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 ...است از معرفة اهلل و طاعة اهلل و عبادة اهلل ضرورت دارد ،چه در سلبیات درونی
و چه در سلبیات برونی .و بعدًا مرحله ایجاب است ،آنچهه اناهار را بهه معرفهة اهلل و
طاعة اهلل نزدیک میکند بین واجب و راجح است .در سلبیات ،عقل که مهبط تکلیف
است الزم است در سه بعد ما آر را ترقی دهیم .عقهل کهه از نهیامیه مهاهه اناهانیت
اناار است که نامیس دین ،نامیس عقیده ،نامیس جار ،نامیس مال ،کل نهیامیه بهر
محیر عقل محفیظ است ،شرع مقدس روی عقل بایار حااب کرده است.
اگر نامیس عقل درست نباشد جار در خطر است ،عقیهده معنها نهدارد .مهال معنها
ندارد .و عِرض معنا ندارد .ولذلک در بایاری از روایات است که «إِرَّ اللَّههَ عَهزَّ وَ جَهلَّ
جَعَلَ لِلشَّرِّ أَقْفَالًا وَ جَعَلَ مَفَاتِیحَهَا الشَّرَابَ» 1.وقتهی اناهار خاهر بدهیرد ،عقهل زا هل
گردد ،در آر حالی که عقل زا ل میگردد تاام نیامیه چهارگانه دیگر در خطر است.
جار در خطر است ،مال در خطر است ،عقیده اصالً معنا ندارد؛ چهیر زمینهه تکلیهف
عبارت است از عقل ،نامیس معنا ندارد .با مادرش ،با خیاهرش ،با دخترش.
« و إذًا بین النیامیه الدااة الرکن الرکین الاتین العایق و أسُّ البنایة عبهارةٌ عهن
العقلیة اإلناانیة و لذلک نری القرآر الکریم یؤکّد علی التعقهل»؛ «أَ فَهال تَعْقِلُهیرَ»« 2،أَ
فَال یَعْقِلُیرَ»« 3،أ فال یشعرور»« ،أَ فَال یَتَهدَبَّروورَ»« 4،أَ فَهال تَتَفَكَّهروورَ»« 5،أَ فَهالَ یَتَهدَبَّروورَ
الْقُرْآرَ أَمْ عَلَى قُلُیبٍ أَقْفَالُهَا»
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این مطلب در سراسر قرآر شریف مشهاهده مهیگهردد .بهیا از تاهام تککیهداتی کهه
قرآر شریف نابت به مکلفین فرمیده است این است که عاقالنه فکر کنیم ،عاقالنه بها
عقا د خید ،با امیال خید ،با نیامیه خهید ،بها جهار خهید ،بها چههار نهامیس خهید و
نیامیه دیگرار ،عاقالنه برخیرد و رفتار کنیم.
روی این اصل است که یکی از خرافاتی که بهر سهر زبهارههای گروههی از یههید و
نصاری است و حتی بر سر زبارهای بعضی از مالاین اسهت کهه خاهر از آ هاز عههد
مکی حرام نبیده است ،یا در شریعت یهید حالل بهیده اسهت ،یها در شهریعت نصهاری
حالل بیده است ،این از خرافات بایار بایار زننده و پات و پاتکننده است ناهبت
به کل شرایع الهیه.
«کاا أر لإلناار نیامیه خاه بحثنها حیلهها بصهیرةٍ مفصهلة ،کهذلک النهیامیه
درجات ،أحیانًا نعتبر الهدرجات بحاهاب التقهرب إلهی اهلل سهبحانه و تعهالی ،فدرجهة
العقیدة التیحیدیة أقیی مهن کافهة الهدرجات ،ال شهکَّ ،أحیانهًا نعتبهر درجهات حاهب
الالیک ،الالیک إلی اهلل سبحانه و تعالی بههذه النهیامیه الدااهة علینها أر ناهلک
سبیلنا الصراط إلی اهلل سبحانه و تعالی ،و لکن ما هی أول القیّات فی ههذا الااهلک،
األولیّة فی هذا الاالک العقل طبعًا ،لی ال العقل لم تکن عقیدة ،لم تکن نفه اناانیة
صالحة ،و ال عِرض صالح ،و ال مال صالح ،و ال کذا و ال کذا».
په این دو حااب با هم مدلیط نایشید .درست است که مثالً نهامیس مهال در
مقابل نامیس جار چیزی نیات ،و نهامیس جهار و در مقابهل نهامیس عقیهده چیهزی
نیات ،و نامیس عقل نیز در مقابل نامیس عقیده چندار چیزی نیات ،اما به حااب
دوم ،اصههیالً زمینهههی نههامیس عقیههده صههالحه عبههارت اسههت از عقههل «لههی ال العقلیههة
الصالحة لم تکن هنالک عقیدة صالحة و ال ما إلی ذلک من نیامیه اناانی».
یکی از خیانتهای بایار بزرگی که در چهره دینی و علای نابت بهه کهل ادیهار
الهیه شده است هاین است که خاهر در شهریعت یههید یها در شهریعت نصهاری یها در
شریعت اسالم در عهد مکی حالل بیده و بعدًا به قیل عار در سهنه آخهر عههد مهدنی
حرام شده است .که آیه «إِنَّاَا الْدَاْرو وَ الْاَیْاِرو وَ الْکَنْصَابو وَ الْکَزْالَمو»« 1قال عار :انتهینا
انتهینا»« 2ما کار ینتهی؟ کار یشرب الدار علی طیل الدهط حاهب الروایهات الاهنة،
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فی العهد الاکّی و فی العهد الادنی نزلت آیاتٌ و آیات و آیات ،قال مها تبینّها ،أخیهرًا
قال انتهینا انتهینا».
حاال مطلب این اسهت؟ مهن چنهد مهیرد از مهیاردی کهه اهانهت بهه سهاحت قهدس
ربیبیت شده است ،عرض میکنم .آنچه را که مربیط به بحث ما اسهت و آنچهه را کهه
ربطا اصلی و دور است .مثالً قضیهی خلید فی النار ،یعنی «بقاء العصهاة فهی النهار
إلی یر النهایة بصیرة طلیقة ،هذه من اإلهانات باهاحة الهرب سهبحانه و تعهالی .أنهه
أصبح أظلم من الشیطار الرجیم».
