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«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
بر حسب بحثی که چند روز قبل و مخصوصًا دیروز داشتيم ،احکام مشتترکه بتين
دو شریعت مفصله مترامية األطراف بسيار بسيار زیاد است .مثالً در واجبات ،واجبات
که در تورات به عنوان احکام ناموسی یا نواميس عشره ناميده شتده استت ،ایتنهتا در
اسالم شریف هم هست .گرچه بعضی از اشکالش احيانًا مانند نماز یتا ماننتد روزه از
نظر زمان ،از نظر تعداد ،از نظر أشکال فرق دارد .ما در واجبات اسالم ،وقتتی فحت
میکنيم نمییابيم که در اصل ایتن واجبتات ،االتتالف جتوهر بتا واجبتات شتریعت
اسرائيلی باشد ،نمونههایی از آن را عرض کردیم و نمونههایی را هم عرض متیکنتيم.
البته واجباتی که در شریعت اسرائيلی هست ثقيلتر است ،سنگينتر است ،زمان بيشتر
است ،در ترکش عقوبتِ زیادتر است ،توبهاش مشکلتر است ،و چنانکه آیه آالر ستوره
بقره و آیات دیگر اشاره به این مطلب دارند.
و در محرّمات ،محرّماتی که در شریعت تورات است ،در شریعت قترآن استت ولتی
کمتر ،حتی محرمات اصلی نه محرمات عقوبتی ،محرمات عقوبتی در شریعت تتوارت
هست که شریعت انجيل تحليل کترده «وَ لِأُحِتلَّ لَُُتمْ بَعْتاَ الَّتحِر حُترِّمَ عَلَتيُُْمْ» 1امتا
بعضی از محرمات اصليه که یعنی عقوبتی نيست ،نه اصلی اصلی ،ما سه گونه محرَّم
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داریم« :محرماتٌ أصليةٌ ال حِولَ عنها ،و ال غيار فيها اطالقًا علی طول الطوطِ الشرائع
القدسيةِ اإللهية ال حِول عنها و ال غيار فيها» اینها معلوم است «محرّماتٌ أالر هتی
فی الدرجة الثانية ليست عقوبية و ال تأدیبية ،إنما محرَّمات وقتية ،کما سوف نبتيّن ،و
محرمات ثالثة هی محرمات عقوبية کحرمة بعا اللحوم مثالً کما أحتل المستي (ع)
«وَ لِأُحِلَّ لَُُمْ بَعْاَ الَّحِر حُرِّمَ عَلَيُُْمْ» أو «وَ عَلَى الَّحِینَ هَادُوا حَرَّمْنَتا ُُتلَّ يِر فُفُترٍ»

1

إلی غير يلک»
سه نوع محرمات است« :و عدید المحرمات فی الشرعة اإلسرائيلية أکثر متن عدیتد
المحرمات فی الشرعة القرآنية» منتها این عدد در چه بُعد است؟ «عدیتد المحرمتات
فی البعد األول؟ ال» محرمات اصتلی در شتریعت استرائيلی ،در شتریعت قترآن در کتل
شرایع ،عددًا یکسان است .زنا است ،قتل است ،سرقت است ،غيبت است ،لتواط استت،
چه است ،چه است ،این محرمات اوليه در کل شرایع الهيته محترَّم استت ،کتم و زیتاد
نيست .محرماتی که کم و زیاد است در بُعد دوم و بعد سوم است .بُعتد دوم محرمتات
وقتيه است .مثالً از جمله محرمات وقتيه که در تورات الواهيم الوانتد :زن عمتو اگتر
عمو او را طالق داد ،حق نداریتد بتا او ازدواک کنيتد .در ستفر الویتان میالتوانيم .در
اسالم اینطور نيست .و از جمله زن بترادر «إيا طلتقَ أالتو إمرأتته ال یجتوز لتک أن
تنکحها حسب التوراة» .این از محرمات اسرائيليه است.
و همچنين محرمات دیگر در باب ازدواک هستت کته تفصتيالً بعتد از بيتان بُعتد
واجبات الواهيم الواند .اینها محرمات عوان است« .ال محرّماتٌ األصلية األولی و ال
محرمات عقوبية ،ثالثة ،محرمات عوان بينهما» کته ایتن حرمتت ،حرمتت وقتتی استت،
حرمت عقوبتی نيست ولی حرمت وقتی است ،در وقت معيّن.
و اما محرمات عقوبيه کالً ازاله شده است ،محرماتی که رو عقاب استت ،و رو
تأدیب است ،اینها کالً إزاله شده است .حاال مقدار بحث در واجبات متیکنتيم کته
تتمه بود ،مختصرًا ،قبالً هم در مورد آن صحبت کردیم .عرض کردیم راجع به صتالة،
صوم ،زکات ،حج ،امر ،نهی ،تولی ،تبر  ،المس ،این احکتام عشتره فرعيته قرآنيته کته
واجبات هستند که نواميس عشره هستند ،ایتن نتواميس عشتره در کتتاب نتامو
تورات را به کتاب نامو میشناسند -هم هست.
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-کته

 المس هم هست؟ المس هم هست ،بله .ما در باب زکات و المس این را بحث کردیم ولی اشتارهکردم .حاال ،مثالً فرض کنيد که در سوره انبياء «اآلیة الثالثة و السبعون ستورة األنبيتاء
بالنسبة لکافة النبيين بصورةٍ طليقة «وَ أَوْحَيْنَا إِلَتيْهِمْ فِعْتلَ الْخَيْترَاتِ وَ إِقَتامَ الصتَّ الَةِ وَ
إِیتَاءَ الزََُّاةِ»« 1إِقَامَ الصَّالَةِ وَ إِیتَاءَ الزََُّاةِ» نسبت به کل انبياء است ،الب انبياء به عنوان
چه؟
 آیه چند است؟ آیه  73سوره انبياء .قاعده این است که بر انبياء الهی کار واجب شد به عنوانرسالت است ،به عنوان شخ

نيست ،به عنوان رسالت است ،بنابراین بر کتلِ «مرستلٌ

إليهم منح آدم إلی الاتم النبيين إلی یوم التدین هتحان الواجبتان المفرواتان ال حتول
عنهما إطالقًا».
آیه دیگر سوره لقمان ،سورة اللقمان اآلیة السابعة عشر« :یَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّالَةَ وَ ْأمُترْ
بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنَُْرِ وَ اصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ يٰلِكَ مِنْ عَتزْمِ الْتأُمُورِ» 2ببينيتد،
اقامه صالة است ،امر به معروف است ،نهی از منکر استت ،امتر بته معتروف و نهتی از
منکر در انحصار امت اسالم نيست ،ولی میشود که باشد .چتون قاعتده دعتوت الهتی
این است که دارا ابعاد است که الود انجام بدهد و دیگران را وادار کند که انجام
بدهند .الود تر کن حرام را و دیگران را وادار کن که حرام را تر کنند .این قاعده
آن است ،حتی اگر ن

نباشد .ولکن آیات متعددها بر این مطلب داریم.

