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 مراتب وحی

 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ينَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

گانه وحی أحکاا  با د  اه بُعاد اولار عااارا اسای ا  وحای بحث در مراتب سه

حسااب بُعاد ا  آارآ  و آارب باه و دو  رسالی و سا   ناا ا. مطلاای  اه باه نا ئی 

اول رسالی اسی، بعد نا ا؛ یعنی نا ا روایاا در بين ما مشه ر اسی این اسی  ه 

آال ا  رسالی اسی و رسالی بعد ا  نا ا، اوّليی در مقا . استنادی هم  ه احيانًا در 

 هَاللَّا إِ َّ»ش د به روایاتی ا  این آايل اسای  اه در اصا ل  ااای دارد  می این جریا 

 رَسُ لًا یَتَّخِذَهُ أَ ْ آَاْلَ نَاِيًّا اتَّخَذَهُ وَ نَاِيًّا یَتَّخِذَهُ أَ ْ آَاْلَ عَاْدًا إِبْرَاهِيمَ اتَّخَذَ تَعَالَى وَ تَاَارَكَ

 ذُرِّیَّتِاي مِنْ وَ آَالَ إِمامًا لِلنَّاسِ جاعِلُكَ إِنِّي آَالَ ثُمَّ إِمَامًا یَتَّخِذَهُ أَ ْ آَاْلَ رَسُ لًا اتَّخَذَهُ وَ

اوالً و ثانيًا و ثالثًا ما در این روایی حرف بقره.  124 آیه 1«الظَّالِمِينَ عَهْدِي یَنالُ ال آالَ

داریم. اگر هم روایی ثابتی باشد  ه با ت جيه وجيهی  ه در معنای این روایی اسای، 

ه اسای. الرحمن )ع( ذ ر شدثابی هم هسی، این اسی  ه مراحلی برای ابراهيم خليل

« نَاِيّاًا»آآایاا  « نَاِيّاًا یَتَّخِاذَهُ أَ ْ عَاْدًا آَاْالَ إِبْرَاهِيمَ اتَّخَذَ»اول، رُاعی در مقا  عا دیی، 

بقا ل  مطلاد در نا ئی و وحی حضارا اآادس الهای اسای  .«نَايئًا»خ انند، خير، می

سی  اه آال ا  این آد ، آد  عا دیی ااحکا   ه آد  اول اسی در باب وحی احکا . 

                                                           

 اتَّخَذَهُ اللَّهَ إِنَّ وَ نَبِيًّا يَتَّخِذَهُ أَنْ قَبْلَ عَبْدًا إِبْرَاهِيمَ خَذَاتَّ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ: »175 ، ص1 جی، الكاف. 1

 أَنْ قَبْالَ خَلِيلًاا اتَّخَاذَهُ اللَّاهَ إِنَّ وَ خَلِيلًاا يَتَّخِذَهُ أَنْ قَبْلَ رَسُولًا اتَّخَذَهُ اللَّهَ إِنَّ وَ رَسُولًا يَتَّخِذَهُ أَنْ قَبْلَ نَبِيًّا
 وَ قَاالَ إِبْرَاهِيمَ عَيْنِ فِي عِظَمِهَا فَمِنْ قَالَ إِمامًا لِلنَّاسِ جاعِلُكَ إِنِّي قَالَ اْلأَْشيَاءَ لَهُ جَمَعَ فَلَمَّا إِمَامًا هُيَجْعَلَ
 «.الظَّالِمِينَ عَهْدِي يَنالُ ال قالَ ذُرِّيَّتِي مِنْ
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ای ا  آلل عا دیی رسيد و در مقا  عا دیای  امال و شاامر گردیاد، اگر انسا  به آله

نااء بش د. انااء چه؟ ناه اناااء  ند  ه به آ  إمی این  مينه را پيدا بگاه اسی  ه آلآ 

 اه بایاد ا  رسال ام ر عادیه و ام ر علميه، بلکه انااء و إخااارِ أخااار احکاا  ربانياه 

 ش د.می ه این شخص انااءگراته بش د، ب

 نيم، آااًً هام مای گ ناه بحاثای اسی  ه ما ایان حادیث را ایناین اولين مرتاه

 یَتَّخِذَهُ أَ ْ آَاْلَ عَاْدًا إِبْرَاهِيمَ اتَّخَذَ تَعَالَى وَ تَاَارَكَ اللَّهَ إِ َّ»خ اندیم، ولی بحث نکردیم. 

 یَتَّخِاذَهُ أَ ْ ًا آَاْالَئانَاِي اتَّخَذَهُ وَ»به حساب آرآ . « ًانَاِيّ»خ انم، نه می« ًائنَاِي»من « ًائنَاِي

درسی اسی، نا ئی آال ا  رسالی اسی. وآتی انااء وحای شاد، بعاد  اه ایان « رَسُ لًا

در اینجاا  امامای« إِمَاماًا یَتَّخِذَهُ أَ ْ آَاْلَ رَسُ لًا اتَّخَذَهُ وَ»مقا  باالتر رای، رس ل اسی. 

. امامی بين المرسلين یعنی رُاعی بين المرسلين. رس لی  ه باين به معنی نا ا اسی

المرسلين دارای مقا  عالی اسی، این امامی اسی. جناب م سی )ع(  اه مقاا  عاالی 

اسرائيل  ه در  ما  اسرائيل را دارد، این اما  اسی نسای به  ل اناياء بنیدر رسالی 

، عيسای اماا  بعادی لی عيسای ناا دا  عيسی بن مریم )ع(، واو ب دند و تا آال ا   م

ائمه مرسلين هستند، پيش ای مرسلين هساتند، هام در بُعاد خ د اناياء اول العز  اسی. 

شریعی، هم در بُعد عصمی، در بُعد تق ا، در بُعد علم، اینها پيش ا هستند. جناب نا   

)ع( شااریعتر تااا آااال ا   مااا  ابااراهيم )ع( امااا  اساای و پيش اساای، خاا د  هاام 

ا  رسل الهيه اسی  ه در آرآ  چنادجا ا  او ذ ار ل ط  ه  1«لُ طٌ لَهُ اَآمَنَ»سی. پيش ا

شده اسی، ایشا  نسای به ابراهيم مأم   اسی، هم در شریعی ابراهيم، هم در جهاا 

 دیگر. 

