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 مراتب نبوت؛ انواع وحی بر پیامبران

 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

که تقریبًا   تعدد شرایع است خواستیم عنوان کنیم علتمی بحثی که در باب نبوت

ی داریًام کًاه یهاحث ما بحثمائده است، البته قبل از این ب ه فرد آن آیهه منحصر بآی

علًات تعًادد شًارایع را بیممًایم کًاه  تًاوانیممی ما در صًاورتی .ها استمقدمه این بحث

ات را که هر سه شرکت دارند در وحی بیممًایم و قبًال ئمراتب نبوات و رساالت و نبو

حق سبحانه و حمت است از طرف از این مراتب ثالثه باید معنای وحی را که وحی ر

ی یرسًایم بًاه آنمًاامی بحث را طی کردیم آن وقتاین دو که از اینبعد  ،بیممیم تعالی

در ضًامن  شًاطراتیبحًاث او  بحًاث وحًای اسًات،  .سًاتاهالمقدمًاه ایًان بحثذیکه 

باید یک  ،اما چون بحث بحث موضوعی است ،کردیم عرضهای راجع به وحی بحث

 قًاو ٍامًاا وحًای را ب ،البته بحث ما وحی نبوت اسًات. بحث، بحث کنیم یمقداری رو

 «فًای رمًا  اشًاار ٌ»وحًای از نظًار ل ًات  تابع وحی نبوت ]...[ گیریم ومطلق در نظر می

 فممنًاد،می ل ًات را آن کسانی که همه گوید کهمی مطلبی را صریح مرتبه انسان یک

اما دیگًاران  ،فممدمی گوید که فقط مخاطبمی گاهی اوقات اشارت  و رم ًا .فممندمی

هًاای تلگراف .های رم ید تا بیممند، مثل تلگرافبه آنما تیمیم کن اوفممند مگر ینم
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 ،شًاودمی سای دو  به بعضی از استانداران یًاا فرمانًاداران یًاا دیگًارانؤرم ی که از ر

این است که یک عباراتی که این عبارات داللت وضعی بًار معًاانی  بودنمعنای رم ی 

الًا  یًااب بًااب، بًاین یکًادیگر  نًادارد، اشًااره اسًات، عامعنوان وضع د بهخود داشته باش

که حروف مقطعًاه اینکما  .داد دارند که مراد از ال  چیست و از باب و یاب چیستقرار

وحی رم  است، وحی صریح نیسًات، چًاون بعضًای  )ص( اهللرسو قرآنیه از برای غیر 

  ها صریح است و بعضی رم  است.از وحی

شًاود می وحی اهللرسو و تعالی به قلب  هاست که از حق سبحانوحی صریح این 

بًاا تعًاابیر وحًای القًااب آن آیًاات قًارکند اوالً و بعدًا می دریافت اهللرسو آنچه را خود 

 )ص( اهللرسًاو ، اما وقتی بًار قلًاب رم  نیستبرای ما  . آیات قرآنشود به مکلیینمی

در مًاا  .وضًاعیت آن رمًا  بًاودو ییًات اش رم  بود و هًام کیهناز  شد رم  بود، هم مادّ

، داللت عام شیعنی این داللت «فی رم  اشار ٌ»کنیم، معنای ل وی وحی بحث میاصل 

 ها وحی رم  با ل تًای، بعضی وقتمدت که هر کس آن ل ت را بیممد، بیمو کلیه نیس

بًاا ل ًات اصالً  هاوقت فممد و بعضیلکن ل تی خاص است که فقط طرف میاست، و

حروف مقطعه است که بًاه  1«المر»، حروف مقطعه قرآن، اینما ل ت نیست مثل نیست.

  .و احیان  هم جداستهم وصل شده 

تکوینیه است و گاه اشًااره  اشاره گاه «فی رم  اشار ٌ»این وحی که عبارت است از 

 گاه اشاره المامیه اسًات کًاالً کًاه مرحلًاه ،بعض  المامیه است غری یه است و گاه اشاره

 ،نبوئًاتت است یا اشاره کلیًاه اسًات رمًا ًا کًاه بعًاد از ئاست که وحی نبو اوالی وحی

اینما مراحًال وحًای  .آیدمی بوَت است که از نَتر است که نبوّرسالت است یا مرتبه باال

وحی احیان  وحی غیر رحمت است و احیان  وحی رحمت اسًات. . چون رحمت است

 اْلإِْنسِ شَیاطینَ»ب است اللت و وحی عذاضهای غیر رحمت که وحی از جمله وحی

های جًان هایی که شیطانرم  2«غُرُورًا اْلقَوْ ِ زُْخرُفَ بَعْضٍ إِلى بَعْضُمُمْ یُوحي اْلجِنِّ وَ

های جًان بًاه انًاس و یًاا های انًاس، یًاا شًایطانهای انًاس بًاه شًایطانبه جن و شیطان

م ه بی را بهگاه اوقات صریح  مطال .آمی  استاین رم های شرارت ،دهندمی بالعکس

طور که وحی رحمت چنین است، احیانًا  همان .گویندمی گویند و گاه اوقات رم ًامی

 بُعًاددر  ،فمماننًاد صًاریح ، ایًان وحًای نیسًاتمًای عنوان رحمت چی ی را بًاه کسًایبه
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گانه انًاس بًاه انًاس، جًان بًاه جًان، زوایای سهاین شیاطین هم در  .عطیی وحی نیست

بًاه و گمراهی و شیطنت است کًاه  و ضاللتذاب انس به جن یا به عکس این وحی ع

 م منتقًالهًا کنند و با اشارات شًارور را بًاهمی اشارهبه هم شیاطین  ،دهندرم  می هم

یجاد کنند برای اینکه به دیگران شر و ضاللتی امی کنند یا منتقلمی کنند یا تعلیممی

  .این وحی شیاطین است .کنند

 إِلَیْمِمْ فَأَوْحى»شیطنت نباشد  بابکه از  گاهی اوقات وحی انسان است به انسانی

 ووقتی که بنا بود که سه شبانه روز سًاکوت کنًاد  )ع(کریا ز 1«عَشِیًّا وَ بُْكرَ ً سَبِّحُوا أَنْ

حاملًاه  ایشًاانعیا   ،آمد وجود خواهدن یحیایی به ااین عالمت است که از برای ایش

 ی نبًاود.سکوت اختیًاار د، منتماساکت باشنسه روز بنا شد که ایشان  .شوند یبه یحی

وِیًّا لَیًاا ٍ ثَالثَ النَّاسَ تُكَلِّمَ أاَلَّ» تًاوانی نمی لًایو تًاو هًایم مشًاکلی نًاداری،یعنًای  2«سًاَ

