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رسالت (عصمت رسوالن)

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
بحثهای مقارنه بين ادیان و همچنين مقارنه با عقول و فطرتها و سایر جهات،
که به حساب حجتت و دليتب بتر مطلآتی آورده میشتود بحثهتای اجممتاعی استت.
احيانًا انسان بحث فردی میکند که ختود اتانگ دتردد ،متنِ شتيعه ،فتنن ستنی ،فتنن
مسيحی ،فنن یهودی ،این اانگکننده خود است اما درصدی است ،صددرصد نيستت؛
چون شاید دیگران هم براهينی داشمه باشند که انسان را اانگ کنند و یتا انستان را بته
تردید بيندازند .امتا ادتر بحتث اجممتاعی باشتد کته در اخمصتای مملصصتين علتو
اسنميه است ،چون افکار غيتر مملصصتين ک تد نتدارد ،و نوعتًا اتدرت ندارنتد کته
بموانند حجج دیگران را ،ملالفين را ،دوش بدهند و آنهتا را رد کننتد .بعضتی الآمته
اینطور هسمند .اما کسانی که میخواهند عالم ربتانی باشتند و افاضته نتور و هتدایت
کنند ،برای اینها اسمدالالت فردی اانگکنندۀ خود شلص کتافی نيستت .چته درونتی
باشد چه برونی.
درونی به این معنا که ادله فطری آنها و ادله عقلی آنها و آنچه را خود دریافت
کردهاند با تفکرات و مطالعات خود ،آنها را اانگ کند ،ایمانٌمّا هست ،اما ایمانِ کافی
نيست .و لذا خداوند ممعال در سوره مآارکه طته بته موستی (ع) بته عنتوان بگردمترین
عالم ربانيه دوران شریعت تورات خطاب میفرماید« :فَنَ یَصُدَّنَّكَ عَنْهَتا مَتنْ الَ یُتِْمِنُ
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بِهَا وَ اتَّآَگَ هَوَاهُ فَمَرْدَى»« 1فَنَ یَصُدَّنَّكَ» یعنی چه؟ و «إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا» 2این
اخآار وحی است که ايامت آینده است ،حاال «أَكَادُ أُخْفِيهَا» مطتالآی استت کته اینجتا
جای آن نيست.
«فَنَ یَصُدَّنَّكَ عَ ْنهَا» تو را صدّ از آخرت نکند ،از معرفت به آخرت ،یقين به آخرت،
عمب برای آخرت ،کسی را صدّ نکند ،یعنی چه؟ آیا نهی نستآت بته کستانی استت کته
صادّ عن السآيب آالخرة هسمند؟ خب میکنند ،شتيطنتها را انجتا میدهنتد .یتا نته،
نهی به موسی (ع) است و همينطور است .موسی (ع) باید ادرت دودانه داشمه باشد
که با این ادرت دودانه اضافه بر ایمان شلصی خود ،باید خود نگهدار در برابر تما
افکار مضادّه هم باشد.
«فَنَ یَصُدَّنَّكَ عَ ْنهَا مَنْ الَ یُِْمِنُ بِهَا وَ اتَّآَگَ هَوَاهُ فَمَرْدَى» هردگ نکند منکتران ايامتت
از نظر علمی و از نظر عقيدتی و از نظر عملی تو را صدّ کنند ،هردگ« ،الَ یَصُدَّنَّكَ» که
نون تأکيد ثقيله است ،هردگ تو را صتدّ نکنتد از آخترت« ،فَمَترْدَى» ستقو میکنتی در
العلمی و در الایمانی و در العملی .این خطاب به موسی است ،بته همگتان اینطتور
نيست .الآمه همگان به مقدار ادرت و توان خودشان ،اما کسی که عالم ربتانی استت،
و اضافه بر آنکه خود مامور به ایمان است تا آنجا که ممکن است ،بایسمی دیگران را
هم در امواج بحار ضنلت نجات بدهد «فَنَ یَصُدَّنَّكَ عَ ْنهَا مَنْ الَ یُِْمِنُ بِهَا».
باید موسی آنادر در بعتد دو کته بعتد اجممتاعی علمتی و عقيتدتی و معرفمتی و
عملی به آخرت است ،آنادر باید اوی باشد که تما اوای مضادّه را خرد کند .یتا بته
آنها جواب بدهد آنها را اانگ کند ،یا ادر بر فرض ،آنها اانگ ن دند ابوجهبصتفمی
و ابولهبصفمی کردند ،در موسی ،در عالم ربانی داعی الی اهلل هردگ تأثير نکند.
پس ما ادر میخواهيم عالم ربانی باشيم و ادر مملصتص در معتارک کمتاب اهلل و
سنت رسول اهلل باشيم ،دو بعدی باید اد برداریم:
بعد اول :علم و عقيده و عمب خودمان کته تکملته نفستی استت ،منهتای اجممتاع،
منهای مضادّهها؛
و بعد دو این است که تما ضدیتهایی کته هستت و یتا خواهتد بتود و یتا بتوده
است ما در نظر بگيریم ،که یا جوابگتوی آنهتا باشتيم و طترک را نيتگ بته راه هتدایت
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بياوریم ،و یا ادر طرک به راه هدایت نيامد؛ چون «خَمَمَ اللَّهُ عَلَى اُلُوبِهِمْ» 1هست ،امتا
ما با دمراهی آنها دمراه ن ویم.
این بحثهای مقارنی که آاایان منحظه میفرمایيد در کماب عقائدنا و در کماب
رستتول االستتن و در کمتتاب المقارنتتات و حمتتی در کمتتاب حتتوار و حمتتی در علتتی و
الحاکمون که نامد حوار نيست و حمی به صورت جامگ در تفسير الفراتان و در کتب
کمابهایی که آاایان احيانًا منحظه میفرمایيد ،حالت مقارنه دارد.
ما چه میدویيم ،و به چه دليتب میدتویيم ،دیگتران چته میدوینتد و دليتب آنهتا
چيست .بعد اول متا چته میدتویيم و معمقتد هستميم «لتو خلّينتا و أنفستنا» ،بعتد دو
دیگران چه میدوینتد؟ متا بایتد بتدانيم دیگتران چته میدوینتد تتا بمتوانيم جوابگتوی
اعمراضات دیگران باشيم ،تا بموانيم به عنوان مملصص در علتو ربتانی ،عتالم ربتانی
باشيم ،طرک را ذوب کنيم نته اینکته ذوب شتویم در برابتر او؛ چتون زنتددی تکليت ،
دارای سه بعد است ،زنددی تکلي یک مثلثی را ت کيب میدهد .انسان ذوب شود یا
ذوب کند یا نه ذوب شود و نه ذوب کند ،نته ذوب شتود در انحرافتات دیگتران ،و نته
ذوب کند ،این حالت مموسط ایمان فردی است.
