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

 .«نَیالطَّاهِرِ 

 

« آتياكُمْ ميا فيي»در  1،«آتاكُمْ ما في لِيَبْلُوَكُمْ لكِنْ وَ» :در این جمله مبارکه بحث داشتيم

بلکيه  ،نيسي  2«الشيراع  مين آتياكم فيميا»عرض کردیم کيه  ،بود هاخير نظرهنظر توسعه که 

هيا را عد تکليف، این نعمي هایی که خداوند به ما عنای  فرموده اس  که در بُتمام نعم 

. بود و نبود نعم ، کم و زیاد نعم ، شير و خيير نعمي ، تميام اس  محور از برای امتحان

های انسانيه اسي ، عويو  فطرت« آتاكُمْ ما»ه اس . و از جمل ءها از برای مکلفين ابتالاین

انبيياء، کيه عويو   «آتياكُمْ ميا فيي»های درونيی اسي  و از جمليه که حج انسانيه اس ، 

تمام عالم وجود اسي  کيه هميه « آتاكُمْ ما في»و از جمله  ندهست خارجيه هستند و شرای 

و به عبارت خالصه کليی،  وسيله این آیاته آیات اهلل بينات هستند و باید اعتبار جس  ب

 توانيم برخورد داشته باشيم.کل جهان تکليف که با او می

 هيا برخيورد داشيته باشييم، از ميا دوربيا آنتيوانيم نميیکيه  ندوجوداتی هسيتماحيانًا 

حضور داشته باشيم. اما کل موجوداتی ها با آنتوانيم ند و نمیهست ند، یا از ما غاعبهست

برخيورد داشيته  هياآنتيوانيم بيا ميی –ی، چه تکليفی، چه تشریعیچه برون چه درونی،–که 

باشيم سه نوع برخورد اس : یک نوع برخيورد ایجيابی اسي و دوم برخيورد سيلبی اسي و 

حالی به این معنا که ما از آیات بينيات الهيی، نيه بيه نفي  معرفي  حالی اس . بیسوم بی

دوم  .مرفيوض اسي کيه این اس .موت حالی مطلق مثل حق استفاده کنيم نه به ضرر. بی
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که ایين  ضد معرف  خدا که تکذیب آیات اس  این اس  که با آیات خدا ضد آیات خدا و

سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَيا فِيي اْلَفَياوِ وَ فِيي »سوم که مورد امر اس   ولی.ااس  به طریق  مرفوضهم 

های تشيری  کيه های تکوین و نشانهاز تمام نشانه باید 1«.أَْنفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ اْلحَقُّ

 معرفي  حيق و هياآنتوانيم در دسيترس خيود ايرار بيدهيم، از در دسترس ما هس  یا می

 زدیاد پيدا کند.اعبودی  حق در ما 

کردیم. به حسياب ایين مطليب و ایين موضيوع کيه ما راج  به آیات بلوی صحب  می

بلکيه  ،کنييم کيه نيه تنهيا شيرای ی اس . عرض میبلو ،شرای  مودسه الهيه که متعدد اس 

هيای حاال موضوع بلوی اس . ،برخورد داشته باشيم هاآنتوانيم با کل عالم هستی که می

کنييم تيا بعيد آن گوناگونی که ارآن شریف به عنوان بليوی ککير فرميوده اسي  عيرض ميی

 ،نيسي « فيما آتاکم من الشيرای »فوط « آتاكُمْ ما في لِيَبْلُوَكُمْ»مطلب کامالً روشن باشد که 

 اس .« شیء کلّ»بلکه 

وُونَ»مثالً راج  به جریان یوم السب  یهود  نبليوهم » 2«كَيذللََِ نَبْلُيوهُمْ بِمَيا كَيانُوا یَْفسيُ

اهاني   «انًا ولکن امتحانًا فيه امتحانو کان امتح و هذه کان  بليةً بمن  الصيد یوم السب 

 اس .

شود که تبلور پيدا کنيد، ایميانب بياال بيرود، بعضيی یامتحان مشخص ها بعضی وا 

خيورد. اصيل چيوب خيوردن و خورد. کاری کرده اس  که چوب ميیمیاو  ها چوبوا 

 حيتان را در یوم السب  مني  کيرد،که خداوند صيد جا ایناکی  شدن طرف نيس . در این

رَّعًایَيوْ»مدند. آروز شنبه به اراده و اشاره الهی زیاد می کهاینبا  بْتِهِمْ شيُ -زیياد ميی 3«مَ سيَ

ابيتالء بسييار کيه  کردنيدرااصی می پرس های مادی و شکمچشم یهودی و جلوی آمدند

وُونَ»بعد او :  سختی بود در دو بعدو چيون فسيوی کردنيد کيه بایيد خيدا « بِمَا كَيانُوا یَْفسيُ

که خيلی هيم زیياد  های لذیذ مجانیها و گوش از این ماهی کهاینرا مبتال کند به  هاآن

نِينَ»ها گرفتند دوم: اگر چنانچه از این ماهی ها نگيرند.این ،اس  پي   4«كُونُيوا اِيرَدَ ً خَاسيِ

. نبيودصييد حيتيان حيرام  یک شيرع اسي . در شيریع  یهيود، او  این هم بلوی اس ، در

 «.بِمَا كَانُوا یَْفسُوُونَ»خداوند صيد ماهی را حرام کرد 
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کيه عيرض کيردیم  طورمنتها تبد  عرف، همان .د  عرف هس پ  در یک شرع هم تب

شيود و باز هم بحث خواهيم کرد در احکيام اصيليه نيسي ، واجبيات اصيليه عيوض نميی

ميات ابتالعييه اسي  کيه غيير از بلکيه واجبيات و محرّ ،شيودمات اصيليه عيوض نميیمحرّ

خداونيد اهلل، هایی از عبودی  حق و ترک إشراک بيچهره مات اصليه اس .واجبات و محرّ

عيد در بُ عيد او .. ایين در بُاسي ها ابيتال این در که فرمایدمیبيان  هایی گوناگون راچهره

ها، بخورها و نخورها، چنين کن و چنان نکن، این صرفًا به عنيوان ابيتال دوم، بعضی وا 

وُونَ»بلکه  ،و آزمایب ترای دادن و تبلور دادن نيس   .کردنيد چيون فسيق« بِمَا كَيانُوا یَْفسيُ

 بود. 163آیه  7. این سوره گوناگون اس  ابتالعات پ 

نُ : »7)کهف( آیه  18سوره  إِنَّيا جَعَْلنَيا مَيا عَلَيى اْليَِرْضِ زِینَيةً لَهَيا لِنَبْلُيوَهُمْ أَیُّهُيمْ أَحْسيَ

تر ببيشي« مَا عَلَى اْلَِرْضِ»با  هاها، برخورد آننيد. بلوایی داریم که کدام عمل آنببي«. عَماَلً

رَ مَنْ»سلوک إلی اهلل بود، این مراحلی دارد که « مَا عَلَى اْلَِرْضِ»اس . اگر برخورد با   أَبْصيَ

بلکيه نبيود، « بَصَّرَْتهُ بِهَا أَبْصَرَ مَنْ»رضی بود ارض، برخورد ااما اگر برخورد با  1«بَصَّرَْتهُ بِهَا

همگانی اس ، تشری  اس ، تکوین اس ، چيه این همه چيز اس ،  2«أَعْمَْتهُ إِلَيْهَا أَبْصَرَ مَنْ»

 اس  و چه اس .