حرف ب ند، نه گیر زبانی و نه گیر صوتی  نتوانداگر کسی گیری ندارد و  .صحبت کنی

 فَأَوْحى» .استاعجاز است، اعجاز المی  ، پساند حرف ب ند، این اختیاری نیستو نتو

وآمًاد داشًاتند، سًاتاالتی اشاره کرد به کسًاانی کًاه رفت «عَشِیًّا وَ بُْكرَ ً سَبِّحُوا أَنْ إِلَیْمِمْ

ای که مناسًاب اسًات اشاره «سَبِّحُوا» :طور اشاره کرداین .)ع(کریا زد از حضرت داشتن

به سًاوی بشًاری و این وحی رحمت است از بشری  زبان  چی ی نگیت. «عَشِیًّا وَ بُْكرَ ً»

کند اشاره فی رمًا ، ایًان اشًااره می خداوند وحی .اما وحی المی که مورد بحث است

ع م باشد، وحًای بًاه  عنوان رحمت است، چه وحیو تعالی یا به هفی رم  حق سبحان

یًاا  ]...[ وحی رسالت باشد یًاا نبًاوت یًاا هًار چیًا ،، باشد نبوئتوحی  امّ موسی باشد،

هًاایی کًاه د  آنو تعًاالی کًاه  هحًاق سًابحان اسًات. وحی رحمت است یا وحی عذاب

 به طرف ضال  اینما را ،دهند به ناپاکیمی گرایند و ادامهمی ناپاک است و به ناپاکی

این قلًاب کًاه بًاین  است. با اشاره تکوینی تکوینی اشاره. این وحی است، دهدمی هل

ت ضًااللسًاوی اللت گراییًاد و بهضاگر به بین ]...[ الرحمن است،  ،الرحمن است یید

کند به این قلوب، لیظ ل وم ندارد می خداوند اشاره تکوینی رم ی ،رفت علم  و عمدًا

 فَلَمًَّاا». تًار شًاودتکوینی که این قلًاب منحًارف، منحرف رم ی ، اشارهبیممدکه با لیظ 

و  هتکوین حق سبحان« أَزاغَ»، این نیستکه لیظی « أَزاغَ»این  3«قُلُوبَمُمْ اللَّهُ أَزاغَ زاغُوا
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 1« وِفاقًا جًَا ابً»و ایًان  تًار بشًاوندتاریک اینما کًاه گمراه م لوبههای تعالی است در د 

  است.

عنوان هًادایت، وحًای المًای عنوان رحمت و بًاهاما بُعد دوم که وحی المی است به

و  کنم به صورت تیصیلیمی عنوان رحمت و هدایت دارای درجاتی است که عرضبه

 «لًِاًا»تعًاالی وحًای  سًابحانه و او  از وحی رحمت حًاقه درجهمه آنما هم آیه دارد. 

« لًِاًاوحًای أ»داریم،  «لیإوحی أ»داریم و یک « لًِاوحی أ»نیست یک  «لیإ»وحی  است.

 بًِاأَنَّ»سوره زلًا ا   تواند مخاطب باشد.نمی تواند باشد،نمی «لیإ» کسی است کهبرای 

ر دریافًات وحًای نًادارد، چًاه که شعو نیست، یعنی آن «وحی الیماأ» 2«لَما أَوْحى رَبَّكَ

 تَْیقَمًُاونَ ال لكًِانْ وَ بِحَمًْادِهِ یُسَبِّحُ إاِلَّ بٍشَيْ مِنْ إِنْ» .وحی تکوینی و چه وحی تشریعی

 ،این شعور غیر از این شعور اسًات، شًاعوری کًاه سًانر دارددرست است.  3«تَسْبیحَمُمْ

ال َ أَقیمُوا»خطابات  مقتضی خطابات قرآنی و توراتی و انجیلی نیست،  نیسًات.« الصًاَّ

 کننًاد و دریافًاتمی موجًاودات عًاالم ادراک لًای اسًات کًاه همًاهعًاد اوّاین شًاعور در بُ

  ]...[ کنند خدایی وجود داردمی

تمام گ ارشاتش  زمین یوم القیامة 4«لَما أَوْحى رَبَّكَ بِأَنَّ*  أَْخبارَها تُحَدِّثُ یَوْمَئِذٍ»

 .واقعًای اسًاتدارد که نوشتن نیست، ابرازی ا بابراز داشتن با زبان و  .داردمی ابراز را

چه گیتن و چه نوشًاتن و گًااه بًاا  ،داردمی اوقات انسان مطلبی را با ل ت ابراز یگاه

 خود مطلبی که مورد شمادت اسًات، کند،می ابراز ش رادارد و گاه خودمی عمل ابراز

ین نیسًات کًاه خداونًاد یًاک ا «لَما أَوْحى رَبَّكَ بِأَنَّ»حاال این  .کندمی خود آن را ابراز

 مطلًابو عبًاارت عبارتی را فرستاد برای زمین، که چًاه بشًاودز زمًاین دریافًات ل ت و 

 التکًاوینی سًارٌّا رم ًا تکوینی  و هذا الرمًا  لم  َمَرَ»یعنی  «لَما أَوْحى». بلکه این کندنمی

اتًاات نبها را و زمینیخداوند وقتی که این زمین را و فضای زمین را و « العالمین نع

 آنچه بروز دارد جسم اینما است و عرض و طًاو  اینمًاا و جمًات ،فرمود زمین را خلق

ه مخیی است بر همگان که علم با نچاما آ ست.اینما و ثِقل و همه شیمیایی فی یکی و

، وز نرسیده استندارد ه در کش  مطالب زیادی کهبسیار زیاد و شتاب  بسیار سرعت

شًاود می ها و سًایماها ضًابطیافت کرده است که صداهایی را درنمونه بلکه نمودها و
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به آن وضع کلی هنوز نتوانسته برسد، بلکه اینما شًااهد اسًات و در موجودات جمان، 

یک رم ی خداوند در  «لَما أَوْحى رَبَّكَ بِأَنَّ»گواه است بر تحقق این جریان بوجهٍ عام. 

آفریًاد زمًاین را آنگونًاه کًاه  1«وَّىفَسَ خَلَقَ» است عد او  تکوینعد دوم تکوین که با بُبُ

هم  ،ن دستگاه گیرنده و فرستنده باشدآفرید و در این زمین رم ی قرار داد که این زمی

 داریًام کًاه ایًان هاما داریم در این زمینًاه بسیاریصداها را و هم سیماها را که آیات 

ختصًااص ایًان الم ا اسًات، «لَمًاا أَوْحًاى»بلکه  ،نیست« لیماإوحی أ» . منتماوحی است

ارض و رض عنایًاًات فرمًاًاوده اسًاًات، اطور رمًاًا ی بًاًاه اختصاصًاًای تکًاًاوینی بًاًاه اسًاًات.

