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 سوره مائده 48در آیه حکمت تعدد شرایع 

 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ينَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 که  در اسهت فهرد بهه منحصر هیآ که مکردییم بحث مائده سوره 48 هیآ به راجع

 نيهيتب را عیشهرا تعهدد حکمت و جهت کام  طورهب که عمق و یمحور انعنوبه قرآن

 کیه. میکهرد بحث را «منهاج» و «شرعة» 1«مِْنهاجًا وَ شِرْعَةً مِْنكُمْ جَعَْلنا لِكُ ٍّ». کندیم

 پوسهت شهر  کهه کننهدیم اليهخ نههایا کهه : طریقتکردند درستين يصوف هم یزيچ

 فهر  و میکرد رد که کردند درست نهایا را قتیطر. ستين آن در قتیطر و است ظاهر

رْعَةً» کهه میکهرد عرض را «مِْنهاجًا وَ شِرْعَةً» نيب  و یشهرع ههر در اسهت اکبهر قه ثِ «شهِ

 ثقه  از اکبهر  ثقه  هيحاشه در اصهغر ثق  که یشرع هر در است اصغر ثق  «مِْنهاجًا»

 لطائف و اشارات رد رجحانًا و التیوأت در ضرورتًا دهدیم گرانید به و ردگيیم اکبر

 لغهت که یکسان همگان  که نصوص در یرجحان چيه بدون و یضرورت چيه بدون و

 .کنندیم افتیدر خوب کنند  تیجد و بفهمند دیبا فهمندیم را یوح کتاب
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 نجایا در «لو» اوالً -1 :میکرد عرض داشت بُعد دو که 1«أُمَّةً لَجَعَلَكُمْ اللَّهُ شاءَ لَوْ وَ»

 ایمتعهدده اتیهآ نکهیا یکی :است بُعد دو در استحاله. است استحاله یراب «لو». است

 مهانیا اجبهار بهه حتمهًا نيمکلفه تمها  فرمهودیم ینیتکهو اراده اگر خداوند که میدار

 . میکرد رد را نیا. ارياخت به نه  آوردندیم

 اگهر  اسهت کمتهر یلاوّ از آن استحاله و است اول «لو» هيحاش در که دو  «لو» -2

 حکمهت کیه. فيهتکل حکمهت نهه اسهت  ابتالء حکمت یرو استحاله است  استحاله

 خداونهد  کهه اسهت نیها فيهتکل حکمهت. میهدار ابهتالء حکمهت کی و میدار فيتکل

 اول «لهو» نیها .نباشد ارياخت و نباشد فيتکل نجایا که نکند اجبار مانیا بر را مردمان

 . میدار ادیز هم یگرید اتیآ «واحِدَةً مَّةًأُ لَجَعَلَكُمْ اللَّهُ شاءَ لَوْ وَ»: که بود

 اسهت  ردهگهاا کهه گهاارد خود ارياخت به را مرد  خداوند اگر. ابتالء حکمت: دو 

 رساالت انجا  تا رساالت آغاز از است هياسالم کامله عتیشر که عتیشر کی فقط اما

 واههدخیم کهه ههم خهدا. بهود کمتهر مهرد  اخهتال  فرمهود یم مقهرر نیالهد و یه یال

 2«خَلَقَهُمْ لِالِكَ وَ رَبُّكَ رَحِمَ مَنْ إاِلَّ*  مُْختَلِفينَ یَزالُونَ ال وَ». باشد کم یليخ اختال 

 و  تفهرّ موجب که یجهات در دارند اختال  که دفرماییم سرزنش را مکلفان خداوند

 ال وَ». است جهت کی به اینهم ی «واحِدَةً أُمَّةً لَجَعَلَكُمْ اللَّهُ شاءَ لَوْ وَ». است آنها  تمزّ

 رحمهت یبرا از یعنی «لالک. »«خَلَقَهُمْ لِالِكَ وَ رَبُّكَ رَحِمَ مَنْ إاِلَّ*  مُْختَلِفينَ یَزالُونَ

 دهیهآفر را همگهان  وحهدت رحمهت یبهرا خداوند. است وحدت نجایا در رحمت که

 رحمهت نیها. سهتين ههاآن اريهاخت بهه   هسهتند مخلهو همگهان نکههیا در منتها. است

 اسهت یارياخت نیا باشد  مکلفان نيب وحدت که هيميرح رحمت در و است هيرحمان

 . است دهیآفر را آنها جهت نيهم یبرا و تیغا نيهم به خداوند و

 کیه خواسهتیم خداونهد اگر که است نیا یلاوّ استحاله هيحاش در «لو» استحاله

 که  ههم امت. بودند عتیرش کی همان حام  اءيانب. آوردیم امم ک  یبرا را عتیشر

 ولکهن  بهود واحهده امهت باشهند  زمهان ههر و باشهند کجها هر و باشند که هر نيمکلف

 ابهتالء یرو ابهتالء. است ابتالء یبرا «لِيَبْلُوَكُمْ لكِنْ وَ»: که است یمقتض هياله حکمت

 در ابهتالء احکها  تناسه . اسهت ابتالء عتیشر اص . است امتحان یرو امتحان. است

 اختالفهات نیها. است ابتالء یبعد عیشرا در تکام  و احکا  تناس . است عتیشر کی
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 ایه م کنيیمه عهرض امهروز کهه است یمثلث در که است یتکامل اختال  ای که یورص

 یعنهی ...ازمنهدين هایبعهد چون. است یقبل از ترکام  یبعد که است یتکامل اختال 

 احکا  نیبنابرا. است شده ادتریز اآنه اجاتياحت و است کرده دايپ وسعت شانیزندگ

 در وسهعت نیها چهون ؛نداشهتند الز  را احکها  آن ههایقبل که دارند الز  هم یگرید

 و واجبات اصول در هم آن است کم اريبس  است نسخی اگر انًاياح. ندارند را یزندگ

 . مکنيیم عرض که است ماتمحرّ و واجبات از هاییچهره در بلکه  ستين ماتمحرّ

 طبعهًا دآیهیم بعهد کهه یعتیشر بُعد کی: بُعد سه در «آتاكُمْ ما في لِيَبْلُوَكُمْ لكِنْ وَ»

ها أَوْ آیَةٍ مِنْ نَْنسَْ  ما» است یقبل عتیشر از ترعيوس  1«مِْثلِهها أَوْ مِْنهها بِخَيْهرٍ نَهْأتِ نُْنسهِ

 احکها  لاصهو و هيهعقل معهار  اصول آن یعنی «مثلها» و باالتر کمال در «منها رٍيخ»

 از یبعضه نسه  ازاسهت  عبهارت گهرید بُعهد. سهتين ضیتعو قاب  که مهمحرّ و واجبه

 : ندارد شتريب بُعد سه گاشته  احکا 

 عتیشهر مهثالً اسهت آمهده اآلن کهه یعتیشهر نیها یعنهی ؛اسهت اطهرا  یتراماول  

دو   . است الز  حاال نبود  الز  قبالً آن که دارد تریعيوس و باالتر احکا  کی  یموس

 را مهرد  نیها ههم ندهیآ هایزمان در که یتياکمل  است بودن اکم  سو  و است نس 

 نیها کنهد یترقه بشر علم و عق  قدر هر که اسال  عتیشر مانند مخصوصًا  کند اداره

 فَاسْتَبِقُوا آتاكُمْ ما في لِيَبْلُوَكُمْ لكِنْ وَ». داشت نخواهد کمبود چيه است  یباق عتیشر