ناا ا اسای. یعنای در اینجاا « إِمَاماًا»« إِمَاماًا یَتَّخِاذَهُ أَ ْ آَاْالَ رَسُ لًا اتَّخَذَهُ وَ»پس 

ی و عل ّ در ميا  رسل. ابراهيم رس ل شد، اما رسال دیگاری اعی، حالی بلندلی رَحا

هم ب دند، در  ما  او ل ط رس ل ب د و بعد ا   ما  او رسلی آمدند تا آال ا  م سای 

س مين شریعی والیی عز  اسای. اماا اباراهيم ا  مقاا  رساالی بااالتر )ع(  ه صاحب 

اما  شد. اما   ه شد،  2«ذُرِّیَّتي مِنْ وَ آالَ إِمامًا لِلنَّاسِ جاعِلُكَ إِنِّي«. »إِمَامًا»رای، شد 

 .ر بُعد شریعی و هم در بُعد خص صياتی  ه خ د  دارددارای والیی عز  شد، هم د

 نيم، بسام ا،، اگار آیااتی  اه بحاث مایبر حساب  اگر ت انستيم این ت جيه را بکنيم

                                                           

 .26. عنکبوت، آيه 1

 .124. بقره، آيه 2
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ماا ا  جهااا سی، طاعًا آرآ  مقد  اسی. نت انستيم، اگر معارضه بين آرآ  و روایی ا

ای  ه راجع به رساالی و ناا ا و امامای آیاا آرآنيهای ا  نظر لغی و ا  نظر متعدده

تر اسی، چنانکاه رساالی ا   نيم  ه نا ا ا  رسالی مهممی وارد شده اسی، استفاده

حالی عاادی ا  تر اسی، چنانکه الها  تر اسی، چنانکه نا ئی ا  الها  مهمنا ئی مهم

 تر اسی. مراحلی  ه ما دیرو  اشاره  ردیم. ایما  مهم

در خار نخ ابيده  ه به نا ئی خار اسی. اوالً ا  نظر لغی، رسالی ارستادگی اسی، 

اگر من م رد إخاار هساتم، اخااار باه مان دارای دو من خار دادید یعنی برو  بگ یم؟ 

ماانم. آیاا  ه به دیگرا  هام بفه و ل این اسی  ه من بدانم و بعد دبعد اوبُعد اسی  

مجرد انااء به من و اخاار به من نسای به یک مطلای، این اسای  اه باه دیگارا  هام 

گ نه بدانم  اه شایساته اخااار و به دیگرا  هم بگ یم، در ص رتی  ه خ د آ بگ یم؟ 

مراتب دارد. دانستن من، صالح ب د  مان،  ء به دیگرا  هم باشم. چ   دانستن مناناا

شایسته ب د  من مراتب دارد. بعضی اوآاا شایستگی در من طا ری اسای  اه بارای 

ت انم باه شایساتگی دعا ا  انم. در بااب امار باه می من  اای اسی و دیگرا  را هم

 معروف و نهی ا  منکر چنين اسی. 

باه شخصای  اه ناایء اسای و مُنااأ . اخاار وحی احکاا  الهای خاار اسینا ئی إ

سی  ه خ د، مطلع باشد، لزومی دارد به دیگرا  اطاًع بدهاد؟ اسی، آد  اولر این ا

آاد  دو  رساالی در نا ئای ایان آاد  اول اسای.  خير. وظيفه دارد به دیگرا  بگ ید؟

باه لياآای آنچه را اخذ  رد و خاری  ه ا  حضارا اآادس الهای دریااای  ارد اسی، 

جهاانی باشاد،  ارستاده حد بش د برای گروهی،  یاد باشند،  ام باشاند،خ د ، این 

ط ر  اه درصد باشد، صددرصد باشد، باالخره رسالی اسی. ثمّ در این رسالی هماا 

ئاين هماه مانناد ناَط ر  ه در ميا  مُهما ناأ درجاا دارد، رسالی هم درجاا دارد. 

 همانند مانند مریم هستند؟ مانند ااطمه )س( هستند؟ خير. مناأها ارق ،لقما  نيستند

 ه ناأهای غيری وحی حضرا اآدس حد ساحانه و تعالی نسای  ط ر نند. هما می

به منائين  ه رسالی ندارند، درجاا دارد، بعضی باالتر ا  دیگرا  هستند، رسالی هم 

أیان »رسا ل اسای،  هام النايين )ص(خاتمط ر اسی. حضرا آد  رس ل اسی، همين

رسا ل اسای. باشاد. ا، آد  باید خيلی ااتخار  ند  ه خاد  رس ل« رس لٌ من رس ل

نَا َه دارند، رُاعی دارند، راعی بين الرسل. این در ميا  این رسل بعضی رُاعی دارند، 

شا د، می نا ا اسی و الّا نا ا یعنی پياماری؟ خير. نا ا وآتی در لغی عرب ترجمه

یعنی برجستگی، نا ا رُاعی اسی، برجساتگی اسای، نَاا ه اسای. ایان  ااری باه نااأ 
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  مهم   الً  اسی، ایان معتال الاً  اسای. ایان معتال واوی یاا یاائی ندارد، اصًً آ

مهم   الً  اسی. ا  نظر صيغه لغی با هم ارق دارناد، ا  نظار و آ  « نَاَ َ، نَاَیَ»اسی، 

 با هم ارق دارند، ا  نظر معنا هم با ارق دارند. اعتًل

ناااء شاد و او إارستاده خداسی  ه آنچه را باه رس ل  ه ا  طرف ا، اسی، یعنی 

یعنی إخاار شد، به دیگرا  هم  یاد یا  م اخاار بدهد. معنای نای  ه این نيسی. نای 

گروهای بااال و بلناد آارار داده درجه، یعنی در ميا  گروهی تال ریااته، در ميا  عالی

شده، این گروه چه هستند؟ اگر این گروه عاّاد باشند، نایٌّ بين العاّاد. یعنی در عااادا 

 اَأَنَاا وَلَادٌ لِلارَّحْمنِ كاا َ إِ ْ آُاْل»سی. پيغمار بزرگ ار در ميا  عاّاد هم نای اسی. باال

ط ر اول العاباادین،  اااری بااه رسااالی و نااا ا و وحاای و اینهااا بااه 1«اْلعابِاادینَ أَوَّلُ

خص صاای ناادارد. اااً  شااخص در ميااا  مهندسااين اولااين مهناادس اساای، در ميااا  

اسی در ميا  گروهی. در و نا ا تال ر و اسی. این رُاعی ايزیکدانا  اولين ايزیکدا  

ميا  مرسلين آ   ه رُاعی دارد، عل  دارد، بر گروهی ا  مرسلين امامی دارد، اضليی 

ْلنا لَقَادْ وَ» 2«اللَّهُ كَلَّمَ مَنْ مِْنهُمْ بَعْض  عَلى بَعْضَهُمْ اَضَّْلنا الرُّسُلُ تِْلكَدارد.   بَعْاضَ اَضاَّ

خداوند بعضی ا  این رسل را بر بعضی دیگار  3« َبُ رًا داوُدَ آتَيْنا وَ بَعْض  عَلى ينَالنَّاِيِّ

ابعااد درونای  اه عصامی و علام و تفضيل داده اسی در  ل ابعاد درونای و برونای. 

