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جمعبندی مباحث در فترت رسل
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالمِينَ وَ صلَّی اللَّهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ عَلی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
بحث ما در فترات رسوليه و رساليه بهه پایهان رسهيد و نتيجهه ایهن بحهث و بحهث
مربوط گذشته در اینکه مکلفين هيچگاه خالی از دعوت رسولی یا رسالی نيستند ،این
شد که «لِئالَّ یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسهُ لِ» 1البتهه بها اخهتال فتهرات ،چهه
فترت رسولی و چه فترت رسالی ،البتهه فتهرت رسهولی هيچوقه وقه نيسه  ،فتهرت
رسالی با بقاء رسال که دسترسی به ایهن رسهال یها آسهان باشهد ،یها مشهکل باشهد،
رسال یا رسال محرفه باشد مانند تورات و انجيل یا رسال غير محرفه باشد ماننهد
کتابهای دیگر قبل از اینها ،در تمام این موارد تکليف هس و حجه بالغهه ال يهه
هس  ،گرچه وصول به حج بالغه ال يه البته احيانًا مشکلتر اس و احيانًا آسانتر
اس  .جمالتی را از اميرالمؤمنين (ع) بر حسب نقل ن ج ،راجع به فتهرت رسهولی مها
خواندیم .اکنون باز از ن جالبالغه راجع به فترت رسولی خاص ،یهک فتهرات رسهوليه
گذشته داریم «فترة رسولية بين آدم و ادریس و بين ادریس و نوح (ع) ولکن الرساالت
کان متواترة و متواصلة و فترة رسولية بين نبيين عظيمين من اولی العزم مهن الرسهل
المسيح (ع) و محمد (ص) فی هذه الفترة بين هذین الرسولين طبعًا فترة رسولية و لم
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تکن فترة رساليه ولکن اصعب المراتب فی الفترات الرسولية عبارة عهن ههذه المرحلهة
الثالثههة ن کتههب اح سههبحانه و تعههالی التههوراة و االنجيههل قههد حرعف ه عههن ج ههات
اشراع ما».
روایاتی که ما اینجها نقهل مهیکنيم از صهفحه « :251أرْسهَ لهُ عَلهى حِهينِ فتْهرَةٍ مِهنَ
الرُّسُلِ» 1فترت رسال نيس  ،آیه ههم همهين اسه کهه «یها أهْهل الْكِتهابِ قهدْ جهاءكُُمْ
رَسُولُنا یُبَيِّنُ لكُمْ عَلى ف ْترَةٍ مِنَ الرُّسُلِ»« 2ال من الرساالت ،من الرسل» رسهول مهیرود،
اما رسال باقی اس « .أرْسَلهُ عَلى حِهينِ فتْهرَةٍ مِهنَ الرُّسهُ لِ» و فتهرت بهه معنهای فتهور
نيس  ،انقطاع اس  .انقطاعی در ارسال رسل حاصهل شهد بهين النبيهين ،نهه سسهتی،
فترت سستی نيس  ،فتور سسهتی اسه  ،فتهرت خاموشهی اسه « .وَ طُهولِ هَجْعَهةٍ مِهنَ
الْأُمَمِ» یعنی« :و طول ضالل من االمم و اتجاه من الضالل من االمم ،االمم التوراتية و
االنجيلية و من علی ذلکما من امم التکليف».
«وَ اعْتِزامٍ مِنَ الْفِتنِ» فتنه وقتی که مقابل شدید دارد ،اعتزام نهدارد .اعتهزام افتعهال
از عزم اس ؛ یعنی عزم قوی .فتنهها از طر شيطان در طول تاریخ تکليف هس  ،اما
چون کِفاح حاصهل اسه در مقابهل فتنهههای ابليسهيه ،دعوتههای رحمانيهه بههطور
کفاح حاصل میشود« .و البد من الکفاح

متواتر و متواصل موجود اس  ،از این ج

بين االیمان و الالایمان بين بالغ االیمان و بين دعوات الالایمان و البد من أن تتقدم
الدعوات االیمانية علی الدعوات الالیمانية حتی یتقدم االیمهان علهی الالیمهان» .ایهن
کفاح اس  .ایمان و الایمان گاه نيروهایی که مصر میکنند با یکهدیگر برابهر اسه ،
گاه نيروهای الایمان ،نه نيروی عقلی ،نيروها و هم ههایی کهه شهياطين جهن و انهس
مصهر میکننهد ،گهاه بيشههتر اسه کهه طبعهًا مههؤمنين ضهعيفتر خواهنهد بهود و گههاه
فعالي ها و سعیهایی که مؤمنين به مصر میرسانند در بُعد سلب و ایجاب ،سهلب
الایمان و ایجاب ایمان قویتر اس و این جریان سوم در زمان ولی امر (عج) محققًا
خواهد بود که «اعترامٍ من الدعوات الرسالية» .ولکن «اعْتِزامٍ مِنَ الْفِهتنِ» کجاسه

