و بعد فرزسداس  را و بعد کسراسی کره در طردل مردتی کره آدی زسرده بردد و 

ها سبدده یا غیر آدی بدده، آیا غیر آدی لدی و سده و ستیجه و... رسالتی از آدی در میان ایناتد

داشته باشرد، اگرر  یالتپس این آدی باید رس .طدر سیستکسی رسدل بر آدی بدده، قطعا این

 اولیاء عزی من الرسل شد. پس آدی فرد ششم  ،آدی رسالتی دارد

 منهاج داشته. ،شریعت سداشته -
 ،ما یک دین داریرم منهاج چیست، آن هم شریعت است، شریعت مگر چیست، اصالً -

 روی این فکر کنید. ،یک شریعت
 شته باشد، در مدرد اولدالعزی بددن، چه لزومی دارد که حتمًا شریعت دا -
 اسد.شدد، سص آیات است که محدر شرایع اولدالعزیمی شریعتاولدالعزی بی -
امرا اولردالعزی  ،هستند کسراسی کره شرریعت دارسرداولدالعزی بدون شریعت سیست، اما  -

 ،سباشند
آدی « شرریعة مسرتقلة»معنی والیت عرزی چیسرت، معنری والیرت عرزی ایرن بردد کره  -

 . بلره،کسری سبردده کره آدی ترابع او باشرد قله، ترابع کرهشریعت تابعه داشته یا شریعت مست

چنررین تررا مو ه ، تررابع سررد  هسررتندشررریعت تابعرره دارسررد هسررتند، از سررد  ئی کرره بعررداسبیررا

اما ایرن جهراتی کره در والیرت عرزی از  .االسبیاء وحی منقطع شداز خاتمکه االسبیاء و خاتم

له باشد، اگر آدی شرریعت مسرتقله که باید شریعت مستق فرمددیدمی ،آیات و لغت فهمیدیم

شریعت سداشته باشد ولرد یرک حکرم، آن یرک حکرم هرم  یا باید اصالً ،سدارد تابع کیست

خداوسد به او خطراب کررد کره ایرن  ،شریعت است، خدد جناب آدی وقتی که در جنت بدد

این حکم بدد یا سه، بله، بررای خرددب شرریعت مدقتره بردد،  ،کار را سکن و آن کار را بکن

ا قمْلنَا اهْبِطمدا مِْنها جَمیعرًا فَِِمَّر»بعد از اینکه  ،کنیمبله، ما مرحله بعدی را داریم حساب می

کنیم، الزی است بررای رسریدن البته ما راجع به آدی مقداری بح  می 1«یَْأتِیَنَّ ممْ مِنِّي هُدىً

رسرالت آدی دلیرل  آدی و ع  در رسالت چه بدد، اصرالً   را بکنیم کهبه جداب این بح
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امرا  ،کنیم، در تفسیر هرم هسرتعر  می تًااز قرآن دارد یا سه، این بحثی است که ما اشار

  ، ما باید بح  کنیم.آسچه در تفسیر هست کافی سیست
هرم در این مرحله سدی که اگر والیت عزی چناسکه ما دیرروز عرر  کرردیم و مقرداری 

آدی دارای شرریعت  و در چنرد جرای تفسریر روی ایرن هرم اصررار هسرت کرهتفسیر هست 

ای اگرر آدی دارای شرریعت مسرتقله. باشرد سیسرت فرروع دارایشریعتی کره  ،مستقله سیست

 د و غیرر دارگشرع سدارسد یا شرع تابع شرع دی پس یا اصالً سیست که شرع من الدین است،

د کره برر خرالف مراحلری اگر شررع سردار یعت مستقله دارد.. شرچیزی سیست از مدرد سدی

 ،دها و اگرر شررع داره رسرد بره اسسراناست که ما طی کردیم که حیداسات شرع دارسد تا چ

 ،اگرر شررع دارد .ولی تابع شریعت دیگر است، شریعت دیگری سبردده ترا آدی ترابع آن باشرد

، تشرکیالت  م  کرم باشردولد هرچه احکرا ،شریعت مستقله است ولد هر چه بسیط باشد

ولکرن خردد شرریعت مسرتقله برددن یکری از  فچدن در مرحله اولی است بسیار کم باشد،

معاسی والیت عزی این بدد که دارای شریعت مستقله باشد. حرال در ایرن جریران آیراتی را 

 تدجه بفرمایید.

