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 رسالت )عصمت رسوالن(

 

 

 

  ينَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»
 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ یعَلَ وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ  اللَّهُ یصَلَّ وَ

 
ت، ها و سایر جهاول و فطرتعقبا  هچنين مقارنبين ادیان و هم ههای مقارنبحث

 .هتای اجممتاعی استتشتود بحثرده میبه حساب حجتت و دليتب بتر مطلآتی آو که

فتنن  ،فتنن ستنی ،شتيعه متنِ ،کند که ختود اتانگ دترددانسان بحث فردی می ًاناحيا

 ؛درصد نيستتصد ،کننده خود است اما درصدی استاین اانگ ،فنن یهودی ،مسيحی

چون شاید دیگران هم براهينی داشمه باشند که انسان را اانگ کنند و یتا انستان را بته 

امتا ادتر بحتث اجممتاعی باشتد کته در اخمصتای مملصصتين علتو   .ید بيندازندترد

و نوعتًا اتدرت ندارنتد کته  ،افکار غيتر مملصصتين ک تد نتداردچون  ،است هاسنمي

بعضتی الآمته  .هتا را رد کننتددوش بدهند و آن ،ملالفين را ،بموانند حجج دیگران را

نتور و هتدایت  ضتهی باشتند و افاخواهند عالم ربتاناما کسانی که می .طور هسمنداین

درونتی  چته .خود شلص کتافی نيستت ۀکنندفردی اانگ تها اسمدالالبرای این ،کنند

  .باشد چه برونی

 ها و آنچه را خود دریافتدله عقلی آناها و دله فطری آنادرونی به این معنا که 

کافی  اما ایمانِ ،هستا مّایمانٌ ،ها را اانگ کندآن ،خود اند با تفکرات و مطالعاتکرده

بته عنتوان بگردمترین  )ع( خداوند ممعال در سوره مآارکه طته بته موستی او لذ .نيست

فَنَ یَصُدَّنَّكَ عَْنهَتا مَتنْ الَ یُتِْمِنُ » :فرمایدعالم ربانيه دوران شریعت تورات خطاب می
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این  2«أَكَادُ أُْخفِيهَا إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ» یعنی چه؟ و« فَنَ یَصُدَّنَّكَ» 1«بِهَا وَ اتَّآَگَ هَوَاهُ فَمَرْدَى

مطتالآی استت کته اینجتا  «أَكَادُ أُْخفِيهَا»حاال  ،اخآار وحی است که ايامت آینده است

 .نيست ی آنجا

 ،یقين به آخرت ،از معرفت به آخرت ،از آخرت نکند دّصتو را « فَنَ یَصُدَّنَّكَ عَْنهَا»

آیا نهی نستآت بته کستانی استت کته  یعنی چه؟ ،نکند کسی را صدّ ،عمب برای آخرت

 ،یتا نته .دهنتدها را انجتا  میشتيطنت ،کنندخب می ؟هسمند ةعن السآيب آالخر صادّ

باید ادرت دودانه داشمه باشد  )ع( موسی .طور استاست و همين )ع( نهی به موسی

در برابر تما  دار باید خود نگه ،که با این ادرت دودانه اضافه بر ایمان شلصی خود

 .ه هم باشدافکار مضادّ

هردگ نکند منکتران ايامتت  «فَنَ یَصُدَّنَّكَ عَْنهَا مَنْ الَ یُِْمِنُ بِهَا وَ اتَّآَگَ هَوَاهُ فَمَرْدَى»

که  «الَ یَصُدَّنَّكَ» ،هردگ ،دنکن از نظر علمی و از نظر عقيدتی و از نظر عملی تو را صدّ

کنتی در ستقو  می «فَمَترْدَى» ،نکنتد از آخترت را صتدّ هردگ تو ،قيله استثکيد أنون ت

طتور بته همگتان این ،این خطاب به موسی است .العلمی و در الایمانی و در العملی

 ،اما کسی که عالم ربتانی استت ،الآمه همگان به مقدار ادرت و توان خودشان .نيست

بایسمی دیگران را  ،و اضافه بر آنکه خود مامور به ایمان است تا آنجا که ممکن است

 «.فَنَ یَصُدَّنَّكَ عَْنهَا مَنْ الَ یُِْمِنُ بِهَا»ضنلت نجات بدهد  حارهم در امواج ب

عقيتدتی و معرفمتی و ادر در بعتد دو  کته بعتد اجممتاعی علمتی و باید موسی آن

یتا بته  .ه را خرد کندادّضادر باید اوی باشد که تما  اوای مآن ،ستاعملی به آخرت 

صتفمی ها اانگ ن دند ابوجهبآن ،یا ادر بر فرض ،ها را اانگ کندواب بدهد آنها جآن

 .ثير نکندأی الی اهلل هردگ تعدر عالم ربانی دا ،در موسی ،صفمی کردندو ابولهب

خواهيم عالم ربانی باشيم و ادر مملصتص در معتارک کمتاب اهلل و می پس ما ادر

  :رداریمدو بعدی باید اد  ب ،سنت رسول اهلل باشيم

 ،منهتای اجممتاعاستت، نفستی  ملتهعلم و عقيده و عمب خودمان کته تک :بعد اول

 ؛هاهادّضمنهای م

هایی کته هستت و یتا خواهتد بتود و یتا بتوده و بعد دو  این است که تما  ضدیت

بته راه هتدایت نيتگ هتا باشتيم و طترک را که یا جوابگتوی آن ،است ما در نظر بگيریم
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امتا  ،هست 1«خَمَمَ اللَّهُ عَلَى اُلُوبِهِمْ»چون  ؛به راه هدایت نيامد و یا ادر طرک ،بياوریم

 .ها دمراه ن ویمما با دمراهی آن

فرمایيد در کماب عقائدنا و در کماب های مقارنی که آاایان منحظه میاین بحث

و  ستتن  و در کمتتاب المقارنتتات و حمتتی در کمتتاب حتتوار و حمتتی در علتتیاالرستتول 

مد حوار نيست و حمی به صورت جامگ در تفسير الفراتان و در کتب که ناون محاکال

 .حالت مقارنه دارد ،فرمایيدمنحظه می ًانهایی که آاایان احياکماب

هتا دوینتد و دليتب آندیگتران چته می ،دتویيمو به چه دليتب می ،دویيمما چه می

بعتد دو   ،«نفستناأ ينتا وخلّ لتو»دتویيم و معمقتد هستميم بعد اول متا چته می .چيست

دوینتد تتا بمتوانيم جوابگتوی چته می متا بایتد بتدانيم دیگتران ؟دوینتددیگران چه می

