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حمَّدٍ وَ عَ َلی آلِهِ
ح ْمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی ال َّلهُ عَلَی مُ َ
«بِسْمِ ال َّلهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْ َ
الطَّاهِ ِرینَ».
در این جمله مبارکه بحث داشتيم« :وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ في ما آتاكُمْ» 1،در «فيي ميا آتياكُمْ»
نظر توسعه که نظره اخيره بود ،عرض کردیم کيه «فيميا آتياكم مين الشيراع » 2نيسي  ،بلکيه
تمام نعم هایی که خداوند به ما عنای فرموده اس که در بُعد تکليف ،این نعمي هيا را
محور از برای امتحان اس  .بود و نبود نعم  ،کم و زیاد نعم  ،شير و خيير نعمي  ،تميام
اینها از برای مکلفين ابتالء اس  .و از جمله «ما آتاكُمْ» فطرتهای انسانيه اسي  ،عويو
انسانيه اس  ،که حج های درونيی اسي و از جمليه «فيي ميا آتياكُمْ» انبيياء ،کيه عويو
خارجيه هستند و شرای هستند و از جمله «في ما آتاكُمْ» تمام عالم وجود اسي کيه هميه
آیات اهلل بينات هستند و باید اعتبار جس به وسيله این آیات و به عبارت خالصه کليی،
کل جهان تکليف که با او میتوانيم برخورد داشته باشيم.
احيانًا موجوداتی هسيتند کيه نميیتيوانيم بيا آنهيا برخيورد داشيته باشييم ،از ميا دور
هستند ،یا از ما غاعب هستند و نمیتوانيم با آنها حضور داشته باشيم .اما کل موجوداتی
که –چه درونی ،چه برونی ،چه تکليفی ،چه تشریعی– ميیتيوانيم بيا آنهيا برخيورد داشيته
باشيم سه نوع برخورد اس  :یک نوع برخيورد ایجيابی اسي و دوم برخيورد سيلبی اسي و
سوم بیحالی اس  .بیحالی به این معنا که ما از آیات بينيات الهيی ،نيه بيه نفي معرفي
حق استفاده کنيم نه به ضرر .بیحالی مطلق مثل موت اس  .اینکيه مرفيوض اسي  .دوم

 .1مائده ،آیه .48
 .2الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن و السنة ،ج  ،9ص .14
1

این اس که با آیات خدا ضد آیات خدا و ضد معرف خدا که تکذیب آیات اس که ایين
هم مرفوض اس به طریق اولی .سوم که مورد امر اس «سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَيا فِيي الَْفَياوِ وَ فِيي
أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ» 1.باید از تمام نشانههای تکوین و نشانههای تشيری کيه
در دسترس ما هس یا میتوانيم در دسيترس خيود ايرار بيدهيم ،از آنهيا معرفي حيق و
عبودی حق در ما ازدیاد پيدا کند.
ما راج به آیات بلوی صحب میکردیم .به حسياب ایين مطليب و ایين موضيوع کيه
شرای مودسه الهيه که متعدد اس  ،بلوی اس  .عرض میکنييم کيه نيه تنهيا شيرای  ،بلکيه
کل عالم هستی که میتوانيم با آنها برخورد داشته باشيم ،بلوی اس  .حاال موضوعهيای
گوناگونی که ارآن شریف به عنوان بليوی ککير فرميوده اسي عيرض ميیکنييم تيا بعيد آن
مطلب کامالً روشن باشد که «لِيَبْلُوَكُمْ في ما آتاكُمْ» فوط «فيما آتاکم من الشيرای » نيسي ،
بلکه «کلّ شیء» اس .
مثالً راج به جریان یوم السب یهود «كَيذللََِ نَبْلُيوهُمْ بِمَيا كَيانُوا یَفْسيُ وُونَ»« 2نبليوهم
بمن الصيد یوم السب و هذه کان بليةً و کان امتحانًا ولکن امتحانًا فيه امتحان» اهاني
اس .
بعضی وا ها شخص امتحان میشود که تبلور پيدا کنيد ،ایميانب بياال بيرود ،بعضيی
وا ها چوب او میخورد .کاری کرده اس که چوب ميیخيورد .اصيل چيوب خيوردن و
اکی شدن طرف نيس  .در اینجا اینکه خداوند صيد حيتان را در یوم السب مني کيرد،
با اینکه روز شنبه به اراده و اشاره الهی زیاد میآمدند« .یَيوْمَ سيَ بْتِهِمْ شيُ رَّعًا» 3زیياد ميی-
آمدند و جلوی چشم یهودیهای مادی و شکمپرس رااصی میکردنيد کيه ابيتالء بسييار
سختی بود در دو بعدو بعد او « :بِمَا كَيانُوا یَفْسيُ وُونَ» چيون فسيوی کردنيد کيه بایيد خيدا
آنها را مبتال کند به اینکه از این ماهیها و گوش های لذیذ مجانی که خيلی هيم زیياد
اس  ،اینها نگيرند .دوم :اگر چنانچه از این ماهیها گرفتند «كُونُيوا اِيرَدَ ً خَاسيِ نِينَ» 4پي
این هم بلوی اس  ،در یک شيرع اسي  .در شيریع یهيود ،او صييد حيتيان حيرام نبيود.
خداوند صيد ماهی را حرام کرد «بِمَا كَانُوا یَ ْفسُوُونَ».

 .1فصلت ،آیه .53
 .2اعراف ،آیه .163
 .3همان.
 .4اعراف ،آیه .166
2

پ در یک شرع هم تبد عرف هس  .منتها تبد عرف ،همانطور کيه عيرض کيردیم
باز هم بحث خواهيم کرد در احکيام اصيليه نيسي  ،واجبيات اصيليه عيوض نميیشيود و
محرّمات اصيليه عيوض نميیشيود ،بلکيه واجبيات و محرّميات ابتالعييه اسي کيه غيير از
واجبات و محرّمات اصليه اس  .چهرههایی از عبودی حق و ترک إشراک بياهلل ،خداونيد
چهرههایی گوناگون را بيان میفرماید که در اینها ابيتال اسي  .ایين در بُعيد او  .در بُعيد
دوم ،بعضی وا ها ،بخورها و نخورها ،چنين کن و چنان نکن ،این صرفًا به عنيوان ابيتال
و آزمایب ترای دادن و تبلور دادن نيس  ،بلکه «بِمَا كَيانُوا یَفْسيُ وُونَ» چيون فسيق کردنيد.
پ ابتالعات گوناگون اس  .این سوره  7آیه  163بود.