 آسها هم شریعت داشتند،  ،مدجدداتی که قبل از حضرت آدی )ع( بددسد -
 ته باشند.باید داش -
 شدد تابع آن باشد،سمی اخیرهشریعت  -
جناب آدی )ع( خددب افضرل از آسهرا وقت آدی تابع آن سبدده، چرا، برای اینکه هیچ -

چردن  1«ِِسِّي جاعِلٌ فِي اْلأَرْ ِ خَلیفَرةً»شدد ، در محادنه خدا با مالئکه معلدی میبدده کالً

  .آسها منقر  شدسد
 ]سؤال[ -
تداسرد باشرد، تر اسرت سمیشریعت پیغمبری کره از او کدچرکوقت پیغمبری تابع هیچ -

 طبعرًااسبیاء آسها هم  ،تر بددسدتر و کدچکخیلی پست ،سداهای قبلی که سسناساسسان قطعًا

 حتمرًا ،ولری چردن دارای تکلیرف بددسرد ،طدرسد، ما از اسبیاء آسها خبر سرداریم اصرالًهمین

چردن  دتبعیت کن یآدم بشدد از آسها مثلِ کهولکن رسل آسها رسلی سبددسد  ،رسلی داشتند

مقردی اسرت و  آسهرا آدی خددب و سسل  و همچنین مقای و عصرمت و شرریعت  از همره

 شدد که عالی از داسی تبعیت کند.سمی
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ترین مرحله تکلیرف بردده ای بددید که تکلیف آسها پاییناینکه گفتید آسها در مرحله -

بسریاری از ایرن احکرای فرعری ثالً در آن زمران کررده، مرو به همین خاطر عقل کفایت می

 سبدده، مثالً قتل سبدده، لدا  سبدده...
در  .یکی همان است کره در چنرد جرای تفسریر بحر  کرردیم ،یمرما سه احتمال دا -

شردد بدی شریعتی و دیرن الهری کره وحری آیک احتمال اینکه بله  .مدرد این جداب داریم

عقل اسسان محدر اصرلی هردایت تکردینی اسسران  فقط این بدده که فطرت اسسان و ،سبدده

پررس  ،گیررردمی غبارهررایی روی عقررل را ،گیررردمی هررایی روی فطرررت رااسررت، منتهررا غبار

غبرار کرم  ،فهمنردمی غبار زیاد است بیشتر عد ی .فهمندمی عد ی فطرت و عقل احیاسًا

یرا برطررف  غبراری سباشرد اما اسساسی که روی فطرت  اصرالً .فهمندمی است کمتر عد ی

ترداسیم داشرته سمی چنرین اسسراسی که برطررف کنرد، غباری سباشد و روی عقل  اصالً کند

حرف شما شراید ایرن باشرد، کمرا اینکره مرن در  .آن غبار را ازاله کند باید خداوسد ،باشیم

ست بح  اخالفت آدی  مربد  بههمچنین در آیاتی که  و طدر مفصل سدشتمسدره سد  به

ره داریم و این معنا را ما در آسجا تأکید کرردیم کره حراال قبردل سرداریم مفصل در سدره بق

شرریعت عقرل اسرت،  که کرافی سیسرت، که شریعت مراحلی دارد، یک شریعت فطرت است

پرس عصرمتی در  ،هایی هسرتها غبارها و بر روی عقلکافی سیست، چدن بر روی فطرت

که خداوسرد برا وحری خرددب اول قدی وحی است    شریعت سدی،شریعت سدی. کار سیست

مرتبره  کمرتبره وحری جنبره سرلبی دارد یر کجنبه سلبی درست کند سه جنبه ایجابی، یر

اگر کسری بگدیرد شرریعت . داردجنبه ایجابی فقط دارد یا  را هر دو، ایجابیو جنبه سلبی 