«ال

نجد اعتزامًا من الفتن حتی تتقدم بطبيعهة الحهال االتوماتيکيهة الفهتن االبليسهية علهی
الدعوات الرحمانية ال تحصل فی فترة الرسل و ليس هنالک فترة الرساالت ،انما اعتزام
من الفتن فی الفترة الثالثة الرسولية بين المسيح و بين خاتم النبيين (ص) و لماذا ن
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هنالک محوران عظيمان للدعوة الی شریعة اح محورٌ رسهولی مهات و محهورٌ رسهولی
محرع ».
بين عيسی و خاتمالنبيين (ص) رسولی که وجود نداش  ،پهس ایهن محهور دعهوت
که معصوم اس  ،نيس  .محور رسالتی که در تورات و انجيل باشد ،تهورات و انجيهل
هم محرع بودند .البته این مطلب هس که در آیه بقره« :ف َدَى اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا لِمَها
اخْتلفُوا فيهِ مِنَ اْلحَقِّ بِإِذْنِهِ وَ اللَّهُ یَ ْدي مَنْ یَشاءُ إِلى صهِ راطٍ مُسهْ تقيمٍ»ُ« 1هانَ النَّهاسُ
أُمَّةً واحِدَةً فبَعَث اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرینَ وَ مُ ْنذِرینَ وَ أنْزل مَعَ ُهمُ الْكِتهابَ بِهاْلحَقِّ لِهيَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ فيمَا اخْتلفُوا فيهِ وَ مَا اخْتلفَ فيهِ إِالَّ الَّذینَ أُوتُوهُ»«2ف َدَى اللَّهُ الَّذینَ ،الَّذینَ
أُوتُوهُ» .علمای تورات ،علمای انجيل ،کسانی که اهل تورات و انجيل بودند در کتهاب
وحی ،تهورات و انجيهل اخهتال کردنهد .اخهتال فقه اخهتال نظهری نبهود ،فقه
اختال چه نبود ،بلکه مادعه وحهی را اینهها تحریهف کردنهد .بهر حسهب نصوصهی از
آیات مقدسات قرآن و آنچه که از خود تورات و انجيل ،از تناقضات و تعارضات این
دو کتاب میف ميم ،میف ميم که خالص وحی نيس  .بنابراین دسهتيابی کسهانی کهه
«سالک فی سبيل اح» بودند ،از مردم توراتی و مردم انجيلی اگر میخواستند حقهایق
وحی تورات و انجيل را بهدس آورنهد و بف منهد چهه تحریهف اسه و چهه تحریهف
نيس  ،این کار مشکلی بود .وقتی که برای اهل حق کار مشکل باشد ،بنهابراین کمتهر
کسانی هستند که مشکالت را پش سر بگذارند ،عقبات و ناراحتیهای مالی و حالی
و عمری و این ا را کنار بگذارند و بهه دنبهال حهق برونهد .بنهابراین اههل باطهل جلهوه
میکنند .در صورتی که برای باطل ،مهال میدهنهد ،عنهوان میدهنهد ،مقهام میدهنهد،
عظم میدهند ،آی اح اس  ،حجةاالسالم اس  ،چنين اس  ،چنان اس  ،دنبهال او
میروند .اما اگر بر محور کتاباح کسی فکر کند و کار کند ،نه طلبهه اسه  ،نهه عهالم
اس  ،بلکه بهجای احترام فحش و گاز و لگد و بیاحترامی اس  .البته اینجها «اعْتِهزامٍ
مِنَ الْفِتنِ» «و نحن نعيش اعتزامٍ من الفتن .کما کان اهل الکتاب بين المسيح و محمد
(ع) کانوا یعيشون اعتزامًا من الفتن ،ن اهل الحق کانوا قلة فهی قلهة و اههل الباطهل
ثلة فی ثلة» چرا رسول که نيس  ،کتاب دعوت و رسال نبود ،ما کهه داریهم ،مها کهه
داریم از آن ا بدتر هستيم .ما که داریم .آنها کهه تهورات و انجيلشهان تحریهف شهده
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بود ،وصولشان به حق وحی مشکل بود و از این آیه بقره میف ميم کهه «ف َهدَى اللَّههُ
الَّذینَ آمَنُوا لِمَا اخْتلفُوا» «الَّذینَ آمَنُوا» غير از «مَا اخْتلفُوا» اس « .هؤالء الذین اختلوا
من اهل الکتاب و ائتلفوا فی ما اختلفوا تحریفًا و تضييفًا و تجهدیفًا بمثهل الکتهابين،
هؤالء اختلفوا اختالفًا عامدًا عاندًا عاصيًا ولکن ما هو المفرع و ما هو المناص من هذا
االختال المعاند «ف َدَى اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا لِمَها اخْتلفُهوا» ههؤالء «الَّهذینَ آمَنُهوا» بهاح
ایمانًا صحيحًا و هم مکلفون طبعًا .هدی اح الذین آمنوا لما اختلفهوا ههؤالء االوغهاد
ا غباش المحرعفون المضيفون «ف َدَى اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا لِمَا اخْتلفُوا فيهِ مِنَ اْلحَقِّ بِإِذْنِهِ
وَ اللَّهُ یَ ْدي مَنْ یَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتقيمٍ» و المؤمنون قلّة».
مؤمنها بوجهٍ عام مراحلی دارند« ،لتُبَلْبَلُنَ بَلْبَلةً وَ لتُغرْبَلُنَ غرْبَلةً وَ لتُسَاطُنَ سهَ وْط
الْقِدْرِ حَتَّى یَعُودَ أسْفلُكُمْ أعْلاُُمْ وَ أعْلاُُمْ أسْفلكُمْ»1مادامی که امتحانی نيامدهاس و
داشتن ایمان و عمل کردن به شرای ایمان ،صدمه به جان و مال و احترام و زنهدگی