اگر شیطار ،اناار را یک سیلی بزند نایگیید بینهایهت سهیلی مهیزنهم .صهد یها
دویات سیلی میزند .بینهایت سیلی .نابت عذاب یر متناهی بهه خداونهد کهه نهار
یر متناهی است ،آخر ندارد ،فالسفه هم فیت میکنند ،باد میکننهد ،زیهاد مهیکننهد،
باال میکنند ،پایین میکنند ،و بر خالف مقام عدالت ،بلکه بر خالف مقام ظلم عادی
شیطانی ،ظلاهی را ناهبت بهه سهاحت مقهدس خداونهد مهیدهنهد« .إلهی یهر النهایهة
الفلافیة عذاب فی النار» «خالِدینَ فیهها أَبَهدًا» 1یعنهی أبدیهة الهربّ ال أبدیهة الدلهق .و
اساسهایی را بر این مبنا گذاشتهاند.
مطالبی که امروز برای شاا میگییم در این کتاب که بهه شهاا نشهار ندهیاهم داد
چیر خصیصی است ،یک نفر از استادهای دانشگاههای خهارجی رد بهر وجهید خهدا
نیشته است ،بر چه مبنا؟ بر مبنای فلافههای ما .زمار آ از ندارد« ،الیاحهد ال یصهدر
إال عن الیاحد» 2،علت و معلیل ،أرکار اربعهی فلاهفهای کهه در حهیزههها میخهیانیم
گرفته و قشنگ خدا را رد کرده است ،حق هم با او است بر این مبنا.
آر فلافهای که ما درست کردیم ،و ارکار اربعه یا خااه فلافه که آقایار درست
کردند ،این ها میاد بایار خیب و عالی است برای انکار وجید خدا .نبایهد باشهد .و از
این کارها ما داریم .ما شرعمدارار عزیز از روی نادانی و بیشعیری و بوعد از کتهاب و
سنت ،برای خیدمار مطالبی ساختیم ،اینقدر عرض و طیل فلافه ،هشت جلد اسهفار
و ده جلد کجا و پنج جلد کجا؟ چهل سال ،پنجاه سال بدیانید ،آخر کهار ایهن ماهتر
شاا را رد میکند و بلد هم نیاتید جیاب بدهید .و لذا این کتهاب را فرسهتادند بهرای
اشداصی که صاحبنظر هاتند ،صاحبنظر هاتند ،نظر ندارنهد .ناهیتیاننهد جهیاب
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بدهند .چیر یا فلافه قرآنی بلد نیاتند یا فلاهفه حهیزوی ههم کهه بلهد هاهتند ایهن
کاک میکند بهه اعتراضهات آرهها .بهه کاهی ههم نشهار ناهیدههم ایهن کتهاب را .از
سمهایی است که افراد را منحرف میکند .ریشهی ادله اثبات وجید خدا را زده است،
بر مبنای ادله فلافی.
 [سؤال] من در حِیار و در آفریدگار و آفریده نیشتهام .مراجعه کنید. [سؤال] و از این قبیل .حاال اینجا هم ،به مناسبت عرض کهردم .ناهبت بهه شهرب خاهرحتی در میار ما مالاارها کاانی از علاا هاتند که میگیینهد در عههد مکهی خاهر
حرام نبیده است و بعد در عهد مدنی کمکم« .هل أنه ثاانیة و أربعیر آیات منذ بدایة
العهد الاکی إلی نهایة العهد الاهدنی ثاانیهة و أربعهیر آیهات تصهرّم بحرمهة اإلثهم و
اإلثم هی ما یبطیء عن الیاجب فضالً عاا یؤخر عن الیاجب و یقدّم إلی الحرام» .ایهن
به عنیار قاعده است.
خار این کاره نیات؟ آنچه را که واجب است بر محیر عقل واجب میشید ،عقهل
که رفت ،دیگر «یبطیء» نیات «یؤخر» هم نیات ،سهیمی اسهت .گهاه کهاری اناهار را
کُند میکند در عال واجب ،ایجابًا واجب دور میشید ،سلبًا حهرام نزدیهک مهیشهید.
گاه کند میشید .گاه اناار را بهاز مهیدارد ،مهیگهیییم واجهب را انجهام بهده ،واجهب
میجید است نایتیاند واجب را انجام دهد .حرام ،هول میدهد به سات حهرام ،خاهر
سیمی است .نه اوّلی است و نه دومی .خار زمینه را از بین میبرد .خار اناهار را در
انجام واجبات کُند نایکند و در ترک محرمات ،ایهن اول اسهت ،دوم ،خاهر ،اینطهیر
نایکند که این جریار واجب هات بر من؛ مهیفهاهم واجهب اسهت ،بهه حجهت بیّنهه
ربانیه میفهام واجب است ،و من اصالً انجام نایدهم ،خیهر ،سهیمی اسهت« .الْدَاْهرو
یوزِیلُ الْعَ ْقلَ» 1،وقتی که عقل را برطرف کرد ،و اناار مات شد «و الدار هي ما یدار
العقل» 2عقل اناانیت پیشیده میشید و وقتی عقل اناانیت پیشهیده شهد ،عقهل کهار
نکرد ،عن تقصیرٍ را میگیییم ،در اینجا واجب ناهیفهاهد ،حهرام ناهیفهاهد ،نهامیس
نایفهاد ،مال من و تی ،زر خید و دیگرار ،مادر خید و دیگرار .ایهن از حیهیار ههم
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دییانهتر است .شاا این جیجههایی را دیدهاید که نیکشار خاص است ،شهبیه طهیطی
هاتند ،اینها را ما دیدیم با هم زندگی میکنند ،یک نر ،اگر نر دیگری سراغ مادهاش
برود ،به او حاله میکند ،این حییار است .ولی اناار وقتی که خاهر خهیرد ،دییانهه
میشید ،یعنی زر خید زر دیگرار ،مادر خید مادر دیگرار ،خیاهر خهید ،مهال خهید،
از بین میرود.
کاانی که نابت دادند به شرایع مقدسه الهیه که اول حالل بیده بعد حهرام شهده
یعنی چه؟ یعنی اول شرع معنا نداشته است «کاها بینّها یهیم األربعهاء أر العقهل مههبطٌ
لطا رات التکالیف الربانیة ،هل من معقیل أرّ طا رةٌ مّا تقاف مهبطها؟ حتی تاقط و
تحترق فی الاحیر».