فقط جنبه سلبی دارد، یعنی چه، یعنی آن غبارهرایی کره روی  ،اولی که برای آدی )ع( بدد

آن غبارهرایی کره برر عقرل آدی بره حسراب  ،آدی به حساب اسفصال از وحی اسرت فطرت

ولذا کرل کترب آسرماسی و ]...[  کندمی اسفصال از وحی است، وحی آن غبارها را برطرف

 ترذکر ،دهند بره احکرای فطرریمی تذکرما را هستند،  ذکریٰ ،و قرآن شریف دین کل شرایع

 ست که برطرفا این ذکریٰ مرتبه کی  است سدعو د دهند به احکای عقلی، منتها ذکریٰمی

. یرک رت خدب بفهمد، این یک مرحله اسرتفط ،ها را که عقل خدب بفهمدند غبارنکمی

ولری مدافر   ،گردییممی پس مرا ،رسدسمی آسچه را عقل شما دهند،می چیزی هم ،سهمرتبه 

ایرن  ،ی داردی در مرحله اولی اسرت کره جنبره سرلبایک ذکر .است پس ذکریٰ ،عقل است

 اینجرا .ریرزدمی مرحلره دوی آب حاال حد  تمیز است. ،زسدمی کنار ها را از حد لجن

ی مرحله اولی است بررای اکه اول ذکر طدر باید تقریب به بیان بشددینوحی در قدی ا هم

اید بفهمد بدون غبرار، شفهمد بدون غبار و عقل آسگدسه که اید بشاینکه فطرت آسگدسه که 
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 ،اسرت یی مرحلره اولراایرن ذکرر .برردمی هرا را از برینآید و ایرن غبارمی الهیاین وحی 

ی غیرر اذکرر است. ی مماسااین ذکر .عد فطری تمایی در بُاذکر ،عد عقلی تمایی در بُاذکر

، بگیرر طردراینروزه  ،ناسمراز بخرد طردراین گدید کهمی آید ومی مماس که تفصیلی است

 کرن. معاشررتطردر با مردی این عبادت بکن، طدربکن، اینطدر ذکر طدر حج بکن، ایناین

در ایرن مرحلره گدیرد ایرن کرار را بکرن، اینکره میاین مرحله دوی و مرحله ایجابی است، 

فطررت کفایرت  .اگرر غبارهرا بررود ،عد عقلی خددعقل کفایت دارد در بُ .عقل کافی سیست

چنرین  باالتر که جنبره ایجرابی اسرتعد اما در بُ .اگر غبارها برود ،عد فطری خدددارد در بُ

مرا چگدسره عبرادت کنریم، چگدسره روزه  در صردر عبرادات، مخصدصًا بکن و چنان سکن،

عبادت کنیم، باید حج  چگدسهباید سسبت به ح  سبحاسه و تعالی عابد باشیم، اما  بگیریم،

مکره  یم، آیرا دردور حر  بگررد گدسهم که ما دور ح  بگردیم، چبکنیم یا اینکه کاری کنی

آن  .اولری کرافی سیسرت کرهی درجره دوی اسرت ااین خصدصیات ذکر ،باشد یا جای دیگر

شرریعت  ،لری اسرت کره شرریعت آدیچیزی که بنده گفتم و سدشتم در چند جرای تفسریر اوّ

سه عقرل فقرط کره غبرار دارد، غبرار عقرل و  ،سه فطرت فقط که غبار دارد ،مرحله سدی بدد

 ،ای عقلیه محضره کره غبرار سرداردکفطریه محضه و احاحکای  ،غبار فطرت را برطرف کرد

 کنم.می عر  ن اشکال دارد که اشکال آن را بعدای .این شریعت آدی بدد
 ]سؤال[ -
بعد شریعت سرلبیه اسرت کره عرر   ،عد اول فطرت عقل استآن در فطرت است، بُ -