عتالم ربتانی  ،تا بموانيم به عنوان مملصص در علتو  ربتانی ،اعمراضات دیگران باشيم

 ،چتون زنتددی تکليت  ؛در برابتر او مذوب شتوی اینکته طرک را ذوب کنيم نته ،باشيم

انسان ذوب شود یا  .دهدییک مثلثی را ت کيب مي  زنددی تکل ،دارای سه بعد است

و نته  ،نته ذوب شتود در انحرافتات دیگتران ،ذوب کندنه ذوب کند یا نه ذوب شود و 

 .این حالت مموسط ایمان فردی است ،ذوب کند

دار باشتيم از نظتر وری باشد که متا ختود نگتهطکنيم در آنجایی که ما زنددی می

و نته ذوب  ،نه ذوب شویم در اثر انحرافات دیگران ،نائد و معارک و اعمال خودماعق

 .کنيم

 ربتا یتک افکتا ًانتاحيا .دار نآاشتدخودنگه ام این است که حمی ایمانپست حالت 

-های دمراهدر اثر بعضی از برخورد ًانیا احيا ،غلط درونی ذوب شویم و دمراه دردیم

رت است از اینکه ذوب ليا عآاعو مرحله  .این ایمان درسمی نيست ،کننده ذوب شویم

در مقابتب دیگتران بمتوانيم جآهته  .دار باشيم و دیگران را ذوب کنتيمخودنگه ،ن ویم

آورد و شتما را آورد و یتا طترک ایمتان نمتییا طرک ایمان می .عقيدتی کامله بگيریم

در  .طرک شما را دمراه کند نته ،که بعد سو  که اابب اآول نيستنکند یا ایدمراه نمی

یتا طترک را بته راه هتدایت بيتاورد یتا دمتراه که بعاد عالم ربانی کسی است کب این ا

هتا را بته راه آورد بتتا ها و ایتنهتا و مقتتدادها و ابوذرستلمان (ی) رستول اهلل .ن تود

بلکته  ،ها را نته آنکته نموانستتها و ابوجهباما ابولهب ،درجات دونادونی که داشمند
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هُمْ مُْلمتًا وَ »بودنتد و  «هِمْخَمَمَ اللَّهُ عَلَى اُلُوبِ»ها آن مَيْقَنَْمهَا أَْنفُستُ وَ جَحَتدُوا بِهَتا وَ استْ

 .بودند 1«عُلُوًّا

هتا معنای حتوزه بتودن ایتن ،اعم از شيعه و سنی ه،های مآارکه روحانيحاال حوزه

 ،ایتمبتاور کترده آنچته را شلصتًا .این است که ما آنچه را اعمقاد داریتم تآلتور دهتيم

 و حتاالت دونتادون ،ختود به حساب درونتی تفکترات ،است تگلگل یابدأحيانًا ممکن 

ایتن اشتکاالت را  ،یا از بين برود ،با دیگران تگلگل یابد هاییا به حساب برخورد خود

 و آتدأو معتاد و بتين الم أو این تگلگالت را با تآلور دادن معارک ایمانی نسآت به مآتد

مادی بحتث کنتيم و ممگلتگل با یک ال ادر إ ما نگهآان باشيم و ،المعاد و فروع اسنميه

بحتث کنتيم ممگلتگل  ستیبا یک مسيحی یا یک یهتودی یتا زردشتمی یتا هتر ک ،دردیم

اما حجتت متا حجتت بالنته نآاشتد و  ،او اابب هدایت است ،یا ممگلگل نگردیم ،دردیم

متا عتالم ربتانی  ،خواهتد بته راه بيایتدمیاو حتال آنکته  و نمواند او را بته راه بيتاورد

 .نيسميم

 کته مقایسته و این مقدمه را به ایتن جهتت عترض کترد  کته متا کمتاب عقائتدنا را

استن   ملصوصتًا، ها استتدانه اصلی که هندسه بنيتاد کتب استن مقارنه عقاید سه

یتک بعتد  :این مقارنته دارای دو بعتد استتو  .به طور مقارنه بحث کنيمرا این  ،اخير

ایتن  .بتا هتم مقارنته و مقایسته کنتيم اترآن راکه سه کماب تورات و انجيب و  ،کمابی

و هم یهود و  ،و اعمماد به ارآن اعمقادشویم در تر میهم ما اوی .دارای نمایجی است

دارند ضنلت  راچه آن ،چه را دارند کم استفهمند آنی در ضمن این مقارنه مینصار

هتا استت آن که به سوی آن شریعمی که فوق شریعتًا پس البد .گوج استمو هدایت م

و  ،نتدارد ،هتا داردهتای آنهایی کته کمابضنلت ،استا هو کمابی که فوق کماب آن

التی یتو    هتا هستت تآلوریافمته استت و حالتت دواهای آنهایی که در کمابهدایت

ایتن  .الللود را این کماب دارد که این حالت ربانيت علم است و ربانيت معرفت است

 .در بعد کماب

یگ الهيته عآتارت استت از اچون مآنا و فرودداه اصلی کب شتر ،لی همبعد عق درو 

عقتول و الربتاب کافتة أعليهتا استت بتين  هایی که ممفت ٌعقب ملصوصًا ،های ماعقب

 ،دویتدعقتب یهتودی چته می ،دویتدعقب انجيلی چته می ،مقارنه عقلی کنيم ،مکلفين
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داریم و هم مقارنته ی قلما اینجا هم مقارنه ع ،مقارنه عقلی ،دویدعقب مسلم چه می

 .نقلی

تآلتور درونتی  .تآلور درونی وبرونی است ،عقلی و این مقارنه نقلی در این مقارنه

داتت کنتيم و داد و ستمد  منامره کنتيم و هر ادر بحث کنيم و ،که مقارنه عقلی است

تآلور برونی عآارت  و .شودات عقلی بي مر میتآلور در معمقدَ ،معارک عقلی را بکنيم

عليهتا  معمترکٌ های آسمانی کته فعتنًب است در کمابثت از رساالت انآياء که ممماس

 .مسلمين است نت که یهود و نصاری وثاست بين طوای  

آغتازی کته اینجتا ذکتر شتد و بحتث شتد بته طتور اشتاره و  ،ما در کماب مقارنات

 :کنيمملمصر عرض می

 ،جدیتد باشتد ميت  و عهتدکته عهتد ع «دینعهفی النآوات بين القرآن و  مقارناتٌ»

رجتال ل بالنستآةالقترآن  ةنظریت هتی متا»ال کردنتد ِکه س «نجيليوناإل الطنب»جا این

المنامر که روز آخر بحث عرض کرد  کته ااعتده اصتلی  ،تا آخر« الوحی بصورة عامة

محت  ختود را و وااعًا  يدهسم  یک جهت اینکه شما که مح :منامره چند جهت دارد

ختود را اول  حقتای شتما  ،مآطب ارار بگيریتد ادر در مقابب ،يددانيد و مح  هسممی

ترین و فاسدترین حرفتی را بد ،را که زد هاحرک ،را بگند هایدحرک یدبگذار ویيد،نگ

کتنً  )ع( کما اینکه منامرات انآيتاء .شودذوب می ، اوهيدمحور ایراد ارار بد، که دارد

اَتالَ أَْلقِهَتا یَتا »عرض شد کته  )ع( که ذکر شده این است که به موسی شری در ارآن 

ها که آن خواهيد بکنيد.هر کاری مینلير شما  حضرت فرمود کارت را بکن. 1«مُوسَى

موسی عصتا را  2«سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَ اسْمَرْهَآُوهُمْ وَ جَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ»سحر کردند 