در آنجایی که ما زنددی میکنيم طوری باشد که متا ختود نگتهدار باشتيم از نظتر
عقائد و معارک و اعمال خودمان ،نه ذوب شویم در اثر انحرافات دیگران ،و نته ذوب
کنيم.
حالت پست این است که حمی ایمان ما خودنگهدار نآاشتد .احيانتًا بتا یتک افکتار
غلط درونی ذوب شویم و دمراه دردیم ،یا احيانًا در اثر بعضی از برخوردهای دمراه-
کننده ذوب شویم ،این ایمان درسمی نيست .و مرحله عليا عآارت است از اینکه ذوب
ن ویم ،خودنگهدار باشيم و دیگران را ذوب کنتيم .در مقابتب دیگتران بمتوانيم جآهته
عقيدتی کامله بگيریم .یا طرک ایمان میآورد و یتا طترک ایمتان نمتیآورد و شتما را
دمراه نمیکند یا اینکه بعد سو که اابب اآول نيست ،طرک شما را دمراه کند نته .در
کب این ابعاد عالم ربانی کسی است که یتا طترک را بته راه هتدایت بيتاورد یتا دمتراه
ن تود .رستول اهلل (ی) ستلمانها و ابوذرهتا و مقتتدادها و ایتنهتا را بته راه آورد بتتا
درجات دونادونی که داشمند ،اما ابولهبها و ابوجهبها را نته آنکته نموانستت ،بلکته
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آنها «خَمَمَ اللَّهُ عَلَى اُلُوبِهِمْ» بودنتد و «وَ جَحَتدُوا بِهَتا وَ استْ مَيْقَنَ ْمهَا أَنْفُستُ هُمْ مُلْمتًا وَ
عُلُوًّا» 1بودند.
حاال حوزههای مآارکه روحانيه ،اعم از شيعه و سنی ،معنای حتوزه بتودن ایتنهتا
این است که ما آنچه را اعمقاد داریتم تآلتور دهتيم .آنچته را شلصتًا بتاور کتردهایتم،
أحيانًا ممکن است تگلگل یابد ،به حساب درونتی تفکترات ختود ،و حتاالت دونتادون
خود یا به حساب برخوردهای با دیگران تگلگل یابد ،یا از بين برود ،ایتن اشتکاالت را
و این تگلگالت را با تآلور دادن معارک ایمانی نسآت به مآتدأ و معتاد و بتين المآتدأ و
المعاد و فروع اسنميه ،ما نگهآان باشيم و إال ادر با یک مادی بحتث کنتيم و ممگلتگل
دردیم ،با یک مسيحی یا یک یهتودی یتا زردشتمی یتا هتر کستی بحتث کنتيم ممگلتگل
دردیم ،یا ممگلگل نگردیم ،او اابب هدایت است ،اما حجتت متا حجتت بالنته نآاشتد و
نمواند او را بته راه بيتاورد و حتال آنکته او میخواهتد بته راه بيایتد ،متا عتالم ربتانی
نيسميم.
این مقدمه را به ایتن جهتت عترض کترد کته متا کمتاب عقائتدنا را کته مقایسته و
مقارنه عقاید سهدانه اصلی که هندسه بنيتاد کتب استن ها استت ،ملصوصتًا استن
اخير ،این را به طور مقارنه بحث کنيم .و این مقارنته دارای دو بعتد استت :یتک بعتد
کمابی ،که سه کماب تورات و انجيب و اترآن را بتا هتم مقارنته و مقایسته کنتيم .ایتن
دارای نمایجی است .هم ما اویتر میشویم در اعمقاد و اعمماد به ارآن ،و هم یهود و
نصاری در ضمن این مقارنه میفهمند آنچه را دارند کم است ،آنچه را دارند ضنلت
و هدایت ممگوج است .پس البدًا که به سوی آن شریعمی که فوق شریعت آنهتا استت
و کمابی که فوق کماب آنها است ،ضنلتهایی کته کمابهتای آنهتا دارد ،نتدارد ،و
هدایتهایی که در کمابهای آنهتا هستت تآلوریافمته استت و حالتت دوا التی یتو
الللود را این کماب دارد که این حالت ربانيت علم است و ربانيت معرفت است .ایتن
در بعد کماب.
و در بعد عقلی هم ،چون مآنا و فرودداه اصلی کب شترایگ الهيته عآتارت استت از
عقبهای ما ،ملصوصًا عقبهایی که ممفت ٌ عليهتا استت بتين کافتة أربتاب العقتول و
مکلفين ،مقارنه عقلی کنيم ،عقب انجيلی چته میدویتد ،عقتب یهتودی چته میدویتد،
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عقب مسلم چه میدوید ،مقارنه عقلی ،ما اینجا هم مقارنه عقلی داریم و هم مقارنته
نقلی.
در این مقارنه عقلی و این مقارنه نقلی ،تآلور درونی وبرونی است .تآلتور درونتی
که مقارنه عقلی است ،هر ادر بحث کنيم و منامره کنتيم و داتت کنتيم و داد و ستمد
معارک عقلی را بکنيم ،تآلور در معمقدَات عقلی بي مر میشود .و تآلور برونی عآارت
است از رساالت انآياء که مممثب است در کمابهای آسمانی کته فعتنً معمترکٌ عليهتا
است بين طوای ثنت که یهود و نصاری و مسلمين است.
ما در کماب مقارنات ،آغتازی کته اینجتا ذکتر شتد و بحتث شتد بته طتور اشتاره و
ملمصر عرض میکنيم:
«مقارناتٌ فی النآوات بين القرآن و عهدین» کته عهتد عميت و عهتد جدیتد باشتد،
اینجا «الطنب اإلنجيليون» که سِال کردنتد «متا هتی نظریتة القترآن بالنستآة لرجتال
الوحی بصورة عامة» تا آخر ،المنامر که روز آخر بحث عرض کرد کته ااعتده اصتلی
منامره چند جهت دارد :یک جهت اینکه شما که مح هسميد و وااعًا ختود را محت
میدانيد و مح هسميد ،ادر در مقابب مآطب ارار بگيریتد ،شتما حقتای ختود را اول
نگویيد ،بگذارید حرکهاید را بگند ،حرکها را که زد ،بدترین و فاسدترین حرفتی را
که دارد ،محور ایراد ارار بدهيد ،او ذوب میشود .کما اینکه منامرات انآيتاء (ع) کتنً
در ارآن شری که ذکر شده این است که به موسی (ع) عرض شد کته «اَتالَ أَلْقِهَتا یَتا
مُوسَى» 1کارت را بکن .حضرت فرمود نلير شما هر کاری میخواهيد بکنيد .آنها که
سحر کردند «سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَ اسْمَرْهَآُوهُمْ وَ جَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ» 2موسی عصتا را
انداخت ،تما آنهایی که آنجا انداخمه بودند همه را خورد و مطلب تما شد.
