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

 
در باب علل تعدد شرایع بر محور آیاتی از قررآ  شرریب بحرد شرد. در ده الره آ  

اصل ع ادت. در شکل ع ادت هيز، در هرر  در ،بحد، اصل در ع ادة اهلل، وحدت است

را  ابراهيم، ق ل از او هرو،، دوری از ادوار خمسه رسالتی باز وحدت است. اما در دو

در أشرکا  )ص( وحردت هره تن را  موسی، و بعد عيسی و بعد خاتم الن يرين بعد از او

 ، بلکه ضرورت دارد که مقداری در اشکا  در ابعادی گوهراگو أحکام ضرورت هدارد

 باشند.

ای کره ورو  ای که به عنوا  عقوبت است یرا احکرام موقترهاز جمله احکام موقته

شریعت، شریعت موقته است یا احکامی که وو  حالت استمرار الری یروم الردین دارد 

و در عين حا ، در این ابعاد گوهاگوهی که اختالف صوری و ظاهری در  تکامل است.

را مرا یيردا کرردیم و آ   مرواردایرن اسرت کره  بسيار بسيار کم ،ستابعضی از احکام 

مقداری که امکا  دارد، از قررآ  شرریب و برا مطالعره ع ردین حضرور بررادرا  بعرد  

  کنيم.عرض می

وحرردت در عقيرردح، وحرردت در حکررر، وحرردت در اصررل ع ررادت و کي يررت  اصررواً

 ا»ع ادت، یکی از اموری است که مرغروب اسرت از بررای سراختن زهردگی شایسرته، 

 اخرتالف، او  گوهره که در مقابل این وحدت سه گوهره اخرتالف اسرت ، جز آ «ریب
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رِینَ وَ » که است الدین ق ل اختالف كَرا َ النَّرا ُ أَّمَّروً وَاحِردَةً حَ َعَردَ اللَّرهُ النَّ ِيِّرينَ مُ َ رَ

 احتمرا  ،احتمرا  یک بود، زماهی احتما  ،احتما  یک احتما ، دو در که 1«مُْنذِرِینَ

 و دیرن کهاین از ق ل بودهد، گمراح همه مکل ا  مثالً که زماهی احتما  در. بود یط ع

 داشتند وحدت؛ اختالف و داشتند وحدت برسد، ها  ه آب یروردگار طرف از شریعتی

 کره الحا  ط يعو به داشتند اختالف و. ه ود برای هيچ کدام وحی هدایت ،ضاللت در

 گروهری شردهد مؤمن گروهی. رحت بين از دتوح ،آمد دین بعد. دارد اختالف اهسا 

 بيایرد، دیرن کرهاین از ق رل. الدین عن اختالف ؛شد حاصل دومی اختالف جااین. هه

. هياورهرد ایمرا  گروهری و بياورهرد ایمرا  گروهی که هداشت معنا الدین عن اختالف

عرد بُ ،هستيم بحد حا  در زماهی عدبُ در– آمد هرباهي شریعت اولين که هنگامی ولکن

 و شردهد مرؤمن گروهری آمرد، هال ير شرریعت اولرين -اسرت دیگرری مطلب زماهی غير

ولکن، این دو دسته که  .الدین عن اختالف شد این. ماهدهد باقی خود ک ر در گروهی

با هم اختالف دارهد کدام اختالف عن الدین دارهد؟ کساهی که دین را ق و  هکردهرد، 

الف عن الدین هدارهرد، اخرتالف عرن الردین در اما کساهی که دین را ق و  کردهد اخت

 شرریعت کرهاین از این دو دسته است. در ميا  این دو دسته، اختالف عن الدین، ق رل

. ه رود کرار در مرثالً دینری ورو  هداشرتند؛ الدین حی و الدین عن اختالف هااین بياید

 .ضاللت در وحدت و بود خودشا  بين اختالحات
تالف عن الدین حاصل شد. اما گناح بر کدام گروح اسرت؟ بعد از اینکه دین آمد اخ

درسرت اسرت  ،آ  گروهی که دین را هپذیرحتند. و اما گروهی که دین حق را یذیرحتند

ند، اخرتالف هسرت او ، اهل حق با اهل باطل مختلرب هدست باند هست ها مختلباین

ختالف دارهد دارهد، اهل باطل با اهل حق، اما هر دوی اهل حق و اهل باطل وو  ا

 ،ندهست ای که مخالب حقاما آ  دسته ،ند؟ هخير، اختالف حاصل استهست گناهکار

هستند که اختالح ا  مقصر است، ولکن کساهی که حق را یذیرحتند که مقصرد  هاآ 

 اهد. این اختالف دوم، که اختالف عن الدین است.را یذیرحتهال ی اصلی 

، توراف حی الدین حاصل کردهرد. حری الترسوم، کساهی که دین را یذیرحتند اختال

، اختالف تقصير ها اختالحات در برداشت ؛اختالف حی الدین حی اإلهجيل، حی القرآ .

های از کتراب شرریعت اسرت قصرور  ها قصور ، اختالحری کره در برداشرتدر برداشت

لکرن اخرتالف حری هيست. خيلی هم کم است. ومورد سرزهش اصالً بدو  تقصير، این 
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لرردین، حرری الترروراة، ورره بررا تحریررب ل حرری و ورره بررا تحریررب معنرروی، عنادهررا و ا

ها، برا کار بود، با هو  آ  هایی که احياهًا با بعضی از احکام شریعت حق درعداوت

 هرااین، با هر وه مناحات داشت، و هاآ  ، با است ادح مالیهاآ  ، با مقامهاتجارت آ 

کردهرد. ایرن اخرتالف حری  غيررحورات و اهجيل و علمای دین بودهد که تحری اتی در ت

 الدین است.

طور که در اخرتالف عرن الردین، گناهکرار کسراهی بودهرد کره دیرن را لکن هما و

ها که یذیرحتنرد کره بره حرق رحتنرد، کرذلک در اخرتالف حری الردین، هپذیرحتند، اما آ 

کره یرا این گناهکار کساهی هستند که درست سراغ تورات هرحتند. درست معنا هکردهرد

تورات درست را هخواستند به دست بياورهد. یا تورات درست را تحریب کردهرد. زیراد 

علمرای خيرر  سوء هستند و علمای خير هستند. یجا علماکردهد، کم کردهد که در این

دریاحت  )ع( را آهگوهه که هاز  شد بر موسی )ع( کساهی هستند که مثالً تورات موسی

ف حی الردین و ح ميدهد و ح ماهدهد و عمل کردهد. این اختالکردهد و تحریب هکردهد 

یرک  کردام اخرتالف اسرت؟ ال تره ،حرمایرداختالحی که قررآ  شرریب مرذمت میاست. 

از هزو   ها ق لاختالحی هست که منقصت است و مذمت هيست. اختالحاتی که اهسا 

یرد شرریعت و اهد و هست، این مذمت هيست. بلکه باداشته وحی و من ای وحی، ط عًا

دین بياید تا این اختالف از بين برود. آ  مطلب دیگرری اسرت، در آ  بحرد هرداریم. 

