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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

بر حسب بحثی که چند روز قبل و مخصوصًا دیروز داشتيم، احکام مشتترکه بتين 

ست. مثالً در واجبات، واجبات دو شریعت مفصله مترامية األطراف بسيار بسيار زیاد ا

هتا در ایتن ،که در تورات به عنوان احکام ناموسی یا نواميس عشره ناميده شتده استت

اسالم شریف هم هست. گرچه بعضی از اشکالش احيانًا مانند نماز یتا ماننتد روزه از 

ما در واجبات اسالم، وقتتی فحت   نظر زمان، از نظر تعداد، از نظر أشکال فرق دارد.

یابيم که در اصل ایتن واجبتات، االتتالف جتوهر  بتا واجبتات شتریعت کنيم نمیمی

 کنتيم.هایی را هم عرض متیهایی از آن را عرض کردیم و نمونهاسرائيلی باشد، نمونه

تر است، زمان بيشتر تر است، سنگينالبته واجباتی که در شریعت اسرائيلی هست ثقيل

تر است، و چنانکه آیه آالر ستوره اش مشکلهزیادتر است، توب است، در ترکش عقوبتِ

  بقره و آیات دیگر اشاره به این مطلب دارند.

ستت ولتی است، در شریعت قترآن اماتی که در شریعت تورات مات، محرّو در محرّ

تتوارت  عقوبتی، محرمات عقوبتی در شریعت کمتر، حتی محرمات اصلی نه محرمات

امتا  1«أُحِتلَّ لَُُتمْ بَعْتاَ الَّتحِر حُترِّمَ عَلَتيُُْمْوَ لِ»هست که شریعت انجيل تحليل کترده 

م محرَّعقوبتی نيست، نه اصلی اصلی، ما سه گونه  یعنی که هبعضی از محرمات اصلي
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الشرائع لَ عنها، و ال غيار فيها اطالقًا علی طول الطوطِ محرماتٌ أصليةٌ ال حِو»داریم: 

 أالر  هتی ماتٌمحرّ»ها معلوم است این« القدسيةِ اإللهية ال حِول عنها و ال غيار فيها

عقوبية و ال تأدیبية، إنما محرَّمات وقتية، کما سوف نبتيّن، و فی الدرجة الثانية ليست 

)ع(  محرمات ثالثة هی محرمات عقوبية کحرمة بعا اللحوم مثالً کما أحتل المستي 

 1«لَى الَّحِینَ هَادُوا حَرَّمْنَتا ُُتلَّ يِر فُفُترٍوَ عَ»أو « وَ لِأُحِلَّ لَُُمْ بَعْاَ الَّحِر حُرِّمَ عَلَيُُْمْ»

 «إلی غير يلک

 

دیتد و عدید المحرمات فی الشرعة اإلسرائيلية أکثر متن ع»محرمات است:  نوعسه 

عدیتد المحرمتات »؟   استعدمنتها این عدد در چه بُ« المحرمات فی الشرعة القرآنية

در شتریعت قترآن در کتل  ،ئيلیمحرمات اصتلی در شتریعت استرا «البعد األول؟ الفی 

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

عتد دوم محرمتات عد دوم و بعد سوم است. بُمحرماتی که کم و زیاد است در بُ .نيست

مثالً از جمله محرمات وقتيه که در تورات الواهيم الوانتد: زن عمتو اگتر وقتيه است. 

التوانيم. در فر الویتان میستعمو او را طالق داد، حق نداریتد بتا او ازدواک کنيتد. در 

قَ أالتو  إمرأتته ال یجتوز لتک أن إيا طل ت»طور نيست. و از جمله زن بترادر اسالم این

 ئيليه است.این از محرمات اسرا«. تنکحها حسب التوراة

عتد چنين محرمات دیگر  در باب ازدواک هستت کته تفصتيالً بعتد از بيتان بُو هم

األصلية األولی و ال  ماتٌال محرّ»است. ها محرمات عوان واجبات الواهيم الواند. این

کته ایتن حرمتت، حرمتت وقتتی استت، « محرمات عقوبية، ثالثة، محرمات عوان بينهما

 ن.تی است، در وقت معيّحرمت عقوبتی نيست ولی حرمت وق

قاب استت، و رو  ازاله شده است، محرماتی که رو  عو اما محرمات عقوبيه کالً 

کنتيم کته ها کالً إزاله شده است. حاال مقدار  بحث در واجبات متیتأدیب است، این

عرض کردیم راجع به صتالة،  تتمه بود، مختصرًا، قبالً هم در مورد آن صحبت کردیم.

، امر، نهی، تولی، تبر ، المس، این احکتام عشتره فرعيته قرآنيته کته ، حجتصوم، زکا

کته -واجبات هستند که نواميس عشره هستند، ایتن نتواميس عشتره در کتتاب نتامو  

 هم هست. -شناسندتورات را به کتاب نامو  می
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 المس هم هست؟ -
بله. ما در باب زکات و المس این را بحث کردیم ولی اشتاره  ،المس هم هست -

اآلیة الثالثة و السبعون ستورة األنبيتاء »حاال، مثالً فرض کنيد که در سوره انبياء  .کردم

الَةِ وَ »طليقة  بالنسبة لکافة النبيين بصورةٍ وَ أَوْحَيْنَا إِلَتيْهِمْ فِعْتلَ اْلخَيْترَاتِ وَ إِقَتامَ الصتَّ

َاةِ َاةِ» 1«إِیتَاءَ الزَُّ ت به کل انبياء است، الب انبياء به عنوان نسب« إِقَامَ الصَّالَةِ وَ إِیتَاءَ الزَُّ

 چه؟ 

 
 آیه چند است؟ - 
قاعده این است که بر انبياء الهی کار  واجب شد به عنوان . سوره انبياء 73آیه  -

 مرستلٌ» کتلِبر رسالت است، به عنوان شخ  نيست، به عنوان رسالت است، بنابراین 

ل حان الواجبتان المفرواتان ال حتوین هتإليهم منح آدم إلی الاتم النبيين إلی یوم التد

 .«عنهما إطالقًا

یَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّالَةَ وَ ْأمُترْ »آیه دیگر سوره لقمان، سورة اللقمان اآلیة السابعة عشر: 

، ببينيتد 2«بِاْلمَعْرُوفِ وَ اْنهَ عَنِ اْلمُْنَُرِ وَ اْصبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ يٰلِكَ مِنْ عَتْزمِ اْلتأُمُورِ

اقامه صالة است، امر به معروف است، نهی از منکر استت، امتر بته معتروف و نهتی از 

شود که باشد. چتون قاعتده دعتوت الهتی ولی می ،منکر در انحصار امت اسالم نيست

این است که دارا  ابعاد  است که الود انجام بدهد و دیگران را وادار کند که انجام 

کنند. این قاعده  تر حرام را ن را وادار کن که بدهند. الود تر  کن حرام را و دیگرا

 ا  بر این مطلب داریم.لکن آیات متعددهحتی اگر ن  نباشد. وآن است، 

هتا، یتک دستته یعنی کل أمتم، کتل أدیتان، در آن 3«ُُْنتُمْ الَيْرَ أُمَّةٍ أُاْلرِجَْت لِلنَّا ِ»