اینجا جمعية المرسلين که ما مطالآه میکنيم از انجيلیها ،کته دعوتهتا فقتط در
انجيلیها است ،در مسيحیها بقولٍ عا  ،در یهودیت نيست .یهودیهتا در ميتان ایتن
سه شریعت ،اصنً دعوت به سوی یهودیت ندارند .یک اصتلد ایتن استت کته ایتنهتا
میدویند که فقط نسب یهودا است که اینهتا ابنتاءاهلل هستمند ،أودّاءاهلل هستمند ،اهتب
الجنة هسمند ،بقيه حيوان هسمند به صورت انسان خدا خلق ان کرده کته شایستمگی
داشمه باشند خاد اینها باشند.
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ایتن عقتب یهودیهتا اینطتتور استت .فکتر یهودیهتتا اینطتور استت .در آن تفستتير
مفصب تورات هم ،ایتن مطلتب ثابتت استت و در دعایتات و تآلينتاتی کته بترای ختود
میکنند ،اصالت انسانی نه تنها اصالت انسانی ،اصالت ابنتاءاهلل ،أودّاءاهلل بتودن و هتر
غلطی میکنند باشد ،که در ارآن شری این مطلب زیاد است بعدًا بحث خواهيم کرد
به مناسآات.
و لذا اینها دعوت به یهودیت ندارند ،ادر کسی هم برود یهودی ب ود ،م رکی یا
مسلمانی یا مسيحی برود یهتودی ب تود؛ حستاب میکننتد آیتا ایتن از نستب استرائيب
هست یا نه؟ ادر از نسب اسرائيب است بسم اهلل ،اسمقآال میکننتد ،و امتا ادتر از نستب
اسرائيب نيست هردگ اآول نمیکنند .در اسرائيب غاصب که اآلن رسميت سياسی پيتدا
کرده است ،غير ممکن است که شناسنامه یهودی بدهند به کستی کته هردتگ استرائيلی
نيست ،پس اینها هيچ.
فقط کاری که یهودیها میکنند افساد استت ،یعنتی عقایتد صتحيحه را ،استنمی
باشد یا بعضی از عقاید مسيحی باشد ،اینهتا بمآتاران میکننتد کتب عقایتدی کته بتر
خنک عقيده یهودیت است ،اینها فقتط ستلب دارنتد ،ایجتاب ندارنتد ،و حتال آنکته
دعوت الی اهلل باید نقد ال اله اال اهلل داشمه باشد ،سلب کند باطبها ،و ایجتاب کنتد
ح ها را .اینها جنآه سلآی دارند ،جنآه تلریآی دارند ،فقط خراب میکنند .فقط هر
کس عقيدهای به اسن دارد ،عقيدهای دارد ،هتر نتوع عقيتدهای دارد بتر ختنک دیتن
یهودیت این را خراب میکنند ،جای آن عقيده یهودیت نمیآورند ،فقط میپذیرنتد از
کسانی که از نسب اسرائيب هسمند .این برای یهودیها.
اما مسيحیها اینطور نيسمند .مهمترین تآلينات و دامنتهدارتترین و وستيگتترین و
پرخرجترین و جدیترین تآلينات را از تما ملب عالم بي مر مسيحیها دارنتد .چقتدر
ملارج ،چقدر کمابها ،چقتدر مراستنت ،چقتدر شتادرد دارد کليستاهای مستيحيت،
شادردهای پُسمی که پسمی نامه مینویسد .اول درس میدهد .بعد جواب میخواهتد،
بعد جایگه میدهد .با جایگه مالی دادن با ت وی کردن ادر در ک ور خودشان هسمند،
مقا دادن ،شلصتيت دادن ،عنتوان دادن ،بته هتر طریقتهای کته امکتان دارد مترد را
دعوت به سوی مسيحيت میکنند و میدویند مسيحيت است تنها عقيدهای که در کب
عالم باید اصالت داشمه باشد و دیگران هيچ هسمند باید به این طرک بيایند.
و امتتا مستتلمانها ،متتن چتته عتترض کتتنم کتته تآلينتتات مستتلمانها چگونتته استتت؟
مسيحیها بر محور انجيب و کمابهای انجيلی با آن خرافات و مگخرفتاتی کته در آن
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هست و ایجاد کردند ،تآلينات میکنند .بد را به چهره خوب ن ان میدهند ،خوب را
به چهره بد ن ان میدهند ،آنادر تلویگیونها و رادیوها و چتا خانتهها ،کليستاها و
پولها و عرقها و شرابها و مقا ها و ميگهتا ،امتا متا مستلمانها از اصتب اترآن دور
هسميم .تکرار نمیکنم.
حاال ،در مقارنه ما مقارنه با تورات ادر میکنيم؛ چون مسيحیها تورات را اآتول
دارند نه به عنوان شریعت دائمه ،به عنوان شریعت موامته ،استممی از آن را هتم الآمته
اآول نمیکنند ،و لذا ما وامی در مورد مسيحیها صحآت میکنيم ،مستيحیها وامتی
مینویسند ایتن کمتاب مقتدس کته آاایتان منحظته کردیتد ایتن را مستيحیها تتألي
کردهاند .اسفار خمسه تورات است و اسفار ملحقته تتورات استت ،انآيتاء فترع تتورات
است ،اسفار أربعه انجيب است ،چهار انجيب است ،و اناجيتب فرعيته استت 59 ،کمتاب
تقریآًا یا بي مر در اینجا جمتگ کردنتد .ایتن کتار مستيحیها استت .زحمتت میک تند
مینویسند ،فکر میکنند ،دات میکنند ،شور میکنند ،چا میکننتد ،تآليت میکننتد،
ت کينت میدهند ،مدارس مسيحی در لآنان درست کردند دسمی پتول میدهنتد کته
بچه مسلمانها بروند آنجا درس بلوانند کمکم مسيحی شوند .مدارس مستيحی را از
نظر کماب و مدرسه و معلم و ت تکينت دِراستی و غيتره بستيار اتوی میکننتد ،بترای
اینکه کمکم مرد مسلمان که در لآنان هسمند و اکثریت مطلقه دارند ،یعنتی میشتود
دفت در لآنان باالی ه ماد درصد مسلمان هسمند ،بيست درصد مستيحی ،متگ ذلتک
حکم در دست آنها است ،حکومت و ادرت دست آنها بتوده کته ایتن جن هتا هتم
شده است .این کارها را دارند میکنند.
