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مراتب نبوت؛ انواع وحی بر پیامبران
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
بحثی که در باب نبوت میخواستیم عنوان کنیم علت تعدد شرایع است که تقریبًا
آیه منحصر به فرد آن آیه مائده است ،البته قبل از این بحث ما بحثهایی داریًام کًاه
مقدمه این بحثها است .ما در صًاورتی میتًاوانیم علًات تعًادد شًارایع را بیممًایم کًاه
مراتب نبوات و رساالت و نبوئات را که هر سه شرکت دارند در وحی بیممًایم و قبًال
از این مراتب ثالثه باید معنای وحی را که وحی رحمت است از طرف حق سبحانه و
تعالی بیممیم ،بعد از اینکه این دو بحث را طی کردیم آن وقت میرسًایم بًاه آنمًاایی
که ذیالمقدمًاه ایًان بحثهاسًات .بحًاث او بحًاث وحًای اسًات ،شًاطراتی در ضًامن
بحثهای راجع به وحی عرض کردیم ،اما چون بحث بحث موضوعی است ،باید یک
مقداری روی بحث ،بحث کنیم .البته بحث ما وحی نبوت اسًات ،امًاا وحًای را بقًاو ٍ
مطلق در نظر میگیریم و تابع وحی نبوت [ ]...وحًای از نظًار ل ًات «اشًاار ٌ فًای رمًا »
یکمرتبه انسان مطلبی را صریح میگوید که همه کسانی که آن ل ًات را میفممنًاد،
میفممند .گاهی اوقات اشارت و رم ًا میگوید که فقط مخاطب میفممد ،اما دیگًاران
نمیفممند مگر او به آنما تیمیم کند تا بیممند ،مثل تلگرافهای رم ی .تلگرافهًاای
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رم ی که از رؤسای دو به بعضی از استانداران یًاا فرمانًاداران یًاا دیگًاران میشًاود،
معنای رم ی بودن این است که یک عباراتی که این عبارات داللت وضعی بًار معًاانی
خود داشته باشد بهعنوان وضع عام نًادارد ،اشًااره اسًات ،الًا یًااب بًااب ،بًاین یکًادیگر
قرارداد دارند که مراد از ال چیست و از باب و یاب چیست .کما اینکه حروف مقطعًاه
قرآنیه از برای غیر رسو اهلل (ص) وحی رم است ،وحی صریح نیسًات ،چًاون بعضًای
از وحیها صریح است و بعضی رم است.
وحی صریح این است که از حق سبحانه و تعالی به قلب رسو اهلل وحی میشًاود
آنچه را خود رسو اهلل دریافت میکند اوالً و بعدًا آیًاات قًارآن بًاا تعًاابیر وحًای القًااب
میشود به مکلیین .آیات قرآن برای ما رم نیست ،اما وقتی بًار قلًاب رسًاو اهلل (ص)
ناز شد رم بود ،هم مادّهاش رم بود و هًام کیییًات و وضًاعیت آن رمًا بًاود .مًاا در
اصل معنای ل وی وحی بحث میکنیم« ،اشار ٌ فی رم » یعنی این داللتش ،داللت عام
و کلیه نیست که هر کس آن ل ت را بیممد ،بیممد ،بعضی وقتها وحی رم با ل تًای
است ،ولکن ل تی خاص است که فقط طرف میفممد و بعضی وقتها اصالً بًاا ل ًات
نیست .مثل حروف مقطعه قرآن ،اینما ل ت نیست« ،المر» 1حروف مقطعه است که بًاه
هم وصل شده و احیان هم جداست.
این وحی که عبارت است از «اشار ٌ فی رم » گاه اشاره تکوینیه است و گاه اشًااره
غری یه است و گاه اشاره المامیه است بعض  ،گاه اشاره المامیه اسًات کًاالً کًاه مرحلًاه
اوالی وحی است که وحی نبوئت است یا اشاره کلیًاه اسًات رمًا ًا کًاه بعًاد از نبوئًات،
رسالت است یا مرتبه باالتر است که نبوّت است که از نَبوَ میآید .اینما مراحًال وحًای
رحمت است .چون وحی احیان وحی غیر رحمت است و احیان وحی رحمت اسًات.
از جمله وحیهای غیر رحمت که وحی ضاللت و وحی عذاب است «شَیاطینَ اْلإِنْسِ
وَ الْجِنِّ یُوحي بَعْضُمُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ اْلقَوْ ِ غُرُورًا» 2رم هایی که شیطانهای جًان
به جن و شیطانهای انًاس بًاه شًایطانهای انًاس ،یًاا شًایطانهای جًان بًاه انًاس و یًاا
بالعکس میدهند ،این رم های شرارتآمی است .گاه اوقات صریح مطالبی را به هم
میگویند و گاه اوقات رم ًا میگویند .همانطور که وحی رحمت چنین است ،احیانًا
بهعنوان رحمت چی ی را بًاه کسًای مًایفمماننًاد صًاریح  ،ایًان وحًای نیسًات ،در بُعًاد
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عطیی وحی نیست .شیاطین هم در این زوایای سهگانه انًاس بًاه انًاس ،جًان بًاه جًان،
انس به جن یا به عکس این وحی عذاب و ضاللت و گمراهی و شیطنت است کًاه بًاه
هم رم میدهند ،شیاطین به هم اشاره میکنند و با اشارات شًارور را بًاه هًام منتقًال
میکنند یا تعلیم میکنند یا منتقل میکنند برای اینکه به دیگران شر و ضاللتی ایجاد
کنند .این وحی شیاطین است.
گاهی اوقات وحی انسان است به انسانی که از باب شیطنت نباشد «فَأَوْحى إِلَیْمِمْ
أَنْ سَبِّحُوا بُ ْكرَ ً وَ عَشِیًّا» 1زکریا (ع) وقتی که بنا بود که سه شبانه روز سًاکوت کنًاد و
این عالمت است که از برای ایشان یحیایی به وجود خواهد آمد ،عیا ایشًاان حاملًاه
به یحیی شوند .سه روز بنا شد که ایشان ساکت باشند ،منتما سکوت اختیًااری نبًاود.
«أَالَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَالثَ لَیًاا ٍ ًاَس وِیًّا» 2یعنًای تًاو هًایم مشًاکلی نًاداری ،ولًای نمیتًاوانی
صحبت کنی .اگر کسی گیری ندارد و نتواند حرف ب ند ،نه گیر زبانی و نه گیر صوتی
و نتواند حرف ب ند ،این اختیاری نیست ،پس اعجاز است ،اعجاز المی است« .فَأَوْحى
إِلَیْمِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُ ْكرَ ً وَ عَشِیًّا» اشاره کرد به کسًاانی کًاه رفتوآمًاد داشًاتند ،سًاتاالتی
داشتند از حضرت زکریا (ع) .اینطور اشاره کرد« :سَبِّحُوا» اشارهای که مناسًاب اسًات
«بُ ْكرَ ً وَ عَشِیًّا» زبان چی ی نگیت .این وحی رحمت است از بشری به سًاوی بشًاری و
اما وحی المی که مورد بحث است .خداوند وحی میکند اشاره فی رمًا  ،ایًان اشًااره
فی رم حق سبحانه و تعالی یا بهعنوان رحمت است ،چه وحی ع م باشد ،وحًای بًاه
امّ موسی باشد ،وحی نبوئت باشد ،وحی رسالت باشد یًاا نبًاوت یًاا هًار چیًا  ]...[ ،یًاا
وحی رحمت است یا وحی عذاب اسًات .حًاق سًابحانه و تعًاالی کًاه آن د هًاایی کًاه
ناپاک است و به ناپاکی میگرایند و ادامه میدهند به ناپاکی ،اینما را به طرف ضال
هل میدهد .این وحی است ،اشاره تکوینی است .با اشاره تکوینی این قلًاب کًاه بًاین
یدی الرحمن است ،بین [ ]...الرحمن است ،اگر به ضاللت گراییًاد و بهسًاوی ضًااللت
رفت علم و عمدًا ،خداوند اشاره تکوینی رم ی میکند به این قلوب ،لیظ ل وم ندارد
که با لیظ بیممد ،اشاره رم ی تکوینی که این قلًاب منحًارف ،منحرفتًار شًاود« .فَلَمًَّاا
زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَمُمْ» 3این «أَزاغَ» لیظی که نیست ،این «أَزاغَ» تکوین حق سبحانه و
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تعالی است در د های م لوبه تاریک اینما کًاه گمراهتًار بشًاوند و ایًان «جًَا ابً وِفاقًا »
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است.
اما بُعد دوم که وحی المی است بهعنوان رحمت و بًاهعنوان هًادایت ،وحًای المًای
بهعنوان رحمت و هدایت دارای درجاتی است که عرض میکنم به صورت تیصیلی و
همه آنما هم آیه دارد .درجه او از وحی رحمت حًاق سًابحانه و تعًاالی وحًای «لًِاًا»
است .وحی «إلی» نیست یک «أوحی لًِا» داریم و یک «أوحی إلی» داریم« ،أوحًای لًِاًا»
برای کسی است که «إلی» نمیتواند باشد ،نمیتواند مخاطب باشد .سوره زلًا ا «بًِاأَنَّ
رَبَّكَ أَوْحى لَما»« 2أوحی الیما» نیست ،یعنی آن که شعور دریافًات وحًای نًادارد ،چًاه
وحی تکوینی و چه وحی تشریعی« .إِنْ مِنْ شَيْبٍ إِالَّ یُسَبِّحُ بِحَمًْادِهِ وَ لكًِانْ ال تَ ْیقَمًُاونَ
تَسْبیحَمُمْ» 3درست است .این شعور غیر از این شعور اسًات ،شًاعوری کًاه سًانر دارد،
ص ال َ» نیسًات.
مقتضی خطابات قرآنی و توراتی و انجیلی نیست ،خطابات «أَقیمُوا ال ًاَّ
این شًاعور در بُعًاد اوّلًای اسًات کًاه همًاه موجًاودات عًاالم ادراک میکننًاد و دریافًات
میکنند خدایی وجود دارد []...
«یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها * بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَما» 4یوم القیامة زمین تمام گ ارشاتش
را ابراز میدارد .ابراز داشتن با زبان و با نوشتن نیست ،ابرازی دارد که واقعًای اسًات.
گاهی اوقات انسان مطلبی را با ل ت ابراز میدارد ،چه گیتن و چه نوشًاتن و گًااه بًاا
عمل ابراز میدارد و گاه خودش را ابراز میکند ،خود مطلبی که مورد شمادت اسًات،
خود آن را ابراز میکند .حاال این «بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَما» این نیسًات کًاه خداونًاد یًاک
ل ت و عبارتی را فرستاد برای زمین ،که چًاه بشًاودز زمًاین دریافًات عبًاارت و مطلًاب
نمیکند .بلکه این «أَوْحى لَما» یعنی «رَمَ َ لما رم ًا تکوینی و هذا الرمًا التکًاوینی سًارٌّ
عن العالمین» خداوند وقتی که این زمین را و فضای زمین را و زمینیها را و نباتًاات
زمین را خلق فرمود ،آنچه بروز دارد جسم اینما است و عرض و طًاو اینمًاا و جمًات
فی یکی و شیمیایی و ثِقل و همه اینماست .اما آنچه مخیی است بر همگان که علم با
سرعت بسیار زیاد و شتاب بسیار زیادی که در کش مطالب دارد هنوز نرسیده است،
بلکه نمودها و نمونههایی را دریافت کرده است که صداها و سًایماها ضًابط میشًاود
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در موجودات جمان ،به آن وضع کلی هنوز نتوانسته برسد ،بلکه اینما شًااهد اسًات و
گواه است بر تحقق این جریان بوجهٍ عام« .بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَما» یک رم ی خداوند در
بُعد دوم تکوین که با بُعد او تکوین است «خَلَقَ فَسَوَّى» 1آفریًاد زمًاین را آنگونًاه کًاه
آفرید و در این زمین رم ی قرار داد که این زمین دستگاه گیرنده و فرستنده باشد ،هم
صداها را و هم سیماها را که آیات بسیاری ما داریم در این زمینًاهها داریًام کًاه ایًان
وحی است .منتما «أوحی إلیما» نیست ،بلکه «أَوْحًاى لَمًاا» اسًات ،ایًان الم اختصًااص
اسًاًات .اختصاصًاًای تکًاًاوینی بًاًاهطور رمًاًا ی بًاًاه ارض عنایًاًات فرمًاًاوده اسًاًات ،ارض و
ارضیها .این مرحله اوالی وحی خیر است .وحی خیر است که زمین و زمینیها ،کل
صداها و سیماهای مکلیًاان را ضًابط کننًاد و دریافًات کننًاد تًاا یًاوم القیامًاة الکبًاری
«تُحَدِّثُ أَخْبارَها» ابراز کنند .زمین و فضای زمین و خود عملکنندگان و چمار دسًاته
شمود له و یا علیه مکلیین خداوند مقرر کرده است که یکی از آنمًاا ارض اسًات ،ایًان
بُعد او .
