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 ترت رسلبندی مباحث در ف  جمع

 

 یعَل  وَ  مُحَمَّدٍ یعَل  اللَّهُ یص لَّ وَ ينَاْلعال مِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 بحهث و بحهث نیهجهه اينت و ديرسه انیهپا بهه هيرسال و هيرسول راتتف در ما بحث

د، این ستنين یرسال ای یرسول دعوت از یخال گاههيچ نيمکلف نکهیا در گذشته مربوط

لِ بَعْدَ حُجَّةٌ اللَّهِ عَل ى لِلنَّاسِ یَكُونَ لِئ الَّ» شد که  چهه ،راتتهف اخهتال  بها البتهه 1«الرُّسهُ

 رتتهف سه ،ين وقه  وقه هيچ یرسهول رتتهف البتهه ،یرسال رتتف چه و یرسول رتتف

 ،باشهد مشهکل ایه باشهد، آسهان ایه رسهال  نیها به یدسترس که رسال  بقاء با یرسال

 ماننهد باشد محرفه ريغ رسال  ای ليانج و تورات مانند باشد محرفه رسال  ای رسال 

 هيهبالغهه ال  حجه  و هس  تکليف موارد نیا تمام در ا،هنیا از قبل گرید یهاکتاب

 ترآسان نًااياح و اس  ترمشکل انًاياح البته هيبالغه ال  حج  به وصول گرچه ،هس 

 مها یرسهول رتتهف به راجع بر حسب نقل ن ج،( ع) نيمؤمنراليام از را یجمالت. اس 

ه يرسهول راتتهف کیه خاص، یرسول رتتف به راجع البالغهن ج از باز اکنون. میخواند

 الرساالت ولکن( ع) نوح و سیادر نيب و سیادر و آدم نيب ةيرسول رةتف» میدار گذشته

 الرسهل مهن العزم یاول من نيميعظ نيينب نيب ةيرسول رةتف ة ولمتواص و ةمتواتر کان 

 لم و ةيرسول رةتف طبعًا نيالرسول ینهذ نيب رةتالف هذه یف( ص) محمد و( ع) حيالمس
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 ةالمرحله ههذه عهن عبارة ةيالرسولفی الفترات  اصعب المراتب ولکن هيرسال رةتف کنت

النجيههل قههد حرعفهه  عههن ج ههات الثالثههة  ن کتههب اح سههبحانه و تعههالی التههوراة و ا

  .«اشراع ما

ل هُ» :251از صهفحه  کنيمروایاتی که ما اینجها نقهل مهی  مِهنَ ف ْتهرَةٍ حِهينِ عَل هى أ رْسهَ

ُمْ ق هدْ اْلكِتهابِ أ هْهل  یها» کهه اسه  نيهمه ههم هیآ س ،ين رسال  رتتف 1«الرُّسُلِ  جهاءُك

، رودیمه رسهول «الرسل من الرساالت، من ال» 2«لِالرُّسُ مِنَ ف ْترَةٍ عَلى ل كُمْ یُبَيِّنُ رَسُولُنا

لِ مِهنَ ف ْتهرَةٍ حِهينِ عَل ى أ رْسَل هُ». اس  یباق رسال اما   ورتهف یمعنها بهه رتتهف و «الرُّسهُ

، نهه سسهتی، نيهيالنب نيبه شهد حاصهل رسل ارسال در یانقطاع. اس  انقطاع س ،ين

 مِهنَ هَجْعَهةٍ طُهولِ وَ»فترت سستی نيس ، فتور سسهتی اسه ، فتهرت خاموشهی اسه . 

و طول ضالل من االمم و اتجاه من الضالل من االمم، االمم التوراتية و »یعنی: « اْلأُمَمِ

 «. االنجيلية و من علی ذلکما من امم التکليف

 افتعهال اماعتهز. نهدارد اماعتز دارد، دیشد مقابل که یوقت فتنه «اْلفِت نِ مِنَ اعْتِز امٍ وَ»

 اما ،هس  فيتکل خیتار طول در طانيش طر  از هافتنه. یقو عزم یعنی ؛اس  عزم از

 طورهبه هيهرحمان یههادعوت ،هيسهيابل یهافتنهه مقابهل در اسه  حاصهل کِفاح چون

و البد من الکفاح ». شودیم حاصل فاحک از این ج   اس ، موجود متواصل و متواتر

و البد من أن تتقدم لالایمان بين االیمان و الالایمان بين بالغ االیمان و بين دعوات ا

ایهن «. علهی الالیمهانالدعوات االیمانية علی الدعوات الالیمانية حتی یتقدم االیمهان 

 اسه ، برابهر گریکهدی با کنندیم مصر  که ییروهاين گاه مانیالا و مانیا. اس  حکفا

 انهس و جهن نياطيشه کهه ییههاهم  و روهاين ،یعقل ویرين نه مان،یالا یروهاين گاه

 گههاه و بهود خواهنهد ترفيضهع نيمههؤمن طبعهًا کهه اسه  شههتريب گهاه کننهد،یم صهر م

 سهلب ،بجایا و سلب بُعد در رسانندیم مصر  به نيمؤمن که ییهایسع و ها يفعال

 محققًا( جع) امر یول زمان در سوم انیجر نیا و اس  تریقو مانیاب جایا و مانیالا

ال » کجاسه   «اْلفِهت نِ مِنَ اعْتِز امٍ»ولکن «. اليةاعترامٍ من الدعوات الرس»که  بود خواهد

علهی بطبيعهة الحهال االتوماتيکيهة الفهتن االبليسهية نجد اعتزامًا من الفتن حتی تتقدم 

فترة الرساالت، انما اعتزام فی فترة الرسل و ليس هنالک الدعوات الرحمانية ال تحصل 

و بين خاتم النبيين )ص( و لماذا  ن فی الفترة الثالثة الرسولية بين المسيح من الفتن 
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مهات و محهورٌ رسهولی هنالک محوران عظيمان للدعوة الی شریعة اح محورٌ رسهولی 

 «. محرع 

 دعهوت محهور نیها پهس ،نداش  وجود که یرسول( ص) نييالنبخاتم و یسيع نيب

 ليهانج و تهورات باشد، ليانج و تورات در که یرسالت محور ، نيس .اس  معصوم که

 لِمَها آمَنُوا الَّذینَ اللَّهُ ف  َدَى»: بقره هیآ در که هس  مطلب نیا البته. بودند  محرع هم