و حال آنکه تآيل اوسگ و تآلي دامنهدارتر و اویتر و مسممرتر باید بترای شتریعت
ما باشد ،شریعت خاتم ،شریعمی کته إلتی یتو القيامتة بتاای استت ،و شتریعمی کته در
ناموس اوّلی این شریعت که ارآن باشد ،هردگ دست نلورده است ،چهتارده اترن ایتن
ارآن موجود است و چا های ململ و نوشمههای ململ  ،تفسيرهای ململت  ،امتا
ممن ارآن حمی یک نقطه این طرک و آن طرک ن ده است ،و لذا ما ارائات دیگران را
اآول نداریم؛ چون ارائت ممواتره مسلّمه منذ رسول اهلل حمی اآلن همين ارائمی استت
که در ارآنِ موجود هست .یک کلمه و یک حرک حمی از نظتر لنتوی و از نظتر ادبتی
دشمنان ارآن نموانسمند کاری انجا بدهند که به هر وسيلهای میتواننتد متیخواهنتد
این ارآن را از حالت وحی بيندازند .پس مهمترین تآلي باید با ما باشد.
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اینجا جمعية المرسلين األمریکن که بگردان استاافه و علمتاء دونتادون مستيحيت
هسمند ،کمابی به نا کماب الهدایتة نوشتمند کته المطآتوع بمعترفمهم و إشترافهم ستنة
 ،1898کمابهای دیگری هم نوشمهاند .کماب دکمر فندر آلمانی ،کماب ینابيگ اإلسن ،
کماب عآدالمسيح ،کمابهای دونادوی بر رد استن نوشتمهاند ،و اخيترًا هتم در لآنتان
چهارده کماب به طور جمعی ولی به نتا یتک نفتر ،مطتران حتداد بيروتتی کته رئتيس
مطارنه بيروت است که رئيس کتب استت ،إشتراک دارد بتر کتب مطرانيتهتا و بتر کتب
کنيسههای لآنان ،و به معنای دو بر کتب شترق اوستط و خاورميانته ،کته لآنتان مرکتگ
دعوت مسيحی است برای کب خاورميانه ،بلکه بتاالتر از خاورميانته .ایتنهتا چهتارده
کماب به نا اسماد حداد بيروتی در رد ارآن نوشتمهاند کته ایتن سته کمتاب جتواب آن
چهارده کماب و آنچه را که اآنً نوشمه شده ،و آنچه را که بعدًا نوشمه خواهد شد بتر
محور احمجاجات ارآنی نوشمه شده است .و لذا عقائدنا که در لآنان چا شد ،بعد از
چند ماه تما شد ،تما شد؛ چون کليساها خریدند و دریا ریلمند ،ولی فایتده نتدارد،
در دریا ریلمن فایده ندارد ،این مجدد چا خواهد شد.
اینها اینطور میدویند در کماب جمعية المرسلين األمریکن« :ال ینکر أنّه ذکر فی
الموراة بأنّ بعض األنآياء اامرفوا اآلثا » چرا؟ «فإنهم ب ر» ایتن حترک خودشتان استت
«فإنهم ب ر» آن وات آثامی که در تورات ،آن روز عرض کترد  ،نستآت بته انآيتاء داده
شده ،بدترین دناهان و رذلترین دناهتان ،حمتی دناهتان عقيتدتی را بته انآيتاء نستآت
دادند ،نسآت شرک ،نسآت زنا ،نسآت دعوت به اوثان ،نسآتهای ممعتدد ،نستآتهایی
که به اراذل و اوباشی که ایمان آوردهاند به طور مموسط ،به اراذل و اوباش نمیشود
نسآت داد ،به التهای آسمانجب چااوکد مسلمان نمیشتود دفتت م ترک ،بتت را
نمیپرسمد ،ولی اینها نسآت بته ستليمانها دادهانتد .یتا فترض کنيتد آد هتای عتادی
مستتلمان نمیآینتتد زن کستتی را بگيرنتتد بتتا اینکتته او زنتتده استتت ایتتن زن را بتته خانتته
خودشان بياورند ،این را به داود نسآت دادهاند .نسآت به داود بن یِستّ ی (ع) در نتص
تورات موجود است.
چرا اینها را آوردهاند؟ بترای اینکته خودشتان آزاد ب توند ،دناهتان را تحریفتًا در
ممن کمابهای مقدسه آسمانی جعب میکنند ،تحری میکنند «فَوَیْبٌ لِلَّتذینَ یَكْمُآُتونَ
الْكِمابَ بِأَیْدیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْتدِ اللَّتهِ»« 1لِمَحْستَ آُوهُ مِتنَ الْكِمتابِ وَ متا هُتوَ مِتنَ
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الْكِمابِ وَ یَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ ما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» 1چرا این کار را میکنند؟ یکی
دشمنی با نآوات است ،و در بعد دو که مهمتر است اینکه خودشتان در دناهتان آزاد
باشند ،ادر کسی بگوید چرا زن شوهردار را درفمهای؟ میدوید داود درفت.
در نتص تتتورات دارد کته جنتتاب داود (ع) ن ستمه بتتود ،بعتد دیتتد روی پ تت بتتا
همسایگیاش زنی برهنه غسب میکند ،و این زن اوریا بود ،اوریا فرمانتده کتب ل تکر
داود بود .معاذ اهلل ،معاذ اهلل باید دفت چون مطلب خيلتی غلتط استت .چتون دیتد او
بسار زیآاست ،او را به سوی خود خوانتد و آورد و بتا او همبستمر شتد ،ستليمان از او
ممولد شد.
سليمان کيست؟ سليمان را تورات ،ولد الگنا معرفی میکند و بر حستب نستآی کته
انجيب برای عيسی (ع) دارد ،عيسی از فرزنتدان داود (ع) استت ،از طریت متادر ،پتس
معاذ اهلل عيسی ولد الگنا خواهد بود ،و در نص تورات هست که فرزند زنا تا ده پ تت
و تا بي مر هردگ روی شایسمگی و مصتلحت را نلواهتد دیتد و حت نتدارد در جردته
خداپرسمان بياید .عيسی هم اینطور است .عيسی طآ نصوی تورات و انجيتب حت
ندارد در دروه خداپرسمان بياید .پس چرا زعيم خداپرسمان شد؟
یا نسآت به سليمان (ع) نستآت بته لتو (ع) ،نستآت بته نتو (ع) و دیگتران ،ایتن
نسآتها را میدهد ،بعد روی این نسآتها سرپوش میدذارد و میدوید« :علی ضع
الطآيعة الآ ریة» این یک ،جنآه سلآی ،جنآه سلآی که این همه انآياء معاذ اهلل دناهان
دارنتتد ،و متتا معمتترک هستتميم در تتتورات و در انجيتتب ایتتن نستتآتها داده شتتده استتت،
میدویند جنآه سلآی «علی ضع

الطآيعة الآ تریة» طآيعتت ب تری ضتعي استت ،و

مقمضای ضع این است که همه دناهان را مرتکب شود .بعد ایجابی است« :و افمقار
العالم إلی فادٍ کریمٍ یللصهم من اللطيئة و نمائجها» عالم احمياج دارد به یک کستی
که فداکاری کند و این ب ری که ذاتی العصيان و طآيعی العصيان است از دناه نجات
بدهد .این حرک سنگينی است.