ی ه کرافیسرلب ، شرریعتخرداهیممی بعد شریعت ایجابیه است، مرا شرریعت ایجابیره .کردیم

 .سیست
 ]سؤال[ -
هم عهرد دوی  ،است هم عهد در فطرت و عقل 1«َُعْهَدْ لَمْ َُ»این  گیرد.این همه را می -

است در ازاله غشاوات و غبارها از عقل و فطرت و هم مرحله سدی اسرت کره ایرن کرار را 

بره چره دلیرل الزی  کنیم.مری ، ما در اینجا به این ایجابیات اشارهاست بکن، این ایجابیات

داسیم چگدسه او را اید بب ،بشناسیم عقالً ،بشناسیم بدد رساالت، چدن ما باید خدا را فطرتًا

شریعت مرحله دوی کرافی سیسرت کره فقرط برطررف  ،این بداسیم چگدسه . برایعبادت کنیم

ی برطررف شرد غبارهرا اگرر داسیم.تا ما بداسیم، سه، مرا سمری کنند غبارهای عقل و فطرت را

داسیم باید عبادت کررد و می ،ی سیستللاسیم باید عبادت کرد و هیچ  دمی فطرت و عقل،
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، ت کره بایرد پیغمبرر بیایردعد ایجابی وحی اسبُ گدسه، این چچگدسهاما  .عدی سیستهیچ بُ

ایرن  ، اینگدسره معاملره کرن.روزه بگیرر اینگدسره ،سمراز بخردان اینگدسرهبگدید که  سذیر بیاید

 ایرن جزئیرات را کره صددرصرد اسرت، و فطرت تکه صددرصد اس که عقل هاییاینگدسه

، بایرد علت تعدد شرایع اسرتمقداری از آسها این جزئیات به عناوین متعدده که  ،فهمدسمی

و شرریعت فطررت  هشدد گفرت شرریعت آدی فقرط شرریع عقرل برددسمی پس بنابراین بیاید.

 ، این مرحله اولی است.هبدد

ها برا تفکرر بیشرتر روشرن کنیم تا جدابمی در این آیات بح  ما آیاتی داریم که فعالً

مگرر مرا سرداریم در آیره مبارکره . جداب هسرت سدعچدن سه  ،شدد که چه جدابی باید داد

 ،بایرد بحر  شردد این آیه خددب محردرًا 1«كانَ النَّاسُ ُممَّةً واحِدَةً فَبَعَ َ اللَّهُ النَّبِیِّینَ»بقره 

زسرد بره اعمر  می «کانَ» «كانَ النَّاسُ» .شدد یمی است که باید بح ظبسیار عمی  و ع آیه

 یم،کنمری بحر  را سراس مدجردد مرا فعرالًاز وقتی که ساسی در کرار بردده،  ما ی، اعماق

خداوسردی  طبعرًاو « كانَ النَّاسُ ُممَّرةً واحِردَةً» .جد ما آدی است اولین شخص ساس مدجدد،

به ما ، سداردی که منقر  شدسد های قبلکاری به آن ساس ،کندمی ها صحبتکه با ما ساس

بعرد  . «كرانَ النَّراسُ ُممَّرةً واحِردَةً»و معلردی اسرت  که معروف اسرت یاین ساس. ربطی سدارد

زمران  «کرانَ»، دهردمی چه معنرا «کانَ»هایی در اینجا هست که البته احتمال «فَبَعَ َ اللَّهُ»

بعرد خردا  ، کم باشد یا زیاد،ددر  اللت بددس ،بددسد ةًواحد زماسی امةً یکیعنی در  ،است

یعنی طبع مرردی « كانَ النَّاسُ ُممَّةً واحِدَةً»یا سه کنیم. ما روی این بح  میبع  سبیین کرد، 

بعرد  «فَبَعَر َ اللَّرهُ النَّبِیِّرینَ». منهای وحی این بدد کره همره در حیررت و سررگرداسی بددسرد

