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رسالت (شرک آدم و حواء)

رد عقاید مسیحیان درباره مسیح (ع)

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
وظیفههه مفلفههان حههداب دو بُعههدا اسههت :بُعههد اوس سههاخون خودشههان ب هر محههور
راهنمایی وحی حضرت حق سبحانه و تعالی است و این ساخون خهود نیه داراا دو
بعد است که بُعهد سهلا اسهت و بعهد ایکهاب کهه نقه

«ال الهه اال اه» در که ابعهاد

عقیدتی و احفامی و درونی و برونهی .بُعهد دوم ،همهین نقه

سهلا و ایکهاب اسهت

نسبت به دیگران ،که کمبودهایی دارند یا بصورًا و یا تقصیرًا ،پیاده کردن این دو بُعد
انسانساز کما یرید اه در دیگران« .وَالْعَصْرِ * إِنَّ اْلإِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ إِلَّها الَّهیِینَ آمَنُهوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» بعد اوس و «تَوَاصَوْا بِاْلحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ» بعد دوم.
این دو بُعد ،در غیر پیامبران ،زمینه عادا است و اما در بعد پیامبران زمینه بسهیار
عالی است .مفلفان که به مقام رسالت نرسیدهاند و یا نخواهند رسید ،ایهن دو بعهد را
بر حسا اسوعداد و بهر حسها سهعی و کوشه

واوهر خهود ،بایسهوی انکهام بدهنهد و

همیشه هم مشغوس تهیه این دو بُعد باشند که «یا أَیُّهَا اْلإِنْسهانُ إِنَّه َ كهادِ ٌ إِله رَبِّه َ
كَدْحًا وَمُالبیهِ» 1کد در «ال اله» و بعدًا کد در «اال اه» در ک ابعاد ربوبیت تربیوی
نسبت به مفلفان.
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اما پیامبران الهی ،بُعد خودسازیشان ،بله است در میان ک ابعاد خودسازا .من و
منها و شما و شماها خود را بسازیم ،هر چه بسازیم به مقام عصمت ربانیه که مقام
رسالت و نبوت است نخواهد رسید .اما ما وظیفه داریم بهه انهدازه بهدرت و امفانهات
خودمان علی ضوء الفطرة و العق و الوحی ،خودسازا را آغهاز و انکهام بهه سهاخون
دیگران کنیم.
نسبت به پیامبران الهی ،اوس خودسازا در بُعد عصمت بشرا ،بعد خودسهازا در
بعُد عصمت ربانیه ،بعد ساخون دیگران «إِنَّ لَ َ وِي النَّهارِ سَبْحًا طَهویالً» 1در صهورتی
این سَبح طوی و شهناورا رسهوساه (ص) در ابیهانو

مهوام مهوالطم امراههان ،در

جهالتها و در شهوتها و در بصورها و در تقصیرها ،در صهورتی ایهن سهبح طویه
امفان دارد که شناور خود شناار باشد .اار شناور خود شناار نباشد ،خهود نیه غهر
میاردد ،تا چه رسد به اینفه غر شداان را از غر شدن نکات دهد.
این مقدمه براا این جریان بود کهه ،همهانطهور کهه مها نسهبت بهه خودهایمهان و
نسبت به دیگران بایهد دو بُعهد نفهی و اابهات را داشهوه باشهیم ،بهاالتر از ایهن تفلیه ِ
سنگینتر و واالتر ایهن اسهت کهه نسهبت بهه رهبهران معصهوم ،چنهین و چنهان باشهیم.
نسبتهاا ناروایی که به پیامبران ب رگ الهی دادهاند به سند وطرت و عقه و وحهی
دوع کنیم و وضائ و مقامات عالیهاا که وطرتًا و عقالً و کوابًا و سنوًا ،وحیهًا بههطور
کلی ،از براا رهبران رسولی و رسالوی هست اابات کنیم.
اروهی هسوند به جانا مخال میروند .کسانی که میخواهند از نظر عقیدتی و
یا از نظر عملی ،هماناونه که بب از رسالتها امراه بودهاند بهه امراههی خودشهان
ادامه دهند ،اینها خوشبخت هسوند که پیامبران ب رگ الهی هم از نظر عقیده منحرف
باشند ،و لیا در تورات تحری ها شده است ،و از نظر اعماس نی منحرف باشهند و لهیا
در تههورات و انکیه هههر دو و در تههورات بیشههور و در انکیه در جهههت دیگههر ،نسههبت
انحراوات عقیدتی و عملی به انبیاا الهی داده شده است.
واا به روزا که بگندد نمک .نمک طعام ک طعامهاا مفلفان ،از نظر شهرعی و
از نظر معرووی و عملی ،عبارتند از رهبران رسالوی که پیامبران الهی هسوند .ااهر یهک
نفر آخوند مح  ،مکوهد ،روضهخوان و مدا او ،انسان به وفهر بیایهد کهه ایهن آدم
امراه است ،اار کسی حرفهاا او را بشنود امراهتر میشود .و این یک راه شهیطانیِ
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اسوعمار است در بُعد اسوعمار و راه حمابویِ کسانی هسوند که نفهمیده مطالا غله
را ببوس میکنند.
روایات توراتی و انکیلی و آیات توراتی وانکیلی و روایات شیعی و سنی ،یها ههم
شیعی و هم سنی ،کهه نسهبتهاا نهاروا بهه پیغمبهران ب راهوار الههی دادنهد ،وظهای
مفلفانِ به این رسالتها چند بُعدا است .ههر کهه بهام
مقام