کل  ،هاکه زمین و زمینی . وحی خیر استوحی خیر استی این مرحله اوال ها.ارضی

 کبًاریال ةننًاد و دریافًات کننًاد تًاا یًاوم القیامًاصداها و سیماهای مکلیًاان را ضًابط ک

 دسًاته چمار و کنندگانعملخود ضای زمین و ف ابراز کنند. زمین و« أَْخبارَها تُحَدِّثُ»

اسًات، ایًان  ارضاست که یکی از آنمًاا  خداوند مقرر کرده مکلیین له و یا علیهشمود 

 عد او .بُ

غری ه است که برای طرف نه  تکوینی است کهیک . وحی تکوینی غری ی :عد دومبُ

شًاود میه نًا .تبلکه بینمما اسًا که شعور کامل است،عقل است برای او ا و نه شعورٌ مّ

شًاود گیًات شًاعور دریافًات اصًاالً می نه ت، نحل است،که انسان نیس گیت عقل است

و بًاه کنًادو  مکًادمی هًاا راگل رود و شیرهمی زنبور عسل وقتی ،نحل .ندارد، که دارد

 لیو کند.سازد، چه کار میوقتی کندو می داندمی .کندمی داند چه کارمی ،گرددمیبر

 اتَّخًِاذ  أَنِ النَّحًْالِ إِلَى رَبُّكَ أَوْحى وَ»از تعلم نیست بلکه  ،یستاین دانستن از خود ن

 آمًاد، «لًایإ»اینجًاا  «النَّحْلِ إِلَى أَوْحى» 2«  یَعْرِشُون مِمَّا وَ الشَّجَرِ مِنَ وَ بُیُوت  اْلجِبا ِ مِنَ

نحًال حاصًال ه ندانسته این جریًاان از بًارای نیست ک ارضچون این مثل  .نیست «لًِا»

ایًان در غریًا ه  المًای، تعلًایم دانسًاته از روی تعلًایم، منتمًاا دانسًاته اسًات شًاود. خیًار،ب

این بینابین است،  .در فطرت و علم این حیوان حیوان، نه تعلیم در عقل این حیوان یا

دنیًاا اسًات و در  بًاهاسًات، در جمًااتی شًابیه   خًاراآلدنیا و الًامثل عالم برزخ که بًاین 

خًاواهیم تکلیًا  نمی عًادطًاور اسًات، در بُمیناین نحل هًام ه ،آخرت به جماتی شبیه

 رَبًُّاكَ أَوْحى»کند می کندو راجع به درست کردنعمل هندسی که  بحث کنیم. در بُعد

طور کًاه تکوین فرمود، همان در غری ه این حیوان خداوند ]...[ «اتَّخِذ  أَنِ النَّحْلِ إِلَى
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نیًاروی گیرنًادگی و  «لَمًاا وْحًاىأَ رَبًَّاكَ بًِاأَنَّ»ارض را تکوین فرمًاود و در بنیًاه ارضًای 

مقدار باالتر طور، منتما در نحل هم همین، صداها و سیماها را مقرر فرمودفرستندگی 

البتًاه  گروهًای را،« النَّحًْالِ إِلَى رَبُّكَ» حساب دارد.« رَبُّكَ« »النَّحْلِ إِلَى رَبُّكَ أَوْحىوَ »

 ، اینجا در عالم شعور است. در عالم شعور

 ،کنًادمی کند و وحیمی ند توجهرنسبت به کسانی که دارای شعو کهربوبیت حق 

اسًاًات و  نحًاًال« إلًاًای»و وحًاًای « إلًاًای»ترین مراحًاًال ربوبیًاًات کوچًاًاکترین و پًاًاایینآن 

 )ص( اهللرسًاو  هوحًای بًا ،ندارد نظیرقله وحی است که  باالترین که باالترین مراحل

الًای النحًال هًام آن  ،وحی عالی به تو عنایت فرمًاوده اسًاترب تو که این همه  است.

، چًاه المام باشد چه وحی است که که مراحل مختلیهمرتبه ادنی و بینمما متوسطات 

های بعدی است وحی نبوت باشد که این بحث ،باشد، وحی رسالت باشد نبوئتوحی 

 دوم وحی. این هم مرحله کنم.که عرض می

رونًاد سًاراغ خواهنًاد بمی اند کهکه ملک  . کسانییمان استوحی اال سوم مرحله

کسًاانی کًاًاه  خیًار. زاسًات کًاافی آنمًاا خواسًاًات نًاورانی شًادن، حًاق و سًاراغ هًادایت و

 مًِانْ آتًااهُمْ» 2«هًُادىً زِدْناهُمْ» 1«هُدىً زادَهُمْ» خداوند ،بروند راه هدایت راخواهند می

او را بًاه آن  اولًای مرحله .کندمی مطلوب ، ایصا  بهکندمی اضافههدایت را  3«فَْضلِهِ

رساند، به حسب درجاتی که دارد. ایًان چیسًاتز ایًان وحًای خواهد میمطلبی که می

خواهًاد روی می رسًااند شخصًای کًاهمی خداوند وقتی که است، لیظی در کار نیست.

بًاه حسًااب اسًاتعداد و  شایدکند آنچه را می خواهد ومی درجات ایمان قدم بردارد و

سًاوم  د کًاه مرحلًاهاین هم آیاتی دار .کندمی لیت و قابلیت خودش، خداوند کمکعاف

 .وحی است

در راه ایمًاان  بعًاد االیمًاان، یمًاان اسًات، هًار قًادر انسًااناال چمارم ازدیًااد مرحله

 .کنًادمی خداونًاد بیشًاتر بًاه او کمًاک ،کوشش بیشتر کند از نظر فکری و از نظر عملی

این هم یًاک مرحلًاه، در  کنیم.این ملحق به اوّلی است، ولکن ما درجات را بحث می

مطالبی اسًات . کندمی خداوند یک الماماتی به انسان -نه او – یماندوم ا ۀاین مرحل

دسًات هکند و چه کند از نظر ظاهری ب فکرکه انسان هر چه جدیت کند و دقت کند و 

 رَبُّنًَاا قًاالُوا الًَّاذینَ إِنَّ»مالئک  وسیلههکند بمی او وارد قلبولکن خداوند به  ،آیدنمی
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کار تعلیم و تعلّم « اْلمَالئِكَةُ عَلَیْمِمُ تَتَنَ َّ ُ»این  1«اْلمَالئِكَةُ عَلَیْمِمُ  َّ ُتَتَنَ اسْتَقامُوا ثُمَّ اللَّهُ

شًاوند کًاه فی یًاک و شًایمی نًااز  نمی بًاراینیست، مالئکًاه  و اینما فی یک و شیمیو 

که آنمایی  تواند.اینما از چی هایی است که خود انسان مییاد بدهند،  فی یک و شیمی

 یَجْعًَاْل اللًَّاهَ تَتَّقًُاوا إِنْ» 2«مَْخرَج  لَهُ یَجْعَْل اللَّهَ یَتَّقِ مَنْ وَ» نایت بیرمایدخداوند باید ع