یيک مرتبيه «. وَ للكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ: »4اس  آیه  که سوره محمد )ص( 47سوره 

ببيننيد چگونيه کننيد تيا امتحيان ميی ، او راس  و در اجتمياع نيسي ا س  که انسان تنهاا

نيدارد، ایين  اوجاهل، ایين دارد و  اواین عالم اس ،  «بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ». یک مرتبه نه، اس 

توانيد خيدا ميیخيود  نيرومند اس  او نه، او عنوان دارد و او نه، او باال اس  و ایين پيایين.

هيا، فکرهيا، هيا، عويلباالها را هم خدا باال کيرده، عليم کهاین، کما ها را هم باال کندپایين

 و همه و همه بدون اراده حق سبحانه و تعيالی نيسي .ها، همه ، موامها، اوالدنيروها، ما 

کيم  هيانستند هر چودر بدوند باز هيم ميا  آبه بعضی داده به بعضی نداده، بعضی ه اما

خواهيم ابطا  سعی بشود، نيه، ابطيا  زیاد اس ، نمی هادوند ما  آنبعضی کم می ،اس 

 طيور نيسي  کيه بيهایندرس  اسي ، وليی  3«عَىوَ أَنْ لَيْ َ لِْلإِْنسَانِ إاِلَّ مَا سَ»سعی نيس . 

صيد گرسينگی، خيير، دو صد ما ، به اندازه تنبليی صيد دراندازه سعی مالی خودم صد در

 حساب در کار اس :
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دسي  آوردن ميا  بایيد ه ای و اانونی در کار اس  که ميا بيرای بيیک حساب ضابطه

خداونيد آن کيه سعی کنييم. یيک حسياب دوم حسياب رابطيه بيا مصيلح  ربانييه اسي  

دهد. اگر سعی موتضی این اسي  کيه یيک موداری که شایسته اس  در سعی او نتيجه می

یک ميليون برای او کافی اس  و بيشتر از این خطر دارد. اگر سعی  ،ميليارد به دس  آورد

این کمتر بودن سعی، باید که کمتر از این مويدار بشيود، نخيير، بيشيتر از ایين  ،را کمتر کند

 کند منتها بر مبنای سعی.. خداوند بيب و کم میمصلح  اس 

در  کنييم.بحيث ميی دارد ودرجات هم  در آیه کهاینکما « لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ»حاال 

اء  اللَّيهُ أَْطعَمَيهُاَا َ الَّذِینَ كَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا أَ نُْطعِمُ مَنْ »فرماید: سوره ی  می ایين  1«لَوْ یَشيَ

إِنَّ »: گفتنيدهيا ميیکه یهيودیکما این کنيم؟!اعتراف هستيم که  چه کسیاف اس . ما اعتر

-ا خودش ميیلّو ابه او بده به این یا  :گویدخدا فوير اس  که می 2«اللَّهَ فَوِيرٌ وَ نَحْنُ أَْغنِيَاء 

اَيا َ الَّيذِینَ كَفَيرُوا » یي :ال در سيوره حا 3.«سَنَْكتُبُ مَا اَالُوا وَ اَْتلَهُمُ اْلَِْنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ»داد. 

كُمْ بِيبَعْضٍ»این اس  کيه  جواب« لِلَّذِینَ آمَنُوا أَ نُْطعِمُ مَنْ لَوْ یَشَاء  اللَّهُ أَْطعَمَهُ «. لِيَبْلُيوَ بَعْضيَ

خواهيد بيه دس  تو می تواند بدهد اما بابه این هم می ،که به تو داده اس  طورهمانخدا 

تبلور یابی. تو با دادن ما ، با دادن جان، با دادن فکر، بيا مسياعی، در ایين  این بدهد تا تو

عالم تکليف، حال  تبلور پيدا کنی. پ  برخورد غنی و فوير، عالم و جاهيل، دارا و نيادار، 

وليو بير اختالفياتی کيه بيه حسياب اراده الهيی، تر، این نيرو، موام باال و پایيننيرومند و بی

کيه  که پدر او یا مادر او چيه کسيی باشيندو اینمتی هم سعی نيس مبنای سعی اس ، اس

ی الهيی سعی نيس ، اسمتی بر مبنای سعی اسي ، اسيمتی بير مبنيای سيعی نيسي ، اراده

فرماید تا این حد معيين کيافی اسمتی دیگر، باز بر مبنای سعی اس  که خداوند می اس .

 ا برای بلوی و امتحان اس .هجا کمتر، تمام اینجا باالتر از ایناس ، از این

وَ »و ستين سيور  اننعيام:  ة، ماعة و خمس165آیه بعدی که اشاره کردم سوره انعام آیه 

درجات، بعضی درجيات اسي  کيه  «.رَفَ َ بَعْضَكُمْ فَوْوَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

طيور نيسي  اینکند تحصيل میانسان  خود کند، تازه درجاتی کهانسان خود تحصيل می

خواهد انجام شود. ولی بعضی درجات اسي  کيه نخيير، خداونيد صد آنچه میکه صد در

ایين  ايدرت بيشيتر و از ایين ابييل. -را خودش تعيين نکيردهارث –عول بيشتر، ارث بيشتر 

زن اسي . ميرد نيروهيای زیيادتر  اوهایی که خداوند مورر کرده مثالً ایين ميرد اسي ، بيب
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ن و زن نيروهای کمتر دارد. این اختالفاتی که خداوند من دون نظر إليی السيعی معييّ دارد

درجيات  البتيه. «المسياعیب ال درجياتٍ»« دَرَجَاتٍوَ رَفَ َ بَعْضَكُمْ فَوْوَ بَعْضٍ »فرموده اس  

خدایی نيس ، سعی کيرده، بایيد  «رَفَ َ»فوط ولی درجات بالمساعی  ،س بالمساعی هم ه

ولی خداوند دو ميليون توميان بيه او داده اسي . سيعی کيرده  ،دس  بياورد هیک ميليون ب

سعی اسي   يليون به دس  آورده اس . پ  یک بُعد آننيم م ،دس  بياورده یک ميليون ب

 عد اراده الهی.و یک بُ

ندارم، پدرم کيه باشيد، ميادرم کيه  ات این اس  که من اصالً سعی در آنعد دوم درجبُ

بليه متوليد ا. یيک کسيی باشيد زیيادتر مين عولمثالً متولد شده باشم، باشد، در کدام شهر 

ها مرحليه دوم اسي  شود، عول باالتر. اینشود، عاال متولد میشود. مجنون متولد میمی

که فوط عطيه الهی اس . آنچه که فوط صد درصد عطيه الهی اس  در درجات، یا عطيه 

وَ رَفَي َ »، آن ه الهيی اسي ، بياال و پيایينبيه اراد الهی اس  بر مبنای سيعی، اميا درصيد آن

غنی با غنا، فوير بيا فوير، عيالم بيا عليم، «. بَعْضَكُمْ فَوْوَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

 عاال با عول، جاهل با جهل و إلی آخر.