بهی

بهرو

بیشهور .ههر کهه

عالیتر و واالتر است ،باید مقامات معرووی و عملی او واالتر و بهاالتر باشهد و

نسبت بد به آنها بدتر است و نسبت خوب و خوبیها به آنها دادن بهور است .این یک
باعده کلی است ،چه از نظر وطرا و عقلی و چه از نظر کواب و سنت.
اار به یک نفر از ما مؤمنین تهموی زدند ،واجا است دوهع کنهیم آن تهمهت را بها
افونها و با نوشونها و با عم کردنها و در آخر ترک کردنها «و الساكت عن الحق
شیطانٌ أخر » 1کسی که نمیتواند جواب باط را بدهد ،از مکلس باط باید دورا
ا یند و اار میتواند جواب باط را بدهد و باط را بشنود و ههی نگویهد ،ایهن یهک
شههیطانی اسههت الس ،مهها میخههواهیم شههیطان نباشههیم و شههیطان الس نیهه نباشههیم.
شیطنتهایی که به نام -معاذاه -باس الصهاد ها و بهاس البابرهها و حوهی احیانهًا در
احادیث بدسیهاا باس اهها ،باسَهایی کهه بهر مبنهاا وحهی بهه مها نشهان میدهنهد و
میخواهند به خورد ما بدهنهد ،اصه ریشهه دعوتههاا شایسهوه رسهالوی را مو له س
میکند و از بین میبرد.
آیا درست است که ما تفسیر بخوانیم ،روایهت بخهوانیم ،کوهاب بخهوانیم و بها ایهن
خواندنها و وفر کردنها و دبت کردنها ،مباحثه کردنها و تدریس کردنها ،سهاحت
مقد

انبیاء لفهدار اردد و ما ساکت شویم؟ ساکت شویم چهون روایهت اسهت .چهون

روایت است با اینفهه روایهت معلهوم اسهت شهیطانی اسهت و ههدف اعهالا ...یفهی از
هدفهاا عالیه شیطان ،هدفهاا باالا شیطان این است که مشع داران ههدایت را
در ظلمات برار بدهد .کسانی که نور مطلهق ربانیهه هسهوند از طهرف حهق سهبحانه و
تعالی ،آنها را به ظلمت مبوال کند تا دیگران در ظلمتهاا خودشان بمانند و نووانند
چهره نور و روشنایی را ببینند.
این است که در کواب «عقائدنا» چنانفه عرض کردم ،بحث در ایهن نیسهت کهه مها
اابات کنهیم توحیهد را چهون وقه مها موحهد هسهویم .اابهات رسهالتها و نبوتههاا
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شایسوه را ،اابات معاد را ،بلفه بهطور مقارن بحث میکنیم .چه افوهاند؟ و چه بایهد
بگههوییم؟ و چههه میاههوییم؟ و چههه خواهنههد افههت؟ در میههان ایههن چهههها ،آنچههه کههه
وطرتهاا ما و عق هاا ما و برآن شری و سنت بطعیه ،تصدیق میکند ما تصهدیق
کنیم ،ولو همگان خالف آن افوند .ولو کسی مطابق این سخن نگفوه است .آیا بعد از
باس اه صریحًا یا ظاهرًا مسوقرًا ،انوظهارا از بهراا مها هسهت کهه وهالن و وهالن ههم
بگویند و یا نگویند.
و لیا در اینکا عنوانی که ما داریم در بضیه انبیاء (ع) در کواب عقائدنا ،یادداشت
کردیم« :ح ب واحد صامد مهن أهه الكوهاب للهیود عهن األنبیهاء» 1یههود و نصهارا و
مسلمین و اار کوابیین دیگرا هم هسوند که عقیده به کوهاب وحهی و رسهالت وحهی
دارند ،باید با هم همففر و همگام و همهدف و همعم اردند ،از بهراا اینفهه نقه
«ال اله اال اه» را نخسهت در آن ب راهان و بعهد در خودشهان پیهاده کننهد .نسهبتهاا
ناروایی که به آن ب راان داده شده است ،با دلی برطرف کنند .آنچه کهه بهاس و بیه
شده است و نسبتهاا بد به انبیاا الهی داده شده است ،به سند وحی برطرف اردد.
[با] وحی وطرت و وحی عقه و وحهی کوهاب و سهنت ،برطهرف اهردد .خراوهاتی کهه
نوشوهاند و یا افوهاند و یا در مغ ها کوبیده شده است و ادغهام شهده اسهت و پراکنهده
اردیده است ،بهطور کلی جمع شود .این نیست کهه مهن وقه مسهلمان باشهم و شهما
وق مسلمان باشید .جوّ را طورا کرده است شیطنت اسهوعمار و حمابهت اروههی از
مودینان سادهاندی