 . «تَْختَلِفُونَ فيهِ كُْنتُمْ بِما فَيُنَبِّئُكُمْ جَميعًا مَرْجِعُكُمْ اللَّهِ إِلَى اْلخَيْراتِ

 در ظهاهرً کهه المقارنهات از یریمقهاد. میهدار عیشهرا تعهدد به راجع هاییبحث ما

 نیها یرو .مدهيیم گزارش تانیبرا ما است  شده فيلأت نجف در شيپ سال 25 حدود

 اول صهفحه در. مکنيیم عرض مکنيیم و مایکرده فکر که هم یگرید مطالب و یمبان

 منا بأحوالها  الدهور مَرَّ و بأجيالها  القرون عبر م يالرح الرحمن اهلل بسم» المقارنات

 اما  اندنيچن نيمکلف ک  االّ و است بشر محور البته «البسيطة هاه في البشریة تكونت

 نيّبه یآسهمان کتهب که  در چنانکه  هاانسان از است عبارت فيتکل ا ّ و محور چون

 و اسهت مکلهف ههم جهن اال و اسهت محهور انسهان و بشهر  قهرآن در مخصوصهًا است

 العهههود منهها« »اآلن لحهد القدیمههة العهههود منها». انههدمکلف کههه هسهتند هههم یگرانهید

اهلل و حهوّا ع   کهه بعهد اولين عهد قدیم این بشر عبارت اسهت از آد  صهفی« القدیمة

 اد شد. تناس  ایج
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 مشههاجرات شههد؛ شههرو  «العارمههة الخالفههات و الهدامههة المشههاجرات أخههات لقههد»

 که هاییتيموقع آن از و هاستره از و را گریکدی کنندیم برهنه که یاختالفات  رانگریو

 نیهد ال بُعهد در یکی خالفات نیا منتها. برندیم نيب از و کنندیم تناز  هم با دارند 

 «نیالهد یف اختال » که است نید بُعد در یکی. است عتیرش وصول از قب  که است

 عهن اختال ». است «نیالد یف ال تاخ» کی و است «نیالد عن اختال » کی. است

 بقهره سوره 213 مبارکه هیآ در که یابعاد آن به. برسد نید نکهیا از قب  است  «نیالد

 یفه اختال »ی الشرایع است. و یک اختال  ف«. واحِدَةً أُمَّةً النَّاسُ كانَ» که شد بحث

 در غيهره  و سیهادر عتیشهر و باشهد   ع آد  عتیشر که عتیشر آغاز آن در «ةعیالشر

 آن. نبهود مطلهق کمال ایمختلفه جهات به. نداشت مطلق کمال عتیشر نیا آغاز آن

 و زمهان اءيانب لهيوسهب را عتیشر یفرع و یاصل احکا  خداوند بود  الز  که یمقدار

 هر باشد  ترکم احکا  قدر هر. شدیم ترکم اختالفات اافرمود  ولمی نازل زمان  رس

 :دو  بُعهد. کمتهر اخهتال  بُعدِ کی نیا. است ترکم اختالفات طبعًا باشد  ترطيبس قدر

 هفتاد سال  950 آمد نوح. بودند مشرک  بودند کافر اول هایزمان در تیبشر تیاکثر

 نداشهت یکمکه کهه بود کم موحد و مؤمن قدرآن آمد  ميابراه. ندشد درست فقط نفر

 و بهود تهرمک عتیشهر مواد هم نیبنابرا. دندیگرو او به گرید نفر چند و لوط نکهیا مگر

 بود  ترمک عتیشر مواد نکهیا بُعد کی :بود ترکم بُعد دو در نید در اختال  جهينت در

 نیبنهابرا. بودنهد کمتهر نههایا باشهند  هيهاله عتیشهر به نیمتد که یاشخاص نکهیا دو 

 که را یاختالفات فیشر قرآن که است اص  نیا یرو. است بوده ترکم طبعًا اختالفات

 یانحرافهات و اسهت التيجدته و اسهت فهاتیتحر اسهت  داردامنه و عيوس اريبس اريبس

 یزيهچ خداونهد ميابهراه عتیشر در است  شده درست انیاد یعلما لهيوسهب که است

 کهافر کهه یکسهان هم نوح عتیشر در. است که و است که و تاس نمرود. کندینم نق 

 در و اسهت نيچنه  يهانج عتیشهر در و تهورات عتیشر در اما. اوردندين مانیا بودند 

 «ةعیالشهر یفه اخهتال » آن یعلما که است عتیشر سه. است نيچن زين قرآن عتیشر

 اهه  اختلهف و  يهاالنج یفه  يهاالنج اه  و التوراة یف التوراة اه  اختلفت». دارند

 اختالفهات ولکهن. ستين فیتحر حساب یرو رياخ اختال  منتها «القرآن یف القرآن

 . است بوده عمد یرو هم آن که بوده فیتحر حساب یرو یقبل

 

 ادیهز و کهردیم نمو هدامه اختالفات نیا. شدمی ادیز کمکم «تزید و تنمو أخات»

  یعلمه احکها   یعقله احکها . کردنهدیم حکم یکدیگر هيعل «تبيد و تقضي». شدیم
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 نيبهه از «تبيههد و» کردنههدیم حکههم گریکههدی بههر  چههه و یجنگهه احکهها   یفکههر احکهها 

 المسهيحيين بين سيما ال و السماویة األدیان معتنقي بين» .کردندیم نابود و بردندیم

 بلکهه ندارنهد  چنهدان ینید یدعوا هامسلمان و هایحيمس با هایهودی «المسلمين و

 کیهه هههایهودی اصههوالً شههود بههه ایههن حسههاب گفههت ندارنههد کهههمی. ندارنههد ]اصههالً 

 اختصهاص در تهورات عتیشهر: ندگوییم که هستند قائ  خودشان یبرا یاختصاصات

 ولهاا. کننهدینم قبهول بشهود یههودی بخواهد یلياسرائ ريغ نفر کی. است  ياسرائیبن

 ال یبهرا. دارنهد غهاتيتبل دنکهر نید ال یبرا. ندارند مرد  کردن یهودی یبرا یغاتيتبل

 یاسهيس بُعهد در خواهنهدیم نههایا. دارنهد کهردن خهود تهابع یبرا. دارند کردن ماهب

 داشهته مطلقهه تيهحاکم. رنهديبگ را ارض غهرب و شهر  و باشهند داشته یکل زعامت

 نيّب مطلب نیا گرید اتیآ و اسراء سوره یاوال اتیآ  يقب از یاتیآ در کهانچن. باشند

 دو در نيمسلم بعدً البته و شد خواهد نيچن گه آمد خواهد ایندهیآ و است روشن و

 . است  عجع امر یول ظهور دور دو   دور که شوندیم حاکم نهایا بر دور

 

 دیهبا فقهط نیهد: ندگوییم دارند  هامسلمان و هایحيمس با ییدعوا اگر هایهودی

: نهدگویینم امها چهه؟ ینهعی قهرآن چه؟ یعنی  يانج چه؟ یعنی تيحيمس. باشد تورات

: نهدگویینم. باشهد یلياسهرائ که اییحيمس مگر د یبشو یهودی دیيايب هایحيمس شما

 باشهد یلياسهرائ نس  نظر از که یمسلمان مگر د یبشو یهودی و دیيايب هانمسلما شما

. کننهدینم قبول شد اگر و بشود یهودی دهندینم اجازه را یلياسرائ ريغ نفر کی ولاا

 و بهرود بخواهد نفر کی اگر دارند  یقانون قدرت که ییآنجا در   ياسرائ کومتح در

  ياسهرائ نسه  از اگهر نهه؟ ایه یهسهت یلياسهرائ تو: ندگوییم شد   یهودی من: دیبگو

 از اگر اما و کنندیم قیتشو هم یليخ. کنندیم افتخار هم یليخ. کنندیم قبول است 

 بخهورد نههایا درد بهه نیها ههم قدر هر ولو  نندکینم قبول هرگز ست ين  ياسرائ نس 

 . دارند یسلب غاتيتبل. ندارند یجابیا غاتيتبل آنها ولاا

 