فرودگاه کل احکام الهیه در کل شرایع الهیه عبارت است از عقهل ،شهارع بیایهد و
بگیید هم اگر عرق بدیری عقل از بین برود ،اشکال ندارد و هم واجب اسهت احکهام
من را عال کنید ،نشد ،این واجب است که احکام من را عال کنیهد ،اگهر مهن بفهاهم
وجیب را ،حرام است که فالر کار را بکنید ،من بفهاهم حهرام را ،اگهر عقهل نباشهد و
بدتر از حییار باشد ،حییار هم دارای تکالیفی است در بوعد حییانی ،اگر عقل نباشد،
دیگر این تناقض است .مهن اجهازه دادم کهه فهالر خانهه را خهراب کنیهد ،خهراب ههم
کردند ،بعد میخیاهم سفره بیندازم و ذا بدهم به طلبهها ،یعنی چهه؟ از دییانهه ههم
دییانهتر است .دییانه هم این کار را نایکند.
و دییانگی که در بوعد علای و در بعهد شهرعی و در بعهد علاهی و شهرعمهداری در
میار یهیدیها و نصاری و متکسفانه مالاین هم شده است این است کهه «فهی بدایهة
العهد الاکی أو فی کل العهد الاکی الدار کار حلّهًا» ایهن یعنهی چهه؟ وقتهی کهه مها
مراجعه به کتب انبیاء میکنیم ،چهارده آیه در تیرات ،چهار آیه در انجیل 48 ،آیه اثم
در قرآر مکی و مدنی ،پنج آیه راجع بهه حرمهت شهرب خاهر در مکهه و مدینهه وارده
شده است .یعنهی در قهرآر شهریف حهدود هفتهاد آیهه کهه از آرهها بهه طهیر عاهیم یها
خصیص استفاده میکنیم حرمت شرب خار را در عهد مکی و مدنی نازل شده است
و آقایار چیر با قرآر کهاری ندارنهد و تیجهه ناهیکننهد ،مهیرود فهالر حهدیث را در
فالرجا پیدا میکند ،سندش فالر که است ،فالر که عاهاش چنهد تها زاییهد و چهه
زمانی مورد ،چه زمانی حیض شد و چه زمانی نفاس شد ،باید بدانیم .اما دنبال آیهات
قرآر که راجع به حرمت شرب خار است که انکهار حرمهت شهرب خاهر در بعضهی از
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شرایع الهیه ،یا انکار آر در عهد مکی ،این حتی از جنیر هم پهایینتهر مهیبهرد مقهام
مقدس شرع را ،ما دنبال این مطلب نایرویم.
در سیره مبارکه بقره ،آقایار صفحه  290را باز کنید .جزء دوم که جلد سیم است.
«یاْکَلُینَكَ عَنِ الْدَاْرِ وَ الْاَیْاِرِ» الدار و هی کل ماکرٍ دور اختصاص بقامٍ خهاص»
خط آخر «الدط األخیر ،و ال أصل متدذةً منه خاص ،فکنّها جهنه مها یداهر أیها كهار
أصههله و ناههله» اصههلا از کجهها آمههده ،آر چیههزی کههه عقههل را بقیشههاند ،چههه عقههل را
بقیشاند به عنیار بالفعل که عرق است و شراب .چه نه ،از پرخیری عقل از بین برود.
هر دو هاین است.
«و هي من أصیل الاحرمات في كافة الشرا ع اإللهیهة دوناها اسهتثناء» 1اصهالً ایهن
دعیت إلی اهلل در ابعاد اصلیه و در ابعاد فرعیه ،زمینهاش عقهل اسهت .چطهیر دعهیت
الهیه امکار دارد که بوعد اول ایجابی شرعیات ،دعهیت الهی اهلل اسهت ،چطهیر دعهیت
الی اهلل واجب است ،بیانا و قبیلا و عالا بها حلیهت از بهین بهردر عقهل و شهرب
خار.
ما اگر هم در آیات قرآر و آیات تیرات و انجیل هم نایدیدیم و حتی نبهید ههم،
این از ماا ل مالّاه در بوعد نه فضل الهی بلکه عدل الهی ،بلکه در بعد حالت عادی
فکر اناارها بلکه حییارها این است که معنا ندارد که فرض کنید حییانی را بگهیییم
برو در فالر آخیر علف و جی و یینجه بدیر ،اما آخیر را بگیییم خراب کنید ،جیهها
و یینجهها را بگیییم بایزانید ،اینطیر نیات.
«یردد شدید النكیر و التندید بهاا في آیات اللّه البینات في العهدین و في القهرآر
العظیم» 2ثم نقیل« :و لقد انتهج البالغ اإلسالمي فهي بیهار األحكهام سیاسهة الدطهیة
خطیة» نه در اصل بیار تحریم ،خاری که نیعًا خار مهیخیردنهد ،نیعهًا ماهت مهی-
کردند ،مشهرک بیدنهد ،حهاال مهثالً ماهلاار شهدهانهد ،بعضهی از چیزهها دیگهر خطهیه
خطیهبردار نیات ،خدا 360تا بید ،حاال یکی اسهت .ناهیشهید اول 350تها کنهد بعهد
سیصد تا بعد دویاتتا .خیر ،این یکی است ،از اول تا آخر یکی است .منتها تبلیراتی
در معرفة اهلل ،برای اینکه خار را ،خار آرام آرام ،اول اثم است ،بعهد سهَ کَر اسهت کهه
رزق سیئه است ،بعد اثم کبیر است ،پنج مرحله« ،الارحلة األولی اإلثهم ،و اإلثهم کاها
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بینا هی ما یبطیء عن الیاجب و الدار یقطع الیاجب» در این ثالیث زاویه سیم است،
آقای عار چرا نفهایدی که خار اثم است؟ عار نفهاید ،از اول تا آخر تها آیهه ما هده.
این اوالً.
«ثمّ و قیل ربنا سبحانه و تعالی «وَ مِنْ ثَاَرَاتِ النَّدِیلِ وَ الْکَعْنَابِ» آر  48آیهای که
 48داللت است .اما پنج آیه دیگر« :وَ مِنْ ثَاَرَاتِ النَّدِیلِ وَ الْکَعْنَابِ تَتَّدِذُورَ مِنْهو سَكَرًا
وَ رِزْقًا حَاَنًا إِرَّ فِي ذٰلِكَ لَآیَةً لِقَیْمٍ یَعْقِلُیرَ» 1.این آیه دو بعدی حرف دارد و با فقهها
صحبت دارد .بوعد اول :شاا میگییید خار در مدینه حرام شد ،در مکه خیر ،ایهن آیهه
مکیه است« .آیةٌ مکیةٌ»« .وَ مِنْ ثَاَرَاتِ النَّدِیهلِ وَ الْکَعْنَهابِ تَتَّدِهذُورَ مِنْههو سهَ كَرًا» سهکر
مواکِر است دیگر «وَ رِزْقًا حَاَنًا» آقایار به این آیه نایرسند ،اگر هم برسند میگییند
«سَكَرًا وَ رِزْقًا حَاَنًا» «تَتَّدِهذُورَ» چهه کاهانی؟ ماهلاارهها .ماهلاارهها مهیگیرنهد از
ثارات ندیل و اعناب «سَكَرًا» مواکر ،په «تَتَّدِذُورَ» دلیل بر حلّیت است.