و راحتی و وضعي انسان نمیزند ،مؤمن زیاد اس  .ولی وقتهی بنها شهد مهؤمنگيری
پيش آمد و خودِ داشتن ایمان و عمل بهه شهرای ایمهان گيهر داشه حتهی در محهي
ایمان ،حتی در جو اسالم ،حتی در محي ایمان ،امامحسين بودن جهرم ،یزیهد بهودن
مقام باالیی دارد .در این صورت اینجا مؤمنين تمحيص میشوند .با این ابهتال مقهدار
زیادی از کسانی که ادعای ایمان داشتند و مقادیری ههم از ایمهان داشهتند ،در جرگهه
کفر واقع میشوند یا بهنام ایمان ضد ایمان کار میکنند یا بر همان مرحله ضهعيف از
ایمانشان میمانند .بنابراین این میشود« :اعْتِزامٍ مِنَ الْفِتنِ»« .اعْتِهزامٍ مِهنَ الْفِهتنِ» بهين
المسيح و محمد (ص) به یک معنا سخ تر بود ،بله سخ تر بود .چرا رسول نيسه ،
ما مشکلی نداریم ،اما کتاب آن ا محرع بود ،کتاب ما محرع نيس  .آنهها تهورات و
انجيلشان محر بود« .ف َدَى اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا لِمَا اخْتلفُوا فيهِ مِنَ اْلحَقِّ بِإِذْنِهِ وَ اللَّههُ
یَ ْدي مَنْ یَشهاءُ إِلهى صهِ راطٍ مُسهْ تقيمٍ» کتهاب مها محهر نيسه  .مها بهه محرفهاتی رو
آوردیم ،ما به خياالتی رو کردیم ،به ظنونی رو کردیم و کتاباح را پش سر ن ادیم،
بنابراین «اعْتِزامٍ مِنَ الْفِتنِ» اآلن قهویتر اسه  ،بهه ایهن معنها قهویتر اسه  ،بهه معنهای
تقصير ما .آنوق قصور بود از کسانی که پيدا کردن وحهی خهالص تهورات و انجيهل
برایشان بسيار مشکل بود ،ولکن امکانپذیر بود.
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«اعْتِزامٍ مِنَ الْفِتنِ» فتنهها عزمش قویتر ،جدیتر ،فعهالتر ،پيشهروتر «وَ انْتِشهارٍ مِهنَ
الْأُمُورِ» 1اموری که مخالف حق اسه  ،بعضهی وق هها انتشهارش قهوی اسه  ،بعضهی
وق ها ضعيف اس ؛ چون جلوگيری بعضی وق ها زیهاد اسه  ،بعضهی وق هها کهم
اس « .وَ انْتِشارٍ مِنَ الْأُمُورِ المخالفة لحق الوحی و الوحی الحق کان منتشرة لمهاذا
ن االرض ،ارض الحصول علی الحق کان قاحلةً ،کان ماحلةً ،کان بهال مهاءو و ال
کالء» رسول نبود ،رسال هم تحریف شده بود.
«وَ تلظٍّ مِنَ اْلحُرُوبِ» تلظّی :نار حرب باال گرفتن ،جنگهایی که بر محور ایمان و
شریع در ميان مردم ایجاد میشد و جنگهایی که بر مبنای ش وات ایجهاد میشهد.
«وَ الدُّنْيَا ُاسِفةُ النُّورِ ظاهِرَةُ اْلغُهرُورِ» نهور دنيها خهاموش شهده اسه  ،چهون نهور دنيها
رسلاند و رسال ها .رسولی در کار نبود .رسال هم محر بود .ولکن نه اینکهه نهور
بهکلی از بين رفته ،نهور پن هان شهده اسه  .کسهو شهمس و قمهر ،خسهو شهمس و
کسو قمر این ا معنایش این نيس که شهمس از بهين رفتهه اسه  ،قمهر از بهين رفتهه
اس  .میدانيم شمس هس  ،میدانيم قمر هسه  ،امها چ هرهاش پوشهيده شهده اسه .
بهدس آوردن منبع نور با چ ره پوشيده کار مشکلتری اس  .در اینجا ههم «وَ الهدُّنْيَا
ُاسِفةُ النُّورِ ن نور الدنيا عبارة عن نور الوحی الخالص و لم یکن هنالک اال الوحی
الکالس الخليقة» وحی انجيل و تورات« .ظاهِرَةُ الْغُرُورِ» غهرور حاله فریبنهدگی دنيها
اس  .دنيا فریب میدهد ،اما در برابر مؤمنين قدرت فریبندگی چندانی ندارد ،ولی اگر
مؤمنين کم شدند و دسترسی به مادعه و محهور ایمهان کهه رسهال محر نشهده ال يهه
اس  ،کم بود ،پس غرور آن ظاهر میشود .غهرور ج هان پن هان اسه  ،همهانطور کهه
شيطان ،شيطان درون و شيطان برون در پن انی خود را نشان نمیدهد ،شيطان درون
و شيطان برون نمیگویند :ما شيطان هستيم و میخواهيم شما را فریب بدهيم .اینها
به عنوان رحمان ،به عنوان ناصح «وَ قاسَمَ ُما إِنِّي لكُما لمِنَ النَّاصِحينَ» 2قسم خورد،
من ناصهح هسهتم .بههعنوان ناصهح شهيطان پهيش آمهد و فریهب داد .شهيطان بههعنوان
شيطان بياید ،کسی به دنبالش نمیرود .اگر کسی کذاب باشهد بهه عنهوان تکهذیب بهه
حق جلو بياید ،کسی به دنبالش نمیرود ،مگر کسی که مانند خود او کذاب باشد.
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حاال این غرور دنيا یهک غهرور پن هان اسه  .شهيطان غهرور اسه  .شهيطان نفهس،
شيطان خارج ،شيطان جن و انس غرورند .به نام صحيح میآیند انسان را به ناصحيح
میکشانند .اما اینجا چون مادعه دعوت ضعيف شده اس ُ« .اسِفةُ النُّورِ» شدهاس  ،از
«ظاهِرَةُ الْغُرُورِ عَلى حِينِ اصْفِرَارٍ مِنْ وَرَقِ َا» در پایيز درختان جهان دارنهد،