اليتر اآلمترین و » الاصی هستند که آمرین بالمعروف و ناهين عن المنکر هستند. ولی

عن األمة اآلمرة الناهية المسلمة بمن فتيهم  الير الناهين فی کافة األمم الشرعية عبارةٌ

 .«)ع( و األئمة المعصومون )ص( رسول الهد 

قَالُوا یَا شُعَيْبُ أَ صَالَتُكَ تَتْأمُرََُ أَنْ نَْتترََُ مَتا »سورة هود اآلیة السابعة و الثمانون: 

ستورة النتور، اآلیتة  .«الطيتر ال فقط المکلفون من النا  و غيرهم، بل و» 4«یَعْبُدُ آبَاؤُنَا
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انستان نماز در انحصار مکلفتين  1«ُُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَالَتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ»الواحدة و األربعون: 

افَّا»مکلفين جن و انستان فقتط نيستت.  ،نيست الَتَهُ وَ وَ الطَّيْترُ صتَ تٍ ُُتلٌّ قَتدْ عَلِتمَ صتَ

الهام فرمتوده استت. البتته  این را ها مقلد نيستند. الداوند به ایشانمنتها آن« يحَهُتَسْبِ

بترا   ،حستاب دارد« قَتدْ عَلِتمَ»ایتن « قَدْ عَلِمَ»ها هم رسلی هست وليکن کالً ميان آن

 دانند. مثل زنبور عسل.ها نمیدانند بعضیها میکه اگر رسالتی بود بعضیاین

 است؟ « و الطير» -
 بلی. ،الطير دیگرو -
 .«وَ الطَّيْرُ» -
 من چه گفتم؟ -
 .«يرَو الط »گفتيد شما  -
کته نمازهتا  کتل راجع به این«  صَالَتَهُ وَ تَسْبِيحَهُُُلٌّ قَدْ عَلِمَ» من اعراب ندادم. -

هتا قبتول دارنتد. ولتی یهتود  رکوع و سجود بوده مسيحيان منکر هستتند،أمم دارا  

 دارد.وع دارد و ستتجود دارد، مستتيحيان اليتتر، و ایتتن علتتت هتتا، نمازشتتان، رکتتیهتتود 

ماتهتا الشرعة المسيحية ليست تخالف الشترعة التوراتيتة فتی واجباتهتا و ال فتی محرّ»

وَ لِأُحِتلَّ »این هتم هستت:  «المحرّمات إال المحرّمات العقوبية بصورة طليقة فی مثلث

ولتی بقيته احکتام هستت. چته محرمتات  ت،مطلبی نيس «لَُُمْ بَعْاَ الَّحِر حُرِّمَ عَلَيُُْمْ

اصليه کته قابتل تیييتر نيستت و چته محرمتات وقتيته، چتون وقتت محرمتات شتریعت 

استت. فقتط بعضتتی از محرمتات را کتته  )ص( استرائيل تتا زمتتان آمتدن التاتم النبيتتين

 محرمات عقابی بوده است، این برطرف کرده است.

يتل ایجتاد شتد. ستولس، گتر  در انجیک زیر و زبر  و یک انقالبتی صتوفیولکن 

، شترعة شرعة التوراتيتة شترعة النتامو ، ل ٌّ فی شرعة اهلل تعالی، جعل سولس الل »

متا را از  )ع( ایشتان آمتد گفتت کته مستي  این را بعدًا بحتث التواهيم کترد.« ؟؟20:10

یعنی احکام  2«النامو  شرعة[] لعنة من افتدانا المسي »شریعت عمل عفو کرده است. 

ألنته لعتن ألجلنتا کمتا نلعتن، »زد. بته قبتل را حرام نيست، همه  ،ستنيست، واجب ني

هر واجبی را تر  کنيم، مطلبی نيستت، هتر حرامتی را « فال یلعن و لعن صلب ألجلنا

انجام دهيد مطلبی نيست، فقط شما ثالوث را معتقد باشيد، صتليب را معتقتد باشتيد، 
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ين استت بستيار بستيار زیتادتر لحا منکراتی که در ميتان مستيحي تعميد داشته باشيد، و

هایی کته بته هایی که یهود  هستند، کار  به اسرائيل نداریم، یهود است از یهود 

ها اليلی اليلی بيشتر است؛ چون این انحتراف در کنند تقيد آنشریعت یهود عمل می

ها، ستولس آمتد و تهدیتد ولکن در مسيحی .نبوده است -ولو تحریف بوده است–ها آن

کنيم مفصل، سولس تهدید کرد و گفت: هر کس مقيتد بته شتریعت بحث می کرد، حاال

الختتان إنمتا »متثالً  استت.زده طور کلتی به  عمل باشد از مسي  نصيبی ندارد. ببينيد

 !عتورت داشتته استت شتود قلتب اومعلوم میالتنه بشود.  قلب« یجب أن یختن القلب

کته مطلبتی نيستت کته، و زنتا  در عتورت  «الزنتا فتی القلتب»زنتا  قلب التنته بشتود.

ها  مسلمان که بعضی از صوفیچنين تمام واجبات را به قلب نسبت داد کما اینهم

اش بایتد بتاطن باشتد، گوید: فاهر مطلبی نيست و همهروند، که میهم این راه را می

شما باید در باطن الدا را بپحیرید، نماز بخوانی یتا نختوانی، روزه بگيتر  یتا نگيتر ، 

 .هاا نرو ، البته بعضی از صوفیحج برو  ی

 قلب باید سا  باشد. -
زننتد کته ها هم همين حترف را متیبعضی از مسلمان قلب باید سا  باشد. ،بله -

ح  هو قضی التصوف العارم التصوف العاصی تمامًا هحا ال»قلب باید سا  باشد. الب 

 عت، بستم اهلل،گوینتد شتریبعضی هستند که می ونچ «شرعة اهلل سبحانه و تعالی علی

الواهنتد دیتن داشتته . بعضتی نيتز می، أعوي باهللگویند ما اصالً دین نداریمبعضی می

گوید دین داریم دین باشد، میدین باشند. هم دین داشته باشد و هم بیباشند ولی بی

اما به قلب. نماز در قلب است، روزه در قلب استت، زکتات در قلتب استت، المتس در 

ب است، همه در قلب است، سولس این کار را کترد. اگتر هتم یتک قلب است، زنا در قل

کمی مانده است، نماز، نماز در شریعت تتورات، رکتوع دارد، ستجود دارد، قيتام دارد، 

عتوان » گوید.را می یمزالرفات ایستد ومیها نمازشان ایستاده است، يکر دارد، اما این

متن مقارنته کتردم بتين ستوره  یک کفریاتی را در همان جمالتی که« الح  فی السماء

متن هتحا  یبترّون»انتد در بحتث ستوره حمتد حمد و نماز  که مسيحيان درست کرده

البولسی الصتوفی المستيحی ربنتا ستبحانه و تعتالی یعمّتم حکتم الرکتوع و  قاإلالتال

 «.السجود فی کافة الشرائع الربانية
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فَتَنَّاهُ فَاسْتَْیفَرَ رَبَّهُ وَ الَرَّ رَاُِعتًا  وَ فَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا»سورة ص اآلیة الرابعة و العشرون: 