ولکن، بحد ما در اختالف عن الدین است و اختالف حی الدین، شرریعت حقره ال ری 

یذیرد، کساهی ح مد و میکه آمد، با ادله و براهين قاطعه بالغه که هر کس بخواهد می

 1« اسْتَيْقَنَْت َا أَْه َّسرُ ُمْوَ جَحَدُوا بِ َا وَ»حجت بالغه ال يه که  خالف که ق و  هکردهد بر

دین کردهد. و اما کساهی که دین را ق و  کردهد کره ایرن مطل ری اختالف عن ال هااین

 .هيست

، دین را یذیرحت ولی ضد دیرن حتروا تر استشود گ ت م مکه به یک معنا می دوم

که  هاآ ، قرآ  را، شریعت صحب را، شریعت هو، را، داد. شریعت تورات را، اهجيل را

یذیرحتند، اما باز دو گروح یا وند گروح شدهد. گروهی راح مستقيمی را که او  یيمودهد 

کره او  یيمودهرد ایرن اسرت کره شرریعت یيغم رر زمرا  را  یادامه دادهد، راح مسرتقيم

 یذیرحتند. این مرحله أولی.
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ه دادهرد، کرم و زیراد هکردهرد، تحریرب ل حری مرحله دوم، صراط مسرتقيم را ادامر

هکردهد، تحریب معنوی هکردهد، تحریب علمری و عقيردتی و عملری هکردهرد. در هريچ 

ی باشد، اختالف به اختالف کووکعدی از ابعاد، مقصر هيستند. اگر ويزی هم باشد، بُ

-وصًا در شریعت قرآ  عررض مریقصور است که آ  هم بسيار بسيار کم است، مخص

اگرر سرالم  اما کساهی کره دیرن را در او  یذیرحتنرد ولری سرالم هپذیرحتنرد، زیررا کنيم.

ه رود.  1«بِر َعْ ٍ هَْك َّررُ وَ بِر َعْ ٍ هَّرؤْمِنُ»هم سالم بود. دیگرر  یذیرحته بودهد استمرار آ 

ها ها و هو ها قوی ه ود، هنوز هویند و ایما  آ وو  دین را در او ، سالم هپذیرحت

، م رتال در کرار برود هرااین یو عنواه هاآ های مادی ها و مصلحتا ها و عنوو مقام

و بد معنا کرد ، عوض کرد  ال اظ، عروض کررد  معراهی،  کردهد خود را به تحری ات

حَ َدَى اللَّهُ الَّذِینَ آمَنَّوا لِمَا اْختَلَ َّوا حِيهِ مِنَ اْلحَقِّ بِإِْذهِهِ وَ »جا اختالف حاصل شد. این

یس اختالف کالً، اگر مقصر باشد برد اسرت،  2«دِي مَنْ یَ َاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍاللَّهُ یَ ْ

بررد دارد و برردتر، و امررا اگررر اخررتالف قاصررر باشررد ورره؟ مثررا   بررين ال اللررين،  امنت رر

 .اختالحاتی که مسلماها  در مذاهب اسالمی دارهد اواً

 هست؟ در قرآ  3«اْلعِْلمِ مِنَ جاءَكَ ما بَعْدِ»این  -
را  ه قر الً آیرات آ که علم آمرد برر خرالف علرم عمرل کردهرد کراز اینبعد ، بله -

آیره بقررح اسرت. « حَ َدَى اللَّهُ الَّذِینَ آمَنَّوا لِمَا اْختَلَ َّوا حِيهِ مِنَ اْلحَرقِّ» م صل خواهدیم.

که علم بعد از این 5« ُمْبَْغيًا بَيْنَ»این مکرر شد،  4«اْلعِْلمُ جاءَهُمُ ما بَعْدِ مِنْ»آیه دیگر که 

تنازع کردهد و « بَْغيًا بَيْنَ ُمْ»از طرف حق آمد و علم ثابت کرد که این کتاب حق است 

ده را   بره ای کرهای که یوشاهدهد اختالف غلط و آ  دستهحق را یوشاهدهد. آ  دسته

حق رحتند، ط عًا آ  کسی که ده ا  حرق بررود اخرتالف دارد برا آ  کسری کره ده را  

 رود.طل میبا

وره عرن الردین و وره حری  ن تقصيرٍ، بسيار است و زیراد اسرت،حاا، اختالحات ع

الدین، در اصل شریعت، و ا سيما آ  اختالحی که باید کمتر باشد و متأس اهه زیرادتر 

م است و هيچ کلمه و است، ع ارت است از اختالف حی القرآ ، که قرآ  کتاب معصو
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لو و عقب هيست، کتاب معصوم است الی یوم الردین، ، عوض ه دح و جای در آ هقطه

، و در هرر مرذه ی، اخرتالف حتراوی غيررح مع ذلک اختالف مذاهب، حق ی، عقيدتی و

و اخرتالف حتراوایی کره علمرای دارهرد  ایی که علمای سرنی در احکراماختالحات حتاو

ختالف هيست، ا است، عن قصورٍ این اختالحات عن تقصيرٍاکثر ، دارهد شيعه در احکام

اسرت. و اخرتالف در احکرام هرم،  بلکه کالً عن تقصيرٍ ،است مذاهب هوعًا عن تقصيرٍ

وَ اعْتَصِمُوا بِحَ ْلِ اللَّهِ جَمِيعرًا »کم است. اگر وناهچه  زیاد دارد، عن قصورٍ عن تقصيرٍ

مدارا  شيعه و سنی و غير و غيرر و غيرر اگرر شد و شرعدرست محقق می 1«وَ اَ تَ َرَّقَّوا

 جرا کره ممکرن اسرت،خواهند شریعت حقه اسالميه را درست دریاحت کننرد ترا آ می

رحتند جميعًا، با م اورت، با حکر. هدف اگر حرق برود خيلری همه سراغ کتاب اهلل می

بعرد از ت کرر و بعرد از شروری  هرا رصد بسيار کمی بود کره اختالحرات آکمرهگ و د

حرام است، این ونين اسرت، آ  ونرا   آ  ،این واجب استکه بماهد. اما اختالف این

هرا، قلرتو ها، روایات، احکرار، خيراات و إ  قلرت ، ش رتتابه حساب اجماع است،

است. این مطل ری اسرت کره بارهرا عررض کرردیم منت را بره  این اختالحات عن تقصيرٍ

 های گوهاگو .و رح

امرا در کنرد، ست که بسيار اختالف را مذمت میدر قرآ  شریب، آیات مقدساتی ا

و مذمت هکند یا هيست، یا در مقابل آ  ب ود  شریب جایی که اختالف قاصر در قرآ 

کنرد. کسراهی کره اخرتالف کردهرد، یعنری خرود آیاتی است که اختالف را مرذمت مری

همه « مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ اْلعِْلمُ»عد او  بُ 2،«اْل َيِّناتَّ جاءَهُمُ ما بَعْدِ مِنْ اْختَلَ َّوا»کردهد، 

جا، تقصير است. ، قصور هيست در این«اْختَلَ َّوا»، بعد حقعالم شدهد به شریعت  هاآ 

برردا  دادح اسررت، صررد درصررد  تقصرريریررس کررل اختالحرراتی کرره قرررآ  شررریب عنرروا  

هرم بره  و هرم مرورد مرذمت هيسرت اسرت. اخرتالف عرن قصرورٍ اختالحات عن تقصيرٍ

مدارا  حکرر و صرلب شرریعت، شررعمحور اصرل شرریعت ای کم است که اگر بر اهدازح

-کرم مری عن قصرورٍ هاقت کنند، بسيار بسيار اختالحات آ کنند و بعد شور کنند و د

حلذا کل آیراتی کره اختالحرات بعرد التکليرب و اختالحرات بعرد هرزو  الروحی و  .شود

مقصر  عن ای منت ا دسته ،است ذکر حرمودح، اختالحات عن تقصيرٍرا  ال يه حجت بينه

 هه عن الدین اختالف کردهد و هه حی الدین. عاداًای و دسته یا حی الدین الدین
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 1«وَ لِرذللََِ خَلَقَ ُرمْ»آ  آیاتی که صرح ت کرردیم از جمله در قرآ  شریب، گذشته 