سوره ( 18کهف) آیه « :7إِنَّيا جَعَلْنَيا مَيا عَلَيى الْيَِرْضِ زِینَيةً لَهَيا لِنَبْلُيوَهُمْ أَیُّهُيمْ أَحْسيَ نُ
عَمَالً» .ببينيد .بلوایی داریم که کدام عمل آنها ،برخورد آنها با «مَا عَلَى الَِْرْضِ» ببيشيتر
اس  .اگر برخورد با «مَا عَلَى الَِْرْضِ» سلوک إلی اهلل بود ،این مراحلی دارد که «مَنْ أَبْصيَ رَ
بِهَا بَصَّرَتْهُ» 1اما اگر برخورد با ارض ،برخورد ارضی بود «مَنْ أَبْصَرَ بِهَا بَصَّرَتْهُ» نبيود ،بلکيه
«مَنْ أَبْصَرَ إِلَيْهَا أَعْمَتْهُ» 2این همه چيز اس  ،همگانی اس  ،تشری اس  ،تکوین اس  ،چيه
اس و چه اس .
سوره  47که سوره محمد (ص) اس آیه « :4وَ للكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ» .یيک مرتبيه
اس که انسان تنها اس و در اجتمياع نيسي  ،او را امتحيان ميیکننيد تيا ببيننيد چگونيه
اس  .یک مرتبه نه« ،بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ» این عالم اس  ،او جاهل ،ایين دارد و او نيدارد ،ایين
نيرومند اس او نه ،او عنوان دارد و او نه ،او باال اس و ایين پيایين .خيود خيدا ميیتوانيد
پایينها را هم باال کند ،کما اینکه باالها را هم خدا باال کيرده ،عليمهيا ،عويلهيا ،فکرهيا،
نيروها ،ما ها ،اوالد ،موامها ،همه و همه و همه بدون اراده حق سبحانه و تعيالی نيسي .
اما به بعضی داده به بعضی نداده ،بعضی هستند هر چودر بدوند باز هيم ميا آنهيا کيم
اس  ،بعضی کم میدوند ما آنها زیاد اس  ،نمیخواهيم ابطا سعی بشود ،نيه ،ابطيا
سعی نيس « .وَ أَنْ لَيْ َ لِلْإِنْسَانِ إِالَّ مَا سَعَى» 3درس اسي  ،وليی اینطيور نيسي کيه بيه
اندازه سعی مالی خودم صد درصد ما  ،به اندازه تنبليی صيد درصيد گرسينگی ،خيير ،دو
حساب در کار اس :
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یک حساب ضابطهای و اانونی در کار اس که ميا بيرای بيه دسي آوردن ميا بایيد
سعی کنييم .یيک حسياب دوم حسياب رابطيه بيا مصيلح ربانييه اسي کيه خداونيد آن
موداری که شایسته اس در سعی او نتيجه میدهد .اگر سعی موتضی این اسي کيه یيک
ميليارد به دس آورد ،یک ميليون برای او کافی اس و بيشتر از این خطر دارد .اگر سعی
را کمتر کند ،این کمتر بودن سعی ،باید که کمتر از این مويدار بشيود ،نخيير ،بيشيتر از ایين
مصلح اس  .خداوند بيب و کم میکند منتها بر مبنای سعی.
حاال «لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ» کما اینکه در آیه درجات هم دارد و بحيث ميیکنييم .در
سوره ی میفرماید« :اَا َ الَّذِینَ كَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا أَ نُطْعِمُ مَنْ لَوْ یَشيَ اء اللَّيهُ أَطْعَمَيهُ» 1ایين
اعتراف اس  .ما چه کسی هستيم که اعتراف کنيم؟! کما اینکه یهيودیهيا ميیگفتنيد« :إِنَّ
اللَّهَ فَوِيرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِيَاء» 2خدا فوير اس که میگوید :به این یا به او بده و الّا خودش ميی-
داد« .سَنَكْتُبُ مَا اَالُوا وَ اَتْلَهُمُ الَِْنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ» 3.حاال در سيوره یي « :اَيا َ الَّيذِینَ كَفَيرُوا
لِلَّذِینَ آمَنُوا أَ نُطْعِمُ مَنْ لَوْ یَشَاء اللَّهُ أَطْعَمَهُ» جواب این اس کيه «لِيَبْلُيوَ بَعْضيَ كُمْ بِيبَعْضٍ».
خدا همانطور که به تو داده اس  ،به این هم میتواند بدهد اما با دس تو میخواهيد بيه
این بدهد تا تو تبلور یابی .تو با دادن ما  ،با دادن جان ،با دادن فکر ،بيا مسياعی ،در ایين
عالم تکليف ،حال تبلور پيدا کنی .پ برخورد غنی و فوير ،عالم و جاهيل ،دارا و نيادار،
نيرومند و بینيرو ،موام باال و پایينتر ،این اختالفياتی کيه بيه حسياب اراده الهيی ،وليو بير
مبنای سعی اس  ،اسمتی هم سعی نيس و اینکه پدر او یا مادر او چيه کسيی باشيند کيه
سعی نيس  ،اسمتی بر مبنای سعی اسي  ،اسيمتی بير مبنيای سيعی نيسي  ،ارادهی الهيی
اس  .اسمتی دیگر ،باز بر مبنای سعی اس که خداوند میفرماید تا این حد معيين کيافی
اس  ،از اینجا باالتر از اینجا کمتر ،تمام اینها برای بلوی و امتحان اس .
آیه بعدی که اشاره کردم سوره انعام آیه  ،165ماعة و خمسة و ستين سيور اننعيام« :وَ
رَفَ َ بَعْضَكُمْ فَوْوَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ» .درجات ،بعضی درجيات اسي کيه
انسان خود تحصيل میکند ،تازه درجاتی که خود انسان تحصيل میکند اینطيور نيسي
که صد درصد آنچه میخواهد انجام شود .ولی بعضی درجات اسي کيه نخيير ،خداونيد
عول بيشتر ،ارث بيشتر –ارث را خودش تعيين نکيرده -ايدرت بيشيتر و از ایين ابييل .ایين
بيبهایی که خداوند مورر کرده مثالً ایين ميرد اسي  ،او زن اسي  .ميرد نيروهيای زیيادتر
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دارد و زن نيروهای کمتر دارد .این اختالفاتی که خداوند من دون نظر إليی السيعی معييّن
فرموده اس «وَ رَفَ َ بَعْضَكُمْ فَوْوَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ» «ال درجياتٍ بالمسياعی» .البتيه درجيات
بالمساعی هم هس  ،ولی درجات بالمساعی فوط «رَفَ َ» خدایی نيس  ،سعی کيرده ،بایيد
یک ميليون به دس بياورد ،ولی خداوند دو ميليون توميان بيه او داده اسي  .سيعی کيرده
یک ميليون به دس بياورد ،نيم ميليون به دس آورده اس  .پ یک بُعد آن سعی اسي
و یک بُعد اراده الهی.