 .دتما  شو مطلب همه را خورد جا انداخمه بودند هایی که آنتما  آن ،انداخت

 درهتا فقتط کته دعوت ها،کنيم از انجيلیاینجا جمعية المرسلين که ما مطالآه می

هتا در ميتان ایتن یهودی .نيست تیهودی در ،عا  بقولٍها مسيحی ، درها استانجيلی

هتا یک اصتلد ایتن استت کته ایتن .اصنً دعوت به سوی یهودیت ندارند ،سه شریعت

اهتب  ،اءاهلل هستمندودّأ ،هتا ابنتاءاهلل هستمنده فقط نسب یهودا است که ایندویند کمی

ند به صورت انسان خدا خلق ان کرده کته شایستمگی هسم بقيه حيوان ،هسمند ةالجن

 .باشندها این داشمه باشند خاد 
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تفستتير  در آن .طتور استتهتتا اینفکتر یهودی .طتتور استتهتا اینایتن عقتب یهودی

و تآلينتاتی کته بترای ختود  دعایتاتن مطلتب ثابتت استت و در ایت ،تورات هم صبمف

هتر  اءاهلل بتودن وودّأ ،اءاهللنتاصالت اب ،اصالت انسانی نه تنها اصالت انسانی ،کنندمی

خواهيم کرد  بعدًا بحثکه در ارآن شری  این مطلب زیاد است  ،دکنند باشغلطی می

 .به مناسآات

یا ی م رک ،در کسی هم برود یهودی ب ودا ،دعوت به یهودیت ندارند هاا اینو لذ

کننتد آیتا ایتن از نستب استرائيب حستاب می ؛برود یهتودی ب تود یمسلمانی یا مسيح

از نستب ادتر و امتا  ،کننتدمی قآالاسم ،ادر از نسب اسرائيب است بسم اهلل ؟هست یا نه

ا ن رسميت سياسی پيتداصب که اآلغاسرائيب  در .کننداسرائيب نيست هردگ اآول نمی

بدهند به کستی کته هردتگ استرائيلی  یهودیغير ممکن است که شناسنامه  ،کرده است

 .ها هيچپس این ،نيست

استنمی  ،یعنتی عقایتد صتحيحه را ،ستتاساد فکنند اها میفقط کاری که یهودی

کته بتر  یکننتد کتب عقایتدهتا بمآتاران میاین ،عقاید مسيحی باشد از بعضیباشد یا 

کته آنو حتال  ،ایجتاب ندارنتد ،ستلب دارنتدفقتط ها این ،خنک عقيده یهودیت است

و ایجتاب کنتد  ،هاسلب کند باطب ،اهلل داشمه باشد االدعوت الی اهلل باید نقد ال اله 

فقط هر  .کنندفقط خراب می ،جنآه تلریآی دارند ،ها جنآه سلآی دارنداین. ها راح 

 دیتنختنک  ای دارد بترعقيتدههتر نتوع  ،ای داردعقيده ،به اسن  دارد ایهکس عقيد

پذیرنتد از فقط می ،آورندنمی تعقيده یهودی ی آنجا ،کنندیهودیت این را خراب می

 .هایهودی برایاین  .کسانی که از نسب اسرائيب هسمند

تترین و تترین و وستيگدارترین تآلينات و دامنتهمهم .طور نيسمندها ایناما مسيحی

 رچقتد .ها دارنتدت را از تما  ملب عالم بي مر مسيحیترین تآليناترین و جدیپرخرج

 ،چقتدر شتادرد دارد کليستاهای مستيحيت راستنت،چقتدر م ،هاچقدر کماب ،ملارج

 هتد،خوابعد جواب می دهد.د. اول درس مینویسسمی که پسمی نامه میهای پُشادرد

 ،دشان هسمنددادن با ت وی  کردن ادر در ک ور خو یبا جایگه مال .دهدبعد جایگه می

ای کته امکتان دارد مترد  را بته هتر طریقته ،عنتوان دادن ،شلصتيت دادن ،مقا  دادن

ای که در کب دویند مسيحيت است تنها عقيدهد و مینکندعوت به سوی مسيحيت می

 .این طرک بيایندبه  ایدب هسمند عالم باید اصالت داشمه باشد و دیگران هيچ

 ؟ها چگونتته استتتکتته تآلينتتات مستتلمان متتن چتته عتترض کتتنم ،هاو امتتا مستتلمان

 آن های انجيلی با آن خرافات و مگخرفتاتی کته درها بر محور انجيب و کمابمسيحی
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خوب را  ،دهندبد را به چهره خوب ن ان می .کنندتآلينات می ،هست و ایجاد کردند

و  هاکليستا ،هاخانتهو چتا  ها و رادیوهاادر تلویگیونآن ،دهندره بد ن ان میهبه چ

 ها از اصتب اترآن دورامتا متا مستلمان ،ها و ميگهتاها و مقا ها و شرابقها و عرپول

 .کنمتکرار نمی هسميم.

ها تورات را اآتول چون مسيحی ؛کنيمبا تورات ادر می هدر مقارنه ما مقارن ،حاال

 را هتم الآمته ی از آناستمم ،به عنوان شریعت موامته ،دارند نه به عنوان شریعت دائمه

ها وامتی مستيحی ،کنيمها صحآت میو لذا ما وامی در مورد مسيحی ،کننداآول نمی

 تتألي ها کردیتد ایتن را مستيحیآاایتان منحظته نویسند ایتن کمتاب مقتدس کته می

تتورات فترع انآيتاء  ،ملحقته تتورات استت اسفارخمسه تورات است و  اسفار .اندکرده

ب اکمت 59 ،فرعيته استت ناجيتبو ا است، چهار انجيب ،ربعه انجيب استأ اسفار ،است

ک تند زحمتت می .ها استتایتن کتار مستيحی .نتدیا بي مر در اینجا جمتگ کرد آًایتقر

 ،کننتدتآليت  می ،کننتدچا  می ،کنندشور می ،کننددات می ،کنندفکر می ،نویسندمی

 دهنتد کتهپتول میدسمی مدارس مسيحی در لآنان درست کردند  ،دهندت کينت می

مدارس مستيحی را از  .کم مسيحی شوندنند کمواها بروند آنجا درس بلمسلمانبچه 

 ، بترایکننتدبستيار اتوی می غيترهو  دِراستی نظر کماب و مدرسه و معلم و ت تکينت

 شتودمی ، یعنتیه دارندطلقاکثریت م وکم مرد  مسلمان که در لآنان هسمند اینکه کم

، متگ ذلتک درصد مستيحی بيست ،منددرصد مسلمان هس ه مادباالی  در لآناندفت 

هتا هتم ها بتوده کته ایتن جن حکومت و ادرت دست آنها است، حکم در دست آن

  .کننداین کارها را دارند می است. شده

شتریعت  رایتر و مسممرتر باید بتدارتر و اویکه تآيل  اوسگ و تآلي  دامنهآنو حال 

و شتریعمی کته در  ،بتاای استت ةیتو  القيامتإلتی شریعمی کته  ،شریعت خاتم ،ما باشد

اترن ایتن  چهتارده ،هردگ دست نلورده است ،لی این شریعت که ارآن باشدناموس اوّ

امتا  ،تفسيرهای ململت  ،های ململ های ململ  و نوشمهارآن موجود است و چا 

ت دیگران را اارائما  لذا و ،ممن ارآن حمی یک نقطه این طرک و آن طرک ن ده است

ن ارائمی استت ين هماآلمی رسول اهلل ح منذمه مسلّ ممواترهچون ارائت  ؛اآول نداریم

یک حرک حمی از نظتر لنتوی و از نظتر ادبتی و  یک کلمه .ستهموجود  ارآنِ درکه 

خواهنتد تواننتد متیای میکه به هر وسيلهنموانسمند کاری انجا  بدهند دشمنان ارآن 

 .تآلي  باید با ما باشد ترینپس مهم. این ارآن را از حالت وحی بيندازند
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علمتاء دونتادون مستيحيت  اافه وستکه بگردان ا کنیاألمرجا جمعية المرسلين این