راطٍ إِلى یَشاءُ مَنْ یَ ْدي اللَّهُ وَ بِإِْذنِهِ اْلحَقِّ مِنَ فيهِ اْخت ل فُوا ت قيمٍ صهِ  النَّهاسُ ُهانَ» 1«مُسهْ

 لِهيَحْكُمَ بِهاْلحَقِّ اْلكِتهابَ مَعَ ُهمُ أ ْنز ل  وَ مُْنذِرینَ وَ رینَمُبَشِّ النَّبِيِّينَ اللَّهُ ف بَعَث  واحِدَةً أُمَّةً

 الَّذینَ ،الَّذینَ اللَّهُ ف  َدَى»2«أُوتُوهُ الَّذینَ إاِلَّ فيهِ اْخت ل فَ مَا وَ فيهِ اْخت ل فُوا فيمَا النَّاسِ بَيْنَ

 کتهاب در بودند ليجان و تورات اهل که یکسان ل،يانج یعلما تورات، یعلما«. أُوتُوهُ

 فقه  نبهود، ینظهر اخهتال  فقه  اخهتال . کردنهد اخهتال  ليهانج و تهورات ،یوح

 از ینصوصه حسهب بهر. کردنهد فیهتحر ههانیا را یوحه همادع بلکه نبود، چه اختال 

 نیا تعارضات و تناقضات از ل،يانج و تورات خود از که آنچه و قرآن مقدسات اتیآ

 کهه یکسهان یابيدسهت نیبنابرا. س ين یوح صخال هک ميف میم م،يف میم کتاب دو

 قیحقها خواستندیم اگر یليانج مردم و یتورات مردم از ،بودند «اح ليسب یف سالک»

 فیهتحر چهه و اسه  فیهتحر چهه بف منهد و آورنهد دس به را ليانج و تورات یوح

 تهرکم نیبنهابرا ،باشد مشکل کار حق اهل یبرا که یوقت. بود یمشکل کار نیا س ،ين

 یحال و یمال یهایناراحت و عقبات بگذارند، سر پش  را مشکالت که هستند یکسان

 جلهوه باطهل اههل نیبنهابرا. برونهد حهق دنبهال بهه و بگذارند کنار را ن ایا و یعمر و

 دهنهد،یم مقهام دهنهد،یم عنهوان دهنهد،یم مهال باطل، یبرا که صورتی در. کنندیم

 او دنبهال اس ، چنان اس ، نيچن اس ، حجةاالسالم اس ، اح یآ دهند،یم عظم 

 عهالم نهه اسه ، طلبهه نه کند، کار و کند فکر یکس احکتاب محور بر اگر اما .روندیم

 اعْتِهز امٍ»جها نیا البته. اس  یاحترامیب و لگد و گاز و فحش احترام یجابه بلکه ،اس 

ا کان اهل الکتاب بين المسيح و محمد و نحن نعيش اعتزامٍ من الفتن. کم« »اْلفِت نِ مِنَ

کانوا قلة فهی قلهة و اههل الباطهل کانوا یعيشون اعتزامًا من الفتن،  ن اهل الحق )ع( 

 کهه مها م،یهدار کهه ما دعوت و رسال  نبود، کتاب ،س ين که رسول چرا « ثلة فی ثلة

 شهده فیهرتح شهانليانج و تهورات کهه هاآن. میدار که مااز آن ا بدتر هستيم.  میدار
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 اللَّههُ ف  َهدَى»ف ميم کهه بقره می هیآ نیا از و بود مشکل یوح حق به وصولشان بود،

هؤالء الذین اختلوا »اس . « اْخت ل فُوا مَا»غير از « آمَنُوا الَّذینَ« »اْخت ل فُوا لِمَا آمَنُوا الَّذینَ

 بمثهل الکتهابين، من اهل الکتاب و ائتلفوا فی ما اختلفوا تحریفًا و تضييفًا و تجهدیفًا

ما هو المفرع و ما هو المناص من هذا هؤالء اختلفوا اختالفًا عامدًا عاندًا عاصيًا ولکن 

بهاح « آمَنُهوا الَّهذینَ»ههؤالء « اْخت ل فُهوا لِمَها آمَنُوا الَّذینَ اللَّهُ ف  َدَى»االختال  المعاند  

ا لما اختلفهوا ههؤالء االوغهاد ایمانًا صحيحًا و هم مکلفون طبعًا. هدی اح الذین آمنو

 بِإِْذنِهِ اْلحَقِّ مِنَ فيهِ اْخت ل فُوا لِمَا آمَنُوا الَّذینَ اللَّهُ ف  َدَى»ا غباش المحرعفون المضيفون 

  .«و المؤمنون قلّة« مُسْت قيمٍ صِراطٍ إِلى یَشاءُ مَنْ یَ ْدي اللَّهُ وَ

وْط  ل تُسَاطُنَ وَ غ رْبَل ةً ل تُغ رْبَلُنَ وَ بَْلبَل ةً نَل تُبَْلبَلُ»ها بوجهٍ عام مراحلی دارند، مؤمن  سهَ

و  اس امدهين یامتحان که یمادام1«أ سْف ل كُمْ أ عْل اُُمْ وَ أ عْل اُُمْ أ سْف لُكُمْ یَعُودَ حَتَّى اْلقِدْرِ

 یزنهدگ و احترام و مال و جان به صدمه مان،یا  یشرا به کردن عمل وداشتن ایمان 

 یريگمهؤمن شهد بنها ولی وقتهی. اس  ادیز مؤمن زند،ینم انسان  يوضع و یاحتر و

  يمحه در یحته داشه  ريهگ مهانیا  یشهرا بهه عمل و مانیا داشتن خودِ و آمد شيپ

 بهودن دیهزی جهرم، بودن نيحسامام ،مانیا  يمح در یحت اسالم، جو در یحت مان،یا

 مقهدار با این ابهتال. شوندیم حيصتم نيمؤمن نجایا صورت نیا درمقام باالیی دارد. 