اتِ وَ اْليَِرْضَ فِيي وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَ»(: ره مبارکه هود هم آیه هفتم )سبعةدر سو

نُ عَمَيالً أَیَّيامٍ وَ » ؟یروی چيه حسياب«. سِتَّةِ أَیَّامٍ وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى اْلمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَیُّكُمْ أَحْسيَ

مَاوَاتِ وَ اْليَِرْضَ »یکيی  جا چند بعيد وجيود داردودر این« كَانَ عَرْشُهُ عَلَى اْلمَاءِ خَلَيقَ السيَّ

خداونيد گونياگون خود «. كَانَ عَرْشُهُ عَلَى اْلمَاء لِيَبْلُوَكُمْ» ،«فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ لِيَبْلُوَكُمْ»، «لِيَبْلُوَكُمْ

شد آسيمان و زميين را خليق کردن نداش . آنًا می کار کرده اس . احتياج به گوناگون کار

هُ عَلَي»ها، ميلياردها سا ، های مدیدی، ميليونکند. ولی مدت ه کيه ميادّ« ى اْلمَياءِكَانَ عَرْشيُ

خواهيد بود که ما هم تِمل کنيم در بعضی از کارها، خدا محتاج به تِمل نيس ، ميی هاولي

 نشان دهد. الگو نشان دهد.

الَّيذِي خَلَيقَ »سيوره او  جيزء بيسي  و نهيم، مُليک اسي   67سيوره  و3آیيه  67سوره 

انسان کيه ميرد، ، نيس  ءسؤا : موت که ابتال «.عَماَلً اْلمَوْتَ وَ اْلحَيَا َ لِيَبْلُوَكُمْ أَیُّكُمْ أَحْسَنُ

دانيد مرگ دارید و حيات دارید، مرگ و حييات هير دو خير، شما که می نيس . ءد ابتالعب

چه ابتالعی؟ اگر از او  حيات نبيود و ميرگ  ،س . اگر صرفًا حيات بود و مرگ نبودا ابتال

دراک نيدارد یيا ميرده و در اراده و بود باز چه ابتالعی؟ شخصی که مرده اسي  و حي  و ا

عالم برزخ اس  که عالم تکليفی اس  باز چه ابتالعی؟ ابتالء برای عيالم تکلييف اسي . در 

 را در عالم حييات خودس . ء اعالم تکليف، مرگ من و دیگران، حيات من و دیگران ابتال

 که برای عالم مرگ بفرستم. آماده کنم
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یَيا أَیُّهَيا الَّيذِینَ آمَنُيوا »تسيعون اعيد  اییية الرابعية و سيور  الم راج  به صييد، کهاینیا 

م عيدی اسي  کيه در فويه ایين مطليب مسيلّاین بلوی دو بُ 1«ءٍ مِنَ الصَّيْدِلَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ

عنيد  مٌثم الصيد حتی لحاجة محرّ» 2«ا لحاجةم إلّالصيد فی أصله محرّ» اس  از نظر ارآن.

یکی بلوای هميشگی اس ، یکی بلوای در  هر دو بلوی اس . «.ض الحراماإلحرام و فی أر

حا  احرام اس . ابتالی هميشگی، کالً صيد به عنوان ضابطه و ااعيده حيرام اسي  مگير 

. و در باب حج، آیيا انسيان در حيا  حيج کيه ایين ماعده آیه داریمبرای حاج ، در سوره 

توریبيًا که هنوز هيم -آب و گياه ک و بیجایی که خشکند و به آنهای دور را طی میراه

ی دریيا بيشيتر مياه ه دسي  آوردن مثيلجا یک چيز مجيانی بيرود، آنمی -طور اس این

در جيایی کيه انسيان بيشيتر بيه گوشي  مجيانی  اس  یا در خانه خودش و وطن خودش؟

 «.الصَّيْدِءٍ مِنَ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ»صيد نکن  ،خير: گویدمینيازمند اس ، 

بعضی مواا ، باید به دنبا  صيدها رف ، چه در احرام و چه این اس  که مرحله سوم 

به یياد کنند. در ام من آیند و شلوغ میمی صيدهاگویند نخير، ها می، بعضیدر غير احرام

ادر آهو بين راه ايم ادر برف آمده بود و آن، در ام حدود چهل و چند سا  پيب، آندارم

یيک چنيين آوردنيد. گرفتنيد و ميیرفتند و شياخ آهيو را میمی به سادگین بود که و تهرا

بيا  یعنی« أَیْدیكُمْ تَنالُهُ»اس . « أَیْدیكُمْ تَنالُهُ»، «نَ الصَّيْدِءٍ مِلَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ»این  .یصيد

 .ه بگيریدلزومی ندارد که با حرب، گيریدمیدس  

یک بعد عمومی اسي  کيه در تميام ایيام عمير، صييد  س :ء ابتالعد اپ  صيد در سه بُ

دو بعد اس  که أحييانی اسي . یکيی أحييانی زیياد  کردن مگر از برای احتياج حرام اس .

 کهایناس  که در حا  حج اس ، یکی أحيانی کم اس  که چند سا  باید طو  بکشد تا 

هيا این .و ببرد را بگيرد هاآنان صيدها، حيواناتی که باید صيد کرد، خودشان بيایند و انس

 س .ا ءهمه بلوی اس . ابتال

سيليمان، واتيی کيه بيه اراده الهيی و اشياره « فَلَمَّيا رَآهُ: »40آیه دیگر، سوره نميل آیيه 

تخي  بلويي  آنيًا حاضير  ،که این وزیر سليمان و صاحب وحی هم بود« عِْلمٌ عِْندَهُ الَّذي»

از نظر علمی و معرفتی و فيزیکی که به سوره نميل شد، که بحث بسيار بسيار مهمی اس  

تَوِرِا عِْنييدَهُ» مراجعييه بفرمایيييد. سييار مسييير  »« اَبْييلَ أَنْ یَرْتَييدَّ إِلَيْييََ طَرْفُييََ»، «فَلَمَّييا رَآهُ مُسييْ

ک ماه راه، یک ماه راه آن روز را، فيرض کنييد اميروز بيا طيياره یيک سياع  راه ی «شهرین
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یک ماه راه عادی، تخ  بلوي ، به سرع  ابيل از چشيم نبود. ای آن وا  که طياره، اس 

بحث اسيالمی دارد، به هم زدن، که کمتر از ثانيه اس  که از نظر فيزیکی بحث دارد، یک 

 .بحث ارآنی و روایات دارد و بحث معرفتی هم که معلوم اس 

بلوی اس . سليمان که بلوي  « لِيَبْلُوَنِيفَلَمَّا رَآهُ مُسْتَوِرِا عِْندَهُ اَا َ هَلذَا مِنْ فَْضلِ رَبِّي »

هيم خيوردن حاضير شيود و بلويي  ه حاال تخ  بلوي  ابل از چشم بي ،کندرا دعوت می

یک مرتبه ببيند تخ  وجود ندارد. این بلوی اسي . ایين مويام بسييار بسييار بسييار عيالی 

را ر ماشيين دیيک پاسيدار کنيد. به عنوان خاراه ربانيه، آدم عادی خودش را گم می اس .