و بدون تففر و مقلد خر و کر و کهور کهه خهر شهو و کهور شهو را،

عنوان تقلید برار دادهاند و بهعنوان تبعیت برار دادهاند .در نویکه انبیاا الهی را حوی
از جراه خداپرسوان و مؤمنان و صالحان و شایسوگان بیرون بردهاند.
ما در اینکا هنگامی که میخواهیم مقارنه کنیم و مقایسه بین تهورات و انکیه و
برآن ،این سه کوهابِ موجهود کنهیم ،بها خهودِ ایهن مقایسهه چنهد مطلها بهه دسهت مها
میرسد.
مطلا اوس :شیطنتهایی که از روا علم «دانسون» و یا از روا جه در نصوصِ
کواب پیامبران علیه پیامبران و علیه مؤمنین شده است برطرف کنیم.
مطلا دوم :اابات شود از خود تورات و توراتهها ،انکیه و انکی هها ،بهر اینفهه
برآن شری بطعًا کالم وحی است و هی کهم و زیهاد در ایهن کهالم وحهی نیسهت ،از
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خود این کواب ما اابت کنیم .آیا اواهی بر اینفه اآلن خورشید روشن است ،این و آن
بیایند و اواهی دهند ،بهور است یا خود روشهنایی خورشهید بهراا کسهانی کهه چشهم
دارند؟ اار ما چشم عق و معروت و تشخیص داریهم ،خودهایمهان بها دیهد صهحیح و
وفرا درست ،باید زشت و زیبا را از هم تمی بدهیم .اینفه دیگران بیاینهد و شههادت
دهند ،شهادت در موبع غیبت است نه حضور .اما وبوی عق ما حاضر است و وفر ما
حاضر است و سند وحهیِ وطهرت و عقه و کوهاباه حاضهر اسهت ،ااهر تمهام جههان
شهادت دهند که آدم (ع) مشرک بوده است بر حسا آن آیهاا که جمیعة المرسهلین
األمریفن اسودالس کردهاند ،ما باور نمیکنیم .اار تمام جهان شهادت دهند که پهولس
که شریعت تورات را تخریا کرد و شهریعت عوضهی و غله بههعنوان شهریعت انکیه
درست کرد ،ایشان ایمان دارد ،میاوییم :بدتر از مشرکین و ملحدین نی هست .چون
سند ن د ما افوۀ این و آن ،البوه نیست .بلفه آنچه را ما میتوانیم بر مبنهاا وطهرت و
عق صحیح و دریاوت روشن از وحی بفهمیم ،آن را مناط برار میدهیم.
ما اینطور یادداشت کردیم« :وواغوااه واویهاله ...آه آه مهن العههدین كیه ینسهبان
شههو جههوارف الهههو إل ه النبیههین و بههادة الموقههین تاللَّههه مهها هههیه ال یههادات ال ه ور
والخراوههات اإلبلیسههیة إال ممههن یریههد عل ه معاصههیه و مآسههیه» 1عصههیانهاا خههود را
میخواهد پردهپوشی کند ،میاوید :موسی چنهین کهرد ،ههارون چنهین کهرد ،سهلیمان
چنان کرد ،لوط چنان کرد .مآسی :تأس ها ،تأس میخورد انسان بر اینفه چرا والن
واجا را ترک و والن حرام را انکام داد .نخیر ،تأس نخورد .چون نسبت دادهاند بهه
انبیا و رهبران ب رگ الهی که چنین است و چنهان و بهدتر از چنهین و چنهان معهاذاه
کردهاند.
«أن یکع أنبیاء اللَّه جُنَّة لبغیه و غیِّه» مث اینفه میخواهند انسانی را نابود کنند
یا دارد نابود میشود ،این شخص عادا براا خود پیغمبهر را سهرر بهرار دههد ،پیغمبهر
جلو باشد و پیغمبر از بین بهرود .اینهها از بهراا اناههان خهود میخواهنهد سهرر بهرار
دهند .چه کسی را سرر برار میدهند؟ شهوات کاوی نیست ،من دلم میخواههد کهاوی
نیست ،چون بها ایمهان نمیسهازد .امها کسهانی کهه رهبهران و مبهادئ دعهوت الهی اه
هسوند ،آنها را در کواب وحی ملطّخ کردند و نسبتهاا بد دادند .میاویند اار نو
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چنین کرد پس ما چه هسویم؟ اار ابراهیم و سلیمان و اشعیاء واینها چه کردند ،پهس
ما چه هسویم؟
این یک خطرا است که نه تنها در تورات و انکی و روایات اسهرائی و مسهیحی
مووجه شده است و در برآن مووجه نشهده اسهت ،امها در روایهات مها هسهت .خراوهات
اسرائیلیت و مسیحیت ،بلفه وانیت ،بلفه الحادیت ،در روایات ما بسیار است .نه تنها
روایات سنی ،بلفه روایات شیعی نی  .اار سنی در بعضهی از روایهات عمهر را میبهرد
باالتر از پیغمبر ،اینطور است در علیٌّ و الحاکمون مراجعهه کنیهد .کهه سهنیها احیانهًا
عمر را از پیغمبر باالتر میبرند ،مراجعه کنید که در روایات سهنیهها دارد کهه عهدهاا
داشوند میربصیدند و ضرب و دف و اینها میکردند ن د پیغمبر ،یک مرتبه صدا آمد،
پیغمبر ورمود :ساکت ،ساکت ،کسی آمد که از خدا و رسوس میترسد ،کسی آمد که بها
تقواست ،یعنی عمر .براا خاطر عمر ،ربهص و موسهیقی و چنهین و چنهان را معهاذاه
پیغمبر ورمود ترک کنید .یعنی عمر را میخواهد باال ببرد.
یا شیعه کف

علی را میایارد روا سر پیغمبهر در معهرام ،کمها اینفهه در منبرهها

میافوند بعضی صووی دروی ها و بعضی دیگران و نوشوهاند که در شا معهرام نهه
تنها پیغمبر معرام کرد ،بلفه علی بب از او معرام کرد .پیغمبهر روهت بهاال ،روهت بهاال،
روت باال ،روت باال ،روت باال تازه رسید به علی ،علی با دست راست از خدا میاروت
و با دسوی به پیغمبر مثالً میداد .علی را از پیغمبر بهاال بهردن ،عمهر را از پیغمبهر بهاال
بردن .این شیطنتها و حمابتها حوی در البهالا تفسیر آیات معاذاه ،تها چهه رسهد
روایات شیعه و سنی زیاد است.
 این مورد در روایات ما هست یا صوویها این را میاویند؟ صوویها میاویند و بعضی از ما نی از روا نادانی ببهوس مهیکنیم .اینکها مهنبعد از این مطلا یادداشت کردم« :ح ب واحهد صهامد مهن أهه الكوهاب للهیود عهن
األنبیاء» ساحت مقد

انبیا طاهر است ،ما از این لفهههایی کهه زدنهد برطهرف کنهیم.

«إلینا نوح ب بقوة اإلیمان ،ونكون من ح ب اللَّه و أنبیائه» ح ب خدا و پیامبران ،لفظ
نه ،لفظ زیاد است« .نداوع عن ساحة الوحي و رجالهه مها ال یناسها كهراموهم» سهلا،
ایکاب .سلا آنچه مناسا نیست ،ایکاب آنچه مناسها اسهت .نهه در سهلا کوتهاهی
کنیم ،نه در ایکاب .کوتاهی در سلا :نسبتهایی که به آنها دادند میاوینهد روایهت
است ،ببوس کنید .کوتاهی در ایکاب :مقام پیغمبر را مثالً ن دیک خهدا ببهریم .بعضهی
وبتها از خدا بهاالتر ببهریم .مثه آن علیاللّههی کهه بعضهی علیاللّهیهها اینطورنهد،
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میاویند که ما مسکد نمهیرویم؛ چهون خهدایمان علهی در مسهکد کشهوه شهد ،روزه
نمیایریم؛ چون در رمضان کشوه شد ،نماز نمیخهوانیم؛ چهون در حهاس نمهاز کشهوه
شد .بهه اینهها میاوینهد پهس بنهابراین ایهن علهی چهه خهدایی اسهت کهه کشهوه شهد؟
میاویند :بله ،او تواضع کهرد و خضهوع کهرد و خهدایی خهود را منوقه کهرد بهه ایهن
خدایی که شما میاویید و خود