میدویند آن فرد مسيح است و مسيح در جنآه رو پسر خداست و در جنآه جسم
پسر مریم است ،و لذا در اب و ابن و رو القدس که اصب آن هم آب است ،میدویند
که أب یا در اصب آب ،این نگول کرد از الهوت الوهيت ،وارد شتد در جستم متریم ،و
ممصب شد به جسم عيسی ،عيسی ممولد شد .پس عيستی دودانته استت؛ یتک جهتمد
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جهت الهی است که خود ختدا در رحتم متریم حلتول کترد و لتذا اترآن میدویتد« :ال
تَقُولُوا ثَنثَتةٌ»« 1،ثَالِتثُ ثَنَثَتةٍ» 2نگویيتد ،ایتنهتا ترکيتگ کردهانتد بتر ایتن سته موضتوع،
میدویند خدای اصب وارد شد در رحم مریم ،و لذا متریم متادر خداستت در دو بعتد؛
یکی عيسی و یکی خدا هم که وارد رحم مریم شد و ممصب بته جستم عيستی شتد ،و
اینجا خدای دو بعدی ممولد شد ،بعد اول خود خداست که آنها میدویند رو است،
ما میدویيم رو نيست ،نه جسم استت نته رو  ،و بعتد دو  :مستيح ممولتد شتد «وَ الَ
تَقُولُوا ثَنَثَةٌ انْمَهُوا خَيْرًا لَكُمْ» از این حرکها زیاد است که بعدًا بحث خواهيم کرد.
[ ]...شما میدویيد جنآه ب ری دارد و جنآه الهی .آیا با جنآته الهتیاش فتداکاری
کرد ،خدا خودک ی کرد تا انسانها که ذاتی العصيان هسمند پاک ب وند؟ پس خدایی
در کار نيست .یا نه ،در جنآه جستمی خودک تی کترد کته فرزنتدش -بته اتول شتما-
عيسی خود را تسليم دار کرد و به وسيله تسليم دار شدن خود را ملعون کرد ،و متی-
دوید کب لعنات شریعت ناموس که ترک واجآات شریعت الهی و شتریعت عمتب باشتد
به او منمقب میشود ،بعد یکجا تما مسيحيان آزاد میشوند.
میدویيم مگر او ب ر نآود؟ اله بود کته در رو ختود را فتداکاری کترد پتس الهتی
نيست؟ که شتما نمیدویيتد .وانگهتی الته مگتر الز استت خودک تی کنتد تتا دناهتان
بندداند از بين بترود؟ ختوب میبل تد ،کتاری نتدارد ،یتا ب تر بتود ،ادتر ب تر ذاتتی
العصيان است جسم مسيح هم اینطور است.
این خرافه را اینها درست کردند که خرافهترین خرافههایی است که در کب تاریخ
زیانات باطله و عقاید باطله است که در عقاید مسيحيت جمگ شده است ،و ممأسفانه
در روایات اسن هم این مطالب هست .در عقاید اسنمی این مطالب هست که بایتد
بعدًا بحث کنيم.
«و افمقار العالم إلی فادٍ کریمٍ یللصهم متن اللطيئتة و نمائجهتا» نمتایجد عتذاب
است «و ما عجب إذ إخطأ ابراهيم و موستی و داود و ستليمان» منحظته میفرمایيتد،
انآيتتائی اولتتوالعگ ماننتتد ابتتراهيم و موستتی ،انآيتتائی تتتالی تلتتو اولتتوالعگ مثتتب داود و
سليمان با چند نقطه که ذکر کرده و ما ذکر نکردهایم ،میدوید عجب نيست که اینها
خطا کنند ،بعد چه میدوید؟ حاال بعد خواهيم خواند.
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میدوید عيسی وامی که تسليم دار شد و به وسيله دار ملعون شد ،روزه پنجشتنآه
بود ،روز پنجشتنآه مستمقيم دار األمتوات بته رفتت ،بعتد روز یک تنآه از دار األمتوات
بيرون آمد ،فلذا روز یک نآه را عيد میديرند ،روز یک نآه از دار األموات بيترون آمتد
مسمقيم به جهنم رفت که انآياء را از جهنم بيرون بياورد .انآياء دناه کردنتد ،مستمقيم
به جهنم رفت به دو جهت :یکی اینکه انآياء را از جهنم بيرون بياورد؛ چون تتا حتاال
در جهنم بودند ،چون دناه کردند به حساب تورات.
دو اینکه بعدًا هر کسی هر دناهی بکند ،به شر مسيحی بودن الآمه .مسيحی هر
غلطی بکند ،هر دناهی بکند ،فقط عقيده به صليب و تثليث داشمه باشد کتافی استت.
تما عذابهایی که جسم ب ر دناهکار باید بآيند ،مسيح به جای همه درفت ،بنابراین
همه آزاد هسمند .و لذا یهودیهتا ایناتدر آزاد نيستمند مستيحیها آزاد هستمند .مگتر
یهودیهای اسرائيلی که مطلب دیگری استت .ولتی یهتودی نمتاز دارد ،چته دارد چته
دارد ،چه دارد ،یهودیهای درست .اما مسيحیها بلواهند درست هم باشند اینطتور
است .زنا و لوا در ميان مسيحيت رسمی شده ،اانونی شده است .زنا و لوا و عرق
و زهرماری را میخورند و انجا میدهند و اینها روز یک نآه به کليستا میرونتد ،و
به ت را میخرند و جهنم را هم میفروشند ،خيلی ستاده .الآمته آن هتم الز نيستت
برای اینکه مسيح این کار را کرده به عقيده اینها .اینها اشارتی است که عرض می-
کنم بعدًا وارد میشو .
«المنامر» المنامر که نویسنده این کماب باشد و ما داریم در جواب این حترک بتا
اینها صحآت میکنيم« .اول ما نسمنکر من هذه المقالتة الجمعيتة المرستلين منزمتة
التتنفس لننستتان» ایتتن ادعتتا را داریتتد کتته نفتتس متتنز انستتان استتت .کتتدا نفتتس را
میدویيد؟ نفس عصيان را میدویيد یا نفس امکان را متیدویيتد؟ نفتس امکتان استت
بسم اهلل ،ولکن نفس خدا نآودن و ممکن الوجود بودن منز با نفس عصتيان استت؟
این از کجا است؟
اینها میدویند چون آد اول عصيان کرد پس فرزندان او ذاتی العصتيان هستمند.