أن یحودوا غير اليههود  الدعوات االیجابية منفية فی کافة اليهود ألنهم ال یریدون »

أن یحودوا غير بنی اسرائي  ابدً. نعهم و الهدعایات السهلبية موجهود یعنهی یریهدون أن 

 غهرب  عتیشهر اسهال   عتیشهر  یلهيانج عتیشهر «ا کافهة االدیهان غيهر التهوراتییزیلو

 از کهه هم یکسان و برود کنار دیبا بشود  حاکم خواهدیم که یعیشرا تما : ندگوییم

 چيهه بهدون کننهد  رهها دیهبا را عیشهرا آن هسهتند  گهرید عیشرا یدارا نييلياسرائ ريغ
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 نههایا دیهعقا از کهه یوقته فیشهر قرآن در ااول بشوند  ياسرائ امت تابع دیبا یعتیشر

 «هُهودً» 1«نَصهار  أَوْ هُهودً كهانَ مَهنْ إاِلَّ اْلجَنَّهةَ یَهدْخُ َ لَهنْ قهالُوا وَ» شود:یم صحبت

 . گویندمی ینصار «نَصار  أَوْ» ند گوییم هایهودی

. است ما از آن فقط جنت: ندگوییم هایهودی. ميکنمی صحبت هایهودی به راجع

 مها از اسهت ممکهن ایمعهدوده ا یها کیه فقط آنجا در ميکن گناه هم قدر هر ما اصالً

 ابنهاء 2«أَحِبَّهاُُهُ وَ اللَّهِ أَبْناءُ نَحْنُ». ميهست جنت اه  ما ميباش هرچه. کنند بازخواست

 بکشد  را نهایا دآییم مثالً  باشند ناجور هم قدر هر فرزندانش به پدر ایآ م يهست خدا

. کهرد ميخهواه صهحبت بعهد کهه اسهت یادیز هااین حر  البته؟ بزند آتش کند  نابود

 عیشهرا و انیاد دیعقا نیا در که است سال چه  حدود  است سال چند و یس حدود

در  نجهف  در تههران  در قهم  در یطلبگ بحث هم. مينوشت و ميداشت بحث ما مختلفه

 تبلهورات اضهافه و حاضر طورهب را نهایا. است شده نوشته هم و ميداشتجاهای دیگر 

 . مکنيیم عرض برادران حضور داشت  ميخواهبا افکاری که 

 اسهت  يهانج عتیشر و است تورات عتیشر: است حاکم معال در عتیشر سه اآلن

. نههدارد نقههش  نههدارد یوجههود اآلن یمههيابراه عتیشههر گههرید. اسههت قههرآن عتیشههر و

 نينهابيب  هسهتند چهه نههایا کهه ردکه ميخهواه عهرض. ستندين یميابراه هم هایشتتزر

 . اندملتقط  هستند

 

 ]سؤال  -

 الطَّيِّباتِ مِنَ كُلُوا الرُّسُ ُ أَیُّهَا یا» مثالً ...در ديتوح یعنی. است ديتوح ملت ملت  -

 رَبُّكُهمْ اأَنَه وَ واحِهدَةً أُمَّهةً أُمَّهتُكُمْ ههاِهِ إِنَّ وَ * عَلهيمٌ تَعْمَلُهونَ بِما إِنِّي صالِحًا اعْمَلُوا وَ

 رسه . اسهت یکهی ههم امهت است  یکی رسالت. است 4«فَاعْبُدُونِ» گرید هیآ 3«فَاتَّقُونِ

 متشهرعه عیشهرا ارکهان کهه اسهت خمسهه حهداق  اسهت  متعهدد عیشرا هستند  متعدد

: دگویهیم هسهتند ادیهز کهه رس  نیا ذلک مع اما. است یاله طاعت و نید از هعمتفر

 واحهد یخدا طر  از هم حق و هستند واحد یخدا طر  از چون  ديهست یکی شما

                                                           

 .111. بقره، آیه 1

 .18. مائده، آیه 2

 .52 و 51. همان، آیات 3

 .92. انبیاء، آیه 4
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 واحهده ههم امت بود  واحده که رسالت نکهیا یبرا ؛است هواحد امت هم  امت. است

. سهتين ههاامت تعهدد موجب و ستين هارسالت تعدد موجب عیشرا اختال  اما .است

 کهه سهتا بوده حاکم مکلفه امم ک  بر یاله اراده به «نیالد من عةٌیشر» یزمان هر در

 عهرض ابعتهت طورهبه که است یمتعدد هایبحث. آورد ميخواه است  یبعد بحث نیا

 . مکنيیم

 

 نهزا  دارنهد  نهزا  اگهر هودی نه  هودی که «المسلمين و المسيحيين بين سيما ال و»

 ايب: دگویینم. ستين یجابیا است  یسلب فقط دارند اگر هم ینید نزا . دارند یاسيس

 هایحيمسه خهال  بر است  حق تیهودی که دکن اثبات شما ایرب هم اگر. شو یهودی

 تبليه  کنند یم خرج دوند یم کَنند یم جان هایحيمس. دیبشو یهودی کنندینم قبول

 یکرسهه دهنههد یم مقهها  دهنههد یم پسههر دهنههد یم دختههر کننههد یم دعههوت کننههد یم

 عکهس قابه م نقطهه درسهت ههایهودی. دیبشهو یحيمسه کهه دهنهدیم چهه دهند یم

 اثبهات و ینفه عتیشهر بُعهد در «المسهلمين و المسيحيين بين سيما ال و» لااو. هستند

 . باشد تورات عتیشر مگر نباشد شرعی چيه هستند؛ ینف بُعد در فقط هودی اما  است

 فهي المهدمرة الهویالت تثيهر الخالفهات ههاه فأصهحبت األرض سكنة معظم هم و»

 اروپا از یقسمت در که است دیجد حرب اآلن آن هتتم که «غيرها و الصليبية الحروب

 إالّ دعوتهه فهي یههد  ال اإللههي الهدین أن من بالرغم ذلك ك ». دکنيیم مشاهده که

 و اهلل ةعبهاد و اهلل معرفهة و اهلل ديهتوح یعله ةیالبشر ديتوح» چه؟ رب. «البشریة توحيد

 ک  در را حق ندکن خکوبيم توطيد:. «شعوبها مختلف في الحق توطيد و« »اهلل طاعة

 نههایا و مناطق و لغات و الوان و اتيطائف و قبائ  و اقوا  اختال  که تیبشر وبعش

 أن األهواء مختلف رفض و». نباشد آنها یانسان هایروش و افکار در اختال  موجب

 و البشریة توحيد إالّ دعوته في» :یجابیا جنبه. یسلب جنبه  یجابیا جنبه «فيها حكمتت

 رفهض و» ؛یسهلب جنبهه. اسهت یجهابیا جنبهه نیها «شهعوبها مختلهف في حقال توطيد

 باشهد  نفهس یههوا چه. است یوح ريغ اهواء اهواء . «فيها حكمتت أن األهواء مختلف

 نهایا تما  باشد  چه باشد  چه باشد  عادات یهوا باشد  علم یهوا باشد  عق  یهوا

 افکهار اعمها  در دیهبا نیها کهه یوح  مقاب در هستند 1«مَْنثُورً هَباءً» و دهستن یاهو