 ةستن و إشترافهمبمعترفمهم  طآتوعنوشتمند کته الم ةنا  کماب الهدایت کمابی به ،هسمند

 ،سن اإلگ کماب ینابي ،کماب دکمر فندر آلمانی .اندنوشمه های دیگری همکماب، 1898

هتم در لآنتان  و اخيترًا ،انداستن  نوشتمه بر ردهای دونادوی کماب ،لمسيحکماب عآدا

حتداد بيروتتی کته رئتيس  رانمطت ،کماب به طور جمعی ولی به نتا  یتک نفتر چهارده

بتر کتب و هتا رانيتشتراک دارد بتر کتب مطإ ،استت بيروت است که رئيس کتب هارنمط

کته لآنتان مرکتگ  ،اورميانتهو خ طبه معنای دو  بر کتب شترق اوست و ،های لآناننيسهک

 چهتارده هتاایتن. بلکه بتاالتر از خاورميانته ،کب خاورميانه ایدعوت مسيحی است بر

اند کته ایتن سته کمتاب جتواب آن ارآن نوشتمه ردکماب به نا  اسماد حداد بيروتی در 

و آنچه را که بعدًا نوشمه خواهد شد بتر  ،کماب و آنچه را که اآنً نوشمه شده چهارده

بعد از  ،و لذا عقائدنا که در لآنان چا  شداست. نوشمه شده  یارآن اجاتمجحامحور 

 رد،ولی فایتده نتدا ،ریلمند دریا و دخریدن چون کليساها ؛تما  شد ،چند ماه تما  شد

 .چا  خواهد شدجدد این م ،فایده ندارد ریلمندریا  در

ه ذکر فی نّأال ینکر » األمریکن:دویند در کماب جمعية المرسلين طور میها ایناین

استت ایتن حترک خودشتان  «نهم ب رفإ» ؟چرا «ا ثاآل وانآياء اامرفاأل ضبع نّبأ ةالمورا

نستآت بته انآيتاء داده ، آن روز عرض کترد ، تورات امی که درثآآن وات  «نهم ب رفإ»

حمتی دناهتان عقيتدتی را بته انآيتاء نستآت  ،ترین دناهتانلذبدترین دناهان و ر ،شده

هایی نستآت ،های ممعتددنسآت ،انثبه او دعوتنسآت  ،نسآت زنا ،آت شرکنس دادند،

شود ل و اوباش نمیذبه ارا ،اند به طور مموسطل و اوباشی که ایمان آوردهذکه به ارا

بتت را  ،شتود دفتت م ترکچااوکد مسلمان نمی جبآسمانهای به الت ،نسآت داد

هتای عتادی یتا فترض کنيتد آد  .انتدها دادهها نسآت بته ستليمانولی این ،پرسمدنمی

خانتته  بتتهزنتتده استتت ایتتن زن را  اوآینتتد زن کستتی را بگيرنتتد بتتا اینکتته مستتلمان نمی

 صدر نت )ع( یبن یِستّ  داودنسآت به  .انددادهنسآت  داودبه  ، این رااورندبيخودشان 

 وجود است. متورات 

در  هتان را تحریفتًادنا ،خودشتان آزاد ب توند؟ بترای اینکته اندها را آوردهچرا این

 یَْكمُآُتونَ لِلَّتذینَ فَوَیْبٌ»کنند تحری  می ،کنندهای مقدسه آسمانی جعب میممن کماب

آُوهُ» 1«اللَّتهِ عِْنتدِ مِنْ هذا یَقُولُونَ ثُمَّ بِأَیْدیهِمْ اْلكِمابَ  مِتنَ هُتوَ متا وَ اْلكِمتابِ مِتنَ لِمَحْستَ
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یکی  ؟کنندمیاین کار را  چرا 1«اللَّهِ عِْندِ مِنْ هُوَ ما وَ اللَّهِ عِْندِ مِنْ هُوَ یَقُولُونَ وَ اْلكِمابِ

آزاد در دناهتان خودشتان اینکه  است ترو در بعد دو  که مهم ،ت استادشمنی با نآو

 .د درفتدوید داومی ؟ایگوید چرا زن شوهردار را درفمهبادر کسی  ،باشند

  بتتا بعتد دیتتد روی پ تت ،ن ستمه بتتود )ع( دتتتورات دارد کته جنتتاب داو صدر نت

ر کوریا فرمانتده کتب ل تا ،وریا بوداو این زن  ،کنداش زنی برهنه غسب میهمسایگی

چتون دیتد او  استت. مطلب خيلتی غلتطچون معاذ اهلل باید دفت  ،معاذ اهلل .بود داود

ستليمان از او  ،بستمر شتداو را به سوی خود خوانتد و آورد و بتا او هم ،بسار زیآاست

 .ممولد شد

حستب نستآی کته  کند و برگنا معرفی میالولد  ،تورات راسليمان  ت؟سيسليمان ک

پتس  ،از طریت  متادر ،استت )ع( داودعيسی از فرزنتدان  ،دارد )ع( انجيب برای عيسی

تورات هست که فرزند زنا تا ده پ تت  صدر ن و ،گنا خواهد بودالمعاذ اهلل عيسی ولد 

ه ردترا نلواهتد دیتد و حت  نتدارد در جو تا بي مر هردگ روی شایسمگی و مصتلحت 

تورات و انجيتب حت   نصویعيسی طآ   طور است.عيسی هم این .خداپرسمان بياید

 ؟خداپرسمان شد زعيمپس چرا  .ندارد در دروه خداپرسمان بياید

ایتن  و دیگتران، (ع) نستآت بته نتو  ،(ع) نستآت بته لتو  )ع( یا نسآت به سليمان

علی ضع  » :دویددذارد و میسرپوش میها ین نسآتروی ابعد  ،دهدها را مینسآت

 اندناهانآياء معاذ اهلل همه ه سلآی که این آجن ،جنآه سلآی ،این یک «ةآ ریالطآيعة ال

استتت، ها داده شتتده در تتتورات و در انجيتتب ایتتن نستتآت ميهستتم و متتا معمتترک ،دارنتتد

و  ،  استتطآيعتت ب تری ضتعي «ةآ تریالطآيعة العلی ضع  »جنآه سلآی  دویندمی

مقار فا و» است: یبعد ایجاب. شود رتکبمقمضای ضع  این است که همه دناهان را م

عالم احمياج دارد به یک کستی  «نمائجهاو  ةیللصهم من اللطيئ کریمٍ لی فادٍإالعالم 

العصيان و طآيعی العصيان است از دناه نجات  یکه فداکاری کند و این ب ری که ذات

 است.سنگينی  حرکاین  د.بده

و مسيح در جنآه رو  پسر خداست و در جنآه جسم  است دویند آن فرد مسيحمی

دویند می آب است، هم اصب آنالقدس که  و رو  ابنو لذا در اب  و ،پسر مریم است

و  ،وارد شتد در جستم متریم الوهيت،کرد از الهوت  نگولاین  ،یا در اصب آب أبکه 

یتک جهتمد  ؛پس عيستی دودانته استت .عيسی ممولد شد ،ممصب شد به جسم عيسی
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 ال»: دویتدمیاترآن و لتذا  کترد لتولحدر رحتم متریم جهت الهی است که خود ختدا 