میگیییم :اوالً «تَتَّدِذُورَ» دلیل بر حلیت نیات؛ به ادله متعهدد از جالهه «یَها أَیُّهَها
الَّذِینَ آمَنُیا الَ تَقْرَبویا الصهَّ الَةَ وَ أَنْهتُمْ سهو كَارََ حَتَّهى تَعْلَاوهیا مَها تَقُیلُهیرَ وَ الَ جونُبهًا إِالَّ
عَابِرِي سَبِیلٍ حَتَّى تَغْتَاِلُیا»« 2الَّذِینَ آمَنُیا» عرق میخیردنهد ،شهراب مهیخیردنهد ،در
حال شراب خیردر ،مات میکردند ،نااز میخیاندند ،به جای «قُلْ یَا أَیُّهَا الْكَهافِروورَ
* الَ أَعْبودو مَا تَعْبودوورَ» 3میگفتند« :أَعْبودو مَا تَعْبودوورَ» آیه نازل شد.
آیا نااز را چیزی ماکن است حرام کند؟ بله ،حیض و نفاس بله ،ولی آر حرمتهی
که در حالت سکر هات نایگرفهت« ،الَ تَقْرَبوهیا الصهَّ الَةَ وَ أَنْهتُمْ سهو كَارََ» چهرا؟ بهرای
اینکه در حال سوکر اگر نااز بدیاند ،در نااز هم کفر میگییهد .ولهی حها ض کهه در
نااز کفر نایگیید .نفااء که کفر نایگیید .حرمت ناهاز در حالهت حهیض و نفهاس،
حرمت ادبی و طهارتی است ،ولکن حرمت نااز در حالت سوکر حرمت معرفتی اسهت،
در حال نااز کفر میگیید .نااز که مهمترین واجبات است بدترین حرامها اسهت کهه
حرمت آر اعم از وجیب صالة را میتیاند بگیرد ،آیا چه واجبی میتیانهد ناهاز را از
بین ببرد؟ هیچ چیز .چه حرامی میتیاند جلیی نااز را بگیرد؟ آر حرامی که حرمتا
از حرمت ترک نااز قییتر است .چه چیزی است؟ سهو کر .کهه «یَها أَیُّهَها الَّهذِینَ آمَنُهیا الَ
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تَقْرَبویا الصَّالَةَ وَ أَنْتُمْ سوكَارََ حَتَّى تَعْلَاویا مَا تَقُیلُیرَ وَ الَ جونُبًا إِالَّ عَابِرِي سهَ بِیلٍ حَتَّهى
تَغْتَاِلُیا» إلی آخر.
حاال آیه مبارکه نحهل کهه سهیره مکیهه اسهت« :وَ مِهنْ ثَاَهرَاتِ النَّدِیهلِ وَ الْکَعْنَهابِ
تَتَّدِذُورَ مِنْهو سَكَرًا وَ رِزْقًا حَاَنًا» این «سَكَرًا» چیر شاا «تَتَّدِذُورَ» ،اتداذ میکنید که
دلیل بر حلیت نیات! «الرزق رزقار ،رزق حانٌ ،و رزق سیّء ،الرزق الحاهن حهلٌّ ،و
الرزق الایّء حرام أو هی حلٌ أو هاا حرام» بیّن است دیگر .اینجا ببینید پله اول است
«الدطیة األولی بصیرة النص لتحریم الدار رزقهًا سهیئًا» رزق سهیء چیاهت؟ خبیهث
هات یا خیر؟ رزق سیء خبیث است «وَ یوحَرِّمو عَلَیْهِمو الْدَبَا ِثَ»« 1فالرزق الایّء خبیثٌ
و هی محرّمٌ حاب آیة األعراف و حاب هذه اآلیة سیرة النحهل» .ایهن یهک حهرف بها
آقایار که میگییند در عهد مکی خار حرام نبیده است.
حرف دوم« :یقیل الفقهاء برمتهم بهکجاعهم فیاها أعلهم أظهن مهن دور خهالف أو
أعلم مهن دور خهالف أنهه العصهیر العنبهی إذا هال و اشهتد قبهل ذههاب ثلثیهه محهرّم
باإلطباق و نجهٌ کاا یقیل الهبعض ،عنهد مها ال یواهکِر ،عنهدما یواهکر سهَ کَر ،عنهدما ال
یواکِر» آب انگیر ،آب خرما را بجیشانند ،زیر و بهاال شهید ،و ایهن ماهکر ههم نیاهت،
بلکه خیشاب درست میشید .چرا بشید؟ آقایار بین دو قیل هاتند ،سهیم نهدارد ،یها
نجه و حرام است هر دو ،یا ندیر ،پاک است ،ولیکن حرام است ،ولکن قرآر میگیید
حالل است .چرا؟ «تَتَّدِذُورَ مِنْهو سَكَرًا وَ رِزْقًا حَاَنًا» «إذا لم یکهن سهَ کرًا رزق حاهن،
رزق حان حالل ،إذا کار حالالً نجه؟ کالعصیر العنبی قبل ذهاب ثلثیه بهنص ههذه
اآلیههة الابارکههة حهلٌّ و هنهها خههالف بههین اهلل تعههالی و بههین جااعههة کثیههرة مههن فقهههاء
اإلسالم» .این آیهی أولی.
آیه بعدی سیره مبارکه نااء که خیاندیم« :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُیا الَ تَقْرَبوهیا الصهَّ الَةَ وَ
أَنْتُمْ سوكَارََ حَتَّى تَعْلَاویا مَا تَقُیلُیرَ وَ الَ جونُبهًا إِالَّ عَهابِرِي سهَ بِیلٍ حَتَّهى تَغْتَاهِ لُیا» إلهی
آخر .آیهی بعدی« :یاْکَلُینَكَ عَنِ الْدَاْرِ وَ الْاَیْاِرِ قُلْ فِیهِاَا إِ ْثمٌ كَبِیرٌ وَ مَنَهافِعو لِلنَّهاسِ»

2

آیه مدنی است .آیهی بعدی سیره ما ده« :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُیا إِنَّاَها الْدَاْهرو وَ الْاَیْاهِ رو وَ
الْکَنْصَابو وَ الْکَزْالَمو رِجْهٌ مِنْ عَاَلِ الشَّیْطَارِ فَاجْتَنِبویهو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحویرَ».

