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 آلِهِ عَلَى وَ مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ صَلَّىوَ  اْلعالَمينَ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»
 «.الطَّاهِرِینَ

شود که بعضی از مطالب در بين مسلمين در طول قرون اسالممی تکرارًا عرض می

خالود اجالاز   نال  کیيالرًا بالهاحيا کالرآزاد در تف انسالان حتالیجا افتالاد  اسالک کاله طوری 

چالون  ،باشالد کراگر آزادی، آزادی مطلق در تف امافکر کند.  دهد که بر خمف آننمی

هایی به دسک این شخص آزاد آمد  اسالک کاله بعضالی از مطالالهی کاله  الرور  نمونه

اسمم یا فقه اسمم، یا اقتصاد اسمم، یا جها  دیگر اسمم  الرور  ه دارد، در فلسف

بالضرور  مطلالب  ،کندکند و کوشش میامی که انسان درسک کاوش میهنگ اما ،دارد

  بر خمف آن چيزی اسک که  روری اسک.

بالر  اهللکتالابکند کاله بالر مهنالای گونه برخوردهای عميق میهنگامی که انسان این

بين گویندگان و نویسندگان و عالمالان مساللمان در طالول  ،خمف آنچه  رور  اسک

آید. بنابراین در بسياری از  الروریا  آن مطلب به دسک میتاریخ اسممی، برخمف 

در مسالال   اینکالهها، انسان باید تردید کنالد. ها و سير تا چه برسد اجماعا  و شهر 

جالا هالم بایالد اجتهاد و تقليد اسک که در  روریا  اجتهاد و تقليالد معنالا نالدارد، این

سک نه اجتهاد و نه تقليد  روری ا صددرصددر  روریاتی که واقع   ،حاشيه زد. بله

 :این کار را بکنی و تقليد  معنا ندارد. اجتهاد کوشش برای یافتن حق اسک که خود

کالشّمس فالی »مطلهی که  اماپيروی کنی.  ،کند و شایسته اسکاز کسی که کوشش می
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جالا اجتهالاد و اسک و در آن شک ندارید و شک را  نالدارد، مالیمد در این« عة النهاررال

ایم از نظالر چون ما مواردی را یافته ،جا هم ما باید حاشيه بزنيمنا ندارد. اینتقليد مع

لغالوی از نظر ادبالی و  حتیو از نظر تاریخی و از نظر فقهی و  از نظر فلسفی معرفتی،

بالر ين در این امور اسک، صمتخص دین ازو مقل صينکه بر خمف  رور  بين متخص

  مراجال  اصاللی اسالممی مالا کاله قالرآن ترین  روریاخمف این  رور ، از  روری

 شود. اسک استفاد  می

را  اهللکتالابک بهنالدد، و از نالو انسان باز فکر کنالد و محکالم کمالر همالبنابراین اگر 

 ز جملالالهفهمالالد کالاله بسالالياری از  الالروریا   الالروری نيسالالک. ادرسالالک مطالعالاله کنالالد می

د، روا  انالانالد و مالورخين نقال  فرمود رین نقال  فرمود های تاریخی که مفس رور 

اند و بالين هماله انالد و نوشالتهانالد، گفتهاند، و علماء بر همين مهنا نظالر داد نق  فرمود 

يْنا وَ» :اینکالهمسلّم شالد  اسالک، عهالار  اسالک از  رالي َ بَنال  إِلالى قَضالَ  اْلكِتالابِ فِال  إِسالْ

ر  یحيالی ع(  کشتن حضر  زکریالا و حضال« مَرَّتَيْنِ» این 1«مَرَّتَيْنِ اْلأَرْضِ فِ  لَتُْفسِدُنَّ

افسالاد دومالی « كَهيالرًا عُلُالواا لَالتَعْلُنَّ وَ» اسک. که« مَرَّتَيْنِ اْلأَرْضِ فِ » افسادِاسک که این 

قت  یحيی فاسدتر از قت  زکریا نيسک.  اینکهاسک، که افساد دومی قت  یحيی اسک با 

ی موجالود تفاسير شيعه و سنّک  این حرفی که در  اماالهته این حرف ایراد زیاد دارد، 

ایالن  امالااند. روایاتی نق  کنند و یک روایک بيشتر پيدا نکرد خواستند اسک و احيان  

ها گرفتاله  ها و در فهميالدها و در گفتالهیک روایک جای خود را در فکرها و در کتاب

 سک. همان قت  زکریا و قت  یحيی ا« مَرَّتَيْنِ اْلأَرْضِ فِ  لَتُْفسِدُنَّ»اسک 

 اماعالمان و بزرگواران اسک،  حتیاریخية در بين مردمان ضرورة التاین مطلب بال

خود اسک. یک قالدم کاله از بزرگالان و علمالا در رد ایالن مطلالب برداشالته شالد، قالدم بی

آن   یالک مالرّ« مَالرَّتَيْنِ» مرحوم آقای خولی عرض  بود که آن روز عرض کردم کاله ایالن

مالی کاله برداشالته يسک. قالدم دودوم نشد  اسک. قت  زکریا و یحيی ن  شد  اسک، و مرّ

اولالی از افسالاد   این دو مرّ  هيچ کدام نشد  اسالک. ناله مالرّ ،نخير شد، قدم ما اسک که

 دوم.   ارض شد  اسک و نه مرّ

 و اخيرًا، اوالدساز اسممی اسک ترین مطالب سرنوشکحال چون این مطلب از مهم

اسالالراء از   سالالورهالالر قالالدر روی آن فکالالر کنالاليم، شایسالالته اسالالک. ایالالن آیالالا  مهارکالالا  

اسممی قرآن شریف اسک. آزاد روی  شمولجهانترین آیا  در نوشک سياسی مظلوم
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، غيالر ها و ها بالا شالنيدنبالا مطالعاله ،آن فکر کنيم. آنچه را که در افکار ما آمد  اسالک

بتوانالد باله خالود نقالش بگيالرد. عوامال  « اللّاله إلّا»تا « إله ال» ها را فعمد بيرون کنيم.این

های ما تشخيص علم باشد و چه درونی و برونیِ چه درونی و برونیِ ،برونیدرونی و 

ایسالته هالا ناشدانيم باشد، تمالام اینباشد و چه درونی و برونی آنچه را ما شایسته می

را در  العالمينربوحی گردیم. و مراد    به نور مطلقخواهيم متصاسک. چون ما می

این از بالرای  ،که چه گفک و که چه نگفکابراین ها بفهميم، بناین زمينه و سایر زمينه

در معارف قرآنی هسالتند نهایالد مطالرح  از برای کسانی که مقلد حتیما مطرح نيسک. 