بُعد دوم درجات این اس که من اصالً سعی در آن ندارم ،پدرم کيه باشيد ،ميادرم کيه
باشد ،در کدام شهر متولد شده باشم ،مثالً عول مين زیيادتر باشيد .یيک کسيی ابليه متوليد
میشود .مجنون متولد میشود ،عاال متولد میشود ،عول باالتر .اینها مرحليه دوم اسي
که فوط عطيه الهی اس  .آنچه که فوط صد درصد عطيه الهی اس در درجات ،یا عطيه
الهی اس بر مبنای سيعی ،اميا درصيد آن بيه اراده الهيی اسي  ،بياال و پيایين آن« ،وَ رَفَي َ
بَعْضَكُمْ فَوْوَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ» .غنی با غنا ،فوير بيا فوير ،عيالم بيا عليم،
عاال با عول ،جاهل با جهل و إلی آخر.
در سوره مبارکه هود هم آیه هفتم (سبعة)« :وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْيَِرْضَ فِيي
سِتَّةِ أَیَّامٍ وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَیُّكُمْ أَحْسيَ نُ عَمَيالً» .روی چيه حسيابی؟ «أَیَّيامٍ وَ
كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ» در اینجا چند بعيد وجيود داردو یکيی «خَلَيقَ السيَّ مَاوَاتِ وَ الْيَِرْضَ
لِيَبْلُوَكُمْ»« ،فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ لِيَبْلُوَكُمْ»« ،كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء لِيَبْلُوَكُمْ» .خود خداونيد گونياگون
کار کرده اس  .احتياج به گوناگون کار کردن نداش  .آنًا میشد آسيمان و زميين را خليق
کند .ولی مدتهای مدیدی ،ميليونها ،ميلياردها سا « ،كَانَ عَرْشيُ هُ عَلَيى الْمَياءِ» کيه ميادّه
اوليه بود که ما هم تِمل کنيم در بعضی از کارها ،خدا محتاج به تِمل نيس  ،ميیخواهيد
نشان دهد .الگو نشان دهد.
سوره  67آیيه 3و سيوره  67سيوره او جيزء بيسي و نهيم ،مُليک اسي «الَّيذِي خَلَيقَ
الْمَوْتَ وَ الْحَيَا َ لِيَبْلُوَكُمْ أَیُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَالً» .سؤا  :موت که ابتالء نيس  ،انسان کيه ميرد،
بعد ابتالء نيس  .خير ،شما که میدانيد مرگ دارید و حيات دارید ،مرگ و حييات هير دو
ابتال اس  .اگر صرفًا حيات بود و مرگ نبود ،چه ابتالعی؟ اگر از او حيات نبيود و ميرگ
بود باز چه ابتالعی؟ شخصی که مرده اسي و حي و اراده و ادراک نيدارد یيا ميرده و در
عالم برزخ اس که عالم تکليفی اس باز چه ابتالعی؟ ابتالء برای عيالم تکلييف اسي  .در
عالم تکليف ،مرگ من و دیگران ،حيات من و دیگران ابتالء اس  .خود را در عالم حييات
آماده کنم که برای عالم مرگ بفرستم.
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یا اینکه راج به صييد ،سيور الماعيد اییية الرابعية و تسيعون «یَيا أَیُّهَيا الَّيذِینَ آمَنُيوا
لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ» 1این بلوی دو بُعيدی اسي کيه در فويه ایين مطليب مسيلّم
اس از نظر ارآن« .الصيد فی أصله محرّم إلّا لحاجة»« 2ثم الصيد حتی لحاجة محرّمٌ عنيد
اإلحرام و فی أرض الحرام» .هر دو بلوی اس  .یکی بلوای هميشگی اس  ،یکی بلوای در
حا احرام اس  .ابتالی هميشگی ،کالً صيد به عنوان ضابطه و ااعيده حيرام اسي مگير
برای حاج  ،در سوره ماعده آیه داریم .و در باب حج ،آیيا انسيان در حيا حيج کيه ایين
راههای دور را طی میکند و به آنجایی که خشک و بیآب و گياه -که هنوز هيم توریبيًا
اینطور اس  -میرود ،آنجا یک چيز مجيانی بيه دسي آوردن مثيل مياهی دریيا بيشيتر
اس یا در خانه خودش و وطن خودش؟ در جيایی کيه انسيان بيشيتر بيه گوشي مجيانی
نيازمند اس  ،میگوید :خير ،صيد نکن «لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ».
مرحله سوم این اس که بعضی مواا  ،باید به دنبا صيدها رف  ،چه در احرام و چه
در غير احرام ،بعضیها میگویند نخير ،صيدها میآیند و شلوغ میکنند .در ام من به یياد
دارم ،در ام حدود چهل و چند سا پيب ،آنادر برف آمده بود و آنادر آهو بين راه ايم
و تهران بود که به سادگی میرفتند و شياخ آهيو را میگرفتنيد و ميیآوردنيد .یيک چنيين
صيدی .این «لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ»« ،تَنالُهُ أَیْدیكُمْ» اس « .تَنالُهُ أَیْدیكُمْ» یعنی بيا
دس میگيرید ،لزومی ندارد که با حربه بگيرید.
پ صيد در سه بُعد ابتالء اس  :یک بعد عمومی اسي کيه در تميام ایيام عمير ،صييد
کردن مگر از برای احتياج حرام اس  .دو بعد اس که أحييانی اسي  .یکيی أحييانی زیياد
اس که در حا حج اس  ،یکی أحيانی کم اس که چند سا باید طو بکشد تا اینکه
صيدها ،حيواناتی که باید صيد کرد ،خودشان بيایند و انسان آنها را بگيرد و ببرد .اینهيا
همه بلوی اس  .ابتالء اس .
آیه دیگر ،سوره نميل آیيه « :40فَلَمَّيا رَآهُ» سيليمان ،واتيی کيه بيه اراده الهيی و اشياره
«الَّذي عِنْدَهُ عِلْمٌ» که این وزیر سليمان و صاحب وحی هم بود ،تخي بلويي آنيًا حاضير
شد ،که بحث بسيار بسيار مهمی اس از نظر علمی و معرفتی و فيزیکی که به سوره نميل
ُسيتَوِرِا عِنْيدَهُ»« ،اَبْيلَ أَنْ یَرْتَيدَّ إِلَيْيََ طَرْفُيََ» «سييار مسييير
مراجعييه بفرمایيييد« .فَلَمَّييا رَآهُ م ْ
شهرین» یک ماه راه ،یک ماه راه آن روز را ،فيرض کنييد اميروز بيا طيياره یيک سياع راه
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اس  ،آن وا که طيارهای نبود .یک ماه راه عادی ،تخ بلوي  ،به سرع ابيل از چشيم
به هم زدن ،که کمتر از ثانيه اس که از نظر فيزیکی بحث دارد ،یک بحث اسيالمی دارد،
بحث ارآنی و روایات دارد و بحث معرفتی هم که معلوم اس .
«فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَوِرِا عِنْدَهُ اَا َ هَلذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي» بلوی اس  .سليمان که بلوي
را دعوت میکند ،حاال تخ بلوي ابل از چشم بيه هيم خيوردن حاضير شيود و بلويي
یک مرتبه ببيند تخ وجود ندارد .این بلوی اسي  .ایين مويام بسييار بسييار بسييار عيالی
اس  .به عنوان خاراه ربانيه ،آدم عادی خودش را گم میکنيد .یيک پاسيدار در ماشيين را
باز میکند ،آدم خودش را گم میکند .واتی یک صندلی ،کرسی ،موامی ،بييایی و برویيی،
باالیی ،پایينی ،این حرفها ،ایمان کوب میشود .به او یکيی از بزرگيان خطبيا کيه این
هم در ايد حيات اس که پنجاه سا درجه او اسي  ،نميیخيواهم اسيم کسيی را ببيرم.
پيرمرد اس  .میفرمودند که کسانی که مسلمان هستند و میروند اروپا ،میخواهنيد درس
بخوانند ،آنجا ایمان آنها کوب میشود ،مانند کسی که لباسی از یخ پوشيده باشيد ،بعيد
موابل تنور برود ،برهنه میشود.
ایمانی که مستور نيس و مستودع اسي  ،ایميانی کيه عميق نيدارد ،ایميانی کيه حتيی
مخلوط با حُمق هم هس  ،ایمانی که ثبات و ریشه ندارد ،بيادی ميیآیيد و ميیرود ،ایين
لباسی اس که انسان پوشيده ،بر بدن او بند نيس  ،باد میآید و لباس میرود ،ولی واتی
که بير بيدن او بنيد اسي  ،بياد ميیآیيد ،نميیرود .در اینجيا واتيی خداونيد مويام بياالیی
مخصوصًا موام باالی معنوی داد ،عنای خاصهای که خداوند باید به نبی بایيد بکنيد ،در
اینجا نبی ترمز کند که خودش را نبازد ،این بلوی اسي  .بليوای خيير از بليوای شير مهمتير
اس .
 این مساف از کجا تا کجا بوده؟ تخ بلوي  .از کدام کشور بوده؟ بلوي  ،همهی اینهيا در شيرو خاورميانيه بيوده اسي  .هير دو در خاورميانيه بيودهاس  .آیيه دیگير ،سيور آ عميران ،اییية ماعية و سيتة و ثميانين« :لَتُبْلَيوُنَّ فِيي أَمْيوَالِكُمْ وَ
أَنْفُسِكُمْ» اموا چيس ؟ انف چيس ؟ اموا نعم های جدا اسي  .انفي نعمي داخيل.
کل نعم های درون و برون که عيرض کيردیم« .لَتُبْلَيوُنَّ» کيه ایين الم تِکييد اسي و نيون
تِکيد ثويله هم که تِکيده اس « .لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّيذِینَ أُوتُيوا
الْكِتَابَ» الی آخر .که آن هم بليوی اسي  .انسيان در راه حيق فحيب بشينود ،خيليی مهيم
اس  ،ببيند در راه حق بارک اهلل میگویند ،مطلبی نيس  .در راه حق او را گاز بگيرند ،به
او لگد بزنند ،فحب بدهند ،بيرون کنند ،حب کنند ،زندانی کنند ،کتک بزنند ،بکشند ،ایين
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بلوی اس  .مرحوم آايای خمينيی (ره) ميیفرميود :مين در زنيدان اویين کيه بيودم ،از مين
سؤاالتی کردند جواب ندادم ،یک سيلی محکم به گوش من زدند ،وااعيًا خوشيحا شيدم.
راس میگف  .اهل معرف بود ،میگفي وااعيًا خوشيحا شيدم کيه در راه خيدا سييلی
خوردم .اگر به آدم یک تلنگر بزنند و از راه خدا فيرار کنيد کيه ایين مطلبيی نيسي  ،در راه
خدا ،انسان آنادر ثبات و اراده داشته باشد که اگر سر امام حسين (ع) را میبرند ،در بُعد
یلی الربی امام حسين لذت میبرد ،در بعد یلی الخلويی درد میکشيد .وليی در بُعيد یليی
الربی که این شهادت و این اهان و این آوارگی و این سيوختن خيميهها فويط بيرای رب
اس  ،او لذت میبرد .از نظر بُعد عميق معنوی .این بلوای مهم اس .
یا اینکه سور اننفا اییة سبعة و عشر« :وَ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَياء حَسيَ نًا»و بيالء یيا
بالی حسنه اس یا بالی سينه .بالی سينه دو بعد دارد :یيک بيالی سيينه ایين اسي کيه
چون ظلم کردی ،چنين شد ،مثل اضيه یوم السب یهود .یک بالی سينه این اس که من
از عهده این امتحان برنمیآیم ولکن خداوند من را امتحان میکند .این بيالء سيينه اسي .
اما بالء حسنه این اس که نمره بيس میگيرم .یعنی من به یک ابتالعی مبيتال ميیشيوم.
خداوند لطف میکند من هم سعی میکنم و موام باالتر میرود .این بالء حسنه اسي « .وَ
لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاء حَسَنًا» حسن فردی دارد و حسن اجتماعی.
سور البور اییة ماعة و اربعة و عشرین «وَ إِکِ ابْتَلَىل إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ» کيه آن کبي
اسماعيل و آن به منجنيق آویخته شدن و تمام اینها ابيتال اسي « .فََِمَّيا الْإِنْسيَ انُ» هيم در
سوره فجر که چند مرتبه بحث کردیم که هر دو بالء را ککير فرميوده اسي « .فََِمَّيا الْإِنْسيَ انُ
إِکَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فََِكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَوُو ُ رَبِّي أَكْيرَمَنِ * وَ أَمَّيا إِکَا مَيا ابْتَلَياهُ فَوَيدَرَ عَلَيْيهِ رِزْاَيهُ
فَيَوُو ُ رَبِّي أَهَانَنِ * كَلَّا» 1هر دو دروغ اس  .هر دوی اینها بالء اس .
یا سور اإلنسان اییة الثانية« :إِنَّا خَلَوْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ» این علی طو
الخط اس « .نَبْتَلِيهِ» از او که آدم هيچ چيز نيس «نَبْتَلِيهِ» ،در مضایق رَحِم ،در مضيایق
أصالب ،در مراحل گوناگون نموّ در رحِم ،که آدم هيم نميیفهميد «نَبْتَلِييهِ» ،بعيد هيم کيه
خلق شد و متولد شد «نَبْتَلِيهِ» ،علی طو الخط «نَبْتَلِييهِ» ،ابيل از تکلييف «نَبْتَلِييهِ» ،بعيد از
تکليف هم «نَبْتَلِيهِ» .هميشه در بال و امتحان که بال شر نيس  ،امتحان اس .