تق اسی و ابعاد برونی  ه رسالی اسی به جمعيی  یاد یا هرچه، این را تفضايل داده 

 د بر گروه دیگر مفضًً عليهم، رسل اول اقط رسا لاسی. آ  رسلی  ه مفضّل هستن

هستند. مجتهدین، مجتهد هستند، اماا باين اینهاا مرجاع اسای، باين اینهاا تال ریااتاه 

اسی. این تال ریااته  ه مرجع اسی نسای به  ل، مجتهد اسی با اضااه، اماا دیگارا  

ای ا  رحلاهمجتهد هستند و اقط مجتهد  اه اقاط درجاه اجتهااد را دارناد، در هار م

اعای پيادا  ناد و تالا ر مراحلی  ه اجتهاد صحيح باشد. اما وآتی اجتهاد ناا َا و رُ

 ش د. می پيدا  ند، این مرجع

در اینجا هم در ميا   ل اناياء نای داریم، در ميا  اول العز  نای داریام، در مياا  

ميا   ال رسال  ند، سه بُعد اسی. در می مادو  اول العز  من الرسل نای داریم. ارق

اناياء ا  نای، آ  رسلی هستند  ه مقا  باالتر دارند، حاال دو  والیی عز  ارض  نيد؛ 

                                                           

 .81. زخرف، آيه 1

 .253بقره، آيه . 2

 .55. اسراء، آيه 3
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. سليما  و داود و   ریا و یحيای و اساماعيل صاادق ال عاد  اه هماا  سليما ، داود

اسماعيل پسر ابراهيم باشد، اینها اول العز  نيساتند، اماا در مياا   ال رسال رُاعای و 

ن مرحله اولی اسی، مرحله اوالی نا ا. مرحله ثانياه عااارا اسای ا  تال ر دارند. ای

، اول العز   ًً بر  ل رسل و اناياء امامی دارند. م سی امامی دارد حتی بار اول العز 

هارو  و سليما  و داود، با آنکه خا د آنهاا باين  ال رسال  اه ماادو  والیای عاز  

مقاا  ناا ه و   دو  عااارا اسای ا  هستند، دارای مقا  رُاعی و تال ر ب دند. پس آاد

 مقا  راعی اول العز . 

النايين )ص( نساای باه هماه رُاعای دارد، اماا  آخرین ولی عز  خااتم مقا  س   

اسی بر ابراهيم و م سی و عيسی و ن  . بر همه آنها امامای دارد. چنانکاه آیااتی بار 

ضابطی و به وضاع  ل این مراتب داللی دارد. نا ا دارای سه مرحله اسی، به وضع 

ط ر اسی و اما ا  نظر آیاا. ا  نظار آیااا ماا هشاتاد تقسيم مختصر. ا  نظر لغی این

چ   ناياين  آیه راجع به اناياء داریم، پنج آیه ا  این هشتاد آیه االناياء اسی نه نايين،

با نايئين ارق دارد. نايين نای اسی، ولی اناياء هم جمع ناایء اسای، هام جماع ناای 

گيارد آنجاایی  اه می را. نایءهاا راهاا گيارد، هام نایمی نایءهاا رااياء هام اسی. ان

گيرد، آنجایی  ه رسالی هسی و تال ر می راها رسالی نيسی. این آد  اول اسی. نای

باه اناااء خداوناد و اناد در مقا  رسالی اسی. مرسلين،  ال  ساانی  اه حامال وحی

 سی. مرسل و ارستاده هستند ا  برای دع ا، شامل ا

اما در رساالا ما چهارصد آیه، سيصد و شصی و چند آیه  ه صيغ مشاهه اسای 

چهارصاد آیاه داریام.  ادا  عن ا  اعل ماضی و اعل مضارع اضااه  نيم، حدود و به

یک بيشتر هستند؟ آیا آ  رسلی  ه مقا  بااالتر دارناد، بيشاتر هساتند یاا آنهاایی  اه 

آنهایی  اه مقاا  بااالتری دارناد، بيشاتر دارند.  تر هستند؟ آنهایی  ه مقا  باالترپایين

گ ید باالتر، خير، بيشتر نيستند. آنهاایی  اه مقاا  بااالتری می تر؟ یکیهستند یا پایين

 وَ * اْلاأَوَّلينَ مِانَ ثُلَّا ٌ»ارمایاد  می دارند،  متر هستند. در آیاا ماار اا س ره واآعه

 * اْلاأَوَّلينَ مِانَ ثُلَّ ٌ»ن اسی، يدر اصحاب یم 2«اْلآخِرینَ مِنَ ثُلَّ ٌ وَ» 1«اْلآخِرینَ مِنَ آَليلٌ

مرب ط به سابقين اسی. سابقين   سانی  اه گا ی سااقی را در « اْلآخِرینَ مِنَ آَليلٌ وَ

اند، اینها رسل الهی هستند. ساابقين  اه  ل ابعاد معرای و عا دیی ا  سایرین گراته
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ا، و ااطماه  هارا )س( و ساتند؛ رسا لقاين  اه چهاارده نفار بيشاتر ني یادند و الح

 .«اْلاأَوَّلينَ مِانَ ثُلَّا ٌ»ولی « اْلآخِرینَ مِنَ آَليلٌ»دوا ده معص  . این چهارده نفر هستند. 

 مِانَ ثُلَّا ٌ»  ، در ساابقين«اْلآخِرینَ مِنَ ثُلَّ ٌ»، هم «اْلأَوَّلينَ مِنَ ثُلَّ ٌ»در اصحاب یمين هم 

 در س ره واآعه مًحظه بفرمایيد. «. اْلآخِرینَ نَمِ آَليلٌ وَ * اْلأَوَّلينَ

رسالی چهارصد مرتاه تقریااًا ذ ار شاده اسای، پاس رسال بيشاتر در آرآ  شریف 

طا ر نيسای  اه وآتای تعادادی نا ا هشتاد مرتاه، پس  متر هستند. مگر اینهستند. 

ا  یادتر خ اهد تر باشد و تعدد بيشتر باشد، طاعًا ذ ر آنه یادتر باشند و  ار آنها وسيع

 برای  ار رد در مقا  دع ا الی ا،.  ا  ب د. نه ا  برای اهميی، بلکه

 ]سؤال[ -

ط ر نيسای. اقاط ط ر نيسی. نای، ناي  ، نايين، ایننایء و نای، ولی نايين این -

عاد دو   در این اشتراک را دارد، بقيه ندارناد. بُتا ا  آ  هشتادتا  ه اناياء هستند، پنج

نای مفردًا یا جمعًا ذ ار شاده اسای، اختصاصااتی هام آماده اسای. ا   ه یاتی تما  آ

در رسل آد  را هم ط ر نيسی. جمله اختصاصاا اصحاب  تب هستند، در رسل این

لی دانيم  ال  ساانی  اه رساامای ما  اهش د و همچنين سایر رسل، ولکن می شامل

 تاب اسی یا  متر.  113ندارند، هزار  تاب 124هزار نفر، 124الهی دارند،  تاب ندارند. 

پس صاحب  تاب خيلی خيلای  متار اسای، درصاد  خيلای خيلای  متار اسای ا  

 سانی  ه صاحب  تاب نيستند. منتها صاحب  تاب دو دسته هستند  یکی صااحب 

 تاب والیی عز  اسی  ه مستقل اسی، دیگری صاحب  تاب مؤید اسی، مثل  تااب 

 نيم. مای ماا صااحب  تااب بقا ل  مطلاد را بحاث سليما ،  تاب  ب ر داود و غيره.