این ج

اما مانند بیجان هستند ،چون جاندار بودن درخه ایهن اسه کهه برگههایش سهبز
باشد ،نمو کند ،اگر ميوه دارد ،ميوه بدهد .اگر ميوه ندارد ،بزرگتر بشود ،نمو کند .امها
در پایيز چطور اس

در پهایيز ظهاهر مهرگ در چ هره درختهان هویداسه  ،امها باطنهًا

حيات اس  .در اینجا هم همينطور اس  .در اینجا هم عالم دنيا ،از نظهر فطهرت و
عقل و شریع حق باید نمو داشته باشد .اما جلوی این نمو را چه گرفته اس

اینکه

فترت رسولی اس و رسال هم که محرع اس .
«وَ إِیَاسٍ مِنْ ثمَرِهَا وَ ا ْغوِرَارٍ مِنْ مَائِ َا» آب بوده ،فهرو رفتهه اسه  ،بایهد م ندسهين
بيایند چاه بکنند آب را بيرون بياورند ،زحم دارد« .قدْ دَرَسَ ْ مَنارُ اْل ُدَى وَ ظ َرَتْ
أعْلامُ الرَّدَى»« ،منار ال دی» که رسال های ربانيه باشد کهه تهورات و انجيهل منهدرس
شدهاند ،چون مخلوط شدهاند« .وَ ظ َرَتْ أعْلامُ الرَّدَى» پرچمهای انحرا کهه آشهکارا
نبود اکنون ميدان به خود دیدهاند ،چون نه موسی اس  ،نه محمد ،نه پيامبران دیگر و
تورات و انجيل هم طبق ميول و اهواء آنها تحریف شده اس « .ف ِيَ مُتجَ ِّمَةٌ لِأهْلِ َا
عَابِسَةٌ فِي وَجْهِ طالِبِ َا» ایهن دنيها از بهرای اههل دنيها روآور اسه « .عَابِسهَ ةٌ فِهي وَجْههِ
طالِبِ َا» ،در وجه طالب ،عابس اس  .کسی که این دنيها را بهر سهبيل خيهر طلهب کنهد،
«عَابِسَةٌ» و در سبيل شر هيچ عبوسی ندارد« .وَ مَنْ أبْصرَ بِ َا بَصَّرَتْهُ وَ مَنْ أبْصهرَ إِليْ َها
أعْمَتْهُ»