سورهی آ عمران ،آیه « :154وَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ» .آنکه در صدور انسيانهيا
اس از خير ،که بر مبنای فطرت و عول در صدر ارار گرفته که حد وسط جریيان اسي و
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بعد در الب ارار میگيرد و در مرحله فؤاد ارار میگيرد ،آن «لِيَبْتَلِيَ» تبلور پييدا کنيد .اگير
آنچه از عول ،از فطرت گرف و در صدر ارار داد کيه ایين وسيطِ مرحليه انسياني انسيان
اس  ،اگر در صدر تبلور پيدا کرد ،آن وا به الب وارد میشيود و ارتکيان ایميان خواهيد
شد .پ «وَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي الوبکم» نگف  ،چون که واتيی بيه اليب ميیرسيد کيه یيک
حسابی پيدا کرده ،تبلور باید در صدر پيدا کند تا اینکه در الب انسان وارد بشود.
یا سور انحزاب اییة الحادی عشر« :هُنَالََِ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُيونَ» وااعيًا بعضيی واي هيا
اینطور اس  .بعضی وا ها انسان دعا میکند که دعا از دس او فریاد میکند .خود دعا
فریاد میکند .آنادر صبر میکند که فریاد صبر به گوش اهل ایميان ميیرسيد ،اگير آنجيا
صبر کرد و وظيفه خود را انجام داد ،آنجا اس کيه حسيابی موفيق شيده اسي « .هُنَالِيََ
ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ» از هر طرف به مؤمنين صدمه ،در جنگو شکس  ،در ميان کفارو مسخره،
اکی  ،گرسنگی ،حصير ،فيرار ،هجيرت ...تميام بالهيایی کيه ميیخواهيد اهيل ایميان را از
اجتماعات و از حظوظ زندگی دور کند ،اینهيا «هُنَالِيََ ابْتُلِييَ الْمُؤْمِنُيونَ وَ زُلْزِلُيوا زِلْيزَاالً
شَدِیدًا» به حا زلزا افتادند که ایمان درس اس یا نيس ؟ ماننيد اینکيه ممکين اسي
درس نباشد .در اینجا اس که این ایمان تبلور پيدا میکند .یيا اینکيه راجي بيه اضييه
بنیاسراعيل که مبتال به فرعون شدند که «یُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَ یَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَ في کلِكُمْ
بَالءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظيمٌ» 1بالء عظيم اس دیگر ،این تبلور پيدا کند ،چودر فرعيونی میماننيد،
چودر از ایمان فرار میکنند .یا «وَ آتَيْناهُمْ مِنَ الَْیاتِ ميا فييهِ بَليؤُا مُبيينٌ» 2إليی آخير .ایين
اصل بلوی.
شریع دارای چند بعد از بلوی اس که من ده بُعد در اینجا یادداش کردهام .نميی-
خواهم مطلب را به ده برسانم .بعضيی واي هيا بيه هفي برسيانيم کيه ابيواب نيار بشيود.
بعضی وا ها به هش  ،ابواب جن  .خير ،من فکر کردم و بيه اینجيا رسييدم کيه ده نيوع
بلوای اصلی از برای کل مکلفين اس « .اصل الدّین بليوی» اگير دیين نبيود ،آزاد بيود ،هير
کاری میکردیم .اینکه مطلبيی نيسي  .دیين کيه آميد عيدهای ابيو میکننيد ،عيدهای نيه،
«شِرعةٌ من الدین بلوی» خود دین بلوی اس  .حاال خود دین برای همه نيامده اس  ،برای
بعضی این ،برای بعضی آن و بعضی آن« ،شرعةٌ من الدین بلوی».
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«الثالث :انتوا نف الشيرعة إليی رسيو ٍ آخير بليوی ميثالً موسيی الرسيو (ص) أتيی
بالتوارت و بعد ما توفّی موسی الرسو جاؤوا أنبياء تلو بعضٍ متيواترًا حتيی جياء المسيي .
اننبياء الذین جاؤوا بعد موسی (ع) کلٌّ حملة التورات ،و لکن انتوا الرسالة انتوا النبوّ
من موسی إلی داود إلی سليمان إلی أشعياء ،هذه کذلک بلوی».
آدم عادت کرده درس استاد برود .واتی مرد نه دیگر ،آن تمام شد .از آسمان فوط ایين
پایين آمده اس  .یا مثا های زیادی داریم :زنی اسي شيوهر کيرده و شيوهر او در جبهيه
شهيد شده ،میگوید :فوط او اس و دیگر شوهر نمیکنم ،این بلوی اس  ،این ترک ،غليط
اس  .چرا بلوی اس  ،مگر انحصار به این دارد؟ اینکه انسان عادت به یک جریيان الهيی
پيدا کند و اگر جریان الهی مشابه آمد آن را رهيا کنيد ،خيود ایين شيهوت اسي  ،خيودش
إنّي و اناني اس  .بنابراین مرحله سوم «انتوا نف الشرعة إلی رسو ٍ آخر بلوی».
«الراب  :انتوا هؤالء أخری بلوی ،انتوا شرعة التيورا إليی شيرعة اإلنجييل بليوی» آن
کسانی که در این دو حال انتوالی بودهاند که شریع تورات بيود تيا مسيي آميد ،مسيي
که آمد این زنده بود بعد حاال مسيحی بشود .انتوا از آن شریع به ایين شيریع  ،بليوی
اس « .الخام  :انتوا الشرعة إلی اومٍ آخر بلوی .الشریعة کان مسيتور فيی اسيراعيلين».
اکثر شریع و اکثير انبيياء ،شياید نيود و چنيد درصيد در اسيراعيل بودنيد« .انتويا الشيرعة
اإلسراعيلية إليی الشيرعة اإلسيماعيلية بليوی» .و ليذا عيده زیيادی از یهيود ماندنيد و هنيوز
ماندند .اون تصلبی که دارند و آن تويّدی که دارند که حتمًا این شریع اسراعيل ،شيریع
آخر اس إلی یوم الويامة ،ما هزارها سا در شریع تورات بودیم .نبیّ عصر موسيی بيود
و انبياء بعد آمدند و آمدند و آمدند و همه دعوت به شریع تورات کردنيد ،حياال بایيد بيه
شریع ارآن منتول بشود؟ بله ،انتوا به شریع انجييل ،انتويا هميان شيریع اسي بيا
یک مودار فرو به کسی که خودش اسيراعيلی اسي «مسيي کيان مين اسيراعيل ،مين بيي
اسراعيل ،موسی کذلک نف الشیء»
«انتوا الشرعة التوراتية إلی الشرعة اإلنجيلية ميا کاني إلّيا انتويا شيرعةٍ إليی أخيری
بتفاوتات اليلة جدًا و لکن ،انتوا الشيرعة اإلسيراعيلية التوراتيية و اإلنجيليية إليی الشيرعة
اإلسماعيلية الورآنية ،انتواالً اومی» این انتوا شریعتی ،یعنی اوم اسراعيل رفي کنيار کميا
اینکه ما در بشارات این مطالب را داریم .که خداوند تهدیيد بنيی اسيراعيل را ميیفرمایيد:
اگر چنين کنيد ،چنان کنيد ،ما شریع را به یک اوم دیگيری منتويل خيواهيم کيرد کيه در
بشارات انشاءاهلل مفصل خواهيم خواند.
