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مَّدٍ وَ عَلَی هُ عَلَی مُحَوَ صَلَّی اللَّ ينَالَمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَ »

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 
های شرایع مقدسه الهيه در اصول معارف، سلبًا و ایجابًا که سلبًا شرک است  پایه

چنين در احکام فرعيه، و هم   بدرجاته.و الحاد اس  و ریا اس ، و ایجابًا توحيد اس

استا   پنجها بر سلب قطعی، و ایجابًا که واجبات اس ، این ،سلبًا که محرمات اس 

النواميس الخمسة للمکلفين: ال بد لکل مکلفٍ فی کل أدوار الشتراعع »ند. هست مؤسس

ثالث، و التاإللهية و فی کل أدوار التّکليف الحفاظ علی النواميس الخمسة فی مراحل 

النواميس الخمسة نامو  العقيدة الصتالحة، نتامو  التنفس، نتامو  العقتل، نتامو  

 تا اس .پنج ،یعنی نامو  النامو « رضالعِالمال، و نامو  

فروع کل  کند، کل اصول معارف ودر تمام شرایع الهی وقتی که انسان تفتيش می

که ال إلته در کتل محرمتات ستاری و  «إال اهلل»و ایجابًا که « ال إله»که سلبًا  را،احکام 

ا اهلل در کل واجبات ساری و جاری است . چته اصتلی و چته فرعتی، جاری اس  و إلّ

الشرعة التوراتيتة تستمی بشترعة » س .ا« النامو  ما یجب الحفاظ عليه»نامو ،  پنج

تؤید شرعة الناموسية هی النامو  و الشرعة اإلنجيلية ال، الشرعة اإلنجيلية فی األصل 

این را بعتد  بایتد بحت  « ال ،لتوراتية، و هی عشرة، و لکن الشرعة اإلنجيلية المختلقةا

کنيم کته شتریع  نتامو ، شتریع  عقيتد  فقت. نيست . عقيتد  است  و عمتل است . 

فال تعنی شترعة النتامو  »ایجابياتی که عمل الزم دارد. سلبياتی که ترک عمل اس . 

لعقيدة و الطویة و النية فق. بل و العمل باطنتًا فی کافة الشراعع اإللهية مثل العلم و ا

 :«بعض المتصوفة هو ظاهر . خالف ما یقول



2 

 

 ما واهب الصوریم عالم همه صور و   ما صوفيان صفا از عالم دگریم

 پتنجگویيم شما هيچ غلطتی نيستتيد. نته صتورت هستتيد و نته واهتب الصتور. می

امتا ایتن پتنج،  ،که پنج است  نامو ، این نواميس دارای درجات هستند. درس  اس 

 تر اس ، بعد نتامو  جتانز جان مهمنامو  عقيد  صالحه که ا دارای درجات اس .

و نامو  عقل که درونی اس . عقيد  هم درونتی است . بعتد نتامو  متال و نتامو ِ 

رض، حفت  قسم  درونتی نتامو  عِت عِرض که قسمتی درونی اس  و قسمتی برونی.

روی انستان، حفت  مقتام انستان و نتامو  برونتی، زن و احترام انسان اس . حف  آبت

فرزند انسان اس . کسانی که ارتباط با انسان دارند. کل شرایع الهيه، امتر کترد  است  

 که در برخورد با این نواميس چگونه باشيم.

هندستة النتواميس ع النواميس الخمس فی زوایا ثتالث، اتصالنا عشرتنا معاملتنا م»

 کنتد.زاویه اس . احکامش بتا هتم فتری متی سهاما دارای  ، نامو  اس پنج« الخمس

عقيتد  صتالحه از  ؛«إزالة النتواميس»« کرتها أو تنقيص النواميسبإزالة النواميس عن »

بين برود، جان از بين برود. عقل از بين برود. مال از بين برود. نامو  عِرض داخالً و 

ران بخواهنتد از بتين ببرنتد و انستان خارجًا از بين برود کالً، این حرام اس . چه دیگ

کشتی کنتد، باید مانع شود، چه خود انسان بخواهد از بين ببرد. خودکشی کنتد، عقتل

چنين، در بعد سلبی، مال را از بين ببرد، ابطال کند، عِرض را از بين ببرد، عقيد  را هم

ات ، مشتترکهچه سلب کل چه سلب جزء، این کتالً حترام است . در تمتام شترایع الهيت

 کنيم. این حرم  اصلی.شرایع را بح  می

جان به همان وضعيتی که هس  تر اس  این اس  که حرم  دوم که مرحله پایين

نه باال برود نه پایين، روح انسان، روح انسان نه ترقی کند نه تنزل، عقل انسان، بماند، 

انُ إِنَّت َ یَتا أَیُّ» عقيد  انسان، مال انسان، عِرض انسان، نه ترقی کند نته تنتزل. هَتا اْلِِْنستَ

. اإلنسان إنما هو الکدح هو السعی، شاقًّا أو غير شایٍّ» 1«كَادِحٌ إِلَى رَبِّ َ كَدْحًا فَمُالَقِيهِ

ستکون فایتد   «.إذا کان داعم الحرکة فی سبيل اهلل تعالی علی برکات اهلل تعالی إنسانٌ

  برای انسان که فتردا و ندارد. در بعضی از روایات شریفه هس  که این خسارت اس

یکی باشد. باید داعمًا در ترقی باشد، انسان جدی  کند که عقيتد  صتالحش،  او امروز

 أ» 2«تَعْقِلُتونَ فَتال أَ»اش و همچنين عقلش را به کتار بنتدد و روحش در تکامل، عقيد 
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ض را بندید؟ مال را بته کتار ببنتدد. عِترنداریم. چرا عقل را به کار نمی «لکمفال عقالً 

 در را  حق به کار ببندد. سایر نواميس خمسه باید در حال تکامل باشد.

اإلبقاء علی هذ  النواميس الخمتس أو التبعض متن هتذ  النتواميس الخمتس، هتذا »

در  یتخدیر«. شرعة اهلل ليس  ساکنة و ال مسکّنة و ال مخدّرة محرَّمٌ فی شرعة اهلل، ألنّ

و  عقيتد  و جتان، جتان انستانی، و متال عقتل و کار نيس . از کار افتادن نيس . باید

مال چرا حترام است ؟  تکنيزمال حرام اس ؟  اختزانچرا  عِرض در حال حرک  باشد.

لِتيمٍ   وَ الَّذِینَ یَْكنِزُونَ الذَّهَبَ وَ اْلفِضَّةَ وَ الَ یُْنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَ»

زکات داد  اس ، خمس داد  اس ، نفقه داد  است ،  1«جَهَنَّمَ نارِ فييْهَا یوْمَ یُحْمَى عَلَ

شتود. نمتی کشتيد ولی یک مالی ماند  اس . کتار از ایتن متال  غير . چه داد  اس  و

 خود این حرام اس . تکنيز مال حرام اس . مال برای کار اس .

وَ الَ »ارکته نستاء شتود ستور  مبو از جمله آیاتی که این مطلب از آن استفاد  متی

کنم و هس ، مالی که من خرج نمی 2«تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

کمتا أنَّ قيتام العقتل »ای برای من ودیگران ندارد، آیا این قيام اس ؟ قيام نيس  فاید 

کتذلک،  يدة کذلک، قيتام العترضو قيام العق التعقل و التکامل فی العقليات اإلنسانية

نباید بنشيند، راکد باشد، « قيام المال کذلک، ال بد أن یکون مال اإلنسان المسلم قاعمًا

ساکن باشد، خود به کار بيندازد، دیگران به کار بيندازند، به نفع خود، به نفع دیگران، 

ه واجتب و در را  صالح، واجب اس ، راجح اس  و... باید به کتار بيفتتد. ایتن مرحلت

 راجح نواميس خمسه.