1

«ثمَرُهَا الْفِتْنةُ وَ طعَامُ َا الْجِيفةُ وَ شِعَارُهَا الْخوْ ُ وَ دِثارُهَها السهَّ يْفُ» 2ثمهر زنهدگی
بوجهٍ عام ،فتنه و زد و خورد و این حر هها شهده اسه  .فتنهه دیگهر« :بَعَثههُ وَ النَّهاسُ
ضُلَّالٌ فِي حَيْرَةٍ وَ حَهاطِبُونَ فِهي فِتْنهةٍ قهدِ اسهْ ت ْوَتْ ُمُ الْهأهْوَاءُ» 3اههواء درونهی و اههواء
برونی ،عقلها و افکار مردمان را کهه حتهی در سهبيل ایمهان بودهانهد ،اسهت واء کهرده
اس و به طر خود کشانده اس  .چون مادعه دعوت صهورتًا ضهعيف شهده اسه « .وَ
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اسْتزلَّتْ ُمُ الْكِبْرِیَاءُ» کبریای شياطين ،خودخواهی و خودبينی و خودراهی شياطين کهه
در این ثالوث که کبریا دارند «اسْتزلَّتْ ُمُ» آن ا را از مقام علیع انسانی و از مقهام عهالی
انساني و فطرت و عقل به زمين افکنده اس و فطرتها و عقلها را کور کرده اس
و گوشها را کر کرده اس « .وَ اسهْ تخفَّتْ ُمُ الْجَاهِلِيَّهةُ الْجَ ْلهاءُ» جاهليه [ ]...این ها را
سس کرده اس  .راجع به فرعهون داریهم کهه« :فاسهْ تخفَّ قوْمَههُ فأطهاعُوهُ» 1آنچهه کهه
میتواند موجهب طاعه شهود ،اسهتخفا اسه  .اگهر شهخص زیهر بهار نمهیرود بایهد
کوچکش کرد ،کوچک و کوچکتر تا بشهود سهوارش شهد .ولهذا« :لهأحْتنِكنَّ ذُرِّیَّتههُ إِالَّ
قليالً» 2شيطان چطور ذریه آدم را احتناک میکند اول خرشهان میکنهد ،بعهد افسهار
میکند و سوار میشود .آدم که خر نيس  .عقلها را ،فطرتهارا ،شعورها را ،دیدهای
صحيح را از آن ا میگيرد ،کما اینکه در بحث [ ]...داریم که «وَ لآمُرَنَّ ُمْ فليُغيِّرُنَّ خ ْلقَ
اللَّهِ» 3که بحث بسيار بسيار عميقی اس که مقادیری از آن را ما در تفسير نيهاوردیم
و اآلن بحث میکنيم که این «وَ اسْتزلَّتْ ُمُ الْكِبْرِیَاءُ» استخفا اس  .وقتی که عقهل را
ضعيف کردند ،شعور را ضعيف کردند ،مسئولي را کوچک شمردند ،فعالي هایی شد
که این مواد ترقی و تکامل مکلفان خمول پيدا کرد و سس شهد «حَيَهارَى فِهي زلْهزالٍ
مِنَ الْأمْرِ وَ بَلاءو مِنَ الْجَ ْلِ فبَالغ (ص) فِي النَّصِيحَةِ» 4هر قدر زمين از نظر خاک و آب
و بذر و باغبان ضعيفتر باشد ،پایينتر باشد ،کوچکتر باشد ،در ثمردهی کمتر باشد،
اگهر باغبههانی بخواهههد ایههن زمهين را بههارور کنههد ،کههار مشهکلتری اسه  .ولههذا دعههوت
رسولاح (ص) از کل دعوات انبياء مشکلتر بود .دعوت هيچ پيغمبری از پيامبران بهه
آن مشکلی و به آن سختی و ضخام و موانعی کهه در دعهوت رسهولاح (ص) بهود،
نبود.
«لِتُ ْنذِرَ قوْمًا ما أتاهُمْ مِنْ نذیرٍ مِنْ قبْلِكَ» 5این کسانی که «مها أتهاهُمْ مِهنْ نهذیرٍ مِهنْ
قبْلِكَ» .این ا اصالً آشنایی با وحی ندارند ،ششصهد سهال ،پانصهد سهال هسه نهه بها
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پيغمبری آشنایی دارند ،نه با کتاب صحيحی اال قليل کهه «مَهنْ هَهدَى اللَّههُ» 1بنهابراین
دعوت کردن این ا ،از ظلم مطلقهه این ها را بهه نهور مطلهق آوردن ،ایهن کهار بسهيار
مشکلی اس ولذا «مَا أُوذِيَ نبِيٌّ مِثْل مَا أُوذِی ُ» 2هم به همين حساب خواهد بود.
و اما معارضات و عقباتی که در برابر این دعوت بهود .ایهن روایهاتی اسه کهه مها
مقادیری خواندیم ،بعد مراجعه به تفسهير خواهيهد فرمهود .از اینجها منتقهل بهه بحثهی
میشویم که چند روز پيش ما عنوان کردیم و تا اینجا مقدمات حل این بحث بود .در
طول زمانهای تکليف رسهل بودهانهد و یها اگهر نبودهانهد ،رسهاالت بهوده اسه و اگهر
رساالت محرفه بوده اس  ،امکان وصول به رسال وحی بهطور خهالص بهوده اسه ،
منت ا به وظيفه و به مسئولي برای علما و ج عال .علما بيانگر حقایق وحی باشند از
تورات و انجيل و عوام هم از علمایی که بيهانگر وحیانهد از تهورات و انجيهل ،تقليهد
کنند .آن ا در اقلي هستند .حسهاب نبایهد کهرد کهه ایهن عهالِمی کهه بهر محهور وحهی
خالص تورات و انجيل فتوا میدهد کم اس [ ،پس] مها از شه رت تبعيه کنهيم .ایهن
عالم اسمش کم اس و مخفی اس و مستور اسه از شه رت ،نخيهر ،مشه ور «سهيفٌ
شاهر» یعنی شمشير کشيدهشده .اگر یک ميليون شمشير خوابيده باشد و یک شمشهير
کشيده شده باشد ،سيف شاهر همين یکی اس  .همچنين دليلی که برای عقل روشهن
اس  ،برای فطرت بيعن اس  ،عبارت اسه از دليهل وحهی .اگهر بهر غيهر مبنهای وحهی
کسانی فتوا بدهند ،این ا ش رت ندارند .اجماع هم غله اسه  ،اجمهاع علهی الباطهل
اس  .ش رت ندارند .شاهر عبارت اس از منطق وحی .در طول زمان تکليهف حجهج
بالغه ال يه ،صعب الوصول ،س ل الوصول ،قریب ،بعيد ،در کهل امهم رسهاليه رسهاالت
ربانيه بوده اس  .سؤال« :سؤالٌ ال جواب عنه اال ما سمعناه متهواترًا و متقهاطرًا ولکهن
ليس هذا جوابًا اطالقًا ،الجواب نجده فی السورة المائدة .سؤال :ربنا سبحانه و تعالی