بُعد دوم :وحی تکوینی غری ی .یک تکوینی است که نه برای طرف غری ه است که
شعورٌ مّا و نه برای او عقل است که شعور کامل است ،بلکه بینمما اسًات .نًاه میشًاود
گیت عقل است که انسان نیست ،نحل است ،نه میشًاود گیًات شًاعور دریافًات اصًاالً
ندارد ،که دارد .نحل ،زنبور عسل وقتی میرود و شیره گلهًاا را میمکًاد و بًاه کنًادو
برمیگردد ،میداند چه کار میکند .میداند وقتی کندو میسازد ،چه کار میکند .ولی
این دانستن از خود نیست ،از تعلم نیست بلکه «وَ أَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحًْالِ أَنِ اتَّخًِاذ
مِنَ الْجِبا ِ بُیُوت وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا یَعْرِشُون»« 2أَوْحى إِلَى النَّحْلِ» اینجًاا «إلًای» آمًاد،
«لًِا» نیست .چون این مثل ارض نیست که ندانسته این جریًاان از بًارای نحًال حاصًال
بشًاود .خیًار ،دانسًاته اسًات ،منتمًاا دانسًاته از روی تعلًایم المًای ،تعلًایم در غریًا ه ایًان
حیوان ،نه تعلیم در عقل این حیوان یا در فطرت و علم این حیوان .این بینابین است،
مثل عالم برزخ که بًاین الًادنیا و اآلخًار اسًات ،در جمًااتی شًابیه بًاه دنیًاا اسًات و در
جماتی شبیه به آخرت ،این نحل هًام همینطًاور اسًات ،در بُعًاد تکلیًا نمیخًاواهیم
بحث کنیم .در بُعد عمل هندسی که راجع به درست کردن کندو میکند «أَوْحى رَبًُّاكَ
إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذ » [ ]...در غری ه این حیوان خداوند تکوین فرمود ،همانطور کًاه
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ارض را تکوین فرمًاود و در بنیًاه ارضًای «بًِاأَنَّ رَبًَّاكَ أَوْحًاى لَمًاا» نیًاروی گیرنًادگی و
فرستندگی صداها و سیماها را مقرر فرمود ،در نحل هم همینطور ،منتما مقدار باالتر
«وَ أَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ» «رَبُّكَ» حساب دارد« .رَبُّكَ إِلَى النَّحًْالِ» گروهًای را ،البتًاه
در عالم شعور ،اینجا در عالم شعور است.
ربوبیت حق که نسبت به کسانی که دارای شعورند توجه میکند و وحی میکنًاد،
آن پًاًاایینترین و کوچًاًاکترین مراحًاًال ربوبیًاًات «إلًاًای» و وحًاًای «إلًاًای» نحًاًال اسًاًات و
باالترین مراحل که باالترین قله وحی است که نظیر ندارد ،وحًای بًاه رسًاو اهلل (ص)
است .رب تو که این همه وحی عالی به تو عنایت فرمًاوده اسًات ،الًای النحًال هًام آن
مرتبه ادنی و بینمما متوسطات که مراحل مختلیه وحی است که چه المام باشد ،چًاه
وحی نبوئت باشد ،وحی رسالت باشد ،وحی نبوت باشد که این بحثهای بعدی است
که عرض میکنم .این هم مرحله دوم وحی.
مرحله سوم وحی االیمان است .کسانی که ملک اند که میخواهنًاد برونًاد سًاراغ
حًاق و سًاراغ هًادایت و نًاورانی شًادن ،خواسًاًات آنمًاا کًاافی اسًاتز خیًار .کسًاانی کًاًاه
میخواهند راه هدایت را بروند ،خداوند «زادَهُمْ هُدىً»« 1زِدْناهُمْ هًُادىً»« 2آتًااهُمْ مًِانْ
ضلِهِ» 3هدایت را اضافه میکند ،ایصا به مطلوب میکند .مرحله اولًای او را بًاه آن
فَ ْ
مطلبی که میخواهد میرساند ،به حسب درجاتی که دارد .ایًان چیسًاتز ایًان وحًای
است ،لیظی در کار نیست .خداوند وقتی که میرسًااند شخصًای کًاه میخواهًاد روی
درجات ایمان قدم بردارد و میخواهد و میکند آنچه را شاید بًاه حسًااب اسًاتعداد و
فاعلیت و قابلیت خودش ،خداوند کمک میکند .این هم آیاتی دارد کًاه مرحلًاه سًاوم
وحی است.
مرحله چمارم ازدیًااد االیمًاان اسًات ،هًار قًادر انسًاان بعًاد االیمًاان ،در راه ایمًاان
کوشش بیشتر کند از نظر فکری و از نظر عملی ،خداونًاد بیشًاتر بًاه او کمًاک میکنًاد.
این ملحق به اوّلی است ،ولکن ما درجات را بحث میکنیم .این هم یًاک مرحلًاه ،در
این مرحلۀ دوم ایمان –نه او  -خداوند یک الماماتی به انسان میکند .مطالبی اسًات
که انسان هر چه جدیت کند و دقت کند و فکر کند و چه کند از نظر ظاهری بهدسًات
نمیآید ،ولکن خداوند به قلب او وارد میکند بهوسیله مالئک «إِنَّ الًَّاذینَ قًاالُوا رَبُّنًَاا
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اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَ َّ ُ عَلَیْمِمُ اْلمَالئِكَةُ» 1این «تَتَنَ َّ ُ عَلَیْمِمُ اْلمَالئِكَةُ» کار تعلیم و تعلّم
و فی یک و شیمی و اینما نیست ،مالئکًاه بًارای فی یًاک و شًایمی نًااز نمیشًاوند کًاه
فی یک و شیمی یاد بدهند ،اینما از چی هایی است که خود انسان میتواند .آنمایی که
خرَج »« 2إِنْ تَتَّقًُاوا اللًَّاهَ یَجْعًَالْ
خداوند باید عنایت بیرماید «وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَ ْ
لَكُمْ فُرْقان » 3اینماست« .إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقان » این تقوی اسًات کًاه نورانیًات
میآورد ،هر قدر که نورانیت انسان بهوسیله تقوی در کل درجاتش زیادتر شد ،نور را
انسان بمتر میبیند و ظلمات بیشتر شکافته میشود و از بین میرود [ ]...چًاه چیًا ی
این ظلمات را از بین میبردز نور ایمان .چه چی ی نور را در اثر تقوا نشًاان میدهًادز
این ج اب است و اال تقوا علمآور نیست از نظر علوم ظًااهری و علًاوم ردی ،هیموقًات،
اگر کسی متقی باشد فی یک را خوب یاد میگیرد ،نخوانده یا کمخوانده .چون مرحله
معرفةاهلل است و معرفت احکاماهلل است «إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقان » مرحلۀ رابعه
رحمت است که خداوند نور را نشان میدهد ،راه را نشًاان مًایدهًاد .اشًااره فًای رمًا
میکند ،این دلی که احیان گم است ،در بعضًای مطالًاب کًاه بًاه دنبًاا آنمًاا مًایرود،
برود.