ر قالرآن، قالرآن  ،کندباشد. کسی که از یک مفسّر قرآن تقليد می باید بداند که این مفسالّ

 این و آن. ه کند و نه بر مهنای گفترا بر محور قرآن تفسير می

کنم. گونه اسک و من صریح  عرض کردم و عرض مالیتقاليد اینک  در  اینکها کم

ها ایالن تقليالد ،نيسک یا احيانال  هسالک و احيانال  نيسالک اهللکتابتقاليدی که بر مهنای 

نيسک اصمد حرام اسک. و  اهللکتابگونه اجتهادا  که محور اصلی آن حرام اسک. آن

نيسالتند یالا  صددرصالد اهللکتالابهدینی که بر محور گونه تقليدها که تقليد از مجتاین

جالا کاله رساليد ایالن این تقليدها حرام اسک. به این ،درصدی هستند و درصدی نيستند

شالود. او زنالد  شالود و پخالش میتوانم عرض کنم. چون این  اله  میجمله را هم می

ن اگالر انسالان مساللما ،یک کسی این حالرف را گفتاله باشالد اما ،اسک و ما خواهيم مُرد

دهد، تقليد کند، بهتر اسالک از خاخام یهودی که بر مهنای تورا  فتوا مییک شيعه از 

از یک نفر عالم مسلمان تقليد کند که نه بر مهنای تورا ، نه انجي  و ناله قالرآن  اینکه

  1«.قَرَّْ  ثُمَّ هَدَرَْ  شِْقشِقَةٌ»دهد. دهد. فتوا بر مهانی دیگر میفتوا نمی

کنيم و درسک فکر کنيم و من  دقکاسراء درسک   ا  سورمقدسما روی این آیا  

 يالکهای تحقيقی عميق قرآنی به فض  الهی این مهنالا را نالدارم کاله جمعهم در بحث

زیاد شالود، کالم شالود، فالرار کننالد، قالرار کننالد. هاليچ فالرچ نالدارد، چالون مالا کاله معرکاله 

ر بحث خلالود یک موق  به یاد دارم مرحوم آقای خولی عرض  د .خواهيم بگيریمنمی

نفالر شالد، فالرار کردنالد.  پنجالا نفالری  دویسک يککردیم که جمعکه در نجف بحث می

و فعالمد هالم چنالين و  دانيمشما را خيلی درخشالان مالی  ما چون آیند :ایشان فرمودند

کنم، ها را نفرمایيد، بهتر نيسک؟ گفتم من که در ابرقو بحالث نمالیچنان، اگر این بحث

 مقدسکنم. اگر این بدترین اهانتی که به ساحک بحث مینجف دارم يه علم  در حوز
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الی غير النهایة، اگر بالرای حفال  ار اسک خلود فی النه شد  اسک که قضي العالمينرب

خواسالک اهلل میبحث نکنيم، پس چه باید کرد؟ اگر رسول يکان و برای حف  جمعدک

اهال  طالالف بعالد از گفتند، بعد از جنگی که با اه  طالف می بکند،این ممحظا  را 

آوریم، د ما به دو شالر  ایمالان مالی، یا محماهللرسولیا  :گفتند و آمدند ،شد مکهفتح 

هالا بالود، فرمالود: مالن یک شر : نماز نخالوانيم، شالر  دوم: ال  را نکشاليد. ال  از بک

ها معرکه گرفتن و باال و پایين و این حرف کشی و نماز خواندن آمدم. قضيهی ال برا

گالویم و اگالر درو  بگالویم همالين افن نفالس مالن را دانالد درو  نمیمی نيسک. و خالدا

 بگيرد. 

بالاز هالم  ،کنيالد. آنچاله را گفتاليم دقالککلمه  به اسراء را کلمه  آیا  مهارکا  سور

يْنا وَ»کنيم.  دقکروی آن باید فکر کنيم و  رالي َ بَنال  إِلالى قَضالَ لفال  « اْلكِتالابِ فِال  إِسالْ

نسالهک باله  صددرصالد قطعالیِ یعنی علالم حتمالیِ «قضی إلی»را صحهک کردیم،  قضی

 اسرالي بنیبه  ،کتب آسمانی اسکک  که « اْلكِتابِ»جهان تکليف را خداوند از   آیند

نيسالک.  «القضالی لِال»نيسالک،  «علالیقضالی »نيسک،  «قضی فی»خهار علمی کرد  اسک. إ

د. شالونيسک. این را گفتيم، تکالرار نمی «عليه یقض»نيسک،  «قضا »نيسک،  «قضی بِه»

 «.إِسْرالي َ بَن  إِلى قَضَيْنا»

ه مرتهاله ذکالر نُال« بَنال »مرتهه ذکر شد  اسالک.  چه قرآن شریف ک  در  اسرالي بنی

رالي َ»شالالد  اسالالک.  سالاله مرتهالاله ذکالالر شالالد  اسالالک. حسالالاب دارد، مالالا  ییتنهالالابالاله « إِسالالْ

بقالول  « بَن »قرآن شریف ک  ها حساب دارند. در خواهيم عدد تحوی  دهيم، ایننمی

رالي َ بَنالال »ق نالالداریم. یالالا مطلالال  بَنِالال » 1«إِْخالالوانِهِنَّ بَنِالال » آدم اسالالک،اسالالک، یالالا بنالالی« إِسالالْ

 و مرتهاله در قالرآن آمالد  اسالک چهال  اسالرالي بنیهالا، و الالی آخالر. ایالن بنی« أَخَواتِهِنَّ

ه مرتهه آمد  اسالک. های دیگر با ا افه، نُحساب دارد. یکی باال و پایين نيسک، و بنی

 کنيم. ایی سه مرتهه آمد  اسک، از اسرالي  شرو( میاسرالي  به تنه

اهلل اسک، یيشرا عهد « ل »ب از یيشرال ، یيشرال  اسرالي  لغک عهرانی اسک، و معرّ

اسک، یعنی عهالداهلل.  رال ، یا یيشرال  که ایشرال  اصحب از ایشاسک، اسرالي  که معرّ

ار ممتالاز بالود. اصالمد   بسيار عالی و بسي(حضر  یعقوب بن اسحاچ ع یکچون عهود

 از خالودِ ،در قرآن شریف خداونالد در بعضالی از مواقالف اینکهاسم او عهداهلل شد. کما 

 لَمَّالا أَنَّالهُ وَ» :  جالنو معرفک اسک در سور یکعهودعص  که در باالترین قله  اهللرسول
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، قيالام بالر مهنالای عهودیالک قيالام عهالداهلل 1«لِهَالدًا عَلَيْالهِ یَكُونُونَ كادُوا یَدْعُو ُ اللَّهِ عَهْدُ قامَ

اسک. عهداهلل، همچنين اسم اسرالي ، عهالداهلل اسالک، منتهالا در لغالک عهرانالی یيشالرال  

ها که لف  اسرالي  در تالورا  الی آخر که بشار  اسک. یکی از بشار  2«موتو لفن »

 شریف موجود اسک، تورا  اصلی.