وَ عَهِتدْنَا إِلَتى »سورة البقرة اآلیة مائة و المستة و عشترین:  رکوع بوده است. 1«وَ أَنَابَ

جُودِ ه حتج بتود 2«إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ اْلعَاُِفِينَ وَ الرَُُّّتعِ الستُّ

نمتاز استت، ستجود  بترا  مخصوصًا رکتوعود بوده است. است، رکوع بوده است، سج

وَ ارَُْعُتتوا مَتتعَ »یتتا  3«وَ ارَُْعِتتي مَتتعَ التترَّاُِعِينَ»نمتتاز استتت،  بتترا اعتتم استتت امتتا رکتتوع 

 «وَ ارَُْعِتي مَتعَ الترَّاُِعِينَ»الطتاب بته یهتود استت،  «وَ ارَُْعُوا مَعَ الترَّاُِعِينَ» 4«الرَّاُِعِينَ

، در شتتریعت یهتتود، کتته متتریم هتتم تتتابع همتتان شتتریعت استتت، ) (الطتتاب بتته متتریم 

هم تابع همان شریعت هستند، این رکوع داشته، سجود داشته، و حتی نماز  )ع(عيسی

یا در سوره  اشاره کردیم. ست که در تورات هم مقدار  برا  شماجماعت هم داشته ا

َّعِ وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِ: »26حج آیه  علی طول الخط، هنا « السُّجُودِفِينَ وَ اْلقَائِمِينَ وَ الرُُّ

 «.هلل، رک ع جمع الراکع، و السجود جمع الساجد ًاطائفون، قائمون، تخضع

این یک بخشی است از مقارنته واجبتات بتين شتریعت مفصتله تتورات و شتریعت 

بتل هتم کته بتوده قرآن، بينهما دیگر شریعتی نيست، انجيل است، و شترایع ق ترمفصل

هتا رجحتان دارد، است به این تفصيل نبوده است، و تورات شتریف در ابعتاد  بتر آن

تکامتل هستت، و تفصتيل هستت و کنتيم، شتر، نَسخ ما سيدا نمتییکی ابعاد تفصيل بي

 ها هست.این

گفتيم مات، در بعد محرمات، من دیروز عرض کردم و قبالً هم نمیاما در بعد محرّ

طور استت کته جمتع کردیم اینما فکر می 5«اْلأُاْلتَيْنِ بَيْنَ تَجْمَعُوا أَنْ»که: مگر احتماالً 

بين أالتين در شریعت تورات جایز بتوده استت و حتتی موستی هتم دارا  دو التواهر 

التواهيم می درصتدببينيد جو ما چقدر جو عجيبی است کته متا کته صتد  بوده است.

يد، بعضی از چيزهایی که ارور  است و از جا را اشتباه کردیم. ببينقرآنی بشویم این

حساب نيست کته رویم، بیاول تا حاال شنيدیم تا بميریم شنيدیم، دیگر دنبال آن نمی

التالف دو نت  قترآن  6«والده على الولد شهادة تقبل ال»دهد که عالمه حلی فتوا می
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ها آنی، درست است که اعتماد به است. این را اعتماد کرده است به سخن شيخ طوس

درصد اعتماد نداریم ولتی یتک درصتد  99درصد است، ما  95 ،را که نود درصد است

این است. یکی از یک درصدهایی که اعتماد بوده است حتی بتر حستب نقلتی کته از 

تتورات شتریعت کنند و چه و چه و چه، این است که جمتع بتين أالتتين در تورات می

طتور ت، دروغ اول، دروغ دوم. اینگرفتته است را جایز بوده و حتتی موستی دو التواهر

 نيست.

 وَ»بخوانم کته  شما اآلن برا ی که ما دیروز آمدیم سيش از آیات تورات را لقدم اوّ

سلف شترکی ممکتن استت باشتد، احتمتالش « سَلَفَ قَدْ ما إاِلَّ اْلأُاْلتَيْنِ بَيْنَ تَجْمَعُوا أَنْ

استت حتمتًا، در نت  کنيم کته نخيتر، ستلف شترکی بتوده کافی است. حاال عرض می

 .شریعت تورات هست که جمع بين أالتين حرام است

 

 ]سؤال[ -
  الير، این از چيزهایی که تحریف شده، نيست. -

 
 ]سؤال[ -
آید که یک حرامی را حالل کنند، یک واجبی ببينيد، چون تحریف در جایی می -

در تحریف قيتد  الواستند بردارند، در تحریف،ها قيود را میرا از وجوب بيندازند، این

برداشتن بوده است، حرمت زیادتر قيد زیادتر است، هيچ وقت در تحریف، قيتد زیتادتر 

 کند.آید. این اوالً، و ثانيًا قرآن این مطلب را تأیيد مینمی
-هتا و أصت  تتوراتکه در دست من است أقدم تتورات یمالحظه کنيد، این تورات

، و متن از کليستا  انجيلتی تهتران کتاب آسمانی در آن جمع است 59هایی است که 

گرفتم که بر مبنا  همين هتم المقارنتات را نوشتتيم و رستول اإلستالم و عقائتدنا را، 

هایش این کشتف اآلیتات استت، استناد به این است و مواوع این است که در حاشيه

کتتاب آستمانی هستت، آدر  گحاشتتيم، و بتر  59ا  را کته در کتل ایتن یعنی هر آیته

هتا  گویند این أص  نستخهمی ،ود علما  انجيل و تورات قبول دارندحسب آنچه ال

ستاورقی  حاشتيه در بته التوبیتورات و انجيل است که ال قِبَل لها. و الصوصتيات را 

 يکر کرده است.



8 

 

 لتُشف للضر أالتها على امرأةً تأالح ال و»عشر:  ةاآلیة الثامن ،األصحاح» جادر این

فر الویان. مگيتر زنتی را رو  التواهرش کته او سدر  این آیه« حياتها في معها عورتها

 هوو  او گردد. دو الواهر با هم هوو شوند.