 3«وَ لَوْ شَاءَ رَبُّرََ لَجَعَرلَ النَّرا َ أَّمَّروً وَاحِردَةً» ز آ  دارد ا ق ل 2«وَ اَ یَزَالَّو َ مُْختَلِ ِينَ»

یکری ب رود  که تمام شررایعو اج ار، و هم در این تسييراین دو استحاله است، هم در 

لرذلک « وَ اَ یَزَالَّو َ مُْختَلِ ِينَ إِاَّ مَنْ رَحِرمَ رَبُّرََ وَ لِرذللََِ خَلَقَ ُرمْ» .، هر دوبرای همه

 ؟ ذلک اشارح به دور است. در آ  مطل ی که بسيار دور است و قروی اسرت و مررادهو

هرا و هرا و خرودراهیاست و مخصوص است و از دسرتر  شر وات و إهتيرت و أهاهيرت

دور  4«اْلكِترابُ ذلِرََ»کره قررآ  هرم کما این -دور به این معنا–ها دور است خودبينی

هرای مرا، بره های مرا، ظراهربينیی، هزدیک است به هووه هزدیک است به مااست. آ 

و از هحر حجت هزدیک است حق اسرت، در  وه دور استها و ش وات، و آ حيواهيت

 وه وحدتی؟« للوحدة حی الدین خلق م« »وَ لِذللََِ خَلَقَ ُمْ»جا هم این

 وحدت در دین است؟ رحمت که یکی از مصادیق آ  -
 رَحِرمَ مَرنْ إِاَّ*  مُْختَلِ ينَ یَزالَّو َ ا وَ» بله، عمدح وحدت، وحدت در دین است. -

 أَّمَّروً النَّرا َ لَجَعَرلَ رَبُّرََ شراءَ لَروْ وَ»  ، آیره ایرن اسرت119 و 118ات آیر 11سورح « رَبََُّ

« رَبََُّ»هيست. « العالمين لو شاء ربّو »رد حساب دا «رَبََُّ»، «رَبََُّ شاءَ لَوْ وَ» ،«واحِدَةً

که در بساط بحد است به عنوا  محرور کلری، ربوبيرت شررعيه قرآهيره اسرت وو  آ 

، اگرر خردا برر حررض )ص(بزرگروار  ای محمرد «رَبََُّ شاءَ لَوْ وَ»دیگر، اصل این است، 

قيامرت، امرت واحردح  تو و تا خواست همه مکل ين را از طو  خط از آدم تامحا  می

همين شریعت را قررآ  ای که به اج ار، وه امت واحدح یداد. وه امت واحدحقرار می

ا از او  ترا آخرر، و وره امرت ی باإلج ار باشد شریعت قررآ  ر. وه امت واحدحاز او 

 لَروْ وَ» هره ولکرن که شریعت قرآ  را از او  تا آخر به اختيار. ی باإلختيار باشدواحدح

 ا وَ»ذمت اسرت، اینجرا مر« یَزالَّرو َ ا وَ»بعد وره؟ « واحِدَةً أَّمَّوً النَّا َ لَجَعَلَ رَبََُّ شاءَ

مختل رين در وره؟ مختل رين عرن الردین،  «مُْختَلِ رينَ یَزالَّرو َ ا»أمم، کل أمم، « یَزالَّو َ

 رَحِرمَ مَرنْ إِاَّ*  مُْختَلِ ينَ یَزالَّو َ ا وَگوید. مختل ين حی الدین، هر دو اختالف را می

 رح اختياری است، ق و  شریعت اختياری است،  هااینطور که اختالف هما « رَبََُّ

برا خداوهد رح هيست، مگر کساهی که هم گت« رَبََُّ رَحِمَ مَنْ إِاَّ»شریعت اختياری است 
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هرای اخرتالف ها از ایرن سرياهچا توجه کند، که این هاآ رحمت خاصه رحيميه به 

 بيرو  بيایند.

حرق و باطرل  که برين کسراهی کرهکه حق را ق و  کردهد. برای این هااینها؟ کدام

، ولری توزیع شدح، گروهی حق را یذیرحتند، گروهری باطرل را، هرر دو اخرتالف دارهرد

اختالف کساهی که اختالف عن الدین یا اختالف حی  ؟مذموم استیک اختالف کدام 

الدین کردهد. اما کساهی که دین را یذیرحتند و استمرار دین را هم یذیرحتند و اختالف 

ند ولی اختالف واقعری اسرت. اصرالً هست مختلب هاآ  ،عن الحق و حی الحق هکردهد

 را آورد،اهد، به وه؟ حق خود اه ياء اختالف اهداخته خود خدا اختالف اهداخته است،

یذیرهرد و گروهری خيرر. یرس آ  محرور اصرلی بلکره محرور کلری گروهی حرق را مری

 سروی سرزهش و مذمت، کساهی هستند که حی الردین عرن الردین اخرتالف کردهرد، بره

 باطل رحتند، یا حق و باطل را مخلوط کردهد.

 ؟است اطر رحمت خاصه است یا وحدتخه ب« وَ لِذللََِ خَلَقَ ُمْ» -
 منت ا م مِ رحمت وحدت در دین است. ،رحمت وحدت است -
 شود؟یعنی رحمت خاصه به معنای اعمش شامل وحدت هم می -
 بله، وو  دو رحمت داریم. یک رحمت عامه است و یک رحمت خاصه. -

 دارد؟ یاین رحمت خاصه مصادیق مختل  -
دارد، مصادیق حردی دارد  یکه مصادیق مختل بله، آ  وقت این رحمت خاصه  -

ایرن  ي ی ع ارت است از شریعو اهلل.و مصادیق اجتماعی. مصادیق اجتماعی کلی تکل

دار در أصدق مصادیق است. أصدق مصادیقی که وحردت را بره طرور عميرق و ری ره

، هرر ت ال ری راکند ع ارت است از شریعت ال ری. همگرا  شرریعميا  مردم ح ظ می

ای، هر رهگی، هر زباهی، هر جایی باشند، این به طور کلی اختالحرات هر طای هقومی، 

 برد.از بين می ار تقصيری
حَ َدَى اللَّهُ »که در آیه بقرح هم کما این« رَبََُّ رَحِمَ مَنْ إِاَّ*  مُْختَلِ ينَ یَزالَّو َ ا وَ»

رَاطٍ الَّذِینَ آمَنَّروا لِمَرا اْختَلَ َّروا حِيرهِ مِرنَ اْلحَرقِّ بِ اءُ إِلَرى صرِ إِْذهِرهِ وَ اللَّرهُ یَ ْردِي مَرنْ یَ رَ

تَقِيمٍ  النَّررا ِ وَ اْلجِنَّرروِ مِررنَ جَ َرنَّمَ لَأَمْلَررأَ َّ رَبِّررََ كَلِمَرروَّ تَمَّرْت وَ خَلَقَ ُررمْ لِررذلََِ وَ»، «مُسرْ

 حساب است. دو حساب است.  روی ؟ گترح که هيست.وه« لَأَمْلَأَ َّ«. »أَجْمَعينَ

آید یک مسئله شرریعت، یعنری روی حسراب یک مسئله تکوین در کار میاینجا  -

وجود یيدا کردح و وجود یيدا خواهرد کررد. یرس « مُْختَلِ ينَ یَزالَّو َ ا وَ»تکوین، هما  



8 

 