حریالف کردنالد و کالم و ها که تورا  را تیهودی اماپس خود اسرالي  عهداهلل اسک، 

 تهریالرزیاد کردند و مطالب غلطی را نسهک به انهياء بزرگوار الهالی دادنالد کاله خالود را 

هالا نخالورد و کالار سيلی به صالور  آن اینکهکارها و مجرمين برای کنند. معموالد غل 

 ،ابالراهيم چاله کالرد دهند. اسرالي  چه کرد،ها میرگترخود را توجيه کنند، نسهک به بز

هالا در تالورا  تمالام این ،هالارون چاله کالردد، موسی چه کر ،نوح چه کرد ،ردلو  چه ک

سالازی باله انهيالاء خالدا داد  پرستی، بکخواری، نسهک بکهای زنا، شرابدارد و نسهک

به انهياء خدا نسهک داد  شد  که خداوند امالر کالرد کاله فالمن پيغمهالر  حتیشد  اسک. 

هالا. را؟ چون گنا  کرد ، از ایالن حرفرا بهينيد! کیافک بخورد! چ کیافک بخورد، حرف

« مَالن صالارَ(َ اهلل»راج  به اسرالي  هالم در تالورا  دارد کاله اسالرالي  عهالار  اسالک از 

ای هم که یعقوب خانهکنند؛ کسی که با خدا کشتی گرفک و گود زورطور معنا میاین

 بالا خالالدا کشالالتی گرفالالک، اسالالم آن را پنوليالال  گئاشالالتند، فنوليالال  در عربالالی، و پنوليالال  در

 عهرانی. فنولي  و پنولي  یعنی گود زورخانه، در تورا  این را نق  کردند. 

رسالالتی بعالد ه ن کند، خليفخواسک برای خود نایب معيّجناب اسحاچ ع(  که می

و و یعقوب. در تورا  دارد که صو اسک و یک یعقوب. عيصجا یک عياز خود؛ در این

جا هم مناسب اسک. جناب تم وليکن اینجناب ابراهيم ع( ... این را در باب انهياء گف

و و یعقالوب دو زن صالر کالرد. مالادر عيعيصو را به مقام خمفک خود مقالریعقوب ع(  

بودند، مادر یعقوب به یعقوب گفک که اسحاچ چنين کرد ، بنابراین تو کاری کالن کاله 

دوم در همالين ه حقال. هقالاین یک حُاین پدر پير نابينای تو برکک نهو  را به تو بدهد. 

تورا  دارد: یعقوب با خدا در یک جایی شرو( به کشتی گرفتن کرد و خالدا را زمالين 

برکالک نهالو  را باله مالن  اینکهکنم، مگر زد. خدا گفک: من را رها کن، گفک: رها نمی

هالا، یعنالی بدهی، به اجهار. برکک نهو  را که نهو  بيالک اسالرالي  اسالک، اسالرالي  آن
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ا را گرفک، رها نکرد و خدا گفک: رهایم کن، ها خدا را زمين زد و پای خدیعقوب آن

 کنم که من را نهی کنی، خدا به اجهار او را پيغمهر کرد. گفک: در صورتی رها می

عد اسرالي  از نظر لف  عهالداهلل اسالک کاله بالاالترین مقالام یک بُ :عد داردبهينيد دو بُ

*  عَهْالدًا الالرَّحْمنِ آتِال  إاِلَّ ضِاْلأَرْ وَ السَّماوا ِ فِ  مَنْ كُ ُّ إِنْ»اسک از برای انسان که 

درسک، همه عهد هستند، منتها یالک عهالد کالونی اسالک، و  1«عَداا عَدَّهُمْ وَ أَحْصاهُمْ لَقَدْ

یک عهد شرعی اسک. عهد شرعی هم دارای درجا  اسک، عهد کونی تمام موجالوداتی 

جالن باشالند، جان باشالند، انسالان باشالند، که در برابر حق خا   هستند، جاندار یا بی

فرشته باشد، حيوان باشد، درخک باشد، حجر باشد، هالر چاله؛ ولکالن در ایالن آیاله کاله 

ماوا ِ فِال  مَالنْ كُال ُّ إِنْ»: اشرف مخلوقا  را بيالان کالرد  اسالک  آتِال  إاِلَّ اْلالأَرْضِ وَ السالَّ

 المو ، اتيان کونی اسک. ماننالد اتيالاناتيان در بعدالمو ، و اتيان قه «. عَهْدًا الرَّحْمنِ

دنهال دارد. همين عهد هستند، شيطان هم عهالد اسالک. از  به تکوینی که اتيان کونی را

دارد و یالک عهالد داریالم کاله  یالکما یالک عهالد داریالم کاله عهود امانظر ذاتی عهد اسک، 

بالاالترین درجالا   دارند دارای درجالا  هسالتند. یکندارد. عهدهایی که عهود یکعهود

 ها. اء بزرگوار الهی بر حسب درجا  آناهلل عهار  اسک از انهيدر عهاد یکعهود

حالالاال اسالالرالي  کالاله خالالود یعقالالوب اسالالک فقالال  در سالاله جالالای قالالرآن اسالالک، ولکالالن 

مشالرکين،  حتالیای از طوالف شرّیر، ای قرآن اسک. هيچ طالفهاسرالي  در چه  جبنی

ه ثمود، طالفه عاد، طالفه ما نداریم که خداوند یک طالفه از طوالف مشرکين را، طالف

 حتالین مقدار خداوند در قرآن ذکر کند و کیر  ذکر در قالرآن حسالاب دارد. ، ایفمن

در قالرآن   و تکالرار ذکالر لالم کهيالر  بالودن معصاليک شالددر معاصی کهير ، یکی از عم

رًا یا هر کر شود یا فق  شدیدًا یا فق  مکراسک. اگر شدیدًا و مکررًا در قرآن شریف ذ

 ی کهير  اسک. معصيک از معاص اینکهدو، این دلي  اسک برای 

کنالد، ایالن خداوند اشخاصی را یا فالرض کنيالد طالوالفی را در قالرآن ذکالر می اینکه

قدر درجاله عالالی اسالک، درکا . یا آن و درجا  اسک یا دنویا از نظر علحساب دارد 

عص   اهللرسولکند. چقدر خطاب به قدر درجه باال اسک که خداوند مدام ذکر میآن

سی در قالرآن ذکالر شالد ؟ چنالد مرتهاله عيسالی ذکالر شالد ؟ در قرآن اسک؟ چند مرتهه مو

اسک، علی در قرآن نيسک، فاطمه هم نيسک،  خواهم بگویم ذکر اسم دلي  بر علونمی

هایی که بنالا بالود  نه، آن دارد. حسن هم نيسک، حسين هم نيسک، آن حساب دیگری
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شالد  که می ایجابی ذکرایسلهی، یا  ذکراییا  کرو از برای تئ ذِکریذکر شود از برای 

 و مصلحک بود  ذکر شود. 