 
 ]سؤال[ -
 معهتا عورتهتا لتُشتف»هوو « للضر أالتها على امرأةً تأالح ال و». هوو دیگر، بله -

یعنی حيات دو معنتا دارد: تفستير کنتيم کته بتتوانيم مفستر قترآن بشتویم « حياتها في

یکتی حيتات « حياتهتا فتي معهتا عورتهتا لتُشتف»استت. ایتن  تردهساما  تورات برا 

رد چته؟ که زنده است، این دو را با هم جمع نکنيد. اگتر مُت زندگی است، یعنی مادامی

شود. اگر آن الواهر مرد، یعنی الواهر  که زن شما بود، با دیگتر  ازدواک اگر مرد می

یتک مرتبته حيتات زوجتی کنيد، این مطلبی نيست، این حيات زنتدگی استت. امتا می

که این الواهر در حيات زوجيت شما است، آن الواهر را بتا ایتن جمتع  است، مادامی

نکنيد، اگر او را طالق دادید، حيات زوجيت تمام شد، بعد از عدّه با این ازدواک کنيد، 

 عد دوم است.این بُ

ن، نت  ای« حياتها في معها عورتها لتُشف للضر أالتها على امرأةً تأالح ال و»سس 

ا ، از جملته ایتن کته تورات شریف است و قابل تحریف هم نيست، به جهات متعدده

جا تأیيد سلف آن این« وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اْلأُاْلتَيْنِ إِالَّ مَا قَدْ سَلَفَ» دارد در قرآن شریف

 سلف کتابی نيست، بله.است، شود که سلف شرکی می

 ؟ابت بوده استث تعدد زوجات هم در شرایع قبلی -
کنتد. در محرمتات ازدواک را يکتر متی «األصتحاح الثتامن عشتر» .بله، بوده است -

جتا محرمات ازدواک همه، محرمتات ازدواک قترآن هستت. سته یتا چهتار متورد در این

األصحاح الثامن عشر: و کل م الربّ موسی قائالً کلِّم » ااافه دارد. حال مالحظه کنيد:

کته در قترآن شتود کمتا ایناین زیاد تکرار متی« کمنا الربُّ إلهاسرائيل و قل لهم أبنی 

طتور ها  آیات و ابتدا  آیات، توجه به حق استت، در تتورات هتم همينشریف، يیل

 است.

هتا مصتر « تعملتوا ال فيهتا ستُنتم التتي مصتر [رضأ] عمل مثلکم أنا الربّ إله»

 عمتل مثتل و»ل نکنيتد، طتور عمتقبطی بودند، مشر  بودند، اعمالشان حرام بود، آن

متایی داشتتند أرض کنعتان هتم تبعيتتٌ« ال تعملتوا ليهتاإ بُم تٍآ ناأ التي ُنعان ارض

فترائا « تستلُوا ال فرائضتهم حستب و»راجع به شر  مصر ، آن کار را هم نکنيتد، 
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ها فرائا شرکی بوده است، فرائا شرعی نبتوده، چيزهتایی را بترا  التود واجتب آن

ها هم اليتر، ایتن اول و واجب کرده بودند سلبًا که حرام است، آنکرده بودند ایجابًا، 

 فتحفظون الهُم الرب ناأ فيها لتسلُوا تحفظون فرائضي و تعملون حُاميأ»، «ال إله»

 یَحِتقَّ وَ حَيًّتا ُتانَ مَتنْ لِيُْنتحِرَ«. »بهتا یحيتا االنستان فعلها ياإ التي حُاميأ و فرائضي

تطبيتق  ،استتواقتع اش اگر ما واقع تورات را با قترآن کته همته 1«اْلُافِرینَ عَلَى اْلقَوْلُ

 جا جا  تحریفات نيست.کنيم اگر االتالفی هست در تحریفات است و این

، بتا قریتب: الویشتاوند« الرب أنا العورة ليُشف جسده قریب إلى إنسان یقترب ال»

 ال كأمّت ةعتور و أبيتك عتورةأنتا التربّ، »بستر نشوید کالً. الب تواي ، الویشاوند هم

اهلل در لتواط استت کته  عورة أبيک دو بعد دارد: یتک بعتد عتورة أبيتک معتاي« تُشف

  معلوم است، یک عورة أبيک زن سدر، با زن سدر ازدواک نکنيد.

 امترأة عتورة عورتهتا، تُشتف ال مكأ  هاإن »این بيِّن است، « تُشف ال كأمّ عورة و»

اء  إاِلَّ مَتا قَتدْ وَ الَ تَْن»که نساء آباء است « تُشف ال أبيك ُِحُوا مَا نََُ َ آبَاؤُُُمْ مِنَ النِّستَ

 بنتت أو أبيتك بنتت أالتتك عتورة. أبيتك عتورة هتاإن »که شرکی است،  2«سَلَفَ إِنَّهُ َُانَ

چه أالت أمی باشد کالً حرام  ،أالت، چه أالت ابوینی باشد چه أالت أبی باشد« أمك

 است، درست مطابق ن  آیه نساء.

فرقی « الارجًا المولودة أو البيت في لمولودةا أمك بنت أو أبيك تبن أالتك عورة»

« ال تَکشتفُ عورتهتا»جا یا جا  دیگر، جا  دیگر زن گرفته است، اینجا ندارد، در این

که زنا، زنا که با همه حرام است. زنا که با کل حرام کشف عورت ازدواک است، نه این

 واک است.عد ازددر بُ« ال تَکشفُ عورتها»است. این 

أنهتا »دالتر سسرت، دالتر دالترت « عورتها تُشف ال بنتك ابنة وأ ابنك ابنة عورة»

بنتت « رتها إنها أالتتکعورتک، عورة بنت إمرأة أبيک المولودة من أبيک ال تَکشفُ عو

جا حرف است، اگر سدر انسان زنتی دیگتر  را گرفتت، و آن زن دیگتر اینإمرأة أبيک. 

حرام است، و امتا اگتر دالتتر از ستدر نيستت از سدر است، ر  داشت، اگر آن دالتر دالت

« عورة بنتت إمترأة أبيتک المولتودة متن أبيتک» گوید.حرام نيست، این را هم قرآن می

هتا ال تَکشتفُ عورتهتا إن »از سدر تتو استت،  ولکندرست است که از مادر دیگر  است 
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عتورة »عتد استت. ببخشيد برا  ب کند،ا است که قرآن نسخ میجاین« عورة»و « أالتک

 «.ها قریبة أبيکأن » 1«عَمَّاتُُُمْ» ، حرام است.که عمه است« أالت أبيک ال تَکشفُ

عورة أالتت أمتک ال »الاله، این هم معلوم است که حرام است. « عورة أالت أمک»

اول یک قاعده داد. گفت با اقرباء و الویشاوندان، ولتی کتدام « تَکشف إنها قریبة أمک

هتا عمو و ایتن، نه کل الویشاوندان، دالترالاله و دالترشاوندانالویشاوندان؟ این الوی

 که طور  نيست.