یک بُعد آن ،بُعد ج ئی است ،کلیت ندارد .در بعضی از مًاوارد اسًات کًاه هًادایت
میشود ،نه کل موارد ،چون معصوم که نیست ،هنوز به درجه عصمت نرسًایده اسًات.
انسان که معصوم نیست به هر درجهای از درجات ایمان برسًاد ،ایًان عصًامت علمًای
ندارد در تلقی و عصمت علمی ندارد در القاب ،عصمت علمی ندارد در تطبیًاق .چًاون
عصمت سه بُعد دارد .عصمت معصومین (ع) و انبیًااب و غیًار انبیًااب عصًامت در تلقًای
است .آنچه از خدا میگیرد ،میداند از خدا گرفته است .دوم :عصمت در القًااب اسًات،
چون فراموش نمیکند ،هرچًاه گرفتًاه ،بًادون کًام و زیًااد القًااب میکنًاد .مرحلًاه سًاوم
عصمت در تطبیق است ،هم در عملکرد خًاودش و هًام در عملکًارد دیگًاران یًاک سًار
سوزن خطا نیست ،زیاد و کم نیست .این سه بُعد عصمت .ما به اینجًاا نرسًایدیم ،ایًان
بشری که مرحله اوالی وحی برای او هست ،اصل ایمان با تقوا برای او حاصل شًاده
و مرحله دوم و بعدی ایمان الی ما دون العصمة برای او حاصل شده اسًات ،عصًامت
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مطلقه برای او نیست شرع  ،نه تشریع  ،تکوین که هیم ،عصمت مطلقه برای او نیست
که هیم خطا نکند ،نه علم  ،نه خودش.
هر مقدار تقوایش باالتر باشد «یجعل له فرقان » او بیشتر است ،گمکردهها را بیشتر
میتواند پیدا کند ،گمکردهها کمتر میشود ،پیداها بیشتر میشود ،صددرصد نمیشود.
و از جمله اینما عبارت است از مادر موسی (ع) ،البته در مرحله عالیهاش« .وَ أَوْحَیْنًاا
إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعیهِ فَإِذا خِ ْیتِ عَلَیْهِ فَأَلْقیهِ فِي الًْایَمِّ وَ ال تَخًاافي وَ ال تَحْ َنًاي إِنًَّاا
رَادُّوهُ إِلَیْكِ وَ جاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلینَ» 1و مراتب باالتر یا پایینتر یا همانطور ،همه دون
العصمة است .نه عصمت رسًاالتی اسًات ،نًاه عصًامت نبًاوئتی ،نًاه عصًامت والیتًای و
خالفتی و امامتی است ،بلکه یک عصمت بشًاری اسًات و عصًامت بشًاری کًاه مطلًاق
نیست .مادامی که عصًامت ،عصًامت بشًاریه اسًات و خداونًاد ایًان عصًامت بشًاریه را
مطلق نیرموده است ،ما در ایًان مًاادام بحًاث مًایکنیم بحًاث مًایکنیم ،مرحلًاه رابعًاه
وحی .البته این مرحله رابعه وحی درجاتی دارد ،از جملًاه همًاان کًاه خوانًادیم و مًاا
باید روی آن زیاد کار کنیم .من خودم تجربه کردم ،وقتی میخواستم در نج اشرف
روی آیاتی فکر کنم یا اینجا یا هر جایی که بودم یا مکًاه مکرمًاه ،آیًااتی کًاه در آنمًاا
مشکل داشتم [ ]...نظرم هست در نوشتن علًایٌّ و الحًااکمون کًاه در [ ]...کتابیًاه قًارار
گرفت ،در نج که شما بودید و این درجه او هم شد .سا دوم من در نجًا بًاود،
چقدر عربی بلد بودمز به حرم رفتم و عرض کردم :آقاجان ،اینما شما را نمیشناسند،
خیلیها هم درباره شما نوشتند .عربی هم چندان کار نکردم ،شًاما از آن فصًااحت و
بالغت و معرفتتان عنایت کنیًاد .خًاود مًان اآلن علًایٌّ و الحًااکمون را نگًااه مًایکنم،
چندان برایم [ ]...ندارد .اینما از باب «وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ» 2است.