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«السادس :عدم العلم بمصيال فيی شيرعته بليوی» در خيود هميين شيریع  ،احکيامی
هس که آدم نمیداند چيس  ،دور خانه بگرد ،سنگ بزن ،چه کن و چه کين ،چيرا ميثالً؟
یا نماز صب دو رکع باشد .البته نوعًا ،با اینکه صب فضيل و موام بياالتری دارد ،چيرا
دو رکع بيشتر نباشد؟ دو رکع باشد؟ آن احکامی کيه انسيان اصيالً مصيلح آنهيا را
نمیفهمد ،فوط ميیدانيد چيون خيدا گفتيه اسي  .اميا مصيلح را بيه خيود او نگفتهانيد،
نمیفهمد .خدا نفرموده ،بيان نکرده ،نمیتواند بفهميد یيا ميیتوانيد ،وليی نفهمييده اسي ،
خود این بلوی اس  .بلوی مسواک زدن مسيتحب خيليی کمتير اسي از بليوای دور خانيه
گشتن ،برای کسی که نمیفهمد چرا در ایين شيلوغی دور خانيه بگيردم؟ خيود ایين بليوی
اس .
«الساب  :مختلف التکليف فی مختلف الحياالت بليوی» مسيافر هسيتم ،حاضير هسيتم،
مریض هستم ،غير مریض ،زن حاعض اسي  ،نفسياء اسي و غييره .ایين حياالت گونياگون
وااعًا بلوی اس که زینب (س) را مثا میزنيم ،چون ایشان معصوم نيستند .زینيب (س)
یا زن فرعون که خيلی موام عالی داش که زن فرعون در ارآن شيریف ابيل از ميریم ککير
شده اس که «وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً لِلَّذِینَ آمَنُوا امْرَأَ َ فِرْعَوْنَ إِکْ اَالَ ْ رَبِّ ابْنِ لِيي عِنْيدَ َ بَيْتيًا
فِي الْجَنَّةِ» 1إلی آخر .کفار بفرمایند که اگر یک زنی در خانه کافر بيود ،کيافر نبایيد شيود و
«لِلَّذِینَ آمَنُوا» هم که طرف موابل اس .
«مختلف التکليف فی مختلف الحاالت بلوی .الثامن :ابتالء اهلهيا بناکریهيا بليوی» ميا
واتی که شریع حق را طی کردیم اکثر فاسق هستند یيا نيه؟ بليه ،مخصوصيًا در شيریع
حق آنکه احق از شریع حق اس که بر محور ارآن ،ميا شيب و روز فکير کيردیم ،تميام
حوزههای اسالم ،شيعه و سنی و ...بازاری و غير بازاری ،همه با ما دعوا دارند .ایين بليوی
اس  .بلوای بسيار بزرگی اس « .التاس  :تويد المتشرّع حرمانًا عن الشيهوات بليوی» البتيه
این نظير اصل دین اس  ،متشرع واتی کيه ابيو کيرد و گفي  :بليه ،شيهوات کنيار رفي ،
لذتها کنار رف  ،حری ها کنار رف  ،این خودش بلوی اس « .العاشر :ابيتالء بمعارضيين
فی بيعته بلوی»
پسر مؤمن ،پدر کافر ،زن فرعون مؤمن ،شوهر کافر ،شوهر مؤمن ،مثيل نيوو و ليوط ،زن
کافر ،ابتالء نزدیک اس  .ابتالء نزدیک ،ابتالء دور ،ابتالء درونی ،ابتالء برونی تمام اینهيا
بلوی اس  .ثم ،ما اختالف احکام شرای را در چند جه مختصر میکنييم .اینکيه –البتيه
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بعدًا بحث خواهيم کيرد« -انحکيام المختلفية فيهيا الصيوریة طبعيًا بعنيوان الطويوس أی
اختالف اليلٌ جدًا جدًا ال تعدوا عشر مراحل و العشير زاعيد » اینکيه ميیگوینيد ،خييا
میکنند که چودر تورات اصلی با ارآن فرو دارد؟ خير ،اختالفات بيه عنيوان نسيخ بسييار
بسيار کم اس  .آنکه زیاد کردهاند ،تحریفات زیاد کرده اس  ،بيه عنيوان نسيخ خيليی کيم
اس « .وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الُِْخْتَيْنِ» 1که نوب این برای شنبه خواهد بود.
اما همان اختالفاتی کيه وجيود دارد ،چيسي ؟ «ايد یکيون اإلبيتالء امتحانيًا .او بي
امتحان ،الثانی :و اخيری جيزاء مثيل یيوم السيب » کيه در خيود شيریع اسي « .و الثالثية
نسخًا» ،نسخ نيز کم اس  ،خيلی کم «و الرابعة تکامالً» «مَا نَنْسيَ خْ مِينْ آیَيةٍ أَوْ نُنْسيِ هَا نَيِْتِ
بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا»« 2آیةٍ تشریعيةو کتاب الوحی ،آیةٍ رسوليةو صاحب الوحی» .این پيغمبر
میرود ،دیگری میآید .پيغمبران آیات هستند« .انبياء کلّهم آیات ،آیيات رسيولية .کتابيات
اننبياء آیات رسالية .تبدیل آیةٍ رسولية بَیةٍ رسولية ،آیةٍ رسيالية بَیية رسيالية» «مَيا نَنْسيَ خْ
مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَِْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اَدِیرٌ» تکامل.
سؤا  :چه لزومی دارد شریع تورات نسب به شریع ابراهيم در همان واي تکاميل
داشته باشد .میگویيم چند جواب دارد :یکی اینکه شریع ابراهيم موداری کيه الزم بيود
از برای اجتماع بشری فرموده بودنيد ،اميا در شيریع تيورات کيه آميد ،اجتمياع و وسيع
بيشتر و حاجات بيشتر و کارهای زیادتر ،موان و دواف بيشتر ،بنيابراین موتضيای آن ،ایين
اس که احکام وسي تر باشد .این تکامل اس  ،تناسخ نيس  .کسی که یک بچيه دارد ،بيه
اندازه یک بچه زندگی الزم اس  ،کسی که ده بچه دارد به اندازه ده بچه .نمیشود گفي
چرا به کسی که یک بچه دارد ،به اندازه ده بچه داده نشده اس  .لزومی نداشته اس .
«الراب تکيامالً ،الخيام تحریفيًا» نيوع ایين اختالفياتی کيه وجيود دارد ،در تحریفيات
اس « .اختالفات البينة الظياهر بانحکيام التوراتيية و انحکيام الورآنيية أکثرهيا انکثریية
الساحوة المطلوة عبار ٌ عن التحریفات و التجدیفات» .تحریفاتی که شده اس که این هم
خودش بحثی دارد .مرحله ششم ،تکامالت در شرای اس  .اما تکاملی که شریع را إليی
یوم الدین کافی کند ،این در اختصاص شریع ارآن اس  .مرحله ششيم« .التکمييل اليذی
یجعل شرعة ربانية شرعة علی طو الخط إلی یوم الدین کل ما صار العلم رااييًا و العويل
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راايًا و الحاجات راايًا و المجتمعات أوس تکفی هذه الشریعة ،هذه خاصٌّ بشيرعة الويرآن
العظيم» .این هم یک بحث اس .