 جرگهه در ،داشهتند مهانیا از ههم یریمقاد و داشتند مانیا یادعا که یکسان از یادیز

 از فيمرحله ضهع همان رب ای کنندیم کار مانیا ضد مانیا نامبه ای شوندیم واقع کفر

بهين « اْلفِهت نِ مِهنَ اعْتِهز امٍ»«. اْلفِت نِ مِنَ اعْتِز امٍ»: شودیم نیا نیبنابرا. مانندیم مانشانیا

، سه ين رسول چرا . بود ترسخ  بله ،بود ترسخ  معنا کی بهالمسيح و محمد )ص( 

 و تهورات ههاآنما مشکلی نداریم، اما کتاب آن ا محرع  بود، کتاب ما محرع  نيس . 

 اللَّههُ وَ بِإِْذنِهِ اْلحَقِّ مِنَ هِفي اْخت ل فُوا لِمَا آمَنُوا الَّذینَ اللَّهُ ف  َدَى». بود محر  شانليانج

راطٍ إِلهى یَشهاءُ مَنْ یَ ْدي ت قيمٍ صهِ مها بهه محرفهاتی رو  .سه ين محهر  مها کتهاب« مُسهْ

 ،مین اد سر پش  را احکتاب وآوردیم، ما به خياالتی رو کردیم، به ظنونی رو کردیم 

 یمعنها بهه ،اسه  تریقهو معنها نیها بهه ،اسه  تریقهو اآلن «اْلفِت نِ مِنَ اعْتِز امٍ» نیبنابرا

 ليهانج و تهورات خهالص یوحه کردن دايپ که یکسان از بود قصور وق آن. ما ريتقص

 . بود ریپذامکان ولکن ،بود مشکل اريبس شانیبرا
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ارٍ وَ» شهروتريپ تر،فعهال تر،یجد تر،یقو عزمش هافتنه «اْلفِت نِ مِنَ اعْتِز امٍ»  مِهنَ اْنتِشه 

 یبعضه اسه ، یقهو انتشهارش ههاوق  یبعضه اسه ، حق مخالف که یامور 1«اْلأُمُورِ

 کهم ههاوق  یبعضه ،اسه  ادیهز هاوق  یبعض یريجلوگ چون ؛اس  فيضع هاوق 

المخالفة لحق الوحی و الوحی الحق کان  منتشرة لمهاذا   اْلأُمُورِ مِنَ اْنتِش ارٍ وَ». اس 

ماحلةً، کان  بهال مهاءو و ال ن  قاحلةً، کا ن االرض، ارض الحصول علی الحق کان  

 . بود شده فیتحر هم رسال  نبود، رسول «کالء

 و مانیا محور بر که ییهاجنگ گرفتن، باالتلظّی: نار حرب « اْلحُرُوبِ مِنَ ت ل ظٍّ وَ»

. شهدیم جهادیا ش وات یمبنا رب که ییهاجنگ و شدیم جادیا مردم انيم در ع یشر

 ايهدن نهور چهون ،اسه  شهده خهاموش ايهدن نهور «اْلغُهرُورِ ظ اهِرَةُ نُّورِال ُ اسِف ةُ الدُّْنيَا وَ»

 نهور نکههیا نه ولکن. بود محر  هم رسال . نبود کار در یرسول. هارسال  و اندرسل

 و شهمس سهو خ قمهر، و شهمس کسهو . اسه  شهده پن هان نهور رفته، نيب از یکلبه

 رفتهه نيبه از قمهر ،اسه  هرفته نيبه از شهمس که س ين نیا شیمعنا  انیا قمر کسو 

. اسه  شهده دهيپوشه اشچ هره امها ،هسه  قمر ميدانیم هس ، شمس ميدانیم. اس 

 الهدُّْنيَا وَ»در اینجا ههم . اس  یترمشکل کار دهيپوش چ ره با نور منبع آوردن دس به

حی والو لم یکن هنالک اال  ن نور الدنيا عبارة عن نور الوحی الخالص  النُّورِ ُ اسِف ةُ

 ايهدن فریبنهدگی حاله  غهرور «اْلغُرُورِ ظ اهِرَةُ»وحی انجيل و تورات.  «الخليقة الکالس

 اگر یول ،ندارد یچندان فریبندگی قدرت نيمؤمن برابر در اما دهد،فریب می ايدن. اس 

 هيهال  نشهدهمحر  رسهال  کهه مهانیا محهوردعه و ما دسترسی به و شدند کم نيمؤمن

 کهه طورهمهان ،اسه  پن هان ج هان غهرور. شودیم ظاهر آن غرور پس، کم بود، اس 

 درون طانيش دهد،ینم نشان را خود یپن ان در برون طانيش و درون طانيش طان،يش

 هانیا. فریب بدهيم را شما ميخواهیم و ميهست طانيش ما: ندیگوینم برون طانيش و

 خورد، قسم 2«النَّاصِحينَ ل مِنَ ال كُم إِنِّي قاسَمَ ُما وَ» ناصح عنوان به رحمان، عنوان به

 عنوانبهه طانيشه. دفریهب دا و آمهد شيپه طانيشه ناصهح عنوانبهه. مهسهت ناصهح من

 بهه تکهذیب عنهوان بهه باشهد کذاب یکس اگر. رودینم دنبالش به یکس د،یايب طانيش

 . باشد کذاب مانند خود او که یکس مگر ،رودینم دنبالش به یکس د،یايب جلو حق
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نفهس،  طانيشه. اسه  غ هرور طانيشه. اسه  پن هان غهرور کیه ايدن غرور نیا حاال

 حيناصح به را انسان ندیآیم حيصح نام به. رندغ رو انس و جن طانيش شيطان خارج،

 از اس ،شده «النُّورِ ُ اسِف ةُ». اس  شده فيضع ه دعوتمادع چون جانیا اما. دنکشانیم

 ،دارنهد جهان درختان زیيپا در «وَرَقِ َا مِنْ اْصفِرَارٍ ينِحِ عَل ى اْلغُرُورِ ظ اهِرَةُ» ج   نیا

 سهبز شیههابرگ کهه اسه  نیها درخه  بودن دارجان چون ،هستند جانیب مانند اما

 امها. کند، نمو بشود تربزرگ ندارد، وهيم اگر. بدهد وهيم دارد، وهيم اگر کند، نمو باشد،