 . بشود ترکيز تیبشر

                                                           

 .23. فرقان، آیه 1
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 یفهه اخههتال » در شههده افروختهه هههایآتش نیهها «النيهران تلكههم تخمههد تكهاد ال و»

 کهه «نیالهد یفه اخهتال » در و کهردیم برطهر  کهه «نیالد عن اختال » در  «نیالد

 ضهد داخه مسجد  ضد مسجد. ندکرد مخالفت نید با نید نا ه ب «نیالد یف اختال »

 دانسته نید ضد بر نید متظاهر  يدل با و نید چهره با چنين نیا قرآن  ضد قرآن خدا 

 یاخالقه رانيهن و اسهت یدتيعق رانين. است «رانين» همه نهایا. کردند ا يق نادانسته با

 و العاقلهة باإلطفائيهات إالّ النيهران تلكهم تخمهد تكهاد ال و». اسهت یعمل رانين و است

 یالهه یوحه انهوار اتياطفائ. البته اینجا است الز  اتياطفائ آید می که آتش «العادلة

 وَلِهيُّ اللَّههُ». کنهد خهر  را ظلمهات نیا  نور. کند خاموش را ظلمات نیا دیبا که است

 1«النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ مِنَ یُْخرِجُهُمْ آمَنُوا الَّاینَ

 

 ؛«الطهرفين بهين العادلهة و عاقلهةال باإلطفائيهات إالّ النيهران تلكهم تخمد تكاد ال و»

 کهه نههایا. «نیالهد عن اختال » در یحت «نیالد یف اختال » عتیشر در نزا  نيطرف

 کهه کهردن نیهد بهه دعهوت را آنها ندارند  یخبر نید از و دارند «نیالد عن اختال »

 تعصب  «العادیة الجاهلة العصبيات رفض و». رندپایینم یگروه و رندپاییم یگروه

  نههدارد یکههار هههم را اول حههاال. اسههت نیههد نیآخههر نیهها: دگویههیم تیهههودی تعصههب

: ندگوییم. هستند عتیشر تعدد منکر هستند  س ن منکر. است نید نیا فقط: دگوییم

   ع یموسهه و اسههت تههورات نیههد ن یههد فقههط. اسههت نبههوده عتیشههر و نیههد هههایقبل

 . است اءياالنبخاتم حيمس که ندگوییم هایحيمس نکهیا کما. است اءياالنبخاتم

 

 جادیا دیبا نید در وحدت نیا چرا. «العيش و األمن رغد على البشریة تصبح كي»

 کهه اسهت موجهب «نیالهد یفه» چهه «نیالهد عهن» چهه نیهد در اخهتال  چون ؟بشود

 از 2«خَلَقَهُهمْ لِهالِكَ» خداونهد و باشهد مرد  نيب مشاجرات و خوردها و زد و هاجنگ

 و». اسهت کهرده خلهق را نيمکلفه خداونهد  رحمت در حدتو و وحدت رحمت یبرا

 الصهالح عقد إن حيث العقائدیة  الوحدویة المكافئة ضوء على بها یليق ما نحو تنحو

 في ذلك وبالحري تطبيقها ثم الصالحة العقيدة رهين هو إنما ناحية أیة في اإلسعاد و

                                                           

 .257. بقره، آیه 1

 .119آیه  . هود،2
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 در اش هدّعِه در ادش تعهد در تیبشهر کنهد دايپ وسعت قدر هر «فيه نعيش الاي واقعنا

 نیبنهابرا شهود  گوناگون شتريب  اشیزندگ حاجات در اش یزندگ  یوسا در اش دّهعُ

 یقهیعر قيعم اريبس وحدت رمز کی دیبا. بود خواهد زیادتر حالال ةعيطبب اختالفات

 . کند برطر  را اختالفات تا باشد است «اهلل من حب ٌ» که تیبشر انيم در

 الصهناعي القمهر و الهار و النهور عصهر فيهه نعيش الاي واقعنا في ذلك بالحري و»

 ههاه أرجهاء شهتى فهي العلمهاء فيهه یتعهاون حيهث الرقهي ألهوان شتى في التقد  عصر

. رودیمه باال دارد علم. «قوانين من عليه یحكم ما و الكون رموز عن للكشف البسيطة

 دارعههده توانهدیم یماد معل ایآ. کندیم یترق طورنيهم. رودیم باال دارد یماد علم

 ریهز و نيزم نشود  کنترل یماد علم نیا اگر ر ينخ باشد؟امن و رفاه  و تیبشر وحدت

 را تیبشهر تمها  یجنگه هایقهدرت لهيوسههب تمها  آسمان  و ایدر ریز و ایدر و نيزم

 نيبه کهه یگرمه و سهرد اختالفهات و یجنگه هایقهدرت نیها. کنهدیم اعدا  به دیتهد

 کنتهرل دیهبا علهم پهس. بهود خواههد ییبال کی علم نیا علم  حساب هب است تیبشر

 لهيوسههب دیهبا امهاره نفس  یوح لهيوسهب بشود کنترل دیبا عق  که طورهمان. بشود

 کهه طورهمهان. بشود کنترل دیبا هم علم بشود  کنترل کندیم اخا یوح از که یعقل

 طورهمان ن يهمچن نفس و دباش تیبشر خدمت در دیبا فطرت از اخا یمبنا بر عق 

 تمها  و عقه  و علهم بهودن تیبشر خدمت در و باشد تیبشر خدمت در دیبا علم هم

 و قيهوث ارتبهاط  اهللحبه  بهه ارتبهاط کهه اسهت یصهورت در  یبرون و یدرون یروهاين

 . باشد داشته است یوح کتاب که اهللحب  با یقيعم

 

 نحو». است باال پرواز یليخ ؛«الخفاقة العلم باجنحة تطير أن البشریة ترید حينما»

 حرجهًا ضيقًا صدرها أصبح و رحبت بما األرض عليها ضاقت حيث السماویة الكرات

نيهز  را هاآسهمان زحمهت بهه «السهماء نحهو یصهعَّد» نکههیا «السهماء نحهو یصعَّد فأخا

 و دهيههعق و اخههال  هایآسههمان و معرفههت هایآسههمان پههس  فههتح کنههد خواهههدیم

 اداره دیهبا اليهق قیهطر بهه و یاوله قیهطر بهه یانسان سازیزندگ و یزندگ هایآسمان

 أن للبشهریة بهاألحر ». اسهت نههيزم «ةعهيب»  «الراقيهة المادیهة البيئة هاه ففي». بشود

 ضوئها على تتطلع كيل العقائدیة الروحية الناحية في الجاهلة العصبيات على تقضي

 عتیشر نید از مراد ن ید وحدت. «بالده في لعباده اهلل ارتضاه الاي الدین وحدة إلى
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 در همهه هاعتیشهر نیا چون. است عتیشر پنج که 1«الدِّینِ مِنَ لَكُمْ شَرَ َ» چون. است

 ابعهاد در هسهتند گونهاگون ههم بها ظهاهر ههایچهره در ولهو  هستند واحد نِید  عمق

 . کرد ميخواه عرض که ایگانهسه

 