«ُُنْتُمْ الَيْرَ أُمَّةٍ أُالْرِجَتْ لِلنَّا ِ» 3یعنی کل أمتم ،کتل أدیتان ،در آنهتا ،یتک دستته
الاصی هستند که آمرین بالمعروف و ناهين عن المنکر هستند .ولی «اليتر اآلمترین و
الير الناهين فی کافة األمم الشرعية عبارةٌ عن األمة اآلمرة الناهية المسلمة بمن فتيهم
رسول الهد (ص) و األئمة المعصومون (ع)».
سورة هود اآلیة السابعة و الثمانون« :قَالُوا یَا شُعَيْبُ أَ صَالَتُكَ تَت ْأمُرََُ أَنْ نَتْترََُ مَتا
یَعْبُدُ آبَاؤُنَا»« 4ال فقط المکلفون من النا

و غيرهم ،بل و الطيتر» .ستورة النتور ،اآلیتة
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الواحدة و األربعونُُ« :لٌّ قَدْ عَلِمَ صَالَتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ» 1نماز در انحصار مکلفتين انستان
نيست ،مکلفين جن و انستان فقتط نيستت« .وَ الطَّيْترُ صتَ افَّاتٍ ُُتلٌّ قَتدْ عَلِتمَ صتَ الَتَهُ وَ
تَسْبِيحَهُ» منتها آنها مقلد نيستند .الداوند به ایشان این را الهام فرمتوده استت .البتته
ميان آنها هم رسلی هست وليکن کالً «قَدْ عَلِمَ» ایتن «قَتدْ عَلِتمَ» حستاب دارد ،بترا
اینکه اگر رسالتی بود بعضیها میدانند بعضیها نمیدانند .مثل زنبور عسل.
 «و الطير» است؟ والطير دیگر ،بلی. «وَ الطَّيْرُ». من چه گفتم؟ شما گفتيد «و الطيرَ». من اعراب ندادمُُ« .لٌّ قَدْ عَلِمَ صَالَتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ» راجع به اینکته نمازهتا کتلأمم دارا رکوع و سجود بوده مسيحيان منکر هستتند ،ولتی یهتود هتا قبتول دارنتد.
یهتتود هتتا ،نمازشتتان ،رکتوع دارد و ستتجود دارد ،مستتيحيان اليتتر ،و ایتتن علتتت دارد.
«الشرعة المسيحية ليست تخالف الشترعة التوراتيتة فتی واجباتهتا و ال فتی محرّماتهتا
بصورة طليقة فی مثلث المحرّمات إال المحرّمات العقوبية» این هتم هستت« :وَ لِأُحِتلَّ
لَُُمْ بَعْاَ الَّحِر حُرِّمَ عَلَيُُْمْ» مطلبی نيست ،ولتی بقيته احکتام هستت .چته محرمتات
اصليه کته قابتل تیييتر نيستت و چته محرمتات وقتيته ،چتون وقتت محرمتات شتریعت
استرائيل تتا زمتتان آمتدن التاتم النبيتتين (ص) استت .فقتط بعضتتی از محرمتات را کتته
محرمات عقابی بوده است ،این برطرف کرده است.
ولکن یک زیر و زبر و یک انقالبتی صتوفیگتر در انجيتل ایجتاد شتد .ستولس،
«سولس الل  ،ل ٌّ فی شرعة اهلل تعالی ،جعل شرعة التوراتيتة شترعة النتامو  ،شترعة
10:20؟؟» این را بعدًا بحتث التواهيم کترد .ایشتان آمتد گفتت کته مستي (ع) متا را از
شریعت عمل عفو کرده است« .المسي افتدانا من لعنة [شرعة] النامو » 2یعنی احکام
نيست ،واجب نيست ،حرام نيست ،همه را بته قبتل زد« .ألنته لعتن ألجلنتا کمتا نلعتن،
صلب ألجلنا و لعن فال یلعن» هر واجبی را تر کنيم ،مطلبی نيستت ،هتر حرامتی را
انجام دهيد مطلبی نيست ،فقط شما ثالوث را معتقد باشيد ،صتليب را معتقتد باشتيد،
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تعميد داشته باشيد ،و لحا منکراتی که در ميتان مستيحيين استت بستيار بستيار زیتادتر
است از یهود هایی که یهود هستند ،کار به اسرائيل نداریم ،یهود هایی کته بته
شریعت یهود عمل میکنند تقيد آنها اليلی اليلی بيشتر است؛ چون این انحتراف در
آنها –ولو تحریف بوده است -نبوده است .ولکن در مسيحیها ،ستولس آمتد و تهدیتد
کرد ،حاال بحث میکنيم مفصل ،سولس تهدید کرد و گفت :هر کس مقيتد بته شتریعت
عمل باشد از مسي نصيبی ندارد .ببينيد به طور کلتی زده استت .متثالً «الختتان إنمتا
یجب أن یختن القلب» قلب التنه بشود .معلوم میشتود قلتب او عتورت داشتته استت!
قلب التنته بشتود .زنتا «الزنتا فتی القلتب» زنتا در عتورت کته مطلبتی نيستت کته ،و
همچنين تمام واجبات را به قلب نسبت داد کما اینکه بعضی از صوفیها مسلمان
هم این راه را میروند ،که میگوید :فاهر مطلبی نيست و همهاش بایتد بتاطن باشتد،
شما باید در باطن الدا را بپحیرید ،نماز بخوانی یتا نختوانی ،روزه بگيتر یتا نگيتر ،
حج برو یا نرو  ،البته بعضی از صوفیها.
 قلب باید سا باشد. بله ،قلب باید سا باشد .بعضی از مسلمانها هم همين حترف را متیزننتد کتهقلب باید سا باشد .الب «التصوف العارم التصوف العاصی تمامًا هحا الح هو قضی
علی شرعة اهلل سبحانه و تعالی» چون بعضی هستند که میگوینتد شتریعت ،بستم اهلل،
بعضی میگویند ما اصالً دین نداریم ،أعوي باهلل .بعضتی نيتز میالواهنتد دیتن داشتته
باشند ولی بیدین باشند .هم دین داشته باشد و هم بیدین باشد ،میگوید دین داریم
اما به قلب .نماز در قلب است ،روزه در قلب استت ،زکتات در قلتب استت ،المتس در
قلب است ،زنا در قلب است ،همه در قلب است ،سولس این کار را کترد .اگتر هتم یتک
کمی مانده است ،نماز ،نماز در شریعت تتورات ،رکتوع دارد ،ستجود دارد ،قيتام دارد،
يکر دارد ،اما اینها نمازشان ایستاده است ،میایستد و مزالرفاتی را میگوید« .عتوان
الح فی السماء» یک کفریاتی را در همان جمالتی که متن مقارنته کتردم بتين ستوره
حمد و نماز که مسيحيان درست کردهانتد در بحتث ستوره حمتد «یبترّون متن هتحا
اإلالتالق البولسی الصتوفی المستيحی ربنتا ستبحانه و تعتالی یعمّتم حکتم الرکتوع و
السجود فی کافة الشرائع الربانية».
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سورة ص اآلیة الرابعة و العشرون« :وَ فَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَیْفَرَ رَبَّهُ وَ الَرَّ رَاُِعتًا
وَ أَنَابَ» 1رکوع بوده است .سورة البقرة اآلیة مائة و المستة و عشترین« :وَ عَهِتدْنَا إِلَتى
إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعَاُِفِينَ وَ الرَُُّّتعِ الستُّ جُودِ» 2حتج بتوده
است ،رکوع بوده است ،سجود بوده است .مخصوصًا رکتوع بترا نمتاز استت ،ستجود
اعتتم استتت امتتا رکتتوع بتترا نمتتاز استتت« ،وَ ارَُْعِتتي مَتعَ الترَّاُِعِينَ» 3یتتا «وَ ارَُْعُتتوا مَتعَ
الرَّاُِعِينَ»« 4وَ ارَُْعُوا مَعَ الترَّاُِعِينَ» الطتاب بته یهتود استت« ،وَ ارَُْعِتي مَتعَ الترَّاُِعِينَ»
الطتتاب بتته متتریم ( ) ،در شتتریعت یهتتود ،کتته متتریم هتتم تتتابع همتتان شتتریعت استتت،
عيسی(ع) هم تابع همان شریعت هستند ،این رکوع داشته ،سجود داشته ،و حتی نماز
جماعت هم داشته است که در تورات هم مقدار برا شما اشاره کردیم .یا در سوره
حج آیه « :26وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقَائِمِينَ وَ الرَُُّّعِ السُّجُودِ» علی طول الخط ،هنا
طائفون ،قائمون ،تخضعًا هلل ،رکع جمع الراکع ،و السجود جمع الساجد».
این یک بخشی است از مقارنته واجبتات بتين شتریعت مفصتله تتورات و شتریعت
مفصلتر قرآن ،بينهما دیگر شریعتی نيست ،انجيل است ،و شترایع قبتل هتم کته بتوده
است به این تفصيل نبوده است ،و تورات شتریف در ابعتاد بتر آنهتا رجحتان دارد،
یکی ابعاد تفصيل بيشتر ،نَسخ ما سيدا نمتیکنتيم ،تکامتل هستت ،و تفصتيل هستت و
اینها هست.
اما در بعد محرّمات ،در بعد محرمات ،من دیروز عرض کردم و قبالً هم نمیگفتيم
مگر احتماالً که« :أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُالْتَيْنِ» 5ما فکر میکردیم اینطور استت کته جمتع
بين أالتين در شریعت تورات جایز بتوده استت و حتتی موستی هتم دارا دو التواهر
بوده است .ببينيد جو ما چقدر جو عجيبی است کته متا کته صتد درصتد میالتواهيم
قرآنی بشویم اینجا را اشتباه کردیم .ببينيد ،بعضی از چيزهایی که ارور است و از
اول تا حاال شنيدیم تا بميریم شنيدیم ،دیگر دنبال آن نمیرویم ،بیحساب نيست کته
عالمه حلی فتوا میدهد که «ال تقبل شهادة الولد على والده» 6التالف دو نت
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قترآن