 باطنهًا امها هویداسه ، درختهان چ هره در مهرگ ظهاهر زیيپها در اس   چطور زیيپا در

 و فطهرت نظهر از ا،يدن عالم هم جانیا درطور اس . همين هم جانیا در. اس  تايح

 نکهیا  اس  گرفته چه را نمو نیا یجلو اما. باشد داشته نمو دیبا حق ع یشر و عقل

 . اس   محرع که هم رسال  و اس  یرسول رتتف

 نيم ندسه دیهبا اسه ، رفتهه فهرو بوده، آب« مَائِ َا مِنْ ارٍاْغوِرَ وَ ث مَرِهَا مِنْ إِیَاسٍ وَ»

 ظ  َرَْت وَ اْل ُدَى مَن ارُ دَرَسَْ  ق دْ». دارد زحم  اورند،يب رونيب را آب بکنند چاه ندیايب

 منهدرس ليهانج و تهورات کهه باشد هيربان یهارسال  که «یال د منار» ،«الرَّدَى أ عْل امُ

 آشهکارا کهه انحرا  یهاپرچم «الرَّدَى أ عْل امُ ظ  َرَْت وَ». دانشده مخلوط چون ،اندشده

 و گرید امبرانيپ نه، محمد نه ،اس  یموس نه چون ،انددهید خود به ميدان اکنون نبود

 لِأ هْلِ َا مُت جَ ِّمَةٌ ف  ِيَ». اس  شده فیتحر هاآن ميول و اهواء طبق هم ليانج و تورات

ةٌ». اسه  روآور ايهدن اههل یبهرا از ايهدن نیها «بِ َاط الِ وَجْهِ فِي عَابِسَةٌ  وَجْههِ فِهي عَابِسهَ

 کنهد، طلهب ريهخ ليسهب بهر را ايهدن نیا که یکس. اس  عابس طالب، وجه در ،«ط الِبِ َا

رَ مَنْ وَ بَصَّرَْتهُ بِ َا أ بْص رَ مَنْ وَ». ندارد عبوسی چيه شر ليسب در و «عَابِسَةٌ»  إِل يْ َها أ بْصه 

 1«أ عْمَْتهُ

يْفُ دِث ارُهَها وَ اْلخ وْ ُ شِعَارُهَا وَ اْلجِيف ةُ ط عَامُ َا وَ اْلفِْتن ةُ ث مَرُهَا»  یزنهدگ ثمهر 2«السهَّ

 النَّهاسُ وَ بَعَث ههُ» :گهرید فتنهه. اسه  شهده ههاحر  نیا و خورد و زد بوجهٍ عام، فتنه و

ت  ق هدِ فِْتن هةٍ فِهي حَهاطِبُونَ وَ حَيْرَةٍ فِي ضُلَّالٌ  اههواء و یدرونه اههواء 3«اْلهأ هْوَاءُ  ْوَْت ُمُاسهْ

 کهرده، اسهت واء انهدبوده سهبيل ایمهان در یحته کهه را مردمان افکار و هاعقل ،یبرون

 وَ». اسه  شهده فيضهع صهورتًا دعوت همادع چون. اس  کشانده طر  خود به و اس 
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 کهه نياطيشی خودراه و یخودبين و یخودخواه ن،ياطيش یایکبر« اْلكِبْرِیَاءُ اسْت ز لَّْت ُمُ

 یعهال مقهام از و یانسان یععل مقام از را  اآن« اسْت ز لَّْت ُمُ» دارند کبریا که ثالوث نیا در

 اس  کرده کور را هاعقل و هافطرت و اس  افکنده نيزم به عقل و فطرت و  يانسان

ت خ فَّْت ُمُ وَ». اس  کرده کر را هاگوش و  را ن هایا ]...[  يهجاهل «ل هاءُاْلجَ ْ اْلجَاهِلِيَّهةُ اسهْ

ت خ فَّ»: کهه میهدار فرعهون به راجع. اس  کرده سس   کهه آنچهه 1«ف أ طهاعُوهُ ق وْمَههُ ف اسهْ

 دیهبا رودینمه بهار ریهز شهخص اگهر. اسه  اسهتخفا  ،شهود طاعه  موجهب تواندیم

 إاِلَّ هُذُرِّیَّت ه ل هأ حْت نِك نَّ»: لهذاو. شهد سهوارش بشهود تا ترکوچک و کوچک کرد، کوچکش

 افسهار بعهد کنهد،یم خرشهان اول  کندیم احتناک را آدم هیذر چطور طانيش 2«ق ليالً

 یدهاید را، شعورها هارا،فطرت را، هاعقل. س ين خر که آدم. شودیم سوار و کندیم

 خ ْلقَ ف ل يُغ يِّرُنَّ ل آمُرَنَّ ُمْ وَ» که میدار ]...[ بحث درکما اینکه  رد،يگیم آن ا از را حيصح

نيهاوردیم  ريتفس در ما رای از آن ریمقاد که اس  یقيعم اريبس اريبس بحث که 3«اللَّهِ

 را عقهل که یوقت. اس  استخفا  «اْلكِبْرِیَاءُ اسْت ز لَّْت ُمُ وَ» نیا که کنيمو اآلن بحث می

 شد ییها يفعال شمردند، کوچک را  يمسئول کردند، فيضع را شعور کردند، فيضع

 ز ْلهز الٍ فِهي حَيَهارَى» شهد سس  و کرد دايپ خمول مکلفان تکامل و یترق مواد نیا که

 آب و خاک نظر از نيزم قدر هر 4«النَّصِيحَةِ فِي (ص) ف بَال غ  اْلجَ ْلِ مِنَ بَل اءو وَ اْلأ مْرِ مِنَ

 ،باشد کمتر ثمردهی در باشد، ترکوچک باشد، ترنیيپا باشد، ترفيضع باغبان و بذر و

 دعههوت لههذاو. اسهه  یترمشهکل کههار کنههد، بههارور ایههن زمهين را بخواهههد یباغبههان راگه

 بهه امبرانيپ از یغمبريپ چيهدعوت . بود ترمشکل اءيانب دعوات کل از( ص) احرسول

 بهود،( ص) احرسهول دعهوت در کهه یموانع و خام ض و یسخت آن به و یمشکلآن 

 . نبود

 مِهنْ ن هذیرٍ مِهنْ أ تهاهُمْ مها» که یکساناین  5«ق بْلِكَ مِنْ ن ذیرٍ نْمِ أ تاهُمْ ما ق وْمًا لِتُْنذِرَ»