هر قدر انسان بیشتر برود به سوی حق ،البتًاه مًاا کًاه اهًال تقًاوا نیسًاتیم ،هًار قًادر
تقوای علمی و معرفتی و تقوای عملی انسان زیادتر بشود راه را بازتر میکننًاد و نًاور
برای انسان وسیعتر میشود .این آیه کًاه برایتًاان خوانًادم «الًَّاذِینَ قًَاالُوا رَبُّنًَاا اللًَّاهُ ثًُامَّ
اسْتَقَامُوا» قالوا کًاه لیًاظ اسًات« ،ا ًاْس تَقَامُوا فطریًا  ،عقلیًا  ،فکریًا  ،فًای خطًاورهم ،فًای
قلوبمم فی اعمالمم و عقائدهم و اقوالمم» دائم استقامت ،مدام باالتر میرود .بًاه هًار
مقداری که استقامت پیدا کند «تَتَنَ َّ ُ عَلَیْمِمُ اْلمَالئِكَةُ» من و شما احساس میکنیم ،ما
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که در اقیانوس نور قدم برمًایداریم و شًانا مًایکنیم ،مًاا احسًااس مًایکنیم کًاه واقعًا
بعضی اوقات انسان باید روی چی ی چقدر باید فکر کند ،مطالعه کنًاد ،بپرسًاد ،دقًات
کنند ،آن خداوند به او توجه میکند .خدا خودش را به ایًان معنًاا نشًاان دهًاد از نظًار
معرفتی .برخی خیا میکنند «تَتَنَ َّ ُ» یوم القیامة است ،یوم البرزخ است ،یوم المًاوت
است .خیر ،یوم الموت برای کیار است« .یَوْمَ یَرَوْنَ اْلمَلَائِكَةَ ال بُشْرى یَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمینَ
وَ یَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا» 1همینجا مالئکه المام ،مالئکه وحًای بًاه معنًای المًاام ،نًاه
وحی نبوت .مالئکه وحی به معنی المام مأموریت دارند که بر قلوب انسًاانهایی کًاه
به طرف حق توجه دارند مطالبی را وارد کنند ،منتما مجانی« .تَتَنَ َّ ُ عَلَیْمِمُ اْلمَالئِكًَاةُ
أَالَّ تَخافُوا وَ ال تَحْ َنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِیاؤُكُمْ فِي الْحَیا ِ
الدُّنْیا» آیه خودش میگوید .ما دنبا کار شما هستیم ،در همین زندگی اینجا ،نه فقط
در برزخ و قیامت« .نَحْنُ أَوْلِیاؤُكُمْ فِي الْحَیا ِ الدُّنْیا وَ فِي الْآخِرَ ِ وَ لَكُمْ فیما ما تَشْتَمي
س كُمْ وَ لَكًُامْ فیمًاًاا مًاًاا تًَادَّعُونَ * نًُا ُالً مًِانْ غَیًُاًاورٍ رَحًایمٍ» 2مگًاًار میشًاًاود انسًاًاان بًاًاا
أَنْیُ ًاُ
مالئکه...ز همینطور که عدهای با اجنه رفاقت دارنًاد ،اجنًاه بًاه آنمًاا کمًاک میکننًاد،
منتما گمراهشان میکنند« .وَ أَنًَّاهُ كًاانَ رِجًاا ٌ مًِانَ الًْاإِنْسِ یَعًُاوذُونَ بِرِجًاا ٍ مًِانَ الْجًِانِّ
فَ ادُوهُمْ رَهَق » 3وقتی اینطور است ،از این طرف هم در طرف مقابل است.
ما هر قدر قدم در جاده نور و صًارا مسًاتقیم حًاق بیشًاتر بًارداریم ،ایًان عصًامت
بشری مًاا بًااالتر میشًاود .ایًان عصًامت بشًاری دارای دو بُعًاد اسًات از نظًار تقسًایمی
اجمالی اوّلی .یکم :هر قدر که ما پو بدهیم آش میخوریم .ندهیم هًام نمیخًاوریم
اما بُعد دوم :وقتی انسان در راه خدا قدم برمیدارد ،ظلماتی در درون و بًارون انسًاان
حائل است وجود دارد که نمیگذارد انسًاان حتًای بصًارش تًاا چًاه رسًاد بصًایرتش و
صدر و قلبش حقایق را دریافت کند ،اینجا «تَتَنَ َّ ُ عَلَیْمِمُ اْلمَالئِكًَاةُ» خداونًاد مالئکًاه
رحمت را میفرستد و آنما ناز میشوند .چون وحًای مسًاتقیم کًاه بًاه مًاا نمیشًاود،
حتی بًاه پی مبًاران هًام نمیشًاود ،مگًار بًاه خًااتمالنبیین (ص) کًاه چنًاد مرتبًاه وحًای
مستقیم شده است .ما لیاقت وحی مستقیم نداریم .این وحی بالواسطه است .مالئکًاه
رحمت میآیند ...مثالً فرض کنید شما در یک مطلبی گیر کنید ،نیمهشب بیدار شوید.
مقداری قرآن میخوانید ،نماز شب میخوانید ،بعد فکر کنید .آنًا یًااد میگیریًاد .آنًا
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مطلبی که باید ساعتها فکر کنید .حتًای در پیًادا کًاردن ،مطلبًای را میخواهیًاد پیًادا
کنید که در یک کتاب بسیار ب رگ است .باز میکنید و یکمرتبًاه پیًادا میشًاود .ایًان
چیستز این «تَتَنَ َّ ُ عَلَیْمِمُ اْلمَالئِكَةُ» است .خداوند اشراق میکند بر قلًاب ایًان آدمًای
که در طریق حق قدم برمیدارد ،با اینکه عصمت ،عصمت مطلقه نیست .ایًان مرحلًاه
خامسه وحی است که خداوند بر قلوب متقین بعد االیمان و التقًاوی علًای درجًااتمم
القائاتی دارد ،ولی مطلًاق نیسًات .اشًاتباه هًام دارد ،چًاراز بًارای اینکًاه مطلًاق نیسًات.
سلمان اشتباه دارد ،ابوذر هم اشتباه دارد .البته اشتباه قاصر ،نه اشتباه مقصًار .ولکًان
اگر بخواهد قصور اشتباه هم بعد از تقصیر اشتباه از بًاین بًارود ،ایًان میشًاود نبوئًات،
مرحله ششم .در قرآن شری

لیظ نبوئت نداریم ،البته نبأ داریم ،ولی لیظ انبیًااب پًان

جای قرآن داریم ،انبیاب هم از نبیّ است ،هم از نبیب .انبیاب هم از نبیب است که درجه
اولی است و هم از نبی است که درجه ثالثه است و بینمما رسًاالت اسًات .بعًاد بحًاث
میکنیم .من آیهاش را یادداشت کردم ،شما هم در قرآن غور کنید و هر کسی تنبتاتی
دارد ،روی آیات فکر کنید.
این مرحله سادسۀ وحًای ،نبوئًات اسًات .یعنًای خداونًاد تمًاام احتیاجًاات زنًادگی
شایسته عالم تکلی را به خود این شخص انباب میکند ،منتما این دو حالت دارد .بًار
حسب روایت کافی از امامباقر (ع)« :فَنَبِيٌّ مُنْبِئٌ فِي نَیْسِهِ لَا یَعْدُو غَیْرَهُ» 1خیلی از این
س هِ لًَاا یَعًْادُو غَیًْارَهُ» مثًال کسًای کًاه
 124ه ار نیر همینها هستند« .فَنَبِيٌّ مُنْبًِائٌ فًِاي نَیْ ًاِ
مجتمد است و خود را مرجع میداند ،نمیشود مرجع باشد ،باید اعلم باشد .باید اعلم
من فی االرض باشد ،اعلم العلماب باشد تًاا مرجًاع باشًاد .امًاا کسًای کًاه خًاود مجتمًاد
است ،او گلیم خود را از آب بیرون میکشد ،گلیم دیگری را نمیتواند ،این فقط برای
خودش است .انبیاب هم همینطورند ،همانطور که ایمان درجات است ،علم درجًاات
است ،إخبار المی در خطوه اولی و در قدم او عصًامت ربانیًاه و در قًادم او وحًای
مطلق ،یعنی مطلق باشد ،اشتباه دیگر نباید باشد ،تقصیر که هیم ،قصور هم که هیم،
این «فَنَبِيٌّ مُنْبِئٌ فِي نَیْسِهِ لَا یَعْدُو غَیْرَهُ» امامباقر میفرمایند .حرف بسیار جالبی است.