میدویيم اوالً آد اول عصيانی کرد عصيان کوچک بود ،ذاتی هم نآود اخمياری بود،
وانگهی ادر آد اول هم اخمياری نآود و چه بود ،به فرزندان آد چته کتار دارد؟ ادتر

11

یک پدری یک دناهی کرد ،ولو معتاذ اهلل ادتر ابولهتب بتود ،حممتًا بایتد بچتهاش هتم
ابولهب ب ود؟ خير «یُلْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُلْرِجُ اْلمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ».
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اما رضا (ع) دو فرزند داشت .یکی اما نهم شد و یکی هم عرقخور بود .جنتاب
نو اولين پينمآر اولوالعگ بود .پسر صلآی او کافر و م رک بود .ایتن ذاتتی العصتيان
را شما از کجا میآورید؟ تما ایتن مقتدمات را میچيننتد بترای اینکته مستيح را بتاال
بآرند ،که بعد میخوانيم ،حمی در نص انجيب دارد .یاد است در کيفون این بحث را
میکرد  .کيفون لآنان که یک فاتحه درفمه بودند برای یک نفر مسلمان ،مسيحی می-
آید ،یهودی میآید ،دروزی میآید ،سنّی میآید ،چته متیآیتد ،همته متیآینتد .از متن
خواسمند شما صحآت کنيد .دفمم ما برای احمرا به مقا ادسی مسيح (ع) که اینجتا
مسيحيين هم ت ری دارند ،باید این افمراء را از مسيح (ع) دور کنيم.
در انجيب این نص را دارد« :کب الذین جاؤوا من اآلی کلّهم سرّاق و لصوی و أنا
باب اللراک» این در انجيب است .همه انآياء که اآنً آمدند همه دزدنتد و لصوصتند،
چرا؟ «و أنا باب اللراک» برای اینکه من فداکاری کرد  .من جهنم را به خود خرید
که همه اینها نجات پيدا کنند .بعد که بحث تما شتد دیتد صتاحب مجلتس دفتت:
آاا ،این صحآتها چه بود؟ دفمم تا آخر عمرت شما ساکت شو ،ما دعوت ن تدیم کته
طآ ميب شما حرک بگنيم .میخواسميم به مسيحیها بگویيم مسيح بگردوار شما کته
نگد ما خيلی بگردوار است ،نگد شما این است که این مثب التهتای چالهميتدان متی-
ایسمد ،همهاش میدوید نفسکد ،فحد میدهد ،به التها فحد میدهد.
مسيح پينمآر بگردوار چطور میدوید «کب الذین جاؤوا متن اآلتی کلّهتم سترّاق و
لصوی و أنا باب اللراک»؟ این را بعدًا عرض میکنيم .ما اینجا بته آنهتا میدتویيم:
«اول ما نسمنکر من هذه المقالتة لجمعيتة المرستلين منزمتة التنفس لننستان ،حيتث
النفس لو کان هو اإلمکان و الحدود؟ فن کن لنتا فيته هنتا إال أنته ال صتلة لته بلتگو
العصيان» ادر این نفس باشد اینطور است.
«و إن کان هو العصيان» انسان نفس دارد ،یعنی نفس عصيان ،نفس امکان عصيان
یا ذاتی العصيان «و إن کان هو العصيان فما هی المنزمة بينه و بين اإلنستان» چترا؟
مگر میشود که خدا انسان را خل کرده ،و الزمه ذاتی انستان عصتيان استت ،و ختدا
انسان را از عصيان نهی کند؟ که این منااضۀ با ت ریگ و تکتوین استت .تکتوین کترده
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مثب اینکه خدا یک آجر خل کرده و بعد بگوید :آجر نماز بلوان .نمتیشتود ،انستان
خل کرده و انسان را ذاتی العصيان خلت کترده ،چتون ذاتتی از ختدا میآیتد دیگتر؟
انسان را خل کرده و انسان را ذاتی العصيان خل کرده و میدویتد :انستان ،اطاعتت
کن ،انسان تآعيت از شيطان نکن .این نهی که ت ریعی است با این تکوین که ایجتابی
است با هم تنااض دارند.
«فهب إنّ االنسان مستيّرٌ فتی العصتيان؟» مستيّر بته معنتای مجآتور استت« .فهتب إنّ
االنسان مسيّرٌ فی العصيان بحيتث ال یتممّکن أن یمرکته إطناتًا ،إذًا فتن عصتيان» ادتر
مجآور است ،پس عصيانی نيست ،ادر انسان مجآور است در دناه یتا مجآتور استت در
طاعت ،نه طاعت طاعت است نه عصيان عصيان؛ چون عصيان در جایی است کته بته
اخميار انسان کاری را انجا دهد« .حيث الجآر رافگٌ للمکليت اطناتًا و بعدئتذٍ فمتاذا
یفيد فاد الکریم حين ذاک؟» ادر ذاتی العصيان است ذاتی کته از بتين نمتیرود ،ستو
که ندارد .ادر ذاتی العصيان نيست که شما چه میدویيد حممًا باید عصيان کند؟ ادتر
ذاتی العصيان هست اوالً و ثانيًا و ثالثًا؛ اوالً این مجآور است ،و ثانيًا ادر مجآور است
عصيان نيست ،و ثالثًا حاال عصيان کرده است و فرض کنيتد هتر چته ،ایتن منمقتب بته
ذریهاش به عنوان اجآار نمیشود.
«فهب إنه یجعب االنسان معصومًا عن العصيان أن یرفگ عنه المسيير اإللهی الفطری
فی ذلک» این را میخواهيد بگویيد؟ این فادی کریم چيست؟ این فادی کریم با آن به
دار آویلمه شدند ،این انسان را از دناه معصو ارار میده؟ اینکه نمیشود.
«و الآدیهة تعارضه» چون دناهکار زیادند «لکثرة العصيان فی االنستان و ال ستيما
اهب الثالوث العمقادهم نسخ شریعة الناموس» که پولس ستردبير ایتنهتا بتود .ستردبير
بود که تما دناهان جسمی برطرک شد ،و حمی پولس تهدید کرد ،هر کس به شریعتِ
عمب ،عمب کند ،یعنی واجآات تورات را واجب بداند و عمب کند محرّمات تتورات را
محرّ بداند و ترک کند ،این اصنً بهرهای از ملکوت رب ندارد .تهدید میکند ،تهدید
میکند نماز نلوانيد ،تهدید میکند زنا بکنيد ،تهدید میکند که چه.
«فهم احرارٌ فی ما ی مهون ألن المسيح افمداهم من لعنة الناموس ثم لو کان الفداء
تعصم االنسان ،فأین المنزمة الذاتية بينه و بين العصيان؟» ذاتی که از بين نمتیرود.