اصحاب  تاب ا  رسل بق ل  مطلد خيلی خيلی  متر هستند و در آرآ  شریف وآتای 

ش د، همه صاحب  تااب هساتند.  ماا اینکاه یاک آیاه می  ه راجع به نايين صحای

 لَماا نَّاِيِّاينَال ميثااقَ اللَّاهُ أَخَاذَ إِْذ وَ»خ اندیم، ال   نيسی بيشتر ا  یاک آیاه بخا انيم. 

دِّقٌ رَساُ لٌ جااءككُمْ ثُامَّ»تماامر.  1«حِْكمَا ٍ وَ كِتاب  مِنْ آتَيْتُكُمْ  اه ایان رساالی، « مُصاَ

رُنَّهُ وَ بِاهِ لَتُاؤْمِنُنَّ مَعَكُمْ لِما مُصَدِّقٌ»رسالی نا ا اسی.   أَخَاْذتُمْ وَ أَْآارَرْتُمْ أَ آاالَ لَتَْنصاُ

ایان اختصاصااا را رسال ی در ميا  انايااء اسای  اه اختصاصات«. إِْصري ذلِكُمْ عَلى

 ندارند. 

 ]سؤال[ -
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رسل ا ثر هستند، نايين اآل هستند. خداوناد ميثااق را باا آنهاایی  اه صااحب  -

انايااء هاای اسای. در  تاب هااميثاق با صاحب  تاب تاب هستند گراته، نه با همه. 

 ماند، لفا می هاسی،  تاببالنايين را داده اسی.  تااسی  ه خداوند بشاراا خاتم

ماناد نمی ماند. وآتی  تاب  ب ر داود اسی و  تاب سليما  و اشعياء اسی، اینهاانمی

رود، می  ه این یک بُعد مهم این ميثاق، ميثاق بشارا اسی. ميثاق بشارا،  بانی  ه

 راینجا چند بُعد اسی  ه ماا در نظاماند،  ما اینکه مانده اسی. می اما  تاب اسی  ه

یکای راجاع باه ا  رسالی باالتر اسی.  -نه نا ئی-گيریم ا  برای اینکه مقا  نا ا می

 خااتَمَ وَ اللَّاهِ رَساُ لَ لكِانْ وَ رِجالِكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبا مُحَمَّدٌ كا َ ما»پيغمار بزرگ ار )ص( 

، «تمهمو خاا»اگر رسالی بااالتر اسای  مختصرتر ب د.نفرم د؟ « خاتمهم»چرا  1«النَّاِيِّينَ

باه داود ناد؟ نچاه  اار  بگ یاد هاا تریپایين باه وآتی خاتم را نسای به بااالتر آورد،

ا، اسای، رسال درسی اسای. ساؤال  رسا ل« اللَّهِ رَسُ لَ لكِنْ وَ»چه  ار  ند؟  بگ ید

گ ید  خير، رسل  یاد هستند، نايين  م هستند. در این رسلِ  یاد و در این می بيایند؟

النايين، یعنی هم رسالی ختم شده اسی، ین آخری اسی. وآتی ارم د خاتمنايينِ  م، ا

 تر باشد، آضيه به عکساگر نا ا باالتر نااشد و پایين چرا؟ هم نا ئی ختم شده اسی.

جزئای آخار های النايين باشاد، در رساالیش د. ممکن اسی پيغمار بزرگا ار خااتممی

آخار المجتهادین اسای در درجاه ااً  شاخص باالتر چيسی؟ های اسی، در رسالی

 ؟ خيار، ولای باه عکاسسایپایين، دليل اسی بر اینکه آخر المجتهدین در درجاه باال

شاا د. اگاار گفتاايم اااً  شااخص آخاار المجتهاادین اساای در درجااه باااال، یعناای می

 «النَّاِيِّاينَ خااتَمَ اللَّاهِ وَ رَساُ لَ لكِانْ وَ»بيایند چه  ار  نند؟ در اینجا هام ها تریپایين

 مقا  نا ا باید باالتر باشد تا خاتم مقاا  ناا ا، خاتم مقاا  وحای بشا د.  سای  اه

 تر ا  ایان ناای اسای، بيایاد  اه چاه  اار  ناد؟آید، اگر صاحب وحی اسی، پاایينمی

 آید  ه باالتر را بياورد، خ د  باالتر باشد یا مسائل باالتر. می

هاا حساب ندارد. ما با بهایی اسی و م، خاتِم هم نيسی، خاتَ«النَّاِيِّينَ خاتَمَ وَ»پس 

خااتَم بهتار اسای، چا    خااتَم اسای،خاتِم نيسی،  به آنها گفتم  ، ردیممی  ه بحث

دِّقٌ»خاتِم یعنی آخر. خاتَم هم به معنی آخر اسای و هام تصادید اسای.  خااتَم « مُصاَ

 تصدید اسی. یعنی پيغمار هر نا تی را  ه تصدید  رد بله، اگار تصادید نکارد هاي .

نا ا آال ا  خ د را تصدید  رده، بعد را تکذیب  ارده اسای  اه ایان دارای دو بُعاد 
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نفرما د  اه « خااتمهم» ه « النَّاِيِّينَ خاتَمَ اللَّهِ وَ رَسُ لَ لكِنْ وَ»اسی. این هم یک آیه. 

مرسلين اسی و خاتم المرسلين نفرم د. چ   اگر رسالی باالتر ا  ناا ا اسای، خااتم 

تر ا  ناا ا اسای و ناا ا پاایينآورد. پاس رساالی مای ه ختم  لای  اسی المرسلين

النايين ارم د، یعنای در مقاا  عاالی وحای  اه آخارین اسای، در باالتر اسی  ه خاتم

مقابل دانیِ وحی، دیگری بياید چه  ار  ند؟ مثًً  سی  ه وحی ادنی دارد، بياید باا 

 ِإالَّ  نَاِيٍّ ال وَ رَسُ ل  مِنْ آَاْلِكَ مِنْ ناأَرْسَْل ما وَ»در النايين چه  ند؟ همچنين وحی خاتم

 وَ آیاتِاهِ اللَّهُ یُحْكِمُ ثُمَّ الشَّيْطا ُ یُْلقِي ما اللَّهُ اَيَْنسَرُ أُمْنِيَّتِهِ اي الشَّيْطا ُ أَْلقَى تَمَنَّى إِذا

  1«حَكيمٌ عَليمٌ اللَّهُ

 ]سؤال[ -

 باالتر اسی.  -

 ائمه  ه رس ل هستند.  -

 مه رس ل هم نيستند،  جا رس ل هستند؟ائ -

 ]سؤال[ -

 مگر در دسی ماسی؟ اینها رس ل نيستند. -

 مگر ا  طرف خداوند نيستند؟ -

 ش د. نمی ا  طرف خداوند اما  هستند، نه رس ل. به آنها وحی -

 ش د؟ نمی به رس ل وحی ]...[ -

در ایان آیاه ی. باید بحث  نيم. در تما  آیاتی  ه راجع به رسل اسی، وحی اس -

ا  ساه حاال  دا  باالتر اسای؟ « نَاِيٍّ ال وَ رَسُ ل  مِنْ آَاْلِكَ مِنْ أَرْسَْلنا ما وَ»ماار ه  ه 