النواميس الخمس فی هذا المثل  لهتا مراحتل واجبتة و راجحتة همتا عبتارة عتن »

انُ »ها فی سبيل اهلل سبحانه و تعتالی ترقيتها، تکميلها، تزیيدها و تزوید یَتا أَیُّهَتا اْلِِْنستَ

أو یزیلهتا یقضتی عليهتا و أمتا أن یتنقص منهتا  «ى رَبِّ َ كَتدْحًا فَمُالَقِيتهِإِنَّ َ كَادِحٌ إِلَ

ایتن «. دها فی سبيل اهلل تعالی سلوکًا إلتی اهللو یجنِّ بل ال بد أن یزید فيها ،ال ؟نّدهافی

کته تشتریف دارنتد و بير دیگر عرض کردم حضتور برادرانتی سه بعد هس . قبالً به تعا

 بودند.

آن در سلبًا و ایجابًا. سلب  دسه در کل این نواميس وحدت دارند،حاال، شرایع مق

جایی که ستلب آن واجتب است  حترام، آن جتایی کته ایجتابش واجتب است  واجتب 
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هتی التتی  -نتتکلم حتول األصتلية–مات األصلية و حتتی الفرعيتة الواجبات و المحرّ»

« تحریکًا فی سبيل اهلل ستبحانه و تعتالی لهتا ،لها تحاف  علی النواميس الخمس ترقيةً

و عِرض اس  و نامو  اس . این بایتد ترقی دادن عقل اس  و روح اس  و مال اس  

فَتاتَّقُوا » 1،«اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَ الَ تَمُوتُنَّ إاِلَّ وَ أَْنتُمْ مُسْلِمُونَ»ترقی پيدا کند: و لذلک 

پيغمبتر « حَتقَّ تُقَاتِتهِ»تواند. که کسی نمی را «حَقَّ تُقَاتِهِ»هم هس ،  2«اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

کرد پيغمبر چرا؟ خدایا هر چه من بکنم باز بته لطتف تتو گریه میو لذا تواند. نمیهم 

حتقَّ تقاتته فتی متا »بتدهم  طتور کته شایستته تتو است  انجتامتتوانم آناس ، من نمی

، باید جریانات مآن مقدار که توانایی و قدرت داری« فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ« »استطعنا

عتد تقتوی اهلل برختورد بتا حتق ستبحانه و تعتالی بایتد داشتته ا در بُایجابی و سلبی ر

 باشيم.

 ]سؤال[ -
چون حق عبتادت را  3«عِبَادَتِ َ حَقَّ عَبَدْنَاكَ مَا»له معلوم اس  که همين اس . ب -

کند. حق معرف  هم تواند انجام بدهد جز خدا، خداوند هم که عبادت نمیکسی نمی

 طور اس .همين
 «.اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِا اتَّقُو» -
طتور اگتر آن« حَتقَّ تُقَاتِتهِ»کند. چون معنی می ،کندتخصيص نمی« مَا اسْتَطَعْتُمْ» -

 که شایسته رب اس ، که محال اس ، شایسته رب محال اس .
 اس ؟کرد  امر به محال  -
: متراد از گتویيمکنتد. متیآن را معنا می« مَا اسْتَطَعْتُمْ»امر به محال نکرد  اس .  -

نته در بعتد استتحقای حتق. یتک استتحقای  ،عد استطاع  شما است در بُ« حَقَّ تُقَاتِهِ»

توانيم انجتام بتدهيم. آن توانيم انجام بدهيم، یک استحقای که ما نمیاس  که ما می

 یآن نيس . آن استحقاق« حَقَّ تُقَاتِهِ»مراد از  ،توانيم انجام دهيمکه ما نمی یاستحقاق

 عد بشری انجام بدهيم، استطاع  اس .انيم در بُتوکه می
حاال، در نواميس خمس در بعد واجباتش که ترقی دادن اس ، تکامل دادن است ، 

تتر قتدم برداشتتن است ، چته تبلور دادن اس ، زیاد کردن اس ، در این سبيل صتحيح

شتود یتک نمتی نواميس درونی و چه نواميس برونتی، تمتام شترایع ایتن امتر را دارنتد.
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واجب اصلی باشد که در شریع  تورات هس ، در شریع  فرض کنيد ابراهيم نيس . 

در شریع  قرآن هس  در شریع  تورات نيس . عبادت خدا، در بعد ایجابی صالة که 

کنتيم، در بعتد ستلبی ایجتابی صتوم، در بعتد ستلبی کردیم و بحت  هتم متیبح  می

إلتی  )ع( انية منتذ آدم إلتی محمتدفی کافة الشرایع الرب مةٌالخمر محرّ»، محرمات خمر

نوح  ر فيهما آیات لغایاتٍ إبليسية أنّة و اإلنجيل المحرفتان ذکّاریوم الدین. و من التو

و اإلنجيتل  ةکان یشرب، أن لوط کان یشرب، أن کذا کان یشترب، و لکتن نفتس التتورا

 کنيم.میبح   این را بعد« التحریفیف و هذا دهذا التج یناقض

هتایی کاریاس  که در تورات و انجيل تحریفاتی شد  اس ، غل.مهم مطلب این 

های وحی، بيّن است  و روشتن شد  اس ، ولی به قدری نور احکام خداوند در کتاب

فَهَتدَ  اللَّتهُ »نبيتين کته کتابتات    و عقلی اس  و از قبتل و از بعتداس  و فطری اس

رَاطٍ الَّذِینَ آمَنُتوا لِمَتا اْختَلَفُتوا فِيتهِ مِتنَ اْلحَت اءَ إِلَتى صتِ قِّ بِِِْذنِتهِ وَ اللَّتهُ یَهْتدَِ مَتنْ یَشتَ

در کل ادیان، و محلّالت در در آیه بقر . واجبات در کل ادیان، و محرمات  1«مُسْتَقِيمٍ

تتر در بعضتی از شترایع هست ، ایتن حستاب، تر و محرماتی غلي و اگر واجباتی غلي 

جد فی الشرعة األولی المتراميتة و نحن ن»حساب تأدیب اس ، حساب مؤاخذ  اس . 

و المحرمتات  أغلت الواجبتات  األطراف بين کافتة الشتراعع الربتانی شترعة التتوراة، أنّ

محصن و غيرمحصنه بکنتد حتد  غير زنای ،در اسالم اگر کسی شرب خمر کند« أغل 

محصتنه نباشتد، حتدش  وخاصی دارد، ولی در تورات اگر کسی زنا کند ولو محصن 

 مثالً. باالتر.سنگباران اس  

یهتود ب  اس . مالحظه کنيد. در اسالم، نماز پنج نوب  اس ، در تورات هش  نو

 )چهارتا(، و آخر شب تا، و ساع  اول شبدر ساع  سوم و ششم و نهم روز، این سه

خورند، صبح کته سته بح غذا میتا(، صهش شد  ،تا)پنج تا(، و وق  تناول طعام )سه

ظهتر غتذا  خورنتد نمتاز دارد،د از آفتاب، صبح غتذا متی، سه صبح یعنی سه بعنيس 

شب نماز دارد، این سه وق  طعام، و غير از سه وق  طعتام، در  خورند، نماز دارد،می

اليوميتة فتی  و إذ  الصتلوات»ساع  اول و آختر شتب ساعات سوم، ششم، نهم روز و 

ستور  بقتر  ایتن آیته آختر  «الشرعة التوراتية ثمان و لکن فی الشرعة القرآنيتة خمتس

  عام روشن کرد  اس . آیه مؤاخذ .وجهٍب مطلب را

 خوردند؟آن زمان هم سه نوبته غذا میآیا یهود  -
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که معلوم است ، در جنت  است  کته مطلتب اس  دیگر، این سه نوبتههمه وق   -

معلوم است  سته نوبتته است .  دیگری اس  که دیگر نوب  ندارد و هر وق  خواستيد.