اراد أن یربينا نحن [ ]...و لماذا ما بعث آدم و من بعده الی خاتم النبيين (ص) بشرعة
واحدة من الدین سورة الصالة ،سورة الصوم ،سورة الزکهاة ،سهورة الخمهس ،تجهارة و
غير ذلک فی کل ابواب الفق ية ،لماذا ما بعث م بشرعة واحهدة ال یمکهن أن یقهال أنع
ربنا سبحانه و تعالی بدی عن ج ل ،هذا غل  ،بهداء قمهة ،مهو بهاح تعهالی ،بهدی عهن
ج ل ،ال ،اح تعالی بعث آدم بشریعة ثم بدعل ا الی اخری ثم الی اخری و الی اخهری و
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اقل شیء خمسة شرائع الولی العزم من الرسل شهریعة نهوحٍ و ابهراهيم ثهم موسهی ،ثهم
عيسی ،ثم خاتم النبيين و الی یوم الدین ،لماذا شرائع خمسة یقهول ربنها «شهرَعَ لكُهمْ
مِنَ الدِّینِ ما وَصَّى بِهِ نُوحًا» 1هنا هذه اآلیهة تبهيعن الشهرائع االصهيلة الولهی العهزم مهن
الرسل االصيلة التی تتبناها سائر رسل اح و انبياء اح «شرَعَ لكُمْ مِنَ الدِّینِ مها وَصهَّ ى
بِهِ نُوحًا وَ الَّذي أوْحَيْنا إِليْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهيمَ وَ مُوسى وَ عيسى أنْ أقيمُوا الدِّینَ
وَ ال تتفرَّقُوا فيهِ» لماذا شرع لکهم مهن الهدین خمسهة شهرائع حهال أن اح تعهالی کهان
باالمکان و کان بالحکمة الغریبة الربانية حتی ال یختلف المکلفون کثيرًا ،هذا ی ودی،
هذا مسيحی ،هذا کذا ،أن یبعث النبيهين الرسهل کل هم بشهرعة واحهدة مهن ا ول الهی
اآلخر».
این سؤال اس  ،احيانًا جواب دادند که مثل کهالس اول و دوم و سهوم اسه  .آیها
مردمی که زمان آدم (ع) بودند نمیشد مثل ما بایستند ،نماز بخوانند ،حمد بخوانند
این مطلبی نيس  ،مطلب عقلی نيس  .این عقول مردم اس و علوم مردم اس که در
ترقی اس  .عقول مردم ،علوم مردم ،زندگی مردم در ترقی اسه  .زنهدگی مهردم بحهث
دیگری اس  ،ولی عقول مردم و علوم مردم که در ترقی اس  ،این احکام تکليفیِ این
کار را بکن ،آن کار را نکن ،این حالل اس  ،آن حرام اس  ،این کاری به عقل ندارد.
افالطون که از بزرگترین عقالی عالم در چندین هزار سال قبل بهود ،ارسهطاطاليس و
افالطون و دیگران ،پس به آن ا ظلم شده اس چون آن شریع  ،شریع کالس دوم و
سوم بوده این مطلب زیاد نقد دارد .اصوالً باید شریع را جدا کرد« .الشریعة تنقسهم
الی قسمين :شریعة بالسنبة للعقليات و العلهوم ،شهریعة بالسهنبة لالعمهال ،التطبيقهات
العملية الخارجية .التطبيقات العملية الخارجية ليس بحاجة الّها الهی ایمهان» .ایمهان
دارد ،دو رکع  ،سه رکع  ،سی روز ،چقدر .در تمام تکاليف جسمانی کهه مها داریهم
دیگر کالس اول و دوم و سهوم نهدارد .بچهه کهالس اول چلوکبهاب میخهورد ،کهالس
ششم هم میخورد ،دیپلم هم میخورد ،ليسانس هم میخهورد ،فهر نمیکنهد .نخيهر،
اینجا چون کالس اول اس نخورد ب تر هم میخهورد .چهون کهالس اول اسه پهس
شکمش کالس اوعلی اس  ،این کالس اول برای فکر اس  ،برای علم اس  .اما امهوری
که مربوط به عمل اس  ،مستلزم این نمیشود که شریع « ...الطقوس العملية الشرعية
ال تختلف و ال تتخلف اعتبارًا بالعقلية القویة ،اعتبارًا بالعلم القوی ،اعتبارًا بالتقدمات
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العقلية و العلمية» این حسابش جدا اس  .اما شریع عقل؛ آیا سف ایی کهه مسهلمان
هستند ،این سف ا از عقالی زمان آدم و ادریس و نوح و ابراهيم باالترند که این ا ههم
این شریع را دارند به مقداری که میتواند دریاف کند ،شریع عقهل را میپهذیرد.
کسی که عقلٌ معا دارد و میتواند دریاف کند تکليف و وظيفه ربهانی را ،ایهن لزومهی
ندارد به اندازه سلمان بف مد ،به اندازه ابوذر بف مد ،نخير ،آن مقهداری کهه میتوانهد
بف مد ،از نظر عقل آن مقداری که عقلش میرسد و از نظر عمل همه یکساناند .اگهر
معذور اس که ممکن اس بسيار عاقل هم باشد و معذور باشد ،این مطلبهی نيسه ،
بسيار جاهل هم باشد و معذور نباشد ،مطلبهی نيسه  .او بایهد انجهام ندههد ،او بایهد
انجام بدهد .بنابراین کالس اول و دوم و سوم و چ ارم که روی منبرها میگویند ،در
کتابها مینویسند ،این جواب مطلب نيس  .اگر این باشد چندین اشهکال دارد .ایهن
اشکال اول اس  .اشکال دوم :میگویيد :بشری عقالً ترقی کرد ،علمًا ترقهی کهرد .بهر
مبنای ترقی عقلی و علمی شرای مدام عوض شد .اوالً جواب دادیم کهه خيهر ،عهوض
شدن شرای  ،مطلهب عقلهی اضهافهای کهه همهه بایهد بداننهد ،نيسه  .ثانيهًا میگهویيم
بنابراین بنابراین شرع نباید ختم بشود« .فلماذا ختم الشرعة الربانية بالقرآن الکهریم
و السنة المحمدیة (ص) هل ان البشریة المکلفين قبل أربعة عشر سنة حتی اآلن مها
اختلفوا ما تفارقوا ما تبلوروا ما ساروا فی علوم م ،فی عقول م اقوی ،طبعهًا سهاروا
اقوی» این مخترعين ،این مکتشفين ،در تمام علوم ،در تمام قدرتهای علمی ،ج هات
عقلی ،ج ات فکهری ،بشهر چ هارده قهرن ترقهی نکهرده اسه