، موامی، بييایی و برویيی، ک صندلی، کرسیواتی ی کند.آدم خودش را گم می کند،میباز 

او  یکيی از بزرگيان خطبيا کيه این  . بهشودکوب میایمان ها، باالیی، پایينی، این حرف

ببيرم.  خيواهم اسيم کسيی راپنجاه سا  درجه او  اسي ، نميیس  که هم در ايد حيات ا

خواهنيد درس می ،روند اروپافرمودند که کسانی که مسلمان هستند و مییپيرمرد اس . م

، مانند کسی که لباسی از یخ پوشيده باشيد، بعيد شودکوب می هاایمان آن جاآن ،بخوانند

 شود.میبرهنه ، برود موابل تنور

ایمانی که مستور نيس  و مستودع اسي ، ایميانی کيه عميق نيدارد، ایميانی کيه حتيی 

رود، ایين ميی و آیيدحُمق هم هس ، ایمانی که ثبات و ریشه ندارد، بيادی ميی مخلوط با

رود، ولی واتی لباس می و آید، باد می، بر بدن او بند نيس لباسی اس  که انسان پوشيده

بياالیی مويام خداونيد جيا واتيی رود. در ایننميی ،آیيد، بياد ميیکه بير بيدن او بنيد اسي 

در که خداوند باید به نبی بایيد بکنيد، ای عنای  خاصه، مخصوصًا موام باالی معنوی داد

تير این بلوی اسي . بليوای خيير از بليوای شير مهم ،اینجا نبی ترمز کند که خودش را نبازد

 اس . 

 این مساف  از کجا تا کجا بوده؟ تخ  بلوي . از کدام کشور بوده؟ -
ر خاورميانيه بيوده هير دو د در شيرو خاورميانيه بيوده اسي . هيای اینبلوي ، همه -

 لَتُبْلَيوُنَّ فِيي أَمْيوَالِكُمْ وَ»ان، اییية ماعية و سيتة و ثميانين: آیيه دیگير، سيور  آ  عميراس . 

اسي . انفي  نعمي  داخيل. ا های جداموا  چيس ؟ انف  چيس ؟ اموا  نعم « أَْنفُسِكُمْ

د اسي  و نيون کيه ایين الم تِکيي« لَتُبْلَيوُنَّ»های درون و برون که عيرض کيردیم. کل نعم 

لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّيذِینَ أُوتُيوا  أَْنفُسِكُمْ وَ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَ»تِکيد ثويله هم که تِکيده اس . 

د، خيليی مهيم فحيب بشينو انسيان در راه حيقالی آخر. که آن هم بليوی اسي . « اْلكِتَابَ

به بگيرند،  س . در راه حق او را گازگویند، مطلبی نيبارک اهلل می اس ، ببيند در راه حق

ایين  ،بکشند ،کتک بزنند ،کنند یزندان ،بزنند، فحب بدهند، بيرون کنند، حب  کنند او لگد
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از مين  ،فرميود: مين در زنيدان اویين کيه بيودمميی )ره(بلوی اس . مرحوم آايای خمينيی 

. حا  شيدم، وااعيًا خوشيزدند من محکم به گوش سيلییک  ،سؤاالتی کردند جواب ندادم

گفي  وااعيًا خوشيحا  شيدم کيه در راه خيدا سييلی   بود، میگف . اهل معرفراس  می

، در راه خدا فيرار کنيد کيه ایين مطلبيی نيسي  راهو از تلنگر بزنند  خوردم. اگر به آدم یک

عد در بُ ،برندرا می (ع) داشته باشد که اگر سر امام حسين ادر ثبات و ارادهآنانسان  ،خدا

عيد یليی . وليی در بُکشيدمی درد الخلويی، در بعد یلی بردلذت میامام حسين ی یلی الرب

ها فويط بيرای رب   و این آوارگی و این سيوختن خيميهاین شهادت و این اهانالربی که 

  عد عميق معنوی. این بلوای مهم اس .. از نظر بُبرداو لذت می، اس 

نًالِ وَ»عشر:  و که سور  اننفا  اییة سبعةیا این بيالء یيا  و«يُبْلِيَ اْلمُؤْمِنِينَ مِْنهُ بَلَياء  حَسيَ

سي  کيه ی سيينه ایين اسينه. بالی سينه دو بعد دارد: یيک بيالبالی حسنه اس  یا  یبال

سينه این اس  که من  ، مثل اضيه یوم السب  یهود. یک بالیچنين شد ،چون ظلم کردی

بيالء سيينه اسي . این کند. متحان میآیم ولکن خداوند من را ااز عهده این امتحان برنمی

شيوم. گيرم. یعنی من به یک ابتالعی مبيتال ميیاما بالء حسنه این اس  که نمره بيس  می

 وَ»اسي .  هرود. این بالء حسنموام باالتر میو کنم کند من هم سعی میخداوند لطف می

 و حسن اجتماعی. حسن فردی دارد« لِيُبْلِيَ اْلمُؤْمِنِينَ مِْنهُ بَلَاء  حَسَنًا

کيه آن کبي  « وَ إِکِ ابْتَلَىل إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ»ة و عشرین سور  البور  اییة ماعة و اربع

انُ» ها ابيتال اسي .تمام این و منجنيق آویخته شدنبه اسماعيل و آن  هيم در « فََِمَّيا اْلإِْنسيَ

انُ »ککير فرميوده اسي .  ء راسوره فجر که چند مرتبه بحث کردیم که هر دو بال فََِمَّيا اْلإِْنسيَ

أَمَّيا إِکَا مَيا ابْتَلَياهُ فَوَيدَرَ عَلَيْيهِ رِْزاَيهُ  وَ* نَعَّمَهُ فَيَوُو ُ رَبِّي أَْكيرَمَنِ  إِکَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فََِْكرَمَهُ وَ

 س .ا بالءها هر دوی این دروغ اس .هر دو  1«كَلَّا* فَيَوُو ُ رَبِّي أَهَانَنِ 

این علی طو  « إِنَّا خَلَْونَا اْلإِْنسَانَ مِنْ نُْطفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ»یا سور  اإلنسان اییة الثانية: 

، در مضایق رَحِم، در مضيایق «نَبْتَلِيهِ»از او  که آدم هيچ چيز نيس  « نَبْتَلِيهِ»الخط اس . 