ْلنا ماا»اند، تکرار شده اسی. خارج نيسی؛ یا رس ل و نای یکسا   مِانْ آَاْلِاكَ مِانْ أَرْساَ

 ط ر  ه آآایاا هما  نای در رس ل اسی، اگر نای در رس ل اسی،« رَسُ ل  ال وَ رَسُ ل 

گ یند هر  س نای اسی، رس ل اسی، ولکن هر  س رسا ل اسای، ناای می گ یند.می

 پاس چارا اول رسا ل آماد؟ گا یيم اوالً می برناد.می نيسی. رسالی را ا  نا ا بااالتر

؟ اینجاا چرا رس ل را ا  نای جدا  ارد« نَاِيٍّ ال وَ رَسُ ل  مِنْ آَاْلِكَ مِنْ أَرْسَْلنا ما»ثانيًا  

اند. پاس هام رسا ل دو ارسال اسی  ارسال الرس ل، ارسال النای. پاس هار دو مرسال

مرسل اسی، هم نای مرسل اسی. پس نای اضااه بر رس ل دارد. اگر نای هما  رس ل 

ش د. پس نای اضااه بر رس ل اسی، چ   در این سه احتماالی  اه می اسی  ه تکرار
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س ل اسی یا ناای بااالتر ا  رسا ل اسای یاا برابار باا تر ا  رش د، یا نای پایينمی داده

دهاد و ناه می رس ل اسی. اگر نای برابر با رس ل اسی  ه نه لغی این معناا را اجاا ه

تر ا  داناد. و اگار چنانچاه ناای پاایينمی  ند، بلکه خًفمی تکرار این معنا را تأیيد

 رس ل اسی، خداوند غير رسا ل را« أَرْسَْلنا»تر؟ چه چيزی پایين« أَرْسَْلنا»رس ل اسی، 

ارستد، رس ل اسی یا نه؟ بله، پس این نای هم رس ل می خداوندارستد؟  سی  ه می

 تر ا  رس ل اسی؟ پس باالتر اسی. گ یيد  ه نای پایينمی اسی. پس شما چه

رسا ل « نَاِايٍّ ال وَ رَساُ ل  مِانْ آَاْلِاكَ مِنْ أَرْسَْلنا ما وَ»پس بُعد س   خ اهد ب د  ه 

نای « نَاِيٍّ الوَ » لی اسی،  ل رسل الهی  ه نا ا ندارند، مقا  رُاعی و تال ر ندارند، 

نادارد. رسا ل ارساتاده حاد، مقارناه ناای باا رسا ل « رايع الدرج  بين الرسل»یعنی 

ارستادگا  حد، نای و ناي  ، آ   سانی  ه دارای تال ر و رُاعی هستند و مقا  عالی 

و عصامی را در مياا  رسال دارناد. در ایان صا را معنای آیاه  و درجه عالی وحای

 ش د. می درسی

 ]سؤال[ -

شااده اساای، رساا ل هاام مرساال ارستاده  نااد؟می یکاای اساای دیگاارر چااه ارآاای -

  ند؟ می شده اسی، چه ارآیارستاده

 ]سؤال[ -

 نم. ا  نظار اینکاه ارساتاده حاد مای ا  نظر معنا بله، ا  نظار رساالی را عارض -

مرسال اسای. منتهاا « من أرساله ا،»، رس ل هم «من أرسله ا،»مرسل یعنی  ستند،ه

شاا  ایان اَع ل اسای، صافی مشااهه اسای. ارقاسم مفع ل باب إاعال اسی، رس ل 

 اسی. 

 اگر رس ل ا  طرف خداوند بياید، جسمر  ه ا  طرف خداوند نيامده اسی.  -

 گ یيم. می ما رو  را -

 رو  اما  هم ا  طرف خداوند اسی.ید، اگر رو  ا  طرف خدا بيا -

گ یيم رو  ا  طرف خداسی. اروا  ما هم ا  طرف خداسای. خداوناد باه می ما -

 ناد. اارآر ایان اسای. ائماه نمی  ند، به ائمه وحای رساالتیمی رسل وحی رسالتی

  گيرند.ا  او میشاگردا  پيغمار هستند، 

 1«حَدٍّ بِغَيْرِ النَّاِيِّينَ یَْقتُلُ  َ وَ»یک آیه اسی  ه  -
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  شند. می  نند. آ  بزرگا  رامی یعنی به دسته باال -

 ]سؤال[ -

ای  ه ارم دید، در ميا  یک مجتمع ااسد و خراب، این نکتهاسی.  ط راین ًً  -

اند، آیا مقتضاای اینکاه  ودتار جلا ی اصاً  اگر مصلحينی هستند و دارای درجاا

ها را؟ بزرگ را، ن بزرگ را ناب د  نند یا   چکگراته بش د، این اسی  ه آ  مصلحي

اسای،  1«النَّاِيِّاينَ یَْقتُلُا  َ»نيسی، « یقتل   المرسلين»ولذا نايين اسی، مرسلين نيسی. 

آ   ساانی  اه محا ر  یعنی اینها دسته باال را بگيرند،« النَّاِيِّينَ یَْقتُلُ  َ»این هم دليل. 

 شند، بقيه  نار بروند. اگار می هستند، آنها رادع ا الهی و رسالتی هستند  ه نايين 

دار را ا  بين بردید، دیگر لشکر ارمانده  ل را  ه جل  اسی و پرچمشما در جنگ آ  

گيرند  ه بقيه خ دشا  باه می خ رده اسی. آنها هم آ  دسته باالیی راتقریاًا شکسی

 خ دی خ د ذوب بش ند و ا  بين بروند. 

یکای راجاع باه النايين )ص( اسای، و آیه راجع به خااتمچهار آیه هم هسی  ه د

آیاا را  3«النَّاِيَّ الرَّسُ لَ» 2«نَاِيًّا رَسُ الً كا َ»م سی )ع( اسی، یکی راجع به اسماعيل. 

« النَّاِيَّ الرَّسُ لَ». در این دو آیه 158و  157در س ره ماار ه اعراف، آیه مًحظه  نيد. 