«أ تقدیرًا لذات االنستان کمتا بتدّلوا ذات اإللته» ذات ختدا را تآتدیب کردنتد بته اینکته
خداوند از الوهيت نگول کرد در شکم مریم ،به صورت انسان درآمتد .همتانطتور کته
خدا را تآدیب کردید ،انسان را هم میخواهيد تآدیب کنيد؟ ذاتی تآدیب ب ود؟
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«و لکی یعي وا فی حياتهم جدیدة» حيات جدیتده حيتات الایمتان استت .حيتات
الایمتتان ولتتی بتتا متِمنين مثتتب صتتوفیها .عتتدهای از صتتوفیها ایتتنطتتور هستتمند کتته
میدویند همهاش به الب میخورد .ماهر مطلآی نيست.
«فهذه آیة عد المنزمة المدعی ا إن الفادی یرفگ المکلي و یسمأصتله متن نتوع
االنسان و یقضی علی االحکا المی أتی بها النآيون .و لکی ال یآقی موضوعٌ للمکلي
فن عصيان» یا فادی این کار را میکند ،فادی میدوید اصنً تکليفتی در کتار نيستت،
اصنً تکاليفی را که خدا حکم کرده من از بين برد  ،حتاال کته از بتين بترد بنتابراین
مآدأ نيست ،یا مآدأ نيست یا منمها نيست ،یا دناه نيست که تکلي رفت ،یا دناه است
و جناب عيسی این دناه را ازاله میکند با این صليب خودش.
«فهذه خرافة یگیّفه العقب و الدین کما فصلنا القول فيه عند الآحث عن الصليب و
سرّ الفداء ،ثم اخيرًا إننا نجد اإلخميار من انفسنا فی أعمالنا» اینکه شکی نيستت «فتن
نجد فی أنفسنا ضرورةً ترجعنا الی العصيان ،أجتب إننتا ال ننکتر أن ال تهوات النفستية
تدع االنسان إلی الفجور» اآول است ،ولتی دعتوت ،دعتوت ضتروری نيستت ،میتوانتد
انسان ترک کند.
«و لکن العقتب و هتو ستفيرٌ الهتیٌّ متن داختب ،اتادر علتی کستر شتهوات التنفس و
تحدیدها بحدود العقب و ال رع» این اخميار را ما داریتم «و ال ستيما اذا کتان مممتازًا
بليرة الربّ باصطفائه و تسدیده و عصممه» مثب آد و ستایر نآيتين از زمتان رستالت،
اآلد مطلآی است که فرق دارد.
«و إذ ذاک فن یقمرک صاحآه ذنآًا» در حالی که خدا معصومد کرده «و یسمحيب
ذلک منه اسمحالةً باإلخميار» مثب منئکه ،هردگ ممکن نيست منئکه دنتاه کننتد؛ امتا
به اخميار است .الآمه اینجا بحثی است که بعدًا صحآت میکنيم.
«و اهلل سآحانه و تعالی اعگّ و أعدل مِن أن یأتمن علی خلقته مَتن ال یتِمن شترّه و
ضرّه» نمیشود ،این برخنک امکان اشرک است و برخنک عدالت استت ،و بترخنک
علم و رحمت الهی است کته خداونتد امتين ختود اترار بدهتد بته عنتوان رستالت ،بتر
بنددان دمراهد ،کسی که خودش خيانمکار است .یا کسی که خودش حدااب اصتور
میکند.
«فيسمرعی علی عآاده من هو مثلهم فی الضنلة و الفجور» بلکه بدتر ،هيچ مِمنی
نمیآید بت بپرسمد« .فهب إن الرب تآارک و تعالی یعجگ عن اصتطفاء األخيتار األبترار
من عآاده الذین ليس لل يطان عليهم سلطان» نمیتواند؟ «ولکی یکتون حججتًا علتی
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خلقه بأعمالهم الصالحة کما هم حجج عليهم بأاوالهم و ما یوحی إليهم ،فمممّ حجة
اهلل علی عآاده من ش الجهاد».
ادر عآارت فرای با تفسير دارد؛ چون این کماب در حتدود ستی ستال اآتب نوشتمه
شده است ،الآمه تفسير اویتر است و شما میدانيد.
«ا إنّ ادرته تعالی محصورةٌ فتی خنفتة الفتداء الصتليآی» ختدا اصتنً نمیتوانتد
بنددان را بآل د مگر اینکه خودک تی کنتد یتا فرزنتدش را بک تد .ایتن چته ختدایی
است؟ هر کسی بلواهد یک دناهکاری را بآل د میدوید بل يد  .تمتا شتد دیگتر.
انمحار کند ،خودش را بک د تا او بل تيده ب تود؟ بچتهاش را ذبتح کنتد تتا بل تيده
شود .این چه خدای عاجگی است؟
«ا إنّ ادرته تعالی محصورةٌ فتی خرافتة الفتداء الصتليآی فهتو إذ ذاک عتاجگٌ عتن
اسمصن عآاده» نمیتواند آنها درست کند ،نه در جنآه سلآی و نه در جنآه ایجابی.
در جنآه سلآی که دناهکار هسمند ،توبه کنند و خدا بآل د .در جنآه ایجابی که آن-
ها را معصو کند عصممًا باإلخميار که دناه نکنند.
«الّا بلعن المسيح الذی هو عآارة أخری عن لعن نفسه» .مگر شما نمیدویيد مسيح
خداست و خدا مسيح است؟ پس مسيح ما را از لعنت شریعت فدیه د مه است کته بته
جای ما مورد لعنت شد ،یعنی معاذ اهلل خدا خودش را لعنت کرد که لعنتت از بنتددان
برطرک دردد.
«و القضاء علی أحکامه کن ثم کن .فکما أن العقب یرشتدنا بتدليب اللطت ان اهلل
تعالی أرسب رسنً لکی یدعوا الناس الی الهدی و یصدوهم عن الرداء ،فيکونوا حججًا
بالنةً منه عليهم ،کذلک یدلّنا إلتی لتگو عصتممهم فتی تلقّتی التوحی و تآلينته و فتی
ااوالهم و أعمالهم علی سواء» اول بر عمب ،عمب بر اول رجحان ندارد ،بلکته حجتت
هسمند در هر سه بعد.
«فلو ان اهلل تعالی ارسب رسنً هم أنفسهم یقمرفون اآلثا » «أَ تَ ْأمُرُونَ النَّاسَ بِالْآِرِّ وَ
تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْمُمْ تَ ْملُونَ الْكِمابَ» 1اینکه بدتر مسلره است« ،أَ فَن تَعْقِلُونَ»
«فلو ان اهلل تعالی ارسب رسنً هم أنفسهم یقمرفون اآلثا کان ذلتک أدعتی للنتاس
إلی الفجور» ادر همينطور آنها را رها کند فجتور کننتد کته ایتن بتد استت ،امتا ادتر
نماینددانی بفرسمد که اینها را دعوت به ح کنند و نهی از فجور کننتد ،ولتی ختود
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ح را ترک کنند و به فجور عمب کنند ،این بي مر مرد را به فجور سوق میدهد .ادر
یک عرقخوری در عرقخانه عرق میخورد ،کسی هم نيست ،عرق میخورد ،امتا ادتر
معاذ اهلل یک عالم ربانی به آنجا رفت ،خورد و خورد و خورد ،دفت نلور ،میدویتد:
بي مر از این میخواهد ب ود؟ به جای یک شي ه دو شي ه میخورد.
