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 وهشتم سوره مائدهتفسیر آیه چهل
 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 اخاتالف علا  بار داللا  کاه یمحاور و ماادر هیآ و بود عیشرا اختالف در بحث

 گرفتاه قارار بحاث ماورد نهام جلاد اول در کاه اسا  مائده ورهس 48 هیآ دارد، عیشرا

 بَایْنَ لِماا مُصَدِّقًا بِاْلحَقِّ اْلكِتابَ إِلَیْكَ أَْنزَْلنا وَ» «الرَّجِیمِ الشَّیْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ أَعُوذُ». اس 

 عَمَّاا أَهْاواَههُمْ تَتَّبِاعْ ال وَ اللَّاهُ أَْنازَلَ بِماا بَیْنَهُمْ فَاحْكُمْ عَلَیْهِ مُهَیْمِنًا وَ اْلكِتابِ مِنَ یَدَیْهِ

 وَ واحِدَةً أُمَّةً لَجَعَلَكُمْ اللَّهُ شاَه لَوْ وَ مِْنهاجًا وَ شِرْعَةً مِْنكُمْ جَعَْلنا لِكُلٍّ اْلحَقِّ مِنَ جاَهكَ

 بِماا فَیُنَبِّاُُكُمْ جَمیعاًا مَارْجِعُكُمْ اللَّاهِ إِلَا  اْلخَیْراتِ فَاسْتَبِقُوا آتاكُمْ ما في لِیَبْلُوَكُمْ لكِنْ

 .«تَْختَلِفُونَ فیهِ كُْنتُمْ

 و هاودی باه نساب  لیاانج و تاورات نازول باه راجاع قابالً .«اْلكِتابَ إِلَیْكَ أَْنزَْلنا وَ»

 خاتماه در بعادً ه اسا .شاد بحاث( ع) یسایع حضارت و یموس حضرت بر ینصار

 یآسامان هاایکتاب ؟«قارآن»: نفرماود چارا «اْلكِتابَ إِلَیْكَ أَْنزَْلنا وَ» یوح انزال انیجر

 هاییکتاب در یروتیب حداد استاد مثل که «اْلكِتابَ»: فرمود نجایا چطور. اس  متعدد

 کاه اس  لیانج و تورات همان الکتاب از مقصود :دیبگو اس ، نوشته قرآن رد بر که

 کاه اسا  نیاا جواب. «االمام الکتاب عن» اس  ایترجمه قرآن و اس  امام کتاب آن

 به یوح که یهنگام اما ،هستند یوح مورد همگان ،یاله بزرگوار اَیانب که طورهمان

 «ناایاوح»( ص) نییالنبخااتم باه نساب  ،ردگیایم قارار گفتگو مورد عزم یول پنج نیا

. «نایوصا» یسایع و یموسا و میاباراه باه نساب  و «یوصّ» نوح به نسب  و دفرماییم

 وَ إِبْاراهیمَ بِاهِ وَصَّیْنا ما وَ إِلَیْكَ أَوْحَیْنا الَّذي وَ نُوحًا بِهِ وَصَّ  ما ینِالدِّ مِنَ لَكُمْ شَرَعَ»
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 1«إِلَیْاهِ تَدْعُوهُمْ ما اْلمُْشرِكینَ عَلَ  كَبُرَ فیهِ تَتَفَرَّقُوا ال وَ الدِّینَ أَقیمُوا أَنْ عیس  وَ مُوس 

الی علی الخمسة اولای العازم هنا قرنٌ بین درجات خمس من وحی اهلل سبحانه و تع»

من الرسل ولکن اهلل سبحانه و تعالی هنا یعبّر عن الوحی الی ناوح  بماا أوصای و عان 

الوحی الی ابراهیم و موسی و عیسی بما وصّینا، ثم یعبّر عن الوحی الی خاتم النبیین 

خااتم النبیاین )ص( تأشیرً عشیرً لطیفًا عظیمًا أنّ الوحی الی « إِلَیْكَ أَوْحَیْنا الَّذي وَ»

فی اعلی قمم الوحی الرسولی ولکن ما دونه من الوحی کأنه لایس وحیاًا بال وصایة . 

حال أن هذه الوصایا الی هؤالَ االربع من اولی العزم مان الرسال قبال خااتم النبیاین 

کلها وحی و اعلی درجات الوحی ولکن االعلی من االعلای عباارة عان الاوحی )ص( 

 .««اْلكِتابَ إِلَیْكَ أَْنزَْلنا وَ» ثم ، کذلک هناص(الی خاتم المرسلین )

 یوح کتاب اس ، شده نازل یاله امبرانیپ همه به که هاییکتاب که اس  درس 

. سا ین کتاب هکان تورات قرآن مقابل در. ندستین کتاب آنها قرآن مقابل در اما ،اس 

 ایآ. س ین کتابه کان یموس صحف. س ین کتاب میابراه صحف. س ین کتاب لیانج

 و اسا  یوحا که یآسمان کتب ریسا و یسیع لیانج و یموس تورات قرآن، مقابل در

 کتاب قرآن مقابل در حوزه هایکتاب اما ،شودینم حساب کتاب اس ، یوح خالص

 إِلَیْااكَ أَْنزَْلناا وَ». اسا  کام کناد، هیاگر خاون انساان اگار. سا ین کتااب قارآن و اسا 

و أنزلناا »ثانیاًا نفرماود . هساتند کتااب هام یقبل کتب. «كِتابَاْل»: فرمود اوالً ،«اْلكِتابَ

االلف و الاالم للجانس « اْلكِتابَ»الیک کتابًا کما أنزلنا الی نوح و النبیین من بعده، ال، 

هاا. تمام کتاب«« اْلكِتابَ»و زیادة القرآن یشمل کل کتابات السماَ أو االستغراق یعنی 

بین معانی عدة من المعانی المحتملة هنا  2«اْلكِتابُ كَذلِ*  الم»: یتعاله قول یف کما»

اب الکتا مجموعاة فای هاذایعنی کل کتابات السماَ « اْلكِتابُ ذلِكَ»و محتمالت عدة 

 «االخیر و زیادة هی رمز الخلود

 ناازل «بحاقٍّ» هااکتاب هماه؟ «بحاقٍّ»چارا نفرماود « بِاْلحَقِّ اْلكِتابَ إِلَیْكَ أَْنزَْلنا وَ»

 شاود،ینم نسا  ال حاول عناه، کاه اسا  یحقا. اسا  خااص حق ،«بِاْلحَقِّ» .شودیم

ربنا سبحانه و » «بِاْلحَقِّ». شد نخواهد آن از کم شد، نخواهد ه بر آنادیز ندارد، تکامل

ق، کماا أن الکتااب کل الحق، مساتغرق الحا« بالحق»تعالی یعبّر عن هذا الحق االخیر 

بالحق، مصاحبةً و سببًا و معیًة « مُصَدِّقًا بِاْلحَقِّ اْلكِتابَ كَإِلَیْ أَْنزَْلنا وَ»مستغرق الکتاب 

                                                           

 .13. شوری، آیه 1

 .2و  1. بقره، آیات 2
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و غایةً، فی سبب الحق، فی مصااحبة الحاق، الای رساول الحاق، لغایاة الحاق، للحاق 