اهد که این اختالف را به این ربط دهيم، یعنی حقيقتًا همگا  آحریدح شدح« ذلک»اگر 

 را داشته باشند. 
 که محا  است.این -
 خرح حق معلوم است.باا -
کند. آیرا که محا  است. وو  غایت وحدت است. خدا از وحدت تعریب میاین -

اما غایت  کند،بر هدایت اج ار همیطراب؟ اصل تکوین غایت خدا، وحدت است یا اض

هرا ويسرت؟ منت را غایرت ت رریعی اسرت هره غایرت تکروینی. خداوهد از خلقت اهسا 

ایرن کرار را « واحِردَةً أَّمَّروً النَّرا َ لَجَعَرلَ رَبََُّ شاءَ لَوْ وَ»کرد  ب ينيد، او  خداوهد خلق

و هره اج رار. یرس وره کرار « واحردةً شرعوً»هکرد، هه « واحِدَةً أَّمَّوً»هکرد. جعل تکوینی 

اءَ »هایی در ادواری حرستادح کردح است؟ خداوهد، شریعت اءَ حَْليُرؤْمِنْ وَ مَرنْ شرَ حَمَرنْ شرَ

ممدو، اسرت یرا اختالحاتی که حی الدین و عن الدین دارهد  بعد وه؟ بعد آیا 1«حَْليَْك َّرْ

 «.مُْختَلِ ينَ یَزالَّو َ ا وَ»حرماید  مذموم؟ می

 خودش این را آحرید. -
خداوهد ما را مج ور به اختالف هکرد، خداوهد مرا را آحریرد  را دادم.جواب شما  -

يرار حرق را تکرذیب کرن، امرا آیرا اختيرار رد به اختيار، به اختيار حق را بپذیر، به اخت

 کرد  حق و ق و  کرد  باطل را خدا خواسته است ت ریعًا؟ 
 این را هخواسته است. ،هه -
 أحسنت.بله،  -
 .خواهيم این را بگویيمشود. ما میتالف است که حق روشن میولی در اخ -
 2«أَْه َّسرُ ُمْ اسْتَيْقَنَْت ا وَ بِ ا جَحَدُوا وَ»ح ميدم. ولکن کساهی که حق را ح ميدهد  -

 ند؟هست ند یا مذمومهست ها ممدو،این
 مذموم هستند. -

. خداوهرد بررای ممردو، آحریرد، برای مذموم هياحریردخدا خوب،  بسيار !أحسنتم -

« رَحِرمَ مَرنْ إِاَّ*  مُْختَلِ رينَ یَزالَّو َ ا وَ» منت ا مذموم و ممدو، هر دو اختياری است.

که مختلب هستند مورد رحمت هيستند، کساهی که اخرتالف  ییهاآ  یعنی وه؟ یعنی

هرا مرورد رحمرت ایرن« ا اختالف حی الحق و ا اخرتالف عرن الحرق»از حق هدارهد 
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؟ یرا هسرتند اهرل حرق هرااین ،ندهسرت هستند. کساهی که مورد رحمت رحيمری حرق

 رد عذاب هستند و مورد رحمت هيستند؟ بيّن است دیگر.کساهی که مو

« رَبُّرََ رَحِرمَ مَرنْ إِاَّ»، این کنيدتوجه « رَبََُّ رَحِمَ مَنْ إِاَّ*  مُْختَلِ ينَ یَزالَّو َ ا وَ»

خواهد بکند؟ همي ه اختالف دارهد در وره؟ در شرریعت. ورو  بحرد در وه کار می

در کرار، در وره؟ در اح «واحِردَةً أَّمَّروً النَّرا َ لَجَعَرلَ رَبُّرََ شاءَ لَوْ وَ»کرد شریعت است. 

 «.مُْختَلِ ينَ یَزالَّو َ ا وَ»  بعد عقاید، در اعما ، در شریعت، اصل شریعت است.

 کرد. خواست این کار را میاگر می« شاءَ لَوْ وَ»جا است. ه همينبزهگاح مسئل -
کنريم. ب ينيرد، ت ریعًا که خواسته است، تکوینًا داریم بحرد مری مستحيل است. -

بحد ت ریع. در تکوین، م يت تعلق هگرحتره، در ت رریع  یک بحد تکوین است و یک

 تعلق گرحته است. حرقش این است دیگر. ،ورا
 ؟م يت هيست« خَلَقَ ُمْ لِذلََِ وَ» این -
-همي ه اختالف دارهد. دارد مذمت مری« مُْختَلِ ينَ یَزالَّو َ ا وَ» رسيم.حاا می -

اختالف را مذموم قرار دادح  ًایب، کلتکه در قرآ  شرکند. به دو دليل  به دليل او  این

در کرل قررآ  شرریب،  غيررح و« اْختَلَ َّروا لِمَرا آمَنَّروا الَّذینَ اللَّهُ حَ َدَى بَيْنَ ُمْ بَْغيًا»است 

دو « رَبُّرََ رَحِرمَ مَرنْ إِاَّ»اختالف عن الدین و حی الدین را مرذمت کرردح اسرت. ثاهيرًا 

« رَبََُّ رَحِمَ»آیا . «رَبََُّ رْحِمَیَ مْلَ»و یک دسته « رَبََُّ رَحِمَ»شوهد  یک دسته دسته می

خردا خلقرت کرردح اسرت کره  ؟«رَبُّرََ رْحِمَیَ لَمْ مَنْ»یا مقصود است از خلقت ت ریعًا 

ولری رحمرت مجراهی  ،غضب کند؟ یا خلقت کردح است که رحمت کنرد ،رحمت هکند

 و خداوهد رحمت کند.ار که ما در راح حق قدم بگذاریم خير، رحمت از روی اختي

 هم همين است؟ 1«وَ مَا خَلَْقتَّ اْلجِنَّ وَ اْلإِْهسَ إِاَّ لِيَعْ ُدُو ِ» -
ونرين آیراتی کره و هم« وَ مَا خَلَْقتَّ اْلجِنَّ وَ اْلإِْهسَ إِاَّ لِيَعْ ُدُو ِ»ونين. هم بله و -

ه مربوط به معرحت اسرت، غررض از خلقرت، غررض ت رریعی، ع رادت اسرت. تکروین بر

 رَحِرمَ مَرنْ إِاَّ*  مُْختَلِ رينَ یَزالَّو َ ا وَ»ع ادت است. ولی ت ریع  ،صورت اختيار است

خردا یرک بنرد را کره  یعنی لإلختالحی که مرحوض اسرت «خَلَقَ ُمْ لِذلََِ وَ» بعد« رَبََُّ

 یراخير، غایت خداوهد یع دو  است، یع دو  کره  خواهد؟خواهد و یک بند را همیمی

وَ تَمَّرْت »یذیرهرد. ایما  را می هااین کند و به اختيارای میل حا  عدحامرحمت را ش

 «.كَلِمَوَّ رَبََِّ لَأَمْلَأَ َّ جَ َنَّمَ مِنَ اْلجِنَّوِ وَ النَّا ِ أَجْمَعِينَ
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 کند.وارد میاشکا  را  این «رَبََُّ رَحِمَ مَنْ إِاَّ»این استثناء  -
 کند. اشکا  را رحع می -
 .خواهد رحمت کندای همیخواهد رحمت کند و به یک عدحای میعدح به یک -
کند؟ به کسی که خودش بخواهد بره او جواب دادح است. به وه کسی رحم می -

اج ار را رحع کرد. « شاءَ لَوْ وَ»دیگر،  را رحع کردرحم شود. اج اری هيست. وو  اج ار 