«ففاعب المنکر ليس له أن ینهی عن المنکر ألن ذلک ی دّ أزر العاصين» این پ ت
اینها را اوی میکند« .فيگیدهم اوةً و حجةً فی ما هم یقمرفون زیادة علی ما تدعوهم
اليه أهواهم هواء علی هواء» هوای خودشان ،این هم میدوید :او که انجا داد من به
طری أولی انجا میدهم ،طوری نيست.
«لذلک إن القرآن مگ تئاکيده القيّمة فی األمر بتالمعروک و النهتی عتن المنکتر متگ
ذلک ینهی تارک المعروک أن یأمروا به ،فينهی فاعلی المنکر أن یَنهَوا عنه؛ ألنه فساد
علی فساد سلریة بأحکا اهلل تعتالی و کمتا یقتول« :أَ تَت ْأمُرُونَ النَّتاسَ بِتالْآِرِّ وَ تَنْستَ وْنَ
أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْمُمْ تَ ْملُونَ الْكِمتابَ أَ فَتن تَعْقِلُتونَ» بقتره آیته « ،44یتا أَیُّهَتا الَّتذینَ آمَنُتوا لِتمَ
تَقُولُونَ ما ال تَفْعَلُونَ * كَآُرَ مَقْمًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما ال تَفْعَلُونَ» سوره  61آیه  2و .3
الآمه این فموا ملال با نوع فماواست که میفرمایند :در باب امر به معروک شتر
نيست که شلص آمر ،خود به معروک عمب کند ،و در باب نهی از منکر شر وجوب
نهی از منکر این نيست که خود ناهی منکر را ترک کند .الآمه اینجا اخمنک است بين
دو فموا ،فموای خدا و فموای عدهای از بنددان.
 بازخواست اینها ،به خاطر این است که ترک کردند ،نه به خاطر اینکته امتر بتهمعروک نمیکنند.
 نلير ،به خاطر جمگ است .این جمگ محذور است .ادر کسی فرض کنيد که نهیاز منکر نمیکند ،خودش هم منکر انجتا متیدهتد ،امتا نهتی از منکتر نمیکنتد .یتک
عذاب دارد ولکن همين کسی که دارد الپ الپ عرق میخورد معاذ اهلل ،به کسی هم
که دارد میخورد میدوید نلور ،مسلره است .عذاب ایتن دوبلته استت ،ایتن نهتی از
منکر اصنً حرا است ،حرا است ،و باالتر از نهی نکردن از منکتر استت .ایتن بحثتی
است در باب امر به معروک و نهی از منکر مفصتب دذشتت ،شتما بته تآصترة الفقهتاء
مراجعه بفرمایيد .آنجا مفصب بحث شده است.
 آن یک واجب برای خودش است ،امر به معتروک و نهتی از منکتر واجآتی جتدااست.
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 این جا حرا است دیگر ،این جتایی کته شلصتی تتارک الصتنة استت ،و شتمامیدانيد ،بعد به یک کسی که در کنارش هست بگوید نماز بلوان ،میدویتد چترا تتو
نمیخوانی؟ میدوید نه ،تو بلوان.
 شاید او اصنً نداند. ادر نداند که بحث نداریم ،آن چيگی که میداند بحث داریم. پس یک بلد آن را شما اآول میکنيد که وامی آن شتلص نمیدانتد کته ایتنشلص تارک الصنة است یا نيست.
 آنجتتا وجتتوب آن را اآتتول نمتتیکنم .چتتون اینجتتا سته بلتتد استتت .ایتتن بحتتثموضوعی است که در باب امر به معروک و نهی از منکر آن چيگی که اخمنک حممی
هست همين است که آاایان چهار شر از برای وجوب امر و نهی ،یا جواز امر و نهی
ارار دادهاند ،این جگء آنها نيست .بعضی از شر ها را دفمهاند هستت ،در حتالی کته
نيست ،مثنً جواز تأثير شتر نيستت .بعضتی شتر ها را دفمهانتد شتر نيستت ،اترآن
میدوید شر هست مثب همين که «أَ تَ ْأمُرُونَ النَّاسَ بِالْآِرِّ».
«هذا و اد یعدّ ملالفة الناهی فيما ینهتی عنته إفستادًا» اصتنً نهتی میکنتد ،ولتی
خودش آن منهی را عمب میکند ،میدوید این اصنً افساد استت ،ادتر نهتی نمیکترد
افساد نمیکرد ،خودش در فساد بود ،ولتی ادتر ایتن نهتی کنتد چيتگی را کته ختودش
مقمرک است ،این در حقيقت افساد است یعنی «مُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ».

1

«کما یحکی عن شعيب النآی (ع) ملاطآًا اومته «وَ مَتا أُرِیتدُ أَنْ أُخَتالِفَكُمْ إِلَتى مَتا
أَْنهَاكُمْ عَنْهُ» «مَا أَْنهَاكُمْ عَنْهُ» محرمات ،من نمیخواهم ملالفت کنم بتا آنچته را شتما
نهی میکنيد ،که من هم آن حرا را عمب کنم .بعد میدوید« :إِنْ أُرِیدُ إِالَّ اْلإِصْنَ َ مَا
اسْمَطَعْتُ» مقابب اصتن چيستت؟ افستاد استت .متن اراده اصتن دار  ،ختود تترک
میکنم محرماتی را ،و شما نهی میکنم ،ولکن آن جهت دو نيست که «وَ ما أُریدُ أَنْ
ِصتنَ َ مَتا استْ مَطَعْتُ وَ مَتا تَتوْفِيقِي إِالَّ بِاللَّتهِ
أُخالِفَكُمْ إِلى ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِیدُ إِالَّ الْإ ْ
عَلَيْهِ تَوَكَّ ْلتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ» سوره هود آیه .88
 یعنی ادر به این شکب باشد .مثنً آد به بچهاش میدویتد :متن درس نلوانتد ،شما بلوانيد که خوشآلت ب وید.
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 آنکه اصنً از باب نهی از منکر خارج است ،پس اصنً از دور خارج است .ما درباب مکلفين داریم بحث میکنيم ،آن هم در جهت خاصه است.
 ممکن است در مورد دناه هم بگوید من ضعي هسمم این کار را نکردها  .ولیشما این کار را بکن.
 همين دیگر. این تمسلر نيست. ن د ،صحآت تمسلر نيست ،فقط یا تمسلر است یا ادر تمسلر نآاشد اصنً ایننهی []...
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