 .1اعراف ،آیه .157
 .2بقره ،آیه .219
 .3مائده ،آیه .90
8

3

«ففی کل العهد الاکی و الادنی آیات بصیرة عامهة اثهم ،و آیهات بصهیرة خاصهة
تحرِّم الدار» .این قااتی است که ما در اینجا یادداشت کردیم« .و لقد انتهج الهبالغ
اإلسالمي في بیار األحكام سیاسة الدطیة خطیة في بعض األحكام» 1بعض االحکام،
آر هم احکام ،نه در عقا د ،عقا د که از اول معاد بید ،پیغابر بید ،تیحید بید ،اینکه
خطیة خطیة ندارد« .كالزنها و الربها و شهرب الداهر و مها أشهبه مهن منكهرات متعهیدة
متعرقة بین الجااهیر» 2به این آسانی نایتیار از بین برد .کمکم.
«في حین یاضي منذ اللحظة األولى بیانه الیضاء في ماکلة التیحید و الشرك في
ضربة حازمة جازمة ال تردد فیهها و ال تلفّهت و ال مجاملهة و ماهاومة و تهدرّج» تهدرّج
اینجا معنی ندارد «و ال لقاءً في منتصف الطریق» که نه آرکه تی میگییی و نه آرکه
من میگییم .نصف راه ،ندیر ،بعضی از مطالب هات که نصف راه در آر نیات ،چه
احکام اصلیه کالً ،چه احکام فرعیه مثل صالة ،صالة از اول بهیده اسهت ،میخهیاهی
بدیار میخیاهی ندیار ،دو رکعتی را یک رکعت ،ندیر این حرفها نیات.
«ألنها ماکلة القاعدة و األساس ألثافي اإلسالم» أثافي عبهارت اسهت از آر اجهاق-
های سنگی و اجاقهای آهنی ،ریشهها و اصیل اسالم« .فکما في مثل الدار و الایار
فقد كار األمر فیه أمر عادة و إلف» مکلیف «و العادة تحتاج إلى عالج» یهک کاهی کهه
معتاد به تریاککشی است ،بدیاهد ترک کند میمیهرد اصهالً ،مهیشهید گفهت از حهاال
حرام است؟ خیر ،از حاال واجب است کم کنید ،کم کنید ،سیگارکشی ،بیاهتتا اسهت،
روزی یکی کم کنی ،کم کنی ،این عادت است ،این عادت را بایهد آرام آرام کهم کهرد،
اما راجع به قضایای اصل معرفتی صحبت از عادت در آرجا نیاهت ،عهادت دارم بهه
 360خدا ،حاال آرام آرام کم کنم .ندیر 360 ،خدا را هاه را بهه کنهار بگهذار «ال إلهه»
هم گم بشیند و فقط یک إله .این مائله اصل بنیار عقیده است.
«لذلك نرَ الدطیة في تحریم الدار بارزة بطیات آیات تحریم اإلثم ال ( )48آیهة
بین مكیات و مهدنیات ،تهیئهةً لجهی التحهریم لكهل إثهم خاهرًا و سهیاها» ایهن خهیدش
صحبت خار نیات ،اینکه اثم را حرام کرده است در سیره مبارکه اعهراف «قُهلْ إِنَّاَها
حَرَّمَ رَبِّيَ اْلفَیَاحِاَ» 3این نیامیه خااه بید .اصیل خااه محرمهات ههم در اینجها
است .که در بوعد سیم است که این نامیسها را کم کردند ،کم کردند ،درونی و برونی،
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اینجا بوعد سیم است« .إِنَّاَا حَرَّمَ رَبِّيَ اْلفَیَاحِاَ مَا ظَهَرَ مِ ْنهَا وَ مَا بَطَنَ وَ اْلإِ ْثمَ وَ الْبَ ْغيَ
بِغَیْرِ اْلحَقِّ وَ أَرْ تُشْرِكُیا بِاللَّهِ مَا لَمْ یونَزِّلْ بِهِ سولْطَانًا وَ أَرْ تَقُیلُیا عَلَى اللَّهِ مَا الَ تَعْلَاویرَ»
و اإلثم است.
در لبنار که بیدیم بعضی دلشار میخیاست که بگییند دلیلی بر حرمهت خاهر در
قرآر نیات ،خیلیها سؤال میکردند ،آخیند و یر آخینهد کهه «ال تیجهد فهی القهرآر
الکریم آیة تحرم الدار اهلل حرَّم الدار» جیاب« :اهلل حرَّم الداهر حرمهة لیظهة لاهاذا
«إِ ْثمٌ كَبیرٌ» لاا یحرم ربنا سبحانه و تعالی اإلثم صغیرًا و کبیرًا و قد حرّم أ لظ و أ لظ
بکثیر اإلثم الکبیر ،ألنه اهلل تعالی تقیل« :إِنَّاَا حَرَّمَ رَبِّيَ اْلفَیَاحِاَ مَها ظَهَهرَ مِنْهَها وَ مَها
بَطَنَ وَ اْلإِ ْثمَ» حرّم اإلثم أو ال؟ نعم» اثم ،کیچک یا بزرگ« .ثم فی آیة بقرة یقیل ربنها
سبحانه و تعالی« :یاْکَلُینَكَ عَنِ الْدَاْرِ وَ اْلاَیْاِرِ قُلْ فِیهِاَا إِ ْثمٌ كَبِیهرٌ وَ مَنَهافِعو لِلنَّهاسِ»

1

إذا کار فیه اثم کبیر فحرمتهاا حرمةٌ مکبّرة أکثر من حرمة سا ر اإلثم».
«و نرَ ( )11آیة بین ال ( )48آیة مكیة و الباقیة مدنیهة» 2ببینیهد ،حاهاب دارد ،در
بعد مکی که هاه ملیّث بیدند به لیث خار و در بوعهد شهرک .ایهن خطهیه أولهی ثلهث
خطیه و ثلث قدم را برداشت« .محرّمة لها نصًا أحیانًا و نهیًا امها شهابه أخهرَ ،و مهن
االول« :قُلْ إِنَّاَا حَرَّمَ رَبِّيَ اْلفَیَاحِاَ مَا ظَهَرَ مِ ْنهَا» إلی آخهر .مهن گفهتم سهیره اعهراف،
اعراف است دیگر.