 این تقوی اسًات کًاه نورانیًات «فُرْقان  لَكُمْ یَجْعَْل اللَّهَ تَتَّقُوا إِنْ»اینماست.  3«فُرْقان  لَكُمْ

شد، نور را  اتش زیادتردر کل درج تقوی وسیلههبآورد، هر قدر که نورانیت انسان می

 یچًاه چیًا  ]...[ رودمی از بینشود و شکافته میبیند و ظلمات بیشتر می انسان بمتر

دهًادز می نشًااندر اثر تقوا نور را  یچه چی  .ایمان بردز نورمی این ظلمات را از بین

وقًات، هیم ،و علًاوم ردی آور نیست از نظر علوم ظًااهریعلم ااین ج اب است و اال تقو

 چون مرحله خوانده.گیرد، نخوانده یا کمر کسی متقی باشد فی یک را خوب یاد میاگ

 رابعه ۀمرحل «فُرْقان  لَكُمْ یَجْعَْل اللَّهَ تَتَّقُوا إِنْ»اهلل است اهلل است و معرفت احکامةمعرف

اشًااره فًای رمًا   دهًاد.راه را نشًاان مًای ،دهدمی رحمت است که خداوند نور را نشان

رود، ین دلی که احیان  گم است، در بعضًای مطالًاب کًاه بًاه دنبًاا  آنمًاا مًایکند، امی

 برود.

کًاه هًادایت در بعضی از مًاوارد اسًات  .کلیت ندارداست، عد ج ئی بُ ،عد آنیک بُ 

چون معصوم که نیست، هنوز به درجه عصمت نرسًایده اسًات. نه کل موارد،  شود،می

ایًان عصًامت علمًای  ،مان برسًادای از درجات ایهر درجه بهانسان که معصوم نیست 

در القاب، عصمت علمی ندارد در تطبیًاق. چًاون ر تلقی و عصمت علمی ندارد دندارد 

ر تلقًای دو انبیًااب و غیًار انبیًااب عصًامت  )ع(عصمت معصومین عصمت سه بُعد دارد. 

عصمت در القًااب اسًات،  دوم: داند از خدا گرفته است.، میگیردمی از خدا. آنچه است

مرحلًاه سًاوم کنًاد. کند، هرچًاه گرفتًاه، بًادون کًام و زیًااد القًااب میمیچون فراموش ن

ان یًاک سًار هم در عملکرد خًاودش و هًام در عملکًارد دیگًار ،عصمت در تطبیق است

م، ایًان یما به اینجًاا نرسًاید عصمت.این سه بُعد  ، زیاد و کم نیست.سوزن خطا نیست

ی او حاصل شًاده برابا تقوا اصل ایمان  هست، اوالی وحی برای او بشری که مرحله

حاصل شده اسًات، عصًامت  او برایما دون العصمة ایمان الی  و بعدی دوم و مرحله
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ای او نیست عصمت مطلقه بر ، نه تشریع ، تکوین  که هیم،شرع  ستمطلقه برای او نی

 که هیم خطا نکند، نه علم ، نه خودش. 

 را بیشتر هاکردهگمت، بیشتر اساو « یجعل له فرقان »هر مقدار تقوایش باالتر باشد 

شود. ، صددرصد نمیشودشود، پیداها بیشتر میها کمتر میکردهگمتواند پیدا کند، می

 أَوْحَیْنًاا وَ» اش.، البته در مرحله عالیه)ع( اینما عبارت است از مادر موسی و از جمله

 إِنًَّاا تَحْ َنًاي ال وَ تَخًاافي ال وَ اْلًایَمِّ فِي فَأَْلقیهِ عَلَیْهِ خِْیتِ فَإِذا أَرْضِعیهِ أَنْ مُوسى أُمِّ إِلى

طور، همه دون تر یا همانو مراتب باالتر یا پایین 1«اْلمُرْسَلینَ مِنَ جاعِلُوهُ وَ إِلَیْكِ رَادُّوهُ

والیتًای و ی، نًاه عصًامت نبًاوئتنه عصمت رسًاالتی اسًات، نًاه عصًامت العصمة است. 

مطلًاق  کًاه سًات و عصًامت بشًاریبلکه یک عصمت بشًاری ا ،و امامتی است خالفتی

ن عصًامت بشًاریه را یًااعصًامت، عصًامت بشًاریه اسًات و خداونًاد  مادامی که .نیست

، مرحلًاه رابعًاه کنیممًای بحًاثکنیم مًاادام بحًاث مًایما در ایًان  ،است نیرمودهمطلق 

وحی. البته این مرحله رابعه وحی درجاتی دارد، از جملًاه همًاان کًاه خوانًادیم و مًاا 

خواستم در نج  اشرف . من خودم تجربه کردم، وقتی میباید روی آن زیاد کار کنیم

روی آیاتی فکر کنم یا اینجا یا هر جایی که بودم یا مکًاه مکرمًاه، آیًااتی کًاه در آنمًاا 

کتابیًاه قًارار  ]...[کًاه در مشکل داشتم ]...[ نظرم هست در نوشتن علًایٌّ و الحًااکمون 

م من در نجًا  بًاود، در نج  که شما بودید و این درجه او  هم شد. سا  دوگرفت، 

شناسند، چقدر عربی بلد بودمز به حرم رفتم و عرض کردم: آقاجان، اینما شما را نمی

ها هم درباره شما نوشتند. عربی هم چندان کار نکردم، شًاما از آن فصًااحت و خیلی

کنم، تان عنایت کنیًاد. خًاود مًان اآلن علًایٌّ و الحًااکمون را نگًااه مًایبالغت و معرفت

 است. 2«فَحَدِّْث رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَمَّا وَ»..[ ندارد. اینما از باب چندان برایم ].

ر نیسًاتیم، هًار قًاد اتقًاو البتًاه مًاا کًاه اهًالهر قدر انسان بیشتر برود به سوی حق، 

 کننًاد و نًاورمی بشود راه را بازتر زیادترانسان  ملیتقوای علمی و معرفتی و تقوای ع

الًَّاذِینَ قًَاالُوا رَبُّنًَاا اللًَّاهُ ثًُامَّ »کًاه برایتًاان خوانًادم آیه  این .شودمی تروسیع برای انسان

تَقَامُوا فطریًا »قالوا کًاه لیًاظ اسًات، « اسْتَقَامُوا فًای  ، عقلیًا ، فکریًا ، فًای خطًاورهم،اسًاْ

بًاه هًار  رود.دائم  استقامت، مدام باالتر می« و اقوالمم دهمئفی اعمالمم و عقا قلوبمم

، ما مکنیمی شما احساسمن و  «اْلمَالئِكَةُ عَلَیْمِمُ نَ َّ ُتَتَ»استقامت پیدا کند مقداری که 
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کنیم کًاه واقعًا  مًای احسًااسکنیم، مًاا مًای و شًانا داریممًاینور قدم بر اقیانوس که در

دقًات  ، بپرسًاد،دمطالعه کنًا ،کندباید فکر  بعضی اوقات انسان باید روی چی ی چقدر

نشًاان دهًاد از نظًار دش را به ایًان معنًاا کند. خدا خوآن  خداوند به او توجه میکنند، 

یوم القیامة است، یوم البرزخ است، یوم المًاوت « تَتَنَ َّ ُ»کنند می برخی خیا  .معرفتی

 لِْلمُجْرِمینَ یَوْمَئِذٍ بُْشرى ال یَوْمَ یَرَوْنَ اْلمَلَائِكَةَ» .برای کیار است، یوم الموت خیر است.