، بعيد هيم کيه «نَبْتَلِييهِ»فهميد یهيم نمي حِم، که آدمنموّ در رأصالب، در مراحل گوناگون 

بعيد از ، «نَبْتَلِييهِ»، ابيل از تکلييف «نَبْتَلِييهِ»، علی طو  الخط «نَبْتَلِيهِ»خلق شد و متولد شد 

 شر نيس ، امتحان اس . که بال و امتحان هميشه در بال«. نَبْتَلِيهِ»تکليف هم 

ا هيکه در صدور انسيانآن. «فِي صُدُورِكُمْ يَ اللَّهُ مَالِيَبْتَلِ وَ: »154عمران، آیه ی آ سوره

اس  از خير، که بر مبنای فطرت و عول در صدر ارار گرفته که حد وسط جریيان اسي  و 
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تبلور پييدا کنيد. اگير « لِيَبْتَلِيَ»گيرد، آن گيرد و در مرحله فؤاد ارار میبعد در الب ارار می

مرحليه انسياني  انسيان  ایين وسيطِف  و در صدر ارار داد کيه آنچه از عول، از فطرت گر

شيود و ارتکيان ایميان خواهيد آن وا  به الب وارد می ،اگر در صدر تبلور پيدا کرد ،اس 

رسيد کيه یيک ميیبيه اليب  چون که واتيی ،نگف « لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي الوبکم وَ»شد. پ  

 در الب انسان وارد بشود. کهاینحسابی پيدا کرده، تبلور باید در صدر پيدا کند تا 

هيا وااعيًا بعضيی واي  «الََِ ابْتُلِيَ اْلمُؤْمِنُيونَهُنَ»: الحادی عشراییة  انحزابیا سور  

کند. خود دعا کند که دعا از دس  او فریاد میها انسان دعا میطور اس . بعضی وا این

جيا آناگير رسيد، ن ميیکند که فریاد صبر به گوش اهل ایمياادر صبر میکند. آنفریاد می

هُنَالِيََ » اس  کيه حسيابی موفيق شيده اسي .ا جآن ،صبر کرد و وظيفه خود را انجام داد

، مسخره وشکس ، در ميان کفار واز هر طرف به مؤمنين صدمه، در جنگ« ابْتُلِيَ اْلمُؤْمِنُونَ

از خواهيد اهيل ایميان را ... تميام بالهيایی کيه ميیاکی ، گرسنگی، حصير، فيرار، هجيرت

هُنَالِيََ ابْتُلِييَ اْلمُؤْمِنُيونَ وَ زُْلزِلُيوا زِْليزَاالً »هيا این دور کند، اجتماعات و از حظوظ زندگی

ممکين اسي   کيهایننيس ؟ ماننيد  ایمان درس  اس  یا کهه حا  زلزا  افتادند ب« شَدِیدًا

  بيه اضييه راجي کيهاینیيا  .کندتبلور پيدا می اس  که این ایمانا جاین درس  نباشد. در

 کلِكُمْ في وَ نِساءَكُمْ یَسْتَحْيُونَ وَ أَبْناءَكُمْ یُذَبِّحُونَ»اسراعيل که مبتال به فرعون شدند که بنی

ماننيد، بالء عظيم اس  دیگر، این تبلور پيدا کند، چودر فرعيونی می 1«عَظيمٌ رَبِّكُمْ مِنْ باَلءٌ

ایين  إليی آخير. 2«مُبيينٌ بَليؤُا فييهِ ميا اْلَیاتِ مِنَ آتَيْناهُمْ وَ»یا . کنندفرار میاز ایمان چودر 

 اصل بلوی. 

-ام. نميیجا یادداش  کردهعد در اینشریع  دارای چند بعد از بلوی اس  که من ده بُ

هيا بيه هفي  برسيانيم کيه ابيواب نيار بشيود. به ده برسانم. بعضيی واي مطلب را  خواهم

ع جيا رسييدم کيه ده نيوبيه این و ر کردمفکمن خير، ها به هش ، ابواب جن . بعضی وا 

 دیين نبيود، آزاد بيود، هير اگير «ین بليویدّاصل ال»س . ابلوای اصلی از برای کل مکلفين 

ای نيه، ، عيدهکننيدمی ای ابيو که مطلبيی نيسي . دیين کيه آميد عيدهکردیم. اینمی یکار

س ، برای امده اخود دین بلوی اس . حاال خود دین برای همه ني« شِرعةٌ من الدین بلوی»

 «.  رعةٌ من الدین بلویش»و بعضی آن،  بعضی این، برای بعضی آن
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أتيی  لرسيو  )ص(الثالث: انتوا  نف  الشيرعة إليی رسيو ٍ آخير بليوی ميثالً موسيی ا»

. بعضٍ متيواترًا حتيی جياء المسيي  بالتوارت و بعد ما توفّی موسی الرسو  جاؤوا أنبياء تلو

حملة التورات، و لکن انتوا  الرسالة انتوا  النبوّ   کلٌّ (عی )اننبياء الذین جاؤوا بعد موس

 «.ياء، هذه کذلک بلویعإلی سليمان إلی أش داودلی إمن موسی 

آدم عادت کرده درس استاد برود. واتی مرد نه دیگر، آن تمام شد. از آسمان فوط ایين 

در جبهيه  وهر اوداریم: زنی اسي  شيوهر کيرده و شيهای زیادی . یا مثا اس  آمدهپایين 

این بلوی اس ، این ترک، غليط کنم، س  و دیگر شوهر نمیا گوید: فوط اوشهيد شده، می

 الهيی به یک جریيانانسان عادت  کهاین بلوی اس ، مگر انحصار به این دارد؟اس . چرا 

ایين شيهوت اسي ، خيودش  ، خيودرا رهيا کنيد آنو اگر جریان الهی مشابه آمد  پيدا کند

 «.انتوا  نف  الشرعة إلی رسو ٍ آخر بلوی»سوم ني  اس . بنابراین مرحله إنّي  و انا

آن « اإلنجييل بليویالراب : انتوا  هؤالء أخری بلوی، انتوا  شرعة التيورا  إليی شيرعة »

اند که شریع  تورات بيود تيا مسيي  آميد، مسيي  کسانی که در این دو حال  انتوالی بوده

بليوی  ،آن شریع  به ایين شيریع  از بشود. انتوا  یيحکه آمد این زنده بود بعد حاال مس

 «.آخر بلوی. الشریعة کان  مسيتور  فيی اسيراعيلين الخام : انتوا  الشرعة إلی اومٍ» اس .

انتويا  الشيرعة »اکثر شریع  و اکثير انبيياء، شياید نيود و چنيد درصيد در اسيراعيل بودنيد. 

ماندنيد و هنيوز عيده زیيادی از یهيود  و ليذا «.اإلسراعيلية إليی الشيرعة اإلسيماعيلية بليوی

، شيریع  دی که دارند که حتمًا این شریع  اسراعيلماندند. اون تصلبی که دارند و آن تويّ

آخر اس  إلی یوم الويامة، ما هزارها سا  در شریع  تورات بودیم. نبیّ عصر موسيی بيود 

بيه ، حياال بایيد ردنيدو انبياء بعد آمدند و آمدند و آمدند و همه دعوت به شریع  تورات ک

؟ بله، انتوا  به شریع  انجييل، انتويا  هميان شيریع  اسي  بيا منتول بشود شریع  ارآن

کيان مين اسيراعيل، مين بيي  مسيي  »فرو به کسی که خودش اسيراعيلی اسي   موداریک 

 «الشیءکذلک نف  موسی اسراعيل، 

تويا  شيرعةٍ إليی أخيری ا انانتوا  الشرعة التوراتية إلی الشرعة اإلنجيلية ميا کاني  إلّي»

بتفاوتات اليلة جدًا و لکن، انتوا  الشيرعة اإلسيراعيلية التوراتيية و اإلنجيليية إليی الشيرعة 

انتوا  شریعتی، یعنی اوم اسراعيل رفي  کنيار کميا  این «اإلسماعيلية الورآنية، انتواالً اومی

فرمایيد: ميی عيل راداریم. که خداوند تهدیيد بنيی اسيراا در بشارات این مطالب رما  کهاین