«و هي من مكیات اإلثم ،ثم اإلثم -و هی كل یبطئ عن الثهیاب و الدیهر -دركهات
بین كبیرة و عظیاة و ما دونهاا ،فكبا ر اإلثم -إذًا -هي من كبا ر الاحرمات كاا فهي
مكیة أخرَ« :وَ الَّذِینَ یَجْتَنِبویرَ كَبَا ِرَ اْلإِ ْثمِ وَ اْلفَیَاحِاَ» 3ثم کاا نری أر اإلشراک باهلل
اثاًا عظیاًا «وَ مَنْ یوشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرََ إِثْاًا عَظِیاًا» 4كهذلك نهرَ الداهر و الایاهر
فیهاا إثم كبیر» 5شرک عظیم و ایهن کبیهر «مهاها اختلهف كبیهر عهن عظهیم ،و لكنهاها
قرینار ،ماا یدل على بوعد الحرمة في الدار».
چقدر این بوعد دارد و چقدر جهت تبعید اناار از اناانیت دارد «فألر الدار إثهمٌ
دور ریبٍ إذ تدار العقل و الصحة البدنیة» بعضی از محرمات ،درور را خهراب مهی-
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کند ،بعضی بهرور را ،بعضهی فهرد را ،بعضهی اجتاهاع را ،ایهن درور و بهرور و فهرد و
اجتااع ،به هاهجا ضرر میزند« .فألر الدار إثم دور ریبٍ» بدور اشهکال «إذ تداهر
العقل و الصحة البدنیة ،الیاجب التكشف لاهالمة اإلناهار فهي جز یهه ،و تبطهئ عهن
خیرات العقلیة اإلناانیة و اإلسالمیة ككلّ ،بل هي «ام الدبا هث» و اآلثهام ،و «مفتهام
كل شر» .هاه اینها روایت است« .فهي -إذا -من رؤوس الاحرمهات الاكیهة بصهیرة
عامة و كاا یروَ عهن النبهي (ص) :اجتنبهیا عهن الداهر فإنهها مفتهام کهل شهر .و قهد
صرحت مکیة بکنها رزق سیّء «وَ مِنْ ثَاَرَاتِ النَّدِیلِ وَ الْکَعْنَابِ» إلی آخهر« .فاهن ههذا
الذي یعقل ثم ال یعقل أر الدار ماا یجعله ال یعقل».
آخر میشید آدم عاقل فکر کند که این خار آدم را از حالت عقل بیرور میآورد؟
اصالً یکی از حرفهایی که میزنند این است که میگییند :ما خار میخهیریم بهرای
اینکه عقلاار خاته میشید ،از کار و فکر و نییاندگی و تجارت و یره خاته می-
شید ،میخیاهیم عقل استراحت کنهد .بهرای اینکهه اسهتراحت کنهد عهرق مهیخهیریم
شراب میخیریم برای اینکه این عقل خُل شید ،استراحت کنهد ،کاها اینکهه بعضهی
دیگر میگییند که شطرنج حالل است برای اینکه عقل را تقییهت کنهد مهثالً .ههم آر
تقییتا تغییت است ،و هم این استراحتا تغییت است .تغییت عقل.
«فان هذا الذي یعقل ثم ال یعقل أر الدار ماا یجعله ال یعقل ،و ههي مهن أعهدَ
أعادي العقل إناانیًا و إسهالمیًا ،و إنّهها تعهادَ العقهل و مهبطهه و ههی شهرعة الهیحي
للعقالء» 1مهبط عقل شرعة الیحی للعقالء است «فلهتكن مهن أولیهات الاحرمهات فهي
اإلسالم و من اولیاتها .إلى هنا الدار و الاكر اثمٌ كبیر و رزق سیّئ ضد العقل صراحًا
من القرآر الاكي و الادني ،ثم لیضیق الاجال على متعیدي الداهر بهین الااهلاین،
یانعیر في مدنیة أخرَ عن الصالة و هم سكارَ ،و مهاا كانت «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُهیا
ال تَقْرَبویا الصَّالةَ وَ أَنْتُمْ سوكارَ» نازلة قبل آیة البقرة ام بعدها» إلی آخر.
این بحثی است که از نظر قرآنی است .آقایار به تفایر کامالً مراجعه کنید .حهاال،
راجع به میگااری که در عهدین به انبیاء نابت داده شده است .یکی از سیاستههای
شیطانی این است که اشداصی که میخیاهند از شریعت خهدا تدلهف کننهد دو گینهه
هاتند :بعضی اصالً قبیل نایکنند «یرید یتدلف عن شرعة اهلل تعالی قیلیا :ال ،ما فی
اهلل ما فی کذا ما فی کذا» از اول خیدش را راحت میکند .یک نه میگیید و راحهت.
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بعضی حقهبازتر هاتند .شرع را قبیل میکند و طبق شهیات خید تکویل میکند مثل
تصیف« .التصیف العارم هی عبارةٌ عن شریعةٍ ال شریعة» شرع قبیل است ولکهن ختنهه
در قلب ،زنا در قلب ،لیاط در قلب ،در خارج مانع نهدارد .دزدی در قلهب ،هاهه را بهه
قلب نابت میدهند.
حاال ،بعضی از علاای عهدین ،علاای تیرات و انجیل و دیگرار که تبعیت از آر-
ها میکردند ،روی این حااب کردند که خیلی مشکل است که اناار زنا نکند ،دزدی
نکند ،مال مردم را ندیرد ،عرق ندیرد ،ایهنهها کهار مشهکلی اسهت ،مهیآیهیم و آر را
شرعی میکنیم .در تیرات اضافه کردند آیاتی را که لیط شراب خیرد .لهیط زنها کهرد.
نیم چنین کرد .سلیاار نهصد زر گرفت و نهصد مهذبح از بهرای آلههه زرهها درسهت
کرد .هارور چنین کرد .نابت انحرافات عقیدتی ،تیحیدی ،اخالقی و عالی به انبیهاء
برای چه؟ با انبیاء دشان بیدند؟ بله ،دشان که بیدند امها چهرا؟ بهه فالنهی مهیگهییی
یبت نکن میگیید :آیتاهلل الکبری فهالر ،خاخهام فهالر یبهت کهرد .پهه بهرای مهن
اشکال ندارد.