روت کنار و لیا کشهوه شهد .از ایهن چرنهدیات .نهه

تنها صوویها ،بلفه دیگران هم ،آنقدر خراوات در میان ما زیهاد اسهت کهه ااهر جمهع
کنیم ،از خراوات صوویها خیلی کمور نیست.
«إلینا و ربّنا لعمر إلهنا الحق الموعاس إل حفلهة مباركهة توفهق بمخوله رجاالتهها
رغههم إخههوالف كواباتههها اإللهامیههة توفههق بمخول ه رجاالتههها رغههم إخههوالف كواباتههها
اإللهامیة توفق ووق الحق الصهرا إن وهي الوهوراة أو اإلنکیه  ،أو القهرآن وإنمها نحهن
نوحرّ الحق وي هیا البین ،حنفاء عمّا یضاده و إن كان وي غیر كوهاب دیننها» ل ومهی
ندارد حومًا در کاوی باشد مثالً ،مثهاس مهیزنم .ااهر در صهحیح بخهارا شهما روایوهی
مواوق برآن دیدید ،ببوس کنید ،اار در کاوی دیدید مخال برآن است ،ببوس نفنید.
 این خراواتی که صوویها دارند ،خود کوابهایی که شیعه بر رد اینهها نوشهوه،حق

را ادا میکند.
 -آنها هم که بر رد آن نوشهوه شهده ،طهور دیگهر کردهانهد .صهووی را رد کهرده ،از

طههرف دیگههر طههور دیگههر کههرده اسههت .علههی أاّ حههاسٍ یههک جنگهه مههوالیی مهها در
نوشوههایمان تشفی دادیم و محور مطلا این است که مها از کوهاباه دوریهم .مهن،
تو ،او ،ما ،شما ،ایشان ،سلا کنیم ،ایکاب کنیم ،بهاال بهرویم ،پهایین بیهاییم ،رد کنهیم،
اابات کنیم ،چون محور ما کوهاباه ،چنانفهه خداونهد اراده ورمهوده اسهت نیسهت .و
لیلک این که در این جمله مبارکه امیرالمؤمنین (ع)« :وَ لَیْسَ عِنْدَ أَهْه ِ ذَلِه َ ال َّمَهانِ
سِلْعَةٌ أَبْوَرَ مِنَ الْكِوَابِ إِذَا تُلِيَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ» 1چرا شما را از کوهاباه وهرار میدهنهد؟ از
کواباه آنطور که مطابق می ها و هو ها و افوهها و شهرتهاست ،ورار نمیدهند.
در دنباله این مطلا دارد که کواب اه بسیار بسیار لطیه اسهت ،ااهر مطهابق میه -
هایشان تأوی شود ،اما «وَ لَیْسَ عِنْدَ أَهْ ِ ذَلِ َ ال َّمَانِ سِلْعَةٌ أَبْوَرَ مِنَ الْكِوَهابِ» بهائر یها
بانی؟ «إِذَا تُلِيَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ» حاال ما میخواهیم «حَقَّ تِلَاوَتِهِ» را ،حوی از نظر ظاهر مها
بحث میکنیم .آنچه که برآن میورماید نص برآن و ظاهر مسوقر برآن.
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«طالا إنکیلي» 1اینکا در این حوار یک طالا انکیلی سهواس مهیکنهد «ههیه ههي
الووراة» این ورمایشهی کهه شهما افویهد در تهورات اسهت ،در انکیه نیسهت «تصهطدم
وعصمة األنبیاء ،وما باس اإلنکی لكي یشارك معها وي هیه الفریهة الهدامهة؟ جهواب:
«المناظر :عفوًا یا أصحابي الحضور» حضور جمع حاضهر اسهت ،حاضهرین و حضهور
یفی است« .إنه لیع ُّ عليَّ أن أذكِّركم بیكر » ما از تورات زیهاد نقه مهیکنیم ،اینکها،
آنکا ،آنکا خدا را افوند خطا کرده است ،آنکا آدم چنین کرده است .وعالً ،موبوًا بب
از تفسیر ،ما از انکیلی که شما ببوس دارید یک مطلا از مسیح نقه مهیکنیم کهه بهه
نص انکی  ،مسیح تمام انبیاء بب را دزد حساب کهرده اسهت .دیهروز خوانهدم ،ولفهن
عبارت را نخواندم.
«عفوًا یا أصحابي الحضور إنهه لیعه ُّ علهيَّ أن أذكِّهركم بهیكر م عکهة مهن مسهیح
اإلنکی » مسیح رب که نیست مسیحی که انکی درست کهرده اسهت« .أنهه یَعوبهر مهن
ببله من النبیین سُرابًا و لصوصًا و ال یسوثني كما یقوس» یوحنّا وصه  ،10آیهه  7و ،8
عبارت این است« :أنا باب الخراف» من درب اوسفندانم .اار دربی باشهد اوسهفندان
داخ آن جایگاهشان باشند ،آن کسی که بوّاب است و دربان است ،مرابا اسهت کهه
ورار نفنند ،دزد نیاید ،ارگ نیاید ،محفوظ میکند .مهیاویهد مهن وقه در میهان که
کسانی که آمدند من باب الخراف هسوم .چطور؟ «جمیع الیین اتوا ببلي هم سهرا و
لصوص» تمام کسانی که بب از من ،من چه کسی است؟ حاال نمیخهواهیم وقه بهه
این جمله اسودالس کنیم .اار یک عالمی افت جمیهع کسهانی کهه ببه از مهن آمدنهد
خطا کردند ،یعنی علما ،نه دیوانهها ،نهه بیسهوادها .ااهر یهک داروسهازا افهت تمهام
کسانی که پی