 علهى تملهي ال الكلمهة توحيهد فهي اإللههي الشهر  قداسهة أن شهك یریبه ال مما و»

 عیشرا ایآ. است یبعد بحث نیا چرا؟. «واحدة شریعةدینًا و  إالّ واحد دور في البشریة

 نه  کند؟ درست امت پنج و زمان کی در  شر پنج نیا است ممکن  تاس گوناگون که

 یگروهه نهوح  عتیشهر یگروهه  یميابراه یگروه .کندیم اختال  جادیا خودش نیا

 عتیشهر تهابع یگروهه ههر زمهان کیه در ؛یمحمهد یگروه  یسويع یگروه  یموسو

 یَزالُونَ ال وَ». است فرموده مقرر خداوند که است وحدت رحمت خال  بر نیا. بشوند

 خهودش چهرا. کنهدیم متامه اخهتال  از دارد خداونهد. اسهت دیهدنت نیا 2«مُْختَلِفينَ

 نیا بلکه دارد امکان یعنی  اختال  از کندیم متام که خداوند کند؟ اختال  جادیا

 از و دهيهعق نظهر از وحهدت جهادیا کهه است واجب باشد  امکان فقط نکهیا نه امکان

 زمهان کیه در خداونهد و سهتين واجب که اگر. باشد دیبا عتیشر نظر از معرفت  نظر

 و یقههوم اتيعصهب نیها  یگروهه یبهرا یعتیشهر هههر اسهت  کهرده مقهرر عتیشهر چنهد

 زمان در گوناگون عیشرا لهيوسهب متعال خداوند خود را اختالفات و یطائف اتيعصب

: نکههیا بهر است یمحکم اريبس  يدل کی نیا. است غلط پس. است کرده جادیا واحد

ال تحکم علی البشریة و ال تحکم علی المکلفين فی دور واحهد فهی ردح مهن الهزمن »

 بعهد ميابهراه بعهد  نهوح عتیشهر نهوح زمهان. «الشرعية واحد اال شهرعةٌ واحهدةٌ ربانيهة

 معنها نههایا و چه و ینصران و یهودی وجود اآلن ن ييالنبخاتم بعد  یسيع بعد  یموس

 یسهيع عتیشر زمان در. ندارد معنا نوح عتیشر وجود تورات عتیشر زمان در. ندارد

 تفاوت بسيار کمهی تورات عتیشر با  يانج عتیشر گرچه  تورات عتیشر وجود    ع

 مکنيیمه حساب اولوالعز  عیشرا از را نیا ما که دارد یجهات و حکم چندفقط . دارد

 یمبنها بهر و باشهد حاکم عتیشر کی دیبا واحد زمان در پس. ميکن حساب که دیبا و

 یزنهدگ ابعهاد تما  در بتوانند مردمان  است یاله خالص یوح که واحده عتیشر آن

 . است دو  بحث نیا. کنند آماده را خود امتيق و برزخ ندهیآ یزندگ و یفعل

                                                           

 .13. شوری، آیه 1

 .118. هود، آیه 2
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 علهى تملهي ال الكلمهة توحيهد فهي اإللههي الشهر  قداسهة أن شهك یریبه ال مما و»

  «سواء على الشعوب مختلف في تحكم واحدة عةشریدینًا و  إالّ واحد دور في البشریة

 اسهت  نيهمچنه تهورات. اسهت کسهانی مکلفهان همه یبرا قرآن. است کسانی همه بر

حتی  قرنًا عشر أربعة قب  الوحي انقطا  إن أخر  ناحية من و». است نيهمچن  يانج

 نيبه . فتهرت ثالثههثالثه رتتفَ در است یوح انقطا  کی: است یوح انقطا  دو «اآلن

 کتهاب نبهود  رسول و بود یوح انقطا . بود یوح انقطا   صع نييالنبخاتم و یسيع

 اسهت ابهتالء سهت؟ين ابهتالء مگر یوح کتاب بودن محر  خود. بود محر  هم یوح

 ذي كُ َّ حَرَّمْنا هادُوا الَّاینَ عَلَى وَ» هود؛ی عتیشر در مثالً گر ید دارد حد ابتالء گر ید

 عااب خداوند کردند  ظلم چون نهایا 2«بِبَْغيِهِمْ جَزَیْناهُمْ ذلِكَ». تاس موقت نیا 1«ظُفُرٍ

 ةیهالنها ريهغ یلهإ د آیهیم عقوبت عنوانبه یحکم کی کند  ظلم یکس اگر ولکن. کرد

 وَ»: فرمهود آمد  که هم   ع حيمس ولاا. دارد ینيّمع حد کی نه  است؟ آخر یال است؟

 ماتمحرّ از یبعض و یعقوبت ماتمحرّ از یبعض 3«عَلَيْكُمْ  َحُرِّ الَّاي بَعْضَ لَكُمْ لِأُحِ َّ

 و هاآسهمان: کهه دیفرمایم  يانج در حيمس االّ و برد نيب از  يانج عتیشر را یابتالئ

 یعنی. توارت عتیشر یعنی. گرددینم خراب ناموس عتیشر اما گردند  خراب هانيزم

 کهه امهد ين هسهتم  اولهوالعز  زا غمبهريپ نيچههارم و هسهتم حيمسه که من یعنی چه؟

 عتیشهر نياوله. اسهت تهورات عتیشهر نهاموس عتیشهر کنم  عوض را ناموس عتیشر

 و اسهت قهرآن عتیشر ناموس  عتیشر نیآخر و نيدوم و است تورات عتیشر ناموس 

 لَكُهمْ لِأُحِه َّ وَ»  يهانج عتیشهر. کهرد ميخواه بحث هم را آن که میدار عتیشر دو ما

 عوض را ناموس عتیشر که امد ين من: دگوییم حيمس. است «عَلَيْكُمْ رِّ َحُ الَّاي بَعْضَ

 وَ» ههم اگهر و شهودینم بدل ناموس عتیشر اما  شوندیم بدل نيزم و هاآسمان. کنم

 اسهت بهوده یحکمه کی چون ؛ستين  یتبد نیا  «عَلَيْكُمْ حُرِّ َ الَّاي بَعْضَ لَكُمْ لِأُحِ َّ

برداشهته  حکهم نیها بعهدً و بشهود اجرا هایهودی عقوبت انعنو به دیبا یمدت کی که

 . ع   حيمس عز  تیوال به یموس عز  تیوال انتقال با بشود  و ال سيما
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 قهبالً کهه گهرید عتیشر و باشد حاکم عتیشر کی دیبا فقط زمان کی در نیبنابرا

 داشهته دیهنبا اسهت  حهاکم که یعتیشر نیا زمان در یدخالت آمد  خواهد بعدً ای بوده

فی اقليمٍ واحد همان زعيمان اذا زعيمان اثنان فی الزعمات الزمانية » نکهیا کما  باشد

طبعًا یختلفان فالبد من زعامة واحدة إما شخصية و إما شورائية. کالک فی المرجعية 

رة واحدة بصوالدینية علی ضوء الوحی البد أن تحکم مرجعية دینية علی ضوء الوحی 

 ديهتقل هایتيمرجع حاال. «یکونوا اتبا  صاحب هاه الشریعة العدلة و الباقون البد أن

 یوح و است یوح اصالت بُعد در که یاصل تيمرجع. ميبکن بحث مخواهيینم ما را

 نيبه از تعدد دیبا باشد  داشته تعدد بشر طر  از اگر. باشد یکی دیبا نیا  است  ياص

 و سهتا حکمهت در محهال. سهتا محهال نیا که خدا طر  از اگر و بشود یکی برود 

 نیها و اسهت کهرده خلهق وحدت رحمت یبرا خداوند. است «خَلَقَهُمْ لِالِكَ وَ» ضينق

 . بردیم نيب از یکل بطور را وحدت رحمت نیا  واحد زمان در عیشرا اختال 

 علهى تملهي ال الكلمهة توحيهد فهي اإللههي الشهر  قداسهة أن شهك یریبه ال مما و»