نای معرّف اسی، مراد رس ل خاص اسای و ناای خااص. دارد، الرس ل معرّف اسی، ال

 الَّاذي اْلاأُمِّيِّ النَّاِايِّ رَساُ لِهِ»در آیاه بعادی  « ...الَّذي اْلأُمِّيَّ النَّاِيَّ الرَّسُ لَ»در آیه اول  

الَّذینَ   »157آیه  نيد  ه لف  نای... می در این دو آیه مًحظه 4«كَلِماتِهِ وَ بِاللَّهِ یُؤْمِنُ

 یُاؤْمِنُ الَّاذي اْلاأُمِّيِّ النَّاِايِّ رَساُ لِهِ وَ بِاللَّاهِ اَآمِنُ ا»، بعدی  «اِعُ  َ الرَّسُ لَ النَّاِيَّ اْلأُمِّيَّیَتَّ

ایان دو آیاه « اْلأُمِّيِّ النَّاِيِّ رَسُ لِهِ»اسی و دومی « النَّاِيَّ الرَّسُ لَ»اوّلی «. كَلِماتِهِ وَ بِاللَّهِ

«. النَّاِيِّ رَسُ لِهِ»یا « النَّاِيَّ الرَّسُ لَ»مر اسی به اینکه ایما  به این یک بحث دارد. این ا

 سی را بخ اهند باه اوصااف خا بی ت صايف چرا اول رس ل آمد، بعد نای آمد؟ اگر 

 تر را یاا اوصااف برابار را؟ اگارآورند یا اوصااف پاایينمی  نند، اوصاف باالتر را اول

ند، رس ل و نای  ه وصف برابر نيسی. رس ل یک بُعاد خ اهند اوصاف برابر بياورمی

ْلنا ماا»ای  ه آاًً خ اندیم  ه نای یک بُعد اسی، به حسب آیهاسی،   آَاْلِاكَ مِانْ أَرْساَ
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 نای اضااه دارد. این نای  ه اضاااه دارد، چارا ایان را بعادًا ذ ار« نَاِيٍّ ال وَ رَسُ ل  مِنْ

 استدالل  نم.   اهمخمیاین آیه  به خ د نند؟ مستقًً می

 بعد ا  نای، صفی امّی آورده اسی.  -

ا، )ص( ط ر هم هسی. ا  آضا امّيی هم یکی ا  اختصاصاا رس لبله، همين -

اسی  ه ایشاا  اصاًً درس نخ اناده اسای. اصاًً درس نخ اناده، یکای ا  امتياا اا 

این ناای  اه « النَّاِيِّ رَسُ لِهِ»ا ی« النَّاِيَّ الرَّسُ لَ» نيم. می اسی. ما در این دو بُعد بحث

تر اسای و بعاد آماده؟ اینکاه خاًف بعد آمده اسی، چرا آمده؟ آیا ناا ا مقاا  پاایين

بًغی و اصاحی در تعاير اسی. مثًً ا  ما سؤال  نند  آآای بروجاردی ا  نظار علام 

ی ایشا  اعلم العلماء ب د و سي طی خ انده ب د. هار دو خا ب اسای، ولاچگ نه ب د؟ 

 مِنَ دَابَّ ً»  نند این آیه ماار همی یا ارض  نيد آ   سانی  ه گما این مسخره اسی. 

گا یيم  شاير بزرگا ار می اميرالمؤمنين اسای، ماا باه اینهااراجع به  1«تُكَلِّمُهُمْ اْلأَرْضِ

شا د ایان می گ یيم ایشا  مرجع الفقهاء ب د و حي ا  ناطد ب د.می انصاری  ه ب د؟

 تر را آاالآورند و وصاف پاایينمی یعنی وصف باالتر را بعدن غلط اسی. را گفی؟ ای

تری  ه شایستگی داشته باشد، نه اینکه آ  جماد اسای آورند، آ  هم وصف پایينمی

نيسی. آ  اوصاای  اه در بُعاد مقاا  عاالی ها و نااا اسی و حي ا  اسی، این حرف

 نند و وصف باالتر را بعد می رتر را اول ذ اسی و دارای درجاا اسی، وصف پایين

باید مقا  نا ا باالتر باشاد و الّاا اگار چنانچاه « النَّاِيَّ الرَّسُ لَ» نند. پس این می ذ ر

شا د  یعنای  سای  اه دارای می ط رتر باشد، اینارمایند، مقا  نا ا پایينمی آآایا 

در  انساا  ا  بااالمقا  عالی وحی اسی و مقا  پایين هم دارد. این نشاد. مثال اینکاه 

، تقاد  رسا ل بار ناای در چاه بيفتد. پس این هم بيّن اسی  ه در این دو آیاه ماار اه

تعاير و تأخر نای بر رس ل در ت صيف، این دليل اسی بر اول یی نا ا بر رسالی. دو 

 آیه دیگر راجع به م سی.

 ]سؤال[ -

  نيم.را آيااس نمای نيم، امّيای را با هم آيااس مایرسالی و نا ا  ما دانم.می -

رس ل نای. ما رسا ل ناای  یااد داریام،  یااد ناه، یعنای داریام. ولکان در مياا  ایان 

نای  ه باال هستند، اینها امّی هم ب دند؟ خ د امّيی حساب خاصی اسای. های رس ل

 س درس نخ اناده، اصاًً  تاابی ندیاده، ایان ا،  ه اصًً نزد هاي خ د امّيی رس ل
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یک  مينه ایجابی اسی  ه رس ل و ناای اسای، یاک  ميناه سالای  مينه سلای اسی. 

اصًً هاي  درس نخ اناده اسای.  1«تَعْقِلُ  َ اًَ أَ آَاْلِهِ مِنْ عُمُرًا ايكُمْ لَاِْثیُ اَقَدْ»اسی. 

این ا   ماالا نيسی، این  مينه اسی. این  ميناه اسای  اه رساالتر رساالی علياا و 

جاا هسای. ناين اسای و چناا  اسای و در اً  اس چنا تر نا ا عليا باشاد. اً 

ا  در بُعاد خاارجی مهام اسای و در بُعاد خ اهد مکا  را تارجيح بدهاد،  ميناهنمی

یاا « النَّاِايِّ رَساُ لِهِ»داخلی هم مهم اسی. اینجا  مينه در بُعد داخلی عااارا اسای ا  

دگی  رده  ه اوالً هماه و  مينه در بُعد خارجی  ه ایشا  در ج ّی  ن« النَّاِيَّ الرَّسُ لَ»

جاهل ب دند، ثانيًا ایشا  نه درس خ انده، نه  تاب خ اناده، ناه مطالعاه  ارده اسای. 

پس ربطی به آ  آضيه رس ل و نای ندارد  ه بخ اهيم بگ یيم این وجاه سا   بااالتر 

 اسی. 

 ]سؤال[ -

گذشااته ا  آ ، ایاان در مقااا  م اصاافاا ایجااابی رساا ل و نااای اساای. در مقااا   -

جاا با ده ش د با ایجاابی آيااس  ارد. دو در اً نمی فاا سلای، چ   سلای رام اص

اسید و  مينه رسالی ایشا   ه باالترین رسالی اسی و نا ا  ه باالترین نا ا اسی، 

 در این اسی  ه اصًً درس نخ انده اسی. روی این حساب اسی. 