 ،انتد بتر ایتن سته موضتوعکرده رکيتگهتا تایتن ،نگویيتد 2«ثَالِتثُ ثَنَثَتةٍ» 1،«ثَنثَتةٌ تَقُولُوا

؛ عتدو لذا متریم متادر خداستت در دو ب ،خدای اصب وارد شد در رحم مریم دویندمی

و  ،عيستی شتد ستمیکی عيسی و یکی خدا هم که وارد رحم مریم شد و ممصب بته ج

است، رو  دویند ها میآنبعد اول خود خداست که  ،جا خدای دو بعدی ممولد شداین

وَ الَ » ممولتد شتدمستيح  :و بعتد دو  ،نته رو استت جسم  نه ،دویيم رو  نيستما می

 بعدًا بحث خواهيم کرد.زیاد است که  هااز این حرک «لَكُمْ تَقُولُوا ثَنَثَةٌ اْنمَهُوا خَيْرًا

اش فتداکاری آیا با جنآته الهتی .جنآه الهی ودویيد جنآه ب ری دارد شما می]...[ 

پس خدایی  ؟ند پاک ب وندهسم عصيانلها که ذاتی اخدا خودک ی کرد تا انسان ،کرد

 -بته اتول شتما-نتدش در جنآه جستمی خودک تی کترد کته فرز ،یا نه .در کار نيست

-متیو  ،تسليم دار شدن خود را ملعون کردوسيله ه بعيسی خود را تسليم دار کرد و 

که ترک واجآات شریعت الهی و شتریعت عمتب باشتد  موسنا شریعت لعناتکب دوید 

 .شوندمیجا تما  مسيحيان آزاد بعد یک ،شودبه او منمقب می

رو  ختود را فتداکاری کترد پتس الهتی اله بود کته در  ؟ب ر نآود ومگر ا يمدویمی

 وانگهتی الته مگتر الز  استت خودک تی کنتد تتا دناهتان .دویيتدکه شتما نمی ؟نيست

ادتر ب تر ذاتتی  ،یتا ب تر بتود ،کتاری نتدارد ،بل تدب میوخت ؟دواز بين بتر بندداند

 .است روطمسيح هم این جسمالعصيان است 

هایی است که در کب تاریخ هفخراترین خرافهها درست کردند که این خرافه رااین 

سفانه أو مم ،جمگ شده است مسيحيتدر عقاید  که زیانات باطله و عقاید باطله است

اسنمی این مطالب هست که بایتد  عقایددر  .این مطالب هستهم در روایات اسن  

 .بعدًا بحث کنيم

عتذاب  نمتایجد «نمائجهتاو  ةیللصهم متن اللطيئت کریمٍ لی فادٍإمقار العالم فا و»

 ،یيتدافرممنحظته می «و ستليمان داودابراهيم و موستی و  خطأإذ إ ا عجبم و»است 

و  داودالعگ  مثتتب اولتتو تتتالی تلتتو یئانآيتتا ،العگ  ماننتتد ابتتراهيم و موستتیاولتتو ئیانآيتتا

ها دوید عجب نيست که اینمی ،یماهذکر نکردما  و هسليمان با چند نقطه که ذکر کرد

 خواهيم خواند.حاال بعد  ؟دویدمی هبعد چ ،خطا کنند
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شتنآه روزه پنج ،عيسی وامی که تسليم دار شد و به وسيله دار ملعون شد یددومی

 األمتواتبعتد روز یک تنآه از دار  ،رفتت بته األمتوات دارمستمقيم شتنآه روز پنج ،بود

 آمتدبيترون  واتماأل نآه از دار کروز ی ،ديرندروز یک نآه را عيد می ، فلذامدآ بيرون

مستمقيم  ،انآياء دناه کردنتدبياورد. از جهنم بيرون را که انآياء  جهنم رفت مسمقيم به

چون تتا حتاال  ؛بياوردبيرون را از جهنم  یکی اینکه انآياء :رفت به دو جهتجهنم  به

 .دناه کردند به حساب تورات چون ،در جهنم بودند

مسيحی هر  الآمه. دنبو به شر  مسيحی ،دو  اینکه بعدًا هر کسی هر دناهی بکند

 .داشمه باشد کتافی استت ثليثفقط عقيده به صليب و ت ،هر دناهی بکند ،غلطی بکند

براین ناب ،مسيح به جای همه درفت ،هایی که جسم ب ر دناهکار باید بآيندتما  عذاب

مگتر  .آزاد هستمندها آزاد نيستمند مستيحیاتدر هتا اینیهودی و لذا آزاد هسمند.همه 

چته دارد چته  ،ولتی یهتودی نمتاز دارد .سرائيلی که مطلب دیگری استتهای ایهودی

طتور ها بلواهند درست هم باشند ایناما مسيحی. درستهای یهودی ،چه دارد ،دارد

ا  و عرق وزنا و ل است. شده یاانون ،رسمی شدهدر ميان مسيحيت و لوا  زنا  است.

و  ،رونتدکليستا می به ز یک نآهروها دهند و اینانجا  میو خورند و زهرماری را می

الز  نيستت ، خيلی ستاده. الآمته آن هتم فروشندخرند و جهنم را هم میبه ت را می

-عرض میاشارتی است که  هااین .هامسيح این کار را کرده به عقيده این رای اینکهب

  .شو بعدًا وارد میکنم 

بتا در جواب این حترک  المنامر که نویسنده این کماب باشد و ما داریم «مرالمنا»

نزمتة المرستلين م معيتةجال ةمقالتالکر من هذه سمناول ما ن» .کنيمصحآت میها این

کتتدا  نفتتس را نفتتس متتنز  انستتان استتت. کتته  ایتتن ادعتتا را داریتتد« لننستتان التتنفس

نفتس امکتان استت  ؟دویيتدمتی دویيد یا نفس امکان رانفس عصيان را می ؟دویيدمی

؟ دا نآودن و ممکن الوجود بودن منز  با نفس عصتيان استتولکن نفس خ ،بسم اهلل

 ؟است این از کجا

 .دویند چون آد  اول عصيان کرد پس فرزندان او ذاتی العصتيان هستمندها میاین

، ذاتی هم نآود اخمياری بود ،ک بود آد  اول عصيانی کرد عصيان کوچدویيم اوالًمی

ادتر  ؟کتار دارد هچتبه فرزندان آد  بود، چه و ادر آد  اول هم اخمياری نآود  وانگهی
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اش هتم بایتد بچته حممتًا ،ابولهتب بتودادتر معتاذ اهلل لو و ،یک پدری یک دناهی کرد

 1.«یُْلرِجُ اْلحَيَّ مِنَ اْلمَيِّتِ وَ مُْلرِجُ اْلمَيِّتِ مِنَ اْلحَيِّ» خير؟ ابولهب ب ود