 سهواء علهى الشعوب مختلف في تحكم واحدة شریعةدینًا و  إالّ واحد دور في البشریة

 دو کهنم؛ عهرض رفت اد ی  «قرنًا عشر أربعة قب  الوحي انقطا  إن أخر  ناحية من و

 کتهاب و اسهت یوحه انقطها  ن ييالنبخهاتم و حيمسه نيبه انقطا . است یوح انقطا 

 چون. باشد یحد کی تا دیبا. دارد حد فیتحر نیا یول. است شده فیتحر هم یوح

 کهار نیها و است بوده یمشکل کار نييالنبخاتم و حيمس نيب  يانج عتیشر به وصول

 سهتين یاصهل کهه یامتحان و ابتالء هم آن  امتحانو  ابتالء. است یابتالئ کی مشک 

 کهه یفهیتحر نیها که دیبا پس. باشد داشته دیبا یمحدود زمان کی است  یفرع بلکه

  صع نييالنبخهاتم نکههیا از بعد :دو . برود نيب از یوح نييتب کی با است  يانج در

 را قهرن چههارده نیها. انهدآورده فیتشهر شانیا که است قرن چهارده آوردند  فیتشر

 اسهت سهال دوههزار. شودیم سال دوهزار سال  ششصد ای سال پانصد به ديکن اضافه

 است سال وهزارد. کنمیم عرض را تیبشر ک . کندیم یزندگ اختال  در تیبشر که

 صعود حيمس که یزمان از نييالنبخاتم یمنها. مکنيیم بحث نييالنبخاتم یمنها... که

 بعهد و ههم بعهد و سهالدوهزار  خداوند شودیم ایآ. است سال دوهزار تاکنون  ندکرد

 از یادیز گروه. است نييالنبخاتم ح يمس: ندگوییم هایحيمس که ةاميالق و ی یال هم

 سهؤال ههایهودی از و هایحيمسه از ما. است نييالنبخاتم حيمس: ندگوییم هایحيمس

 کهه شهودیم چطهور: مکنيیمه سهؤال دو ههر از ههایهودی از و هایحيمس از م کنيیم

 کهه دگویيهیم شهما یعنهی ؟ستين دسترس در که است سال دوهزار هياله بالغه حجت
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 بهه بخواهنهد اگهر و کننهد عمه  محر  تورات به دیبا هایهودی که است سالدوهزار 

 بهه دیهبا نيمکلفه که  و اسهت کهم یلهيخ درصهدش. دارد زحمهت چقدر برسند  حق

 قب  تورات عتیشر به دیبا نيمکلف ک  ها یحيمس فقط نه کنند  عم   يانج عتیشر

 فرمود  صعود حيمس نکهیا از بعد و کنند عم  وراتالت بعد  يانج عتیشر به   ينجاال

  سهتين شهما دسهترس در است  یوح صددرصد و ديباش داشته ولقب همه که یليانج

 خهالص یوحه به تیبشر که است سخت یليخ اما هست یوح که است سالدوهزار 

  ههودی چهون. آمهد نخواههد اییوحه ةاميالق و ی یال: دگویيیم شما مايس ال و وبرسد

 ینصار و هودی پس دانند یم النبيينخاتم را یسيع انيحيمس و النبيينخاتم را یموس

 حجهت نیبنابرا. آمد نخواهد یوح کی یالکبر امةيالق و ی یال که هستند القولمتفق

 چهه رتتهف سال ششصد آن در هياله بالغه حجت: گفت ديخواه ؟ه کجاستياله بالغه

 هيهاله بالغهه حجهت نهه : مگویيیمطور است. سال هم همين 1400در این  است؟ بوده

 در شهودینم د يرسه آن بهه شهودیم. ديرس آن به شودیم یول  شودیم یخف یمقدار

 عنوانبهه و اسهت ابهتالء عنوانبهه چهون زمهان از یمقهدار کیه در. باشهد هازمان ک 

 صعود حيمس که یزمان از «یالکبر امةيالق و ی یال الخط طول یعل» اما .است امتحان

 دوههزار بهًایتقر عالًف. مدانيینم بود  خواهد سال هزار نیچند که امتيق روز تا کردند

 چشهم یجلو و است روشن و است واضح  نید که ییآنجا تیبشر  است گاشته سال

 ییآنجا به رسد چه تا کنند یم اختال  چقدر است  چشم یجلو که قرآن مث  است 

 کهه سهتين درسهت شیکجها اسهت  درسهت شیکجا  يانج نیا که بگردند و بروند که

 إِلهى یَشهاءُ مَهنْ یَهْهدي اللَّههُ وَ بِإِْذنِههِ اْلحَقِّ مِنَ فيهِ اْختَلَفُوا لِمَا واآمَنُ الَّاینَ اللَّهُ فَهَدَ »

 . بشود 1«مُسْتَقيمٍ صِراطٍ

 

 جههان مکلفهه مله  شهما کهه باشند داشته نظر در را نیا دیبا مکلفه مل  ک  پس

. اسهت یفعله فيتکل که نيمسلم و ینصار و هودی :ديستين شتريب دسته سه که ديهست

 و نيمشهرک. هسهتند نيمکلف ک   بروند عتیشر دنبال به دیبا که هم یفعل ريغ فيکلت

 یکتهاب ريهغ چهه و باشهند یکتهاب چهه جهان  گوناگون اقوا  تما  و نیيماد و نیملحد

 بهر و فطهرت یمبنها بهر. بلهه نه؟ ای هستند مکلف. بله نه؟ ای دارند فهيوظ نهایا باشند 

 نیها بهه یدسترس خالصًا دیبا. است آمده هياله همقدس عیشرا و ندامکلف عق  یمبنا

                                                           

 .213. بقره، آیه 1
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 طهول یعله نباشهد کهار در خالصًا یوح عتیشر اگر نه؟ ای باشند داشته یوح عتیشر

. بگااریهد یدشهمنبایهد  را اسمش که است ئیابتال نیا  یالکبر ةاميالق و ی یال الخط

 و بهود یمخفه  يهانج یمهدت کیه کهه مکلفان با باشد داشته یدشمن خداوند معاذاهلل

 کیه  کهالً نهه   يهانج بهه نيمهؤمن از یخاصه دسته یبرا د يرس  يانج حق به شدیم

 درسهت ههم نييحيمس خود یحت که باشد الخط طول یعل ابتالء نیا اما بود. یابتالئ

 بها ندارنهد  يهانج عتیشر به ایدهيعق که یکسان رسد چه تا برسند   يانج به نتوانند

صهحيحه  عتیشهر بهه بتواننهد ایهآ گونهاگون  ههاتج و ههاراه یطه و گوناگون مراح 

 . است کم اريبس درصدش که نه ای برسند  يانج

 کهه اسهت فرسهتاده را یحق خداوند ایآ: شودیم تیبشر ک از  الؤس نیا نیبنابرا

 او بهه دیهبا تیبشهر همهه و باشد نشده فیتحر و آورد مانیا خالصًا حق آن به بشود

 عتیشهر کیه. باشهد گونهاگون عیشرا شودینم واحد زمان در نکهیا کما باشند؟ مؤمن

 کهه اسهت قهرآن ایه شهود ینم کهه اسهت  يهانج ایه شود ینم که است تورات ای است 

 تهورات هسهتند  مکلهف تهورات بهه تیبشر همه اگر. میدار  يدل دو  بُعد در شود یم

: ثالثههًا. اسههت تههورات در تناقضههات: ًايههثان اوالً  نیهها. اسههت محههدود دگویههیم خههودش