از من آمدند اشوباه کردند ،یعنی داروسازها ،نه حماسها ،نه عملههها،

نه کنّا ها.
اینکا هم «أنا باب الخراف .جمیع الیین اتوا ببلي هم سرا و لصوص» این مرحله
اولی .تمام کسانی که به عنوان دعوت الی اه آمدند بب از من ،که انبیهاء از آدم تها
بب المسیح «هم سرا و لصوص ،أنا باب الخراف» چرا؟ میاویهد :بهراا اینفهه آنهها
آمدند و رووند و والن و بندههاا خدا در اناه ماندنهد .چهون آدم اوس چنانفهه عهرض
کردیم ذاتی العصیان بود و بعد ورزندان او ذاتهی العصهیاناند .و بهراا برطهرف شهدن
عصیان این بنداان خدا ،کسی از اینها وداکارا نفهرد .ایهن اوسهفندان را همینطهور
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ایاشت ،خراب و مریض و بدبخت و دست و پا شفسوه ،چون ذاتی العصیاناند .ولهی
«أنهها بههاب الخههراف» مههن آمههدم خههود را تسههلیم دار کههردم ،بهها تسههلیم دار شههدن تمههام
لعنتهایی که مووجه به اینهاست ،به من مووجه شد و همه را من نکات دادم .حوی
انبیاء را من نکات دادم .عبارت را مالحظه بفرمایید .این عبارت است.
 [سؤاس] بله دیگر ،باب الخراف اوسفندان است .درب اوسفندان. درب طویله دیگر؟ حاال طویله نمیخواهیم بگوییم ،م رعه« .وما لمسهیح اإلنکیه یصهطدم كرامهةالنبیین من ببله هكیا بدس أن یحورمهم كما احورموه من بب وي بشاراتهم» در تورات
اشارات و ظواهر مسوقرهاا ،بلفه احیانًا تصریحاتی نسبت به مسهیح (ع) دارد ،حوهی
لفهظ مسههیح ههم در تههورات مهها داریهم ،چنانفههه در بشههارات عههدین ،آبایههان مراجعههه
بفرمایید.
اصالً باعده این است که کسانی که همفارند در یک راه حق یا باط  ،اار کسانی
در راه باط همفارند همدیگر را تأیید میکنند که باط بواتر شهود .کسهانی کهه در
راه حقاند ،همدیگر را باید تأیید کنند ،این ضعی تر ،آن بواتر ،ولی در راه است ،نه
از اینفه از آن طرف برود .کسانی که در راه حقاند از براا دعوت حهق ،ببلهی بعهدا
را ،بعدا ببلی را ،همدیگر را تأیید میکنند ،ههر کسهی در زمینهه خهود

و در وضهع

خود  .چطور شد که مسیح انکی همه را عقا زد؟ آخر عقا زدن دو حالهت دارد:
یک مرتبه کسی میاوید که تمهام کسهانی کهه بهه عنهوان مسهلمان و حهوزه و عهالم و
غل کرده .یا نه میاوید تمام کسانی که

معمم و سید و شیخاند ،غل کردند .خود

بر خالف محوریت برآن وووا دادنهد ،اشهوباه کردنهد ،مطلها دیگهرا شهد کهه مخلهوط
نمیکنیم.
مسیح انکی بر حسا این تصریح ،تمام انبیاا ب راوار الهی وحوی اولوالع م مهن
الرس را میاوید تمام سرّا و لصوص هسوند «أنا باب الخراف .وما لمسیح اإلنکی
یصطدم كرامة النبیین من ببلهه هكهیا بهدس أن یحوهرمهم كمها احورمهوه مهن ببه وهي
بشاراتهم ،و ما له یمسّ و یناس من كراموهم رغم أن ییود عنهم؟ وي حین أن من أههم
الوظائ

الرسالیة لرجاس الوحي أن یصهدّبوا و یحورمهوا زمالئههم وهي تبلیه رسهاالت

ربهم ،من بب ومن بعد!؟ الطالا اإلنکیلي :عکبًا وما هي مقالة مسیح القرآن هناك؟»
شما از انکی نق کردید که مسیح افوه است تمام کسانی که بب از من آمدند ،دزد
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بودند .برآن چه میاوید؟ برآن معلوم است« .المناظر :إنها مقالة صد وتصدیق لمهن
بین یدیه ومن خلفه «وَ إِذْ باسَ عِیسَ ابْنُ مَرْیَمَ یا بَنِي إِسْرائِی َ إِنِّي رَسهُ وسُ اللَّههِ إِلَهیْكُمْ
مُصَدِّبًا لِما بَیْنَ یَدَيَّ مِنَ الوَّوْراةِ وَ مُبَشهِّ رًا بِرَسهُ وسٍ یَهأْتِي مِهنْ بَعْهدِي اسهْ مُهُ أَحْمَهد وَلَمَّها
جاءَهُمْ بِالْبَیِّناتِ بالُوا هیا سِحْرٌ مُبِینٌ» )6 :61( 1ام ههیا نبیّنها «محمهد (ص)» بله وهي
تصدیق مَن ببله من أنبیاء اللَّه إل حیث صار «المصد » من ألقابه الشریفة» مصد :
تصدیقکننده القاب رسوالن «وَإِذْ أَخَیَ اللَّهُ مِیثَا َ النَّبِیینَ لَمَا آتَیوُكُمْ مِنْ كِوَابٍ وَحِكْمَةٍ
اُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوسٌ مُصَدِّ ٌ لِمَا مَعَكُمْ لَوُهؤْمِنُنَّ بِههِ وَلَوَنْصهُ رُنَّهُ بَهاسَ أَأَبْهرَرْتُمْ وَأَخَهیْتُمْ عَلَه
صرِا بَالُوا أَبْرَرْنَا بَاسَ وَا ْشهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِینَ» آسعمران .8
ذَلِكُمْ إِ ْ
«األسق » اسودالس باالتر و اشفاس بواتر به حساب اسق  .اسق مرحله پایینتر
از پاپ هست؛ چون پاپ از اسابفه تعیین میشود ،پهاپ اسهت ،اسهق اسهت ،بسهّ یس
است ،مَطران است ،خورا است ،این مراح  ،مث ما اقة االسالم است ،حکة االسالم
است ،آیت اه است ،آیت اه العظمی است ،بلفه از عظمی هم باالتر میرود.
«األسق  :مهلًا یا أسواذ! إنما یعني المسیح مَهن ببلهه مهن المهدعین رسهاالت اللَّهه
زورًا و غرورًا» دارد توجیح میکند ،یک غل را با صد توجیه ،صد و یهک غله مهی-
کند .مقصود از این جمله که «أنا باب الخراف .جمیهع الهیین اتهوا ببلهي ههم سهرا و
لصوص» یعنی دزدهاا ببلی دزدنهد .سهرّا و لصهوص ببلهی ،سهرّا و لصهوص ببه
هسوند« .مهلًا یا أسواذ! إنما یعني المسیح مَن ببله من المهدعین رسهاالت اللَّهه زورًا و
غرورًا و كما یخبر أنه سوف یأتي المسیحیون الكیبة وال تغوروا بهم» در انکیه چنهد
جا دارد که مسیحان دروغگو بودهاند و خواهند بهود ،بهه دنبهاس آنهها نرویهد ،بهه ایهن
اسودالس میکند .کما اینفه برآن «یفسهّ ر بعضهه بعضهًا» اینهها میخواهنهد بگوینهد کهه
«االنکی یفسر بعضه بعضًا».
مسیح در چنهد جهاا انکیه بهر حسها نقه اناجیه چهاراانهه و غیهره دارد کهه
مسیحهاا دروغ ،یعنی کسانی که خود را به عنوان مسیح ،به عنوان پیغمبر خدا جلوه
میدهند خواهند آمد .این دعاوا آنهاست.
 معلوم نشد اسق اینکا چه میخواهد بگوید؟ اسق اعوراض دوم را میکند ،ما جهواب مهیدهیم« .المنهاظر :إذ ذاك ولهم لهمیخص تندیده بالكیبة المدعین ب عمَّمه بائلًا» دو حرف در اینکا ما داریم ،البوه سهه
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حرف که اوالً ما عرض کردیم .وبوی که پیغمبر میاوید که همه ببلیهاا من سرّا و
لصوصند ،این یعنی پیغمبران .این اوال ً.اانیًا :اار مقصهود از مَهن بَبه  ،دزدان هسهوند
میافت «ک السرّا بَبلی» چرا افت «ک الیین ببلی»؟
سوم :آیا این صحیح است که بگوید تمام دزدهایی که بب از من بودنهد ،دزدنهد؟
اینفه اهانهت اسهت .مگهر خهود