در کيه  منتويل خيواهيم کيردما شریع  را به یک اوم دیگيری اگر چنين کنيد، چنان کنيد، 

 شاءاهلل مفصل خواهيم خواند.بشارات ان
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خيود هميين شيریع ، احکيامی  در« یبليو السادس: عدم العلم بمصيال  فيی شيرعته»

چيرا ميثالً؟  ،چه کين دور خانه بگرد، سنگ بزن، چه کن و ،داند چيس هس  که آدم نمی

چيرا  دارد، یصب  فضيل  و موام بياالتر کهاینیا نماز صب  دو رکع  باشد. البته نوعًا، با 

 هيا ران احکامی کيه انسيان اصيالً مصيلح  آندو رکع  بيشتر نباشد؟ دو رکع  باشد؟ آ

 انيد،مصيلح  را بيه خيود او نگفتهدانيد چيون خيدا گفتيه اسي . اميا فوط ميی ،فهمدنمی

وليی نفهمييده اسي ،  ،توانيدتواند بفهميد یيا ميیفهمد. خدا نفرموده، بيان نکرده، نمینمی

خود این بلوی اس . بلوی مسواک زدن مسيتحب خيليی کمتير اسي  از بليوای دور خانيه 

بليوی ؟ خيود ایين دور خانيه بگيردمدر ایين شيلوغی فهمد چرا گشتن، برای کسی که نمی

 اس .

هسيتم،  ، حاضيرهسيتم مسيافر« ف الحياالت بليویالساب : مختلف التکليف فی مختل»

ایين حياالت گونياگون  ریض، زن حاعض اسي ، نفسياء اسي  و غييره.، غير ممریض هستم

 ، چون ایشان معصوم نيستند. زینيب )س(زنيمرا مثا  می لوی اس  که زینب )س(وااعًا ب

یم ککير ابيل از مير زن فرعون در ارآن شيریف یا زن فرعون که خيلی موام عالی داش  که

وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثاَلً لِلَّذِینَ آمَنُوا امْرَأَ َ فِرْعَوْنَ إِْک اَالَْ  رَبِّ ابْنِ لِيي عِْنيدَ َ بَيْتيًا »شده اس  که 

کيافر نبایيد شيود و  ،إلی آخر. کفار بفرمایند که اگر یک زنی در خانه کافر بيود 1«فِي اْلجَنَّةِ

 اس .  هم که طرف موابل« ذِینَ آمَنُوالِلَّ»

ميا « امن: ابتالء اهلهيا بناکریهيا بليویالثمختلف التکليف فی مختلف الحاالت بلوی. »

مخصوصيًا در شيریع   بليه،ند یيا نيه؟ هست واتی که شریع  حق را طی کردیم اکثر فاسق

بر محور ارآن، ميا شيب و روز فکير کيردیم، تميام  احق از شریع  حق اس  کهکه حق آن

نی و... بازاری و غير بازاری، همه با ما دعوا دارند. ایين بليوی های اسالم، شيعه و سحوزه

البتيه « ع حرمانًا عن الشيهوات بليویالتاس : تويد المتشرّ» اس . بلوای بسيار بزرگی اس .

، رفي  شيهوات کنيار ،بليهاین نظير اصل دین اس ، متشرع واتی کيه ابيو  کيرد و گفي : 

العاشر: ابيتالء بمعارضيين » دش بلوی اس .، این خورف  ها کنار، حری رف  ها کنارلذت

 «فی بيعته بلوی

ليوط، زن  رعون مؤمن، شوهر کافر، شوهر مؤمن، مثيل نيوو وپسر مؤمن، پدر کافر، زن ف

هيا تمام این ابتالء برونی کافر، ابتالء نزدیک اس . ابتالء نزدیک، ابتالء دور، ابتالء درونی،

البتيه – کيهاین. کنييممختصر می در چند جه  شرای  رابلوی اس . ثم، ما اختالف احکام 
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أی وس ويانحکيام المختلفية فيهيا الصيوریة طبعيًا بعنيوان الط» -بعدًا بحث خواهيم کيرد

گوینيد، خييا  ميی کيهاین « زاعيد  جدًا جدًا ال تعدوا عشر  مراحل و العشير اختالف اليلٌ

بيه عنيوان نسيخ بسييار خير، اختالفات ر تورات اصلی با ارآن فرو دارد؟ کنند که چودمی

بيه عنيوان نسيخ خيليی کيم  ،تحریفات زیاد کرده اس  ،اندکه زیاد کردهبسيار کم اس . آن

 برای شنبه خواهد بود.این  که نوب  1«وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اْلُِْختَيْنِ»اس . 

ايد یکيون اإلبيتالء امتحانيًا. او  بي  »چيسي ؟  وجيود دارد،اما همان اختالفاتی کيه 

الثالثية  و»کيه در خيود شيریع  اسي . « حان، الثانی: و اخيری جيزاء  مثيل یيوم السيب امت

هَا نَيِْتِ « »الرابعة تکامالً و»خيلی کم  ،، نسخ نيز کم اس «نسخًا ْخ مِينْ آیَيةٍ أَوْ نُْنسيِ مَا نَْنسيَ

این پيغمبر . «صاحب الوحی ورسولية کتاب الوحی، آیةٍ وةيآیةٍ تشریع» 2«بِخَيْرٍ مِْنهَا أَوْ مِْثلِهَا

 هم آیات، آیيات رسيولية. کتابياتانبياء کلّ»آیات هستند.  انآید. پيغمبرمیرود، دیگری می

ْخ  مَيا» «رسيالية بَیية رسيالية رسولية، آیةٍنبياء آیات رسالية. تبدیل آیةٍ رسولية بَیةٍ ان نَْنسيَ

ِْتِ بِخَيْرٍ مِْنهَا أَوْ مِْثلِهَا أَ  تکامل. « ءٍ اَدِیرٌ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْمِنْ آیَةٍ أَوْ نُْنسِهَا نَ

تکاميل  چه لزومی دارد شریع  تورات نسب  به شریع  ابراهيم در همان واي : سؤا 

شریع  ابراهيم موداری کيه الزم بيود  کهاینیکی  گویيم چند جواب دارد:می داشته باشد.

در شيریع  تيورات کيه آميد، اجتمياع و وسيع   اميا ،از برای اجتماع بشری فرموده بودنيد

ایين  و دواف  بيشتر، بنيابراین موتضيای آن، بيشتر و حاجات بيشتر و کارهای زیادتر، موان 

بيه  ،تناسخ نيس . کسی که یک بچيه دارد ،تر باشد. این تکامل اس اس  که احکام وسي 

شود گفي  . نمیده بچهی که ده بچه دارد به اندازه اندازه یک بچه زندگی الزم اس ، کس

 داده نشده اس . لزومی نداشته اس .  ، به اندازه ده بچهکه یک بچه دارد چرا به کسی

در تحریفيات نيوع ایين اختالفياتی کيه وجيود دارد،  «الراب  تکيامالً، الخيام  تحریفيًا»

ة اختالفات البينة الظياهر  بانحکيام التوراتيية و انحکيام الورآنيية أکثرهيا انکثریي»اس . 