عَهَ»فی ستورة البقترة  ةاآلیة األخير ایتن ضتابطه است .  1«االَ یُكَلِّتفُ اللَّتهُ نَْفستًا إاِلَّ وُستْ

و متن حيت  متن حيت  کونهتا نفستًا » «الَ یُكَلِّتفُ اللَّتهُ نَْفستًا»طتور است . هميشه این

این کلي  دارد. این یهود و نصاری و مسلمين و همته «. ]...[و  التکليف الربانی عدالةً

تا « الَ یُكَلِّفُ اللَّهُ نَْفسًا إاِلَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَْ  وَ عَلَيْهَا مَا اْكتَسَبَْ » .با هم فری ندارند

ست  کته شتریع  ستهله بعتدش امتيتازاتی در شتریع  استالم ا جتا عموميت  دارد.این

تتر، هتا آستانها کمتر، توبهتر، عقوب تر، محرمات خفيفسمحه اس . واجبات خفيف

 تر.اناستغفارها آس

کرد باید برود گاو بکشد. جلوی متذبح بایتد بترود در شریع  یهود، اگر گناهی می

پرستتی کته از چنين در آن جریتان گوستالهگاو بکشد. استغفار تنها کافی نيس . و هم

 2«جْهَلُتونَقَالُوا یَا مُوسَى اجْعَْل لَنَا إِلٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَ»دریا که گذشتند 

بعد، دستور این شد کته همتدیگر را بکشتيد. پستر پتدر را، پتدر پستر را، زن شتوهر را، 

گونته نيست . طور، این چيس ؟ این شرط توبه اس . در اسالم اینشوهر زن را، همين

ستر هتم بتر چه شد، این ریختن و  ،چه شد ،مشرک شد ،در اسالم اگر کسی ملحد شد

تتر است  تر و سخ شکلرا بکشند. اما این م اواس  که زدن نيس ، فوی فوی آن این 

 اند همدیگر را بکشند.گناهی که کرد  که در بين هم تمام کسانی که

 ]سؤال[ -
ف را ببرنتد بکشتند فهمم. این باالتر از این اس  که طرف را بکشند، اگر طترمی -

بکشيد. این لکن به چند نفر که گناهکار هستند بگویند همدیگر را این سخ  اس ، و

هم دیگران را کشتن اس . و ایتن یتک وجهته  ،تر اس ، هم خود را کشتن اس سخ 

 عامی دارد در شریع  تورات.
 تشریع بود  اس ؟ بود  یا تکویندر آنجا  -
تشریعی بود  است  دیگتر. تکتوینی یعنتی چته؟ تکتوین نيست  در اینجتا اصتالً،  -

 3.«مْأَنِ اْقتُلُوا أَْنفُسَكُ»تشریعی بود  اس . 
 1«بِبَعْضٍ بَعْضَهُمْ النَّا َ اللَّهِ دَْفعُ ال لَوْ وَ»مثل  -
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 آن یک چيز دیگر اس . -
 عين همان اس  دیگر. -
 ای عمل نکردند.ای عمل کردند و عد عد  ،حکم اس . حکم کرد اس ، تشریع -
 گوید. همدیگر را که نمی کند،خطاب میبه نفس خودش  «أَنِ اْقتُلُوا أَْنفُسَكُمْ» -

 طور نيس .این ،نه -
 آیه را نگا  کنيد. -
عدی بر روی قرآن بایتد کتار کنتيم. بته ختودم حسن مطلب این اس  که ما دو بُ -

اگر تفسير تسلستلی  ،نویسندگویند و میکنم. کسانی که تفسير موضوعی میعرض می

است ،  ناپختته تفستير موضتوعی ایتن آیات را باید دق  کنند و نکردنتد، یکایکرا که 

چتون تفستير موضتوعی بترای کستانی کته تفستير  اصالً درس  نيست  و حترام است .

دند، یعنی یک آیه را محور قرار تسلسلی ندارند و ندیدند و مطالعه نکردند و دق  نکر

، آیات هميشه بایتد محتور اس  کند، بقيه آیات در حاشيهدهد و روی آن فکر میمی

 باشد. تمام آیات باید محور باشد.

کل  ،دهيدای که شما از نظر موضوع محور قرار میبح  موضوعی هم، این آیه در

ها باید مستقالً دق  شود. و لذا ما بعد از ستی آیاتی که ناظر به این آیه اس ، کل آن

 و مکه و مدینه و سوریه و بيتروت را در بالد مختلف قم، نجفسال که تفسير رسمی 

تفستير تتدریس، سی سال، هم نوشتن و هم  در عرض جاهای دیگر تهران و مشهد و و

دهيم که تفسير موضوعی بگتویيم. چترا؟ متن حاال به خود حق می ،تمام شد یتسلسل

کنم و روی کتل آیتات دوبتار  تفصتيالً مراجعته متیکتنم این آیاتی که یادداشت  متی

عمق را  ایآیه انسان که اگرو آقایان این کار را انجام دهيد. برای این کنممشاهد  می

رود. حاال آیه ای، خيلی انسان غل. میو آیات دیگر را به عنوان حاشيه در نظر بگيرد

 .را مالحظه بفرمایيد. در بخش دوم آیه

امتر است ، آن هتم تکوین یتک  همين اس . در ارتباط با 2«خاسِئينَ قِرَدَةً كُونُوا» -

 همين اس .مالزم 
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جا تکوین اس . این 1«ضِ اْعتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًافَقَالَ لَهَا وَ لِْلأَرْ» حالل اس ؟ قيا  -

الةَ أَقيمُوا»جا تکوین اس . تمام تکوین اس . همه « الزَّكتاةَ آتُتوا»تکتوین است   2«الصتَّ

 کنيد؟چه فرمایشی میآخر تکوین اس . 
بَْ الَ یُكَلِّفُ اللَّهُ نَْفسًا إاِلَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَْ  وَ عَ»این بخش اول،  « لَيْهَتا مَتا اْكتَستَ

در کل قرآن ایتن آیته منحصتر بته  اس . جا بيان این مطلبجا، از اینبعد حاال از این

« رَبَّنَا الَ تُؤَاخِْذنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَْخطَْأنَا»عدی اس . فرد اس  در جمع این جریان که دو بُ

. اگر انسان نسيان کنتد يرٍاس ، گا  نسيان عن تقص کدام نسيان؟ گا  نسيان عن قصورٍ

و تعمد در نسيان نيس ، تستاهل نکترد  است ، مستامحه کتاری نکترد  است ، نستيان 

شود. این جزا دارد؟ خيتر، پتس انسان نسيان حاصل میبرای حاصل شد  اس ، اصالً 

 و عن خمول اس .  جا، نسيان عن تقصيرٍمراد از نسيان در این

  ؤال[]س -

 .طور اس آن دوم هم همين -
 نسيان عن تقصيرٍ اس .  -
 .هانخير، هر دوی آن -
 س .انسيان  ابطال 3«أُمَّتِي عَنْ رُفِعَ»و هم « نَسِينَا»این  -
 کدام نسيان؟ -