دزد اسهت؟ اوالً .اانیهًا دزدهها دزدنهد ،دو دوتها ،دو

دوتاست ،معلوم است .سفید سفید است ،از کرامات شیخ مها چهه عکها ،پنکهه را بهاز
کرد افت وجا .این یعنی چه؟ یعنی توضیح واضح به این بیم ای و عکیا که تمام
دزدهایی که بب از من آمدند ،دزدند .معلوم است که دزدند .اینفه افون نهدارد .بعهد
چرا؟ جواب چهارم« :أنا باب الخراف» چرا؟ چون من وداکارا کردم ،خودم را تسهلیم
دار کردم ،همه لعنتها را ببوس کردم ،که هی کس به لعنت نماند .پس مطلها عهوض
شد .اوس ،دوم ،سوم ،چهارم ،یفهی از اینهها کهاوی اسهت ،نمیخهواهیم اصهرار کنهیم،
ولفن خود این جمله که در انکی است تثبیت میکند که مقصود ک انبیهاء هسهوند؛
چون محور مطلا این است که کارا که من کردم دیگران نفردنهد ،دیگهران آمدنهد و
رووند اناهها ماند ،این بشر ذاتی العصیان ماند تا من آمدم خودم را تسلیم دار کردم و
به این وسیله تمام اناهان از بین روت.
 [سؤاس] -این حرفها را بعد درست کردند تا بگویند که خود

هم خبر داد که من بعدًا

تسلیم دار خواهم شد .این را بعد تلفیق کردند.
 اینکا روشن نیست که تسلیمِ دار شدن چه ارتباطی به باب الخراف دارد؟ یعنی میخواهد بگوید که چوپان کسی است که خود را وداا اوسهفندان کنهد.حاال ورمودید عرض میکنم ،چون ببالً هم عرض شد .چوپان خوب چه کسهی اسهت؟
چوپان خوب کسی است کهه ارگهها بیاینهد اوسهفندان را بخورنهد و وهرار کنهد؟ نهه.
ایشان اینطور میاوید که چوپان خوب کسی است که اار ارگها آمدند اوسهفندان
را بخورند ،نگیارد اوسفندان را بخورند ،خهود را بخورنهد ،اوسهفندان را نخورنهد.
ایهن غله اسهت .چوپههان بایهد حفهظ کنهد کههه اوسهفندان را نخورنهد ،امها خههود

از

اوسفندان پایینتر است یا مث آنهاست؟
حاال این دارد اسودالس میکند ،من چوپهان خهوبم .چهون مهن دیهدم بنهداان خهدا
اناهفارند ،اناهان برطرف نمیشود ،باید یک کارا کرد که تمام ایهن اناههان سهراغ
شخص من بیاید ،تا اینها دیگر اناه نداشوه باشند ،جههنم
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را ههم مهن بهروم و لهیا

عقیده این است که روز پنجشنبه مسیح به دار آویخوه شد ،سهه روز بهه دار بهود ،روز
یکشنبه از دار پایین آمد ،مسوقیم روت داخ جهنم ،با جسد بشرا عیاب را چشهید
که هم لعنتها و هم عیابهاا دنباس لعنت را ،یکجها بهدس تمهام مسهیحیان بچشهد.
اینها را علم کردند و علم کردند براا چه؟ این شیطنت است .براا عدهاا که پیهروا
میکنند ،حمابت است ،شیطنت است .میخواهند کالً آزاد باشند ،حوی پهولس تهدیهد
میکند ،او میاوید هر کس به شریعت نهامو

معوقهد باشهد ،اصهالً در ملفهوت خهدا

نقشی ندارد یعنهی چهه؟ یعنهی ههر کهس مقیهد باشهد خونهه عهورت را ،زنها از عهورت،
خوردن ...میاوید نه ،در بلا نباید مهاس حهرام بخهوریم ،در دههان مهانعی نهدارد ،در
بلا باید خونه کنیم ،عورت خونه ندارد! بلا عورت دارد ،در بلا زنا نفنیم .بلا که
زنا نمیکند ،زنا براا عورت است .در بلها نبایهد چنهین کنهیم .همهه را بهه بلها زده
است .مث صوویان صفا که از عالم داریم ،عالم همه صور است ما واها الصوریم.
در اینکا المناظر میاوید« :إذ ذاك ولم لهم یخهص تندیهده بالكیبهة المهدعین به
عمَّمه بائلًا :ك الیین أتوا من ببلي؟ اهم لهو كهان كمها تهأمرون ألصهبح تفسهیر كالمهه
هكیا :ك السرا و اللصوص الیین أتوا ببلي هم سرا و لصوص! و أخیرًا بولهه :أنها
باب الخراف كعلة مبررة لهیه الفریهة الشهاملة عله أنبیهاء اللَّهه أننهي أوهدي بنفسهي و
أضحِّي دون خراف األُمة» براا این اوسفندان امهت خهودم را وهدا مهیکنم ،خهودم را
انوحار میکنم« .ولكن الهیین سهبقوا لهم یضهحِّ واحهد مهنهم هكهیا :أن یصهبح حاملًها
لخطایا أُموه ،یح ُّ عنهم أوزارهم» کما اینفه بعضی از ما هم اینطهور مهیاهوییم کهه
امامحسین همه اناهان ما را بار کردند -البوه بهه معنهاا خفیه ترا -مها ههر کهارا
بفنیم مطلبی نیست .یا اینفه «حُاُّ عَلِيٍّ حَسهَ نَةٌ لَها یَضهُ رُّ مَعَهَها سهَ یََِّةٌ» 1بهه آن معنهاا
غل  ،معناا صحیح

