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تفسیر آیه  35سوره احقاف
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
بین الهاللین یک مقدمه مختصره در مسائل فرعیه شرعیه که همه مجتهددا رو
آ بحث فرمودهاند ،ما این را مادر علوم حوزه قرار دادهایدم و همده بحدث مدیکنیم و
حال آنکه اگر یک نفر مجتهد کامل عادل زاهد باشدد بدرا امدس اسدالم حیدًا و میتدًا
کافی اسس .اما در مسائلی که هم مسلما ها به آ احتیاج دارند و هم غیرمسلما ها
برا روشن شد و مسلما شد به آ احتیاج دارند ،اصالً بحثی در حوزههدا از آ
نیسس ،صرف اینکه من و شمایی فرصس کنیم و راجع به نبوات بحث کنیم ،راجع بده
معاد بحث کنیم و راجع به توحید بحث کنیم بر مبنا ادله فطریه و عقلیده و کتابدًا و
سنتًا ،این کافی نیسس که ما شخصدًا ایدن را فکدر کندیم و نقدل کندیم .آ هدم نقدل از
منقولٌ منها که بسیار کم اسس و در عین حال خام اسدس و بحدث نهدده اسدس .اینهدا
بیهتر باید مورد بحث قرار بگیرد .اگر شما در بیرو از مملکس اسالمی تهریف ببرید
با مسیحیا و غیر مسیحیا از اهل کتاب و غیر اهل کتاب برخورد کنید ،سؤاالتی که
آ ها دارند ،شدما جدواب نداریدد ،دو جوابهدا آ هدا در حوزههدا اصدالً فدراهم
نمیشود.
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«حالیًا نواصل البحث استمراریًا فی الرسداالت و النبدوات الربانیدة .فهندا بندود مدن
البحث ،البند الحاضر ،الحقل الحاضر عبارة عن من هم اولوالعزم من الرسل؟ خمسدة،
ستة ،اکثر ،اقل؟ البند الثانی متی ابتددأت الهدرائع القدسدیة االلهیدة ،سدؤال مهدم جددً
جدً ،هل ابتدأت الهرعة االلهیة منذ آدم (ع) الی الخاتم ،فلیسس الهدرائع خمدب بدل
سس ،علی اقل تقدیر ،خمسة اولوالعزم من الرسل و السادس و هو االول آدم (ع) النده
بُعث بهرعة ربانیة طبعًا ،هدذا مقطدوع و بابدس عقلیدًا و کتابیدًا و فدی السدنة القدسدیة
المحمدیة (ص) أ آدم اوحی الیه بهرعة احکامیة فرعیة الی شرعة اصلیة مهما کانس
اقل من سائر الهرائع الخمسة االولوالعزم من الرسل ،هذا بحث بدانی .البحدث الثالدث:
لماذا تعددت الهرائع حال ا ربنا سبحانه و تعدالی ولدو احدال حمدل کدل المکلفدین
تکوینًا و تسییرً و اغترارً علی شرعة الحق ولکن ما کا  ،ولکدن فدی المرحلدة الثانیدة
کا باالمکا و ما کا یخالف االختیار یخالف التکلیف ا یبعدث کدل رسدله بهدرعة
واحدة منذ آدم الی خاتم ،الی یدوم الددین ،ولکدن اع تعدالی اندزل شدرائع عددة «لِكُدل
َاسدتَبِقُوا
جَعَلْنددا مِدنْكُمْ ِشدرْعَةً وَ مِنْهاجددًا» 1الددی قولدده تعددالی «لِیَبْلُدوَكُمْ فد مددا آتدداكُمْ ف ْ
الْخَیْراتِ» 2بحث رابع :هل االنبیاء (ع) کلهم معصومو و منذ متدی؟ مندذ ولددوا ،مندذ
بلغوا الحلم ،منذ ابتعثوا او لیسوا معصومین اطالقدًا کمدا یقدول بعدخ اخوانندا السدنة.