 .همين نسيان عن تقصيرٍ -
 ؟عن تقصيرٍ -
 .عن قصورٍ -
 نبود  اس . ؟ در هيچ أمتی عن قصورٍعن قصورٍ -
 شود. شامل آن می« أَْخطَْأنا أَوْ»دیگر  نه، عن تقصيرٍ، -
در کاری که  مسلم اس  انسانآنچه «. أَْخطَْأنا أَوْ»گویيم، بعد را می« نَسِينَا»اول  -

-ظلم اس ، در کاری که من هيچ تقصتيری نتدارم، نمتیاین ، مقصر نيس  جزا ندارد

چتون  ،که یادم رفتته نبود  نم دانم، یادم رفته اس ، و تقصيردانم که نمیدانم و نمی

یادم رفتته و تقصتير نتدارم در یتاد رفتتن، ، اگر چيزی را نيستممعصوم  ن هستم وانسا
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جا من مقصر نيستم که تقاضا کتنم ختدایا بتبخش، سستی نکردم، شلی نکردم، در این

اش شود بر مقتضای عدل، بر مقتضتای عتدل کته همتهچه چيزی را ببخشد؟ خدا نمی

گنتا  نکترد  است ، تقصتير ه کت را شتود کستیفضل اس ، بر مقتضای عدل، خدا نمی

 مؤاخذ  کند.نکرد  اس ، 

نسيان مقصر باشد، حاال نسيان مقصر فری پس ببينيد، نسيان در صورتی اس  که 

هتا تقصتيرش کتم است ، زیتاد است ، بعضتی وقت  تقصير نسيانها دارد. بعضی وق 

جنبه ایجتابی « أَْخطَْأنَا»جنبه سلبی اس   «اينَسِنَ» ،«اينَسِنَ»ها بينهما اس  بعضی وق 

یک آدمی کالً یادش رف ، جدی  هم داشت  کته ایتن « اينَسِنَ» اس ، فرقش این اس .

کار واجب را انجام دهد، اصالً کالً یادش رف  این آدم که این واجب را انجام دهتد، 

فترض کنيتد داشت  صتيد  ؛در بعد ایجابی .در بعد سلبی« نَسِينَا»این کتک ندارد. این 

طأً، خطای صترف صتد درصتد بته یتک انستان ختورد و انستان را کرد، و خحالل می

فق. باید دیه بدهد. کتک ندارد. بله اگر خطتا کترد از روی  ،جا کتک نداردکش ، این

 مالحظگی مطلب دیگری اس .احتياطی و بیبی

که جنبته ستلبی « نَسِينَا»در غير بعد قصور مطلق اس ، اگر « نَسِينَا أَوْ أَْخطَْأنَا»پس 

یعنتی « أَْخطَْأنَتا»که می انجام شد، جنبه سلبی، یا اینه واجبی ترک شد یا محرّاس  ک

خطا کرد که این کار را انجام داد، اگر خطا کرد که این کار را انجام داد این خطا اگر 

بلکه نسيان  ندارد، این تحصيل حاصل اس ،که این سؤال  ،در بعد قصور مطلق باشد

صد خطا است ، درصتدی از تقصتير س ، نه صد درو خطاعی که نه صد درصد عمد ا

إِنْ »انتد متثالً: در استالم، بعضتی از درصتدها را صترف نظتر کترد  برای انسان هس .

اصوالً گنا  روی چته چيتزی است ؟  1«تَجْتَنِبُوا كَبَاعِرَ مَا تُْنهَوْنَ عَْنهُ نُكَفِّرْ عَْنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

اموش نکنتد کته گنتا  دارد. اگر انسان خدا را فر ها فریروی نسيان اس . منتها نسيان

إلتی و « إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَاعِرَ مَا تُْنهَوْنَ عَْنهُ نُكَفِّرْ عَْنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ»جا، این کند. حال درنمی

کوچک را اگتر شتما گناهتان گناهان کوچک اس . این  آخر، سيئات به معنای گناهان

خواهتد. بخشتيم، توبته نمتیان کوچتک را اتوماتيتک متیبزرگ را ترک کنيد، ما گناهت

 خواهد.خواهد، جبران نمیاستغفار نمی
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ينَا ». «أَْخطَْأنَتا»هس  هم « نَسِينَا»جا هم ببينيد، در این وا اللَّتهَ » «.أَْخطَْأنَتاو نَستِ نَستُ

شتود چکی کته انجتام متیجا، گنا  کتودر این 2«نَسُوا اللَّهَ فَأَْنسَاهُمْ أَْنفُسَهُمْ» 1«فَنَسِيَهُمْ

-فرماید که اگر گناهان بزرگ را شما تترک کنيتد، کوچتک را متن متیقرآن شریف می

اگتر بخشم، اگر شما زنا را ترک کنيد، نگا  کردن به نامحرم را استتمرار ندهيتد، چتون 

گنا  بزرگی اس ، اگر نگاهی به نتامحرم شتد و استتغفار و توبته  داشته باشد،استمرار 

نُكَفِّترْ »دیگری نشد و به جاهای بد نرسيد، محرمته کبيتر انجتام نشتد،  نشد، ولکن کار

 عجيب اس .« وَ نُدْخِْلكُمْ مُدْخَالً كَرِیمًا»نه تنها این « عَْنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

 3«فَأُولٰئِ َ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ»که در بعضی از آیات شریفه دارد که یا این

که چون حسنات عاليه را انجام شود. چرا؟ برای اینئه تبدیل به حسنه میچه شد؟ سي

جا راجتع بته صتالة این 4«إِنَّ اْلحَسَنَاتِ یُْذهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِ َ ذِْكرَ  لِلذَّاكِرِینَ» دهدمی

لتو واجتب باشتد انسان انجام داد، حسنات صغير  و اس . حسنات بسيار کبير  را اگر

ر استت . ستتيئات کبيتتر  را اگتتر انستتان تتترک کتترد، ستتيئات صتتغير  را تتترک کنتتد، نکفّتت

هتا را یا جبتران کترد، ایتن حترف« إن استغفرتم»یا  5«تُبْتُمْ إِنْ»اتوماتيکی، نکفّر ندارد، 

 ندارد.

ينَا أَوْ أَْخطَْأنَتا»جا حاال در این ایتن دعتا استتجاب  شتد ، « رَبَّنَتا الَ تُؤَاخِتْذنَا إِنْ نَستِ

کتردم فر الویان را آن روز مطالعه متیمن سِاسالم موجب اس .  سمحهشریع  سهله 

اش احکتام است . در گانه تتورات است ، کته همتهاز اول تا آخر که یکی از اسفار پنج

نسب  به شریع  استالم، چقتدر  یعنی تعجبکند. فر الویان، واقعًا انسان تعجب میس

کته فتوی الطاقتة  ، نته ایناحکام واجب و احکام حرام بر قوم یهود ستخ  بتود  است

بود ، فوی الطاقة که معنا ندارد، سخ  بود  اس ، برای ما، مادون الحرج اس ، خيلی 

ستخ  بتود   هتا مقتداری متادون الحترج است ، ولتیهم مادون الحرج اس ، برای آن

 اس .