آیم. این دم بيا، من دح قدم میاختيار است. کسی که اختيار کند رحمت حق را، یک ق

 است قضيه.
اگر خداوهرد اخرتالف در  یک؛جا وند مطلب است. بعد راجع به رسل، ب ينيد، این

ورا وند شریعت درست کردح است؟ جواب  در هرر زمراهی بررای  ،خواهدشریعت همی

کل مکل ين حقط یک شریعت است. یس اختالف ويست؟ کساهی که در زما  شریعت 

که اهجيرل بيایرد، وررا اخرتالف کننرد؟ ایرن یرک بودهد و رحتند ق ل از این )ع( موسی

بعرد عيسری آمرد اهجيرل  ،شریعت است، اما کساهی که در زما  شریعت ترورات بودهرد

یس  را ق و  کنيد.گوید آ  رحت و این آورد، باز ورا اختالف کنند؟ وو  خداوهد می

هی یرک شرریعت حراکم اسرت در هر زماهی یک شریعت حاکم است. وو  در هرر زمرا

ح اخرتالف را ت رریعًا د؟ خداوهد مرادّنبنابراین ورا اختالف کن 1«آتاكَّمْ ما حي لِيَ ْلَّوَكَّمْ»

 اللَّرهِ بِحَ ْلِ اعْتَصِمُوا وَ»که رمز وحدت است در قرآ  شریب هم ایجاد هکردح است. آ 

 عد.این خطاب به کل مکل ين است، این در این بُ 2«جَميعًا

گاهره اولروالعزم هسرتند یرنج ه روت گاهه که اه يراء یرنجوم  آیا این شرایع ینجعد دبُ

است؟ ینج مخالب با هم است؟ یرنج گوهراگو  اسرت؟ هخيرر، آیرات بسرياری در قررآ  

، حامل رسالت هستند حرماید که اه ياء، ه وت واحدحریم که این مطلب را میشریب دا

 ، ایرنای حررق کنردلو أشرکا  ترا اهردازح. رسالت برای ع ادت خداوهد، وهستند واحدح

ند، ایرن ه ریِّ وسرط، مصردِّق ق لری، هسرت مطل ی هيست. و لرذا اه يراء مصردِّق یکردیگر

دِّقًا لِمَرا »مصدّق بعدی. ه یّ او  مصدِّق بعدی إلی آخر، و ه یّ آخر خاتم الن يين  مُصرَ

 برا هرم اخرتالف دارهرد در اصرل هراایناگرر  3.«بَيْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَ آتَيْنَاحُ اْلإِْهجِيرلَ

کنرد رباهيره، وررا تصردیق کننرد همردیگر را؟ وررا مرحروم هرایينی تکرذیب می رسالت

مرحوم شيخ را در حرال  مسرئله؟ مرحروم شريخ، مرحروم صراحب جرواهر را در حرال  
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واحد هيست، وحدت هيست، یا قصور  یا تقصير  اختالف دارهد، رسالت مسئله؟ وو  

ياء هه قصور  اختالف دارهد و هه تقصير . تقصرير هيسرت ورو  آهچره را کره بره اما اه 

ن، کنند در زمرا  معريّبيا  میوارد شدح است، وحی از حضرت حق س حاهه و تعالی 

عصرمت  ،هيست اش وحی است. تقصيرکه همهقصور هم در کار هيست به حساب این

که مخصوصًا در  ا  ما علمااش وحی است. اما در ميوو  همه ؛است و قصور هيست

آ   اسرت، ن حضريلتایگوید می کند، اورد می گوید، اومی آید إ  قلتاصو ، این می

طور رد رد رد، این اختالف اختالحری اسرت کره تکرذیب اسرت. کند، و همينرا رد می

لريس مرن دأب »یرا « کلیتضحک به الثت ممّا»تکذیب است که هر کسی تع يراتی دارد. 

ایرن تقصرير اسرت و بسرياری از آ  قصرور اسرت. هوع ها، یا همين حرف« المحصلين

اگر صاحب جرواهر قصرور  ؟«تضحک به الثکلی»گویی برادر! اگر تقصير است ورا می

تواهيرد بگویيرد قصرور اسرت؟ بایرد کنيد و همریاست و هتواهسته ب  مد ورا مذمت می

-ت اح ح ميدید، وررا مریبگویيد تقصير است، تقصير شاید از شما باشد. شاید شما اش

  ؟«تضحک به الثکلی»گویيد 

 ]سؤا [ -
خندد. ز  که ه اید يد  است میییعنی زهی که در حا  زا ؛«تضحک به الثکلی» -

 بخندد.
 ]سؤا [ -
عد. قرآ  شریب دو آیه دارد بعد از ذکر کل اه يراء. راجع به رسل، این یک بُبله.  -

وَ إِ َّ هلذِحِ أَّمَّتَّكَّمْ أَّمَّوً وَاحِردَةً وَ أَهَرا رَبُّكَّرمْ » د حرمایخدا می کند. یک مرت هآخر حرق می

ند، یرک هسرت بعرد کره یرک شرریعتبه مثالً هو، باشد و اه يراء  خطاب «مکَّ» 1«حَاتَّقَّو ِ

حرماید اه يایی را با دعوات ا  بره ، یک مرت ه خير، خداوهد ذکر میاست طورمرت ه این

 «.و إِ َّ هلذِحِ أَّمَّتَّكَّمْ» کند گوهاگو ، بعد خطاب می ، یا به طور مختصر، یاطور م صل

إِ َّ هلرذِحِ أَّمَّرتَّكَّمْ أَّمَّروً   »92، آیره 21قرآ  را باز کنيد. در سورح اه يراء، سرورح  ،دو آیه

رب واحد است. ع ادت هم، ع ادت رب اسرت. شرما هرم « وَاحِدَةً وَ أَهَا رَبُّكَّمْ حَاعْ ُدُو ِ

ين بره هرا هرم همره مکل رين هسرتند، مکل ردای واحد، امرترسلی هستيد از طرف خ

« بعرد عررض ابرراهيم و اسرحاق و یعقروب»جرا هوشرتم  اینبندح ع ادت خدای واحد. 

بره معررض  ایرن را« بعد عرض ابرراهيم»ب ينيد، ابراهيم، دومين یيغم ر اولوالعزم است، 
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«. لروط و هرو، و اسرحاق و یعقروب و»... است که ابراهيم وه کرد و وه شد وگذاشته 

و سرليما  و  داودو  و هرو،»است،  هااین، وو  هو، ق ل از ظاهر  خالف ترتيب است

إِ َّ هلذِحِ أَّمَّرتَّكَّمْ أَّمَّروً » «و زکریا و یحيی ایوب و اسماعيل و ادریس و ذالک ل و ذالنو 

؟ خطاب به کل حاملين رسالت است. تمرام کسراهی خواهد بگویداین وه می« وَاحِدَةً

 اسرت. 1«الرُّسُلِ مِنَ اْلعَْزمِ أَّولَّوا»اصلی که از  حمل کردهد رسالت حق را، یا رسالتکه 

یعنی وه؟ « حِذِهَ»یا رسالت حرعی که تابع ولی عزم ق لی یا زما  خودشا  هستند، این 

داریرد  هراآ یعنی کل مکل ين، کل مکل ين که شما دعوت رسرالتی بره سروی « حِذِهَ»

یعنی امت هو، و ابراهيم و موسی و عيسی و خاتم الن يين  !هستند. عجب أمت واحدح

؟ بله، وحدت دارهد در رسالت واحدح، ع ادت واحدح، خدای هستند امت واحدح )ص(

هرا مختلرب اسرت. امرا در هرر گوید  زمرا واحد، ج ت واحدح، یس ورا اختالف؟ می

کسری بيایرد و  اگررزماهی، شریعت حق که آمد همه باید ت عيت از شریعت حق بکنند. 