عورة أالی أبيک ال تَکشف إلتی »جا نسخ است. این« و عورة أالی أبيک ال تَکشف»

، زنتش استت، بتا زن عمتو ازدواک ، عتورت اوبرادر سدر که عمو استت« إمرأته ال تقترب

طتور نيستت، در در استالم ایتن ولکتنست، که زنا نکن، زنا که کالً حرام انکن، نه این

جا زن دایی را نگفت، فقط زن عمو را گفت، زن اسالم، زن عمو حرام نيست، البته این

کنتد؛ چتون جا قترآن نستخ متیدر این ق داد یا مُرد، با او ازدواک نکن.عمو را اگر طال

قرآن سکوت کرده و سکوت نسخ استت. نته تنهتا ستکوت، بلکته متوارد محرَّمته را در 

که نه سببی باشد، رااعی باشد، یا این ،سوره نساء کالً بيان فرموده است، نسبی باشد

ازدواک زن زانيته  دارد بتا نسبی، نه سببی نه رااعی، در سوره نور و در ستوره مائتده

گوید با زن زانيه ازدواک نکتن. بتا زن کثيتف تورات هم داریم، تورات هم می در نکن،

بعد است، هر دو سکوت نيست، ن  استت،  هم ازدواک نکن. تورات قبل است و قرآن

یعنی آیات نساء که تحریم کرده است، موارد تحریم موارد  است که منحصر استت و 

، نه از باب استصتحاب، از بتاب دیگر ورا  این حرمتی در کار نيست. اگر سکوت بود

ليکن ن  استت. کردیم، وکت شده است، ما قبول میکه حکم قبل بوده و قرآن سااین

 این که گفتم سکوت، سکوت نصی است.

 کنيد.در مقابل قرآن به کلی محو میرا  سنت شما گویند مثالًمی ا عده -
 چه چيز  را؟ سنت چه چيز  را؟ -
 ش را بيان کرده است.گویند سنت هم جزئياتمی -
کنيم، نته التدا قبتول دارد نته لی را قبول نمیعدهيم که ما سنت جما جواب می -

سيیمبر و نه ائمه، آن سنتی که بر الالف قرآن است و بتر التالف ائمته استت را قبتول 

ایتن را  با الود آن کسانی کتهاندازیم، بدر میها  در چاهاندازیم. نداریم، در چاه می

 زنند.حرف می

                                                           

 .23. همان، آیه 1
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لَفَ قَتدْ متا إاِلَّ»اگتر « اْلتأُاْلتَيْنِ بَتيْنَ تَجْمَعُتوا أَنْ»: گویتدا  کته متیآن آیه - را  «ستَ

  کرد.کرد؟ هيچ فرقی نمیکنيد چه فرقی میبا این معنایی که اآلن شما می گفت،نمی

لَفَ قَدْ ما إاِلَّ»فرمود: این است که اگر نمی فرقش - کستانی کته قتبالً مستلمان  «ستَ

ند و جمع بين أالتين کردند باید گناهشان اآلن هم ثابت باشد؛ چون قبالً این کار نبود

گوید نخير، آن کار  که قبالً کردید، حرمتش را از بتين بتردیم و اشتکال را کردند، می

اء  إاِلَّ»ندارد، اشکال ندارد به این معنا، ببينيد مثالً   الَ تَْنُِحُوا مَا نََُ َ آبَاؤُُُمْ مِتنَ النِّستَ

گحشته حرام بوده،  «مَا قَدْ سَلَفَ»الواهد بگوید الواهد بگوید؟ میچه می« مَا قَدْ سَلَفَ

لَفَ»اما حاال که شما مسلمان شدید   1«قُْل لِلَّحِینَ َُفَرُوا إِنْ یَْنتَهُوا یُْیفَترْ لَهُتمْ مَتا قَتدْ ستَ

 توجه کردید؟
ن سيیمبتر بتوده استت، که زمتا برا  آن موقعی بوده تیيير  ایجاد شده،سس یک  -

 که دیگر نيست.  اآلنبرا   است دیگر، جااین آیه آمده است، فقط برا  آن
 هایمان که بلد بودیم را عرض کردیم.بعد شما صحبت کنيد دیگر. ما صحبت -
ف إلتی امرأتته ال تقتترب إنهتا عمتتک، عتورة کِ» ال  کنَّتتعورة أالتی أبيتک ال تَکشتِ

و ، بتا عترو  نبایتد انستان ازدواک کنتد، بلته درستت کِنَّة زن سسر است، عر« تَکشِف

امتا حالئتل  ،حالئل أبنائکم حرام استت 2«وَ حَالَئِلُ أَبْنَائُُِمُ»گوید. است، قرآن هم می

عتد زن سستر انستان، فرماینتد. یتک بُجا سته بعتد  متیأدعياء چه؟ چون آقایان در این

است، اصالً سسر رااعی گویند حرام حرام است، دوم زن سسر رااعی می معلوم است

ما نداریم. سسر رااعی یعنی چه؟ اصالً در باب راتاع در بتاب شتير، حرمتت ازدواک 

؟ ایتن ر شما حترام استت، آیتا یعنتی ازدواک اواست، اگر سسر  از زن شما شير الورد ب

وَ حَالَئِتلُ أَبْنَتائُُِمُ الَّتحِینَ »قرآن تنصي  دارد که  آن وقتگویيد؟ چه چيز  است می

این را هم گفته است برا  ما قابل فهم بشود. اما سوم که أدعياء باشتد «  أَْصالَبُُِمْمِنْ

نَّتتک ال عتورة کِ»گوید؟ تورات هر دو را رد کرده استت، فقتط هيچ، سس تورات چه می

کنَّتتة زن سستتر استتت، دیگتتر زن سستتر راتتاعی مواتتوع نتتدارد، زن سستتر دعتتیّ « تکشتتف

 معنا ندارد.که )سسرالوانده( هم 

این را هم قرآن نسخ کرده است، که زن سستر، چتون « ورة امرأة أاليک ال تکشفع»

کته هتا را، ایتن بعتد ستوم. در اینقرآن شریف بوجهٍ عام تحليل کرده استت کتل نکتاح
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هتا کنيم و کل نکتاحها را حالل کرده است إال، ما إال را أالح میحصر است، کل نکاح

و استثنائی که راجع به محرمات در ازدواک بنابراین به عموم قرآن  حالل الواهد بود.