 ،ایان بااَ و چاه بااَ مصااحبه چاه. اسا  حاق اشهمه« بمعنی الثبوت الی یوم الدین

 کارد، اساتعمالمعناای واحاد  شاود در اکثار ازاسام را می که طورهمان. اس  درس 

 ،«بِااْلحَقِّ اْلكِتاابَ إِلَیْاكَ أَْنزَْلناا وَ». اسا  نیهمچنا هام فعل اس ، نیهمچن هم حرف

 ةیالغا الحاق، مصاحبة».  ، تحقیق حقاس نداشته حق جز یسبب چیه ؛«الحق بسبب»

 راحلم تمام در «غایةً حق منزّالً، حق نزول،لل ةلیوس حق نازالً، حق منزالً، حق الحق،

 . ندارد وجود نجاهایا یباطل بُعد چیه ،اس  حق

 چطاور« حال أن القرآن یصدق ما باین یدیاه» 1«اْلكِتابِ مِنَ یَدَیْهِ بَیْنَ لِما مُصَدِّقًا»

 «خَلفَه». اس  پش  یقبل هایکتاب اس ، بعد که قرآن ،اس  بعد قرآن ؟«یَدَیْهِ بَیْنَ ما»

 نگذاشاته پشا  را گارید هاایکتاب قرآن که اس  نیا هنکت ؟«یَدَیْهِ بَیْنَ ما» چرا. اس 

 آنها که اس  نیا توجه کی :دارد توجه دو. دارد توجه گرید هایکتاب به قرآن. اس 

 هام باا ،دارد ترافاق خادا یوحا باا خادا یوحا. اس  یوح هم نیا هستند، یوح هم

 آنها که آمده،این که س ین ورطنیا. اس  بُعد کی نیا. دارد م یمال هم با ،دارد توافق

 مقادم آخوناد از مان: مگاوییم هساتم، اصول عالم که ینوع من مثل. بگذارد کنار را

هاای او های من را، دیگری حرفهای او را رد کردم، دیگری حرفحرف چون هستم،

 روی« یَدَیْاهِ بَایْنَ لِماا مُصَدِّقًا». س ین پش  نیا ،نه گذاریم،را که همدیگر را پش  می

 در پش ، در یعنی پش  وجهه. دارد وجهه کی هم پش . دارد وجهه ود فیشر قرآن

. کندیم اداره قرآن را بُعد سه هر ام ،یق یزندگ در و برزخ یزندگ در و ندهیآ یزندگ

 هار در محاور کاه اسا  نیا رو بُعد کی: دارد بُعد دو ،یآسمان کتب طرف به دارد رو

« عَلَیْاهِ مُهَیْمِناًا وَ» :دوم. باشاد هااییفرق ع یشار ظاواهر نظار از ولاو ،اسا  یوح دو

للقرآن هیمنة علی الکتب کلها کما هلل تعالی هیمنة القیومیة و العلم و ». اس  دبانید

 «.القدرة و الحکمة علی کافة الموجودات علی أقدارهم، قابلیاتهم، فاعلیاتهم

 اال» سا ین منیمها( ص) محماد یحتا. اسا  دوتاا فقا  فیشار قارآن در مهیمن

 ،«منیمها»کاه  2«اْلمُتَكَبِّارُ اْلجَبَّاارُ اْلعَزیزُ اْلمُهَیْمِنُ»: که اس  اهلل فق  منیمه. «نبالقرآ

غلباة العلمیاة، ». اس  حفظ عنوان به غلبه ؟اس  ایغلبه چه منتها غلبه، یعنی منهیه

                                                           

 .48. مائده، آیه 1

 .23. حشر، آیه 2
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 همنایه 1«النِّسااَِ عَلَا  قَوَّامُاونَ الرِّجاالُ» «غلبة  فی القدرة للحفاظ علی المهیمن علیاه

 کیاا مااا. ساا ین هااافحر نیااا و معرفاا  و علاام ، دراساا  قاادرت رد منااهیه اساا ،

هُمْ اْلمُؤْمِناتُ وَ اْلمُؤْمِنُونَ» که میدار یجزئ هایمنهیه  و نیماؤمن 2«بَعْا   أَوْلِیااَُ بَعْضاُ

 ناادان، باه نساب  داناا. دارناد مناهیه دارناد،  یاوال یگرید به نسب  یبعض مؤمنات

 فاعال باه نساب  منکار تاار، تاار،، باه نسب  معروف فاعل وا،تقیب به نسب  باتقوا

 ندارناد کاه یکساان آن باه نساب  «اهلل لیساب یفا» دارناد ییدارا که یکسان آن .منکر

 اسا  مطلق علم نه. اس  یجزئ منهیه نیا منتها. دارند منهیه نهایا مقصرً، ای قاصرً

 او و یدار تاو کاه یبُعاد نآ در. اسا  مطلقاه معرفا  ناه و اسا  مطلقاه قدرت نه و

 . یباش داشته منهیه که دیبا او به نسب  ندارد،

انه و تعاالی هیمناة الربوبیاة کلهاا، هیمناة  فای القیومیاة ولکن هیمناة ربناا سابح»

 میکارد عار  کاه اول نظار در قرآن. «العلمیة و القیومیة فی القدرة و قیومیة الحفاظ

 طارف باه دارد رو. دارد رو هام و دارد شا پ هم ،دارد رو که« یَدَیْهِ بَیْنَ ما» به نسب 

 قرآن زمان مثلث در که دارد بعد عالم به رو و دارد عالم نیا به پش  و یآسمان کتب

 کهاین یکی :اس  بُعد ود یدارا ،یآسمان کتب به نسب  قرآن منهیه منتها. دارد منهیه

 ]...[از  یبعض در فق ، ندارد یصحبت یمعرفت و یعبادت یمبان اصول در آنها مخالف

 لِتُبَیِّنَ إاِلَّ اْلكِتابَ عَلَیْكَ أَْنزَْلنا ما وَ». کندیم یریدزدگ فیشر قرآن: دوم. اختالف اس 

مثالً فی التوراة االصلیة االسفار الخمسة نبحث حول الکتب » 3«فیهِ اْختَلَفُوا الَّذِي لَهُمُ

سابحانه و تعاالی و هاذا  ربنااالسماویة انشاَاهلل بصورة طلیقة. فی التوراة ینقال عان 

و هذا تحریف. ینقل أن اهلل سبحانه و تعالی لمّا خلق السماوات و هذا تدخیل  جیلتد

 ،شاد خساته ]...[«و عان و االر  فی ستة ایام استراح فی الیوم الساابع عان زحماتاه 

 روز شا  در هام خادا اسا ، لیاتعط جمعاه روز ،مشاوییم خساته ماا که طورهمان

 لَقَادْ وَ»: دهدیم جواب ق سوره در قرآن. شد خسته بعد کرد، قخل را نیزم و آسمان

 باه خاوبی 4«لُغُاوب  مِنْ مَسَّنا ما وَ أَیَّام  سِتَّةِ في بَیْنَهُما ما وَ اْلأَرْ َ وَ السَّماواتِ خَلَْقنَا

 بُعاد کی «اس  بُعد سه یدار قرآن اتیآکه  گرید اتیآ در نیهمچن و دهدمی جواب
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 در که اس  ال حول عنه ثاب  سالم حیصح یوح انیب و ریتقر قرآن مقدسات اتیآ از