ما یک بعد زماسی داریرم و یرک بعرد  است.بعد شأسی  ، اینستسیزماسی  این بعدِ ...خداوسد

یعنری  کرردیم،، یعنری از اول کره چنرین بردد چنران کردیمزید چنین بدد پس چنان  .شأسی

زیرد مردتی سره، مرتبره . یرک ه اگر این و رعیت سیایرد درسرت بشرددسبدد ک طدری و ع او

این دو احتمال در آیه هسرت کره رکرن احتمراالت در آیره  .بعد درست  کردیم ،چنین بدد

 ست. ا

بددسرد، یعنری  «ُممَّرةً واحِردَةً» ما روی احتمال اول، مدتی مردی« كانَ النَّاسُ ُممَّةً واحِدَةً»

معنی سدارد که همه هدایت بشدسد. همه در راه بددسد، بعد پیغمبر آمد و  همه گمراه بددسد،

اینکره  همه در راه سیامدسد تا چه رسرد قبرل ،ها آمدسدپیغمبر شدد!اختالف شد، اینکه سمی

 «ُممَّرةً واحِردَةً»پرس . اینکه سیست ،مردی به خددی خدد همه هدایت بشدسد ،ها بیایندپیغمبر
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« کراسدا  رالالً» .باقر )ع( بسیار اینجرا بجاسرت و مناسرب اسرتروایت امای 1«کاسدا  الالً»

ولرد  ،کره هردایت الهری در کرار سباشرد سررگرداسند دیگرر وقتریهمه سرگردان بددسد، چرا، 

ولکن باالخره حکم و شریعت الهی در  ، ولد باال و پایین باشد،ها گدساگدن باشداسیگردسر

رینَ النَّبِیِّرینَ اللَّرهُ فَبَعَر َ»بین آسها سبدد چدن وحی سبدد، بعد چره،  چره از « مُْنرذِرینَ وَ مُبَشرِّ

 .ل برددآدی رسرد ،فرمدد، آدی که سبی سیسرت« النبیین» کنیم، اوالًمی طدر فکر، ما اینزماسی

 فَبَعَر َ»پرس  .آیردمی بره دسرت در آیات با فکر ،زحمت از آیاته تازه رسالت ایشان هم ب

کمرا اینکره در آیرات  ،به حساب اولدالعزی من الرسل باید از سد  شرروع شردد« النَّبِیِّینَ اللَّهُ

از  عَرَشرَ  از اول 2«شَرَعَ لَ ممْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّى بِهِ سمدحرًا»این مطلب معلدی است ای متعدده

سه  ،کندمی سد  و ابراهیم و مدسی و عیسی را قاطی .آدی سیست با حساب کجا شروع شد،

ما یک دین داریم که اصل طاعرة  .خداهد شرایع را بیان کندمی اینکه شرع ما آن است، سه،

اسرت شعبه  پنجیی از این دین، این دین دارای هااهلل است و یک فروعی از این دین، شعبه

پرس قربل   .اسرت« شررع مرن الردین»قدی اول « شَرَعَ لَ ممْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّى بِهِ سمدحًا»که 

 ،بنابراین ابتدای شرریعت ،سبدد «شرع من الدین»قبل  سباید باشد، وقتی که« شرع من الدین»

 پرس ابتردای ،شرریعت آدی سبردد یوقتی ابتدا کنیم.ای را بح  می. ما جنبه سفیآدی سیست

 «. ما وَصَّى بِهِ سمدحًا وَ الَّذي َُوْحَیْنا ِِلَیْكَ»شریعت سد  است 

برای « شرع من الدین»طدر اسسان خیال کند که قبل از جناب سد  )ع( که اول پس این

، یرک آیره در سردره هجا شروع شرد، پرس قبرل چراز آس ،و اولین سبی اولدالعزی استاو بدد 