اسرت کره در هتيجره بایرد شرریعت  حند، رسرالت واحردهست بگوید  وطور امت واحدح

اخرتالف صروری  ،دارهد؟ اختالحات خيلی کرم اسرت اتیکه اختالحواحدح باشد با این

 . کنيمعرض می است. اختالف صوری را

ا ترا اخرتالف یيردمن گ تم به زحمت بعد از ینجاح سا  که روی این کار کردم، دح

تا اختالف در شریعت تورات و قرآ  که اصل شرایع متراميرو اططرراف حرق هکردم. دح

س حاهه و تعالی که احکام بسيار زیاد دارد و شریعت أم هستند که شریعت تورات او  

ترا حکرم مرا هتواهسرتيم یيردا کنريم کره اصرالً و شریعت قرآ  آخر و الی یوم الدین، دح

اختالحرات دیگرری در کرار اسرت، اختالحرات بره  اختالف صروری داشرته باشرند، اگرر

اسرت، زیراد کررد  اسرت، کرم کررد  حساب تحریب است، جعل است، بد معنا کرد  

-ها را برداشته و بر سر علمای ی ود و هصاری میقدر قرآ  شریب، شالقکه این است

  شود کهکنيد؟ عرض میزهد که ورا شما تحریب می

 هُوَ یَقَّولَّو َ وَ» 2،«اللَّهِ عِْندِ مِنْ هذا یَقَّولَّو َ ثَّمَّ بِأَیْدی ِمْ اْلكِتابَ یَْكتَّ ُو َ لِلَّذینَ حَوَیْلٌ»

 الی غير ذلک. و 3«اللَّهِ عِْندِ مِنْ هُوَ ما وَ اللَّهِ عِْندِ مِنْ

تروا  کره در دسرت هيسرت وطرور مریآ  تورات اصلی که در دسرت مرا هيسرت، -

 مقایسه کرد؟
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جرایی کره م؛ وو  قرآ  مُ َريمِن اسرت. قررآ  شرریب، آ کنياز قرآ  است ادح می -

را هقل کردح است. آهجا که اصالت دارد ق و  کردح اسرت.  هاتحریب شدح است خيلی

دهنرد مثرل براب حتروا مری احياهرًاکنريم کره حتری آقایرا  و مواردش را هم عرض می

قررآ   گویند حرام اسرت،ساختن مجسمه. ساختن مجسمه اهسا  و حيوا ، آقایا  می

از  ودر شریعت تورات بودح و قرآ  هرم هسرخ هکرردح که حال  است. هص دارد در این

، وو  م ريمن است]ح ظ کردح[  ها را قرآ  در حقيقتاینهمه . است این ق يل زیاد

گوید، باشد می نه سل ی. آهچه را که بودح است و بایداست، هيمنه ایجابی دارد و هيم

ه ت مورد شاید بي تر ه اشد. آهچه را که  ،ه ت ،د باشدآهچه را که بودح است و ه ای

 کند.این را هم بيا  می ،کندرد میو قرآ   ه ودح است و جعل کردهد
 یکسا  باشد.تواهد برای همه همیآ  کليت  -
، کنيم. و ما به تورات اعتماد همیآ  مقداری که اختالف بودح را ذکر کردح است -

لرذا در ترورات دارد کره سرليما  ه صرد ز  گرحرت، وو  تورات تحریب شدح است، ح

یرسرت ش صد ه ر صيغه، سيصد ه ر هم عقدی، و برای ایرن ه صرد ز  کره همره برت

هرا درسرت کررد. ایرن را ق رو  آ  ا مذبح بررای خردایه صدتا ها، بودهد در باای تل

 .شاءاهللها را خواهيم کرد ا کنيم؟ شریعت تورات شریعت توحيد است. ولی این بحد
مؤمنرو ،  23سرورح حرماید، در )ع( را ذکر می هو، قضایایکه بعد از آ  «بعد هو،»

بعد از هو،، هو، را حرستادیم، اولين ولیّ اولوالعزم، کره « تَْترا رُسُلَنا أَرْسَْلنا ثَّمَّ»  44آیه 

دهد که شاید یک شریعت باشد از اولوالعزم، هره، تر جواب میجا ق نگآ  مطلب این

لَنا أَرْسَْلنا ثَّمَّ»د، حرمایمیهقل مقداری  را او و دعوت )ع( که جریا  هو،ز آ بعد ا  رُسرُ

ی ت سر هم، وه صاحب رسالت مستقله باشرند، و وره صراحب رسرالت حرعيره « تَْترا

ترا  ابرراهيم همره اه يراء رابعد از هو،، همه اه ياء را تا ابراهيم، « تَْترا رُسُلَنا»باشند، که 

 ثَّرمَّ»گيررد. ن همره را مریو خراتم الن يري ، عيسریتا عيسی مه اه ياء را، موسی هموسی

 «. تَْترا رُسُلَنا أَرْسَْلنا

 آیه وند؟ -
بعد موسی و هارو  را، بعرد  شود.ختم می 52 به ولی ،شودشروع می 44از ال ته  -

است و بعد هو،  وه کساهی هستند؟ «الرُّسُلَّ أَیُّ َا یا»حرماید  مسيح را، بعد از مسيح می

-وقتی قرآ  می م الن يين که در محور است.؟ خاتوه کسی استاز هو، تا مسيح، بعد 

کره  عصرر بعرد اسرتو رسرو   جا رسلی را ذکر حرمودحبعد این« الرُّسُلَّ أَیُّ َا یا»  گوید

هَي بِمَرا تَعْمَلَّرو َ یَا أَیُّ َا الرُّسُلَّ كَّلَّوا مِنَ الطَّيِّ َاتِ وَ اعْمَلَّوا صَالِحًا إِ» است خاتم الن يين
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وه کساهی هستند؟ کل مکل ين از آغراز تکليرب الری یروم  «حِذِهَ» 1،«* وَ إِ َّ هلذِحِ عَلِيمٌ

 أَمْررَهُمْ حَتَقَطَّعُروا*  حَراتَّقَّو ِ رَبُّكَّرمْ أَهَرا وَ واحِردَةً أَّمَّروً أَّمَّرتَّكَّمْ هرذِحِ إِ َّ وَ» ط عًا. القيامو

حاصرل شرد،  تقطترعت. امت یکی است، رسالت یکری اسرت، ب ينيد، مذمت اس 2«بَيْنَ ُمْ

حَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَ ُمْ زَّبُر  كَّلُّ حِرْزبٍ »مکل ين  وه کساهی؟ مکل ين.« أَمْرَهُمْ حَتَقَطَّعُوا»

 ع در کجا؟ تقطت. «بِمَا لَدَیْ ِمْ حَرِحُو َ

ایما  آورد به رسالت ای خير، دوم  ای ایما  آوردهد به رسل، عدحع او   عدحتقطت

بعد رسالت عيسی را منکر شد. سوم  ایما  آورد به رسالت موسری ولريکن در  ،موسی

خراتم الن يرين را ق رو   ،  ایمرا  آورد بره رسرالت عيسریمتورات اختالف کرد. و رار

هکرد. ینجم  به رسالت عيسی ایما  آورد ولی در خود اهجيرل عيسری اخرتالف کررد. 