از آیات استیاده میکنیم .چه کسانی هستندز ما چه میدانیمز شاید شًاما هًام باشًاید.
البته یقین داریم که نیستید ،چون ما همدیگر را میشناسیم.

 .1اإلختصاص ،ص ( 22در منبع ذکرشده یافت نشد).
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«فَنَبِيٌّ مُنْبِئٌ فِي نَیْسِهِ» خداوند فی نیسه به او المام میکند .وحی رسالتی نیسًات،
وحی نبوئتی است که نبأ خبر است و نَبوَ با نبأ فًارق دارد .نبًاأ خبًار اسًات ،نبًاو رُفعًات
است .آنوقت رسو بینمما است که این برخالف ما اشًاتمر اسًات ،میخًاواهیم بحًاث
کنیم ،بعضی وقتها هم اشاره شده است .این «فَنَبِيٌّ مُنْبِئٌ فِي نَیْسِهِ لَا یَعًْادُو غَیًْارَهُ» از
غیر بنا نیست .این درست است« .فَنَبِيٌّ مُنْبِئٌ فِي نَیْسِهِ» قطع از اولًاوالع م کًاه نیسًات،
در این شکی نیست .انبیاب ب رگواری هستند که از اولوالع م نیستند و تابع شریعت ولی
ع ماند ،مثل سلیمان و داود و غیره .سلیمان و داود که در قرآن مکرر از آنما یاد شده
است با آن عظمت که تالی تلو مقام والیت ع م هستند ،اینما تابع شًاریعت توراتانًاد.
ولی خداوند بر سلیمان تمام آنچه در تورات نًااز شًاده ،نًااز میکنًاد ]...[ .بًار داود
همچنین ،بر ع یر همچنین ،این انبیاب بنیاسرائیلی که بین موسی و خاتمالنبیین (ص)
آمدند و در زمان موسی هم بودند مثل هارون ،اینما چه هستندز وحی میشود ،وحی
غیر از وحی تورات است .هر آنچه را خداوند در شریعت تورات بًار موسًای (ع) نًااز
فرمود ،تمام را ...منتمًاا درجًاات دارد ،در بُعًاد علمًای وحًای ،در بُعًاد عصًامت و تقًاوا
س هِ» هًار چًاه هسًات ،سًالیمان و داود کًاه مرسًال
مراتب دارد .این «فَنَبِيٌّ مُنْبًِائٌ فًِاي نَیْ ًاِ
بودند« .فَنَبِيٌّ مُنْبِئٌ فِي نَیْسِهِ» که خداوند هرچه را در شریعت تورات هست بر موسًای
و سلیمان و داود ناز کرد ،بًار ایًان هًام همانهًاا را نًااز کًارد ،دیگًار ایًان جًادای از
تورات نیست .تورات عوض بشود ،نشود ،پی مبری باشد یًاا نباشًاد ،ایًان خًاودش دارد،
آن که باید داشته باشد دارد« .فَنَبِيٌّ مُنْبِئٌ فِي نَیْسِهِ» این نبأ اسًات ،ایًان نبوئًات اسًات.
این درجه او وحی مطلق شرعی است.
مرتبه دوم باالتر میرود .این «مُنْبِئٌ فِي نَیْسِهِ» طوری شایستگی دارد که دیگران را
هم به همین راه که خداوند او را آورده است ،بیاورد .زیاد باشند ،کم باشند ،یک قریه
باشد ،یک کشور ب رگ باشد ،مثل یونس (ع) «وَ أَرْسَلْناهُ إِلًاى مِائًَاةِ أَلًْا ٍ أَوْ یَ یًادُونَ»

1

«أَوْ یَ یدُونَ» هًام حسًااب دارد [« ]...أَوْ یَ یًادُونَ» بًارای ایًان اسًات .زیًااد هسًاتند ،کًام
هستند ،چند نیر هستند .آدم (ع) رسو بود ،رسو چند نیر بود ،بعد هًام فًاوت کًارد.
این مرتبه دوم است .البتًاه مرحلًاه هشًاتم اسًات از مراحًال وحًای ،ولکًان مرحلًاه دوم
است ،چون مراحل وحی شرعی مطلق را بحث میکنیم.
 -1وحی شرعی مطلق« :فَنَبِيٌّ مُنْبِئٌ فِي نَیْسِهِ لَا یَعْدُو غَیْرَهُ»
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 -2وحی شرعی مطلق« :فَنَبِيٌّ مُنْبِئٌ فِي نَیْسِهِ یَعْدُو وَ لَا غَیْرَهُ».
رسو است [ ]...این مجتمد اعلم است ،این مرجًاع تقلیًاد اسًات ،حًااال بًارای عًاده
خاصی یا برای همه مکلیین ،برای هر کدام مراتب دارد .این رسو است .مگر نه ایًان
است که خود انبیاب از نبأ مراتب دارندز مگر تمًاام کسًاانی کًاه خداونًاد بًاه آنمًاا انبًااب
غیبی میکند ،درجه واحده هستندز یک مرحله خاصًاه از تقواسًات کًاه مقتضًای ایًان
است که حق سبحانه و تعالی تمام آن احکامی که اینما نیازمند هستند بًاه آنمًاا وارد
کند ،چون مراتب دارند .مگًار پی مبًار و ائمًاه مراتًاب ندارنًادز بًااالتر از آن مگًار مًاا بًاا
پی مبر و ائمه مراتب نداریمز آنچه را بر پی مبر ناز شًاد ،قًارآن بًارای ائمًاه هًام نًااز
شده است .منافات ندارد ،چون برای کل مکلیین ناز شده است .منتمًاا هًار کًادام بًار
حسب مرتبه و استعداد خودشان دریافًات میکننًاد و عمًال میکننًاد و همًاانطور کًاه
«فَنَبِيٌّ مُنْبِئٌ فِي نَیْسِهِ» درجات دارد ،رسو هم درجات دارد .آیا رسًاالت سًالیمان بًاا
اشعیاب یکسان استز آیا رسالت آدم با داود یکسان استز آدم در پًاایینترین درجًاات
رسالت است .آدم درست است «نَبِيٌّ مُنْبِئٌ فِي نَیْسِهِ أُر ًاِس لَ إِلًَای غَیًْارَهُ» امًاا آدم مممتًار
است یا لقمانز لقمان نبی هم نبوده ،البته نبًایب بًاه آن معنًاا بًاوده اسًات .آدم رسًاو
نبوده ،نبیب بوده ،ولی این نبیب از این رسو باالتر است .منافات هم ندارد.