 بها نهه هسه  سهال پانصهد سهال، ششصهد ندارند، یوح با ییآشنا اصالً ن ایا. «ق بْلِكَ
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 نیبنهابرا 1«اللَّههُ هَهدَى مَهنْ» کههقليل  اال یحيصح کتاب با نه دارند، ییآشنا یغمبريپ

 اريبسه کهار نیها آوردن، مطلهق نهور بهه را ن هایا مطلقهه ظلم  از ،ن ایا کردن دعوت

 . بود خواهد حساب نيهم بههم  2«أُوذِی ُ مَا مِْثل  ن بِيٌّ أُوذِيَ مَا» ولذا اس  یمشکل

ایهن روایهاتی اسه  کهه مها . بهود دعوت نیا برابر در که یعقبات معارضات و و اما

 یبحثه بهه منتقهل نجهایا از. فرمهود ديهخواه ريتفسه به مراجعه بعد مقادیری خواندیم،

 در. بود بحث نیا حل مقدمات نجایا تا و میکرد عنوان ما شيپ روز چند که میشویم

 اگهر و اسه  بهوده رسهاالت انهد،نبوده اگهر ایه و انهدبوده رسهل فيتکل هایزمان طول

 ،اسه  بهوده خهالص طوربه یوح رسال  به وصول امکان اس ، بوده محرفه رساالت

 از باشند یوح قیحقا انگريب علما. مسئولي  برای علما و ج عالبه وظيفه و به  منت ا

 ديهتقل از تهورات و انجيهل، انهدیوح انگريهب که ییعلما از هم عوام و ليانج تورات و

 یوحه محهور بهر کهه یمعهالِ نیها کهه کهرد دیهنبا آن ا در اقلي  هستند. حسهاب. کنند

 نیها.  رت تبعيه  کنهيم ، ]پس[ مها از شهاس کم دهدیم فتوا ليانج و تورات خالص

سهيفٌ »مشه ور  ر،يهنخ ،شه رت از اسه  مستور و اس  یمخف و اس  کم اسمش عالم

شده. اگر یک ميليون شمشير خوابيده باشد و یک شمشهير یعنی شمشير کشيده« شاهر

 روشهن عقل یبرا که یليدل همچنين همين یکی اس . شاهرکشيده شده باشد، سيف 

 یوحه یمبنها بهر غيهر اگهر. یوحه ليهدل از اسه  رتعبا اس ، نيعب فطرت یبرا اس ،

 باطهلعلهی ال اجمهاع اسه ، غله  هم اجماع. ندارند ش رت ن ایا ،بدهند فتوا یکسان

 حجهج فيهتکل زمان طول در. یوح منطق ازاس   عبارت شاهر. ندارند ش رت. اس 

 رسهاالت هيرسهال امهم کهل در ،ديبع ب،یقر الوصول، س ل الوصول، صعب ،هيال  بالغه

سؤالٌ ال جواب عنه اال ما سمعناه متهواترًا و متقهاطرًا ولکهن »: الؤس. اس  بوده هيانرب

 یتعال و سبحانه ربناالسورة المائدة. سؤال: ليس هذا جوابًا اطالقًا، الجواب نجده فی 

بشرعة ما بعث آدم و من بعده الی خاتم النبيين )ص( و لماذا  ]...[نحن  نايربی نأ اراد

سورة الصالة، سورة الصوم، سورة الزکهاة، سهورة الخمهس، تجهارة و  واحدة من الدین 

غير ذلک فی کل ابواب الفق ية، لماذا ما بعث م بشرعة واحهدة  ال یمکهن أن یقهال أنع 

عن ج ل، هذا غل ، بهداء قمهة، مهو بهاح تعهالی، بهدی عهن بدی ربنا سبحانه و تعالی 

و الی اخهری و لی اخری ثم الی اخری ج ل، ال، اح تعالی بعث آدم بشریعة ثم بدعل ا ا
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شهریعة نهوحٍ و ابهراهيم ثهم موسهی، ثهم الولی العزم من الرسل اقل شیء خمسة شرائع 

رَعَ»عيسی، ثم خاتم النبيين و الی یوم الدین، لماذا شرائع خمسة  یقهول ربنها   ل كُهمْ شه 

صهيلة الولهی العهزم مهن الشهرائع االتبهيعن هنا هذه اآلیهة  1«نُوحًا بِهِ وَصَّى ما الدِّینِ مِنَ

ى مها الدِّینِ مِنَ ل كُمْ ش رَعَ»الرسل االصيلة التی تتبناها سائر رسل اح و انبياء اح   وَصهَّ

 الدِّینَ أ قيمُوا أ نْ عيسى وَ مُوسى وَ إِبْراهيمَ بِهِ وَصَّيْنا ما وَ إِل يْكَ أ وْحَيْنا الَّذي وَ نُوحًا بِهِ

لماذا شرع لکهم مهن الهدین خمسهة شهرائع  حهال أن اح تعهالی کهان  «فيهِ ت ت ف رَّقُوا ال وَ

کثيرًا، هذا ی ودی، باالمکان و کان بالحکمة الغریبة الربانية حتی ال یختلف المکلفون 

هذا مسيحی، هذا کذا، أن یبعث النبيهين الرسهل کل هم بشهرعة واحهدة مهن ا ول الهی 

 «. اآلخر

 ایهآاسه .  سهوم و دوم و اول کهالس مثلاین سؤال اس ، احيانًا جواب دادند که 

  بخوانند حمد بخوانند، نماز ستند،یبا ما مثل شدینم بودند( ع) آدم زمان که یمردم

 در که اس  مردم علوم و اس  مردم عقول نیا این مطلبی نيس ، مطلب عقلی نيس .