حْمِْل عَلَيْنَا إِْصر  كَمَا حَمَْلتَتهُ رَبَّنَا وَ الَ تَ» بعد:« نَسِينَا أَوْ أَْخطَْأنَا رَبَّنَا الَ تُؤَاخِْذنَا إِنْ»

دیگتر دارد کته: اگتر یتک نفتر  فر الویتان تتورات و جاهتایسدر « عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا
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یهودی شراب خورد، او را بگيرید ببرید، جلوی گرو  اسراعيلی و اعدام کنيد. در اسالم 

رَبَّنَا وَ » مطلب ثاب  شد و بعد چه.اعدام ندارد. در اسالم هشتاد تازیانه اس ، اگر این 

نَتا الَ تَحْمِْل عَلَيْنَا إِْصر  كَمَا حَمَْلتَهُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَ الَ تُحَمِّْلنَتا مَتا الَ طَاقَتةَ لَ

 طاق  چيس ؟« بِهِ

 چه؟ 1«مْوَ یَضَعُ عَْنهُمْ إِْصرَهُمْ وَ اْلأَْغالَلَ الَّتِي كَانَْ  عَلَيْهِ» -
 آن هم هس . -
 برای یهود بود  اس ؟همان یعنی  -
 بله، چون ما دو شرع مفصل بيشتر نداریم. -
 بر یهود باشد.  نيس  کهوحی  که ازاصر  و اغالل  -
، دهتا مقترر کترد  بتوهتایی کته خداونتد بتر آنچرا، یک أغتالل و یتک ستنگينی -

هتا در و زنجيرهای ستختی کته بتر آن کند ، اغالل «، أغاللإصر»ما بردار. گوید از می

و زنجيرهای ستختی بتود. ایتن عقوبت  بتاالتر بتود، توبته  کند  ،کردندگواهانی که می

فر الویان، کالً از اول تتا آختر، متا سکه در تر بود. کما اینتر بود. استغفار سخ سخ 

 جا چيس ؟آن وق  طاق  در این کنيم.مشاهد  می
داشتته است  یتا  های قبلی عقاب در شریع قصورٍ متوجه نشدیم که نسيان عن -

 خير؟
تواند داشته باشد، چون نسيان نمیاصالً نداشته،  معلوم اس نخير نداشته اس .  -

هتا در آن است ، منتهتا عتن تقصتيرٍ گنا  نيس  اصالً، آن نسيان عن تقصيرٍ عن قصورٍ

باشتد خداونتد بته اگر کوچک  عقاب داشته اس  کالً، در ما نسيان و خطا عن تقصيرٍ

کنتد و از ایتن قبيتل متا زیتاد اتوماتيکی برطرف می اوسيله ترک معاصی بزرگ، این ر

يِّئَاتِ»کته داریم کما این نَاتِ یُتْذهِبْنَ الستَّ إِنْ تَجْتَنِبُتوا »در واجبتات کبيتر  و « إِنَّ اْلحَستَ

 در محرمات کبير .« كَبَاعِرَ مَا تُْنهَوْنَ عَْنهُ
 جاب  شد؟ ها ادعاهای این -

 بله. -
این نسيان، نسيان عتن  2«وَ لَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَْزمًا» -

 گف . می« أنسی» بود  اس  ظاهر  و الّا قصورٍ
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نستی عتن »أنستی چيست ؟ « نسی عن تقصير»منتها « یَسِنَ»اختيار دارید، نخير،  -

رَبَّنَتا وَ » همان حرف قبلی است . محمولها چيس ؟ این هم حرفدیگر، این « تقصير

نَا بِِه الَ تَحْمِْل عَلَيْنَا إِْصر  كَمَا حَمَْلتَهُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَ الَ تُحَمِّْلنَا مَا الَ طَاقَةَ لَ

رْنَا عَلَتى اْلقَتوْمِ اْلكَتافِرِینَوَ اعْفُ عَنَّا وَ اْغفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا أَْن َ مَواْلَنَ ایتن یتک . «ا فَاْنصتُ

عبتارت است  از: واجبتات و محرمتات  . حاال، نمونه، نواميس عشر  توراتقاعد  کلی

 است ، اصليه، حاال به تورات کاری نيس ، در شریع  اسالم، اصتول دیتن کته واجتب

ب اول اس  بيننا در شریع  اسالم، نماز که واج س .طور امعلوم، در کل ادیان همين

و بين الرب، زکات واجب دوم اس  بيننا و بين النا ، امر به معتروف، نهتی از منکتر، 

 صوم، حج، جهاد، تولی، تبری تمام در کل شرایع وجود دارد، منتها ابعادش فری دارد.

ها هشت  وعتد  دارنتد. صتومی کته متا ستی روز نمازی که ما پنج وعد  داریم آن

روز   -دیتروز خوانتدیم–ها شبانه روز آن ،وم فق. روز  اس داریم و این سی روز ص

کردند الزم بود تا مغرب دیگتر ها افطار میداشتند، یعنی اگر فرض کنيد که مغرب این

طور بود بعد نسخ شد باشند، در شریع  اسالم هم، تا وقتی که آیه مدنيه نازل شد این

رَبُوا حَتَّتى یَتَبَتيَّنَ لَكُتمُ اْلخَتيْ.ُ فَاْلآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا مَا كَتَبَ»  اللَّهُ لَكُمْ وَ كُلُتوا وَ اشتْ

يَامَ إِلَتى اللَّيْتلِ ببينيتد، قتبالً صتوم  1«اْلأَبْيَضُ مِنَ اْلخَيْ.ِ اْلأَسْوَدِ مِنَ اْلفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصتِّ

ینه هم قبتل طور، در مددر شریع  اسالم هم، در سيزد  سال مکه همين تر بود.سخ 

علِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُْنتُمْ تَْختَانُونَ أَْنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَتيْكُمْ وَ عَفَتا »که این آیه نازل شود از این

های دیگری هم داشتند، إلی آخر، در باب صوم، آن وق ، صوم« عَْنكُمْ فَاْلآنَ بَاشِرُوهُنَّ

 ما نداریم. ،اندصوم صم  هم مثالً داشته

اب زکات، در باب زکات آقایان مطالعه بفرمایيد که آیات زکتات، در تتورات، در ب

یَتا بُنَتيَّ »زیاد اس . در باب امر به معروف و نهی از منکر  تًامخصوصًا در انجيل اشار

ذٰلِ َ مِنْ عَتْزمِ أَقِمِ الصَّالَةَ وَ ْأمُرْ بِاْلمَعْرُوفِ وَ اْنهَ عَنِ اْلمُْنكَرِ وَ اْصبِرْ عَلَى مَا أَصَابَ َ إِنَّ 

یَتا »چنتين و هم این شریع  تورات اس  که لقمان تابع شریع  تورات است . 2«اْلأُمُورِ

اءَ تتا  3«شُعَيْبُ أَ صَالَتُ َ تَْأمُرُكَ أَنْ نَْترُكَ مَا یَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَْفعَتلَ فِتي أَمْوَالِنَتا مَتا نَشتَ

ر بسيار بسيار زیاد اس  که در کل شرایع بود  آخر، آیات امر به معروف و نهی از منک

 اس .
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كُْنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُْخرِجَْ  لِلنَّتا ِ تَتْأمُرُونَ بِتاْلمَعْرُوفِ وَ تَْنهَتوْنَ »عمران یا در سور  آل

، األمة األمم الخمس خير أمةٍ»یعنی چه؟ « خَيْرَ أُمَّةٍ»نا  چه کسی اس ؟  1«عَنِ اْلمُْنكَرِ

و خير الخير فی األمة اإلسالمية اآلمرون بالمعروف و الناهون عتن المنکتر، اإلسالمية، 

األمر بالمعروف و النهی عتن المنکتر متادةً و متدةً و هيئتةً و اثتر  و غایتةً فتی الشترعة 

تتر چرا؟ چون شرع قوی«. المقدسة اإلسالمية أقوی و أکثر اثر  من کل الشراعع السابقة

کنند، در واقع بيشتر در این ام  حمل این رایات را میتر اس ، کسانی که اس ، ادبی

طتور، و و باید هم بيشتر باشد، در کل این ابواب مالحظه کنيد، در واجبتات ایناس  

 در محرمات هم که بح  خواهيم کرد.