الت خاتم الن يين ولکن اختالف مذه ی. در هر مذه ی ایما  ش م  ایما  آورد به رس

 ، در معرارف اسرالمی مراقررآ  شرریبامرا  ،عنوا  دليل او  هست بهبه رسالت قرآ  

 .«حَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَ ُمْ زَّبُر  كَّلُّ حِْزبٍ بِمَا لَدَیْ ِمْ حَرِحُو َ»هيست.  مورد استناد

جرا هنروز در هجب یک صح تی کردم عرام، کره اینآید که من یک ويزی یادم می

كَّرلُّ »یکی از مطال ی که عرض کرردم ایرن اسرت کره ایرن آیره را  .ه دح و حاا هر وه

شرنيدم یکری از  هر حزب گمراهی به آهچه دارد حرر، اسرت.« حِْزبٍ بِمَا لَدَیْ ِمْ حَرِحُو َ

 ایرن مرذمومهرم  یس ؟«بما لدیه حر،»ای ا  هم حزب قرآ  است و  ها گ ته بود طل ه

کنرد، مرذمت همریکره . گ تم  به آ  آهو ب رمایيد قرآ  شریب مرذمت خرودش را است

جَعَلَّروا اْلقَّررْآ َ »کره تخلرب از قررآ  دارهرد، قررآ  را ق رو  هدارهرد،  رااحزابی  کندمی

كَّرلُّ »خواهرد اسرتدا  کنرد ضرد آیره و ضرد قررآ ؟ حراا، به آیه هم که می 3«عِضِينَ

خرورد، مسريحی تکرا  ی رودی تکرا  همی«  کتابیٍ بما لدیه حرحو حزبٍکل »« حِْزبٍ

خورد، باید ما حرکت داشته باشريم خورد، شيعه تکا  همیخورد، سنی تکا  همیهمی

کره ایرن گ رت و آ  و حرکات ما حرکات یر از برکات باید باشد به سوی حق، هره این

هسرتيم،  خرود ا بر شریعت آباءگ ت، زیاد گ تند و کم گ تند، شریعت آباء ما است و م

ر کلی هخير، باید تمام آ  گيرهای دروهی و بروهی، گيرهای متصل و من صل را به طو

عن ال طرة و شریعت حق که شریعت بالغه است حق را  رها کرد و بر محور عقل آخذ

 .ق و  کرد. این هم آیه دوم
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 «.أَّمَّتَّكَّمْ هذِحِ إِ َّ وَ»حرماید  که میاین -
 کيست؟« حِذِهَ» -
 همين را معنا کنيد. -

یعنی « حِذِهَ»هما  را گ تيم. وو  ق الً هو، را حرمود با امتش، ابراهيم و همه را.  -

به همه را ذکر کردح است.  ق الً که، هذح امت واحدح هيست، ورا؟ برای این«هذح اطمم»

ْلنا ثَّمَّ»غراق قرآ  مراجعه ب رمایيد. به کل أمم اشارح کردح است. هم به عنوا  است  أَرْسرَ

 یرا»برراهيم را و اه يرای بعردی را. ونين ا، بعد، هو، را، اه يای بعدی را، هم«تَْترا رُسُلَنا

یعنی تمام این أمم که در تحت هردایت و ره رری رسرل « حِذِهَ»کل است. « الرُّسُلَّ أَیُّ َا

کنرد، ا بيرا  مریاهد. این دو آیه، رسالت واحدح و شریعت واحدح، ع ادت واحدح ربودح

 ؟حرمایيد. در وره اخرتالف دارهرداما، اختالف در ويست؟ من ب مارم شما تعجب می

مات اختالف اسرت؟ آیرا در توحيرد آیا در اصو  معارف و حروع ثابته واج ات و محرّ

هرا و ری اسرت. جنراب آدم )ع( از مرن و منمطالب دیگر ،مراحل ال تهاختالف است؟ 

کره شرکی صوم هسرتيم، توحيدشرا  خيلری برااتر اسرت، اینها که غير معبااتر از من

هدارد. ولکن هر کس به حساب آ  قدرت و استطاعتی که خودش دارد این توحيرد را 

بایررد بپررذیرد. در اصررو  معررارف کرره توحيررد اسررت و ه رروت اسررت و معرراد اسررت و بررا 

ر و ملحقرراتش، همرره شرررایع یکرری هسررتند، در حررروع احکررام، واج ررات اصررليه ا تتغيّرر

ست که برر تمرام ماتی ار، از قضا در قرآ  شریب داریم که محرّمحرمات اصليه ا تتغيّ

ی است کره برر تمرام أمرم حررام اسرت، هريچ هایأمم حرام کردیم. خواهيم خواهد. ويز

مرات و . منت را، مرا یرک محرّمرات حررام ه اشرده در آ  أمرت ایرن محرّامتی هيست کر

اصرو  شررایع و در حرروع احکرام، و یرک  ر اسرت درواج ات اصليه داریم کره ا تتغيّر

ای در حرروع احکاميره کره یرا ابرتالء مات حرعيهای است هه اصليه، محرّمات حرعيهمحرّ

باشد، حتی در شریعت واحدح. یا عقوبت  طورطور بود حاا ایناست، که وند روز این

یروم  ی که ی رود شردهد،های مادّو ار ینج آیه در قرآ  شریب، راجع به عقوبت است؛

داریرم.  ف حيواهات هخور و از این ق يل ماهای بسيار صاالس ت صيد هکن، از گوشت

-آقایا  در مورد آ  حکر کننرد بعرد بحرد مری ،تواهيم ب ماریمکه می موردیما وند 

  کنيم.
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وَ أَ ْ تَجْمَعُروا بَريْنَ اْلرأَّْختَيْنِ إِاَّ مَرا قَردْ » حرمایرد در سورح هساء مریدر قرآ  شریب 

طور ه ودح است. یس، خواهد بگوید ق الً اینرا ورا گ ت؟ می« إِاَّ مَا قَدْ سَلَبَ» 1«بَسَلَ

کند بما سلب کاری هدارد. و تمام واج اتی که ذکرر تمام محرماتی را که قرآ  ذکر می

. قرآ  م يمن اسرت بودهد طورهم همينیعنی ما سلب کند بما سلب کاری هدارد. می

د  قرآ  این است که هحر دارد به آهچه ق الً برودح، و آهچره کره دیگر، معنی م يمن بو

 ،خواهرد ب رود و قر الً ه رودحبودح است و هنوز هست که هست دیگر، آهچه حعرالً مری

گوید. آهچه ق الً تحریب شدح است که قرآ  شریب بسيار بسيار از أم رات مسرایل می

هدایت اصيل و معصوم کره ، کتاب کردحتحری ی را که اصلی باشد یا حرعی باشد ذکر 

  کامل است.آ   هيچ وقت تغير هدارد و هيمنه

 مثرل ح اسرت.در شرریعت ترورات جرایز برودجمرع برين اخترين  دليلی هداریم که -

در زما  جاهليت ق ل از هرزو  قررآ  کرردح هایی که که وقتی قرآ  هاز  شد هکا،این

 کردح است.هم ق و  را  هاآ یابرجا بودح است دیگر؟  هاآ ، بودهد
 ق و  هکردح است. ها را کهاین کردح، ق و  یی که ق و  کردح،هاآ  -
 ]سؤا [ -
کنم. حرق است بين جمع بين أختين و هکا، عرض می است. هوعق و  هکرد  دو  -

لَبَ إِهَّرهُ كَرا َ»هساء آباء.  وً وَ وَ اَ تَْنكِحُوا مَا هَكَحَ آبَاؤُكَّمْ مِنَ النَسَاءِ إِاَّ مَا قَردْ سرَ  حَاحِ رَ

در  کرههره این« مَرا هَكَرحَ آبَراؤُكَّمْ» گرذارد.سري يل همی ایگ رت.  2«مَْقتًا وَ سَاءَ سرَ ِيالً