کنيم که این چند مورد را قرآن نسخ فرموده است، با عمومی کته هست ما استفاده می

 «.عورة امرأة أاليک ال تکشف إنها عورة أاليک»در مقابلش استثناء است، 

فاهرش جمع است، یعنی جمع بين زن و دالترش، « عورة امرأةٍ و بنتها ال تکشف»

گویتد حترام استت، امتا گوید جمع حرام است، قرآن جمع بتين األالتتين متییقرآن نم

ائُُِمْ وَ »نيست، بلته متادرزن حترام استت.  جمع بين زن و دالترش حرام وَ أُمَّهَتاتُ نِستَ

جمع حرام نيست، و لحا  1«رَبَائِبُُُمُ الالَّتِي فِي حُجُورُُِمْ مِنْ نِسَائُُِمُ الالَّتِي دَالَْلتُمْ بِهِنَّ

کنتيم کته: اگتر کستی زنتی را گرفتت، و آن زن دالتتر  طور عرض میجا ایندر آن ما

کته آن زن را ابيده است، مسئلةٌ: آیا جایز استت قبتل از آنوداشت، هنوز با این زن نخ

تواند با دالتر او ازدواک کند یا الير؟ آقایان ابيده است، میوطالق بدهد و با او هم نخ

فرمایتد که قرآن متیکنيم بلی، به ن  قرآن، برا  اینفرمایند که الير، ما عرض میمی

وَ رَبَائِبُُُمُ الالَّتِي فِي حُجُورُُِمْ مِنْ نِسَائُُِمُ الالَّتِتي دَالَْلتتُمْ بِهِتنَّ فَت ِنْ لَتمْ تَُُونُتوا »که: 

ابيتده ون نخست یا الير؟ هنتوز بتا زا« لَمْ تَُُونُوا» جااین« دَالَْلتُمْ بِهِنَّ فَالَ جُنَاحَ عَلَيُُْمْ

کند. چه اشکالی دارد؟ آقایان گيتر است، طالق هم نداده است، با دالترش ازدواک می

گویيم جمع حرام نيست. جمع بين مادرزن و دالتتر گویند جمع است، میمی ،کنندمی

حرام نيست، چه چيز  حرام است؟ مادرزن حرام است، آن آنی کته دالتترش را عقتد 

ه و متادرزن استت، انفصتال بتدون طتالق استت، همان آن، مادرش منفصتل شتد ،کرد

 دارد که قبالً طالق داده باشد.لزومی ن

 جا که جمع نشده است؟این -
شتود فتورًا، گویيم جمع نيست دیگر. اوالً جمع نيست؛ چتون منفصتل متیما می -

است و مادرزن شما بوده است، ا ا این دالتر زن شممّ ثانيًا اگر انسان کار  کرد که آنًا

گویيم این جمع نيست بلکه متادرزن را داشتته ، ما مینه گویندمی آقایان مع رااین ج

باشيد کالً، چه این زن شما باشد چه نباشد، طالق داده باشيد، مرده باشد، مادرزن به 

کنيم که طبق ن  آیته جا هم عرض میطور مطلق، دالول در زن شرط نيست، در این

هتيچ جنتاحی اصتالً نيستت. « تُمْ بِهِتنَّ فَتالَ جُنَتاحَ عَلَتيُُْمْفَ ِنْ لَمْ تَُُونُوا دَالَْلت»مبارکه 
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فَ ِنْ لَتمْ تَُُونُتوا دَالَْلتتُمْ بِهِتنَّ »الير، «  ن طلقتم أمهاتهنَّ فال جناح عليکمف»نفرمود که 

 «.فَالَ جُنَاحَ عَلَيُُْمْ
و »یعنی با هم جمع، این یتک، بعتد « عورة امرأةٍ و بنتها ال تکشف»جا حاال در این

ببينيتد، اگتر « و ال تأالتح ابنتة ابنهتا»«. بنها و ابنة بنتها لتکشتف عورتهتاال تأالح ابنة ا

و ایتن  ، سستر  دارداین زن، فرزند  دارد ،کندچنانچه زنی که انسان با او ازدواک می

عد قرآن سسر دالتر  دارد، یا این زن دالتر  دارد و این دالتر، دالتر  دارد. در یک بُ

 کند.عد دیگر این حکم تورات را نسخ میکند در بُقبول می

ائُُِمُ الالَّتِتي »چطور؟ قرآن شریف دارد:  وَ رَبَتائِبُُُمُ الالَّتِتي فِتي حُجُتورُُِمْ مِتنْ نِستَ

طور است، دالتر زن، اگر این زنتی ربيبه کيست؟ دالتر زن، نوه هم همين« دَالَْلتُمْ بِهِنَّ

، سستر ارد، دالتر  از جتا  دیگتر داردکنيد، سسر  از جایی دیگر دکه شما ازدواک می

 قضتيهشود گفت سسر بر شتما حترام استت؛ چتون ، نمیکه هيچ، سسر که مطلبی نيست

زند. تتورات ازدواک است، بله دالترش برا  شما حرام است، قيد دارد، تورات قيد نمی

دالول در زن شده باشد چه اليتر،  شود گرفت، چه دالتر زن را نمیگوید که اصوالًمی

ائُُِمُ »که دالتول گوید به شرط اینمی قرآن وَ رَبَتائِبُُُمُ الالَّتِتي فِتي حُجُتورُُِمْ مِتنْ نِستَ

 این یک.« تِي دَالَْلتُمْ بِهِنَّالالَّ

ربيبه نيستت، ربيبه، دالتر زن، اما دالتر سسر زن، دوم: قرآن حرمت را برده بر رو  

اما نوه سنجم، نوه ششتم،  .گيردن قرار میمعموالً در دامن انسا چون ربيبه آن است که

 ،گيتردشود که وقتی انسان زن میها یا یک صدم هم سيدا نمینوه دهم، نوه سوم، این

ر، اگتر دالتتر زن بته عنتوان که معموالً هست این است، و إال اگنوه، آن ۀنو ۀنو ۀ نوۀنو

بنتاتِ »فرمتود متی« وَ رَبَتائِبُُُمُ»فرمتود نمتی ،دالول به زن حرام بوددالتر زن با شرط 

بعد را، هتم بنتت  وگيرد هم بعد بنات هم نزدیک را می« أزواجِکم الالتی داللتم بهنّ

فرمتود، « ربائتب» ولکتنگيترد، گيترد، همته را متیگيرد، هم بنت ابن را متیبنت را می

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

وَ رَبَائِبُُُمُ الالَّتِتي فِتي حُجُتورُُِمْ »فرماید: ف میاست. سس این نسخ دوم که قرآن شری

ولتی در « مِنْ نِسَائُُِمُ الالَّتِي دَالَْلتُمْ بِهِنَّ فَ ِنْ لَمْ تَُُونُوا دَالَْلتُمْ بِهِنَّ فَالَ جُنَتاحَ عَلَتيُُْمْ

ها را گوید: دالتر سسر دالتر زنت، دالتر دالتر زنت، نخير، آنشود. میتورات ااافه می

 این مطلب دیگر  است. « امرأةً فی نجاسة إلی و ال تقترب» رآن تحریم نکرده است.ق

فر الویتان تتورات کته کتل آن أحکتام ست 21. 13 آیته 21إصحاح حال، در باب زنا، 

الواهيم عرض کنتيم کته قتبالً الواهيم تأیيد برا  قرآن بياوریم، مینمی .13، آیه است
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است حرام بوده است، چه ازدواک دائم باشتد چته هم ازدواک با زن زانيه که غير تائبه 