است .این را اعتماد کرده است به سخن شيخ طوسی ،درست است که اعتماد به آنها
را که نود درصد است 95 ،درصد است ،ما  99درصد اعتماد نداریم ولتی یتک درصتد
این است .یکی از یک درصدهایی که اعتماد بوده است حتی بتر حستب نقلتی کته از
تورات میکنند و چه و چه و چه ،این است که جمتع بتين أالتتين در شتریعت تتورات
جایز بوده و حتتی موستی دو التواهر را گرفتته استت ،دروغ اول ،دروغ دوم .اینطتور
نيست.
قدم اوّلی که ما دیروز آمدیم سيش از آیات تورات را اآلن برا شما بخوانم کته «وَ
أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُالْتَيْنِ إِالَّ ما قَدْ سَلَفَ» سلف شترکی ممکتن استت باشتد ،احتمتالش
کافی است .حاال عرض میکنيم کته نخيتر ،ستلف شترکی بتوده استت حتمتًا ،در نت
شریعت تورات هست که جمع بين أالتين حرام است.
 [سؤال] الير ،این از چيزهایی که تحریف شده ،نيست. [سؤال] ببينيد ،چون تحریف در جایی میآید که یک حرامی را حالل کنند ،یک واجبیرا از وجوب بيندازند ،اینها قيود را میالواستند بردارند ،در تحریف ،در تحریف قيتد
برداشتن بوده است ،حرمت زیادتر قيد زیادتر است ،هيچ وقت در تحریف ،قيتد زیتادتر
نمیآید .این اوالً ،و ثانيًا قرآن این مطلب را تأیيد میکند.
مالحظه کنيد ،این توراتی که در دست من است أقدم تتوراتهتا و أصت تتورات-
هایی است که  59کتاب آسمانی در آن جمع است ،و متن از کليستا انجيلتی تهتران
گرفتم که بر مبنا همين هتم المقارنتات را نوشتتيم و رستول اإلستالم و عقائتدنا را،
استناد به این است و مواوع این است که در حاشيههایش این کشتف اآلیتات استت،
یعنی هر آیتها را کته در کتل ایتن  59کتتاب آستمانی هستت ،آدر