تحریفاتی که شده اس  که این هم «. یفاتالتجدعن التحریفات و  الساحوة المطلوة عبار ٌ

س . اما تکاملی که شریع  را إليی اخودش بحثی دارد. مرحله ششم، تکامالت در شرای  

اليذی  التکمييل»ششيم.  این در اختصاص شریع  ارآن اس . مرحله کافی کند، یوم الدین

إلی یوم الدین کل ما صار العلم رااييًا و العويل  طلی طو  الخیجعل شرعة ربانية شرعة ع

                                                           

 .23. نساء، آیه 1
 .106. بقره، آیه 2



13 

 

ويرآن البشيرعة  فی هذه الشریعة، هذه خاصٌّتکراايًا و الحاجات راايًا و المجتمعات أوس  

 این هم یک بحث اس . «. العظيم

اإلختالفيات الوليلية الوليلية »عيرض داریيم  مجددًا اشاره کردیم وابالً بحث دیگر که 

ا یحيير العويو  طبعيًا اإلختالفيات الوليلية الوليلية جيدًا ليسي  فيی کرها و ممّجدًا کما نذ

 ، فی المعاد، فی وجوب العد ، حرمية الظليم، حرمية اصو  الشراع ، فی التوحيد، فی النبوّ

الزنا، حرمة السراة، حرمة الوتل، حرمة اللواط، حرمة الکذب، حرمة الکذا وجيوب کيذا و... 

عويدیة و فرعيية ثابي  عليی طيو  مات انصلية و فرعية، المحرّ الواجبات انصلية عويدیة

 ،، هيذا هيو اليدین و ليو اختلفي  بعيض انشيکا  ميثالً. و لکين اإلخيتالف الشيکلیالخط

اإلختالفات الشکلی بين هذه انحکام ال تضرّ بالوحد  انصلية الدینية. مثالً یويو  واحيد 

عطه خبزًا، ال تذهب إليی فيالن لی فالن أ، إکهب إًالخادميه: إکهب إلی فالن و أعطه درهم

ایجابيًا و شرعة الظّلم سلبيًا. فمن المستحيل أن نتوبيل  ... کلهم موحّدٌ فی شرعة العد کذا

 أنّمسيتحيل، هيذا بحيثٌ یيِتی  ، عًا فی بعيض الشيراالخمر کان حلّ و أو نحتمل( أنّ)نصدّ

ع . ًا فی بعيض الشيراالظلم کان حلّو ة أالسرا  ، أنّراک باهلل کان حلًّا فی بعض الشراعاإلش

ی نيليوط زَأنّيه  -تال سيما فی التورا-و تجدیفات فی التورات ما نجد من تحریفات  ظلم،

ميذاب   انطيال ، سليمان بنی علی المرتفعيات و )و ال سم  اهلل( یننوو زَ )و السم  اهلل(

نوطيي ، یعنييی نوثييان زوجاتييه، زوجاتييه تسييعماعة، ثالثماعيية عوييد داعييم و سييتماعة عوييد م

فات التجيدی و ال سييما التحریفيات و (عو تحریفيات بالنسيبة لتيورات موسيی ) مخربتات،

کتاب و شریعة الناموس و کتاب انحکام. ثم إليی  )ع( اوالً، ننّهموسی  تترکّزت علی تورا

 .«بصور  مترتبة عدّ ]...[ و هوکتاب اإلنجيل 

حکام انصلية و الفرعيية الدینيية الثابتية اال انو . البحث انو  کما أشرنا، أنّالبحث »

ال التکامييل، ال ال تتغييير. ال تعتریييه النسييخ و حتييی التکامييل، ال النسييخ و  و سييلبيةً ایجابيييةً

مّيا ا تکاميلٌ المرحلة الثانية، أنه هنالک نسخٌ مّي»این مرحله اولی اس . « تنويص و ال تزیيد

شرعة مفصيلة ربانييةً کنياموس  دالثة ال نجأو تکامل واس  بين الشراع  اإللهی. المرحلة الث

، الويرآنو شيریعة  تعة التورایشر»در این مورد فکر کنيد. « اع  إال شریعتين اثنتين فوطالشر

ى»اا  الجن  ،فکيف اإلنجيل؟ فی سور  الجن مِعْنَا كِتَابيًا أُْنيزِ َ مِينْ بَعْيدِ مُوسيَ ليم  1«إِنَّيا سيَ

چيون پيغمبير  ،ها در حيد رسيل جين بودنيداین ؟ این جنی کهچرا«. یوولوا من بعد عيسی

حيد رسيل جين هسيتند.  درهيا این وليیبزرگوار تشریف آوردند دیگر وحی منوط  اس . 
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ایمان بيه ها این، آیا در ميان جن هستندرین دعوت ربانی ها اشخاصی هستند که مبشّاین

جيه او  هسيتند آن کسيانی کيه در کهاینبه عيسی نياوردند؟ کافر شدند با  ،موسی آوردند

باید از هميه جليوتر بيه رسيو  موجيود  ند،منتجب باشند، منتخب باش باید در حد رسال ،

مِعْنَا كِتَابيًا أُْنيزِ َ مِينْ بَعْيدِ  اَوْمَنيا یيا ايالُوا»فرماید: جا می، پ  چرا اینایمان بياورند إِنَّيا سيَ

اس ، چرا عيسی نيامد؟ که ارآن بعد از عيسی . و حا  آناس  ارآن بعد از موسی« مُوسَى

کند، انجيل شيریع  جدیيده نيسي ، در انجيل دا  میانسان این یک مطلبی اس . واتی 

شيریعة » او :اسي .  یيا نبيوده یيا نيابود شيده کيه ايبالً انجييل وجيود داردچند امتيياز در 

اإلنجيل شریعة اخالاية. تيورا  کيذلک نفي  الشيیء، و لکين تيورا  رکّيزت عليی االحکيام 

ة و السلبية، و لکين شيریعة اإلنجييل رکّيزت عليی انخالاييات التيی تحکيم عليی االیجابي

 «.ن یعمل الواجبات و یترک المحرماتهلل أ بشریعة المتويّداإلنسان 

اخالو، ببينيد سرتاسر انجييل اخيالو اسي . مخصوصيًا انجييل برنابيا را اگير مطالعيه 

ی از بزرگان که االن تشيریف ای اس . نظرم هس  که یکبفرمایيد کتاب اخالو بسيار اوی

درس  رحيوم آايا سييدعلی ااضيی طباطبياییدیيدم م ،رفيتمبه نجيف فرمود: من دارند می

. نشسته و دو نفر هم نشستند و من هم سيومی بيودم. مين را نگياه کيرد و دهندمیاخالو 

توانم بنشيينم و گيوش دهيم. دیيدم از انجييل برنابيا چيزی نگف  و فهميدم که من هم می

 خير، این انجيل برنابا مصيدِّو ايرآن ،م بر ارآن اس این مودّ کهایندهد. نه رس میدارد د

 وجود دارد.، موادیری در انجيل برنابا س اس  و مطالب اخالای که در ارآن ا

بایيد  دارد و س  که جهات اخالای بسيار زیادیااین یکی از امتيازات شریع  انجيل 

فطرت ايدر پسي ايدر لجيوج و آنادر زمخي  و آنآن یهود کهاینداشته باشد، چرا؟ برای 

در برخورد کيرد و ليذا  هاآنبودند که با اخالو و با موعظه، باید با موادیر بسيار زیادی با 