خیلری مقرای  3«وَ رَفَعْنَاهُ مَ اَسًا عَلِیًّا * ِِدْرِیسَ ِِسَّهُ كاَنَ صِدِّیقًا سَّبِیًّا وَ اْذكمرْ فىِ اْل ِتَابِ»  مریم

 ،از بعضی از اسبیراء براالتر، ادریرس برین آدی و سرد  بردده ،از خیلی از رسل باالتر ،باالست

وَ اْذكمررْ فرىِ »ادریس از اجداد سد  اسرت، ادریرس کره برین آدی و سرد  اسرت . شکی سداریم

 ،صدی  در باالترین مراحل صدق است، صدق دروسی«  ِتَابِ ِِدْرِیسَ ِِسَّهُ كاَنَ صِدِّیقًا سَّبِیًّااْل

صدق عملی، در تمای مراحل آن  ،صدق عقیدتی ،صدق فکری ،صدق علمی ،صدق بروسی

داشرته  ،باالترین قله صدق را در و ع خددب در بین کساسی که در زمران خرددب بددسرد

 سبدت باالتر از رسالت است. ،کردیم بحثی که قبالًحسب ه برک« ابیًّسَ»است 

 بعد سبدت، ،چرا اول مقای صدی  بددن را فرمدد -
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لقمران  .اسد سبری سیسرتندها صدی  هستند و سبی سیستند، ائمه ما صردی چدن بعضی -

کما اینکه براالتر از رسردل  ،سبی بددن باالتر از صدی  بددن استسبی سیست. صدی  است، 

 .تبددن اس
 اگر باالتر رفت، چرا بالتأخیر است، مؤخرًا ذکر فرمدده، -
فالسی فا رل اسرت و مجتهرد، مجتهرد برددن  است، مثالًذکر فرمدده مؤخر را باالتر  -

 شدد گفت مجتهد است و فا ل.سمی ،کندمی باالتر است و بعد ذکر
آیره بقرره سفرمردد  مگرر در ،سبری اسرت« اوَ اْذكمرْ فىِ اْل ِتَابِ ِِدْرِیسَ ِِسَّهُ كاَنَ صِدِّیقًا سَّبِیًّ»

  شرد، پرس پس قبل از سرد ،پس آغاز بعثت سبیین باید از ادریس باشد 1«فَبَعَ َ اللَّهُ النَّبِیِّینَ»

تا، اگر آدی )ع( را هرم حسراب سکنریم کره دارای ش  فعالًتا شدسد، بنابراین اولدالعزی چند

ایشران دارای مقرای سبردت اسرت و  ،باالخره ادریس که بین آدی و سرد  اسرت ،رسالت است

 ،جمع محلی به الی است و جمع محلی به الی استغراق است« النبیین« »فَبَعَ َ اللَّهُ النَّبِیِّینَ»

پس حداقل یا حد متدسط فرد اول اسبیایی کره خداوسرد مبعردر کررده اسرت کره براالتر از 

رسرالت  رد، آیا اصرالًجناب ادریس است. پس ما چه کنیم، اینجا چه باید ک ،رسالت است

کره  آیرا قبرل از سرد  هرم ه،سبدت بدد« فَبَعَ َ اللَّهُ النَّبِیِّینَ» .قبل از سد  سبدده که دروغ است

 و همچنرین آیره 2«ِِنْ مِنْ ُممَّةٍ ِاِلَّ خاَل فیهرا سَرذیرأ»سبدده، به چند دلیل بدده  برای آدی است،

ایرن را مرن  3«ال طرائِرٍ یَطیررُ بِجَناحَیْرهِ ِاِلَّ ُممَرمأ َُمْثرالم ممْوَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِري اْلرأَرْ ِ وَ » اسعای 