حرمت  شترب  جد  آیته بترارد  آیه و در انجيل چهار آیه، هدر تورات شریف، چه

ایتن  معجز  جناب مستيحاولين  یاتی را در انجيل کهجعل کردند آ خمر ما داریم. ولو

در عروستی کته ختواهيم را شتراب کترد  آب بود  اس  که هف  کوز  و هفت  خمتر 

چنتتين و کنتتيم و همبعتتد  بحتت  متتی ،نداریتتد بگيریتتدخوانتتد. بشتتارات عهتتدین را کتته 

 چنين.هم

واجبتات و مات، فی أشکال الیعنی اإلختالفات الکثيرة فی الواجبات و فی المحرّ»

مات، التی تتراعی بين التتوراة و القترآن مات، مواد الواجبات مواد المحرّأشکال المحرّ

اختالقتات، تحریفتات،  هتی األکثریة الساحقة أو المطلقة منها إختالقتات، اختالفتاتٌ

 «.ذلک ما علییفات، زیادات، نقصانات، و دتج

کتب ثالثه اس  بح   این مباح  که ، پنجا  سال اس  که رویکه چهلما با این

قشری و صتوری احيانتًا بتين  یمن بيشتر از د  مورد پيدا نکردم که اختالفات ،کنيممی

احکام غير اصلی حرمتی، احکتام غيتر اصتلی واجتب، بتين شتریع  تتورات و انجيتل 

بَتيْنَ  وَ أَنْ تَجْمَعُتوا»من نظتر جدیتد دارم.  2«وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اْلأُْختَيْنِ»حتی در  باشد.

آقایان اشار  فرمودیتد، متن فکتر کتردم دیتدم مثتل  بعضی از «اْلأُْختَيْنِ إاِلَّ مَا قَدْ سَلَفَ

چه کستی « وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اْلأُْختَيْنِ إاِلَّ مَا قَدْ سَلَفَ»شود این حرف را زد. که میاین

قبالً این حرف  گفته اس  در شریع  تورات جمع بين دو خواهر جایز بود  اس ؟ من

شود زد یا خير؟ چه کستی گفتته؟ ولی اآلن تردید دارم که این حرف را می ،زدمرا می

ختين حالل بود  اس . جناب موستی األیابيم که جمع بين در شریع  تورات، ما نمی
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کند ولی اثبات دیگری را هم گرچه نفی دیگری را نمی ،بود 1«هاتَيْنِ ابْنَتَيَّ إِحْدَ »هم 

 ند.کنمی

 جا طور دیگری معنا کردید. را شما در آن« قَدْ سَلَفَ مَا» -
وَ الَ تَْنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ »راجع به نساء آباء چه بود؟  کنيم.حاال معنی می -

بِيالً اءَ ستَ ةً وَ مَْقتتًا وَ ستَ لَفَ إِنَّتهُ كَتانَ فَاحِشتَ بته ایتن ایتن معلتوم،  2«النِّسَاءِ إاِلَّ مَا قَدْ ستَ

کتردیم، ، حاال به حرف خودم اعتراض دارم. به این آیه استدالل متیکردماستدالل می

سلف چيست ؟ « وَ الَ تَْنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إاِلَّ مَا قَدْ سَلَفَ»خيلی بيّن، که 

تعتالی: بته دليتل قولته  ؛نخيتر ؟قبلی نی در شریع  قبلی؟ نخير، در شرایعاین سلف یع

هل الفاحشة و المق  و سوء السبيل کتان فتی « »إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ مَْقتًا وَ سَاءَ سَبِيالً»

چيزی، خداوند تجتویز کنتد نکتاح نستاء آبتاء را کته  چنينشود نمی« الشراعع السابقة؟

هيچ وق  حتالل نيست ،  ،اس ، فاحشه هيچ وق  حالل نيس . مق  اس « فاحشة»

اش را  حتق اش محبت  است ، همتهاش سبيل خيتر است ، همتههمه ساء سبيل اس ،

اءِ أَ تَقُولُتونَ عَلَتى اللَّتهِ مَتا الَ »اس ، امکان ندارد خداوند  قُتْل إِنَّ اللَّتهَ الَ یَتْأمُرُ بِاْلفَحْشتَ

-طور متیاین 4«رَنَا بِهَاوَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَ اللَّهُ أَمَ» 3«تَعْلَمُونَ

گفتند که خدا امر کترد  است  دادند، میکردند، فحشاء انجام میگفتند دیگر، ظلم می

فحشتاء در کتل شترایع « قُْل إِنَّ اللَّهَ الَ یَْأمُرُ بِاْلفَحْشَاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا الَ تَعْلَمُونَ»

 رمات، و واجبات هم کل واجبات را.نيس . کل محرمات را، فحشاء و سوء، کل مح

، فحشتاء حتالل باشتد در شتریع  دیگتر حترام یطور نيس  که در یک شتریعتاین

کننتد. بتين الهاللتين جتا استتدالل متیباشد. مثل بعضی از برادران اهل سن  کته این

کننتد پرسيم چرا؟ نقل متی: عقد منقطع حرام اس ، میگویندعرض کنم بد نيس . می

عایشته فقيته  جتااین عایشه به آیه سور  مؤمنون استتدالل کترد  است  واز عایشه که 

وَ الَّتذِینَ هُتمْ لِفُترُوجِهِمْ »شد  اس . عایشه به سور  مؤمنون استدالل کترد  است  کته 

 5.«إاِلَّ عَلَى أَْزوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَْ  أَیْمَانُهُمْ فَِِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ  حَافِظُونَ 
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وَ الَّتتذِینَ هُتتمْ »تعتتالی  اهلل تستتتدلّ بهتتذ  اآلیتتة حستتب الروایتتة أنتته یقتتول عایشتتة»

و المنقطعة  «إاِلَّ عَلَى أَْزوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَْ  أَیْمَانُهُمْ»رجاالً و نساءً « لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

نت  فاحشتة و أ قول یا عاعشة هذ  کلمةٌليس  من األزواج، فزواج المنقطع الفاحشة. ن

اعتم و إمتا واج إمتا دالتزّ« إاِلَّ عَلَى أَْزوَاجِهِمْ»عفيفة و لکن کلمتک کلمة فاحشة، لماذا؟ 

إِالَّ »مؤقتة فهل هذا حرام؛ ألنته یقتول ربنتا ستبحانه و تعتالی  مؤق ، إذا کان  الزوجة

ی ستورة زوجة اوالً، ثانيًا: هل إن اهلل تعالی أوالً أحلَّ الفاحشة ف فهی « عَلَى أَْزوَاجِهِمْ

کل المستلمين متفقتين  1«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِْنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً»النساء، قال 

فقهيًا علی جواز النکاح المنقطع، ثم تفرقوا، بعض یقولون نسخ، بعض یقولون ال، قبل 

کاح المنقطع ية نقولون أنتم یعنی إخواننا السنة قبل أن تنسخ حلّأن ینسخ حسب ما ت

 شود.این که نمی« اهلل أمر بالفاحشة؟هل کان فاحشةٌ، 

وَ الَ تَْنكِحُتوا مَتا نَكَتحَ »فرماید کته حاال، این قرآن شریف که راجع به نساء آباء می

إِنَّتهُ كَتانَ »سلف در شرایع قبلی نيس . چترا؟ چتون « آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إاِلَّ مَا قَدْ سَلَفَ

وَ أَنْ تَجْمَعُتوا بَتيْنَ »لکن راجع به جمع بين أختين چه؟ و« وَ مَْقتًا وَ سَاءَ سَبِيالًفَاحِشَةً 