 و میگفتا چاه در ل،یاانج در تاورات، در کاه آنچاه. کندیم انیب ه،بود قبل اَیانب کتب

 شاده لیاانج و تاورات در کاه یفاتیتحر سوم:. کندیم لیتکم . دوم:س ین رییتغ قابل

بار دو  قسام  نیاا و اسا  شده کم نجایا ،اس  شده اضافه نجایا. کندیم انیب اس ،

 لِلَّاذینَ فَوَیْال » گویاد:، میدارد حیصار داللا  کاه اسا  یاتیآ بخ  کی بخ  اس :

 ماا وَ اللَّاهِ عِْنادِ مِنْ هُوَ یَقُولُونَ» 1«اللَّهِ عِْندِ مِنْ هذا یَقُولُونَ ثُمَّ بِأَیْدیهِمْ اْلكِتابَ یَْكتُبُونَ

 .دهنادیمنسب   خدا به و سندنوییم را یاتیآ خود یهاس د با که 2«اللَّهِ عِْندِ مِنْ هُوَ

 مُهَیْمِناًا وَ» نجاایا. کننادیم ادیاز لیانج و تورات در و کنندیم کم لیانج و تورات از

« عَلَیْاهِ مُهَیْمِناًا» ةو هاو کال الکتاب الساماویة و زیاادیعنی حال کاون القارآن « »عَلَیْهِ

علی من؟ علیک و علای موسای و عیسای )ع( ماا « اللَّهُ أَْنزَلَ بِما بَیْنَهُمْ فَاحْكُمْ»نتیجة: 

 ]...[«أنزل بصورة وحیدة و المورد هو 

 دارنده اس ...فرمودید هیمنه نگه -

 اذا» کاه اسا  خاوب دیافرمود اشااره که کنیماین را بحث می یک بُعدش اس . -

 سیفلاأ  کتاابمان  قبال مان انازل لماا ناًایمب و مراقبًا و ظًایحف و منًایمه القرآن کان

 شاما ؟تواناد نگاه داردرا نمیخواستم بگاویم. خاودش را می نیا «نفسه؟ یعل منًایمه

 ،کناییم جباران را ضعفشاان ،یداریما نگاه را گارانید کاه اس  ادیز آنقدر قدرت 

 ،دارد گرید کتب بر منهیه که قرآن اما ،را شانهاینقصان چه، و چه و چه را، جهلشان

 معانعن ثیحد د،یایب فالن قال فالن، قال فالن، قال باید. کند ضب  دتوانینم را خود

 «. عَلَیْهِ مُهَیْمِنًا وَ» اس ؟ طورنیا مطلب کند؟ درس  کند، ضبط  تا دیایب

 شود؟یم قرآن فیتحر عدم بر لیدل نیا -

 قارآن اگار ... ابحاثی اس  کاه ماا اینجاا ذکار کاردیم کاهکه بود فمحرّ اگر بله، -

 سا ،ین معصوم خود که یغمبریپ دارد امکان چطور ؟هیمن اس م چطور بود، محرف

لاو أن ». کندیم گناه چه ای رًیتقص ای ورًصق نیا کند؟ خدا احکام به وادار را گرانید

بزیادات تحریفیة أو نقائص و تنقیصات تحریفیة  أشراعه القرآن کان محرفًا عن جهات

 فیاتحر. «من کتب، فالبد ال یکون محرفاًافکیف یکون مهیمنًا؟ مهیمنًا علی ما سلف 

 و نقاط و اشارات و حروف نظر از ای بیترت نظر از فیتحر چه ،ابعاد از یبُعد چیه در
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یعنای فااحکم بیانهم بماا » «اللَّاهُ أَْنزَلَ بِما بَیْنَهُمْ فَاحْكُمْ عَلَیْهِ مُهَیْمِنًا وَ». هاحرف نیا

از « ا انازل اهلل سابحانه و تعاالی فای الارجمأنزل اهلل فی مرحلتین: المرحلة االولای ما

 چوند، بو کرده زنا یرشوهردا زن کی با یمرد کی ،هایهودی کهموارد آیه این اس  

 رفتناد بزرگاوار غمباریپ نزد. کنند رجم  خواستندینم ،هاحرف نیا و بود پولدار نیا

 بِماا بَیْانَهُمْ كُمْفَاحْ»: دگوییم هیآ. نشود رجم که کنند حکمطبق میل اینها  شانیا که

 : عل  دو به چرا؟ «اللَّهُ أَْنزَلَ

 که یکس ،یگوناگون جهات در داس یپ نجایا که طورنآ یآسمان عیشرا کل در -1

 «اهلل انازل ماا» نیبناابرا. اسا  رجام حکما  بشود،مرتکب  نهصمح ای نصمح یزنا

 . اس  رجم ةمطلق ورةصب

أن  ولاو». سا ین کاه نازول مورد صمخصو ،اتیآ. دارد مبارکه هیآ که یوسعت -2

البتاه . شودینم «القرآن اختص، ولو أن اآلیة اختص  بمورد نزولها، لمات القرآن کله

 اگارحاال . گیرد و ماوارد دیگار را باه عماوم و اطاالق شاامل اسا موارد نزول را می

 و باود ایبه گونه تورات در که کردند الؤس شما از هایحیمس ای هایهودی را یحکم

 تاورات در دییابگو ور؟طاچ .دیاکن «اللَّاهُ أَْنازَلَ بِماا» حکم شما ،گرید به گونه قرآن رد

 اسا  حاافظ و اس  منیمه قرآن نیا چون ولکن. اس  شده فیتحر نیا اس ، نیچن

 اجارا دیابا حکام نیاا اآلن نیبنابرا «الکتب من قبله بما» اس  ناس  و اس  مکمل و

 . اس  یابعاد یدارا «اللَّهُ أَْنزَلَ مابِ بَیْنَهُمْ فَاحْكُمْ» پس. بشود

 را یهاو نجام سوره هیآ از «أَهْواَههُمْ تَتَّبِعْ ال وَ» س ؟یچ اهواَ «أَهْواَههُمْ تَتَّبِعْ ال وَ»

ال یُعنای مان » 1«یُاوح  وَحْايٌ إاِلَّ هُوَ إِنْ*  اْلهَوى عَنِ یَْنطِقُ ما وَ»: میفهمیم اینجا ما

ة بالساوَ فقا ، ال، یعنای غیار الاوحی و غیار الاوحی هاوی. الهوی هوی النفس االماار

العلوم التی لیس  من الوحی هوی و العقول و التفکیرات و الفلسفات و العرفانیات و 

الخرفانیات کلها اذا کان  منفصل عن الوحی کلها هوی و حتی رساول الهادی و هاو 

 از محماد عقال «یاةاعقل العقالَ علی االطالق ال یجوز له أن ینطاق بعقلیتاه المحمد

 اس  یوح رندهیگ دستگاه غمبریپ. ریخ بدهد، جواب خودش عقل با. اس  یاقو همه

 یوحا سکوت  ،اس  یوح عمل  اس ، یوح زبان . اس  یوح فرستنده دستگاه و

 باه محماد سا ،ین یمربا خاودش  یمحماد به محمد. اس  یوح زشیچ همه. اس 
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 ماا». میفهمیما جاانیا راهاوی  1«إِلَايَّ یُاوح  لُكُمْمِاْث بَشَرٌ أَنَا إِنَّما». اس  یمرب رسال 