 بحهث مهردم یزنهدگ. اسه  یترق در مردم یزندگ مردم، علوم مردم، عقول. اس  یترق

 نیا تکليفیِ احکام نیا ،اس  یترق در که مردم علوم و مردم عقول یول ،اس  یگرید

. ندارد عقل به یکار نیا ،اس  حرام آن اس ، حالل نیا نکن، را کار آن بکن، را کار

 و سيارسهطاطال بهود، قبل سال هزار نیچند در عالم یعقال نیبزرگتر از که افالطون

 و دوم کالس ع یشر ع ،یشر چون آن اس  شده مظل آن ا به پس ،دیگران و افالطون

الشریعة تنقسهم ». کرد جدا را ع یشر اصوالً باید .دارد نقد ادیز مطلب نیا بوده  سوم

الی قسمين: شریعة بالسنبة للعقليات و العلهوم، شهریعة بالسهنبة لالعمهال، التطبيقهات 

 مهانیا. «ا الهی ایمهانالعملية الخارجية. التطبيقات العملية الخارجية ليس  بحاجة الّه

 میهدار مها کهه یجسمان فيتکال تمامدر . چقدر روز، یس رکع ، سه رکع ، دو دارد،

 کهالس خهورد،یم چلوکبهاب اول کهالس بچهه. نهدارد سهوم و دوم و اول کالس گرید

 ،ريهنخ .کنهدیمن فهر  خهورد،یم هم سانسيل خورد،یم هم پلمید خورد،یم هم ششم

 پهس اسه  اول کهالس چهون. خهوردیم هم ب تر خورد ن اس  اول کالس چون نجایا

 یامهور اما .اس  علم یبرا ،اس  فکر یبرا، این کالس اول اس  یلاوع کالس شکمش

العملية الشرعية  الطقوس»شود که شریع ... اس ، مستلزم این نمی عمل به مربوط که

وی، اعتبارًا بالتقدمات اعتبارًا بالعقلية القویة، اعتبارًا بالعلم القال تختلف و ال تتخلف 
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 مسهلمان کهه ییسف ا ایآ عقل؛ ع یشر اما .اس  جدا حسابش نیا« العقلية و العلمية

 ههم ن ایا که ندباالتر ميابراه و نوح و سیادر و آدم زمان یعقال از سف ا نیا هستند،

. پهذیردمی را عقهل ع یشر کند، اف یدر تواندیم که یمقدار به  دارند را ع یشراین 

 یلزومه نیها را، یربهان فهيوظ و فيتکل کند اف یدر تواندیم و دارد امع عقلٌ که کسی

 توانهدیم کهه یمقهدار آن ،رينخ بف مد، ابوذر اندازه به ،بف مد سلمان اندازه به ندارد

 اگهر. اندکسانی همه عمل نظر از و رسدیم عقلش که یمقدار آن عقل نظر از بف مد،

عاقل هم باشد و معذور باشد، این مطلبهی نيسه ،  ممکن اس  بسيار که اس  معذور

 دیهبابسيار جاهل هم باشد و معذور نباشد، مطلبهی نيسه . او بایهد انجهام ندههد، او 

 در ند،یگویم منبرها یرو که چ ارم و سوم و دوم و اول کالس نیبنابرا. بدهد انجام

 نیها. دارد الاشهکد چندین باش نیا اگر .س ين مطلب جواب نیا سند،ینویم هاکتاب

 بهر. کهرد یترقه علمًا ،کرد یترق عقالً  یبشر: دیيگویم دوم: اشکال. اس  اول اشکال

عهوض  دادیم کهه خيهر، جواب اوالً. شد عوض شرای  مدام یعلم و یعقل یترق یمبنا

گهویيم ثانيهًا می. سه ين بداننهد، دیهبا همهه کهه یااضهافه یعقله مطلهبشدن شرای ، 

فلماذا ختم  الشرعة الربانية بالقرآن الکهریم ». بشود ختم دیبان شرع نیبنابرا بنابراین

سنة حتی اآلن مها  قبل أربعة عشرن يو السنة المحمدیة )ص(  هل ان البشریة المکلف

سهاروا ما تفارقوا  ما تبلوروا  ما ساروا فی علوم م، فی عقول م اقوی، طبعهًا اختلفوا  

 ج هات ،یعلم یهاقدرت تمام در لوم،ع تمام در ن،يمکتشف نیا ن،يمخترع نیا «اقوی

 کهه ديهیبگو دیيهايب اگهر اسه   نکهرده یترقه قهرن چ هارده بشهر ،یفکهر ج ات ،یعقل

. آمهدیم اول از نیها. باشهد یکهاف ةاميالق ومی ینالييالنبخاتم زمان از که آمد یعتیشر

 شهرع، دیهايب شهرع مهدام دیبا پس ،عیشرا تبلور در دارد  يمدخل علم و عقل یترق اگر

 دیهبا اول از پهس نهدارد،  يمدخل اگرگویند. ها می، شرع بياید. کما اینکه ب اییدیايب

 وکه از طقهوس عبهادتی و از مظهاهر عبهادی  آنچه تمام شد، نازل آدم بر که شرع نیا

 ،آدم زمهان کهه دیيهبگو اگهر. بشهود اءيهانب همهه بهر شهد، نهازل آدم بر یجسم و یعمل

 یمهانع چهه باشهد،: میيگهویم. شهد یغنه بعهد شد، یغن بعد بود،  يبس یليخ اجتماع

خواههد تبلهور پيهدا گویند که ایهن مطالهب بعهدًا میمی را یمطالب اول کتاب در  دارد

پهس . آخهر تها دنهیبگو اول از را مطلهب اصل. دنیگویم را مطلب اصل اآلن یولکند، 

 حساب چيس   

ین ابهتالء، تکليهف ابهتالء، الهدة: االبتالء، االبتالء، االبهتالء. الواحد کلمة :الجواب»

ام ها شرعة من الهدین ابهتالء، نفهس الشهرعة فهی احکام ها المختلفهة ابهتالء، فهی احک
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 تهورات، ع یشر در. میندار منسوخ و ناسخ یشرع هر در «الناسخة و المنسوخة ابتالء

بعد الشریعة االولی الشریعة  یاخر عةیشر» دارند؛ قبول هم خودشان ليانج ع یشر در

: کهه دیهفرمایم مائهده هیآ در فلذا. اس  ابتالء این ا همه «کان قبل کذلک ابتالءالذی 

 لِيَبْلُهوَُُمْ لكِهنْ وَ واحِهدَةً أُمَّةً ل جَعَل كُمْ اللَّهُ شاءك ل وْ وَ مِْن اجًا وَ شِرْعَةً مِْنكُمْ جَعَْلنا لِكُلٍّ»

 هیهآ نیها یرو «لِكُهلٍّ» نیها 1«جَميعهًا رْجِعُكُمْمَ اللَّهِ إِل ى اْلخ يْراتِ ف اسْت بِقُوا آتاُُمْ ما في