، نًاه بًاه معنًای المًااموحًای ، مالئکه المام جا مالئکههمین 1«مَحْجُورًا حِجْرًا یَقُولُونَ وَ

هایی کًاه بر قلوب انسًاان که مأموریت دارندوحی نبوت. مالئکه وحی به معنی المام 

 اْلمَالئِكًَاةُ عَلَیْمِمُ تَتَنَ َّ ُ» .مجانی، منتما توجه دارند مطالبی را وارد کنند به طرف حق

 اْلحَیا ِ فِي أَوْلِیاؤُكُمْ نَحْنُ * تُوعَدُونَ كُْنتُمْ الَّتي بِاْلجَنَّةِ بْشِرُواأَ وَ تَحْ َنُوا ال وَ تَخافُوا أاَلَّ

 فقط نهگوید. ما دنبا  کار شما هستیم، در همین زندگی اینجا، آیه خودش می« الدُّْنیا

 تَْشتَمي ما فیما كُمْلَ وَ اْلآخِرَ ِ فِي وَ الدُّْنیا اْلحَیا ِ فِي أَوْلِیاؤُكُمْ نَحْنُ». در برزخ و قیامت

كُمْ شًاًاود انسًاًاان بًاًاا مگًاًار می 2«رَحًایمٍ غَیًُاًاورٍ مًِاًانْ نًُاًا اُلً*  تًَادَّعُونَ مًاًاا فیمًاًاا لَكًُاًامْ وَ أَْنیُسًاُ

کننًاد، رفاقت دارنًاد، اجنًاه بًاه آنمًاا کمًاک می اجنهای با طور که عدههمینمالئکه...ز 

 اْلجًِانِّ مًِانَ بِرِجًاا ٍ یَعًُاوذُونَ اْلًاإِْنسِ مًِانَ رِجًاا ٌ كًاانَ أَنًَّاهُ وَ»کنند. منتما گمراهشان می

 طور است، از این طرف هم در طرف مقابل است. وقتی این 3«رَهَق  فَ ادُوهُمْ

عصًامت ایًان  و صًارا  مسًاتقیم حًاق بیشًاتر بًارداریم، نور ما هر قدر قدم در جاده

عًاد اسًات از نظًار تقسًایمی بشًاری دارای دو بُ. ایًان عصًامت شًاودمی بًااالتر بشری مًاا

خًاوریم  م. ندهیم هًام نمیخوریمی آش بدهیم پو  ما که . یکم: هر قدریلاجمالی اوّ

 بًارون انسًاان در درون وظلماتی  ،داردمیدر راه خدا قدم برانسان وقتی  :عد دوماما بُ

بصًایرتش و  حتًای بصًارش تًاا چًاه رسًاد گذارد انسًااننمی کهوجود دارد  حائل است

 خداونًاد مالئکًاه« اْلمَالئِكًَاةُ عَلَیْمِمُ  ُتَتَنَ َّ»اینجا  د،دریافت کنحقایق را  صدر و قلبش

شًاود، . چون وحًای مسًاتقیم کًاه بًاه مًاا نمیشوندمی ناز فرستد و آنما می رحمت را

النبیین )ص( کًاه چنًاد مرتبًاه وحًای شًاود، مگًار بًاه خًااتمحتی بًاه پی مبًاران هًام نمی

این وحی بالواسطه است. مالئکًاه مستقیم شده است. ما لیاقت وحی مستقیم نداریم. 

شب بیدار شوید. ، نیمهض کنید شما در یک مطلبی گیر کنیدمثالً فر آیند...رحمت می

  آنًا گیریًاد. خوانید، بعد فکر کنید. آنًا  یًااد میخوانید، نماز شب میمقداری قرآن می
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خواهیًاد پیًادا کنید. حتًای در پیًادا کًاردن، مطلبًای را میها فکر ساعت بایدمطلبی که 

شًاود. ایًان مرتبًاه پیًادا میکنید و یکباز می ب رگ است. کنید که در یک کتاب بسیار

 آدمًایکند بر قلًاب ایًان می راقخداوند اش است.« اْلمَالئِكَةُ عَلَیْمِمُ تَتَنَ َّ ُ»چیستز این 

 ایًان مرحلًاه با اینکه عصمت، عصمت مطلقه نیست. دارد،میکه در طریق حق قدم بر

علًای درجًااتمم یمان و التقًاوی اال که خداوند بر قلوب متقین بعد وحی است خامسه

بًارای اینکًاه مطلًاق نیسًات.  القائاتی دارد، ولی مطلًاق نیسًات. اشًاتباه هًام دارد، چًاراز

ولکًان  .نه اشتباه مقصًار ،اشتباه قاصرسلمان اشتباه دارد، ابوذر هم اشتباه دارد. البته 

 ،نبوئًات شًاودبعد از تقصیر اشتباه از بًاین بًارود، ایًان میاگر بخواهد قصور اشتباه هم 

لیظ انبیًااب پًان  ، ولی داریم البته نبأنداریم،  نبوئتلیظ  شری در قرآن  .ششم مرحله

انبیاب هم از نبیب است که درجه  ب.هم از نبی ،است نبیّجای قرآن داریم، انبیاب هم از 

است که درجه ثالثه است و بینمما رسًاالت اسًات. بعًاد بحًاث اولی است و هم از نبی 

در قرآن غور کنید و هر کسی تنبتاتی شما هم  ،دداشت کردمیااش را آیهمن کنیم. می

  دارد، روی آیات فکر کنید.

زنًادگی  احتیاجًااتخداونًاد تمًاام یعنًای  اسًات. نبوئًات ،وحًای ۀسادس این مرحله

بًار  منتما این دو حالت دارد. کند،می این شخص انبابشایسته عالم تکلی  را به خود 

خیلی از این  1«غَیْرَهُ یَعْدُو لَا نَْیسِهِ فِي مُْنبِئٌ نَبِيٌّفَ»: )ع(باقر روایت کافی از امام حسب

هِ فًِاي مُْنبًِائٌ فَنَبِيٌّ»ها هستند. ه ار نیر همین 124 کسًای کًاه مثًال « غَیًْارَهُ یَعًْادُو لًَاا نَْیسًاِ

شود مرجع باشد، باید اعلم باشد. باید اعلم داند، نمیو خود را مرجع می مجتمد است

علم العلماب باشد تًاا مرجًاع باشًاد. امًاا کسًای کًاه خًاود مجتمًاد من فی االرض باشد، ا

تواند، این فقط برای ، گلیم دیگری را نمیکشدمیبیرون  او گلیم خود را از آب است،

علم درجًاات ایمان درجات است، طور که ند، همانطورانبیاب هم همین خودش است.