مک، کند، یا به اسم، یا باله سالِ ایجابی نيکان را خداوند زیاد ذکر می ذکرایعد در بُ

ا ، یا در طرف مقاب ، شاليطان چنالد مرتهاله در قالرآن ذکالر یا به عنوان، یا به خصوصي

باله لفال  ابلاليس، یالا باله لفال  یالا ، خيلی زیاد. وقتی کاله خداونالد شاليطان را اسک شد 

از ایالن برای نشان دادن کارهای بالد او اسالک کاله انسالان  ،کنديطان در قرآن ذکر میش

انهيالاء بيشالتر ذکالر ه عد درکالا  از همالض کند. اسم او در بُکارهای بد و از شيطان تعر

، یالا از نظالر هالاآن عد درجا  انهياء بزرگوار الهی یا از نظر اسالمولکن در بُ شد  اسک.

ها در قرآن شریف زیاد ذکالر ارشادا  و برخوردهای آنها و ها و دعوا  آناعمال آن

 شد  اسک. 

کیر  برای چيسک؟ کیالر  مالدح اسالک؟ باله المعجالم مراجعاله  این، اسرالي بنی اما

 عالدیالک بُ عالد اسالک:دارد دارای سه بُ اسرالي بنیکنيد. این کیرتی که خداوند در ذکر 

عد دوم و سالوم هالر دو نوعال  چنين و چنان بودند، این زیاد نيسک. بُ اسرالي بنی اینکه

هالایی کاله ها و رحمکهالا، تفصالي عد دوم نعمکاسک. بُ اسرالي بنیچوب زدن به سر 

 ،قالوم آخالرین ه نسهک به هيچ قومی از اقوام الّالاکرد  ک توجهم اسرالي بنیخداوند به 

ْلناهُمْ وَ»ها نيسالک. این نعمک الترین بعالد بالا .ایالن مقدماله اسالک 1«.اْلعالالَمينَ عَلَالى فَضالَّ

اقالوام کال  در  -ننهييالشریعک خالاتم الّا-نظر روحی  ها را که از نظر مادّی و ازنعمک

بيشالتر داد   اسالرالي بنیاقوام تاریخ تکليف خداوند داد ، باله ک  تاریخ رساال  و در 

هالا، شالاکر بالودن هالا، ایمالان ایناین توجالهها بيشتر اسک، پس اسک. پس مسئوليک این

هالای کعکس این همه نعمالک کاله از تمالام ام به عکس، به اماباشد.  ها باید زیادتراین

هالا چاله، بالرای انهيالاء از ميالان آن داد  اسالک، اسالرالي بنیطول تاریخ تکليف بيشتر به 

ها آن معجزاتی که موسی ع(  داشک، چقدر زیالاد بالود. در تياله کاله ها چه، برای آنآن

هالا بيشالتر اسالک،  ، انتظالار از اینهای مجالانی دادها نعمکبيابان اسک، خداوند به آن

ترین و کالالافرترین و ن و منحالالوستریخطرنالالا  امالالاچالالون مسالالئوليک زیالالادتر اسالالک، 

گوناله نالداریم، اهلل هسالتند. هاليچ قالومی اینترین اقالوام تالاریخ تکليالف باله آیالا بمکئ

 گونه هستند.این اسرالي بنی
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فرمایيالد. در یو در تلمود هم این مطلب آمالد  اسالک، آقایالان باله تفسالير مراجعاله م

 ،17جلالد  هالا چگوناله اسالک، مالا درکاله و ال  این اسالرالي بنیتلمود نسهک به جریالان 

و اليهالود اليالوم »گونه یادداشک کالردیم: اسک، این پانزدهمالفرقان که جزء  34ه صفح

 ،گوینالد فقال  مالا انسالان هسالتيمادعا دارند، می« هم الئین یریدون العالم کما یشاؤون

بقياله را خداونالد باله صالور  انسالان نالر و مالاد  درسالک کالرد  کاله بقيه انسان نيستند. 

عالم را نوکر خود کنيم. افساد ه نوکر ما بودن باشند. پس در آیند  ما باید همه شایست

ای کاله ، تمام جهان را به عنوان غير انسان باید نوکر خود کناليم، و قضاليهشمولجهان

احتنالا  کننالد. شاليطان  خواهنالدمی هالاآن 1«قَلاليمد إاِلَّ ذُرِّیَّتَالهُ لَأَحْتَنِكَنَّ»شيطان گفک: 

کنم، مگالر آدم را افسالار مالیه ، یعنی من ذریال«قَليمد إاِلَّ ذُرِّیَّتَهُ لَأَحْتَنِكَنَّ»تهدید کرد که 

های غيالر اسالراليلی را انسالانه خواهند همالها میکمی، افسار هم کرد  اسک. حاال این

 افسار کنند.

الي ، یعقوب بن اسالحاچ اسالک هالر کاله باشالد، هالر چاله اسراليلی که از دودمان اسر

اهلل هسالتند، اهلل هسالتند، احهّالاءاز ابنالاء باشد، در هر و العی باشالد، ایالن انسالان اسالک،

 مَالنْ إاِلَّ اْلجَنَّالةَ یَالدْخُ َ لَنْ قالُوا وَ»ها اسک. ک هم فق  برای آنو... جن اهلل هستنداءاودّ

کاله ن، یهود در اص  که نصارای اسراليلی هم در  م نصارى 2«.نَصارى أَوْ هُودًا كانَ

 ها این اسک. زنند. فکر اینمی این حرف رااسرالي  هستند از بنی

تلمالالود  «التلمالالود فالال  جالالاء یختلقالاله، بمالالا العالالالم فيحالالر  مالالنهم الفيلسالالوف میقالالو»

 ملخالص هالو و التلمالود فال  جالاء»بزرگترین تفسير تورا  اسک، به زبان عهرانی اسک. 