 مهادر هیهآ بحهث نیها در که فیشر قرآن کل در اس  یاهیآ تن ا یعنی. ميکن فکر دیبا

رْعَةً» چهرا کهه کنهد انيهب خواههدیم خهدا کهه ميکنه فکهر دیبا روی این آیه. اس   وَ شهِ

 در. دیيهبفرما مطالعهه انیهآقا .اسه  مطهرح هیآ نیا در الؤس چند «مِْنكُمْ لِكُلٍّ مِْن اجًا

 لِكُهلٍّ»یعنی لکهلٍّ مهن المکلفهين، یقهول  لِكُلٍّ». ديکن فکر ،ديکن مطالعه خودتان ريتفس

الحاضرین فق  أو ال، من یصلح أن یخاطب، اذا کان لکل من الحاضرین، ههذا « مِْنكُمْ

 نیا از یادسته هر که داشتند یعیشرا یوح نزول زمان نیحاضر مگر «غل  علی غل 

 نهوع بنهی لکهل خطهاب مهنکم لکهل». نه ،یمن اج و عهشر کی هاعرب ريغ ای هاعرب

االنسان، ال فق ، بل لکل المکلفين، کافة المکلفين فی هذه الکرة االرضية و فيهر غيهر 

ولکهن سهؤال، سهؤاالت عهدة. لکهل « شِرْعَةً مِْنكُمْ جَعَْلنا لِكُلٍّ»هذا من الکرات المکلفة 

مة من االمم التکليفية الخمس، امة نوح، امهة ابهراهيم، بعهد موسهی، کل اجعلنا یعنی ل

بعد عيسی، بعد خاتم النبيين، خمس امم. لکهلٍّ یعنهی لکهل مهن االمهم الرسهالی، ههذا 

صحيح طبعًا. لکلٍّ، ال لکلّ طائفة، ال لکل قریة، ال لکل اهل لغة، ال لکل اهل صقع، ال 

رْعَةً كُمْمِهْن جَعَْلنا لِكُلٍّ» لکل اهل مکان، ال،  ن شهرعة اح شهرائع اح و « مِْن اجهًا وَ شهِ

 نیا« منتشأ من دین واحد، لکل یعنی لکل من االمم الخمسة الرساليةمناهج اح کل ا 

المکلفين فی الشرائع الخمسهة فالخطاب موجعه الی کافة  مِْنكُمْ جَعَْلنا لِكُلٍّ». مورد پنج

 « خرعلی طول خ  الرساالت من االول الی اآل

 نیهد کیه فقه  مها چطور « مِْن اجًا وَ شِرْعَةً» «مِْن اجًا وَ شِرْعَةً مِْنكُمْ جَعَْلنا لِكُلٍّ»

دیهن اح تعهالی دیهن واحهد، یعنهی الدین فی القرآن ». دارد مشارعی نید نیا و میدار

طاعة اح، دین اح یعنی طاعة اح ولکن طاعهة اح الهوان فهی االدوار الخمسهة صهالة 

وم زکاة حج و ما الهی ذلهک مهن التکهاليف الظاهریهة االمهور االصهلية الدینيهة  ال، ص

 یبهاغ ههر کهه کوفه ش  مثل «مِْن اجًا وَ شِرْعَةً مِْنكُمْ جَعَْلنا لِكُلٍّ»« التکاليف الظاهریة

 کهس ههر هستند، ولکهن ش  نیا از تمام ،اس  یکی ش . دارد ین ر کی و یجو کی

                                                           

 .48. مائده، آیه 1
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 کهه رديهگیم آب نیها از تشيفهاعل تش،يقابل افتش،یدر اندازه بهو  اجشياحت اندازه به

 . بکند آب نیا از استفاده

مختلفهة  ]...[مشهاریع  کل ها شرائع خمس یعنی مِْن اجًا وَ شِرْعَةً مِْنكُمْ جَعَْلنا لِكُلٍّ»

حسب الظاهر، مؤتلفة حسب الباطن، حسب الباطن دین اح، طاعة اح، سبيل الی اح، 

ح، ولکن من حيث الطقوس الظاهریة، من حيهث المظهاهر، ال مهن حيهث سلوک الی ا

البطون و الحقائق، من حيث المظاهر تختلف. صلواتنا نحن المسلمون ليس  مشاب ة 

 وَ» داشتند، رکوع و سجودآن ا « بالصلوات النصاری و الي ود اال فی الرکوع و السجود

 وسجود و رکوع داشتند، ذکر چهه بهوده  2«نَالرَّاُِعي عَمَ ارُْ عُوا وَ» 1«الرَّاُِعينَ مَعَ ارُْ عي

ند، نداشهت حمهد سهوره آن ا قطعًا اذکار، نظر از و یعمل نظر از نماز اتيخصوص هيبق

 کهه اسه  یاکمله مرحلهه نیها و اندنداشته یقرآن اتیآ نیا قطعًا سور قرآنی نداشتند،

 ل جَعَل كُمْ اللَّهُ شاءك ل وْ وَ مِْن اجًا وَ شِرْعَةً مِْنكُمْ جَعَْلنا لِكُلٍّ». اس  حاصل نیالد ومی یال

 عیتشهر. اسه  فرمهوده ذکهر را یاريهاخت عیتشهر و یاجبهار عیتشهر نجهایا «واحِهدَةً أُمَّةً

یعنهی کهل « »ل جَعَل كُهمْ اللَّههُ شهاءك ل هوْ وَ»اسهتحاله اسه . « لهو« »اللَّههُ شاءك ل وْ وَ» یاجبار

 نیها «واحِهدَةً أُمَّهةً ل جَعَل كُمْ اللَّهُ شاءك ل وْ وَ« »ع الخمسةالمکلفين الخمس بالنسبة للشرائ

 بشوند  یهدا واحده ام  که را همه اس  نکرده اجبار خداوند که دارد یگرید اتیآ

بشوند کهه اصهالً یا معاذاح ام  واحده غوای   بشوندیا معاذاح ام  واحده ضالل  

 بلهواهمه  «آتاُُمْ ما في لِيَبْلُوَُُمْ لكِنْ وَ واحِدَةً أُمَّةً ل كُمْل جَعَ اللَّهُ شاءك ل وْ وَ». شرع نباشد