در قًادم او  وحًای  ربانیًاه و عصًامتاولی و در قدم او   خطوهخبار المی در ، إاست

 ،هیمقصور هم که  هیم،، تقصیر که دیگر نباید باشد اشتباه ، یعنی مطلق باشد،مطلق

. حرف بسیار جالبی است. فرمایندمی باقرامام« غَیْرَهُ یَعْدُو لَا نَْیسِهِ فِي مُْنبِئٌ فَنَبِيٌّ»این 

شًاما هًام باشًاید. دانیمز شاید چه کسانی هستندز ما چه می کنیم.از آیات استیاده می

 شناسیم.البته یقین داریم که نیستید، چون ما همدیگر را می

                                                           

 )در منبع ذکرشده یافت نشد(. 22 ، صاإلختصاص .1
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 ،وحی رسالتی نیسًات .کندمی فی نیسه به او المام وندخدا« نَْیسِهِ فِي مُْنبِئٌ فَنَبِيٌّ»

با نبأ فًارق دارد. نبًاأ خبًار اسًات، نبًاو رُفعًات  بوَخبر است و نَ أی است که نبنبوئتوحی 

خًاواهیم بحًاث اسًات، می ما اشًاتمرا است که این برخالف وقت رسو  بینمماست. آن

از  «غَیًْارَهُ یَعًْادُو لَا نَْیسِهِ فِي مُْنبِئٌ فَنَبِيٌّ»این ها هم اشاره شده است. ، بعضی وقتکنیم

قطع  از اولًاوالع م کًاه نیسًات، « نَْیسِهِ فِي مُْنبِئٌ فَنَبِيٌّ»غیر بنا نیست. این درست است. 

تابع شریعت ولی م نیستند و  اب ب رگواری هستند که از اولوالعیانب .شکی نیستدر این 

یاد شده  از آنما که در قرآن مکررو غیره. سلیمان و داود د مثل سلیمان و داو اند،ع م

انًاد. که تالی تلو مقام والیت ع م هستند، اینما تابع شًاریعت تورات است با آن عظمت

د بًار داو ]...[ کنًاد.می نًااز  شًاده،نًااز   آنچه در تورات تمامبر سلیمان خداوند ولی 

 )ص(النبیین خاتملی که بین موسی و یاسرائاین انبیاب بنی ،ع یر همچنین همچنین، بر

شود، وحی چه هستندز وحی میاینما  مثل هارون، و در زمان موسی هم بودند دآمدن

نًااز   )ع(هر آنچه را خداوند در شریعت تورات بًار موسًای  غیر از وحی تورات است.

عًاد عصًامت و تقًاوا در بُ ،عًاد علمًای وحًایدر بُتمام را... منتمًاا درجًاات دارد، فرمود، 

هِ فًِاي مُْنبًِائٌ فَنَبِيٌّ»این  مراتب دارد. هًار چًاه هسًات، سًالیمان و داود کًاه مرسًال « نَْیسًاِ

ورات هست بر موسًای که خداوند هرچه را در شریعت ت« نَْیسِهِ فِي مُْنبِئٌ فَنَبِيٌّ»بودند. 

، دیگًار ایًان جًادای از هًاا را نًااز  کًاردنهمابًار ایًان هًام  ،د ناز  کردن و داوو سلیما

تورات نیست. تورات عوض بشود، نشود، پی مبری باشد یًاا نباشًاد، ایًان خًاودش دارد، 

. اسًات نبوئًاتاسًات، ایًان  أاین نب «نَْیسِهِ فِي مُْنبِئٌ فَنَبِيٌّ»آن که باید داشته باشد دارد. 

 است.درجه او  وحی مطلق شرعی این 

دیگران را  طوری شایستگی دارد که «نَْیسِهِ فِي مُْنبِئٌ»رود. این باالتر می دوم مرتبه

یک قریه کم باشند، زیاد باشند، همین راه که خداوند او را آورده است، بیاورد. هم به 

 1«ونَیَ یًادُ أَوْ أَْلًا ٍ مِائًَاةِ إِلًاى أَرْسَْلناهُ وَ» )ع(یونس  مثلد، باشد، یک کشور ب رگ باش

کًام بًارای ایًان اسًات. زیًااد هسًاتند، « یَ یًادُونَ أَوْ»هًام حسًااب دارد ]...[ « یَ یدُونَ أَوْ»

 چند نیر هستند. آدم )ع( رسو  بود، رسو  چند نیر بود، بعد هًام فًاوت کًارد. هستند،

دوم  ولکًان مرحلًاه ،وحًای مراحًالهشًاتم اسًات از  البتًاه مرحلًاه. دوم است این مرتبه

 کنیم. طلق را بحث می، چون مراحل وحی شرعی ماست

 « غَیْرَهُ یَعْدُو لَا نَْیسِهِ فِي مُْنبِئٌ فَنَبِيٌّ»وحی شرعی مطلق:  -1

                                                           

 .147آیه  ،صافات .1
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 «.غَیْرَهُوَ لَا  یَعْدُو نَْیسِهِ فِي مُْنبِئٌ فَنَبِيٌّ»وحی شرعی مطلق:  -2

این مرجًاع تقلیًاد اسًات، حًااال بًارای عًاده این مجتمد اعلم است، رسو  است ]...[ 

نه ایًان  مگراین رسو  است.  ه مکلیین، برای هر کدام مراتب دارد.خاصی یا برای هم

کسًاانی کًاه خداونًاد بًاه آنمًاا انبًااب  تمًااممراتب دارندز مگر  أاست که خود انبیاب از نب

سًات کًاه مقتضًای ایًان از تقوا خاصًاه واحده هستندز یک مرحله کند، درجهمی غیبی

بًاه آنمًاا وارد مند هستند ازلی تمام آن احکامی که اینما نیو تعا هاست که حق سبحان

بًااالتر از آن مگًار مًاا بًاا  زمبًار و ائمًاه مراتًاب ندارنًاد مگًار پیچون مراتب دارند. کند، 

، قًارآن بًارای ائمًاه هًام نًااز  مبر ناز  شًاد آنچه را بر پی زمبر و ائمه مراتب نداریم پی