 اْل َعْادِ صادِقَ كا َ إِنَّهُ سْماعيلَإِ اْلكِتابِ اِي اْذكُرْ وَ»راجع به اسماعيل هم دارد  ه 

 الاتاه آآایاا  گماا اسی، هماا  بياا  را دارد. « نَاِيًّا رَسُ الً» اینکه 2«نَاِيًّا رَسُ الً كا َ وَ

اعيل بن ابراهيم. ایان  نند اسماعيل صادق ال عد شخص دیگری اسی، غير ا  اسممی

 ند و می يل را در آرآ  ذ ردرسی نيسی. یکی اینکه وآتی خداوند چند مرتاه اسماع

 بگ یاد م الياد اباراهيم اسای، بعاد اینجاا ينمراد اسماعيل بن اباراهيم اسای  اه اولا

اسماعيل صادق ال عد، یعنی او. اگر این غير ا  اوسی، باید خص صياتی داشته باشاد 

 مگر اسماعيل بن ابراهيم صاادق ال عاد ناا ده اسای؟ ..[.خص صيی ] و صادق ال عد

 مِنْ أَسْكَْنیُ إِنِّي رَبَّنا»های بسيار صادق اسماعيل بن ابراهيم این اسی  ه یکی ا  وعد

 ه ا  آنجا تکاا  نخا رد، او باا ماادر   3«اْلمُحَرَّ ِ بَيْتِكَ عِْندَ  َرْع  ذي غَيْرِ بِ ادٍ ذُرِّیَّتي
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هاجر در آنجا باشد. الاته مطالب دیگری هسی  ه ما به آنها  اری نداریم. این راجع 

 به اسماعيل. 

 ه با  نا ا بعد ا   1«نَاِيًّا رَسُ الً كا َ وَ مُْخلَصًا كا َ إِنَّهُ مُ سى اْلكِتابِ اِي اْذكُرْ وَ»

رسالی اسی. ما هي  جایی در آرآ  نداریم  ه رسالی و نا ا ذ ر بش د و نا ا آال 

ف نساای باه تر باشد. بلکه در این چهار جایی  ه در آرآ  شریا  رسالی باشد، پایين

این سه پيغمار بزرگ ار ذ ر شده اسی، رسالی هميشه آال ا  نا ا اسی و این مطلب 

. بعاد بياورناد تر راآورند، نه مقا  پایينمی طايعی و عادی اسی  ه مقا  باالتر را بعد

 این هم مرب ط به آیاا چهارگانه. 

، ولکن این ادله را داشتيم،  اای ب دمی ما یک دليل ا  این ادله رااگر و همچنين 

 ه با هم در نظر بگيریم، در جهاا گ ناگ   این مطلب ثابای اسای  اه مقاا  ناا ا 

باالتر ا  مقا  رسالی اسی. مطلب دیگار، چا   چناد بحاث داریام، تاا برسايم باه آ  

بحثی  ه رو  چهارشناه اشاره  رد . این اناياء دارای درجاا هساتند و رسال دارای 

القادس ینها به چند حساب اسی  یکی حسااب آا ا رو درجاا هستند و درجاا ا

در آلب آنها. الاته  مينه آالی  ه عصمی بشریه اسای، آ   ميناه اوّلای اسای.  ميناه 

القادس اآا ی اوّلی  ه عصمی بشریه اسی، باید اآ ی باشد تا وحی اآ ی باشاد، رو 

آلاب  ایان  نيم. ایان  ميناه وحایمای باشد،  تاب اآ ی باشد. ما در بُعد وحی بحث

طاهر اسی  ه اطهر ا   ل آل ب اسی و ایان وحای دارای مراتاای اسای، باه حسااب 

مراتای  ه در طهارا این آل ب هسی. و در ميا  این رسل، رسالی بعضی به آادری 

پایين اسی  ه خداوند نه گفته نای هستند و نه گفته رس ل. چه  سی؟ آد . در آارآ  

 نيم  اه مای ا نای، نداریم. ولی ا  آیاا اثاااایک  لمه بياورید  ه آد  رس ل ب د ی

 ایشا  رسالی داشی. 

 ]سؤال[ -

اهميم، ولای اجتاااء، رساالی نيسای. اگار  سای مای رساالیا  اجتااء در اینجا  -

اجتااء بش د در ميا  گروهی و بر آنها والیی پيدا  ناد، ایان رساالی نيسای، رساالی 

 نم  ه در  ل آرآ  نسای به می عرضوحی نيسی. ولکن اجتااء اسی. اما من این را 

 اند و اناياء...ای  ه ذ ر شدهگانه26 ل اناياء 

 ]سؤال[ -

                                                           

 .51. مريم، آيه 1



14 

 

با آرائن خاصه بله، ما هم گفتيم با آرائن خاصه در اینجا هسی. مثًً خدا یاک  -

شا د، چا   ا  هماه نمی  ند بر دیگر مؤمنا  و به او وحای هاممی مؤمنی را انتخاب

آد   ايد داده؟ خداوند. اما در اینجا آارائن خاصاه اسای  اه تر اسی. چه  سی تمهم

)ع( دارای رسالی وحی ب ده اسی. ما لف  رس ل نداریم، لف  نای هم ناداریم، لفا  

الاته در بعضی نداریم. « أوحينا»هم نداریم. نه لف  رس ل، نه نای، نه اما ، حتی اما  

ماا  1«بَعْادِهِ مِنْ النَّاِيِّينَ وَ نُ    إِلى أَوْحَيْنا كَما كَإِلَيْ أَوْحَيْنا إِنَّا»ط ر عا  داریم. آیاا به

 اَغَا   رَبَّاهُ آدَ ُ عَصى وَ»رسالی آد  را ا  آیاتی  ه درباره ها ط او ا  جنی اسی  ه 

 اَاً هُادايَ اِاعَتَ اَمَنْ هُد ً مِنِّي یَْأتِيَنَّكُمْ اَإِمَّا»یا  2«هَد  وَ عَلَيْهِ اَتابَ رَبُّهُ اجْتَااهُ ثُمَّ* 

قى ال وَ یَضِلُّ اًَ هُدايَ اتَّاَعَ اَمَنِ»یا  3«یَحْزَنُ  َ هُمْ ال وَ عَلَيْهِمْ خَ ْفٌ چناد آیاه  4«یَشاْ

 حی الوسيله آد  آمد و این هدایی بایاد با ه این هدایتی  ه حتمًا باید بياید، این به

ه ا  بارای مردماا  رساالی  ا ای  ه خداوند مقرر ارم ده اسایباشد، چرا؟ آیاا عامه

 حی بفرستد. با ضميمه این آیاا عامه و خص صياتی  اه در ایان وحی و أحکا  بال

الرسال اعلیالرسال اسای. اهميم  ه آد  رس ل اسی، ولکن ا  ادنیمی آیاا اسی، ما

در باالترین آله رساالی و ناا ا و امامای و عصامی در  ال  النايين )ص( اسیخاتم

 ا  همه دارند، ت  تنها داری. این هم آیه دارد. ابعاد  ه آنچه خ ب

 ]سؤال[ -

 مگر وحی اقط رسالی اسی؟ وحی به مادر م سی هم شد.  -

 ش د...ای  ه به انسا  میوحی -

 آ  هم جناه هدایی اسی دیگر. مادر م سی انسا  نا د؟  -

 ]سؤال[ -

 أُ ِّ إِلاى أَوْحَيْناا وَ»مادر م سی انسا  ب د یا نه؟ آ  هم جناه هدایی اسی دیگر.  -

 5«عَلَيْهِ خِْفیِ اَإِذا أَرْضِعيهِ أَ ْ مُ سى

 باید برای خ د  جانشين و وصی انتخاب  ند.  -
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 چه  سی را؟  -

 برای حضرا آد .  -

  جا آمد؟ ا   دا  آیه؟  -

 1«آُرْبانًا آَرَّبا إِْذ» -

در  اار  اای و جانشاينخًصاحای  جانشاينی در  اار نيسای،« آُرْباناًا آَرَّبا إِْذ» -

نيسی. ما هرچه سعی  ردیم  ه در آیاا لف  رسالی و لف  ناا ا را بارای آد  پيادا 

 نيم  اه ایشاا  مرسال باه مای  نيم، پيدا نکردیم. الاته ا  این آیاا سرجمع اساتفاده

داریم  ه خيلای مهام اسای و بایاد  بُعداند  ه الاته ابحاثی در این وحی شریعی ب ده

 صحای  نيم. 