وَ اَ تَْنكِحُوا مَا هَكَحَ آبَاؤُكَّمْ مِنَ النَسَاءِ إِاَّ »شرایع حال  بودح حاا خير، هه،  شریعتی از

وً »هه،  ب در ادیا ؟ب در جاهليت یا سلسلب وطور؟ سل« مَا قَدْ سَلَبَ إِهَّهُ كَا َ حَاحِ رَ

وً كا َ إِهَّهُ»دارد از زها بدتر. وو  در زها « وَ مَْقتًا « مَْقترًا»دیگرر  3«سرَ يالً سراءَ وَ حاحِ رَ

اءَ سرَ ِيالً»هيست. منت ا در اینجا  وً وَ مَْقترًا وَ سرَ  در شرریعتی از شررایع« إِهَّهُ كَرا َ حَاحِ رَ

وَ »در  ین بيا  کرد. امراارا حال  کردح بود که این هه؟ « آبَاؤُكَّمْ مَا هَكَحَ» هکا، خداوهد

دارد. در ترورات هرم « حاحِ َوً كا َ إِهَّهُ»است، « أَ ْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اْلأَّْختَيْنِ إِاَّ مَا قَدْ سَلَبَ

گوید. در تورات، جمع کنيم این حرف را، وو  قرآ  میهست این حرف، ما ق و  می

زمرا  برا کره هم )ع(و در تورات هست که جناب موسری  حال  داهستهرا  بين أختين

ن شریعت تورات، ایرن اشرکا  ر این زما  معيّدازدواج کرد.  دوتا از دخترا  شعيب را

                                                           

 .23نساء، آیه . 1
 .22، آیه همان. 2

 .32. اسراء، آیه 3
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ها باشد إلی یوم هداشته، وو  حکم زماهی است، اما حکم اگر بخواهد برای کل زما 

 هخير. ،الدین

 عد  در وند بُ« أَّْختَيْنِ إِاَّ مَا قَدْ سَلَبَوَ أَ ْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اْل»

اگر ی ودی و مسيحی بود و اآل  مسلما  شد و دو خواهر در ازدواج او هست،  -1

ست یرا هرر وره اجا اختيار این دو خواهر یکی باید برود و یکی باید بماهد. منت ا این

 بحد حق ی است.  ،هست

 حرام است.  ،مسلما  است اگر اآل  بخواهد جمع بين أختين کند و -2

حررام اسرت.  ،اگر اآل  بخواهد ی ودی یا مسيحی شود و جمع بين أختين کند -3

هرای ورا؟ وو  شریعت تورات و شریعت اهجيل، رحته. این یک حکرم. یکری از حکرم

د بحرد که روی ایرن بایر حکم دیگر«. وَ أَ ْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اْلأَّْختَيْنِ إِاَّ مَا قَدْ سَلَبَ»بارز 

ازدواج ز  مسلما  با غير مسلما ، کالً در قرآ  شریب، ط ق آیات   کنيم، حکم دیگر

اَ هُرنَّ حِرلل لَ ُرمْ وَ اَ هُرمْ یَحِلُّرو َ »های دیگر، این حررام اسرت. از سورح یبقرح و آیات

ای که آمدهد و هجررت کردهرد و در بلرد اسرالمی در مدینره های مؤمنهاین ز  1.«لَ ُنَّ

این است مطلب. هره « اَ هُنَّ حِلل لَ ُمْ وَ اَ هُمْ یَحِلُّو َ لَ ُنَّ»های مؤمنه د، این ز هستن

اهرد و هره آ  ند برای آ  شوهرهای ا  که م رک ماهردحهست های مؤمنه حال این ز 

اَ هُنَّ » های که مؤمن شدهدبرای این ز  اهد حال  هستندوهرهایی که م رک ماهدحش

 «.وَ اَ هُمْ یَحِلُّو َ لَ ُنَّ حِلل لَ ُمْ

کنيم، کنيم و اشارح میم صل بحد می اکه این ر 2«وَ اَ تَّمْسِكَّوا بِعِصَمِ اْلكَوَاحِرِ»یا 

مِ اْلكَرروَاحِرِ» كَّوا بِعِصررَ وَ اَ تَْنكِحُرروا »هررم برراز دليررل اسررت. در سررورح بقرررح   «وَ اَ تَّمْسررِ

رِكَوٍ وَ لَروْ أَعْجَ َرْتكَّمْ وَ اَ تَّْنكِحُروا اْلمُْ رِكَاتِ حَتَّرى یُرؤْمِنَّ وَ لَأَمَر وٌ مُؤْمِنَروٌ خَيْررٌ مِرنْ مُ رْ

اْلمُْ رِكِينَ حَتَّى یُؤْمِنَّوا وَ لَعَ ْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُْ رِكٍ وَ لَوْ أَعْجَ َكَّمْ أَّوللئََِ یَردْعُو َ إِلَرى 

ز  مسرلمه ازدواج  سرت.ااین حرام است، مرد مؤمن، حاا این مطلرب دیگرری  3«النَّارِ

کند با مرد کاحر، وه کتابی باشد وه م رک باشد، وه موحد غير کتابی که م رک هم 

هيست باشد، کالً در شریعت اسالم حرام اسرت. امرا در شررایع ق لری وره برودح اسرت؟ 

حال . جناب هو،، جناب لوط ز  م رکه داشتند، ز  حرعو ، کره در درجرات اعرالی 

 لکن همسر اوا  حرعو  بود، حرعو  در بدترین درکات ک ر بود، وای شوهر ایما  بود، 

                                                           

 .10ممتحنه، آیه . 1
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و در اسرالم  جا حرال  برودحشود گ ت در آ آسيه در بااترین درجات ایما  بود. می

است، روی آ  حکر کنيد آقایا ، احتما  دیگرر  یاحتما  دیگر ،حرام شدح است؟ یا هه

علرت معلروم شرد. « یَدْعُو َ إِلَى النَّرارِ أَّوللئََِ»حرماید که این است که مگر آیه بقرح همی

لکن ز  هو، و« ََ یَدْعُو َ إِلَى النَّارِأَّوللئِ»ورا ه اید ز  مسلما ، شوهر کاحر کند؟ وو  

تواهسرت عکس، حرعو  که همریه تواهند وادار کنند هو، و لوط را به ک ر؟ بو لوط، همی

تثناء باشد، یعنی اگرر اآل  اس دشومیو هتواهست دعوت کند آسيه را به ک ر، یس حاا 

ک شروهر کراحر م ررکی یر ای صد درصرداگر یک ز  مؤمنه ،صدیک شخصی صد در

کند بلکه ایرن ز  مرؤثر خواهرد برود، وره کسری صد اثر که در او همیبکند، و صد در

تواهد حتوا بدهد به حرمت؟ یس این یک حکم م کوک است. احکام دیگری هست می

جرا یادداشرت کرردم، ورو  وقرت کرنم و اینم براز حکرر مریکه آقایا  بگردید. مرن هر

 .خواهيم کردحضور برادرا  عرض  ،گذشت

نَرا لِمَرا عَحِريمِ وَ وَحَْقآ ِ اْلقَّررْإِیمَا ِ وَ مَعَرارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصَّدُورَهَا بِنَّورِ اْل رَ،ْاللَّ ُمَّ اْش»

 «. ضَاحُهُ وَ لَا تَرْنَا عَمَّا لَا تَّحِ ُّضَاحُ وَ جَنَ ْتَّحِ ُّهُ وَ تَرْ

 «.کَّمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»