بحث دیگر که ابالً اشاره کردیم و مجددًا عيرض داریيم «اإلختالفيات الوليلية الوليلية
جدًا کما نذکرها و ممّا یحيير العويو طبعيًا اإلختالفيات الوليلية الوليلية جيدًا ليسي فيی
اصو الشراع  ،فی التوحيد ،فی النبوّ  ،فی المعاد ،فی وجوب العد  ،حرمية الظليم ،حرمية
الزنا ،حرمة السراة ،حرمة الوتل ،حرمة اللواط ،حرمة الکذب ،حرمة الکذا وجيوب کيذا و...
الواجبات انصلية عويدیة و فرعية ،المحرّمات انصلية عويدیة و فرعيية ثابي عليی طيو
الخط ،هيذا هيو اليدین و ليو اختلفي بعيض انشيکا ميثالً .و لکين اإلخيتالف الشيکلی،
اإلختالفات الشکلی بين هذه انحکام ال تضرّ بالوحد انصلية الدینية .مثالً یويو واحيد
لخادميه :إکهب إلی فالن و أعطه درهمًا ،إکهب إلی فالن أعطه خبزًا ،ال تذهب إليی فيالن
کذا ...کلهم موحّدٌ فی شرعة العد ایجابيًا و شرعة الظّلم سلبيًا .فمن المستحيل أن نتوبيل
(نصدّو أو نحتمل) أنّ الخمر کان حلًّا فی بعيض الشيراع  ،مسيتحيل ،هيذا بحيثٌ یيِتی أنّ
اإلشراک باهلل کان حلًّا فی بعض الشراع  ،أنّ السراة أو الظلم کان حلًّا فی بعيض الشيراع .
ظلم ،ما نجد من تحریفات و تجدیفات فی التورات -ال سيما فی التورات -أنّيه ليوط زَنيی
(و السم اهلل) نوو زَنی (و ال سم اهلل) ،سليمان بنی علی المرتفعيات و انطيال ميذاب
نوثييان زوجاتييه ،زوجاتييه تسييعماعة ،ثالثماعيية عوييد داعييم و سييتماعة عوييد منوط ي  ،یعنييی
مخربتات ،و تحریفيات بالنسيبة لتيورات موسيی (ع) و ال سييما التحریفيات و التجيدیفات
ترکّزت علی تورات موسی (ع) اوالً ،ننّه کتاب و شریعة الناموس و کتاب انحکام .ثم إليی
کتاب اإلنجيل و هو[ ]...عدّ بصور مترتبة».
«البحث انو  .البحث انو کما أشرنا ،أنّ االحکام انصلية و الفرعيية الدینيية الثابتية
ایجابييةً و سييلبيةً ال تتغييير .ال تعتریييه النسييخ و حتييی التکامييل ،ال النسييخ و ال التکامييل ،ال
تنويص و ال تزیيد» این مرحله اولی اس « .المرحلة الثانية ،أنه هنالک نسخٌ مّيا تکاميلٌ مّيا
أو تکامل واس بين الشراع اإللهی .المرحلة الثالثة ال نجد شرعة مفصيلة ربانييةً کنياموس
الشراع إال شریعتين اثنتين فوط» در این مورد فکر کنيد« .شریعة التورات و شيریعة الويرآن،
فکيف اإلنجيل؟ فی سور الجن ،اا الجن «إِنَّيا سيَ مِعْنَا كِتَابيًا أُنْيزِ َ مِينْ بَعْيدِ مُوسيَ ى» 1ليم
یوولوا من بعد عيسی» .چرا؟ این جنی که اینها در حيد رسيل جين بودنيد ،چيون پيغمبير
بزرگوار تشریف آوردند دیگر وحی منوط اس  .وليی اینهيا در حيد رسيل جين هسيتند.
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اینها اشخاصی هستند که مبشّرین دعوت ربانی در ميان جن هستند ،آیا اینها ایمان بيه
موسی آوردند ،به عيسی نياوردند؟ کافر شدند با اینکه آن کسيانی کيه درجيه او هسيتند
در حد رسال  ،باید منتجب باشند ،منتخب باشند ،باید از هميه جليوتر بيه رسيو موجيود
ایمان بياورند ،پ چرا اینجا میفرماید« :ايالُوا یيا اَوْمَنيا إِنَّيا سيَ مِعْنَا كِتَابيًا أُنْيزِ َ مِينْ بَعْيدِ
مُوسَى» ارآن بعد از موسی اس  .و حا آنکه ارآن بعد از عيسی اس  ،چرا عيسی نيامد؟
این یک مطلبی اس  .واتی انسان در انجيل دا میکند ،انجيل شيریع جدیيده نيسي ،
چند امتيياز در انجييل وجيود دارد کيه ايبالً یيا نبيوده یيا نيابود شيده اسي  .او « :شيریعة
اإلنجيل شریعة اخالاية .تيورا کيذلک نفي الشيیء ،و لکين تيورا رکّيزت عليی االحکيام
االیجابية و السلبية ،و لکين شيریعة اإلنجييل رکّيزت عليی انخالاييات التيی تحکيم عليی
اإلنسان المتويّد بشریعة هلل أن یعمل الواجبات و یترک المحرمات».
اخالو ،ببينيد سرتاسر انجييل اخيالو اسي  .مخصوصيًا انجييل برنابيا را اگير مطالعيه
بفرمایيد کتاب اخالو بسيار اویای اس  .نظرم هس که یکی از بزرگان که االن تشيریف
دارند میفرمود :من به نجيف رفيتم ،دیيدم مرحيوم آايا سييدعلی ااضيی طباطبيایی درس
اخالو میدهند .نشسته و دو نفر هم نشستند و من هم سيومی بيودم .مين را نگياه کيرد و
چيزی نگف و فهميدم که من هم میتوانم بنشيينم و گيوش دهيم .دیيدم از انجييل برنابيا
دارد درس میدهد .نه اینکه این مودّم بر ارآن اس  ،خير ،این انجيل برنابا مصيدِّو ايرآن
اس و مطالب اخالای که در ارآن اس  ،موادیری در انجيل برنابا وجود دارد.
این یکی از امتيازات شریع انجيل اس که جهات اخالای بسيار زیادی دارد و بایيد
داشته باشد ،چرا؟ برای اینکه یهود آنادر زمخي و آنايدر لجيوج و آنايدر پسي فطرت
بودند که با اخالو و با موعظه ،باید با موادیر بسيار زیادی با آنها برخورد کيرد و ليذا در
شریع انجيل ،این یک بُعد اس  .و این اخالو کيه چييز جدیيدی نيسي  ،در تيورات هيم
هس  ،ولی با این تفاصيل نيس .