هًار کًادام بًار  منتمًاا ناز  شده است. مکلیین کلبرای شده است. منافات ندارد، چون 

طور کًاه کننًاد و همًاانمی کننًاد و عمًالمی استعداد خودشان دریافًات مرتبه و حسب

آیا رسًاالت سًالیمان بًاا  .درجات دارد، رسو  هم درجات دارد «نَْیسِهِ فِي مُْنبِئٌ فَنَبِيٌّ»

ترین درجًاات د یکسان استز آدم در پًاایینآیا رسالت آدم با داو زیکسان است عیاباش

لَ إِلًَای نَْیسِهِ فِي مُْنبِئٌ يٌّنَبِ»است  آدم درست .رسالت است تًار امًاا آدم ممم «غَیًْارَهُ أُرسًاِ

نبی هم نبوده، البته نبًایب بًاه آن معنًاا بًاوده اسًات. آدم رسًاو  است یا لقمانز لقمان 

 از این رسو  باالتر است. منافات هم ندارد. نبوده، نبیب بوده، ولی این نبیب 

و علم و معرفت باالتر  عصمت تقوا و عد طمارت قلب ودر بُ )ع(المتمنین مثالً امیر

، منافًاات اهللرسًاو  بًااختم نوبًات شًاد  ود،شابراهیمز علی، به علی وحی نمیاست یا 

 بعضًای دیگًاراوالی وحی احکًاام هسًاتند از  کسانی که در مرحله بعضی ازندارد که 

او   ، ضًاابطه ایًان مراتًاب را دارد کًاهکنیممی ضابطه عرضولی از باب باالتر باشند، 

 ،اسًاماعیل ،آدم .و  هم مراتًاب داردبعد رسو ، رس «غَیْرَهُ یَعْدُو لَا نَْیسِهِ فِي مُْنبِئٌ بِيٌّنَ»

در قًارآن شًاری  کًاه همًاین مرسًال هسًاتند  ]...[ . اینمًاا البتًاهو غیًاره یعقوب ،اسرائیل

گًاوییم ظًااهرًا، چًاون در لقمًاان کند. اینکه میظاهرًا بحث می خداوند از هر سه قسم

 ری صحبت کنیم. خواهیم مقدامی

، خداوند ی در المی ان ذکر فرمودندیاستاد ب رگوار ما عالمه طباطبا بر حسب آنچه

تًاا او ، آخًار، وسًاط. آن 26تا پیدا کًاردیم. ایًان 26پی مبر را در قرآن ذکر کرده، ما  25

. نبًای اسًات، رسًاو  اسًات، اردنًاد «رسلناهُأ»که حتی لیظ  ؛ آدمترین مراتب وحیناز 

آن  تًاا اسًات. صاحب وحی بًاوده انفممیم که ایشمی ما از آیات ندارد.اینما را اصالً 

و بینمما هًام ذکًار شًاده است ذکر فرموده )ص(  اهللرسو باالترین مراحل که درجات 

رسًالی  ،بین رسل هستند ةالدرج رفیعانبیائی که  .هم نبی ،هم رسو  ،هم نبیباست. 
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فممم کًاه مًای طًاوراین بیبهًاا مًانانبیاب از نبی که یکًای از ن شان فرق دارد،که مراتب

رسًاو  هًام نبًاوده، بلکًاه نبًایب نبی نبوده و  )ع( جناب لقمان .است )ع(جناب لقمان 

و ل ومی  .ذکر کرده است بعضی از افرادی که نبیب بودند خداوند در قرآناست. بوده 

نبیب بوده  )س(نبیب بوده است، فاطمه  )س(جناب مریم  مذکر بگیریم،ندارد در نبیب 

 )س( کًاردهانباب کل احکام را بر قلب مطمر زهًارا نبی بوده است. یعنی خداوند  است،

 شًاود.کند، گًای  نمیایشان گیر نمی ،نبودند امیرالمتمنین تشری  نداشتند، که اگر پدر

آمد رسالتی می بر ایشان همکه جبرئیل  دروایات دار بعضیاینکه در . این نبیب است

منتما ی است، نبوئتتی است، نبوتی است و یک ن و  یک ن و  رسال .ی بودنبوئتنبود، 

بًااالتر )س( زهرا  باالتر از بعضی رساالت است. کما اینکه نبوئت نبوئت بعضی اوقات

تلقًای بًاه  ،چون آنچه را تلقی کًارده اسًات .است )ص( النبیینخاتم ااز کل رساالت الّ

 هاو عیسًای هاهًاا و موسًایکًاه ابراهیم عصًامت ترین قلًاهوحی کًارده اسًات و در بًااال

 هستند، اینما باید خدام این مقام مطمر باشند. 

ذکًار قًارآن هًار سًاه بُعًاد را  مراحلًای دارد. عد رسًااالت کًاهاین بُ بیرماییدمالحظه 

 بعضًایبًااالتر و  بعضًایطور کًاه در میًاان انبیًااب از نبوئًات همًاان :عًاد نبًاوتبُ کند.می

ایًان چنًادین  تر هسًاتند.در میان رسل هم بعضی باالتر و بعضی پایینتر هستند، پایین

دارند، دارند، رُفعت  هبوَآنما نبی هستند، نَ ،هستند باالتر ی که درجهیآنما ،ه ار رسو 

 بعضًایرُفعًات دارنًاد و  بعضًایفرستید که می شما چند نیر مبلغ ت.فی الرساالرفعت 

 نًاه.تر اسًات آن کًاه پًاایین دارد،، رفعت، باالیی هبوَکه رُفعت دارد، تعبیر نَ آناند، عادی

. چه کسانی ندارند بعضیو  نبوه دارند بعضیاین مرسلینی که خداوند فرستاده است 

راجع به رسالت  ز بسیار کم.نبوت داریم راجع بهدر قرآن شری  چند آیه  نَبوَه دارندز

 در قرآن لیظ نبی، نبیون، انبیاب .آیه دحدود سیصد و هشتاد و چن ،آیات زیادی داریم

 رسًاالت د مرتبه آمده است، ولکن رسًاالت خیلًای زیًااد اسًات،هشتا با آن صیغ مشبّمه

 «أنبأنًاا». در نبًای هًام زیًااد دارد« أرسًالنا»البته و اال ه متعبیر صیت مشب با مرتبه 334

این را  رسو ، انبیاب رسُل، نبییین رسُل، م، نبیییگومی ه رامما صیت مشب .زیاد داریم

ولکن راجع به رسالت بًاا ایًان  ،ریمراجع به نبوت هشتاد آیه بیشتر ندا کنیم.بحث می

أربعمائة، چًاراز بًارای اینکًاه آن صًایغ  ]...[تا که ما در تیسیر نوشتیم 334 صیغ مشبمه

 کنیم. فعلی که ماضی و مضارع هستند، آنما را اضافه می

ایًان  ،ما هم از نظر ل ت و هم از نظًار آیًااتی کًاه راجًاع بًاه رسًاالت و نبًاوت اسًات