البحث الخامب :اذا نحن نقول و سوف نقول و بصورة متأکددة نقدول أ االنبیداء (ع)
اقل شیء منذ الوحی و منذ بدایة الرسالة حتی المدوت معصدومو فمدا نصدنع بتیدات
عدة بالعهرات العهرات ،قد یظهر منا ا موسی ا آدم ا یونب ا ادریب و حتی ا
خاتم النبیین (ص) و اعوذً باع عصی ربه ،طبعًا لم یعص ربه ولکن حسب ما یقولو
المتظاهر من بعخ اآلیات «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِینًدا * لِّیَغْفِدرَ لَدكَ اللَّدهُ مَدا تَقَددَّمَ مِدن
ذَنبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ»»3
این بحث اول والیس عزم اسدس ،والیدس عدزم ندد بحدث دارد .بحدث اول :اصدالً
والیس عزم یعنی ه؟ وقتی فهمیدیم یعنی ه ،عددشا

قددر اسدس؟ اگدر آ طدور

اسس که مههور اسس میفرمایند عدد پنجتاسس ،پدب یکدی از جهدات والیدس عدزم از
بین رفس و آ این اسس که دارا شریعس مستقله باشد« .هنا حوالی عهرة کاملة من
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میزات ولی العزم اولیاء العزم اولی العزم من الرسدل ،لهدم میدزات حدوالی عهدر .و مدن
المیزات القطعیة أ له شریعة مستقلة ،صحیح أ لهوالء الخمسة بکدل واحدد شدریعة
مستقلة اختالفات قلیلة جدً ولکن اول الرسل و هو آدم (ع) هدل لدم تکدن شدریعة ام
کانس له شریعة تابعة لمن قبله ،ما فی قبله ،من بعده غلط او له شدریعة مسدتقلة ،هدذه
بحوث .البحث االول :سورة االحقاف «فَاصْبِرْ كَمدا صدَ بَرَ أُولُدوا الْعَدزْمِ مِدنَ الرُّسدُ لِ وَ ال
تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ یَوْمَ یَرَوْ َ ما یُوعَدُو َ لَمْ یَلْبَثُوا إِالَّ ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَالغٌ فَهَلْ یُهْلَكُ
إِالَّ الْقَوْمُ الْفاسِقُو َ» 1هنا بحوث عدة فی هذه اآلیة المبارکة بالنسبة [« ]...أُولُدوا الْعَدزْمِ
مِنَ الرُّسُلِ» راجعوا بصورة تفصیلیة التفسیر مجمل اجماالً« .فَاصْبِرْ» یا حامل الرسدالة
االخیددرة یددا محمددد ،صددلی اع علیددک .فاصددبر أمددام کافددة االلتددواءات و التخلفددات و
التهردات و التکذیبات و ما الی ذلک مما هو آت أمام هذه الرسالة القدسیة االخیرة و
کما قال رسول الهد (ص)« :مَا أُوذِيَ نَبِ ٌّ مِ ْثلَ مَا أُوذِیسُ» 2ما قتلوه ولکدن اکثدر مدن
القتددل آذوه ،اکثددر مددن القتددل بکثیددر ،ربنددا سددبحانه و تعددالی یطمد ن خدداطره و یدأمره
بالتصبر ،حال أ محمدً (ص) معد الصبر ،معد التقی معد العبادة معد الزهدادة
معد البالغ کما یرید اع سبحانه و تعالی» همه یز دارد .آنچه خوبا همه دارند تو
تنها دار  .اگر بده کسدی کده نمداز شدب میخواندد بگویندد نمداز شدب بخدوا  ،یعندی
استمرار و استقامس داشته باش« .اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسدْ تَقیمَ» کده رسدولاع (ص) بایدد
بگوید ،اصدل هددایس نیسدس ،اسدتمرار هددایس و اسدتکمال هددایس اسدس .اسدتمرار و
استکمال هدایس که از خدا بخواهد و خود هم سعی کندد ،دائمدًا بایدد طلدب باشدد و
درخواسس باشد از حضرت اقدس حق سبحانه و تعالی.