 نالانّأ یعلالم هألنّال األمالم فال  قنالافرّ اهلل نّإ»نص این اسالک:  «للتورا  رًاتفسي اليهود دین

سالابق نهالود ، مهالم نيسالک، ولالی « لنالا خالدمٌ هكلّال االنسالان  العالالم نّأ و أبنالاء  و شعهه

 و بيننا برزخٌ هكلّ اإلنسان و»ها اسک. این ميانباالخر  باید بشود. این فکر و خيال در 

م هستند. ولکن چون صور ، صالور  انسالان اسالک پالس چرا برزخ؟ بهال «الههالم بين

 اینکالهبالرای « الحيوانالا  بالين و بيننالا فالاهمللتّ نسالتعملهم الههالالم بالين و بيننا برزخٌ»

گالویيم، بالرای ایالن جهالک، صالور  بفهمنالد چاله می اینکهگویند، برای بفهميم چه می

 «.متعادین متقاتلين متشاكسين نجعلهم نأ فعلينا»انسان و لغک انسان را دارند. 
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ها هم همان برنامه را بر محالور یهالود دارنالد، های یهود که انگليسییکی از برنامه

ها همان برنامه را بر محور یهود دارند، رؤسای جماهير آمریکا نوع  یهودی آمریکایی

رؤسای جمالاهير و شاليوخ خلاليس اسالم   حتیهستند، و شوروی نوع  یهودی هستند و 

کنند. یکی از کارهایی  یهودی هستند و از یهود طرفداری میرسم  امایهودی نيستند، 

د»هالالا دارنالالد ایالالن اسالک کاله این تفرقالاله انالداختن و جالالدایی انالالداختن از نظالالر « فالالرّچ تَسالالُ

اخمقی، از نظر عقيالدتی، از نظالر اقتصالادی، از نظالر سياسالی، وقتالی تفرقاله انداختنالد، 

 ها سياد  کنند. توانند بر آنمی

 و سياسالالاتهم فالال  نتالالدخ  و متعالالادین متقالالاتلين شاكسالالينمت نجعلهالالم نأ فعلينالالا»

 و لعظمالالهم بناتنالا نالزو  و  العفهم فال  لنربحهم دالمين خمف و حرب ف  نجعلهم

هودی ها را ی نيستند هيچ کس یاین« اهله على لنفسد  دین ك  ف  ندخ  و نتدخ 

ی از اقوام رسالالی ایالن اسالک، هالر قالومک  ها در ميان ا  اینشود و لئا این خصوصي

 ای متشرّعين باله شالرک   :ين. رسالک صحيحمشرکين، وثني :اقوام رسالی، رسالک غل 

نيسک. بهالایی بالا پالول و چيزی کنند، ولو هيچ ها به شریعک خود دعو  میالهی، این

کنالد، پرسک دعالو  میکند، بککند. مسيحی دعو  میمال و دختر و مقام دعو  می

اقالوام کال  اب دارند. تنها قومی که در ميالان زرتشتی دعو  دارند، دعو  سلب و ایج

اگالر  حتالیگوینالد ها هستند. میندارند این یکتاریخ تکليف بماستیناء دعو  به یهود

او را قهول نداریم. اگر غير اسالراليلی خاخالام هالم شالد، او را  ،غير اسراليلی یهودی شد

و از ابنالاءاهلل اسالک ری کند این انسان اسک کاهر کیافک یاگر اسراليل اماقهول نداریم. 

 دین ك  ف  ندخ  و  نتدخّ و»را دارند.  يکاهلل، این خصوصو اودّاءاهلل اسک و احهّاء

مطالالهی « لنالا اهلل سالخر  الئي اإلنسان هئا على السيادة لنا تكون و اهله على لنفسد 

 بعد ممحظه خواهيد فرمود.  ،هسک

این آیا  ه الهته آیاتی در حاشي 1«.اْلكِتابِ فِ  إِسْرالي َ بَن  إِلى قَضَيْنا وَ»حاال این 

آن اصاللی اسالک. از لحالاظ ه از لحاظ تفساليری وجالود دارد، از لحالاظ اصاللی کاله همال

 صددرصدگویم این من نمی ،تفسيری که باید بحث کنيم و آنچه که در تفسير نوشتيم

درسک اسک ولی در را  اسک. چون انسان در حال تکام  و ترقی اسک ممکالن اسالک 

های جدید کند و فکرهای جدید بهتر باشد. حاال شما تفسير را ممحظه بفرمایيالد فکر

جالا کاله مالن باله یالاد دارم و دیالدم و تا آن ،تفاسيری که آقایان بحث فرمودندک  و در 
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این مرّتين را یحيالی و زکریالا و تالا  م، تفاسير شيعه و سنّی و خهری،خيلی هم زیاد دید

ی اسالراليلبنییعنالی « إِسْرالي َ بَن  إِلى قَضَيْنا وَ»اسک: گویند این ها میکه اینآخر. آن

عالالم پخالش بودنالد، مگالر ه همال در که در قدس هسالتند، مگالر فقال  در قالدس هسالتند؟

عالم پخش نهودند؟ مگالر ک  سال پيش در  46، 45 در طول تاریخ خود الّا اسرالي بنی

ای از آلمان و فرانساله و  تشکي  دادند مگر عد را دولک اسرالي هایی که آمدند و این

 ها در قدس بودند؟آنه نهودند؟ مگر هم و جاهای مختلف انگلستان و آمریکا و خليس

ی کاله اسالراليلبنییعنالی « اْلكِتالابِ فِال  إِسْرالي َ بَن  إِلى قَضَيْنا وَ»گویند: ها میاین

یعنی شما زکریا را « رَّتَيْنِمَ اْلأَرْضِ فِ  لَتُْفسِدُنَّ»این اسک.  ،المقدّس بودندفق  در بيک

 وَ»گویالد. و یحيی را در افساد دوم خواهيد کشک. این را آن روایالک می اولدر افساد 

 عُلُالواا لَالتَعْلُنَّ وَ»شالود. گوناله میولالی این ،نکردنالد توجاله هااین یعنی «كَهيرًا عُلُواا لَتَعْلُنَّ

ی علو در افساد دوم ،گویندها مییعنی در افساد دومی که برای قدس اسک این« كَهيرًا

اسالک کشالتن یحيالی  اولافسالادی  شما علو کهير اسک. آیا علو کهيالر کاله بالاالتر از علالو

برابر یا زکریا بالاالتر اسالک، یحيالی از نظالر بفرمایيد تر اسک یا زکریا؟ اسک؟ یحيی مهم

نهو  باالتر از زکریا نيسک. چطالور قتال  زکریالا، افسالاد ارض اسالرالي  باله طالور عالادی 

  گویند.گونه میاسک؟ این را این کشتن یحيی ع(  علوًّا کهيرًا امااسک، 

جالا وعيالد اسالک؛ چالون وعد در این 1«أُوالهُما وَعْدُ جاءَ فَإِذا * كَهيرًا عُلُواا لَتَعْلُنَّ وَ»

 به خير اسک، وعالدِ ۀعد دارد: یک وعد وعيد اسک، یک وعد وعد  اسک. وعدوعد دو بُ

به شر، وعيالد اسالک و در قالرآن شالریف وعالد هالم  ۀوعد سک. وعدِبه خير، وعد  ا ۀوعد

نسهک به عئاب دنيا اسک، هم نسهک به عئاب برزخ اسک و هالم عالئاب قيامالک اسالک. 