ستلف جاهليت  است ؟  دانيم.چه می سلف چه چيزی اس ؟« اْلأُْختَيْنِ إاِلَّ مَا قَدْ سَلَفَ

  دانيم.معلوم نيس . سلف، شریع  تورات اس ؟ نمی

-متی جا عل  ذکتر نکترد؟این ،ذکر کرد را سؤال: پس چرا مانند نساء آباء که عل 

احتمال اس . یک احتمال این اس  که جمع بتين أختتين کته قتبالً عترض دو گویيم: 

کردیم، جمع بين أختين در شتریع  تتورات حتالل بتود ، و در استالم حترام شتد  می

ک احتمتال کته یت ایتن نيامد  است .« إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ مَْقتًا وَ سَاءَ سَبِيالً»اس  و لذا 

 کردیم.قبالً عرض می

گویيم که حرم  دو گونته است : یکتی حرمت  دهيم و میمی یحاال احتمال دوم

در خفيتف ذکتر  ،در حرم  غلي  خداوند ذکر فرمود .غلي  اس ، یکی حرم  خفيف

لَفَ»نفرمود. مگر مانعی دارد؟ که  یُحتمتل، « وَ أَنْ تَجْمَعُتوا بَتيْنَ اْلتأُْختَيْنِ إاِلَّ مَتا قَتدْ ستَ

شود شما به این آیه شریفه استدالل کنيد احتمال که هس ، احتمال که شد دیگر نمی

کنيتد؟ که در شریع  تورات جمع بين أختين جایز بود  اس . از کجا این را ثاب  متی

تصریح ندرد، اگر هم داش  که برای متا یا باید قرآن تصریح کند یا تورات. تورات که 

قترآن کته هيمنته دارد بتر شترایع قبلتی،  تحریتف شتد  است . چتون قابل قبول نيس ؛
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کته جمتع بتين ر اینبتهای قبلی، باید تصریح کند یا ظهور مستقری داشته باشد کتاب

رستاند. که تحليل را نمی« إاِلَّ مَا قَدْ سَلَفَ»أختين در شریع  تورات حالل بود  اس . 

بلکته تحتریم را  ،رساندسلف تحليل را نمی در نکاح آباء« إاِلَّ مَا قَدْ سَلَفَ»که کما این

 رساند و نه تحریم.جا هم نه تحليل میرساند، در اینمی

است ، معلتوم است ، نته در  رساند که قتبالً کتالً حترام بتود در نکاح نساء آباء می

کند یکند و نه اثبات. اثبات منه نفی می« وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اْلأُْختَيْنِ»در  شرایع، ولکن

که در اسالم حرام اس ، بسم اهلل، چيزی که در اسالم حترام است ، یعنتی در شتریع  

حتاال حترام  ،قبل حالل بود  در اسالم حرام شد  اس ؟ خير، در جاهلي  حالل بود 

 شد  اس  یا به عکس.

وَ أَنْ تَجْمَعُتوا بَتتيْنَ »جتا ایتن احتمتال دوم هست  کته پتس اعتم است ، پتس در این

-احتمتال متی «یُحتَمَل احتمال ثان، إال ما قد سلف جاهليًا»« سَلَفَ قَدْ ما إاِلَّ نِاْلأُْختَيْ

إِنَّتهُ »بالنستبة لنستاء آبتاء  ذیّلکما  یذیّلو لماذا ربنا سبحانه و تعالی لم »دهيم دیگر، 

ع بتين جمتساء اآلباء محرَّمٌ غلي  و لکتن نکاح ن نّأل« ةً وَ مَْقتًا وَ سَاءَ سَبِيالًكَانَ فَاحِشَ

 باید دوبار  خدا بياورد؟ ،جایی که محرَّم غلظ  نداردآن«. األختين ليس بهذ  الغلظة

بسم اهلل،  1«وَ الَ تَْقرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَاءَ سَبِيالً»ببينيد، مثالً راجع به زنا 

کر أیّ محرَّم و لو ا یذهل إن ربنا سبحانه و تعالی لمّ»طور اس ؟ اما همه محرمات این

م، و یأمر بالواجب، و لکن إذا کان محرمًا خفيفًا طفيفًا یذکر سبب؟ ال، ینهی عن المحرّ

ظتًا فتی م مغلّظتًا فتی الوجتوب یتذکر جهتات عتدة، و إذا کتان المحترّکان الواجب مغلّ

م م أصتالً أو ال یتذکر المحترّالحرمة یذکر جهتات عتدة، و لکتن احيانتًا ال یتذکر المحترّ

اعَفَةً الرِّبَوایَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا الَ تَْأكُلُوا »مثل قوله تعالی:  جهاتب عَافًا مُضتَ ختب  2«أَضتْ

 گوید.جا نمیاما این یک درهم ربا هم حرام اس ،هم حرام اس ،  لیاوّ

گوید چون قبالً گفته اس ، یا اگتر بگویتد دیگتر ببينيد، پس در حرام عادی، یا نمی

بنتابراین رأی متا در ایتن مستئله کند، و جهات غلظ  را بيان نمی آن جهات عقوبتی

گردد. مسئله قرآنی که نيست ، مستئله تتوراتی است ، در شتریع  تتورات کته متا میبر

کردیم که جمع بين أختين حالل بتود ، متا دليلتی بترای ایتن مطلتب سابقًا عرض می

 اصالً نداریم. این هم به کنار رف .

                                                           

 .32. اسراء، آیه 1
 .130آیه عمران، . آل2
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أَنْ تَجْمَعُوا بَتيْنَ اْلتأُْختَيْنِ إاِلَّ مَتا قَتدْ »فرماید حرام اس  می یعنی استثناء شد  که -

 «سَلَفَ
 سلف چه چيزی اس ؟ -

 شود قبالً حالل بود  اس . ذیل نياورد ، معلوم می -
؟ مخاطتب هستتند انیکه مخاطتب چته کستنخير، عند الجاهليين، چرا، برای این -

 هستند.  مسلمان
 «.إلّا»گوید در مقابل حرم  ذیل می -
یعنی حاال حرام اس . درس  اس ؟ قتبالً حتالل بتود  است  دو « إال»فهمم، می -

بعد دارد: قبالً حالل بود  اس  در شریع  رب، این یتک احتمتال، قتبالً حتالل بتود  

وَ الَ تَْنكِحُتوا مَتا نَكَتحَ آبَتاؤُكُمْ مِتنَ »که کما اینس  در شریع  جاهلي ، دو احتمال. ا

کند یعنی قبالً حالل بود  اس  یا خير؟ قبالً حرام بود  اس  به اآلن حرام می« النِّسَاء

 «.إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ مَْقتًا وَ سَاءَ سَبِيالً»چه دليل؟ به دليل 
 ]سؤال[ -
ابتلُ و یواجته هتل القترآن یق»صبر کنيد. قرآن شریف در برابر کيس  و چيس ؟  -

 1«قاید الکتابية فق.؟و ؟ أو العکافة العقاید و الطق
 .احکامدر تشریع فق. نه،  -
ع حکمًا متن األحکتام ربنا سبحانه و تعالی لما یشرّ»گویيم. ما هم در تشریع می -

بترای ایتن اختتالف در  «الربانيتة؟ ال، هتذا قليتل التشاریعهل یشرّع قبال ما سلف من 

فرض کنيد در امترأة کم اس . اکثر آن جاهلي  اس . یعنی افکار جاهلی مثالً  تشاریع

بناء در کل شترایع حترام بتود  األحالعل  2«وَ حَالَعِلُ أَبْنَاعِكُمُ الَّذِینَ مِنْ أَْصالَبِكُم»زید 