بهوی عقلیته البالغة و ال بهوی الشوری، فضاالً عان هاوی  ال» یعنی «اْلهَوى عَنِ یَْنطِقُ

  «.النفس االمارة بالسوَ

 فهمیم که...و از لفظ آیه هم می دارد امکان آنجا -

 میدار «اهلل انزل ما» کی. اس  «اللَّهُ ْنزَلَأَ بِما بَیْنَهُمْ فَاحْكُمْ» مقابل در هم نجایا -

 آن باه عقال ولاو ،اسا  «یهاو» اسا  «اهلل انازل ما» ریغ چه هر. میدار «یهو» کی و

 آن باه هیاکفا برسد، آن به إن قل  و قل . برسد آن به اجتهاد برسد، آن به علم برسد،

 و اسا  «اهلل نازلا ما» ریغ اگر. برسد چه هر برسد، مکاسب ،برسد آن به رسائل برسد،

 های ما تمامًا هوی اسا .حوزه نیبنابرا. اس  «یهو» نیا س ،ین «اهلل انزل ما» موافق

 یهاوا ،اسا  علام یهوا ،اس  عقل یهوا. اس  نفس یهوا هوی، منتها. ندارد نیزم

 اصاول یهاوا اسا ، فقاه یهاوا اسا ، عرفان یهوا اس ، فلسفه یهوا ،اس  قیتحق

المختلفة، کال ماا هاو غیار ماا « أَهْواَههُمْ تَتَّبِعْ ال وَ اللَّهُ أَْنزَلَ بِما مْبَیْنَهُ فَاحْكُمْ»». اس 

توراتیٌّ حسب التوراة وحیاًا مان اهلل، یخاالف أنزل اهلل فهو من االهواَ، حتی اذا حکم 

حکم بما فی التوراة و هاو وحایٌ فاذا محمد )ص( قرآنیًا ناسخًا لما فی التوراة  حکمًا

 دیابا  یشارا نیاا کاه اسا  نیا هودی یهوا. اس  هودی یهوا به «سابق حکم بالهوی

 حکام تاورات حیصح یوح به فر  کنید بکند، خواهدیم حکم یکس هم اگر. بماند

 قارآن و اسا  قارآن ع یشار او، «اهلل انازل ما» اآلن که( ص) نییالنبخاتمگر ا اما. کند

لَفَ قَادْ ماا إاِلَّ تَیْنِاْلأُْخ بَیْنَ تَجْمَعُوا أَنْ وَ» و دارد «سلف ما اال»  یهاودی کیا اگار 2«ساَ

 حااال ،دارم ازدواج در را خاواهر دو من که کند عر  و( ص) اهللرسول خدم  دیایب

 هم بعد کند حکم تورات به اگر ر،ینخ کند؟ حکم تورات به حضرت شودیم کنم؟ چه

 ما إاِلَّ اْلأُْختَیْنِ بَیْنَ تَجْمَعُوا أَنْ وَ» نیاخت نیب جمع یفعل ع یشر در ولکن: دیبگو دیبا

 . شد یهو هم آن پس «سَلَفَ قَدْ

 االول، حکامال ینسا  آخار حکام ًایاحال و منسوخًا کان اذا سبق ما یف اهلل حکم»

 یمایاقل یهاوا ای اسا ،طائفاه یهوا نیا. «یبالهو حکمٌ به حکم  اذا االول الحکم

ل ما ینافی کعلمیة و الکذا و الکذا األهویة الطائفیة و االقلیمیة و العنصریة و ال». اس 

ما أنزل اهلل تعاالی ]...[ األهویاة و هاذا خاالف هاوی العقال و هاوی الانفس اذا کاان 
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 نیاا لکالٍّ «أَهْاواَههُمْ تَتَّبِاعْ ال وَ اللَّاهُ أَْنازَلَ بِما بَیْنَهُمْ فَاحْكُمْ». دارد فرق نیا. «بیناتهما

 واقعاًا و میگفتا را تورات حکم تورات اهل به ما اگر چطور که کندیم دییأت را مطلب

 مِاْنكُمْ جَعَْلناا لِكُالٍّ» گاوییم:؟ میاسا  یهو چطور نیا اس ، تورات یواقع حکمهم 

، المنهااج ،ةالشرع ن،یالد»: س ین زیچ چهار م،یدار زیچ سه وق آن 1«مِْنهاجًا وَ شِرْعَةً

طریق  لبّ اس ، انبیااَ گویند شریع  قشر اس ، ولکن ها میصوفی. «الطریقة ما فیه

 گویند: ایم و احمقانه میاند و ما لبّ آوردهقشر آورده

 عالم همه صورند ما واهب الصوریم  ما صوفیان صفا از عالم دگریم 

الصور نیستند، صورت خودشان را خودشان دادناد کاه صاورت غل  کردند! واهب

 عیشارا کاه کننادیم اهانا  هیاله مقدسه عیشرا به ق یحق در نهایا دیگران را بدهند؟

 یینورها کل در کردن داخل و ظلمات کردن برطرف یبرا  ،یهدا یبرا هیاله مقدسه

 علام را، فکار را، فطرت را، عقل را، باطن را، ظاهر. اس  آمده خواهد،یم خداوند که

 از یکاای. ناادارد کاام. کناادیم اصااالح را زیچهمااه را، آخاارت را، ایاادن را، جساام را،

 ع یشر. میدار ق یطر ما: ندگوییم که اس  نیا هایوفص  غل یلیخ غل  هایحرف

رْعَةً مِاْنكُمْ جَعَْلناا لِكُالٍّ»: دگوییم قرآن. اس  لُبّ ق یطر و اس  ظاهر  «مِْنهاجاًا وَ شاِ

  .مکنییم بحث بعدً را منهاج و ع یشر نیب فرق

 صاًامخصو یمسالمان کیا اگار کاه نشود حساب که اس  نیا نجایا در اول بحث

 حکم مخالف  که یصورت در ت،بالتورا تورات اهل یبرا کرد حکم( ص) نییالنبخاتم

 نیاا: مگاویییم چارا؟. اسا  غل  حکم این ر،ینخ. اس  درس  حکم نیا اس ، قرآن

لکلٍّ یعنی لکلٍّ من النوحیین و االبراهیمیین و الیهود و النصاری »: چون. هواس  جزَ

رْعَةً» اول:« مِاْنكُمْ عَْلنااجَ لِكُالٍّ»«. و المحمدیین خمسة  نیبا فارق «مِْنهاجاًا» دوم:« شاِ

 در ماا«. ة هی الثِقل االکبار و المنهااج الثقال االصاغرالشرع» س ؟یچ منهاج و شرع 

 انحرافاات از و هااخف  از را ماا کاه اس  قلثِ دو. کردیم بحث حدیث ثِقلین مفصل

 نیّمب که یکسان ،اصغر ثقل و اس  اهللکتاب ،خداس  یوح اکبر، ثقل. دهدیم نجات

 آنچه را، اهللکتاب التیوأت ،رینخ ،ندارد انیب اهللکتاب نکهیا نه هستند، اهللکتاب یوح