 جعالةالریومز باشالد یالا عالئاب استيصالال و اهالم  قهال  ا جعةالریومعئاب دنيا عئاب 

عمومی و نه ه لوعد اسک، نه عئاب عمومی، نه قح  عمومی، نه زلز هاباشد. تمام این

بالرد، گروهالی را باله حسالاب هایی کاله قالومی را از بالين میعالئاب آسالمانی، آن عالئاب

د در قالالرآن شالالریف، شالالما مراجعالاله کنيالالد، بالاله بالالرد. وعالالاهلل از بالالين میتکالالئیب آیالالا 

المفهرس باید حتم  مراجعه شود و بزرگترین خدمتی که از بالرای مستفسالرین المعجم

المعجم اسک. واقع  اگر المعجم نهاشد مالا بایالد  صحيح نسهک به قرآن شد  اسک، این
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به دسک اسک،  1«بعض  بعضه یفسر»قرآن مراجعه کنيم تا آیاتی که با هم  به صدها بار

 بياوریم. 

 * كَهيرًا عُلُواا لَتَعْلُنَّ وَ» گویند،ها میهمان که آن« مَرَّتَيْنِ اْلأَرْضِ فِ  لَتُْفسِدُنَّ» حاال

یعنی عئاب، یعنی وقتی که، هنگامی که زمالان تعالئیب افسالاد  «أُوالهُما وَعْدُ جاءَ فَإِذا

یعنی وقتی که زکریا را کشتند، « جاءَ فَإِذا» اولگویند تعئیب افساد می هاآمد. این اول

 اسالرالي ه بنیخدا بنا اسک جزاء دهالد. زکریالا را کاله کشالتند، آیالا همال« وَعْدُ جاءَ فَإِذا»

در قالدس زکریالا را  اسالرالي ِبنیدر هر جا بودنالد یالا  سرالي اه بنیزکریا را کشتند؟ هم

در قدس زکریا را کشتند که این وعد نسالهک باله هماله اسالک؟  اسرالي ه بنیکشتند؟ هم

 این حرف صدها اشکال دارد،  رور  تاریخی اسک، ولی صدها اشکال دارد.

 قت  او را ی بودند. بهدیگران  -

مفسدین ه گونه نهودند. هماین اسرالي ه بنیمفهمم، ولکن هفرمایش شما را می -

 گونه نهودند. این اسرالي بنی

 غالهيک بودند. -

قالدر اشالکال دارد کاله ایالن یکالی در کالم بهيناليم. اینغالهيک هم نهودند، حاال کم -

 جالاءَ فَالإِذا * ًاكَهير عُلُواا لَتَعْلُنَّ وَ مَرَّتَيْنِ اْلأَرْضِ فِ  لَتُْفسِدُنَّ»ها چيزی نيسک. مقاب  آن

« بَعَْینالا»؛ «لَنالا عِهادًا بَعَْینا«. »لَنا عِهادًا عَلَيْكُمْ بَعَْینا»آید که می اولعئاب « أُوالهُما وَعْدُ

قرآن شریف یا بعث تکوینی اسک نسهک به انسالان و غيالر انسالان یالا بعالث ک  بعث در 

بعالث رسالالتی اسالک. یالا  همالهسوم،  2«.غُراب  اللَّهُ هَعَثَفَ» نسهک به حيواناسک تکوینی 

انگيزش اسک، انگيخالتن از قهالر  ،بعث 3«اْلقُهُورِ فِ  مَنْ یَهْعَثُ اللَّهَ أَنَّ» بعث اموا  اسک

خواهالد نمی« بَعَْینالا»و زند  شدن برای قيامک، این مربو  باله بحالث مالا نيسالک. چالون 

 «غُراب  اللَّهُ هَعَثَفَ»که انگيختن حيوان اسک که کنيم. یا اینای را زند  میبگوید ما عد 

ی اسک، ربانجا نيسک، یا بعث یا بعث به عنوان تکوین اسک که مورد آن این م.این دو

سالر مفسالدین زدن. خداونالد کاله  بالری اسک که جلوی مفسالدین را گالرفتن، و ربانبعث 

را بگيالرد و انتقالام بکشالد و بالر سالر « مَالرَّتَيْنِ اْلالأَرْضِ فِال » خواهد جلالوی مفسالدینمی

کال  ی بعث رسولی یا بعالث رسالالی اسالک. در رباناین بعث « بَعَْینا»ن بزند، این مفسدی
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خوانيم. یا بعث رسولی اسالک، یالا بعالث رسالالی قرآن مراجعه کنيد، آیا  آن را هم می

رینَ النَّهِيِّالينَ اللَّالهُ فَهَعَالثَ» اسک. بعث رسولی یعنالی پيغمهالر را بهينيالد  1«مُْنالئِرینَ وَ مُهَشالر

  فسالاد بالود، بایالد حالالک مکافحاله باشالد، یعنالی انگيالز  ون اگر انگيزانگيزش اسک؛ چ

  فساد را از بين بهرد.  اصمح باید باشد تا انگيز

 عَلَالى فَضالْ   ذُو اللَّالهَ لكِنَّ وَ اْلأَرْضُ لَفَسَدَ ِ بِهَعْض  بَعْضَهُمْ النَّاسَ اللَّهِ دَْف ُ ال و لَوْ»

الم شد، مخصوص  علوّ کهير شد و افسالاد بساليار فساد در ع  وقتی که انگيز 2«اْلعالَمينَ

  قالوی اصالمح بيشالتر از انگيالز  اصمح باشد، انگيالز  باال بود، در مقاب  آن باید انگيز

  قوی اصمح اسک، می  انگيالز  کند یا انگيزکن میقوی افساد اسک که افساد را ریشه

ی بالرای جریالان بالرد. درصالدشالمول بالودن کنالار میقوی افسالاد کاله افسالاد را از جهان

انهياء بزرگوار را خداوند اصمح و درصدی برای جریان افساد اسک. این انگيز  اسک، 

انگيزد؛ یعنی این پيغمهری که انگيزشالی در کند، بعث یعنی چه؟ انگيختن، میبعث می

کار نداشک، چون به او وحی نشد  بود، چالون مالأمور باله دعالو  نهالود، خداونالد او را 