به زر میگییی بیحجاب نباش ،میگیید زر فالر آقا مثالً بیحجاب است .چهرا
قرآر کریم راجع به زنار پیامبر حرف دارد؟ «یَا نِاَاءَ النَّبِيِّ لَاْتُنَّ كَکَحَدٍ مِنَ النِّاهَ اء إِرِ
اتَّقَیْتُنَّ فَالَ تَدْضَعْنَ بِاْلقَیْلِ» 1آرها حجاب داشهتند ،از نظهر حجهاب و طههارت و ایهن
حرفها که شکی نیات ،حاال فرض کنید امیرالاؤمنین را اذیت کردنهد و چهه کردنهد،
خههاک بههر سرشههار کههه ایههن کههار را کردنههد ،امهها از آر نظههر کههه اشههکال نداشههته اسههت.
میخیاهد ظاهر بیت نبی را تطهیر کند.
هر قدر اناار به دین نزدیکتر باشد ،تکلیفا سهنگینتهر اسهت .گنهاه کنهد وزرش
بیشتر ،و ثیاب کند قاعدتًا ثیابا بیشتر ،این قاعده کلهی اسهت کهه از آیهات مبارکهات
سیرهی عرض احزاب و آیات دیگر ما این مطلب را استفاده میکنیم.
حاال ،چرا نابت شرب خار به انبیاء؟ پیغابهر کهه خهیرد ،مهن بدهیرم کهه مطلبهی
نیات .خدا حرام کرده ،اوالً حرام نکرده است ،اگر هم کرده است ،وقتی پیغابر شهرب
خار میکند من به طریق أولی .زنا را حرام کرده است؟ بلی حرام کرده است ،یا اصالً
حرام نکرده؛ چیر اگر حرام کرده بید پیغابر زنا نایکرد .یا اینکه حرام کهرده اسهت،
ولکن اگر این حرام را جناب لیط یا جناب نیم معاذاهلل مرتکب شهد ،اشهکالی نهدارد.
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شراب را ،اگر شراب حرام است چرا مایح در عید میال -که مهیخهیانیم -خهیرد؟ در
عید میال که عدهای جاع هاتند و عروسی هات و هفت خاره شراب بید ،شرابهها
تاههام شههد ،بعههد مههادر ماههیح ،ماههیح را نگههاه کههرد و گفههت :بیهها اعجههاز کههن و آبههروی
صاحبدانه را بدر ،شراب درست کن ،مایح به مهادرش گفهت :ای زر مهرا بها تهی چهه
کار؟ وقت آر نرسیده است .بعد یک اشاره کرد که خاهرههها را پهر از آب کردنهد ،نظهر
کرد شراب شد ،شراب بهتر از شراب اول ،هاه خیردند و مات کردنهد .بعهد بهه جهار
هادیگر افتادند.
چرا این نابت به مایح میدهند؟ برای اینکه ماهیحیت مهیخیاههد در کلیاهاها
هاینطیر مداوم شراب بدیرند ،از یک طرف شراب بدیرد از یک طرف فطیر بدیرد.
شراب بدیرید بدیرید ،این شیر خیر من است ،اینطهیر مهیگیینهد .فطیهر ههم جاهد
مایح است .خیر مایح و جاد مایح را بدیرند ،مایح میشهیند ،ماهیح ههم خهدا
بید په خدا میشیند ،و لذا فرار ذنیب دارند .این بحثها را مفصل خهیاهیم کهرد
ارشاءاهلل .فرار ذنیب دارند که جناب قایه ،جناب کشیا ،گناه میبدشد .بهشهت
میبدشد ،جهنم میخرد .از این حرفهایی که در میار آرها بایار زیاد است.
این انحرافات برای چیات؟ میخهیاهم متهدین باشهم ،امها پهدر دیهن را دربیهاورم.
متدین باشم ،اما جلیی شهیات من را نگیرد .و لذا پیله میگییهد :و ماهیح مها را از
شریعت نامیس نجات داد .مایح ما را از لعنت شریعت نجات داده است؛ زیرا ملعهیر
شد تا هیچ که ملعیر نگردد .تاام لعنتها را به جار خید خرید .و لذا روز یکشهنبه
را اینها جشن میگیرند؛ چیر میگییند جناب مایح روز پهنجشهنبه بهه دار آویدتهه
شد .بعد مورد ،در داراألمیات سه روز ماند .و روز یکشنبه بلند شد صاف رفت جههنم،
چرا؟ برای اینکه جهنای که بنا است گناهکارار بروند نروند ،خهید ماهیح بهه جههنم
برود.
من در لبنار میگفتم که شاا مایحیها روز یکشهنبه را بایهد عهزا بگیریهد؛ چهیر
پیغابرتار به جهنم رفته است؟ اما عید میگیرید .جیابی نداشتند ،چرا عید میگیرنهد؟
عید میگیرند که جناب مایح جهنم به جای هاه رفت ،ایهنهها خیدشهار بهه بهشهت
میروند .مایح به جای هاه جهنم رفت ،برای خیدشار عید میگیرند کهه قهرار اسهت
به بهشت بروند.
[ -سؤال]
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 بدتر از افضل اسهت .در کتهاب بشهارات عههدین کهه در حضهیر بهرادرار هاهتمالحظه بفرمایید ،اینجا نابتهایی به انبیاء میدهد .صفحه  :175شراب و عههدین،
حضرت مایح شراب میسازد؟ سؤال .البته این کتاب را ما مهیقعی نیشهتیم کهه خهدا
تیفیق داد ،ده سالی که در حیزه قم بیدیم و کارمار تاام شد رفتیم تههرار ،و بعهد از
فهارغ التحصههیل شههدر از دروس حههیزهای کههه قبهیل نههداریم ،ایههن کتههاب را آر میقههع
خداوند تیفیق داد و نیشتیم 38 .یا  39سال قبل.
از جالههه مههیارد تحریههف عهههدین میضههیع تجههییز میگاههاری اسههت و اسههتعاال و
ساختن نیشابههای الکلی که قرآر آر را بهه عاهل شهیطار و میجهب افهروختن آتها
کینه و گنهاهی بهزرگ شهارده اسهت .صهفحه  175ما هة و خاهه و سهبعین .و بها ایهن
وصف ،علاای یهیدیت و نصرانیت برای تحلیل این مادّه فااد ،آیاتی به عنیار تجییز
آر در کتب مقدسه پیامبرار افزوده و حتی جهرأت ناهیده و اسهتعاال آر را بهه انبیهاء
بزرگ خدا نیز نابت دادهاند.
از جاله نداتین معجزه حضرت ماهیح را کهه میجهب گرویهدر حیاریهیر بهه آر
حضرت شده ،شراب کردر آب معرفی ناهیدهانهد .یهک جالهه در اینجها عهرض کهنم.