دوم :در شریع انجيل «وَ لُِِحِلَّ لَكُمْ بَعْيضَ الَّيذِي حُيرِّمَ عَلَييْكُمْ» 1کياری نشيده ،نسيخ
نيس  ،بعضی از احکام عووبتی ،احکام جزایی که در شيریع تيورات مُعَوَّيب بيوده ،مثيل
اضيه یوم السب «وَ عَلَى الَّذِینَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ کِي ظُفُرٍ» 2و از این ابيل «کللََِ جَزَیْنَياهُمْ
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بِبَغْيِهِمْ وَ إِنَّا لَصَادِاُونَ» 1اینها که دوام ندارند ،این احکيامی کيه در شيریع تيورات آميده
اس به عنوان جزاء دادن بغی ،این حد دارد ،حتمًا باید شریع جدید بياید تا اینکه ایين
احکام جزایی بغی را از بين ببرد .پ این هم انتوا شریعةٍ إلی شریعةٍ أخری نيس .
و در مرحله سوم ،خود مسي (ع) در اینجا میفرماید که :آسمان و زمين زاعيل گيردد
ولکن نوطهای از شریع ناموس زاعل نگردد .این برای زمان خودش را میگوید نيه زميان
خاتم النبيين ،زمان خاتم النبيين که نواطی از شریع ناموس که اسم دوم شریع تيورات
اس  ،عوض شد ،میخواهد چه بگوید؟ میگوید :آنچه را که موسيی آورد ،مين هيم ميی-
گویم .فويط دو مطليب اسي و مطليب او را موسيی آورده مفصيالً نيه ،اخالاييات اسي ،
مطلب دوم طبعًا باید کسی بياید ،به وحی خداوند برطرف کند .چند حکم عووبتی اسي ،
اضيه یوم السب اس  ،اضيه گوش های خيلی خوب اس  ،کيه آن اسيتخوانهيا را ،آن-
هایی را که مخلوط اس بخورید ،گوسفند را میکشند ،شتر را میکشند ،گاو را میکشيند،
آنهایی را که مخلوط اس و استخوان اسي و شيحمه اسي  ،بخوریيد ،اميا گوشي هيای
خيلی خوب و دمبهها را نخورید« .وَ عَلَيى الَّيذِینَ هَيادُوا حَرَّمْنَيا كُيلَّ کِي ظُفُيرٍ» حيوانيات
ناخندار که گوسفند اس  ،گاو اس و غيره ،اینها را نخورید «أَوْ مَيا اخْيتَلَطَ بِعَظْيمٍ» مگير
آنکه با استخوان مخلوط اس  ،از این چيزهایی که به درد نمیخيورد ،معميوالً دور ميی-
ریزند ،آنها را بخورید ،چرا؟ «کللََِ جَزَیْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَ إِنَّا لَصَادِاُونَ» .پ شيریع انجييل،
این شریع مستوله ،به این معنا نيس  .آن شریعتی کيه متراميية انطيراف اسي و احکيام
سلبی و احکام ایجابی را به طور مفصل ککر کرده اس و میشود به عنوان شریعة اهلل بيا
ارآن موارنه کرد ،شریع تورات اس  ،تورات و ايرآن ،آن واي بيين تيورات و ايرآن هيم،
احکام اختالفی حتی در شکل احکام ،به عنوان وحيی نيسي  ،بلکيه مويدار زیيادی از آن
تحریفاتی اس که در تورات شده اس و خود تحریفات بيّن اس .
یکی از چيزهایی که «فَهَدَى اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُيوا فِييهِ مِينَ الْحَيقِّ بِإِکْنِيهِ وَ اللَّيهُ
یَهْدِي مَنْ یَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَوِيمٍ» 2ایين اسي  :در تيورات شيریف ،اضييه توحييد بسييار
عميق ککر شده اس  ،مجسّم نبودن خدا ککر شده ،حرم شيراب چهيارده آیيه در تيورات
ککر شده ،بشارات را مالحظه کنيد ،بحيث بشيارات را ميا خيواهيم داشي  ،چهيار آیيه در
انجيل حرم شراب و چهارده آیه در تورات حرم شراب ککر شيده اسي  .مي کليک در
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همين تورات نسب به نوو آمده که شراب خورد ،لوط شراب خورد ،شراب خورد و بيا دو
دخترش زنا کرد که این زنا نسل را به حضرت مسي (ع) معاک اهلل میرساند که در آنجيا
بحث کردیم که در خود انجيل آمده اسي  :زنيازاده هرگيز ملکيوت حيق را نخواهيد دیيد.
البته آنجا آمده ،زنازاده هرگز ملکوت حق را نخواهد دید ،حداال ملکيوت ایين اسي کيه
پيغمبر شود .و حا آنکه خود تورات اثبات میکند که معاک اهلل –تورات و انجيل با هيم-
جناب مسي از نسل سليمان اس که داود سليمان را از طریق زنای با کات البعل درس
کرد .که جناب داود (ع) زن اوریا را که رعي لشگر او بود ،رعي جند بود ،چشمب به او
افتاد ،دید لخ دارد غسل میکند ،بعد او را خواس  ،بعيد شيوهر او را بيه جنيگ فرسيتاد
که کشته شود و ابل از اینکه در جنگ کشته شود زن او را گرف و از این زن هيم بچيه-
ای آورد به نام سليمان معاک اهلل.
در خود تورات شریف ،تحریفاتی که شده اس به تنهایی بيّن اس  ،جزء بيه جيزء بييّن
اس  .یعنی آنکه اصل در تورات شریف اس توحيد اس  ،سالم اس  ،طهيارت اسي ،
عدم زنا اس  ،دزدی نکردن اس و ...در موابل مطيالبی را نسيب بيه انبيياء دارنيد ،چيرا؟
برای اینکه این اعما را انجام دادن برای خودشان آسان باشد.
ما در این بحثها ،تفصيالتی را راج به این موضيوعات خيواهيم داشي کيه هيم در
تفاسير ما وجود ندارد و هم در کتابهایی که باید در این موضوعات نوشيته شيود وجيود
ندارد ،و ما در عالم که سه شریع بيشتر نداریم ،باید تکليف خودميان را روشين کنييم بيا
کسانی که تاب شریع تورات و شریع انجييل هسيتند .تتميههای بحيث انشياءاهلل بيرای
روز شنبه.
«اللَّهُمَّ اشْرَوْ صُدُورَنَا بِنُورِ الْعِلْمِ و الْإِیمَانِ وَ مَعَارِفِ الْوُرْآنِ الْعَظِيمِ وَ وَفِّوْنَا لِمَا تُحِبُّيهُ وَ
تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ».
«وَ السَّلَامُ عَلَيْکُمْ».
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