دعالو  إلالی اهلل باشالد در   رحمانی باشالد و انگيالز  زد که این انگيزانگيانگيزد. میمی

در  اینکهکما  ،ها، که این انگيز  آن انگيز  را یا کمد از بين بهردمقاب  انگيزش شيطان

بالودن و از مقالداری کمتالر  صددرصالددرصالد را از  اینکالهاسک یالا  ععس ظهور مهدی 

 افساد اسک.   قسمک انگيز اصمح اسک و یک  بودن خار  کند. یک قسمک انگيز

بالردن کلالی یالا تقليال  دادن از  ی بالرای از بالينربانگونه اسک، بعث ی اینربانبعث 

هم « نا»، «بَعَْینا أُوالهُما وَعْدُ جاءَ فَإِذا»گویند: ها میجا اینبعث شيطانی اسک. در این

اسک، در  چرا؟ چون در مقاب  فساد .اسک« يةرباننا، جمعيّة الصفا  ال»حساب دارد؛ 

جالای آن خواهد باشالد، مالا باله که یهود خواهند داشک، هر جا می مرّتينمقاب  افساد 

خواهد این افساد خدا می ،که یهود خواهند داشک مرّتينکار نداریم. در مقاب  افساد 

 «.لَنا ًاعِهاد عَلَيْكُمْ بَعَْینا أُوالهُما وَعْدُ جاءَ فَإِذا»را از بين بهرد یا کمد یا مقدار زیادی. 

 ؛«بَعَْینا» -1

 ؛«لَنا عِهادًا» -2

 ؛«شَدیدٍ بَْأس  أُول » -3

 ؛«الدِّیار  خِملَ فَجاسُوا» -4
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 «.مَْفعُوالد وَعْدًا كانَ وَ» -5

که وثنی بود و دعالو  باله النصر بخک. زنندمیصر النبخک به ها را آقایاناینه هم

صر و اتها( مشرکين النيه بخکربان  صفا يکما با جمع« بَعَْینا»کرد. خداوند شر  می

حالداق  دو مرتهاله که النصر بخکاو را فرستادیم که یهود را از قدس بيرون کند؟ یعنی 

مالا «. بَعَْینالا»االقصی را از بين بالرد، ایالن دس را خراب کرد، ویران کرد، مسجدالمقبيک

وح توحيالد را ها زکریا و یحيی را کشتند، ما کسانی کاله ریهودی اینکهفرستادیم برای 

خيالرا  مخالالف هسالتند، مالا ک  ها و ها و رسولرسالکک  هم کشتند، کسانی که با 

 هالایی کاله دو پيغمهالر را کشالتند. ایالن در تمالامبيشتر را فرستادیم برای آن یِجهنماین 

 ابعاد غل  اسک.

 بَالْأس  أُولال  لَنالا عِهالادًا عَلَاليْكُمْ بَعَْینالا» :اوالدکنيم. یکی کلما  را حساب میما یکی

 فال  الهعالث نجالد ال»را، « عَْینالابَ»ایالن «. مَْفعُوالد وَعْدًا كانَ وَ الدِّیارِ خِملَ فَجاسُوا شَدیدٍ

این اسک دیگر، چون بعث در مقاب  شرّ اسالک. بعالث در مقابال   1«الرس  بعث اإلّ آیاته

بعالث این  ،اسک ًاًا کهيرعلوّ اسک که افساد دوم مرّتينشر اسک و چون مقاب  افسادین 

یالک  :عالد داردخير را جالایگزین کالردن اسالک. دو بُ رای از بين بردن شر و به جای شرب

مفسالدین یهالود را از بالين بالردن و  آیالا شالر «.اللّاله إلّا»عد یک بُ« هإِلَ لَا»بعد سلب اسک 

کنالد؟ هاليچ عالاقلی ایالن کالار را گوناله؟ خالدا ایالن کالار را میاین ،گئاشتن رشَأای آن ج

فرستد که بد را از بين بهرد؟ بد از بين برود، بدتر جای ر را میکند؟ هيچ عاقلی بدتمی

ها داخال  شالریعک توحيالد تالوراتی ها که اه  کتاب بودند، و اینآن بياید؟ این یهودی

مالا  مرّتين،افساد  ،ها چون دو پيغمهر را کشتندکاری دارند، اینولو هر چه غل  ،بودند

و مشر  هستند و مقاب  شریعک اسرالي  تر هستند یجهنمهایی که بدتر هستند و آن

تر ها بنشينند. یعنی خوبها را از بين بهرند و جای آنها را بفرستيم که آنهستند، این

 ها جایشان بنشينند. از خود را از بين بهرند، و بدتر از آن

عيسالی بالود ، در زمانی که حضر  یحيالی را کشالتند، بعالد از رسالالک حضالر   -

 مر  مشرکی بودند.ها هم در زیهودی

 مشر  نهودند. -

 کنند...نوقتی رسالک را قهول  -

                                                           

 .41 ص ،17 ج ،بالقرآن القرآن ریتفس فى الفرقان. 1



14 

 

گویند. منطق قالرآن پرسک را مشر  میگونه نيسک، بکمشر  هستند؟ نخير این -

رِكينَ وَ اْلكِتالابِ أَهْ ِ مِنْ كَفَرُوا الَّئینَ یَكُنِ لَمْ» :این اسک  تَالْأتِيَهُمُ حَتَّالى مُْنفَكرالينَ اْلمُشالْ

مشالرکين اسالک، مشالر  در قالرآن  در مقابال « اْلكِتالابِ أَهْال ِ مِنْ كَفَرُوا الَّئینَ» 1«.اْلهَيِّنَةُ

پرسالک هسالتند پرسک رسمی، کسالانی کاله رسالم  بکیعنی بک خير، [...] کسی اسک که

القدس یکی هستند؛ او اشالتها  گویند خدا و عيسی و روحغير از کسانی هستند که می

 اإلّال آیاتاله فال  الهعثثمّ ال نجد »خدا خار  نيسک. ولکن این از شریعک پرستش  ،کرد 

جای آن بالهو خير را  آن اسک. بعث برای از بين بردن شرجا جای که این« الرس  بعث

 جالااین« اْلقُهُالورِ فِال  مَالنْ یَهْعَالثُ اللَّالهَ أَنَّ» 2«.تكوین ٌّ فالیان  األموا  بعث وأ»گئاشتن 

 جای آن نيسک.

 

 ]سؤال[ -

، کاله رسالالی «عِهالادًا لَنالا»گفتيم رسولی یا رسالی، رسالالی یعنالی  درسک اسک ما -

بعالث تشالریعی، « سالواهم دون المرساللين یعالم تشالریع ٌّ األول و»اسک، رسولی نيسالک. 