جنتاب  بود.خور رقیکی اما  نهم شد و یکی هم ع .دو فرزند داشت )ع( اما  رضا

ایتن ذاتتی العصتيان  .او کافر و م رک بود صلآیپسر بود. نو  اولين پينمآر اولوالعگ  

بتاال کته مستيح را بترای این چيننتدتما  ایتن مقتدمات را می ؟آوریداز کجا میشما را 

ون این بحث را فکيدر  دارد. یاد  استانجيب  نصدر خوانيم، حمی می بعدکه  ،بآرند

-مسيحی می ،یک فاتحه درفمه بودند برای یک نفر مسلمانکه  کيفون لآنان .کرد می

آینتد. از متن همته متی ،آیتدمتی هچت ،آیدی میسنّ ،آیدی میزودر ،آیدیهودی می ،آید

که اینجتا  )ع( مسيح یدفمم ما برای احمرا  به مقا  ادس .شما صحآت کنيدخواسمند 

 .دور کنيم )ع( مسيحا از ر ءاین افمرا باید ،هم ت ری  دارند ينيحيمس

و أنا  هم سرّاق و لصویکلّ یمن اآلؤوا جا نکب الذی» :را دارد صدر انجيب این ن

، لصوصتندو نتد دآمدند همه دزاآنً همه انآياء که است. در انجيب  این« باب اللراک

خرید   خود به  را من جهنم  .فداکاری کرد برای اینکه من «و أنا باب اللراک» ؟چرا

: صتاحب مجلتس دفتتیتد  بعد که بحث تما  شتد د ها نجات پيدا کنند.این ههمکه 

 ن تدیم کتهدعوت  ما و،تا آخر عمرت شما ساکت شدفمم  چه بود؟ هااین صحآت آاا،

کته شما  مسيح بگردوار ها بگویيمبه مسيحیخواسميم می .طآ  ميب شما حرک بگنيم

-متین اميتدهتای چالهمثب الت این است که ایننگد شما  ،نگد ما خيلی بگردوار است

 .دهدها فحد میبه الت ،دهدفحد می ،کددوید نفساش میهمه ایسمد،

هتم سترّاق و کلّی متن اآلتؤوا جا نکب الذی»دوید می چطورمسيح پينمآر بگردوار 

دتویيم: میهتا بته آنکنيم. ما اینجا ؟ این را بعدًا عرض می«و أنا باب اللراک لصوی

حيتث  ،التنفس لننستان ةالمرستلين منزمت ةيتمعلج ةمقالتالن هذه م منکراول ما نس»

بلتگو   لته ةنته ال صتلأ إال نتاا فيته هنتفن کن  ل ؟الحدود مکان واإلالنفس لو کان هو 

 .ور استطادر این نفس باشد این «صيانعال

نفس امکان عصيان  ،یعنی نفس عصيان ،انسان نفس دارد «عصيانهو الکان  و إن»

 ؟چترا «نستانو بين اإل هبين ةمنزمالما هی فعصيان الکان هو  إنو »يان یا ذاتی العص

و ختدا  ،و الزمه ذاتی انستان عصتيان استت ،شود که خدا انسان را خل  کردهمگر می

 تکتوین کترده استت. با ت ریگ و تکتوین ۀاضاکه این من ؟نهی کنداز عصيان انسان را 
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انستان  ،شتودنمتی وان.آجر نماز بل :بگوید بعد آجر خل  کرده و یکخدا مثب اینکه 

 ؟آیتد دیگترچتون ذاتتی از ختدا می ،العصيان خلت  کترده خل  کرده و انسان را ذاتی

اطاعتت  ،انستان :دویتدعصيان خل  کرده و میالانسان را خل  کرده و انسان را ذاتی 

این تکوین که ایجتابی  این نهی که ت ریعی است با. از شيطان نکن تآعيتانسان  ،کن

 .دنبا هم تنااض دار است

 إنّهتب ف»بته معنتای مجآتور استت.  رمستيّ «؟صتيانعفتی ال رٌاالنسان مستيّ إنّهب ف»

ادتر  «عصتيان فتنإذًا  ،طناتًاإن یمرکته أ کنحيتث ال یتممّبصيان عفی ال رٌاالنسان مسيّ

دناه یتا مجآتور استت در  درادر انسان مجآور است  ،نيست عصيانیپس  ،مجآور است

بته در جایی است کته چون عصيان عصيان؛ طاعت است نه عصيان نه طاعت  ،طاعت

متاذا ف ئتذٍو بعد لمکليت  اطناتًال افگٌحيث الجآر ر» کاری را انجا  دهد.اخميار انسان 

ستو   ،رودعصيان است ذاتی کته از بتين نمتیالادر ذاتی  «حين ذاک؟یفيد فاد الکریم 

ادتر  ؟باید عصيان کند يد حممًادویمی هادر ذاتی العصيان نيست که شما چ .که ندارد

و ثانيًا ادر مجآور است  ،اوالً این مجآور است ؛ذاتی العصيان هست اوالً و ثانيًا و ثالثًا

ایتن منمقتب بته هتر چته، و ثالثًا حاال عصيان کرده است و فرض کنيتد  ،عصيان نيست

 .شوداش به عنوان اجآار نمیذریه

يير اإللهی الفطری سعنه المن یرفگ أيان العص نع ًانسان معصوماالیجعب  إنه فهب»

با آن به  کریم دی؟ این فاستکریم چيی این فاد ؟د بگویيديخواهمیاین را  «فی ذلک

 .شودکه نمیاین ؟دهو  ارار میمعصاز دناه ان را ساین ان ،دار آویلمه شدند

يما عصيان فی االنستان و ال ستال ةلکثر»چون دناهکار زیادند  «الآدیهة تعارضه و»

ستردبير  .هتا بتودکه پولس ستردبير ایتن «ناموسال ةشریع خالعمقادهم نس لثالوثاهب ا

 هر کس به شریعتِ ،تهدید کردپولس و حمی  ،برطرک شد بود که تما  دناهان جسمی

مات تتورات را یعنی واجآات تورات را واجب بداند و عمب کند محرّ ،عمب کند ،عمب

تهدید  ،کندتهدید می .ندارد ربای از ملکوت بهره این اصنً ،ترک کند   بداند ومحرّ

 که چه.کند تهدید می د،کند زنا بکنيتهدید می د،نيالونکند نماز می

الناموس ثم لو کان الفداء  ةمداهم من لعنفن المسيح افی ما ی مهون أل حرارٌفهم ا»

. رودز بين نمتیاکه ذاتی  «؟و بين العصيان هبين ةذاتيال ةمنزمالین أف ،م االنسانعصت

اینکته ذات ختدا را تآتدیب کردنتد بته  «لتهاإلذات  والنستان کمتا بتدّاالذات ل ًاتقدیرأ »

طتور کته همتان .دمتآبه صورت انسان در ،در شکم مریم نگول کردت الوهيخداوند از 

 ؟ذاتی تآدیب ب ود ؟خواهيد تآدیب کنيدانسان را هم می ،خدا را تآدیب کردید
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حيتات  استت. حيتات الایمتان هحيات جدیتد «ةجدید متهفی حيا ا وعيی و لکی»