 آقایان فکر بفرمایید. ،کنممی مطر 

 اینجا سه مرحله داریم، قبل از جناب سد  )ع( چنرد مرحلره اسرت، یکری اینکره اصرالً

هیچ رسالتی سبدده است، این به چند جهت دروغ است، یک جهت که جناب ادریس سبری 

بره  ،پس مبعدر بدده و مبعدر بدون وحری کره سیسرت ،شددمی شامل او« النبیین»بدده و 

بعثت از طرف ح  سربحاسه و تعرالی بعثرت  ، چدنمبعدر به وحی بددهچه مبعدر بدده، 

د در میان گروهری از مکلفرین کره وحری دشمی برای معصدی است و این معصدی اسگیخته

ادریرس سبری  ،شرددمی یم از ادریرس شرروعبگردی ؛شردد. براالترسمی خدا را بگدید، پس این

گردییم اگرر آدی می امرا آدی سره، ،تاسرتپرس برا ادریرس ش  ،عزی اسرت ادریس ولیّ ،است

عر  کردیم، پرس آدی  قبالًما بنابراین مخالف با آن جهاتی است که  ،دارای شریعت سبدده

 ، چه باید کرد،سداولدالعزی شدهفت ، پس هفتم شد
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سردمی را شرما فکرر  ،کنممی ه من دو احتمال را حاال عر اینجا سه احتمال است ک

همران کره در  و قابل تفکر است، احتمال اول که قابل بح  است و قابل قبدل است .کنید

 تراآسجا به این مرحله رسیدیم کره  ،سدره سد  مفصل سدشتم و در سدره بقره هم همچنین

عردر بره شرریعتی از شررایع ، کره آدی مبفرمردده باشرندجرایی سدیردیم مرا این مرحله هرم 

جنبره سرلبی فقرط بلکه مبعدر بدده است به شرریعت عقرل،  ،که ما داریم سبدده ایخمسه

هررای از عقررل و و غبارها غشرراوتآدی )ع( فقررط جنبرره سررلبی را دارد کره ازالرره آن  اسرت.

احکرای مطلقره عقلیره و  صررف بردده اسرت و ترذکر بره دی به احکای عقلریِکفطرت و مح

شردد ، میقبردل داشرته باشریمچنردان تداسیم سمی لیو ،ما این را سدشتیم است. فطریه بدده

خردا را  چگدسرهبررای اینکره پرس آدی  شردد قبردل کررد. چررا،روی آن فکر کرد، ولری سمی

خداسرت خردا را هرکس هر طدری که میخداست، می دل  طدری کهکرد، هر می عبادت

عمردمی  حالرتیرک ما کرد، زیرا می تعباد چگدسهگفت، می ذکر کرد، چگدسهعبادت می

اینکره اسسران بایرد عابرد رب باشرد  .اما این کرافی سیسرت ،داریم که اسسان باید عابد باشد

مقررر  ایرن چگردسگیاگرر  ،را بایرد خداوسرد مقررر کنرد چگردسگیعبادت کند، این  چگدسه

ف و این خدد مدجب اختال خداهدهرکس هر طدری که می ،شددمی اختالف اصالً ،سشدد

 تداسد باشد.سمی شدد. این قابل قبدلمی تادر عباد

 ]سؤال[ -
 اصالً کسی سبدد که اختالف بشدد، فقط آدی بدده و حدا. -
بررین دو فرزسررد آدی اخررتالف شررد و همرردیگر را کشررتند، ایررن چرره فرمایشرری اسررت،  -

هرم سدارسرد سابقه  به آن حد اختالف شد، اصالً ،همدیگر را کشتند، قابیل هابیل را کشت

مرن  ،مرا دو احتمرال دیگرر داریرم کره شرما فکرر کنیرداز جریان سابقین عبرت بگیرسد.  که

 چدن در این دو احتمال جداب هست. ،گدیمسمی
نَا لِمَا تمحِبُّرهُ وَ عَظِیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقمرِِْیمَانِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصمدُورَسَا بِنمدرِ اْل رَ ْاللَّهُمَّ اْش»

 «. َاهُنَا عَمَّا لَا تمحِبُّهُ وَ لَا تَرْوَ جَنِّبْ َاهُ تَرْ

 «.کممْوَ السَّلَایُ عَلَیْ»