گحاشتتيم ،و بتر

حسب آنچه الود علما انجيل و تورات قبول دارند ،میگویند این أص نستخههتا
تورات و انجيل است که ال قِبَل لها .و الصوصتيات را بته التوبی در حاشتيه ستاورقی
يکر کرده است.
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در اینجا «األصحاح ،اآلیة الثامنة عشر« :و ال تأالح امرأةً على أالتها للضر لتُشف
عورتها معها في حياتها» این آیه در سفر الویان .مگيتر زنتی را رو التواهرش کته او
هوو او گردد .دو الواهر با هم هوو شوند.
 [سؤال] هوو دیگر ،بله« .و ال تأالح امرأةً على أالتها للضر» هوو «لتُشتف عورتهتا معهتافي حياتها» یعنی حيات دو معنتا دارد :تفستير کنتيم کته بتتوانيم مفستر قترآن بشتویم
تورات برا ما سادهتر استت .ایتن «لتُشتف عورتهتا معهتا فتي حياتهتا» یکتی حيتات
زندگی است ،یعنی مادامی که زنده است ،این دو را با هم جمع نکنيد .اگتر مُترد چته؟
اگر مرد میشود .اگر آن الواهر مرد ،یعنی الواهر که زن شما بود ،با دیگتر ازدواک
میکنيد ،این مطلبی نيست ،این حيات زنتدگی استت .امتا یتک مرتبته حيتات زوجتی
است ،مادامی که این الواهر در حيات زوجيت شما است ،آن الواهر را بتا ایتن جمتع
نکنيد ،اگر او را طالق دادید ،حيات زوجيت تمام شد ،بعد از عدّه با این ازدواک کنيد،
این بُعد دوم است.
سس «و ال تأالح امرأةً على أالتها للضر لتُشف عورتها معها في حياتها» این ،نت
تورات شریف است و قابل تحریف هم نيست ،به جهات متعددها  ،از جملته ایتن کته
در قرآن شریف دارد «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُالْتَيْنِ إِالَّ مَا قَدْ سَلَفَ» سلف آن اینجا تأیيد
میشود که سلف شرکی است ،سلف کتابی نيست ،بله.
 تعدد زوجات هم در شرایع قبلی ثابت بوده است؟ بله ،بوده است« .األصتحاح الثتامن عشتر» محرمتات ازدواک را يکتر متیکنتد .درمحرمات ازدواک همه ،محرمتات ازدواک قترآن هستت .سته یتا چهتار متورد در اینجتا
ااافه دارد .حال مالحظه کنيد« :األصحاح الثامن عشر :و کلم الربّ موسی قائالً کلِّم
بنی اسرائيل و قل لهم أنا الربُّ إلهکم» این زیاد تکرار متیشتود کمتا اینکته در قترآن
شریف ،يیلها آیات و ابتدا آیات ،توجه به حق استت ،در تتورات هتم همينطتور
است.
«أنا الربّ إلهکم مثل عمل [أرض] مصتر التتي ستُنتم فيهتا ال تعملتوا» مصتر هتا
قبطی بودند ،مشر بودند ،اعمالشان حرام بود ،آنطتور عمتل نکنيتد« ،و مثتل عمتل
ارض ُنعان التي أنا آتٍ بُم إليهتا ال تعملتوا» أرض کنعتان هتم تبعيتتٌمتایی داشتتند
راجع به شر مصر  ،آن کار را هم نکنيتد« ،و حستب فرائضتهم ال تستلُوا» فترائا
8

آنها فرائا شرکی بوده است ،فرائا شرعی نبتوده ،چيزهتایی را بترا التود واجتب
کرده بودند ایجابًا ،و واجب کرده بودند سلبًا که حرام است ،آنها هم اليتر ،ایتن اول
«ال إله»« ،أحُامي تعملون و فرائضي تحفظون لتسلُوا فيها أنا الرب الهُم فتحفظون
فرائضي و أحُامي التي إيا فعلها االنستان یحيتا بهتا»« .لِيُنْتحِرَ مَتنْ ُتانَ حَيًّتا وَ یَحِتقَّ
اْلقَوْلُ عَلَى الُْافِرینَ» 1اگر ما واقع تورات را با قترآن کته همتهاش واقتع استت ،تطبيتق
کنيم اگر االتالفی هست در تحریفات است و اینجا جا تحریفات نيست.
«ال یقترب إنسان إلى قریب جسده ليُشف العورة أنا الرب» قریتب :الویشتاوند ،بتا
الویشاوند همبستر نشوید کالً .الب تواي « ،أنتا التربّ ،عتورة أبيتك و عتورة أمّتك ال
تُشف» عورة أبيک دو بعد دارد :یتک بعتد عتورة أبيتک معتاي اهلل در لتواط استت کته
معلوم است ،یک عورة أبيک زن سدر ،با زن سدر ازدواک نکنيد.
«و عورة أمّك ال تُشف» این بيِّن است« ،إنها أمك ال تُشتف عورتهتا ،عتورة امترأة
أبيك ال تُشف» که نساء آباء است «وَ الَ تَنُِْحُوا مَا نََُ َ آبَاؤُُُمْ مِنَ النِّستَ اء إِالَّ مَتا قَتدْ
سَلَفَ إِنَّهُ َُانَ» 2که شرکی است« ،إنهتا عتورة أبيتك .عتورة أالتتك بنتت أبيتك أو بنتت
أمك» أالت ،چه أالت ابوینی باشد چه أالت أبی باشد ،چه أالت أمی باشد کالً حرام
است ،درست مطابق ن

آیه نساء.

«عورة أالتك بنت أبيك أو بنت أمك المولودة في البيت أو المولودة الارجًا» فرقی
ندارد ،در اینجا یا جا دیگر ،جا دیگر زن گرفته است ،اینجا «ال تَکشتفُ عورتهتا»
کشف عورت ازدواک است ،نه اینکه زنا ،زنا که با همه حرام است .زنا که با کل حرام
است .این «ال تَکشفُ عورتها» در بُعد ازدواک است.
«عورة ابنة ابنك أو ابنة بنتك ال تُشف عورتها» دالتر سسرت ،دالتر دالترت «أنهتا
عورتک ،عورة بنت إمرأة أبيک المولودة من أبيک ال تَکشفُ عورتها إنها أالتتک» بنتت
إمرأة أبيک .اینجا حرف است ،اگر سدر انسان زنتی دیگتر را گرفتت ،و آن زن دیگتر
دالتر داشت ،اگر آن دالتر از سدر است ،حرام است ،و امتا اگتر دالتتر از ستدر نيستت
حرام نيست ،این را هم قرآن میگوید« .عورة بنتت إمترأة أبيتک المولتودة متن أبيتک»
درست است که از مادر دیگر است ولکن از سدر تتو استت« ،ال تَکشتفُ عورتهتا إنهتا
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أالتک» و «عورة» اینجا است که قرآن نسخ میکند ،ببخشيد برا بعتد استت« .عتورة
أالت أبيک ال تَکشفُ» که عمه است ،حرام است« .عَمَّاتُُُمْ»« 1أنها قریبة أبيک».
«عورة أالت أمک» الاله ،این هم معلوم است که حرام است« .عورة أالتت أمتک ال
تَکشف إنها قریبة أمک» اول یک قاعده داد .گفت با اقرباء و الویشاوندان ،ولتی کتدام
الویشاوندان؟ این الویشاوندان ،نه کل الویشاوندان ،دالترالاله و دالترعمو و ایتنهتا
که طور نيست.
«و عورة أالی أبيک ال تَکشف» اینجا نسخ است« .عورة أالی أبيک ال تَکشف إلتی
إمرأته ال تقترب» برادر سدر که عمو استت ،عتورت او ،زنتش استت ،بتا زن عمتو ازدواک
نکن ،نه اینکه زنا نکن ،زنا که کالً حرام است ،ولکتن در استالم ایتنطتور نيستت ،در
اسالم ،زن عمو حرام نيست ،البته اینجا زن دایی را نگفت ،فقط زن عمو را گفت ،زن
عمو را اگر طالق داد یا مُرد ،با او ازدواک نکن .در اینجا قترآن نستخ متیکنتد؛ چتون
قرآن سکوت کرده و سکوت نسخ استت .نته تنهتا ستکوت ،بلکته متوارد محرَّمته را در
سوره نساء کالً بيان فرموده است ،نسبی باشد ،سببی باشد ،رااعی باشد ،یا اینکه نه
نسبی ،نه سببی نه رااعی ،در سوره نور و در ستوره مائتده دارد بتا زن زانيته ازدواک
نکن ،در تورات هم داریم ،تورات هم میگوید با زن زانيه ازدواک نکتن .بتا زن کثيتف
ازدواک نکن .تورات قبل است و قرآن هم بعد است ،هر دو سکوت نيست ،ن