و این اخالو کيه چييز جدیيدی نيسي ، در تيورات هيم  .عد اس شریع  انجيل، این یک بُ

 اصيل نيس .هس ، ولی با این تف

کياری نشيده، نسيخ  1«لُِِحِلَّ لَكُمْ بَعْيضَ الَّيذِي حُيرِّمَ عَلَييْكُمْ وَ»دوم: در شریع  انجيل 

مثيل ، بيوده بوَّيمُعَشيریع  تيورات نيس ، بعضی از احکام عووبتی، احکام جزایی که در 

کللََِ جَزَیْنَياهُمْ »و از این ابيل  2«وَ عَلَى الَّذِینَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ کِي ظُفُرٍ»اضيه یوم السب  
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دوام ندارند، این احکيامی کيه در شيریع  تيورات آميده که ها این 1«بَْغيِهِمْ وَ إِنَّا لَصَادِاُونَبِ

ایين  کهایندادن بغی، این حد دارد، حتمًا باید شریع  جدید بياید تا  ءاس  به عنوان جزا

 أخری نيس . إلی شریعةٍ را از بين ببرد. پ  این هم انتوا  شریعةٍ بغیاحکام جزایی 

فرماید که: آسمان و زمين زاعيل گيردد جا میدر این در مرحله سوم، خود مسي  )ع( و

گوید نيه زميان ای از شریع  ناموس زاعل نگردد. این برای زمان خودش را میولکن نوطه

خاتم النبيين، زمان خاتم النبيين که نواطی از شریع  ناموس که اسم دوم شریع  تيورات 

-مين هيم ميی ،گوید: آنچه را که موسيی آوردید؟ میبگو خواهد چه، عوض شد، میاس 

مطليب او  را موسيی آورده مفصيالً نيه، اخالاييات اسي ، گویم. فويط دو مطليب اسي و 

وحی خداوند برطرف کند. چند حکم عووبتی اسي ،  مطلب دوم طبعًا باید کسی بياید، به

-، آنهيا راخيلی خوب اس ، کيه آن اسيتخوانهای اضيه یوم السب  اس ، اضيه گوش 

کشيند، کشند، گاو را میکشند، شتر را میاس  بخورید، گوسفند را می مخلوطکه  یی راها

هيای بخوریيد، اميا گوشي و شيحمه اسي ، اس  و استخوان اسي   مخلوطکه هایی را آن

ت حيوانيا«  کِي ظُفُيرٍوَ عَلَيى الَّيذِینَ هَيادُوا حَرَّمْنَيا كُيلَّ»ها را نخورید. خيلی خوب و دمبه

مگير « أَوْ مَيا اْخيتَلَطَ بِعَْظيمٍ»ها را نخورید این که گوسفند اس ، گاو اس  و غيره، دارناخن

-ميیدور خيورد، معميوالً اس ، از این چيزهایی که به درد نمی مخلوطکه با استخوان آن

پ  شيریع  انجييل، «. کللََِ جَزَیْنَاهُمْ بِبَْغيِهِمْ وَ إِنَّا لَصَادِاُونَ»را بخورید، چرا؟  هاریزند، آن

آن شریعتی کيه متراميية انطيراف اسي  و احکيام  ، به این معنا نيس .هاین شریع  مستول

بيا  ة اهللشود به عنوان شریعسلبی و احکام ایجابی را به طور مفصل ککر کرده اس  و می

واي  بيين تيورات و ايرآن هيم،  ارآن موارنه کرد، شریع  تورات اس ، تورات و ايرآن، آن

ام اختالفی حتی در شکل احکام، به عنوان وحيی نيسي ، بلکيه مويدار زیيادی از آن احک

 شده اس  و خود تحریفات بيّن اس . تحریفاتی اس  که در تورات 

فَهَدَى اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا لِمَا اْختَلَفُيوا فِييهِ مِينَ اْلحَيقِّ بِإِْکنِيهِ وَ اللَّيهُ »یکی از چيزهایی که 

ایين اسي : در تيورات شيریف، اضييه توحييد بسييار  2«شَاء  إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَوِيمٍیَهْدِي مَنْ یَ

آیيه در تيورات  چهياردهعميق ککر شده اس ، مجسّم نبودن خدا ککر شده، حرم  شيراب 

ککر شده، بشارات را مالحظه کنيد، بحيث بشيارات را ميا خيواهيم داشي ، چهيار آیيه در 

ورات حرم  شراب ککر شيده اسي . مي  کليک در انجيل حرم  شراب و چهارده آیه در ت
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شراب خورد و بيا دو خورد، ، لوط شراب خوردشراب  آمده که همين تورات نسب  به نوو

جيا که در آنرساند میاهلل  معاک )ع( حضرت مسي  به دخترش زنا کرد که این زنا نسل را

 .واهيد دیيدزنيازاده هرگيز ملکيوت حيق را نخ آمده اسي :بحث کردیم که در خود انجيل 

آنجا آمده، زنازاده هرگز ملکوت حق را نخواهد دید، حداال ملکيوت ایين اسي  کيه البته 

 -تورات و انجيل با هيم–اهلل  کند که معاککه خود تورات اثبات میپيغمبر شود. و حا  آن

از طریق زنای با کات البعل درس   را سليمان داود جناب مسي  از نسل سليمان اس  که

به او  ي  لشگر او بود، رعي  جند بود، چشمبرا که رع اوریازن  )ع( داوداب کرد. که جن

فرسيتاد بيه جنيگ را  کند، بعد او را خواس ، بعيد شيوهر اوافتاد، دید لخ  دارد غسل می

-بچيه هيم را گرف  و از این زن او در جنگ کشته شود زن کهاینکه کشته شود و ابل از 

  .اهلل ای آورد به نام سليمان معاک

بيّن اس ، جزء بيه جيزء بييّن  ت شریف، تحریفاتی که شده اس  به تنهاییدر خود تورا

که اصل در تورات شریف اس  توحيد اس ، سالم  اس ، طهيارت اسي ، اس . یعنی آن

انبيياء دارنيد، چيرا؟  نسيب  بيهدر موابل مطيالبی را عدم زنا اس ، دزدی نکردن اس  و... 

 آسان باشد. خودشان برای  ام دادناین اعما  را انج کهاینبرای 

خيواهيم داشي  کيه هيم در  موضيوعاتها، تفصيالتی را راج  به این ما در این بحث

هایی که باید در این موضوعات نوشيته شيود وجيود تفاسير ما وجود ندارد و هم در کتاب

بيا  ندارد، و ما در عالم که سه شریع  بيشتر نداریم، باید تکليف خودميان را روشين کنييم

شياءاهلل بيرای های بحيث انتتميهیع  تورات و شریع  انجييل هسيتند. کسانی که تاب  شر

 روز شنبه.

نَا لِمَا تُحِبُّيهُ وَ عَظِيمِ وَ وَفِّْوآنِ اْلوُرْإِیمَانِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَوْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُتُحِبُّهُ وَ لَا تَرْنَا عَمَّا لَا ضَاهُ وَ جَنِّبْتَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»