 طتتور هستتمند کتتهایتتنها ای از صتتوفیعتتده .هامنين مثتتب صتتوفیِمتتولتتی بتتا الایمتتان 

 .ستی نيماهر مطلآ .خوردمی لباش به اهمه وینددمی

نتوع  متن هلصتأیرفگ المکلي  و یسم إن الفادیا   یمدعال ةمنزمال  عد ةفهذه آی»

لمکلي  ل و لکی ال یآقی موضوعٌ .النآيون ابه أتیلمی احکا  االعلی  قضیاالنسان و ی

 ،دوید اصنً تکليفتی در کتار نيستتادی میف ،کنداین کار را می یفادیا  «فن عصيان

حتاال کته از بتين بترد  بنتابراین  ،از بين برد من  که خدا حکم کردهرا  یاصنً تکاليف

یا دناه است  رفت،دناه نيست که تکلي  یا  ،نيست یا منمها نيست أیا مآد ،نيست أمآد

 .خودش صليبکند با این ه میزالجناب عيسی این دناه را ا و

و  صليبعن ال آحثعند ال هنا القول فيلفه العقب و الدین کما فصیّگی ةخراف هفهذ»

فتن »اینکه شکی نيستت  «لناأعماانفسنا فی من خميار اإلجد ننا إن ثم اخيرًا ،الفداء سرّ

ننتا ال ننکتر أن ال تهوات النفستية ، أجتب إعصيانالترجعنا الی  ةًنفسنا ضرورأجد فی ن

توانتد می ،ستتنيدعتوت ضتروری  ،ولتی دعتوت است، اآول «رلی الفجوإتدع االنسان 

 .انسان ترک کند

 ر شتهوات التنفس وستاتادر علتی ک ،متن داختب الهتیٌّ لکن العقتب و هتو ستفيرٌ و»

 ال ستيما اذا کتان مممتازًا و»ميار را ما داریتم این اخ « رعال عقب والحدود بدیدها حت

 ،مثب آد  و ستایر نآيتين از زمتان رستالت «همدیده و عصمسفائه و تطصاب ربّال ةبلير

 .اآلد مطلآی است که فرق دارد

 سمحيبو ی»در حالی که خدا معصومد کرده  «فن یقمرک صاحآه ذنآًا إذ ذاکو »

امتا  ؛دنتاه کننتدمنئکه هردگ ممکن نيست  ،مثب منئکه «خميارإلبا ةًاسمحال هذلک من

 .کنيمالآمه اینجا بحثی است که بعدًا صحآت می است. اخمياربه 

ه و من شترِّن ال یتعلی خلقته مَتأن یأتمن ن مِ أعدلو  گّاهلل سآحانه و تعالی اع و»

و بترخنک  ،برخنک عدالت استت این برخنک امکان اشرک است و ،شودنمی «ضرّه

بتر  ،هی است کته خداونتد امتين ختود اترار بدهتد بته عنتوان رستالتعلم و رحمت ال

که خودش حدااب اصتور کسی  یا است. که خودش خيانمکار ، کسیبنددان دمراهد

 .کندمی

مِمنی هيچ  ،بلکه بدتر «رالفجو و ةضنلهم فی المن هو مثل رعی علی عآادهفيسم»

بترار األخيتار األ صتطفاءا نعرب تآارک و تعالی یعجگ ال إنفهب » بپرسمد.آید بت نمی

علتی  حججتًاولکی یکتون » ؟تواندنمی «عليهم سلطان ليس لل يطانمن عآاده الذین 
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 ةحج مممّف ،ليهمإیوحی ما اوالهم و أعليهم ب جکما هم حج الصالحةعمالهم أخلقه ب

 «.الجهاد  اهلل علی عآاده من ش

ال اآتب نوشتمه ستی ست دودچون این کماب در حت ؛تفسير دارد فرای باادر عآارت 

 دانيد.است و شما میتر تفسير اوی ، الآمهشده است

توانتد نمیاصتنً ختدا  «یآيصتلداء الالفت ةفتی خنفت حصورةٌتعالی م هادرت إنّا  »

ایتن چته ختدایی  .بنددان را بآل د مگر اینکه خودک تی کنتد یتا فرزنتدش را بک تد

 .تمتا  شتد دیگتر  .بل يد دویددناهکاری را بآل د می کهر کسی بلواهد ی ؟است

بتح کنتد تتا بل تيده ذاش را بچته ؟بل تيده ب تود اوخودش را بک د تا  ،کند نمحارا

 ؟است عاجگیاین چه خدای  .شود

ن عت عتاجگٌ إذ ذاک ی فهتوآيصتلداء الالفت خرافتةفتی  حصورةٌتعالی م هادرت إنّا  »

 .یبآه ایجانه در جنآه سلآی و نه در جن ها درست کند،تواند آننمی« اسمصن  عآاده

-آندر جنآه ایجابی که  .خدا بآل د ود نتوبه کنهسمند، در جنآه سلآی که دناهکار 

 .ندنخميار که دناه نکباإل ًامعصو  کند عصممها را 

مسيح  دویيدمگر شما نمی«. عن لعن نفسهخری أ ةالمسيح الذی هو عآار نا بلعالّ»

فدیه د مه است کته بته  تپس مسيح ما را از لعنت شریع ؟خدا مسيح است خداست و

لعنت کرد که لعنتت از بنتددان  رامعاذ اهلل خدا خودش  یعنی ،شد لعنتمورد  جای ما

 .برطرک دردد

لطت  ان اهلل لا بتدليب انن العقب یرشتدأفکما  .حکامه کن ثم کنأالقضاء علی  و»

جًا حج وافيکون ،داءن الرع همیصدو الناس الی الهدی و ادعوکی یل رسب رسنًأتعالی 

فتی  تآلينته و ی التوحی ولتگو  عصتممهم فتی تلقّتیدلّنا إلتی کذلک  عليهم،منه بالنةً 

بلکته حجتت  ،عمب بر اول رجحان ندارد ،اول بر عمب «عمالهم علی سواءأ هم ولااوا

 .هر سه بعد در هسمند

 وَ ْلآِرِّبِا النَّاسَ تَْأمُرُونَ أَ« »مرفون اآلثا قنفسهم یأم ه ان اهلل تعالی ارسب رسنً وفل»

 «تَعْقِلُونَ فَن أَ» ،بدتر مسلره است اینکه 1«اْلكِمابَ تَْملُونَ أَْنمُمْ وَ أَْنفُسَكُمْ تَْنسَوْنَ

لنتاس ل أدعتیمرفون اآلثا  کان ذلتک قنفسهم یأم ه ان اهلل تعالی ارسب رسنً وفل»

متا ادتر اکته ایتن بتد استت، د نتکند فجتور کن رهاها را آنطور نيدر هما «رلی الفجوإ

ختود ولتی  ،دنتکن ز فجورند و نهی انها را دعوت به ح  کنماینددانی بفرسمد که این
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ادر  .دهدمی سوقاین بي مر مرد  را به فجور  ،کنندعمب فجور  به ح  را ترک کنند و