 ]سؤال[ -

ایشا  نایء ب دند، هي  دليلی در آرآ  بر رسالی و نا ا ناداریم. ناایء ب دناد،  -

نا ه و رُاعای و تالا ر در مياا   ساانی  اه ملهام و ما حی الايهم در منتها نايئی  ه 

ر بااب انايااء ا  ناای خ اهاد احکا  خاصه ب دند. این بحاث خص صای خا د  را د

 داشی.

آد  اسی، آخرین  ه  ،ل وحی شریعی، شرع احکا وحی مراحل دارد. اولين مراح

اسی  ه خداوند باه النايين اسی و ط ری باالترین اسی و در باالترین آله اسی، خاتم

 ند، وحای رساالتی، اماا وآتای  اه ایان انايااء می  ند، به اناياء وحیمی رسل وحی

ه وحای نيسای. النايين وحی اسی، بقي ند، راجع به خاتممی اول العز  را با هم جمع

نگفی؟ « أوحی»چرا  2«نُ حًا بِهِ وَصَّى ما الدِّینِ مِنَ لَكُمْ شَرَعَ»در س ره ماار ه ش ری  

رَعَ»النايين در  ار نيسی. چ   خاتم ى ماا الادِّینِ مِانَ لَكُامْ شاَ  الَّاذي وَ نُ حاًا بِاهِ وَصاَّ

در یاک بُعاد « الَّاذي وَ»و « ام«. » یادة الماانی تدل علی  یادة المعانی» «إِلَيْكَ أَوْحَيْنا

رَعَ»باالتر اسای. « الَّذي»ارق ندارد، ولی  ى ماا الادِّینِ مِانَ لَكُامْ شاَ غایاب اسای، « وَصاَّ

ی»سای، ولکان ا اولين وحای والیای عاز  بار نا  وصيی اسی، ارد هم هسی.  « وَصاَّ

و غایب اسی، حاضر نيسای. مفارد  .نيسی، با اینکه وحی اسی« أوحی»وحی نيسی، 

« أوحيناا»مفارد « یوَصاَّ »، «الَّاذي»شد « ما«. »إِلَيْكَ أَوْحَيْنا الَّذي وَ»جمع نيسی. اسی، 

 ماا وَ»هماا  وآای بينآ «. إِلَيْاكَ أَوْحَيْناا»وصيی بدو  وحی شاد وحای، « وَصَّی»شد، 
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اباراهيم  ایشد، چرا؟ چ   مقاا  وحای بار« وَصَّيْنا»اینجا « وَصَّی بِهِ»آنجا « بِهِ وَصَّيْنا

 عيساى وَ مُ سى وَ إِبْراهيمَ بِهِ وَصَّيْنا ما وَ»وحی. تر شد  ه جمعيی صفاا در بُعد باال

 ارآای نادارد؟ هماه وحای اسای. بارای« أَوْحَيْناا، وَصَّيْناوَصَّی، »پس « الدِّینَ أَآيمُ ا أَ ْ

خداوناد وحای شاریعتی و بياا  اینکه آیاا بسايار  یاادی در بااب وحای داریام  اه 

ترین آنهاا  اه آد  اسای، ولکان وحای سل و اناياء دارد. حتی پایيناحکامی به  ل ر

مثال ماا، ماا هرچاه عاالم  ل اینها وحی اسی، اینها وحی نيسای.ين در مقابيالناخاتم

دارد    اه باشيم، در مقابل اميرالمؤمنين چيزی نيستيم، عالم نيساتيم. در ایان روایای

خ اهد بگ ید؟ همه امی را در نظر یم چه 1«إسرائيل بني أناياء من أاضل أمّتي علماء»

الاته علما را، علمای امی را ا  اول تا آخر الی ی   القياما  در گراته اسی، تما  آنها. 

النايين النايين تا الی ی   القيام ، اینها ااضل. اینها  ه خااتمنظر گراته اسی، ا  خاتم

ها ها و شاير ط سایو معص مين باشند، ما در مقابل آنها چه هستيم؟ شير انصااری

اقط همين چهارده نفر هستند. اینها « أمّتي علماء»در مقابل اینها چيزی نيستند و لذا 

نه اینکه شير ط سی و مان و شاير آرباانعلی و شاير  «إسرائيل بني أناياء من أاضل»

ها بااالتر باشايم، ا  عيسای بااالتر د و شير تقی  ه ما عالم هستيم، ما ا  م سی محم

 من أاضل» ه غلط اسی. اینکه ها ی سف و سليما  باالتر باشيم، این حرف باشيم، ا 

النايين، علم ما  ه چيزی نيسی، چ   در مقابل علم خاتم ،هستند «إسرائيل بني أناياء

 ای اسی در مقابل یک اآيان س علم و رحمی. یک آطره و ذره

اسی، آنقدر این  النايين  ردهای  ه خداوند بر خاتمهمچنين در باب وحی، وحی

وحای بار وحی عميد اسی و عرید اسی و عل  دارد و عظمی دارد و احاطه دارد  ه 

اسای، درسای « وصّينا»عيسی  و م سی ومفرد اسی، وحی بر ابراهيم « وَصَّى ما»ن   

و »النايين اسی. اما نسای به خاتم« وصّينا»اسی متکلم مع الغير اسی، جمع اسی، اما 

 أَوْحَيْنا الَّذي وَ نُ حًا بِهِ وَصَّى ما الدِّینِ مِنَ لَكُمْ شَرَعَ»گ ید  می ین راا اول ولذا« الّذی

 أَآيمُ ا أَ ْ عيسى وَ مُ سى وَ إِبْراهيمَ بِهِ وَصَّيْنا ما وَ»چ   مح ر این اسی، بعد  « إِلَيْكَ

 «. ايهِ تَتَفَرَّآُ ا ال وَ الدِّینََك

نَاا لِمَاا عَظِايمِ وَ وَاِّْقآ ِ اْلقُارْإِیمَا ِ وَ مَعَاارِفِ اْلمِ و اْلعِْلنُ رِ اْلصُدُورَنَا بِ رَ ْاللَّهُمَّ اْش»

  «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِاُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّاْتُحِاُّهُ وَ تَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَا ُ عَلَيْ»
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