 نيهمچنه و آنها از یليقل اال هودی یحت برسند  کالً تورات یوح قتيحق به شودینم

 ایدهیهگند آب کیه مها کهه یوقت قرآن؛ عتیشر اما و .است نگونهیا  يانج عتیشر در

 یتشهنگ از دارنهد هایبعضه م یاوريب دستهب صا  آب م يکن تصفيه ميبخواه م یدار

 نشهود اگهر کهه بشود؟ فراهم یعال اريبس نیريش آب یایدر کی شودینم ایآ رند ميیم

 بها زحمهت بهه ایه. ميکنه رفع را مانیتشنگ که دیبا ما ست؟ين ای هست رحمت خال 

رس همهه دست در که یصاف آب که رحمت به  رينخ ای ميکنیک آب صافی که تصفيه 

 کیه باشهد  اگهر. باشهد الخط طول یعل شودینم آب کردن هيته زحمت به نیا. است

 بُعهد در امها. مینهدار مها عتیشهر اصه  بُعهد در مگر یدائم ابتالء و است یدائم ءابتال

 رحمهت خهال  را نیها کهم  اريبسه درصد اال  نياالقلّ اال عتیشر به نداشتن یدسترس

 . ندبيیم انسان یاله

 

 فیتحر که بگردند ینید کی دنبال همه که کنند اجما  دیبا تیبشر ک  ن یبنابرا

 هر یالکبر امةيالق و ی یال که ینید آن و است نشده فیتحر که ینید آن. است نشده

 عتیشهر نیها رود  باال هرچه و هرچه و صنعت و فکر و علم و عق  و اجاتياحت قدر

 را تیبشهر حاجهت نکههیا یبرا از باشد کام  و کاف  و یکاف ضوابط و نيقوان نظر از
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 الشهر  قداسهة أن شهك بههیری ال ممها و»: گفهت دیهبا نطهوریا نجهایا ولاا. کند برطر 

 واحهدة شریعة دینًا و إالّ واحد دور في البشریة على تملي ال الكلمة توحيد في اإللهي

 عهرض اآلن که است یحرف  «أخر  ناحية ومن سواء على الشعوب مختلف في تحكم

 مهن إجمها  ذلهك التكليف انقضاء إلى قرنًا عشر أربعة قب  الوحي انقطا  إن». میکرد

 مسهلمان. داننهدیم همهه «إجمها  اجمعين والمسلمين والنصار  اليهود الكتاب اه 

: دگویهیم ینصار. هستم من فقط: دیگویم هودی  نخواهد شد یوح گرید که داندیم

 صهعود یسهيع کهه یزمهان از امها .اسهت زمهان در آنهها اختال  منتها. هستم من فقط

 نخواهد اییوح که یزمان تحدّد اختال  با دارند قبول دو هر ینصار و هودی فرمود 

 کهه یوقته از پهس نباشهند  ینبه شانیا اگر تشریف آوردند  النبيينخاتم که یوقت. آمد

 قبهول آنها باشند  ینب شانیا اگر و آمد خواهد ینب ةاميالق و ی یال کرد  صعود یسيع

 کهه اسهت اییوحه نیآخر که میدار قبول سه هر ثالث مل  ما م یدار قبول ما و کنند

 . آمد نخواهد اییوح گرید ةاميالق و ی یال است  نيمکلف ک  بر و تیشرب بر

 مهن أي فهي ختمهه و الدین تعين في بينهم فيما اختلفوا إن و مركب منهم إجما »

 اإلعتنا  على اإلنسانية یجمع الاي الخالد الدین هاا ما األمم فليتسائ  حينااك !هاه

 ال و العلهم و العقه  ینهاز  ال الهاي الهدین وهه مها» گر ید ميکن دايپ دیبا« تطبيقه و به

 قهدر ههر .«اقهةالخفّ بأجنحتهه الطهائر العلهم یحققه و یقره و ب   العق  و العلم ینازعه

. ميکنه دايهپ را نیها دیهبا. بهود خواهد عتیشر نیا دنبال به باز رود  باالتر علمو  عق 

 ههو مها». تالفهاتاخ نآ تناقضهات  نآ. سهتين طهورنیا  يهانج. ستين طورنیا تورات

 فهي نعهيش إنها و الهدین ینهافي العلم: القائلة المادیة الفلسفة على یقضي الاي الدین

 الحدیثهة المادیهة الفلسهفات أخهات و الدینيهة العقيهدة أركهان فيهه تزعزعهت قد عصر

 فعلهى». کننهد برطهر  دیبا یکی را نیا. «یجتمعان ال الدین و العلم بأنالبقاء  تنازعها

 دینيهة أنظمهة العلهم یؤیهده و العلهم یؤیهد خالهد دیهن عهن یتحر  أن اكحينا البشریة

 متهوانيینم را سهتارگان یجها. دارد ینظهام کهون که همانطور  «الكون كنظا  منظمة

 اسهت مهنظم ونک که طورهمان. ميکن عوض متوانيینم را حرکتش ن يزم. ميکن عوض

 او نشهود چيه که باشد یاهممنظ عتیشر که دیايب یعتیشر طورهمان  مکون ميتنظ به

 . دیاين یعتیشر هم بعدش و کرد عوض را

 

 .«فاكثر اكثر دساتيره و أنظمته من حقيقة نتتبيّ العو  خفيات من بار  بر  كلما»

 و اسهت یظهاهر علو  در قرآن اشارات دنبال باز  کند یترق شتريب یبشر علو  قدر هر
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 خرافهات اسهت  قهرآن دنبهال ههم ازب کند یترق تیبشر عرفان و فلسفه و عق  قدر هر

 ثبهات عد  رغم و». دارد ادیز اريبس هم عرفان و عق  خال  یحت و دارد ادیز اريبس

. شودیم عوض مدا  یماد فلسفه «القاضية التطورات یعتریها حيث المادیة للفلسفات

 فلسهفه. رودیمه نیيپها و باال مدا . شودیم چه شود یم یاشتراک شود یم یستيکمون

 یقهول كمها و بها  الهدین فإن رغمااك غابرها على مستقب  ك ». است طورنیا یادم

 ینقه » .هفالسهف اشهر از هستند لسو يف دو که است شانیا حر  نیا «رینان ارنست

 كان هو و اإلسال  إلى طریقي في: كتابه في سوسه نسيم احمد الدكتور: هاه مقالتهما

 و یضهمح  أن الممكهن مهن»ایهن اسهت:  حرفش «اسلم و فاستبصر اليهود فضالء من

 أن الممكهن مهن و نعيمهها و الحياة مالذِّ من نعده شيء ك  و نحبه شيء ك  یتالشى

که انيشتين  یعلم است  ممکن «الصناعة و العلم و العقلية القوة استعمال حربة تبط 

. سهتين محهدود نیا چون است ممکنها همه نیا. کرد عوض را نظرش یبعد داد  نظر

 اآلبهدین أبهد سهيبقى به » یواقع نیّتد  «یتالشى أو الدین ینمحي أن یستحي  كنول»