ن وقتًای اآقایًا .ه نبی باالتر از رسو  اسًاتک کنیمیم استیادهرا خالف مشمور  مطلب
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کل رسو ٍ نبیّ و لًایس »رسالت باالتر از نبوت است. گویند می ،ب نند مثا خواهند می

رسالت از  کما اینکه مرتبه ،مقام نبوت رُفعت در درجات رسالت است «کل نبیٍّ رسو 

رفعًات در  ،طلقًاهم نبوئًاتاسًات، کمًاا اینکًاه  نبوئًاتای رُفعت در درجًاات نظر ضابطه

هستند، ولکن مثًال  ج ئی نبوئتابوذرها و اینما دارای  ،هاسلمان .المام استدرجات 

کلی است، یعنی آنچه را خدا از تکًاالی  در عًاالم تکلیًا  خواسًاته  نبوئتآدم دارای 

علمی وحًای شًارعی  مرتبهکنیم، مراتب دیگر را بحث نمی بر او وارد کرده است.است 

مًاا اصًارار نًاداریم مخًاال  مشًامور صًاحبت  ند بُعد فکر کنیًاد.. در چکنیممی را بحث

و اال انسان داعی ندارد مخال  مشمور صحبت کند، مخًاال  ست هاینگونه  ،کنیم، نه

بعضًای اینکًاه مًاا  فرمًاودمی حلًای بًاه قًاو  عالمًاه ، بازی که نیسًات.شمرت که نیست

وانیم تًانمید اگًار دلیًال مًاا قًاوی نباشًا ،زنیممًای و اجماع خالف شمرت حرف اوقات

 .ایستدو اجماع میشمرت  نقدر قوی است که در مقابلآ ، دلیلحرف ب نیم

مقًاام نبًاوت از رسًاالت بًااالتر ، از ل ًات همچنًاین کًاه کنیممًای ن استدال آقرما از 

. ایًان رسًاو  عًاادی هًاادو داوها است، نبوت رُفعًات در رسًااالت اسًات، مثًال سًالیمان

عنوان بًاه حًای مسًاتقل شًاریعتیولًاو بًار او و اسًات،ممتًااز بسًایار رسو  بسیار  نیست،

رُفعت  بعضی از این انبیاب که درجات دارند. شود و خود این انبیاب همنمی والیت ع م

بعضًای از اینمًاا شًارع  رفعًات درجًاه و نَبًاوت دارنًاد، بًاه درجه در مقام رسالت دارند،

. بًاه بعضًای شًارع مسًاتقل وارد نشًاده پن  نیًار اولوالع م، اینمستقل وارد شده است، 

 ب رگان از اصحاب من له رسالت هستند، مثل سلیمان و داود و امثا  اینما. ، ولیاست

 :چند نوع استمیان انبیاب  در مراتب .میان رسل و انبیاب هم مراتب است در

 همًاه و باال هستند،هستند که در میان رُسل مرتیع  یکه عده خاصب انبیا یکم: این

انبیاب از نبی همًاه کتًااب  فممیمرآن میگوید. ما از آیات ققرآن می اینما کتاب دارند،

 1«النَّبِیًِّاینَ میثًااقَ اللًَّاهُ أَخًَاذَ إِْذ وَ»رسل نه. آیات صریح بًار ایًان مطلًاب داریًام: دارند، 

ز امًاا مًاا چنًاد انبیاب همه «حِْكمَةٍ وَ كِتابٍ مِنْ آتَیْتُكُمْ لَما النَّبِیِّینَ میثاقَ»نبیئین نیست. 

کتاب. رسو  چند نیرندز رسل، انبیاب با نبأ، رسل و  113گویند نمایت  کتاب داریمز می

. قًارآن انداند اینما دارای کتاباقل افراد کسانی که صاحب وحیه ار نیر.  124باالتر، 

 میثًااقَ اللًَّاهُ أَخًَاذَ إِْذ وَ»کنیم کًاه مًای بحًاث ریم که بعًادآیه دا چند گوید.همین را می

و اال اگًار مًاراد از همه آنما نه، بعضی از آنمًاا.  «حِْكمَةٍ وَ ابٍكِت مِنْ آتَیْتُكُمْ لَما النَّبِیِّینَ
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دو میلیون جمعیت  اگر در قم .دارند و حکمةرُسل هستند، اقل آنما کتاب  نبیین همه

اگًار چنانچًاه ها دارنًاد، خیًار، اقًال هسًاتند. گوید قمیدارد، پنجاه نیر ]...[ دارند، نمی

چون کسانی  ؛کمتر باید باشند ز«آتَیْتُكُمْ»ید فرمامی انبیاب بیشتر از رسل باشند، چطور

 مًِانْ آتَیًْاتُكُمْ لَمًاا النَّبِیِّینَ میثاقَ اللَّهُ أَخَذَ إِْذ وَ» .ندکه صاحب کتاب هستند بسیار کمتر

آیًاه  ایًان که «لَتَْنصُرُنَّهُ وَ بِهِ لَتُتْمِنُنَّ مَعَكُمْ لِما مُصَدِّقٌ رَسُو ٌ جابَكُمْ ثُمَّ حِْكمَةٍ وَ كِتابٍ

 ...هاچند مرتبه هم در خال  بحث و بسیار عمیق است وخیلی بحث دارد 

 

 ]ستا [ -

 مًِانْ قَبْلًِاكَ مًِانْ أَرْسَْلنا ما وَ» ، آیات زیاد است، مثالً:نبوت مثالًاین جواب دارد.  -

 قَبْلِكَ  مِنْ أَرْسَْلنا ما وَ»چه شدز  1«أُمْنِیَّتِهِ في الشَّیْطانُ أَْلقَى تَمَنَّى إِذا إاِلَّ نَبِيٍّ ال وَ رَسُو ٍ

. آیاتی داریم که باید نبی هم مرسل است، پس رسو  مرسل است« نَبِيٍّ ال وَ رَسُو ٍ مِنْ

از خود آیات شش، هیت آیه، یک آیه هم کًاافی اسًات اسًاتیاده روی آنما بحث کنیم. 

ی هًام از نظًار معنًاو ،طور که از نظر ل وی اینگونه اسًاتهمان ،مقام نبوت که کنیممی

رسًاید و  )ص( اهللرسًاو خًادمت  در بعضی روایًاات دارد کًاه شخصًای اینگونه است.

نبًایب  2«اللًَّاهِ نَبًِايُّ لَكِنًِّاي وَ اللَّهِ بِبِنَبِي لَسْتُ قَا َ اللَّهِ بَنَبِي یَا عَلَیْكَ السَّلَامُ» عرض کرد:

 . است، بعد رسالت است، بعد مرحله باالتر است اخرینیستم. نبیب آن مرحله 

 

نًَاا لِمًَاا عَظًِایمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقًُارْإِیمَانِ وَ مَعًَاارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّمُمَّ اْش»

 «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 .«کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»
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