 «ةشارع» .اسا  اصاغر قالثِ نیاا. شاد مفصال بحث قبالً که ندارند، یدسترس نوعًا که

 نیاد کاه نیاد فارات از را یراها راه؛ یعنای شارعة. اس  یدوم «منهاج» و اس  یاول

 نیاا. انادمختلف عیشارا ولکان ،اسا  واحاد نیاد لفظ قرآن کل در «اهلل طاعة» ینعی
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 طاعاة» اشهماه ،اس  یکی عمق ولکن. دارد وحدت فیتکل ادوار کل در« اهلل طاعة»

 ؛«اهلل طاعاة» قاهیطر اماا ،سا ین الحاد س ،ین شر، س ،ین طانیش طاع  اس ، «اهلل

 در یحتا. طاورنیا فاهیوظ گاه طور،آن فهیوظ گاه. ورطنیا نماز گاه ،طورآن نماز گاه

 عاازم  یااوال یاصاال ع یشاار پاانج کااه گوناااگون عیشاارا در رسااد چااه تااا ع یشاار کیاا

 . میدار ما «للخمسة اولی العزم من الرسل»

 ةیاظاهر ةًشارع» شاود گفا ، نمیس ین دوتا اس ، یکی «شِرْعَةً مِْنكُمْ جَعَْلنا لِكُلٍّ»

اینکاه «. للصاوفیین ةیالباطن و للرسل ةیظاهر ،ةقیالطر یه ةیباطن شرعة ،ةعیالشر یه

 ایبار خداوناد نید از یراه، یک دارند یشرعت خمس امم از یامت هر «شِرْعَةً»نیس . 

 بُعاد. دارد یفرعا بُعاد کیا و دارد یاصل بُعد کی :دارد بُعد دو راه نیا. اس  باز آنها

 یوحا کتاب. اس  یوح کتاب اس ، کرده مجزا را این راه ن،ید از که خدا راه یاصل

 نیاا شاود،یم ناازل اولاوالعزم اَیاانب و( ص) نییالنبخااتم و یسایع و هایموس بر که

لووا». خواهدیم کردن عمل قهیطر. خواهدیم «منهاج» منتها. اس  «شِرْعَةً» خودش  صاَ

 رد خداوناد بارای اینکاه چارا؟. این منهاج اس ، شرع  نیسا  1«أُصَلِّي رَأَیْتُمُونِي كَمَا

 کنیولا. دارد اوقاات دارد، ساجود دارد، رکاوع. دیابخوان نماز چگونه که نفرمود قرآن

لِّي رَأَیْتُمُاونِي كَمَاا صَلووا»  دادن تحقاق قیاطر یعنای منهااج. اسا  «منهااج» نیاا «أُصاَ

 هام و اسا  شارع  هم قرآن ،ریخ ندارد، منهاج قرآن که س ین گونهاین البته. شرع 

 قارآن در «ةیاالساالم االماة هیاال تحتااج ما کل» نکهیا یراب اس ، شرع . اس  منهاج

 اماا. اسا  موجاود اریبسا یحتا اناًایاح هام فاروع عنوانباه ضاواب ، عنوانبه فیشر

( ص) هیامحمد هیقدسا سان  را شاکالأ و هاچگوناه نیاا ،چگونه ات،یشکل ،«منهاج»

 موجاود  اصال یولا ،اسا  اثباات ناه و اس  ینف نه قرآن که در آنچه. کندیم انیب

 شکالأ و فروع آن اس ، هلل میتسل که اس ، «اهلل عبادة» که اس ، «اهلل طاعة» که اس 

 کاه دوم یوحا باه بزرگاوار غمبریپ اس ، نشده ذکر فیشر قرآن در که یاتیخصوص و

 آن میتعل و( ص) اهللرسول از الهام به( ع)هدی  ائمه و کندیم ذکر ،اس  سن  یوح

رعةً عبارة  عن اصال الشاریعة، کتااب الاوحی و منهاجاًا ش» پس. کنندیم ذکر حضرت

طریقة تطبیاق هاذه الشاریعة، الطارق موجاودة المنهااج موجاود، ولکان شایًُا مّاا مان 

المنهاج لیس موجودً کما فای عدیاد رکعاات الصالوات الیومیاة و ماا إلای ذلاک مان 
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رْعَ« احکامً لم تذکر بصاورة خاصاة فای القارآن ال سالبیًا و ال ایجابیاًا  «مِْنهاجاًا وَ ةًشاِ

  س ؟یچ ق یطر

 باشد؟ ع یشر اساس بر دیبا منهاج -

 . بله -

 بود؟ ع یشر ای بود منهاج داشتند،( ع) خضر حضرت که یزیچ آن -

 نشده انیب ع یشر در چون ،نبود ع یشر اصل داشتند، خضر حضرت که یزیچ -

 حضارت نجاایا. ودشاینم گفته اَیانب همه به که بود یمنهاج منتها. بود منهاج. اس 

 .نداش  یموس که داش  یاطالع خضر

 ...ع یشر اس ، ع یشر اساس بر منهاج اگر -

 کیا. اسا  ع یشر اساس بر که میدار عام منهاج کی ما. اس  خاص منهاج آن -

 اَیاانب از یبعضا انًایاح که اس  منهاج یدارا لقمان. میدار یخصوص یشخص منهاج

. اسا  یعاام منهااج منهااج، نیاا. نداشاتند را جمنهاا آن ،رسال و بعضی از  ئنبو از

شرعة، شرعة عامة لکل مکلفین ولکن منهاج منهاجان: منهاج عام علی ضوَ الشارعة »

 خود را خاص منهاج نیا که« و منهاج خاص للخواص، لالخصّین من اولیاَ اهلل تعالی

 . داشتند هم ائمه واهلل رسول

 اسااس بار دیانبا مگار باود، رخضا حضارت ایا لقمان حضرت یبرا که یمنهاج -

 باشد؟ ع یشر

 و فالنای خااص و خضار خااصّ یبارا باشد، خاصه اگر اما ،چرا باشد عامه اگر -

 نییالنبخااتم از قبال کاه اسا  یائیاانب یبارا هااحرف نیاا البتاه. اسا  فالنی خاص

 او را هماه «عاام ،خااص منهاج کل و شرعة کل» نییالنبخاتم به نسب  ولکن. هستند

 راجاع کاه یاتیآ در مارا  بحث نیا منتها. یدار تنها تو دارند، همه خوبان آنچه. دارد

ای بود که اآلن عار  این اشاره. میکن بحث مفصل دیبا کردند، بحث اَیانب هفوات به

  کردم.