 متا ادترا، خوردعرق می، کسی هم نيست ،خوردخانه عرق میعرق درخوری عرق کی

 دویتد:می، دفت نلور ،خورد و خورد و خورد ،آنجا رفت به معاذ اهلل یک عالم ربانی

 .خوردبه جای یک شي ه دو شي ه میخواهد ب ود؟ از این میبي مر 

این پ ت « ر العاصينزألن ذلک ی دّ أ ینهی عن المنکرفاعب المنکر ليس له أن ف»

 همدعوتما علی  ةفی ما هم یقمرفون زیاد ةًو حج ةًفيگیدهم او» .کندها را اوی میاین

: او که انجا  داد من به ددویمی ، این همهوای خودشان «لی هواءعهواء  أهواهماليه 

 .دهم، طوری نيستانجا  میطری  أولی 

گ المنکتر مت عتنالنهتی  المعروک وبتفی األمر  إن القرآن مگ تئاکيده القيّمة ذلکل»

فساد  وا عنه؛ ألنهنهَن یَأمنکر الفاعلی  یفينه ،مروا بهأن یأذلک ینهی تارک المعروک 

وْنَ وَ بِتاْلآِرِّ النَّتاسَ تَتْأمُرُونَ أَ» :حکا  اهلل تعتالی و کمتا یقتولأب ةریلسعلی فساد   تَْنستَ

 لِتمَ آمَنُتوا الَّتذینَ أَیُّهَتا یتا» ،44 بقتره آیته« تَعْقِلُتونَ فَتن أَ اْلكِمتابَ تَْملُونَ أَْنمُمْ وَ أَْنفُسَكُمْ

 .3و  2آیه  61سوره  «تَْفعَلُونَ ال ما تَقُولُوا أَنْ اللَّهِ عِْندَ مَْقمًا كَآُرَ*  تَْفعَلُونَ ال ما تَقُولُونَ

به معروک شتر   امر ابدر ب :فرمایندواست که میافم نوعالآمه این فموا ملال  با 

و در باب نهی از منکر شر  وجوب  ،به معروک عمب کندخود  ،مرآنيست که شلص 

الآمه اینجا اخمنک است بين  .ود ناهی منکر را ترک کندنهی از منکر این نيست که خ

 .ای از بنددانفموای خدا و فموای عده ،دو فموا

نه به خاطر اینکته امتر بته  ،که ترک کردنداست  به خاطر این ها،بازخواست این -

 کنند.مینمعروک 

ادر کسی فرض کنيد که نهی  .ور استذاین جمگ مح است. به خاطر جمگ ،نلير -

 یتک .کنتدنمی از منکتر نهتی امتا ،دهتدخودش هم منکر انجتا  متی ،کندمنکر نمی از

به کسی هم  ،خورد معاذ اهللعرق می الپ الپ دارد ولکن همين کسی که دارد عذاب

ایتن نهتی از  ،ایتن دوبلته استت عذاب .مسلره است ،دوید نلورخورد میکه دارد می

ایتن بحثتی  .از نهی نکردن از منکتر استتباالتر  و ،حرا  است ،حرا  است اصنً منکر

 تآصترة الفقهتاء بتهشتما  ،دذشتت مفصتبمنکر  امر به معروک و نهی از در باباست 

 . بحث شده است مفصب یيد. آنجامراجعه بفرما

آن یک واجب برای خودش است، امر به معتروک و نهتی از منکتر واجآتی جتدا  -

 است. 
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و شتما  ،ی تتارک الصتنة استتاین جتایی کته شلصت ،  است دیگرااین جا حر -

چترا تتو دویتد می ،بعد به یک کسی که در کنارش هست بگوید نماز بلوان ،نيدادمی

 تو بلوان. ،دوید نهخوانی؟ مینمی

 شاید او اصنً نداند. -

 .بحث داریم دنادکه می چيگی آن ،بحث نداریم که نداند ادر -

نتد کته ایتن ادشتلص نمی وامی آنکه کنيد را شما اآول می آن ک بلدیپس  -

 . نيستیا تارک الصنة است شلص 

 ایتتن بحتتث استتت. بلتتد هستت جتتااین چتتون .کنماآتتول نمتتی وجتتوب آن راآنجتتا  -

اخمنک حممی موضوعی است که در باب امر به معروک و نهی از منکر آن چيگی که 

ی نه امر و ، یا جوازنهی هست همين است که آاایان چهار شر  از برای وجوب امر و

 ، در حتالی کتهاند هستتها را دفمهبعضی از شر  .نيست هاء آناین جگ ،اندارار داده

اترآن  ،انتد شتر  نيستتها را دفمهبعضتی شتر مثنً جواز تأثير شتر  نيستت.  ،نيست

 «.بِاْلآِرِّ النَّاسَ تَْأمُرُونَ أَ»دوید شر  هست مثب همين که می

ولتی  ،کنتداصتنً نهتی می« عنته إفستادًا و اد یعدّ ملالفة الناهی فيما ینهتی اهذ»

کترد ادتر نهتی نمی ،ستتافساد ا این اصنً دویدمی ،کندعمب می ی راهش آن مندخو

ادتر ایتن نهتی کنتد چيتگی را کته ختودش  یولت ،خودش در فساد بود ،کردمیافساد ن

 1«.بَعْضٍ فَوْقَ بَعْضُها مُلُماتٌ» است یعنی فسادادر حقيقت این  ،است مقمرک

وَ مَتا أُرِیتدُ أَنْ أُخَتالِفَكُمْ إِلَتى مَتا »ه اومت ًاملاطآ )ع( نآیالن شعيب ع حکیا یکم»

شتما چته را خواهم ملالفت کنم بتا آنمن نمی ،محرمات «مَا أَْنهَاكُمْ عَْنهُ» «أَْنهَاكُمْ عَْنهُ

ْصنَ َ مَا إِنْ أُرِیدُ إاِلَّ اْلإِ» دوید:. بعد میکه من هم آن حرا  را عمب کنم ،کنيدنهی می

ختود  تترک  ،متن اراده اصتن  دار  افستاد استت. چيستت؟اصتن   مقابب« اسْمَطَعْتُ

 أَنْ أُریدُ ما وَ»که دو  نيست آن جهت ولکن  ،کنمو شما نهی می ،کنم محرماتی رامی

مَطَعْتُ وَ  عَْنهُ أَْنهاكُمْ ما إِلى أُخالِفَكُمْ نَ َ مَتا استْ مَتا تَتوْفِيقِي إاِلَّ بِاللَّتهِ إِنْ أُرِیدُ إاِلَّ اْلإِصتْ

 . 88هود آیه  سوره «عَلَيْهِ تَوَكَّْلتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ

متن درس نلوانتد ،  دویتد:اش میآد  به بچهمثنً به این شکب باشد.  ادر یعنی -

 .شما بلوانيد که خوشآلت ب وید

                                                           

 .40. نور، آیه 1
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ر ما د است. از دور خارجاصنً پس ، خارج است نهی از منکراز باب اصنً که آن -

 خاصه است.در جهت ، آن هم کنيمباب مکلفين داریم بحث می

ا . ولی کار را نکردهاین بگوید من ضعي  هسمم  در مورد دناه هم ممکن است -

 شما این کار را بکن. 

 .همين دیگر -

 این تمسلر نيست. -

 نن د، صحآت تمسلر نيست، فقط یا تمسلر است یا ادر تمسلر نآاشد اصنً ای -

 [...] نهی