اگهر بيایيهد بگویيهد کهه

شریعتی آمد که از زمان خاتمالنبيينالی یوم القيامة کهافی باشهد .ایهن از اول میآمهد.
اگر ترقی عقل و علم مدخلي دارد در تبلور شرایع ،پس باید مهدام شهرع بيایهد ،شهرع
بياید ،شرع بياید .کما اینکه ب اییها میگویند .اگر مدخلي نهدارد ،پهس از اول بایهد
این شرع که بر آدم نازل شد ،تمام آنچه که از طقهوس عبهادتی و از مظهاهر عبهادی و
عملی و جسمی بر آدم نهازل شهد ،بهر همهه انبيهاء بشهود .اگهر بگویيهد کهه زمهان آدم،
اجتماع خيلی بسي بود ،بعد غنی شد ،بعهد غنهی شهد .میگهویيم :باشهد ،چهه مهانعی
دارد در کتاب اول مطالبی را میگویند که ایهن مطالهب بعهدًا میخواههد تبلهور پيهدا
کند ،ولی اآلن اصل مطلب را میگویند .اصل مطلهب را از اول بگوینهد تها آخهر .پهس
حساب چيس
«الجواب :کلمة واحدة :االبتالء ،االبتالء ،االبهتالء .التکليهف ابهتالء ،الهدین ابهتالء،
شرعة من الهدین ابهتالء ،نفهس الشهرعة فهی احکام ها المختلفهة ابهتالء ،فهی احکام ها
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الناسخة و المنسوخة ابتالء» در هر شرعی ناسخ و منسوخ نداریم .در شریع تهورات،
در شریع انجيل خودشان هم قبول دارند؛ «شریعة اخری بعد الشریعة االولی الشریعة
الذی کان قبل کذلک ابتالء» همه این ا ابتالء اس  .فلذا در آیه مائهده میفرمایهد کهه:
«لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْ اجًا وَ لوْ شاءك اللَّهُ لجَعَلكُمْ أُمَّةً واحِهدَةً وَ لكِهنْ لِيَبْلُهوَُُمْ
في ما آتاُُمْ فاسْتبِقُوا الْخيْراتِ إِلى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَميعهًا» 1ایهن «لِكُهلٍّ» روی ایهن آیهه
باید فکر کنيم .یعنی تن ا آیهای اس در کل قرآن شریف که در ایهن بحهث آیهه مهادر
اس  .روی این آیه باید فکهر کنهيم کهه خهدا میخواههد بيهان کنهد کهه چهرا «شهِ رْعَةً وَ
مِنْ اجًا لِكُلٍّ مِنْكُمْ» چند سؤال در این آیه مطهرح اسه  .آقایهان مطالعهه بفرمایيهد .در
تفسير خودتان مطالعه کنيد ،فکر کنيد« .لِكُلٍّ یعنی لکهلٍّ مهن المکلفهين ،یقهول «لِكُهلٍّ
مِنْكُمْ» الحاضرین فق أو ال ،من یصلح أن یخاطب ،اذا کان لکل من الحاضرین ،ههذا
غل علی غل » مگر حاضرین زمان نزول وحی شرایعی داشتند که هر دستهای از این
عربها یا غير عربها یک شرعه و من اجی ،نه« .لکهل مهنکم خطهاب لکهل بنهی نهوع
االنسان ،ال فق  ،بل لکل المکلفين ،کافة المکلفين فی هذه الکرة االرضية و فيهر غيهر
هذا من الکرات المکلفة «لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً» ولکهن سهؤال ،سهؤاالت عهدة .لکهل
جعلنا یعنی لکل امة من االمم التکليفية الخمس ،امة نوح ،امهة ابهراهيم ،بعهد موسهی،
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
لکل اهل مکان ،ال« ،لِكُلٍّ جَعَلْنا مِهنْكُمْ شهِ رْعَةً وَ مِ ْن اجهًا» ن شهرعة اح شهرائع اح و
مناهج اح کل ا منتشأ من دین واحد ،لکل یعنی لکل من االمم الخمسة الرسالية» این
پنج مورد« .لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ فالخطاب موجعه الی کافة المکلفين فی الشرائع الخمسهة
علی طول خ الرساالت من االول الی اآلخر»
«لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْ اجًا» «شِرْعَةً وَ مِنْ اجًا» چطور مها فقه یهک دیهن
داریم و این دین مشارعی دارد« .الدین فی القرآن دیهن اح تعهالی دیهن واحهد ،یعنهی
طاعة اح ،دین اح یعنی طاعة اح ولکن طاعهة اح الهوان فهی االدوار الخمسهة صهالة
ص وم زکاة حج و ما الهی ذلهک مهن التکهاليف الظاهریهة االمهور االصهلية الدینيهة ال،
التکاليف الظاهریة» «لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْ اجًا» مثل ش کوفه کهه ههر بهاغی
یک جوی و یک ن ری دارد .ش یکی اس  ،تمام از این ش هستند ،ولکهن ههر کهس
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به اندازه احتياجش و به اندازه دریافتش ،قابليتش ،فهاعليتش از ایهن آب میگيهرد کهه
استفاده از این آب بکند.
«لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْ اجًا یعنی خمس شرائع کل ها مشهاریع [ ]...مختلفهة
حسب الظاهر ،مؤتلفة حسب الباطن ،حسب الباطن دین اح ،طاعة اح ،سبيل الی اح،
سلوک الی اح ،ولکن من حيث الطقوس الظاهریة ،من حيهث المظهاهر ،ال مهن حيهث
البطون و الحقائق ،من حيث المظاهر تختلف .صلواتنا نحن المسلمون ليس مشاب ة
بالصلوات النصاری و الي ود اال فی الرکوع و السجود» آن ا سجود و رکوع داشتند« ،وَ
ارُْعي مَعَ الرَّاُِعينَ»« 1وَ ارُْعُوا مَعَ الرَّاُِعينَ» 2سجود و رکوع داشتند ،ذکر چهه بهوده و
بقيه خصوصيات نماز از نظر عملی و از نظر اذکار ،قطعًا آن ا سهوره حمهد نداشهتند،
قطعًا سور قرآنی نداشتند ،این آیات قرآنی نداشتهاند و ایهن مرحلهه اکملهی اسه کهه
الی یوم الدین حاصل اس « .لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْ اجًا وَ لوْ شاءك اللَّهُ لجَعَلكُمْ
أُمَّةً واحِهدَةً» اینجها تشهریع اجبهاری و تشهریع اختيهاری را ذکهر فرمهوده اسه  .تشهریع
اجباری «وَ لوْ شاءك اللَّههُ» «لهو» اسهتحاله اسه « .وَ لهوْ شهاءك اللَّههُ لجَعَلكُهمْ» «یعنهی کهل
المکلفين الخمس بالنسبة للشرائع الخمسة» «وَ لوْ شاءك اللَّهُ لجَعَلكُمْ أُمَّهةً واحِهدَةً» ایهن
آیات دیگری دارد که خداوند اجبار نکرده اس همه را که ام واحده هدای بشوند
یا معاذاح ام واحده ضالل بشوند یا معاذاح ام واحده غوای بشوند کهه اصهالً
شرع نباشد« .وَ لوْ شاءك اللَّهُ لجَعَلكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَُُمْ في ما آتاُُمْ» همه بلهوا
اس  ،تمام این ا بلوا اس  .یهک بحهث اسه کهه آقایهان در کهالم میفرماینهد کهه آیها
خداوند حکمی که میکند ،آن چيزی که واجب کرده اس  ،بایهد حسهن ذاتهی داشهته
باشد یا نه حسن حکمتی داشته باشد یا نه آنچه ن ی میکند قبح ذاتی داشته باشد
یا نه قبح حکمتی داشته باشد یا نه این را در خود تکليف میگوینهد و حهال اینکهه
آنچه مصلح اس  ،مصلح ابتال اس  .ممکن اس عملی که دستور میدهد ،ایهن
عمل حرام در حرام در حرام ،از همه حرامها حرامتر باشد ،وليکن صر امر کردن به
این ،این ابتال اس « .وَ إِذِ ابْتلى إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكلِماتٍ» 3کشتن کهافر بهه ایهن آسهانیها
جههایز نمیشههود ،چههه برسههد بههه مههؤمن ،چههه برسههد بههه اسههماعيل بههن ابههراهيم کههه جههد
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خههاتمالنبيين اسه و جههد محمههدیين و معصههومين (ع) اسه و رأس سلسههله رسههال
قرآنيه اس  .این مقدسترین افراد ،باالترین افراد ،دارای مقام رسال و نبوت «وَ ا ْذُُهرْ
فِي الْكِتابِ إِسْماعيل إِنَّههُ ُهانَ صهادِ َ الْوَعْهدِ وَ ُهانَ رَسهُ والً نبِيًّها» 1ایهن مقهام بهه ایهن
عظم  ،به این علو که با ابراهيم هممشی بود در ساختمان بيه  ،در دعهوت الهی اح،
در چه و در چه ،این اسماعيلی که در درون این بود و در بهرون و در آینهده آن بهود.
ابراهيم با دس خودش اسماعيل را بکشد ،ایهن از محرعمتهرین محرعمهات عهالم اسه .
ولکن خدا امر میکند .چرا این امر ابتالء اس « .وَ لكِنْ لِيَبْلُهوَُُمْ فهي مها آتهاُُمْ» ایهن
ِ«یَبْلُوَُُمْ» گاه «لِيَبْلُوَُُمْ» خود انبياء اس  .انبياء بلواهایی دارند ،امتحاناتی دارنهد .گهاه
«لِيَبْلُوَُُمْ» امم اس  .یک نمونهاش را میخواهم عرض کهنم کهه این ها را بههطور کلهی
کنار بزند که باید در مأمورٌ به خودش مصحل  ...چه مصلحتی اگهر در خهود کشهتن
اسماعيل مصلح اس که مصلح نيس و نکش  ،خدا نگذاش بکشهد« .الخليهل
یأمرني و الجليل ین اني» لسان حال و لسان واقع آن کاری بود که تيزش کرده بود ،از
پش فشار داد که او را نبيند و هرگز اتفاقی نيفتاد .کما اینکه نسب به خهود ابهراهيم
«قُلْنا یا نارُ ُُوني بَرْدًا وَ سَالمًا عَلى إِبْراهيمَ * وَ أرادُوا بِهِ ُيْدًا فجَعَلْناهُمُ الْأخْسَرینَ»