مثالً امیرالمتمنین (ع) در بُعد طمارت قلب و تقوا و عصمت و علم و معرفت باالتر
است یا ابراهیمز علی ،به علی وحی نمیشود ،ختم نوبًات شًاد بًاا رسًاو اهلل ،منافًاات
ندارد که بعضی از کسانی که در مرحله اوالی وحی احکًاام هسًاتند از بعضًای دیگًار
باالتر باشند ،ولی از باب ضابطه عرض میکنیم ،ضًاابطه ایًان مراتًاب را دارد کًاه او
«نَبِيٌّ مُنْبِئٌ فِي نَیْسِهِ لَا یَعْدُو غَیْرَهُ» بعد رسو  ،رسو هم مراتًاب دارد .آدم ،اسًاماعیل،
اسرائیل ،یعقوب و غیًاره .اینمًاا البتًاه [ ]...همًاین مرسًال هسًاتند کًاه در قًارآن شًاری
خداوند از هر سه قسم ظاهرًا بحث میکند .اینکه میگًاوییم ظًااهرًا ،چًاون در لقمًاان
میخواهیم مقداری صحبت کنیم.
بر حسب آنچه استاد ب رگوار ما عالمه طباطبایی در المی ان ذکر فرمودند ،خداوند
 25پی مبر را در قرآن ذکر کرده ،ما 26تا پیدا کًاردیم .ایًان 26تًاا او  ،آخًار ،وسًاط .آن
ناز ترین مراتب وحی؛ آدم که حتی لیظ «أرسلناهُ» نًادارد .نبًای اسًات ،رسًاو اسًات،
اینما را اصالً ندارد .ما از آیات میفممیم که ایشان صاحب وحی بًاوده اسًات .تًاا آن
باالترین مراحل که درجات رسو اهلل (ص) است ذکر فرموده و بینمما هًام ذکًار شًاده
است .هم نبیب ،هم رسو  ،هم نبی .انبیائی که رفیع الدرجة هستند بین رسل ،رسًالی
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که مراتبشان فرق دارد ،انبیاب از نبی که یکًای از نبیبهًاا مًان اینطًاور مًایفممم کًاه
جناب لقمان (ع) است .جناب لقمان (ع) نبی نبوده و رسًاو هًام نبًاوده ،بلکًاه نبًایب
بوده است .خداوند در قرآن بعضی از افرادی که نبیب بودند ذکر کرده است .و ل ومی
ندارد در نبیب مذکر بگیریم ،جناب مریم (س) نبیب بوده است ،فاطمه (س) نبیب بوده
است ،نبی بوده است .یعنی خداوند انباب کل احکام را بر قلب مطمر زهًارا (س) کًارده
که اگر پدر تشری نداشتند ،امیرالمتمنین نبودند ،ایشان گیر نمیکند ،گًای نمیشًاود.
این نبیب است .اینکه در بعضی روایات دارد که جبرئیل بر ایشان هم میآمد رسالتی
نبود ،نبوئتی بود .یک ن و رسالتی است ،نبوتی است و یک ن و نبوئتی است ،منتما
بعضی اوقات نبوئت باالتر از بعضی رساالت است .کما اینکه نبوئت زهرا (س) بًااالتر
از کل رساالت الّا خاتمالنبیین (ص) است .چون آنچه را تلقی کًارده اسًات ،تلقًای بًاه
وحی کًارده اسًات و در بًااالترین قلًاه عصًامت کًاه ابراهیمهًاا و موسًایها و عیسًایها
هستند ،اینما باید خدام این مقام مطمر باشند.
مالحظه بیرمایید این بُعد رسًااالت کًاه مراحلًای دارد .قًارآن هًار سًاه بُعًاد را ذکًار
میکند .بُعًاد نبًاوت :همًاانطور کًاه در میًاان انبیًااب از نبوئًات بعضًای بًااالتر و بعضًای
پایینتر هستند ،در میان رسل هم بعضی باالتر و بعضی پایینتر هسًاتند .ایًان چنًادین
ه ار رسو  ،آنمایی که درجه باالتر هستند ،آنما نبی هستند ،نَبوَه دارند ،رُفعت دارند،
رفعت فی الرساالت .شما چند نیر مبلغ میفرستید که بعضًای رُفعًات دارنًاد و بعضًای
عادیاند ،آن که رُفعت دارد ،تعبیر نَبوَه ،رفعت ،باالیی دارد ،آن کًاه پًاایینتر اسًات نًاه.
این مرسلینی که خداوند فرستاده است بعضی نبوه دارند و بعضی ندارند .چه کسانی
نَبوَه دارندز در قرآن شری چند آیه راجع به نبوت داریمز بسیار کم .راجع به رسالت
آیات زیادی داریم ،حدود سیصد و هشتاد و چند آیه .در قرآن لیظ نبی ،نبیون ،انبیاب
با آن صیغ مشبّمه هشتاد مرتبه آمده است ،ولکن رسًاالت خیلًای زیًااد اسًات ،رسًاالت
 334مرتبه با تعبیر صیت مشبمه البته و اال «أرسًالنا» زیًااد دارد .در نبًای هًام «أنبأنًاا»
زیاد داریم .ما صیت مشبمه را میگوییم ،نبی رسو  ،انبیاب رسُل ،نبییین رسُل ،این را
بحث میکنیم .راجع به نبوت هشتاد آیه بیشتر نداریم ،ولکن راجع به رسالت بًاا ایًان
صیغ مشبمه 334تا که ما در تیسیر نوشتیم [ ]...أربعمائة ،چًاراز بًارای اینکًاه آن صًایغ
فعلی که ماضی و مضارع هستند ،آنما را اضافه میکنیم.