ازدواک منقطع، در شریعت تورات هم حرام بوده است در شریعت قرآن هم به دو ن  

حرام است، در شریعت تورات به دو ن  حرام استت در قترآن هتم بته دو نت  حترام 

 ولی دو ن  تورات مانند هم است. ،است. منتها دو ن  قرآن تتابعی و تکاملی است

. 13آیه  و یکی 7دو آیه است، یکی آیه  21فصل  .7و آیه  21فصل  13ورات، آیه ت

فعتالً. بعدش هم مطالب دیگر  است که متا نتداریم « ةً ال یأالحواامرأةً زانيةً أو مدن س»

حرام است، حاال بيایيم بنشينيم برا  تورات اصتول « أالحوایةً ال امرأةً زانيةً أو مدن س»

-این امر حقيقت دارد و... یا الير؟ استدارد، حرمت  حقيقت هیدرست کنيم که آیا ن

ها در هتيچ شتریعتی، در هتيچ علمتی، در هتيچ زراعتتی، در هتيچ باغتدار ، در هتيچ 

 کنيم.میجود ندارد که ما در فقه الود مطرح تجارتی و

قرآن هم دو ن  دارد. یک نت  در ستوره « ةً ال یأالحواامرأةً زانيةً أو مدن س»حاال، 

رَِ  »که  نور است الزَّانِي الَ یَْنُِ ُ إِالَّ زَانِيَةً أَوْ مُْشرَُِةً وَ الزَّانِيَةُ الَ یَْنُِحُهَتا إِالَّ زَانٍ أَوْ مُشتْ

حرام است، ن  است، حرام است که زن زانيته را، البتته  1«وَ حُرِّمَ يٰلِكَ عَلَى اْلمُؤْمِنِينَ

 يَْنتبَ لَا َُمَنْ الحَّْنبِ مِنَ التَّائِبُ»که دیگر  است  ر تائبه، اگر تائبه باشد الير، مطلبغي

ئم باشتد چته منقطتع باشتد، حترام ازدواک با زن زانيه، چه دا ،اگر زن زانيه باشد 2.«لَهُ

 کتار  ت بتين التدا و بستيار  از بنتدگانش، حتاالاست و در این مسئله االتتالف است

نَاتُ» 3«اتِوَ اْلمُحْصَنَاتُ مِنَ اْلمُؤْمِنَ» نداریم. و در سوره مائده، ، أحتلَّ بتر رو  «مُحْصتَ

 به چهار معنا است: یک معنامحصنه است؟  محصنهرفته است. زن زانيه  «مُحْصَنَاتُ»

کنيتد، زن گویتد شترط استت وقتتی شتما ازدواک میاین است کته ساکتدامن استت، متی

 الَّحِینَ أُوتُوا اْلُِتَتابَ وَ اْلمُحْصَنَاتُ مِنَ اْلمُؤْمِنَاتِ وَ اْلمُحْصَنَاتُ مِنَ»ساکدامن باشد، که 

افِحِينَ نِينَ غَيْترَ مُستَ ستس ستوره مائتده بتاالتر « مِنْ قَبْلُُِمْ إِيَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصتِ

 رفت.

سه بعد دارد زن. زن یا واقعًا عفيفه است، یا زانيه است واقعًا، یا کثيف است، اگتر 

حُترِّمَ »، اگر زن واقعتًا زانيته استت « مِنَ اْلمُؤْمِنَاتِوَ اْلمُحْصَنَاتُ»زن واقعًا عفيفه است 

شتود إلی آالر، و اما اگر بينابين استت، نمتی« الزَّانِي الَ یَْنُِ ُ»که « يٰلِكَ عَلَى اْلمُؤْمِنِينَ

شود تهمت زنا زد که او را تعحیب کننتد، حکم زنا، نه می نهحکم عفت بر او بار کرد، 
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أو » گویتداستت. تتورات می جتا مدن ستهدواک کنيتد، در اینشود عفيفه کته بتا ازو نمی

 «.مدنَّسَة

ایتن  «بِّتلٍ و ال لمتستتردُّ یتد المتسٍ و ال قُبلَتة مُقال » «ةًمدن سامرأةً زانيةً أو »ببينيد 

کنتد یتا ا متیدانيم زنا کرده است یتا اليتر، زنت، در روایات ما داریم، زنی که نمیاست

کنند، اگر دست به او بزنند کند، نگاهش میباز میرا دانيم، ولکن رو  الود الير، نمی

تتوانيم حکتم کنتيم ها را کته نمیاندازد و فالن، اینمانعی ندارد، ابرو باال و سایين می

زانيه است، عفيفه هم نيست، آیا این زن عفيفه است؟ آالر معنی عفت این نيستت کته 

ایتن را  ؛ لمتس و غيتره.دهتدولتی چيتز دیگتر متی ،دهتدزنا نداده باشد، نخير، زنا نمی

 «.ةً ال یأالحواامرأةً زانيةً أو مدن س»گوید: میتورات 

گوید با تعبير اليلی اليلی زیباتر، که اول لفظ زانيه است در قرآن هم همين را می

حصتنه م مُحْصَنَاتُ مِنَ اْلمُؤْمِنَاتِوَ اْل»سوره مبارکه نور، و بعد در سوره مبارکه مائده 

کته نه دارا  چند بعد است، سته بعتد استت: یتک بعتد محصتنه اینمنتها محصباشد. 

دانيم زانيته دانتيم عفيفته استت، و نمتیکه نمیبدانيم واقعًا عفيفه است، بعد دیگر این

این مرحله دوم، سوم است.  ناسا کند که انسان بگوید این است، طور  هم عمل نمی

طتور  استت کته بته ایتن  وار اواطتگویيم زانيه است امتا ادا و این است که نخير نمی

ةمُدن »زنيم. ایتن چيستت؟ ایتن الورد، تهمت هم نمتیمطلب می استت. و در قترآن « ستَ

لکتن کته زانيته نيستت وشریف این غير عفيفه است، غير عفيفه یتا زانيته استت، یتا این

 «.بِّلٍ و ال کحاید المسٍ و ال قُبلَة مُق تتر ال »یعنی بينابين است، 

 

أمتتا »فرمایتتد کتته: ستتيزدهم همتتين أصتتحاح بيستتت و یکتتم متتی چنتتين در آیتتهو هم

طور است یا اليتر، نستخ الواهيم بگویيم واقعًا اینالبته این ااافه است، نمی« األرملة

ة و رملتة و المطلَّقَتة و المدن أمتا األ»الوانيم: شده است یا الير، ولی حاال آیه را می ستَ

ر  به تفسير کل آن نداریم، کته زانيته و ببينيد، حاال ما کا« الزانية فمن هؤالء ال یأالح