2

این امتحان اس  .پس خود فعل امتحان اس  ]...[ .ابراهيم آنقدر باید خهالص بشهود،
آنقدر باید از شه وت خهالص بشهود ،از عقهل ههم خهالص بشهود .چهون عقهل اجهازه
نمیدهد آدم بچه بکشد .از خود برون رود و آنچه میکند و میف مد اراده رب باشد.
چرا دور خانه میگردی من نمیدانم ،گفتند بگرد! اما مسواک بزن ،من میدانم فایده
مسواک چيس  .این کار آسانی اس  ،کاری نهدارد .امهر خهدای متعهال ایهن اسه کهه
مسواک بزن یا چه و چه .این ا معلوم اس  .چرا اسماعيل را ابهراهيم بایهد بکشهد آن
هم وحيی که «إِنِّي أرى فِي الْمَنهامِ أنِّهي أ ْذبَحُهكَ» 3نظهر شهما چيسه

دارد در ميهان

میگذارد که نظر اسماعيل چيس « .أنِّي أ ْذبَحُكَ  ...قال یا أبَه ِ افْعَهلْ مها تُهؤْمَرُ» ههيچ
تردیدی در کار نيس  ،نهه در ابهراهيم ،نهه در اسهماعيل« .سهَ تجِدُني إِنْ شهاءك اللَّههُ مِهنَ
الصَّابِرینَ * فلمَّا أسْلما» 4کهدام اسهالم ایهن اسهالم تسهليم محه ،اسه  ،نهه تسهليم
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ش وت اس  ،نه تسليم نفس اس  ،تسليم عقل اسه  .عقلهم مها ههم نمیرسهد .اصهالً
عقل گم بشود ،نفس گم بشود .خواستهها و ف ميدههای ما و ظنون مها و مقصهدهای
ما و فکرهای ما تمام چون وحی خداونهد اسه  .وحهی خداونهد اسه طبهق حکمه
حکيمه ربانيه که در اینجا مقرر گردیده اس  .این ابتالء اس  .پس تمام شرائع ابهتالء
اس  .نسخ بياید ،بدل بشود ،باال برود ،پایين بياید ،در یک شرع باشد ،در شرع بعدی،
در شرع قبلی باشد ،منت ا ابتالئات گوناگون اس که در این ابتالئهات بهر محهور ایهن
آیه باید بحث کنيم.
«اللَّ ُمَّ اشْرَحْ صُدُورَنا بِنُورِ الْعِلْمِ و الْإِیمَانِ وَ مَعَهارِ ِ الْقُهرْآنِ الْعَظِهيمِ وَ وَفِّقْنها لِمَها
تُحِبُّهُ وَ ترْضاهُ وَ جَنِّبْنا عَمَّا لا تُحِبُّهُ وَ لا ترْضاهُ».
«وَ السَّلامُ عَليْکُمْ»
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