 فهي اإلنسهاني الفكهر یحصهر أن یهود الهاي المهادي الماهب بطالن على ناطقة حجة

 مضهيّق خواههدیم یگِله و طينهی اتيهح در را نید. «الطينية للحياة الدنيئة المضائق

 لسهو يف نیا «سبایتية اجوست صرح كما و» است عکس به بلکه  ستين طورنیا. کند

 نضهوب عهد  عهن فضهالً ههو و للهزوال قابه  غير و با  فالدین إذن: قائالً». است دو 

 نهر  الهزمن تمهاديی». شهودینم کهم و شهودینم خشهک هرگز اشچشمه نیا «ینبوعه

 و الفلسههفي الفكههر مههن المههزدوج المههؤثر تحههت عمقههًا و اتسههاعًا یتزایههد الينبههو  ذلههك

 . «الحاسمة البغية هاه ولكن. المؤلمة لحيویةا التجارب

 

تزکيهة المهرء » نکههیا بهاب از نهه انیهآقا یبهرا را جملهه نیها فقط  میندار یوقت ما

 یآقها مرحهو  شيپه سهال 26 در ميسهیبنو ميخواسهت که را کتاب نیا ما باشد  «لنفسه

 حههاال د یههاوريب را تانهاینوشههته: فرمودنههد کردنههد  دعههوت را مهها کوفههه عرض  ميحکهه

 را و عقایهدنا و رسهول االسهال  نیا: فرمودند. بود نیا جمله از و برد  دارد  یريتفاس

 شهانیا اسهت  االشهر  النجهف یفه العلمها سيرئه کهه نياسیآل یمرتض  يش یآقا به

 اسهت  شيپ سال 25 یبرا که فرمودند مرقو  نجایا تقریظی کی و دندید شانیا. ننديبب

 گمراه نهایا که بفهمند زنندیم ییهاحر  که هاییمقاح آن که است نیا باب از نیا

 العلمههاء جماعهة شهي  تقههری »: اسهت نوشهته طهورنیا شههانیا. هسهتند کجها و هسهتند

 .الهوار  ظلهه دا  یاسهين آل مرتضى الشي  العظمى اهلل آیة سماحة األشر  بالنجف
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 و بعهده نبهي ال مهن على السال  و الصالة و وحده هلل حمدال الرحيم الرحمن اهلل بسم

 العالمة األستاذ فضيلة القيم الكتاب هاا مؤلف فإن بعد و .الطاهرین الطيبين آله على

 الهاین النهابهين المهؤلفين أولئهك مهن ههو تأیيهده دا  الصهادقي محمد الشي  الجلي 

 ینبهو  المتنوعهة معارفهم من لهم فكان الفضيلتين بكلتا فازوا و الثقافتين بين جمعوا

 قَّلمها التهي البحوث من المفيد بالمفيد یفيض و المنقول و بالمعقول یتدفَّق تأیف ال ثَرٌّ

 یبهارك أن شهاء اإللههي التوفيهق لعه  و المؤلفون بها یضطلع و الباحثون إليها یتطر 

 مها أشهد العقهول و األفكهار بأضهوائها تستنير طيبة وسيلة فيجعلها أقالمهم و أفهامهم

و ما ههاا الکتهاب الهای بهين یدیهه اال  .األضواء تلك بمث  اإلستنارة إلى حاجة تكون

 ونموذجٌ من تلک النماذج التی جادت بها تلک االقال  النيرة الموسوعة بطابع التوفيق 

 ال و كانهت التهي المسهيحية جبين في وصمة أشنع یشكِّ  بان قمين كبير  لمجهود إنه

 کیه. اسهت یقهو یليخ قلم. «األساليب مختلف و الوسائ  بشتى اإلسال  تهاجم تزال

. بهود الغطهاء کاشهف مرحو  هم یکی باشد  یقو نقدریا قلمش چه  و مرجع و اهللتیآ

 . بزرگ الغطاء کاشف مرحو 

 

 المهزورة األناجيه  و المزیفهة التهورات ههاه إالّ بهه تحهتج ما لدیها یكون أن دون»

 فهي كهابًا المدسوسهة األباطيه  ههاه مُهد  عهن الكتاب هاا لك سيكشف و المحرفة 

 العجهب مهن إليهه تدعو ما أعجب خرافات و سخافات من فيها بما یعرفك و األناجي  

 هكهاا و .البشهر مهن المالئهين مئات بها آمن قد و البشري العق  مستو  عن تنبو أنها

 الحهق عهن یضهلهم و مؤمنهون به هم فإذا الباط  لهم یزین إذ بأوليائه الشيطان یفع 

 بهه راجع «تتماد  البشر ءبهؤال «المسلمين نحن» بليتنا تزال ما و .كافرون به هم فإذا

 أفهق فهي اإلسهال  نهور إنبثهق أن منا جي  بعد جيالً تتفاقم و قرن بعد قرنًا» تيحيمس

 قُدمًا طریقه یشق یزال ال و زال ما اإلسال  أن حين على الحاضر یومنا حتى و الجزیرة

 نشهر فهي یعتمهد أن دون المغهرب  و المشهر  شطر الوهّاجة أشعته ینشر و األما   إلى

 الضخمة الدولية الميزانيات مسيرته في تحدَّ أن دون و دینار  او درهم أي على دعوته

 مهن و العهالم أنحهاء كافهة فهي سهخاء  بكه  التبشهير صنادیق على بأموالها تغد  التي

 بشهرال مهن المحرفهون ءههؤال ازداد انتشهارً و اتسهاعًا ازداد كلمها اإلسال  أن المؤسف

 بهأن العلهم مهع». شهودیم شهتريب کهمکم دارد هامسلمان ما رتنمّ نیا «تنمُّرً و له تنكُّرً

 بسهخافة الجماهير شعور مع الفظيع  الشك  بهاا لإلسال  مناوءتهم على ءهؤال تمادي

 و الجمهاهير بهين الفساد تفشِّي إلى المؤدیة العوام  أقو  من أصبح قد إليه یدعون ما
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 مهن علهيهم أههون ءههؤال نظهر فهي المادیهة تفشهي كأن و وعقيدة دین  ِّك من تحللها

 که است نیا هم علت  دارند هراس اسال  از ندارند  هراس اتیماد از «اإلسال  تفشي

 از را قههرآن و داده هههم دسههت رد دسههت مهها حماقههت بهها اسههتيس طنتيشهه اسههت يس

 .است کرده دور کامالً اسال  امت از و اسال  هایحوزه

 

 و .مسهلمًا محمهدیًا یصهبح أن مهن عنهدهم خير ملحدً مادیًا الرج  یصبح نأل و»

 و هنها المادیة تفشي بأن العالم شعوب جميع معهم یعلم و ءهؤال یعلم أن یجب لالك

 كه  فهي مخالبهه أنشهب الهاي الفاشه  المسهيحي التبشهير ههاا نتيجة إالّ هو ما هناك

 و المله  كه  تههدِّد أصهبحت التهي ةالملحهد المادیة هاه مسؤولية تقع عليه و مكان 

 «.یاسين آل مرتضى .العظيم العلي باهلل إالّ قوة ال و حول ال و األدیان

 

نَها لِمَها عَظِهيمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُهرْإِیمَانِ وَ مَعَهارِ ِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْنَا عَضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «کُمْوَ السَّلَا ُ عَلَيْ»