درست است« .أیًا كانهت معاصهیهم و مآسهیهم ،حیهث نُسهخت

شریعة النامو بما ضحَّیتُ»

2

پولس اینطور میاوید که مسیح که وداکارا کرد و لعنتها را اروت ،دیگر اصهالً
اناهی در کار نیست ،واجبی نیست ،حرامی نیست ،همه از بهین روهت .آب حهوض را
کشیدند ،دیگهر کسهی در ایهن حهوض غهر نمیشهود« .بمها ضهحَّیتُ ولهم یبهق ظهرف
للعصیان أیًا كان» مطلا اینکا خوم است« .الطهالب اإلنکیلیهون :مهه یها أسهق وقهد
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اتسع الخر عل الرابع» دیگر نمیتوانید این را بدوزید ،همها

وصله است« .وأحر

بنا أن نواص وي البحث عن النبوة و األنبیاء ،مقارنة بین الكوا الثالاة ،ملومسین من
األسواذ الروحي المسلم أن یسوعرض المهواد المناسهبة مهن مصهادرها اإللهامیهة و لهه
الشكر المناظر :أج  ،وإلیكم بولًا وضلًا وي بیَة النبیین وي نظر القرآن و العهدین».
راجع به آدم (ع) بحث کردیم .راجع به «بوس وص وي آیهة الشهرك» ایهن را آبهاا
طباطبایی (رض) براا اولین بار در ک تفاسیر اسالم ،شیعوًا و سنوًا بحثهاا بسهیار
بسیار نورانی ورمودند .ما هم یک تبلوراتی و اضاواتی و مطالبی ،ایشهان در یهک بُعهد
صحبت ورمودند ،ما توانسویم در چند بعد صهحبت کنهیم ،نهه اینفهه آیهه را از داللهت
بیندازیم ،نه ،اصالً داللت ندارد .این آبایان به آیه  189تها  191سهوره اعهراف اسهودالس
میکنند جمعیت مرسلین« .هُوَ الَّیي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْهسٍ واحِهدَةٍ وَ جَعَه َ مِنْهها زَوْجَهها»
البوه چون عقائدنا همین است .تفصی بیشور است ،ولفن اص مطلا را ما در تفسیر
داریم مراجعه کنید .سوره اعراف آیه  189تا .191
«هُوَ الَّیي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَ َ مِنْها زَوْجَها لِیَسْكُنَ إِلَیْها وَلَمَّا تَغَشَّاها»

1

میاویند «نَفْسٍ واحِدَةٍ» آدم است دیگر ،نفس واحد« ،خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ» نفهس
واحده آدم است «وَ جَعَ َ مِ ْنهَا زَوْجَهَا» حوا« .لِیسْكُنَ إِلَیهَا وَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًها
خَفِیفًا وَمَرَّتْ بِهِ وَلَمَّا أَاْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لََِنْ آتَیوَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِهنَ الشهَّ اكِرِینَ»
چه کسی؟ همان آدم و حوا «وَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَها لَههُ شهُ رَكَاءَ« 2یعنهی آدم و حهوا
شریک براا خدا برار دادند ،روا حساب اینها« .جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ وِیمَها آتَاهُمَها وَوَعَهالَ
اللَّهُ عَمَّا یشْرِكُونَ» در اینکا اسهودالس میکننهد بهه آیهه کهه «نَفْهسٍ واحِهدَةٍ» آدم اسهت،
«جَعَ َ مِ ْنهَا زَوْجَهَا» حوا است« ،لِیسْكُنَ إِلَیهَا» که معلوم است ،بعهد «وَلَمَّها أَ ْاقَلَهتْ» تها
«وَلَمَّا آتاهُما صالِحًا جَعَال لَهُ شُرَكاءَ» .اینکا روایت اسالمی است .با کماس تأس ایهن
جمعیة المرسلین األمرکین اسودالس کردند .چون یک نقطه ضع دیدند دیگر ،مگهس
وبوی میخواهد بنشیند ،جایی که کثی است مینشیند ،جاا تمی نمینشیند .اینها
مگسهایی هسوند که با شیطنتهاا خودشان و حمابهت مها ،ایهن روایهت را جعه و
اسودالس که در روایت دارد ،در نور الثقلین دارد ،در درالمنثور دارد ،در چهه دارد ،در
چه دارد ،چون اویا بنا بوده مدام نق بشود و نقد هم نشود که بلهه ،حهوا وبوهی کهه
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حامله میشد ،بچهها میاووهاد و از بهین میروهت .بهاالخره اینهها بهرارداد کردنهد بها
شیطان ،آدم و حوا برارداد کردند که اار این دوعه بچه ما سالم به دنیا بیاید ،اسهم او
را عبدالحارث میایاریم ،یعنی بنده شیطان .و این بچه سهالم بهه دنیها آمهد ،شهیطان
زور