 کیا «آتااكُمْ«. »آتااكُمْ ماا فاي لِیَبْلُوَكُمْ» لماذا؟ «مِْنهاجًا وَ شِرْعَةً مِْنكُمْ جَعَْلنا لِكُلٍّ»

ولُ آتاكُمُ ما وَ» :بُعدش کی. اس  «اهلل آتاکم» بُعدش  خداوناد را آنچاه 1«فَخُاذُوهُ الرَّساُ

 و رساول لساان باه کارد اَتایا خداوناد را آنچه. «لِیَبْلُوَكُمْ» شرع ، عنوان به کردایتاَ 

. «لِیَبْلُاوَكُمْ» هام نیا «فَاْنتَهُوا عَْنهُ نَهاكُمْ ما وَ فَخُذُوهُ الرَّسُولُ آتاكُمُ ما» که رسول سن 
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 اس  عبارت بلوا س ؟یچ غیره، بلوا و میدار بلوا کی م،یدار امتحان کی س ؟یچ بلوا

اذا ذهب خلیقة بغیر الذهب ترید تخلص خالص الذهب عما یخالطه تعمال »: نکهیا از

بیارون  خاا، از کاه ییطالهاا مثل. دارد یقاط طالیی اس  که. «نارً و تذیب الذهب

 یول ،دارد ادیز هم طال. دارد ادیز نقره هاخا، نیا ،مُنا هایخا، نیا الًمث. آورندمی

 ایا شاتریب خارج  رناد،یبگ را هاخا، نیا یطال و نقره بخواهند اگر اندکرده حساب

 ایا را سنگ نیا را، خا، نیا را، طال اگر که آنجایی. شودیم طالها و نقرهبا  یمساو

، ندگوییم بالَ را نیا ،دارد صرف کنند، جدا را  یطال و کنند ذوب را نیا را، چه هر

 ،دارد یتیانسان ۀخالص کی انسان نکهیا یبرا چرا؟. بشود ابتالَ باید هم انسان .ابتالَ

 یولا ،اس  1«عَلَیْها النَّاسَ فَطَرَ الَّتي اللَّهِ فِْطرَتَ» که دارد عقل و فطرت در معرف  نور

 باا اتیامعرف ،یهاو باا اتیافطر ،شاودیمخلاوط م یهاو باا اتیعقل. شودیم مخلوط

 کردن جدا عرضه خودش انسان شد، مخلوط نکهیا. شودیم مخلوط شهوات و حواس

 وَ بَْلبَلَاةً لَتُبَْلابَلُنَ». دیاایب اَیاانب د،یایب احکام دیبا ندارد، کردن جدا عرضه چون. ندارد

فَلَكُمْ أَعْلَااكُمْ وَ أَعْلَااكُمْ أَسْفَلُكُمْ یَعُودَ حَتَّ  اْلقِدْرِ سَوْطَ لَتُسَاطُنَ وَ غَرْبَلَةً لَتُغَرْبَلُنَ  2«أَساْ

 فَاِِذَا 368 إكَیْا َ وَ كَیْا َ اْلمَجَالِسِ فِي تَقُولُونَ» 3«یُهَانُ أَوْ الرَّجُلُ یُْكرَمُ الِامْتِحَانِ عِْندَ»

 چناان و هساتم نیچنا نم: ندگوییم اند،نشسته یوقت 4«دِحَیَا حِیدِي قُْلتُمْ اْلقِتَالُ جَاَه

 آدم نیا یعنی چه؟ یعنی. اس  ابتالَ نیا پس. کنندفرار می اکثرً آمد که جنگ هستم،

 اباتالَ دیابا رنادیبگ را وهیام آب بخواهند اگر. ردیبگ قرار یسخت فشار کی در که دیبا

 آن واناات،یح یبارا برود، هامرغ یبرا تفاله رون،یب دیایب آب بدهند فشار یعنی ،بشود

 آنچاه از کنناد جادا بخواهناد اگار را طاال نیاا. بخاورد وهیام آب خواهدی که میسک

. میدار اجیاحت بلوا به ما «آتاكُمْ ما في لِیَبْلُوَكُمْ». بشود ابتالَ دیبا طال، با اس  مخلوط

و ساختی  شااق فیتکاال. دیاایب  یپا یصادمات. کنند زِبَر و ریز. کنند کباب را ما دیبا

 باه کاه دیکن فر  مثالً که ییموال کی مثل. دیایب  یپ یگوناگون فیتکال ،پی  بیاید

. اوریاب و بخار نان خانه طرف آن متر ده برو و شو بلند شما دگوییم نوکرش و عبدش

 اگار ناه، ؟اسا  عیامط صددرصد او ایآ. رینخ اس ؟ یکاف. آوردیم خرد،یم و رودیم
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. اسا  اباتالَ کاه اس  نجایا چرا؟ داندینم و اوریب و بخر دورتر لومتریدوک برو: گف 

لاذا و. کنادیم ساقوط اباتالَ نیاا در. اس  شتریب هم نرفتن امکان و نرود اس  ممکن

 باال ریاخ هام 1«تُرْجَعُاونَ إِلَیْناا وَ فِْتنَةً اْلخَیْرِ وَ بِالشَّرِّ نَبْلُوكُمْ وَ» فرماید:شریف می قرآن

: فجار ساوره در. اسا  تارکم شار یباال. اس  شتریب ریخ یبال. اس  بال شر هم اس ،

 ابْاتَالهُ مَاا إِذا أَمَّا وَ  *أَْكرَمَنِ رَبِّي فَیَقُولُ نَعَّمَهُ وَ فَأَْكرَمَهُ رَبُّهُ ابْتَالهُ مَا إِذا اْلِِْنسانُ فَأَمَّا»

 سا ین طاورنیا. اسا  دروغ هااآن یدو هر 2« * کَلَّاأَهانَنِ رَبِّي فَیَقُولُ رِْزقَهُ عَلَیْهِ فَقَدَرَ

 ها،حرف نیا و تاج و تخ  و یصندل و یکرس و مقام و اوالد و علم و مال و عقل که

 کارده اکارام هام نمارود باه اسا ، کارده اکرام هم فرعون به پس اس ، کرده اکرام نیا

 به اس ، کرده اکرام بوش به اس ، کرده اکرام صدام به اس ، کرده اکرام شاه به اس ،

 إِذا اْلِِْنساانُ فَأَمَّاا». اس  بالَ دو هر ایدن در. س ین نکهیا ؟ اس نکرده اکرام هاهللا یآ

 ظواهر نیا و هانعم  نیا شتریب چه؟«. أَْكرَمَنِ رَبِّي فَیَقُولُ نَعَّمَهُ وَ فَأَْكرَمَهُ رَبُّهُ ابْتَالهُ مَا

 مَاا إِذا أَمَّاا وَ» سا ؟یچ «أَْكارَمَنِ». هساتند دور خدا از که اس  یکسان آن یبرا نعم 

 رزق منفصاال، رزق ،یمااال رزق ،یعقلاا رزق ،یعلماا رزق ،«رِْزقَااهُ عَلَیْااهِ فَقَاادَرَ ابْااتَالهُ

ونَ ال وَ*  اْلیَتایمَ تُْكرِمُونَ ال بَْل كَالَّ * أَهانَنِ رَبِّي فَیَقُولُ» یمقام رزق متصل،  تَحَاضاو

 كَاالَّ*  جَمًّاا حُبًّاا اْلمالَ تُحِبُّونَ وَ*  الَمًّ أَْكالً التوراثَ تَْأكُلُونَ وَ*  اْلمِسْكینِ طَعامِ عَل 