استت،

یعنی آیات نساء که تحریم کرده است ،موارد تحریم موارد است که منحصر استت و
دیگر ورا این حرمتی در کار نيست .اگر سکوت بود ،نه از باب استصتحاب ،از بتاب
اینکه حکم قبل بوده و قرآن ساکت شده است ،ما قبول میکردیم ،وليکن ن

استت.

این که گفتم سکوت ،سکوت نصی است.
 عدها میگویند مثالً شما سنت را در مقابل قرآن به کلی محو میکنيد. چه چيز را؟ سنت چه چيز را؟ میگویند سنت هم جزئياتش را بيان کرده است. ما جواب میدهيم که ما سنت جعلی را قبول نمیکنيم ،نته التدا قبتول دارد نتهسيیمبر و نه ائمه ،آن سنتی که بر الالف قرآن است و بتر التالف ائمته استت را قبتول
نداریم ،در چاه میاندازیم .در چاهها بدر میاندازیم ،با الود آن کسانی کته ایتن را
حرف میزنند.

 .1همان ،آیه .23
10

 آن آیها کته متیگویتد« :أَنْ تَجْمَعُتوا بَتيْنَ الْتأُالْتَيْنِ» اگتر «إِالَّ متا قَتدْ ستَ لَفَ» رانمیگفت ،با این معنایی که اآلن شما میکنيد چه فرقی میکرد؟ هيچ فرقی نمیکرد.
 فرقش این است که اگر نمیفرمود« :إِالَّ ما قَدْ ستَ لَفَ» کستانی کته قتبالً مستلماننبودند و جمع بين أالتين کردند باید گناهشان اآلن هم ثابت باشد؛ چون قبالً این کار
را کردند ،میگوید نخير ،آن کار که قبالً کردید ،حرمتش را از بتين بتردیم و اشتکال
ندارد ،اشکال ندارد به این معنا ،ببينيد مثالً «الَ تَنُِْحُوا مَا نََُ َ آبَاؤُُُمْ مِتنَ النِّستَ اء إِالَّ
مَا قَدْ سَلَفَ» چه میالواهد بگوید؟ میالواهد بگوید «مَا قَدْ سَلَفَ» گحشته حرام بوده،
اما حاال که شما مسلمان شدید «قُلْ لِلَّحِینَ َُفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُیْفَترْ لَهُتمْ مَتا قَتدْ ستَ لَفَ»

1

توجه کردید؟
 سس یک تیيير ایجاد شده ،برا آن موقعی بوده که زمتان سيیمبتر بتوده استت،این آیه آمده است ،فقط برا آنجا است دیگر ،برا اآلن که دیگر نيست.
 بعد شما صحبت کنيد دیگر .ما صحبتهایمان که بلد بودیم را عرض کردیم.«عورة أالتی أبيتک ال تَکشتِ ف إلتی امرأتته ال تقتترب إنهتا عمتتک ،عتورة کِنَّتتک ال
تَکشِف» کِنَّة زن سسر است ،عرو  ،بتا عترو

نبایتد انستان ازدواک کنتد ،بلته درستت

است ،قرآن هم میگوید« .وَ حَالَئِلُ أَبْنَائُُِمُ» 2حالئل أبنائکم حرام استت ،امتا حالئتل
أدعياء چه؟ چون آقایان در اینجا سته بعتد متیفرماینتد .یتک بُعتد زن سستر انستان،
معلوم است حرام است ،دوم زن سسر رااعی میگویند حرام است ،اصالً سسر رااعی
ما نداریم .سسر رااعی یعنی چه؟ اصالً در باب راتاع در بتاب شتير ،حرمتت ازدواک
است ،اگر سسر از زن شما شير الورد بر شما حترام استت ،آیتا یعنتی ازدواک او؟ ایتن
چه چيز است میگویيد؟ آن وقت قرآن تنصي

دارد که «وَ حَالَئِتلُ أَبْنَتائُُِمُ الَّتحِینَ

مِنْ أَصْالَبُُِمْ» این را هم گفته است برا ما قابل فهم بشود .اما سوم که أدعياء باشتد
هيچ ،سس تورات چه میگوید؟ تورات هر دو را رد کرده استت ،فقتط «عتورة کِنَّتتک ال
تکشتتف» کنَّتتة زن سستتر استتت ،دیگتتر زن سستتر راتتاعی مواتتوع نتتدارد ،زن سستتر دعتیّ
(سسرالوانده) هم که معنا ندارد.
«عورة امرأة أاليک ال تکشف» این را هم قرآن نسخ کرده است ،که زن سستر ،چتون
قرآن شریف بوجهٍ عام تحليل کرده استت کتل نکتاحهتا را ،ایتن بعتد ستوم .در اینکته

 .1انفال ،آیه .38
 .2نساء ،آیه .23
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حصر است ،کل نکاحها را حالل کرده است إال ،ما إال را أالح میکنيم و کل نکتاحهتا
حالل الواهد بود .بنابراین به عموم قرآن و استثنائی که راجع به محرمات در ازدواک
هست ما استفاده میکنيم که این چند مورد را قرآن نسخ فرموده است ،با عمومی کته
در مقابلش استثناء است« ،عورة امرأة أاليک ال تکشف إنها عورة أاليک».
«عورة امرأةٍ و بنتها ال تکشف» فاهرش جمع است ،یعنی جمع بين زن و دالترش،
قرآن نمیگوید جمع حرام است ،قرآن جمع بتين األالتتين متیگویتد حترام استت ،امتا
جمع بين زن و دالترش حرام نيست ،بلته متادرزن حترام استت« .وَ أُمَّهَتاتُ نِستَ ائُُِمْ وَ
رَبَائِبُُُمُ الالَّتِي فِي حُجُورُُِمْ مِنْ نِسَائُُِمُ الالَّتِي دَالَلْتُمْ بِهِنَّ» 1جمع حرام نيست ،و لحا
ما در آنجا اینطور عرض میکنتيم کته :اگتر کستی زنتی را گرفتت ،و آن زن دالتتر
داشت ،هنوز با این زن نخوابيده است ،مسئلةٌ :آیا جایز استت قبتل از آنکته آن زن را
طالق بدهد و با او هم نخوابيده است ،میتواند با دالتر او ازدواک کند یا الير؟ آقایان
میفرمایند که الير ،ما عرض میکنيم بلی ،به ن