از خدا بیشور بود ،بچه سالم به دنیا آمد و اسم

را ایاشوند عبهدالحارث .بهه

این روایت تمسک کردنهد و مهیاوینهد ایهن روایهت تفسهیر میکنهد آیهه را «جَعَهال لَههُ
شُرَكاءَ» عبارت است از آدم و حوا ،بنابراین اینها مشهرک بودنهد ،ولفهن در تهورات و
انکی نسبت شرک به آدم و حوا داده نشد.
ما دو جواب میدهیم .جواب اوس :میاوییم راجع به آدم که ببالً بحث کردیم که
آن خراواتی که نسبت به آدم داده شده و نسبت به خدا داده شده است ،آن م خرواتی
که من از نص تورات نق کردم و جواب دادم ،این یک مطلها ،ولفهن آیها در تهورات
دارد که آدم توبه کرد؟ نه .خدا به او براشت؟ نه .بلفه شهما تثبیهت میکنیهد توراتهًا و
مخصوصًا انکیالً که آدم ذاتی العصیان بود و ورزندان ذاتی العصیان .بنابراین یا توبه
نفرد یا اار کرد نمیشد ببوس بشود ،مگر با انوحهار و مسهیح را تحویه صهلیا دادن.
اما برآن میاوید که توبه کرد ،توبه ببوس شد «اهْبِطُوا مِنْها جَمیعًا وَإِمَّها یَهأْتِیَنَّكُمْ مِنِّهي
هُد ً وَمَنْ تَبِعَ هُدايَ» 1اینها را.
اما راجع به آیات شرک ،شما میاویید در تورات نسبت شهرک بهه آدم داده نشهده
است ،ولی در این آیه هست .ما یک مقدمات مخوصرا را چند لحظه عرض میکنیم،
آبایان مطالعه بفرمایید و صحبت میکنیم.
اوالً :اار در آیهاا وق یک وجه بود ،یا چند وجه در آن بود ،که ایهن بهر خهالف
بود ،کارا نمیتوانیم بفنیم .حقایق که نسخبردار نیست ،احفام بله .یک حقیقوی که
زید روت ،آیه بگوید زید نروت ،کاراا

نمیشود کرد .اهاهی اینطهور اسهت ،اهاهی

نخیر .احوماالتی در آیه و یا آیاتی هسهت ،ایهن احومهاالت یها بها ههم اسهت ،برابهر بها
یفدیگر است یا نه ،بعضی از احوماالت رجحهان دارد ،بعضهی مرجهو اسهت .در ههر
صورت نص نیست ،ظهور هم نیست .اار احوماالتی در آیهاا از آیات است و بعضهی
از احوماالت مواوق ضرورت مسوفاد از برآن بهود و بعضهی از احومهاالت مخهال بها
ضرورت مسوفاد از برآن بود ،چه کنیم؟ «القرآن یفسر بعضه بعضًا و ینطق بعضه علی
بعض و یشهد بعضه علی بعهض» مها در موشهابهات چهه کهار مهیکنیم؟ موشهابهات را
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ارجاع میکنیم به محفمات .اار مووس باشیم .ضعی باشیم ،نمیتهوانیم .ااهر بهوا
باشیم ،از خود موشابهات معنا را میوهمیم .کما اینفه ما این کار را مهیکنیم .امها در
این آیه ،این «نَفْسٍ واحِدَةٍ» را شما حومًا میاویید آدم «وَ جَعَ َ مِنْهَها زَوْجَهَها» حومهًا
میاویید حوا .بعد هم تا آخر «وَوَعالَ اللَّهُ عَمَّا یُشْرِكُونَ * أَ یُشْرِكُونَ ما ال یَخْلُقُ شَیًَْا
خلَقُونَ» همه را میاویید آدم .اینکا این احوماس شما چههار شهرط دارد و ههر
وَ هُمْ یُ ْ
چهار شرط باط است .یک ،دو ،سه ،چهار و یا بیشور اار وفر کنید.
از نظر ادبی .مگر اینفه مؤنث را میکر کنیم ،میکر را مؤنهث کنهیم ،مهیکر و مؤنهث
ور نفند .اینکا چهار شرط دارد .ابودائًا از نظر ادبی ،لفظی ،بعدًا از نظر معنوا .ااهر
یک و دو و سه و چهارا در کار نباشهد ،احومهاالتی در کهار باشهد کهه از جملهه ایهن
است که آدم و حوا مشرک شدهاند و ورزندشان را عبدالحارث نام ایاشوند به حساب
مواوقوی که با شیطان کردند ،اار چنین احومالی بود و احوماس مقاب هم بود ،آیهات
«إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَ آدَمَ وَ نُوحًا وَ آسَ إِبْرَاهِیمَ وَ آسَ عِمْرَانَ عَلَ الْعَالَمِینَ» 1و آیات دیگهر،
تبیین میکند که آن احوماس درست نیسهت ،ایهن احومهاس درسهت اسهت ،ولفهن مههمّ
مطلا این است که آیاتی که احیانًا موشابهات است و احوماالتی دارد کهه دارا سهه
بُعد است .بُعد اوس :نمیتوانیم آیه را بهه طبهق احومهاس صهحیح معنها کنهیم ،آن کنهار
روت ،کسی حق ندارد معنا کند .بُعد دوم :ارجاع کنیم به آیاتی که نص است یا ظهاهر
مسوقر است ،در مطلا میاوید این اسهت .بُعهد سهوم ههم آیهات دارد؛ یعنهی از خهود
آیهاا که احوماالت موضاده در آیه هست ،بعضی درست و بعضی درست نیسهت .مها
درسوی احوماس درست را از خود آیه دربیاوریم ،از نص آیه احیانهًا ،از ظهاهر مسهوقر
آیه احیانًا ،مسوق است آیات.
بله ،اینفه الزم است ما موشابهاتی را به محفمات ارجاع کنیم ،این مرحله وسطیٰ
است .مرحله اولی این است که کسانی که با برآن آشنایی ندارند اصالً حق ندارند نه
روا برآن وووا بدهند نه روا روایات؛ چون روایات بر محور برآن است .و اما کسانی
که تا اندازهاا با برآن آشنایی دارند ،موشابهات برآن را به محفمات ارجاع میکنند،
معلوم میشود و موشابهات ،این نقصان داللوی نیست ،بلفه علوّ مدلولی است.
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و اما اار انسان درست با برآن کار کند و زندای کند با برآن «عها
وعا

بلبهه القهرآن

القرآن بلبه» 1زندای وفرا و زندای معرووی و زندای دبهت و علمهی او ،بهرآن

باشد ،خیلی ساده و خیلی روشن ،بدون تفل  ،خود آیهاا که شما بگویید نص است
در این مطلا غل  ،خوب درمیآید از آیه از نظهر ادبهی کهه نهص اسهت بهرخالف آن
مطلبی که شما میاویید.
«اللَّهُمَّ اشْرَ ْ صُدُورَنَا بِنُورِ الْعِلْمِ و الْإِیمَانِ وَ مَعَهارِفِ الْقُهرْآنِ الْعَظِهیمِ وَ وَوِّقْنَها لِمَها
تُحِبُّهُ وَ تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ».
«وَ السَّلَامُ عَلَیْفُمْ».

 .1الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن ،ج  ،1ص .51
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