 . آخر یال «دَكًّا دَكًّا اْلأَرْ ُ دُكَّ ِ إِذا

 حاجا  کناد،یم مکلاف. کندیم مکلف را انسان. اس  بالَ یبرا ع یشر نیا پس

 یبارا ناه و دارد حاجا  کننادهفیتکل ناه. ناه د؟آیایدرم یزیچ انسان یبرا. نه دارد؟

 تریعاال مقاام  انساان خود. ابدییم تبلور انسان خود. دآییدرم یخارج زیچ انسان

 در یمصالحت چیها. کاردم عار  اشاارتًا روزیاد کاه( ع) میاباراه هیقض مثل. شودیم

 اگار. سا ین یمصالحت فیاتکل نیاا انجاام خاود در اصاالً. سا ین فیتکل نیا مؤدای

 کارد یوح میبراها به خداوند نه،. اس  کشته را  یخاتم نبوت که بکشد را لیاسماع

بایاد  دانادیم. بکناد ار کاار نیاا دیبا داندمی صددرصد میابراه و بکن را کار نیا که

*  إِبْاراهیمُ یاا أَنْ نادَیْناهُ وَ*  لِْلجَبینِ تَلَّهُ وَ أَسْلَما فَلَمَّا». شد میتسل و بکند را کار نیا

 که یکار. میگرفت را تو کار یجلو ما ،یکرد یبکن دیبا تو که یکار 3«الرُّؤْیا صَدَّْق َ قَدْ

                                                           

 .35. انبیاء، آیه 1

 .17تا  15. فجر، آیات 2

 .105تا  103. صافات، آیات 3



13 

 

 بحث کالم در دارند که انیآقا نیا ، غای  کجا؟ یغا در نیا پس. یکرد یبکن دیبا تو

 یمصلحت ،ریخ باشد، داشته یخارج یمصلحت یاله ینه و امر دیبا حتمًا که کنندیم

. اس  وس  در. س ین هم خارج در. س ین که خدا یبرا. س ین یخارج. دارد یداخل

 ده د،یشاو بلناد آقا. شود لیتکم انسان خود که اس  تکامل مثلث دهعقا که وس  در

 تانیپا. دارد ایدهیفا شما یبرا نه و دارد ایدهیفا من یبرا نه د،یبدو حو  دور دور،

 خاود بفهمام، مان ناه د؟یهست حالج مرده چند شما نمیبب خواهمیم. کندیم درد هم

. دارد ملاعَ هیاآ دوازده حدود فیشر قرآن در مْلعَ اتیآ ولذا. بفهمند گرانید. یبفهم

 الَّتاي اْلقِبْلَاةَ جَعَْلنَاا ماا وَ» 1«عَزیز  قَوِيٌّ اللَّهَ إِنَّ بِاْلغَیْبِ رُسُلَهُ وَ یَْنصُرُهُ مَنْ اللَّهُ لِیَعْلَمَ وَ»

 بحاث را ملاعَ اتیاآ 2«عَقِبَیْاهِ لا عَ یَْنقَلِابُ مِمَّنْ الرَّسُولَ یَتَّبِعُ مَنْ لِنَعْلَمَ إاِلَّ عَلَیْها كُْن َ

. گاذاردینم خاودش یبرا عالم  خدا. گذاردیم عالم . اس  علم باب درکه  میکرد

 کاه داندیم. بگذارد عالم  داند تانمی خودش که بفهمد خودش خواهدیم که یکس

 چاه سا ین معلاوم خودشاان یبارا کاه یاشخاصا نیاا کاه داندیم. گذاردیم عالم 

 چاه کاه شاودیم معلاوم خودشاان یبارا هام. سا ین معلاوم ی دیگران همبرا ،هستند

 عالما  رفتن جهاد رف ، جهاد به که آن جهاد، رفتند اگر. گرانید یبرا هم و هستند

 و نیهمچنا و اسا  انحاراف عالما  و اسا  فسق عالم  نرفتن جهاد و اس  مانیا

 . دیفرمایم «علمیل» خداوند که یموارد تمام در نیهمچن

 فیاتکل شاکالأ. اس  بلوا فیتکل اصل. بلوا مراحلی دارد. اس  بلوا فیتکل خود

 م،یادار تاورات در آن، بعاد ن،یا اول. اس  بلوا شرع کی در فیتکل شکالأ. اس  بلوا

 هیقضا. نیچناآن بعاد ن،یچننیا اول :نجوا هیقض. میدار هم قرآن در م،یدار لیانج در

 المقادس،رو باه بی  مااه هفاده تاا بًایتقر اهم هف  بعد .کعبه رو به آنچنان اول :قبله

 قبلاه که اس  نیا یاله یاصل حکم االّ و س همه اینها بلوا مکه، طرفبه ددبرگر بعد

 کعباه طرفباه تماام دیانبییم شاما را اَیاانب قباور لاذاو باشد کعبه دیبا آخر تا اول از

 مان ال و رساول مان ما و ٍَینب من ما». اس  کعبه طرف به قبورشان اَیانب تمام. اس 

ایان مطلبای اسا  کاه  «المبارکاة، ال أماام القادس الکعباة مامأ مدفون هو و اال مؤمن

 قبار و عقاوبی قبار. دمیاد را ینبا بقاوقح قبار. دمیاد را یموسا قبر من ،واقعی  دارد

 ...که یوقت قدس در را نهایا قبر و وسفی
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 ]سؤال[ -

سا ، روی ایان حسااب کاه قاد نبی شیث ما رفتیم، قبر بسیار طویلی ا در ه،هم -

 اگار کاه سا ین ورطانیا پاس. اسا هماه اینهاا بلو پس. ایشان خیلی طویل بوده اس 

 بد قبالً. شودیم درس  حاال اس ، بوده اشتباه قبالً کند،یم عو  را یحکم خداوند

 هاحرف نیا. شودیم بهتر حاال اس ، بوده خوب قبالً. شودیم خوب حاال اس ، بوده

  همه را ام  واحد، در دو بُعد: 1«واحِدَةً أُمَّةً لَجَعَلَكُمْ اللَّهُ شاَه لَوْ وَ»ا و الّ. س ین

 . کند حق به اجبار را همه -1

 به مردم نکهیا در حال  نوع سه. میدار حال  سه چون کند،ینم حق به اجبار -2

 :ندیایب  یهدا

 :دوم حالا . س ین این. بگذارند قدم حق راه به که کند اجبار را همه :اول حال 

 نجاایا در منتهاا. س بلوا هم نیا. باشد یکی ةامیالق ومی یال خاتم تا آدم اول از شرع

 شارع نیاا. اسا  شتریب لواب س ،ه اریاخت وم:س. اس  کمتر  یبلوا یول ،اس  اریاخت

 عاو  شارع خاود در. شاودیم عاو  احکاام مقادار کیا. دآیایم شارع آن رود،یما

هناا »در چه چیزهایی اسا .  شدن عو  البته. شودیم و ع یبعد شرع در. شودیم

اثنان: حکمٌ اصلیٌّ بتی ایجابًا واجبًا و سلبًا محرّماًا علای طاول الخا  هاذان حکمان 