قرآن ،برا اینکه قرآن متیفرمایتد

که« :وَ رَبَائِبُُُمُ الالَّتِي فِي حُجُورُُِمْ مِنْ نِسَائُُِمُ الالَّتِتي دَالَلْتتُمْ بِهِتنَّ فَت ِنْ لَتمْ تَُُونُتوا
دَالَلْتُمْ بِهِنَّ فَالَ جُنَاحَ عَلَيُُْمْ» اینجا «لَمْ تَُُونُوا» است یا الير؟ هنتوز بتا زن نخوابيتده
است ،طالق هم نداده است ،با دالترش ازدواک میکند .چه اشکالی دارد؟ آقایان گيتر
میکنند ،میگویند جمع است ،میگویيم جمع حرام نيست .جمع بين مادرزن و دالتتر
حرام نيست ،چه چيز حرام است؟ مادرزن حرام است ،آن آنی کته دالتترش را عقتد
کرد ،همان آن ،مادرش منفصتل شتده و متادرزن استت ،انفصتال بتدون طتالق استت،
لزومی ندارد که قبالً طالق داده باشد.
 اینجا که جمع نشده است؟ ما میگویيم جمع نيست دیگر .اوالً جمع نيست؛ چتون منفصتل متیشتود فتورًا،ثانيًا اگر انسان کار کرد که آنًا مّا این دالتر زن شما است و مادرزن شما بوده است،
این جمع را آقایان میگویند نه ،ما میگویيم این جمع نيست بلکه متادرزن را داشتته
باشيد کالً ،چه این زن شما باشد چه نباشد ،طالق داده باشيد ،مرده باشد ،مادرزن به
طور مطلق ،دالول در زن شرط نيست ،در اینجا هم عرض میکنيم که طبق ن

آیته

مبارکه «فَ ِنْ لَمْ تَُُونُوا دَالَلْتتُمْ بِهِتنَّ فَتالَ جُنَتاحَ عَلَتيُُْمْ» هتيچ جنتاحی اصتالً نيستت.

 .1نساء ،آیه .23
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نفرمود که «ف ن طلقتم أمهاتهنَّ فال جناح عليکم» الير« ،فَ ِنْ لَتمْ تَُُونُتوا دَالَلْتتُمْ بِهِتنَّ
فَالَ جُنَاحَ عَلَيُُْمْ».
حاال در اینجا «عورة امرأةٍ و بنتها ال تکشف» یعنی با هم جمع ،این یتک ،بعتد «و
ال تأالح ابنة ابنها و ابنة بنتها لتکشتف عورتهتا»« .و ال تأالتح ابنتة ابنهتا» ببينيتد ،اگتر
چنانچه زنی که انسان با او ازدواک میکند ،این زن ،فرزند دارد ،سستر دارد و ایتن
سسر دالتر دارد ،یا این زن دالتر دارد و این دالتر ،دالتر دارد .در یک بُعد قرآن
قبول میکند در بُعد دیگر این حکم تورات را نسخ میکند.
چطور؟ قرآن شریف دارد« :وَ رَبَتائِبُُُمُ الالَّتِتي فِتي حُجُتورُُِمْ مِتنْ نِستَ ائُُِمُ الالَّتِتي
دَالَلْتُمْ بِهِنَّ» ربيبه کيست؟ دالتر زن ،نوه هم همينطور است ،دالتر زن ،اگر این زنتی
که شما ازدواک میکنيد ،سسر از جایی دیگر دارد ،دالتر از جتا دیگتر دارد ،سستر
که هيچ ،سسر که مطلبی نيست ،نمیشود گفت سسر بر شتما حترام استت؛ چتون قضتيه
ازدواک است ،بله دالترش برا شما حرام است ،قيد دارد ،تورات قيد نمیزند .تتورات
میگوید که اصوالً دالتر زن را نمیشود گرفت ،چه دالول در زن شده باشد چه اليتر،
قرآن میگوید به شرط اینکه دالتول «وَ رَبَتائِبُُُمُ الالَّتِتي فِتي حُجُتورُُِمْ مِتنْ نِستَ ائُُِمُ
الالَّتِي دَالَلْتُمْ بِهِنَّ» این یک.
دوم :قرآن حرمت را برده بر رو ربيبه ،دالتر زن ،اما دالتر سسر زن ،ربيبه نيستت،
چون ربيبه آن است که معموالً در دامن انسان قرار میگيرد .اما نوه سنجم ،نوه ششتم،
نوه دهم ،نوه سوم ،اینها یا یک صدم هم سيدا نمیشود که وقتی انسان زن میگيترد،
نوۀ نوۀ نوۀ نوۀ نوه ،آنکه معموالً هست این است ،و إال اگر ،اگتر دالتتر زن بته عنتوان
دالتر زن با شرط دالول به زن حرام بود ،نمتیفرمتود «وَ رَبَتائِبُُُمُ» متیفرمتود «بنتاتِ
أزواجِکم الالتی داللتم بهنّ» بنات هم نزدیک را میگيرد هم بعد و بعد را ،هتم بنتت
بنت را میگيرد ،هم بنت ابن را متیگيترد ،همته را متیگيترد ،ولکتن «ربائتب» فرمتود،
ربائب أال

از بنات است ،و دارا الصوصيتی است که در بتاب التودش يکتر شتده

است .سس این نسخ دوم که قرآن شریف میفرماید« :وَ رَبَائِبُُُمُ الالَّتِتي فِتي حُجُتورُُِمْ
مِنْ نِسَائُُِمُ الالَّتِي دَالَلْتُمْ بِهِنَّ فَ ِنْ لَمْ تَُُونُوا دَالَلْتُمْ بِهِنَّ فَالَ جُنَتاحَ عَلَتيُُْمْ» ولتی در
تورات ااافه میشود .میگوید :دالتر سسر دالتر زنت ،دالتر دالتر زنت ،نخير ،آنها را
قرآن تحریم نکرده است« .و ال تقترب إلی امرأةً فی نجاسة» این مطلب دیگر است.
حال ،در باب زنا ،إصحاح  21آیته  21 .13ستفر الویتان تتورات کته کتل آن أحکتام
است ،آیه  .13نمیالواهيم تأیيد برا قرآن بياوریم ،میالواهيم عرض کنتيم کته قتبالً
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هم ازدواک با زن زانيه که غير تائبه است حرام بوده است ،چه ازدواک دائم باشتد چته
ازدواک منقطع ،در شریعت تورات هم حرام بوده است در شریعت قرآن هم به دو ن
حرام است ،در شریعت تورات به دو ن
است .منتها دو ن

حرام استت در قترآن هتم بته دو نت

قرآن تتابعی و تکاملی است ،ولی دو ن

حترام

تورات مانند هم است.