ما هم از نظر ل ت و هم از نظًار آیًااتی کًاه راجًاع بًاه رسًاالت و نبًاوت اسًات ،ایًان
مطلب خالف مشمور را استیاده میکنیم که نبی باالتر از رسو اسًات .آقایًاان وقتًای
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میخواهند مثا ب نند ،میگویند رسالت باالتر از نبوت است« .کل رسو ٍ نبیّ و لًایس
کل نبیٍّ رسو » مقام نبوت رُفعت در درجات رسالت است ،کما اینکه مرتبه رسالت از
نظر ضابطهای رُفعت در درجًاات نبوئًات اسًات ،کمًاا اینکًاه نبوئًات مطلقًاه ،رفعًات در
درجات المام است .سلمانها ،ابوذرها و اینما دارای نبوئت ج ئی هستند ،ولکن مثًال
آدم دارای نبوئت کلی است ،یعنی آنچه را خدا از تکًاالی در عًاالم تکلیًا خواسًاته
است بر او وارد کرده است .مراتب دیگر را بحث نمیکنیم ،مرتبه علمی وحًای شًارعی
را بحث میکنیم .در چند بُعد فکر کنیًاد .مًاا اصًارار نًاداریم مخًاال مشًامور صًاحبت
کنیم ،نه ،اینگونه هست و اال انسان داعی ندارد مخال مشمور صحبت کند ،مخًاال
شمرت که نیست ،بازی که نیسًات .بًاه قًاو عالمًاه حلًای میفرمًاود اینکًاه مًاا بعضًای
اوقات خالف شمرت حرف و اجماع مًایزنیم ،اگًار دلیًال مًاا قًاوی نباشًاد نمیتًاوانیم
حرف ب نیم ،دلیل آنقدر قوی است که در مقابل شمرت و اجماع میایستد.
ما از قرآن استدال مًایکنیم ،از ل ًات همچنًاین کًاه مقًاام نبًاوت از رسًاالت بًااالتر
است ،نبوت رُفعًات در رسًااالت اسًات ،مثًال سًالیمانها و داودهًاا .ایًان رسًاو عًاادی
نیست ،رسو بسیار بسًایار ممتًااز اسًات ،ولًاو بًار او وحًای مسًاتقل شًاریعتی بًاهعنوان
والیت ع م نمیشود و خود این انبیاب هم درجات دارند .بعضی از این انبیاب که رُفعت
درجه در مقام رسالت دارند ،رفعًات درجًاه و نَبًاوت دارنًاد ،بًاه بعضًای از اینمًاا شًارع
مستقل وارد شده است ،اولوالع م ،این پن نیًار .بًاه بعضًای شًارع مسًاتقل وارد نشًاده
است ،ولی ب رگان از اصحاب من له رسالت هستند ،مثل سلیمان و داود و امثا اینما.
در میان رسل و انبیاب هم مراتب است .مراتب در میان انبیاب چند نوع است:
یکم :این انبیاب که عده خاصی هستند که در میان رُسل مرتیع و باال هستند ،همًاه
اینما کتاب دارند ،قرآن میگوید .ما از آیات قرآن میفممیم انبیاب از نبی همًاه کتًااب
دارند ،رسل نه .آیات صریح بًار ایًان مطلًاب داریًام« :وَ إِذْ أَخًَاذَ اللًَّاهُ میثًااقَ النَّبِیًِّاینَ»

1

نبیئین نیست« .میثاقَ النَّبِیِّینَ لَما آتَیْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ» همه انبیابز امًاا مًاا چنًاد
کتاب داریمز میگویند نمایت  113کتاب .رسو چند نیرندز رسل ،انبیاب با نبأ ،رسل و
باالتر 124 ،ه ار نیر .اقل افراد کسانی که صاحب وحیاند اینما دارای کتاباند .قًارآن
همین را میگوید .چند آیه داریم که بعًاد بحًاث مًایکنیم کًاه «وَ إِذْ أَخًَاذَ اللًَّاهُ میثًااقَ
النَّبِیِّینَ لَما آتَیْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ» همه آنما نه ،بعضی از آنمًاا .و اال اگًار مًاراد از
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نبیین همه رُسل هستند ،اقل آنما کتاب و حکمة دارند .اگر در قم دو میلیون جمعیت
دارد ،پنجاه نیر [ ]...دارند ،نمیگوید قمیها دارنًاد ،خیًار ،اقًال هسًاتند .اگًار چنانچًاه
انبیاب بیشتر از رسل باشند ،چطور میفرماید «آتَیْتُكُمْ»ز کمتر باید باشند؛ چون کسانی
که صاحب کتاب هستند بسیار کمترند« .وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ میثاقَ النَّبِیِّینَ لَمًاا آتَیًْاتُكُمْ مًِانْ
كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جابَكُمْ رَسُو ٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُتْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ» که ایًان آیًاه
خیلی بحث دارد و بسیار عمیق است و چند مرتبه هم در خال بحثها...
 [ستا ] این جواب دارد .نبوت مثالً ،آیات زیاد است ،مثالً« :وَ ما أَرْسَلْنا مًِانْ قَبْلًِاكَ مًِانْك
رَسُو ٍ وَ ال نَبِيٍّ إِالَّ إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّیْطانُ في أُمْنِیَّتِهِ» 1چه شدز «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِ َ
مِنْ رَسُو ٍ وَ ال نَبِيٍّ» پس رسو مرسل است ،نبی هم مرسل است .آیاتی داریم که باید
روی آنما بحث کنیم .از خود آیات شش ،هیت آیه ،یک آیه هم کًاافی اسًات اسًاتیاده
میکنیم که مقام نبوت ،همانطور که از نظر ل وی اینگونه اسًات ،از نظًار معنًاوی هًام
اینگونه است .در بعضی روایًاات دارد کًاه شخصًای خًادمت رسًاو اهلل (ص) رسًاید و
عرض کرد« :السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا نَبِيبَ اللَّهِ قَا َ لَسْتُ بِنَبِيبِ اللَّهِ وَ لَكِنًِّاي نَبًِايُّ اللًَّاهِ» 2نبًایب
نیستم .نبیب آن مرحله اخری است ،بعد رسالت است ،بعد مرحله باالتر است.
«اللَّمُمَّ اشْرَحْ صُدُورَنَا بِنُورِ الْعِلْمِ و الْإِیمَانِ وَ مَعًَاارِفِ الْقًُارْآنِ الْعَظًِایمِ وَ وَفِّقْنًَاا لِمًَاا
تُحِبُّهُ وَ تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ».
«وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ».
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