 بناء حرام بود  اس .األاس . در کل شرایع الهيه، حالعل 

ی کننتد، یتک پستری را بته حاال، پيغمبر بزرگوار چون عادت کرد  بودند مردم تبنّت

گفتنتد کته کرد، بعد متیشان انتخاب کنند، و اگر این پسر ازدواج میعنوان فرزند خود

وَ مَتا »بناء اس . األاین پسر، حکم پسر خود انسان را دارد، بنابراین زن او هم حالعل 

ن وقت  إلی آخر، آ 3«جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَْفوَاهِكُمْ وَ اللَّهُ یَقُولُ اْلحَقَّ
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فَلَمَّا قَضَى »به گفتن نشد که اکتفا کند، و لذا  بزرگوار ای ایجاد شد؟ پيغمبرچه معرکه

زَیْدٌ مِْنهَا وَطَر  زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ الَ یَكُونَ عَلَتى اْلمُتؤْمِنِينَ حَترَجٌ فِتي أَْزوَاجِ أَدْعِيَتاعِهِمْ إِذَا 

چرا؟ آیا در جاهلي  این بتود یتا در شترایع؟  1«للَّهِ مَْفعُوالًقَضَوْا مِْنهُنَّ وَطَر  وَ كَانَ أَمْرُ ا

 ، ترک واجتب یتادر شرایع که این نبود. در جاهلي  بود. بيشتر تخلفاتی که بود  اس 

جتا فعل حرام در جاهلي  بود  اس  و اسالم هم در مکه مکرمته کته جاهليت  در آن

جا وارد شد  اس  و در طتول حاکم بود و مشرکين بودند و اهل کتاب نبودند، در آن

  ]قطع کالم[ ...خ. جاهلي  اس  که احکام
جاهليتت  بمتتا هتتی  مربتتوط بتته حکتم اگتتر یتتک. کنتتدفرمتایش شتتما را تأکيتتد می -

جتا کنتد، امتا در ایننفتی میاین را قرآن باشد، ریشه در وحی نداشته باشد، جاهلي  

 «.إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ» قرآن نفی نکرد .
 ، اما اثبات هم نکرد  اس . کافی اس  دیگر.نفی نکرد  -
 ]سؤال[ -

 نه نص اس  و نه ظاهر.  -

 اگر مربوط به جاهلي  بما هی جاهلي  باشد، باید نفی کند.  -
 کند.جا دارد نفی میاین باید بگوید؟ -
 ]سؤال[ -
که طور دادم. گفتم که توجه کنيد یک حرامی داریم نشد. جواب شما را من این -

چنتان است ، یتک  غلي  اس ، باید بگوید که این حرام اس  که چنين است  وبسيار 

الَ »کند. در حرام عادی اگتر خداونتد فقت. نهتی کترد نهی میوق  حرام عادی اس ، 

اعَفَةً الرِّبَواتَْأكُلُوا  عَافًا مُضتَ ختب ایتن حترام عتادی است  و دنبتال نتدارد، ولکتن، « أَضتْ

یتا « الَّذِینَ یَْأكُلُونَ الرِّبَا»سور  بقر ،  2«الَّذِینَ یَْأكُلُونَ الرِّبَا»در  «الرِّبَواالَ تَْأكُلُوا »ببخشيد 

غلتي  باشتد. یتک مرتبته  در سایر محرمات دیگر، اگر نخواهد غلظ  را بيان کند ولتو

بيان عواقتب لزومتی نتدارد، یتک مرتبته غلظت  دارد در مقتام بيتان غلظ  ندارد، پس 

ب است ، کند اگتر واجتهر حکمی که خداوند نقل میغلظ  نيس . آیا الزم اس  که 

بگوید حسنات چنين اس ، اگر حرام اس  بگوید سيئات چنين اس  و عواقبش چنين 

وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اْلأُْختَيْنِ إاِلَّ مَا قَدْ »نه ظاهر آیه که  ،پس این نه نص اس  اس ، خير.
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اهلي ؟ سلف در تتورات؟ ستلف در دانيم سلف در کجا؟ سلف در جما چه می« سَلَفَ

 دانيم.دانيد مطلبی اس ، ما نمیدانيم. اگر شما میهر دو؟ ما نمی
کترد   حين نزول ایتن آیته، جمتع بتين األختتينکه در اس  این حکم آن کسی  -

ایتن حکتم نداریم. اآلن هم جمع بين األختتين دارد،  احکاماس  قبالً، اصالً کاری به 

 چيس ؟آن نسب  به آیه 
 که ابتدا و استمرار یکی اس .کند. چرا؟ برای اینمی رفع رااز قضا آن  -
ستلف قتد و أن تجمعتوا بتين األختتين متا »که: ترجمه کنيم به این اگر ما این را -

 ، اصالً ربطی به احکام قبلی ندارد. «جمعهما
 یعنی جایز بود  یا حرام بود  اس ؟ یعنی چه؟ «ما قد سلف جمعهما» -
 ، حکم اس ، حکم تعویضی اس .هيچ کدام -
 .گوید حرام اس خير، صبر کنيد، حاال که می -
 .دیعنی این باش -
حاال هم که اآلن جامع بتين األختتين « یعنی چه؟ إاِلَّ مَا قَدْ سَلَفَ دنخير این باش -

 اس  حاال سلف اس ؟ یا حاال حال اس ؟
 .نه، جمعش سلف بود  اس  -
این جمع حاال استمرار ندارد؟ پس حاال هم هس ،  این جمع استمرار دارد. مگر -

حاال که سلف نيس ، ببينيد، این جمع بين أختتين، ستلف، حتال، مستتقبل، ستلف را 

 کنيد.نفی کرد، حال و مستقبل چه؟ نفی کرد  اس  باز هم؟ فرمایشی می
اش راجع به آیاتی اس  که مربوط به صالة بود، صوم بود، و حج بود و حاال تتمه

هتا حتتی جهتاد، انجيلتی ف و نهی از منکر بود و جهاد بود.بود، و امر به معرو زکات

کنند، در خود انجيتل متا جهتاد داریتم. غل. می ،کنند جهاد غل. اس ، خيرخيال می

 مظاهر جهاد مختلف اس . منتها

ها را خواهيم داش . فردا ظاهر  که روز آخر هفته است  متا به ترتيب ما این بح 

ای که در کل شترایع هست ، مهبح  را داریم که تمام نواميس واجبه و محرّتتمه این 

شتود و یتک هس ، یک تبلورات و تکامالتی اس  که نسخ حستاب متیهم در اسالم 

اش از آیتات، بعتد  وارد شود. تتمتههای احکام عقوبتی اس  که نسخ حساب مینسخ

کننتد کته چنتين است  و که خيلی از اهل شرایع خيتال متی شویممی بح  از مطالبی

ای از ای از مستلمين، عتد عتد حتتی چنان نيس ، مثل حرم  شراب، حرم  خمر را 

کنند که شراب از اول در اسالم حرام نبود  اس ، بعتد در عهتد متدنی فقها، خيال می
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حرام شد. نخير، در عهد مکی از اول حرام بود  اس ، در تورات حرام بتود  است  در 

س ، در کل شرایع حرام بود  اس ، یتک مطتالبی است  کته متا بتا انجيل حرام بود  ا

-مقارنه بين قرآن که اصل اس  و مهيمن اس ، و کتب انبياء قبل ایتن مطلتب را متی

 فهميم.

نَتا لِمَتا عَظِتيمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُترِِْیمَانِ وَ مَعَتارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَا ُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَا ُ وَ جَنِّبْهُ وَ تَرْتُحِبُّ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»