تورات ،آیه  13فصل  21و آیه  .7فصل  21دو آیه است ،یکی آیه  7و یکی آیه .13
«امرأةً زانيةً أو مدنسةً ال یأالحوا» بعدش هم مطالب دیگر است که متا نتداریم فعتالً.
«امرأةً زانيةً أو مدنسةً ال یأالحوا» حرام است ،حاال بيایيم بنشينيم برا تورات اصتول
درست کنيم که آیا نهی حقيقت دارد ،حرمت است یا الير؟ امر حقيقت دارد و ...این-
ها در هتيچ شتریعتی ،در هتيچ علمتی ،در هتيچ زراعتتی ،در هتيچ باغتدار  ،در هتيچ
تجارتی وجود ندارد که ما در فقه الود مطرح میکنيم.
حاال« ،امرأةً زانيةً أو مدنسةً ال یأالحوا» قرآن هم دو ن

دارد .یک نت

در ستوره

ُشترَِ
نور است که «الزَّانِي الَ یَنُِْ ُ إِالَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرَُِةً وَ الزَّانِيَةُ الَ یَنُِْحُهَتا إِالَّ زَانٍ أَوْ م ْ
وَ حُرِّمَ يٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» 1حرام است ،ن

است ،حرام است که زن زانيته را ،البتته

غير تائبه ،اگر تائبه باشد الير ،مطلب دیگر است که «التَّائِبُ مِنَ الحَّنْبِ َُمَنْ لَا يَنْتبَ
لَهُ» 2.اگر زن زانيه باشد ،ازدواک با زن زانيه ،چه دائم باشتد چته منقطتع باشتد ،حترام
است و در این مسئله االتتالف استت بتين التدا و بستيار از بنتدگانش ،حتاال کتار
نداریم .و در سوره مائده« ،وَ اْلمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ»« 3مُحْصتَ نَاتُ» ،أحتلَّ بتر رو
«مُحْصَنَاتُ» رفته است .زن زانيه محصنه است؟ محصنه به چهار معنا است :یک معنا
این است کته ساکتدامن استت ،متیگویتد شترط استت وقتتی شتما ازدواک میکنيتد ،زن
ساکدامن باشد ،که «وَ اْلمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ اْلمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّحِینَ أُوتُوا الُِْتَتابَ
مِنْ قَبْلُُِمْ إِيَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصتِ نِينَ غَيْترَ مُستَ افِحِينَ» ستس ستوره مائتده بتاالتر
رفت.
سه بعد دارد زن .زن یا واقعًا عفيفه است ،یا زانيه است واقعًا ،یا کثيف است ،اگتر
زن واقعًا عفيفه است «وَ اْلمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ» ،اگر زن واقعتًا زانيته استت «حُترِّمَ
يٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» که «الزَّانِي الَ یَنُِْ ُ» إلی آالر ،و اما اگر بينابين استت ،نمتیشتود
حکم عفت بر او بار کرد ،نه حکم زنا ،نه میشود تهمت زنا زد که او را تعحیب کننتد،
 .1نور ،آیه .3
 .2الکافی ،ج  ،2ص .435
 .3مائده ،آیه .5
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و نمیشود عفيفه کته بتا ازدواک کنيتد ،در اینجتا مدنسته استت .تتورات میگویتد «أو
مدنَّسَة».
ببينيد «امرأةً زانيةً أو مدنسةً» «ال تتردُّ یتد المتسٍ و ال قُبلَتة مُقبِّتلٍ و ال لمتس» ایتن
است ،در روایات ما داریم ،زنی که نمیدانيم زنا کرده است یتا اليتر ،زنتا متیکنتد یتا
الير ،نمیدانيم ،ولکن رو الود را باز میکند ،نگاهش میکنند ،اگر دست به او بزنند
مانعی ندارد ،ابرو باال و سایين میاندازد و فالن ،اینها را کته نمیتتوانيم حکتم کنتيم
زانيه است ،عفيفه هم نيست ،آیا این زن عفيفه است؟ آالر معنی عفت این نيستت کته
زنا نداده باشد ،نخير ،زنا نمیدهتد ،ولتی چيتز دیگتر متیدهتد؛ لمتس و غيتره .ایتن را
تورات میگوید« :امرأةً زانيةً أو مدنسةً ال یأالحوا».
قرآن هم همين را میگوید با تعبير اليلی اليلی زیباتر ،که اول لفظ زانيه است در
سوره مبارکه نور ،و بعد در سوره مبارکه مائده «وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ محصتنه
باشد .منتها محصنه دارا چند بعد است ،سته بعتد استت :یتک بعتد محصتنه اینکته
بدانيم واقعًا عفيفه است ،بعد دیگر اینکه نمیدانتيم عفيفته استت ،و نمتیدانيم زانيته
است ،طور هم عمل نمیکند که انسان بگوید این ناسا است .این مرحله دوم ،سوم
این است که نخير نمیگویيم زانيه است امتا ادا و اطتوار او طتور استت کته بته ایتن
مطلب میالورد ،تهمت هم نمتیزنيم .ایتن چيستت؟ ایتن «مُدنستَ ة» استت .و در قترآن
شریف این غير عفيفه است ،غير عفيفه یتا زانيته استت ،یتا اینکته زانيته نيستت ولکتن
بينابين است ،یعنی «ال تتر ید المسٍ و ال قُبلَة مُقبِّلٍ و ال کحا».
و همچنتتين در آیتته ستتيزدهم همتتين أصتتحاح بيستتت و یکتتم متتیفرمایتتد کتته« :أمتتا
األرملة» البته این ااافه است ،نمیالواهيم بگویيم واقعًا اینطور است یا اليتر ،نستخ
شده است یا الير ،ولی حاال آیه را میالوانيم« :أمتا األرملتة و المطلَّقَتة و المدنستَ ة و
الزانية فمن هؤالء ال یأالح» ببينيد ،حاال ما کار به تفسير کل آن نداریم ،کته زانيته و
مدنسه را در اینجا ااافه کرده است .بنابراین مالحظه میفرمایيد آن قاعده کلی کته
عرض کردم در تورات شریف که اولين شریعت مترامية األطراف استت و قترآن شتریف
که شریعت مترامية األطراف دوم است إلی یوم القيامة الکبر  ،االتالف جوهر نه در
واجبات است نه در محرمات ،بله ،محرمات ااافها در تورات هست که قرآن برمی-
دارد.
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دو نوع محرمات را قرآن برمیدارد .یک نوع را هم انجيل برمتیدارد .انجيتل یتک
نوع از تورات را برداشت؛ محرمات عقوبتی «وَ عَلَى الَّحِینَ هَادُوا حَرَّمْنَا ُُلَّ يِر فُفُرٍ»