فرمایيد آن قاعده کلی کته جا ااافه کرده است. بنابراین مالحظه میمدنسه را در این

عرض کردم در تورات شریف که اولين شریعت مترامية األطراف استت و قترآن شتریف 

ه در االتالف جوهر  ن ،که شریعت مترامية األطراف دوم است إلی یوم القيامة الکبر 

-میا  در تورات هست که قرآن براافهواجبات است نه در محرمات، بله، محرمات ا

 دارد.
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یتک  دارد. انجيتلمتیدارد. یک نوع را هم انجيل بردو نوع محرمات را قرآن برمی

 1«وَ عَلَى الَّحِینَ هَادُوا حَرَّمْنَا ُُلَّ يِر فُفُرٍ» ؛ محرمات عقوبتیتورات را برداشت نوع از

ایتن رفتت. یتک نتوع  2«وَ لِأُحِلَّ لَُُمْ بَعْاَ الَّحِر حُرِّمَ عَلَتيُُْمْ»گوید که ورات میاین ت

طتور کته عترض کتردیم سته همان–دیگر از محرمات باقی ماند. نوع دیگر از محرمات 

نوع بود، که نوع اول محرمات هميشگی، نوع دوم محرمات موقت، نوع سوم محرمات 

تواند حالل کنتد علتی طتول الختط هيچ شریعتی نمیمحرمات هميشگی را  -عقوبتی

منح آدم إلی الاتم إلی یوم الدین، محرمات عقوبتی را هم شریعت انجيل برطرف کرد. 

زن عمتو بتا محرمات دسته سوم باقی ماند. محرمتات موقتت. محرمتات موقتت ماننتد 

هتایی را، اینازدواک نکن. یا دالتر دالتر ربيبه را، یا دالتر سسر ربيبه را، یا زن برادرت 

؛ چتون کنتدنستخ می هتا راقترآن شتریف حرمتت ایتن ،را که تورات شریف گفته است

 ها  موقته بوده است.ها حرمتاین

 

کنتيم و بستيار زیتاد استت بنابراین االتالفی که بتين تتورات و قترآن مشتاهده متی

 اگر اهللءشاما شنبه باید بحث کنيم ان–ها از تحریفات است. از جمله که بسيار  از آن

راجع به حرمت شترب المتر استت، متأستفانه یهتود و نصتار  و حتتی  -زنده ماندیم

اند که شراب در گروهی از مسلمين و حتی گروهی از علما  اسالم، این حرف را زده

همتته ادیتتان حتترام نبتتوده استتت، حتتتی در استتالم، در استتالم، احيانتتًا حتتتی بعضتتی از 

گویند که ایتن المتر از اول حترام نبتوده می (ضاألحکام و فقهاء )ر نویسندگان آیات

است، در عهد مکی حرام نبوده است، یا تردید داریم، در عهد مدینه حرام شده استت، 

آیه  48آیه،  سنجآیه و  48آیه از تورات و انجيل و به ن   هجدهکه به ن  و حال آن

است و  آیه مکی مدنی شراب در کل شرایع الهيه حرام بوده سنجو مدنی، و  ، مکیاثم

کنتد؟ عقتل را موقتتًا زائتل که المر چه کار  میشود حرام نباشد اصالً، برا  ایننمی

کند. مگر عقل فرودگاه شرع نيست؟ شرع، فرودگاهش عقل است، کسی که مجنون می

فرودگتاه کته بينتدازد  یآیا ممکن است هواسيما بمب .باشد معنی ندارد که مکلف باشد

شود؟ شرع هواسيما است، این احکام آستمانی کته از  را الراب کند و الودش هم نابود

است؟ فرودگاهش ا شود، زمينه و فرفش کجطرف الداوند به وسيله سيیمبران وارد می
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عقل است، اگر عقل نباشد، نه سحیرش است، و اگر سحیرش باشد، سحیرش جنتونی بتوده 

آیاتی که در عاقالنه نيست، چطور امکان دارد؟ حاال با صرف نظر از کل  قابل عملو 

گویتد قرآن شریف و در تورات و انجيل هست بر حرمت شرب المر که در تورات متی

 گوید بکشيد، که این تخفيف است.کسی را که شرب المر کرد بکشيد، قرآن نمی

کته این–گحشته و صرف نظر از آیاتی که در تورات و انجيل و قرآن و کتتب انبيتاء 

مطلق متراد استت یعنتی کتتاب اشتعياء، کتتاب صورت ه گویم تورات، کتب انبياء بمی

نبی، نه فقط اصتفار المسته تتورات،  حبقوقارميا، کتاب دانيال، کتاب نحمياء، کتاب 

 چهارآیه،  هجدهکتاب آسمانی که در قسمتی از آن هست و در قسمتی نيست،  59در 

هتا . ما اگر ایتنآیه در تورات بر حرمت میلظه شرب المر هست چهاردهدر اناجيل و 

کته شتریعتی بيایتد و بگویتد  استت« من القضایا التی قياساتها معهتا»را نداشتيم، این 

گتویيم: ستس قبتول نکتردن الوردن شراب حالل است، مست شتدن حتالل استت، متی

که حتی اگر کسی مسلمان بلکه واجب است، چرا؟ برا  این ،شریعت شما حالل است

َُارَ  حَتَّتى تَعْلَمُتوا  یَا أَیُّهَا الَّحِینَ آمَنُوا»است و مؤمن است  الَ تَْقرَبُوا الصَّالَةَ وَ أَْنتُمْ ستُ

حتی مسلمان هم که هست در حالی که المتر  1«جُنُبًا إاِلَّ عَابِرِر سَبِيلٍمَا تَقُولُونَ وَ الَ 

حرام است نماز بخوانتد. چترا؟  گوید، میگویدداند چه میالورده و مست شده و نمی

قل » ، گفت:امام شده بود ، در آن موقع امام هم بود،الواندکه یک کسی نماز برا  این

یَتا أَیُّهَتا الَّتحِینَ »در نماز کفر گفت. آیه نازل شد کته « یا ایها الکافرون أعبد ما تعبدون

کته تا چته رستد بته این« آمَنُوا الَ تَْقرَبُوا الصَّالَةَ وَ أَْنتُمْ سَُُارَ  حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

بایتد  ،بخواهد ایمان و اسالم را قبول کند. اگر بخواهد شریعت الدا را قبتول کنتداین 

-عاقل باشد که این عقل فرودگاه شرع است. بنابراین آنچته را کته ستایر بترادران متی

بوده یا در شریعت اسالم اول حتالل بتوده فرمایند که در بعضی از شرایع المر حالل 

عقتل استت و هتم بتر التالف نصتوص کتل این هم بر التالف  ،است شدهبعد حرام و 

 .است تورات و انجيل و قرآن

 

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

 «. اَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْاَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ
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