 ایهآ کهه نهدیفرمایم کهالم در انیهآقا کهه اسه  بحهث کیه. اس  بلوا ن ایا تمام اس ،

 داشهته یذاته حسهن دیهبا کرده اس ، واجب که یزيچ آن ،کندیم که یحکم خداوند

 باشد داشته یذات قبح کندیم ین  آنچه نه  ای باشد داشته حکمتی حسن نه  ای باشد

 نکههیا حهال و گوینهدتکليف می ودخ در را نیا نه  ای باشد داشته ح حکمتیقب نه  ای

 نیها دهد،یم دستور که یعمل اس  ممکن. اس  ابتال مصلح  ،اس  مصلح  آنچه

 به کردن امر ر ص کنيول ،باشد ترحرام هاحرام همه از حرام، رد حرام رد حرام عمل

 هایآسهان نیها بهه کهافر کشتن 3«بِك لِماتٍ رَبُّهُ إِبْراهيمَ ابْت لى إِذِ وَ». اس  ابتال نیا ن،یا

 جههد کههه ميابههراه بههن لياسههماع بههه برسههد چههه ،مههؤمن بههه برسههد چههه شههود،جههایز نمی

                                                           

 .43عمران، آیه . آل1

 .43. بقره، آیه 2

 .124. بقره، آیه 3
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 رسههال  سلسههله سأر و اسهه ( ع) نيمعصههوم و نیيمحمههد جههد و اسهه  نييالنبخههاتم

 اْذُُهرْ وَ» نبوت و رسال  مقام یدارا افراد، نیباالتر افراد، نیترمقدس نیا. اس  هيقرآن

والً ُهانَ وَ اْلوَعْهدِ صهادِ َ ُهانَ إِنَّههُ إِسْماعيل  اْلكِتابِ فِي  نیها بهه مقهام نیها 1«ن بِيًّها رَسهُ

 اح، یاله دعهوت در  ،يهب ساختمان در بود یمشهم ميابراه با که علو نیا به عظم ،

. این بود و در بهرون و در آینهده آن بهود درون در که یلياعاسم نیا چه، در و چه در

. اسه  عهالم مهاتمحرع نیتهرممحرع از نیها با دس  خودش اسماعيل را بکشد، ميابراه

 نیها «آتهاُُمْ مها فهي لِيَبْلُهوَُُمْ لكِنْ وَ» .اس  ابتالء امر نیا چرا . کندیم امر خدا ولکن

 گهاه. دارنهد یامتحانات دارند، ییبلواها اءيانب. اس  ءايانب ودخ «لِيَبْلُوَُُمْ» گاه «یَبْلُوَُُمِْ»

طور کلهی  ها را بههنیا کهه کهنم عرض خواهمیم را اشنمونه کی. اس  امم «لِيَبْلُوَُُمْ»

 کشهتن خهود در اگهر  یمصلحت چه مأمورٌ به خودش مصحل ... در دیبا که کنار بزند

 الخليهل». نگذاش  بکشهدنيس  و نکش ، خدا  مصلح  که اس  مصلح  لياسماع

 از ،بود کرده زشيتلسان حال و لسان واقع آن کاری بود که  «ین اني الجليل و یأمرني

اتفاقی نيفتاد. کما اینکه نسب  به خهود ابهراهيم  هرگز و ندينب را او که داد فشار پش 

 2«اْلأ ْخسَرینَ ف جَعَْلناهُمُ ُ يْدًا بِهِ أ رادُوا وَ * إِبْراهيمَ عَلى سَالمًا وَ بَرْدًا ُُوني نارُ یا قُْلنا»

 ،بشهود خهالص دیبا آنقدر ميابراه ]...[. اس  امتحان فعل خود پساین امتحان اس . 

 اجهازه عقهلچهون . بشهود خهالص ههم عقهل از ،بشهود خهالص شه وت از دیبا آنقدر

 .باشد رب اراده ف مدیم و کندیم آنچه و رود برون خود از. بکشد بچه آدم دهدینم

 دهیفا دانمیم من بزن، مسواک اما دانم، گفتند بگرد!گردی  من نمیدور خانه می چرا

متعهال ایهن اسه  کهه  یخهدا امهر. نهدارد یکار ،اس  یآسان کار نیا. س يچ مسواک

 آن  بکشهد دیهبا ميابهراه را لياسماع چرا. اس  معلوم  انیا. مسواک بزن یا چه و چه

نظهر شهما چيسه   دارد در ميهان  3«أ ْذبَحُهكَ أ نِّهي مَنهامِاْل فِي أ رى إِنِّي» که يیوح هم

 چيهه «تُهؤْمَرُ مها اْفعَهْل أ بَه ِ یا قال ...  أ ْذبَحُكَ أ نِّي»گذارد که نظر اسماعيل چيس . می

ت جِدُني». لياسهماع، نهه در ميابهراه در نهه ،س ين کار در یدیترد  مِهنَ اللَّههُ شهاءك إِنْ سهَ

اسهالم  ایهن اسهالم تسهليم محه، اسه ، نهه تسهليم  کهدام 4«أ سْل ما اف ل مَّ*  الصَّابِرینَ

                                                           

 .54. مریم، آیه 1

 .70و  69. انبیاء، آیات 2

 .102. صافات، آیه 3

 .103و  102. همان، آیات 4
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 اصهالً. رسهدینم ههم مها عقلهم. اسه  عقل ميتسلش وت اس ، نه تسليم نفس اس ، 

 یمقصهدها و مها ظنون و ی ماهادهيف م و هاخواسته. بشود گم نفس بشود، گم عقل

 حکمه  بهقط اسه  خداونهد یوحه. اسه  خداونهد یوح چون تمام ما یفکرها و ما

 ابهتالء شرائع تمام پس. اس  ابتالء نیا. اس  گردیده مقرر در اینجا که هيربان مهيحک

 ،یبعد شرع در باشد، شرع کی در د،یايب نیيپا برود، باال بشود، بدل ،نسخ بياید. اس 

بهر محهور ایهن  ابتالئهات نیا در که اس  گوناگون ابتالئات ، منت اباشد یقبل شرعدر 

 . نيمآیه باید بحث ک

ن ها لِمَها عَظِهيمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُهرْإِیمَانِ وَ مَعَهارِ ِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَن ا بِنُورِ اْل رَحْاللَّ ُمَّ اْش»

 «.ض اهُن ا عَمَّا ل ا تُحِبُّهُ وَ ل ا ت رْض اهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ ت رْ

 «کُمْوَ السَّل امُ عَل يْ»