 عاو ایان یاک قسامی از احکاام اسا  کاه اصاالً « ابادً تحوالن الحکمان باقیان ال

 وید. نیامده به جای یک خدا، از دو خدا بگ یغمبریپ وق چیه. شودیمن

اگر فر  کنیم از زماان خالفا  حضارت آدم تاا باه حاال ده میلیاون جمعیا   -

 . اس  بوده  یجمع ونیلیم کی یبرا تنها بلوا نیا آمدند،

 بلوا برای همه اس .  -

 .اس  نبوده ییبال طرف نیا به پیامبر زمان از -

 بلوا  عیشر خود آمد، که اول ع یشر. اس  بلوا اشهمه ،کنیماین را عر  می -

 ع یشار. دارند همه را بلوا نیا. اس  بلوا شود،یم عو  احکام هاوق  یبعض. اس 

 یاول ع یشر تر، آمده، که بعد ع یشر بودند، قبل ع یشر در که یکسان آمد، که بعد

 .اس  دوم یبلوا دوم ع یشر قبول و

در یک فَتره از زماان آمدناد، در زماان حضارت عیسای تاا حضارت محماد کاه  -

 سال اس ... پانصد
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 نیاا در کاه ییبلاوا نکاهیا یبرا چرا؟. اس  شتریب بلوا منتها. اس  بلوا هم آنجا -

 کاه رساول چارا؟ اسا ، بااالتر هارساال  تماام از و هاارتتف تمام از بود هریاخ رتتف

 یلایخ و هما  یلایخ رساال  کاردن دایاپ پس. اس  شده فیتحر هم رسال . س ین

 مِانَ فیاهِ اْختَلَفُاوا لِمَا آمَنُوا الَّذینَ اللَّهُ فَهَدَى»: بقره رکهمبا هیآ در که دارد الزم مانیا

تَقیم  صِراطٍ إِل  یَشاَُ مَنْ یَهْدي اللَّهُ وَ بِِِْذنِهِ اْلحَقِّ  هام اآلن. اسا  بلاوا اشهماه 1«مُساْ

 بلاوا بشاود، مسلمان خواهدیم و اس  ف یتکل اولِ که یکس اآلن. اس  بلوا ما یبرا

 حیصاح کادام. بارود دنباال  باه دیابا کناد؟ قبول را کدام. اس  شرع پنج ؟چرا. اس 

 ع ،یشر خود در غیّرت یبلوا ،یعمل یبلوا ،یعلم یبلوا ،یفکر یبلوا. اس  بلوا اس ؟

 ادتریاز بلاوا هااوق  یبعض منتها .اس  بلوا نهایا تمام بعد، ع یشر ،قبل عیشرا یبلوا

 یادیاز حساب به منتها .اس  متوس  هاوق  یبعض اس ، کمتر هاوق  یبعض. اس 

. اسا  ترسخ  «أَحْمَزُهَا» 2«أَحْمَزُهَا اْلأَعْمَالِ أَْفضَلُ». اس  عقاب و ثواب بلوا، یکم و

 ،باشاد ترساخ  انسان یعمل انسان، یدتیعق انسان، یعلم انسان، یفکر عمل قدر هر

 نیاا حرام تر، و ددار یادتریز ثواب واجب به دنیرس ،باشد شتریب مشکالت و موانع

 و اسا  مختلاف یبلواها. اس  عکس به هم، عکس به نکهیا کما. دارد یادتریز ثواب

 یلایخ او یبارا مااتمحرّ تار، و واجباات باه دن یرسا کاه یکسا که س ین ورطنیا

 مااتمحرّ تار، و آساان واجباات به دنیرس که باشد یکس مثل او ثواب ،اس  سخ 

 . اس  بلوا سرسرتا تمام. باشد ترآسان  یبرا هم

تَبِقُوا» س ؟یچ چاره «اْلخَیْراتِ فَاسْتَبِقُوا آتاكُمْ ما في لِیَبْلُوَكُمْ»  ناآل «اْلخَیْاراتِ فَاساْ

 آن و اسا  ریااخ ریاخ هچآن. برسند یراتیخ باید «اسْتَبِقُوا» امم کتابی در عالم هستند.

 ام،نوشاته بناده «مقارناتال» در را آنچه فردا نکهیا کما. دیبرو آن دنبال به باشد، دیبا

 دایاپ ع یشار در وحدت دیبا چگونه امم کتابیه که کرد خواهم عر  برادران حضور

تَبِقُوا». دارناد نید در وحدت چنانکه کنند،  جَمیعاًا مَارْجِعُكُمْ اللَّاهِ إِلَا  اْلخَیْاراتِ فَاساْ

 اسا ، «هیاف تختلفاون» یکی «تَْختَلِفُونَ یهِف كُْنتُمْ بِما. »«تَْختَلِفُونَ فیهِ كُْنتُمْ بِما فَیُنَبُُِّكُمْ

 نیاا. بگاذار کناار را وحی کتاب کالً یعنی «عنه تختلفون». اس  «عنه تختلفون» یکی

 اماا ،اسا  کرده قبول را یوح کتاب اس ؛ «هیف تختلفون» یکی. اس  «عنه تختلفون»

الداللاة ظنی: دگویایم یکای. انادکرده قباول هامسالمان هماه را قرآن. هس  هاحرف
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: دگوییم یکی اس ، نیچن: دگوییم یکی. س ین حج  ظاهرش: دگوییم یکیاس ، 

. اسا  شاده ساوار را نهاایا طانیشا کاه طورهمان. کنندیم افسار را نهایا. اس  چنان

 یوحا  یقدسا قادر هار. شاد خواهاد کاار نیهمهم  آنجا 1«قَلیالً إاِلَّ ذُرِّیَّتَهُ لَأَحْتَنِكَنَّ»

 . اس  شتریب و ترظیغل یوح آن کتمان حرم  و خطر ،باشد باالتر

 اْلكِتابِ فِي لِلنَّاسِ بَیَّنَّاهُ ما بَعْدِ مِنْ اْلهُدى وَ اْلبَیِّناتِ مِنَ أَْنزَْلنا ما یَْكتُمُونَ الَّذینَ إِنَّ»

 کاه اسا  داده قرار ینور را قرآن نیا خداوند 2«الالَّعِنُونَ یَْلعَنُهُمُ وَ اللَّهُ یَْلعَنُهُمُ أُولُِكَ

 زماان طاول و نیزما عار  یبارا هاا،نیزم و هاازمان تماام یبارا. شاودینم خاموش

 کال در. خداسا  احکاام معارف. اس  ائمه معرف اس ، غمبریپ معرف. اس  تگریهدا

 علماًا. ندازدیب دور از علمًا ای عمالً را نهایا یکس اگر. اس  محور و اس  محک ابعاد

. سا ین محاور در قارآن اصاالً عماالً ناه، علماًا س ،ین حج  اهرظ علمًا ،الداللةظنی

فاهلل تعالی و مع اهلل تبعًا هلل کل الالعنین من « »الالَّعِنُونَ یَْلعَنُهُمُ وَ اللَّهُ یَْلعَنُهُمُ أُولُِكَ»

 «. الجنّة و الناس أجمعین یلعنون. الحوزات التی ال تتبنی القرآن العظیم

نَاا لِمَاا عَظِایمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُارِِْیمَانِ وَ مَعَاارِفِ اْلمِ و اْلعِْلدُورَنَا بِنُورِ اْلصُ رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»

 کاه هام ییآنهاا ناد،یبفرما مطالعه خوب را هیآ نیا ریتفس دارند، ریتفس که یکسان

 .کنند مطالعه بروند و رندیبگ ندارند، ریتفس

 ]سؤال[ -

 ای اس . اصالً خود منهاج، نَهَج یعنی طریقه...یک طرق خاصه -
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