1

این تورات میگوید که «وَ لِأُحِلَّ لَُُمْ بَعْاَ الَّحِر حُرِّمَ عَلَتيُُْمْ» 2ایتن رفتت .یتک نتوع
دیگر از محرمات باقی ماند .نوع دیگر از محرمات –همانطتور کته عترض کتردیم سته
نوع بود ،که نوع اول محرمات هميشگی ،نوع دوم محرمات موقت ،نوع سوم محرمات
عقوبتی -محرمات هميشگی را هيچ شریعتی نمیتواند حالل کنتد علتی طتول الختط
منح آدم إلی الاتم إلی یوم الدین ،محرمات عقوبتی را هم شریعت انجيل برطرف کرد.
محرمات دسته سوم باقی ماند .محرمتات موقتت .محرمتات موقتت ماننتد بتا زن عمتو
ازدواک نکن .یا دالتر دالتر ربيبه را ،یا دالتر سسر ربيبه را ،یا زن برادرت را ،اینهتایی
را که تورات شریف گفته است ،قترآن شتریف حرمتت ایتنهتا را نستخ میکنتد؛ چتون
اینها حرمتها موقته بوده است.
بنابراین االتالفی که بتين تتورات و قترآن مشتاهده متیکنتيم و بستيار زیتاد استت
بسيار از آنها از تحریفات است .از جمله که –ما شنبه باید بحث کنيم انشاءاهلل اگر
زنده ماندیم -راجع به حرمت شترب المتر استت ،متأستفانه یهتود و نصتار و حتتی
گروهی از مسلمين و حتی گروهی از علما اسالم ،این حرف را زدهاند که شراب در
همتته ادیتتان حتترام نبتتوده استتت ،حتتتی در استتالم ،در استتالم ،احيانتتًا حتتتی بعضتتی از
نویسندگان آیات األحکام و فقهاء (رض) میگویند که ایتن المتر از اول حترام نبتوده
است ،در عهد مکی حرام نبوده است ،یا تردید داریم ،در عهد مدینه حرام شده استت،
و حال آنکه به ن

هجده آیه از تورات و انجيل و به ن
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اثم ،مکی و مدنی ،و سنج آیه مکی مدنی شراب در کل شرایع الهيه حرام بوده است و
نمیشود حرام نباشد اصالً ،برا اینکه المر چه کار میکنتد؟ عقتل را موقتتًا زائتل
میکند .مگر عقل فرودگاه شرع نيست؟ شرع ،فرودگاهش عقل است ،کسی که مجنون
باشد معنی ندارد که مکلف باشد .آیا ممکن است هواسيما بمبی بينتدازد کته فرودگتاه
را الراب کند و الودش هم نابود شود؟ شرع هواسيما است ،این احکام آستمانی کته از
طرف الداوند به وسيله سيیمبران وارد میشود ،زمينه و فرفش کجا است؟ فرودگاهش
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عقل است ،اگر عقل نباشد ،نه سحیرش است ،و اگر سحیرش باشد ،سحیرش جنتونی بتوده
و قابل عمل عاقالنه نيست ،چطور امکان دارد؟ حاال با صرف نظر از کل آیاتی که در
قرآن شریف و در تورات و انجيل هست بر حرمت شرب المر که در تورات متیگویتد
کسی را که شرب المر کرد بکشيد ،قرآن نمیگوید بکشيد ،که این تخفيف است.
گحشته و صرف نظر از آیاتی که در تورات و انجيل و قرآن و کتتب انبيتاء –اینکته
میگویم تورات ،کتب انبياء به صورت مطلق متراد استت یعنتی کتتاب اشتعياء ،کتتاب
ارميا ،کتاب دانيال ،کتاب نحمياء ،کتاب حبقوق نبی ،نه فقط اصتفار المسته تتورات،
در  59کتاب آسمانی که در قسمتی از آن هست و در قسمتی نيست ،هجده آیه ،چهار
در اناجيل و چهارده آیه در تورات بر حرمت میلظه شرب المر هست .ما اگر ایتنهتا
را نداشتيم ،این «من القضایا التی قياساتها معهتا» استت کته شتریعتی بيایتد و بگویتد
الوردن شراب حالل است ،مست شتدن حتالل استت ،متیگتویيم :ستس قبتول نکتردن
شریعت شما حالل است ،بلکه واجب است ،چرا؟ برا اینکه حتی اگر کسی مسلمان
است و مؤمن است «یَا أَیُّهَا الَّحِینَ آمَنُوا الَ تَقْرَبُوا الصَّالَةَ وَ أَنْتُمْ ستُ َُارَ حَتَّتى تَعْلَمُتوا
مَا تَقُولُونَ وَ الَ جُنُبًا إِالَّ عَابِرِر سَبِيلٍ» 1حتی مسلمان هم که هست در حالی که المتر
الورده و مست شده و نمیداند چه میگوید ،میگوید حرام است نماز بخوانتد .چترا؟
برا اینکه یک کسی نماز الواند ،در آن موقع امام هم بود ،امام شده بود ،گفت« :قل
یا ایها الکافرون أعبد ما تعبدون» در نماز کفر گفت .آیه نازل شد کته «یَتا أَیُّهَتا الَّتحِینَ
آمَنُوا الَ تَقْرَبُوا الصَّالَةَ وَ أَنْتُمْ سَُُارَ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ» تا چته رستد بته اینکته
این بخواهد ایمان و اسالم را قبول کند .اگر بخواهد شریعت الدا را قبتول کنتد ،بایتد
عاقل باشد که این عقل فرودگاه شرع است .بنابراین آنچته را کته ستایر بترادران متی-
فرمایند که در بعضی از شرایع المر حالل بوده یا در شریعت اسالم اول حتالل بتوده
و بعد حرام شده است ،این هم بر التالف عقتل استت و هتم بتر التالف نصتوص کتل
تورات و انجيل و قرآن است.
«اللَّهُمَّ اشْرَحْ صُدُورَنَا بِنُورِ الْعِلْمِ و الْ ِیمَانِ وَ مَعَتارِفِ الْقُترْآنِ الْعَظِتيمِ وَ وَفِّقْنَتا لِمَتا
تُحِبُّهُ وَ تَرْاَاهُ وَ جَنِّبْنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْاَاهُ».
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«وَ السَّلَامُ عَلَيْکُمْ».
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