انجیل برنابا را داریم که دوباره در حال چاپ است .انجیل برنابها انجیلهی اسهت کهه
مایحیها قبیل ندارند ولهی بهر حاهب ادلههای کهه مها در بشهارات ذکهر کهردیم و در
رسیل االسالم و جاهای دیگر اینها باید قبیل کنند .این انجیل را چرا قبیل ندارنهد؟
چیر انجیل ،اکثر حرفهایا برای حضرت مایح است و حتی چهارده بشارت برای
پیغابر اسالم دارد ،آر منکراتی کهه در انجیهل و تهیرات ایجهاد کردنهد برطهرف کهرده
است .ولی مع ذلک هاین انجیل این را دارد منتها به صیرت خفیف ،یعنی این هم از
آسیب نجات پیدا نکرده است ،خید این انجیل که نزدیکترین اناجیهل بهه ماهیح (ع)
است و تثلیث را رد کرده اسهت ،تجاهم را رد کهرده اسهت ،ابهناهلل را رد کهرده اسهت،
صلیب را رد کرده است ،و ماا ل دیگر را رد کرده اسهت ،مهع ذلهک ایهن در آر افتهاد
است ،و لذا در حاشیهای که در انجیل برنابا نیشتم ،نیشتهام کهه بعضهی از جاههایا
خراب است .از جاله اینجا است .ولی این منافات ندارد کهه  99درصهد ارتبهاط ایهن
انجیل به وحی بر حضرت مایح (ع) درست باشد.
اینجا نابت میدهد در ییحنّا ،انجیل ییحنّا ،الفصل الثهانی ،اآلیهة الیاحهدة إلهی
الحادی عشر .آقایار هاه فارسی میدانید .در روز سیم در قانای جلیهل سهیری واقهع
شد .و مادر عیای در آرجا بهید .و ههم عیاهی و شهاگردانا را در آر عهیا خیانهده
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بیدند .و چیر که شراب کم شد ،مادر عیای وی را گفت که شهراب ندارنهد ،و عیاهی
به او گفت که ای زر مرا با تی چه کار؟ هنیز وقت من نرسیده است.
این خیدش اهانت است «ای زر! مرا با تی چه کهار؟» ،ایهن در قهرآر شهریف کهه از
حضرت مایح صحبت میشید که «وَ بَرًّا بِیَالِدَتِي» 1چرا؟ ایهن «بَهرًّا بِیَالِهدَتِي» یکهی از
امتیازات انبیاء نیات ،هر مؤمن عادی هم «بَرًّا بِیَالِدَتِي» ،چرا نابت به مایح دارد که
نابت به مادرش احترام قا ل بید؟ میخیاست این نص تیرات و نص انجیل را از بین
ببرد که «ای زر! مرا با تی چه کار؟» .در جای دیگر انجیل دارد که اهانت کرد به مریم
(س) و گفت :تی در جرگه باایاانار نیاتی ،تی هنیز به ملکیت خدا ایاار نیاوردی.
و قرآر که نابت به کتابهای قبلی مههیان اسهت ،اینگینهه اهانهتههایی کهه بهه
ساحت مقدس انبیاء شده است را برطرف کرده است« .ای زر! مرا با تی چه کار است؟
هنیز وقت من نرسیده است .و مادرش به خادمار گفت که هر چه به شهاا میفرمایهد
عال ناایید .و در آر خانه شا کیزه سنگی بید کهه بهرای طههارت یهیدیهار گهزارده
بیدند .هر یک از آر کیزهها ،دو ،سه مَن میگرفت .و عیای آرها را گفت که کیزهها
را از آب پر کنید .په آر کیزهها را از آب مالی کردنهد ،و بهه ایشهار گفهت کهه حهاال
قدری از این آب بردارید به نزد میر مجله ببرید .په بردنهد و چهیر میهر مجلهه آر
آب را که شراب شده بید چشید ،خید ندانات که شراب از کجها آمهد؟ مگهر خادمهار
که آب را برداشته بیدند ،داناتند ،په آر میر مجله ،داماد را مداطب سهاخته و بهه
او گفت که هاه مردم شراب خهیب را اول حاضهر مهیسهازند ،و بعهد از آرکهه باهیار
خیرده باشند بد را ،لیکن تی شراب خیب را تا حال نگاه داشتی».
مایح شراب خیلی خیبی درست کرد .معجزه انبیاء باید چه باشهد؟ معجهزه انبیهاء
باید عال الهی باشهد .آیها عاهل الههی اسهت آب را شهراب کهردر و عهدهای را ماهت
کردر؟ ببینید ،این بزرگترین اهانت به ساحت مقدس حضرت مایح (ع) است.
این معجزه را که نداتین معجزهاش بهید عیاهی در قانهای جلیهل ناهید و جهالل
خید را جلیه داد و شاگردانا بر او ایاار آوردند.
بعدًا آقایار بشارات عهدین را مطالعه کنید ،چهارده آیه در تیرات اسهت و چههار
آیه در انجیل است که شریعت تیرات و شریعت انجیل ،شهرب خاهر را آرطهیر حهرام
کرده است که اگر یک شدص یهیدی شراب خیرد و ماهت کهرد ببریهد جلهیی خیاهه

 .1مریم ،آیه .32
15

اجتااع او را اعدام کنید .گفتیم محرّماتی که در شریعت تیرات است مغلّظتهر اسهت و
عقیباتا بیشتر است ،و تعهدادش ههم زیهادتر اسهت؛ چهیر اگهر محرمهات در شهریعت
اسالم یک بوعدی است که إلی ییم القیامة حرام است ،اما در شریعت تیرات سه بعدی
است ،یک بعد حرمتههای اصهلیه ،بعهد دوم حرمهتههای عقیبیهه ،سهیم حرمهتههای
میقته .حرمتهای میقته و حرمتهای عقیبیه را شریعت اسالم بهه طهیر کلهی از بهین
برده است.
«اللَّهومَّ اشْرَمْ صُدوورَنَا بِنُیرِ الْعِلْمِ و الْإِیاَارِ وَ مَعَهارِفِ الْقُهرْآرِ الْعَظِهیمِ وَ وَفِّقْنَها لِاَها
تُحِبُّهو وَ تَرْضَاهو وَ جَنِّبْنَا عَاَّا لَا تُحِبُّهو وَ لَا تَرْضَاهو».
«وَ الاَّلَامو عَلَیْکُمْ».
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