هالا چاله یعنی خداوند تشری  کند و بعث کند کسی که حامال  ایالن شالریعک باشالد. این

کسالانی کاله  :عالد دارددو بُ« منحالاهم ینحو من اإلّ همّاللّ»کسانی هستند؟ انهياء هستند، 

عد دعالو  إلالی ها در بُی شام  آنربانبعث  ،تلو به مقام عصمک و رسالک هستندتالی

 انتوحيالد اسالک. یکالی بعالث پادشالاه بُعدسله  که  د اسک، و ایجاب  که  ،شوداهلل می

لالوکی کاله باله بعالث یکی از م. 247ه آی ،بقر   سور« مَلِك  طالُو َ لَكُمْ بَعَثَ قَدْ اللَّهَ إِنَّ»

معصوم هم نيسک، فرض کنيد شاید هم هسک، ولی نهی نيسالک، کاله  ،اسک الهی مَلک

خداونالد یالک ملکالی فرسالتاد،  3«اللَّهِ سَهي ِ ف  نُقاتِْ  مَلِك  لَنا ابْعَْث لَهُمُ لِنَهِ ٍّ قالُوا إِْذ»

ملالک  ين، خداوندکلفم يکسياسی جمع  عد اداراین ملک بعث الهی اسک؛ یعنی در بُ

جها  روحی و معنوی، تداخ  دارنالد؟ بلاله، ولالی   عد اداردر بُ که گونهفرستاد، همان

عالد رههالری روحالانی یکی از این طرف بيشتر اسک، یکی از آن طرف بيشتر اسک. در بُ
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 إِنَّ» عد رههری سياسی هم خداوند این ملالک را فرسالتاد.فرستد، در بُخداوند انهياء می

  1.«.اْلمُْلكُ لَهُ یَكُونُ أَنَّى قالُوا مَلِك  طالُو َ مْلَكُ بَعَثَ قَدْ اللَّهَ

 اولعد سوم اسک، بعد این بُ 2«أخيرًا و دوم  العئاب سوء یسومهم من إال همّاللّ ثم»

عد سوم کسانی که دنهالال ایالن دو جریالان ، بُالعالمينرب یرس ، بعد دوم مهعوث ملک

ه خواهنالد ساللطم مرکّز کننالد و هالم میروحی را در عاله خواهند سلطمیهستند. هم 

کنالد در انهياء که قالرآن تعهيالر میک   ه اولسياسی را در عالم مرکّز کنند. پيروان درج

ناله  ،«لَنالا عِهادًا»بحث خواهيم کرد. « عِهادًا»که حاال در « لَنا عِهادًا» :النظيرتعهير منقط 

ماوا ِ فِال  مَالنْ كُ ُّ إِنْ«. »عِهادًا» شاليطان هالم  3«عَهْالدًا الالرَّحْمنِ آتِال  إاِلَّ ضِاْلالأَرْ وَ السالَّ

الم اختصاص اسک. بندگان اختصاصالی مالا، یعنالی « لَنا عِهادًا»نه  اماطور اسک. همين

گویالد: میبندگان اختصاصی ما در بنالدگی یالا بنالدگان اختصاصالی مالا در نافرمالانی؟ 

فرزنالدانی اگر یک نفر آدمی که دارای مقام روحانی و معنوی اسک،  .فرزند خاص من

جالا اگالر تر هسالتند، ایندارد بعضی بالد هسالتند، بعضالی خالوب هسالتند، بعضالی خالوب

کالاله ال  و آن امالالافرزنالدان خصوصالالی مالالن،  :گویالالد، میتر را بگویالالدد آن خالالوببخواهال

دانالد. قمارباز و چنين اسک، فرزند خصوصی نيسک، اصمد او را از فرزنالدی خالار  می

ارتها  جسالمی را کانّاله  حتیعد ارتها  در بُ 4«صالِح  غَيْرُ عَمَ ٌ إِنَّهُ أَهْلِكَ مِنْ لَيْسَ إِنَّهُ»

 خواهد قط  کند، برای قط  ارتها  روحی اسک. می

بعد اگر هم در بعث غير رسالتی تکليفی  .ذکر شد  اسک« لَنا عِهادًا» جا لف در این

رمایالد: فمی 31ه مالد  آی  در سور برای یک امر شرعی،بلکه بعث تکوینی اسک  ،اسک

غالراب بنا نيسالک چون بعث اسک، « یَهْحَثُ غُراب «. »اْلأَرْضِ فِ  یَهْحَثُ غُراب  اللَّهُ فَهَعَثَ»

این یک بعث خاص اسالک،  ند، چگونه باید دفن کرد.بياید یاد بدهد چگونه باید قهر کَ

فالرچ بالين بعالث « رسالالي  او رسالولي  كالان، أیال  الهعالث ذلك و»یک بعث تکوینی اسک. 

رسولی این اسک کسی که مهعوث اسالک و رسالول اسالک، بعالث بعث  سولی و رسالی:ر

 کند.ک. یعنی او رسالک رسول را حم  میرسالی یعنی در حاشيه رسول اس
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 .41 ص ،17 ج ،بالقرآن القرآن ریتفس فى الفرقان. 2

 .93. مریم، آیه 3

 .46. هود، آیه 4
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 قویالةد حركالةد یتضالمن الرسال  غيالر فال  رسالالي  او رسالولي  كالان، أی  الهعث ذلك و»

ه کاله همال شش، زنالدگیپوزندگی لخک، زندگی بی« العارمة الحياة على تقض  صارمةد

 و الهمد، ميک یحيى الهعث ذلك كئلك یحييهم، األموا  بعث فكما»آن عور  اسک. 

 یَسُومُهُمْ مَنْ»الب المستمرة العامة بصورته الطواغيک سلطان عن العهاد مستضعف  یحرر

 این برای بعث اسک. ««. نالَ هادًاعِ» بالمرتين الخاصة و «اْلعَئابِ سُوءَ

گالا  تعهيالر عهالد اسالک از نظالر  کنالد،تعهير فرچ می -کنيمتکرار نمی-« لَنا عِهادًا» اما

خالدا خا ال    مخلوچ اسک، هر مخلالوقی عهالد خالدا اسالک و کونال  در برابالر اراد اینکه

خلالق  اما ،خلق شد  ،خلق با عهد فرچ دارد. خلق ،اسک. ولکن تعهير عهد حساب دارد

عد اسالک؛ یالک   باشد دارای دو بُیعنی باید خا   باشد، این باید خا  ،که عهد اسک

شالود، نمیتخلّالف او   خداونالد اراد  کنالد، از اراداگالر عد که خضو( تکوینی دارد که بُ

 ... اهللبه آیا  بينمکئترین عهاد مشرکين و ولو نسهک به قوی