معنی «فَاصْبِرْ» این نیسس که پیغمبدر صدبر نداشدس ،اگدر صدبر نداشدس کده پیغمبدر
نمیشد .صبر او از همه صبرها باالتر بود« .و أل الرسالة المحمدیدة الخاتمیدة تجمدع
الرساالت کلها و زیادة فالبد ا یصبر علی تبلیغ هذه الرساالت صبر الکدل و زیدادة و
لیب یُعنی من قوله سبحانه و تعالی« :فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ» انه کمدا
صبروا علی قدرهم ،علی اقدار صبرهم اصبر ،ال .التهبیه له مرحلتا ابنتدا  :أ الدذ
یهبه بهخص آخر هو اقل منه ،هذه مرحلة ،کن مثل االسد ،اسدد اقدو مندی ،احیاندًا
بالعکب ،احیانًا الذ عمل کذا فی السابق اقل منک ولکن یدراد مندک ا تقدول اکثدر
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کما انس اکثر حالیًا» صبر پیغمبر از آ ها بیهتر بود ،ولکن بیهتر بود کافی نیسس به
اندازه آ ها باشد کافی نیسس ،بیهتر بود به این مقدار کافی نیسس .بایدد بده انددازه
تمام رساالت و تمام دعوات رسالیه پیغمبر بزرگوار صبر داشته باشد .پب ایدن «کَمدا»
این مطلب را نمیرساند که هما طور کده موسدی صدبر داشدس ،شدما هدم هما قددر،
هما قدر که عیسی صدبر داشدس ،هما قددر ،خیدر ،ایدن «کَمدا» در اصدلِ صدبر اسدس.
وانگهی ««كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ» یعنی کما صبر ندو و ابدراهیم و موسدی و
عیسی  ،اربعة بنود للصبر الربعة اولی العزم من الرسدل ،البدد أ تجتمدع هدذه االربعدة
فیک و زیادة» احیانًا میگویند شما صبر کن ،کما اینکه زید صبر کدرد .ایدن یدک نفدر
اسس ،شما هم هما قدر یا بیهتر ،احیانًا نه ،هما طور که تمام انبیاء صبر کردندد ،تدو
هم همه آ صبرها را باید داشته باشی .را؟ برا اینکه تمام رسدالسها در تدو جمدع
اسس ،تمام دعوات انبیاء در تو جمع اسس با زیادتر ،زیادتر این اسس که دعوات آ هدا
محدود بود ،زما محدود ،اما دعوت تو الی یدوم القیامدة الکبدر اسدس .ایدن دعدوت
عامها اسس که دامنه آ الی یوم القیامة الکبدر اسدس .پدب صدبرت هدم بده همدین
اندازه ،هر که بامش بیش برفش بیهتر .هر قدر مس ولیس انسا زیدادتر ،صدبرش در آ
مس ولیس باید زیادتر باشد تا آنجایی که امکا دارد باید صبر کند«« .فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ
أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ» الرسل کلهم کانوا اولی العدزم؟ ال« ،وَ لَقَددْ عَهِددْنا إِلد آدَمَ مِدنْ
قَبْلُ فَنَسِ َ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا» »1آدم عزم نداشس ،خدا عهد هم به او کرد ،عهد کرد که
از شیطا تبعیس نکنید .از اول خداوند به آدم و حوا گفس که از شیطا تبعیس نکنید
قصورً یا تقصیرً ،تا آنجا که امکا دارد تبعیس نکنید ،خوب تبعیدس کردندد .خداوندد
در بلندگو قدرآ شدریف بده تمدام جهدا تکلیدف اعدالم فرمدود« :وَ عَصد آدَمُ رَبَّدهُ
فَغَوى» 2هفس مرحله اسس و هفس آیه اسس که اببات میکند کده آدم قبدل از رسدالس
عصیا کرده و بعد توبه کرد« .بُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَیْهِ وَ هَدى»
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«فلم یکن آدم (ع) من اولوالعزم من الرسل من ناحیة اخر نحن نعرف کمدا قدالوا
لنا و کما نقول و کما نعرف أ اولی العزم من الرسل هم خمسة و من میزاتهم أ لهم
شرائع مستقلة اذً فلم یکن آلدم (ع) شریعة مستقلة .هذه مدن األسد لة العضدال» رو
جواب باید فکر کرد ،آدم ه داشس؟ یک احتمال در تفسیر دادم که فعالً آ احتمدال
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را خیلی قبول نمیکنم در سوره نور ،احتمال دیگدر بایدد داده شدود ،احتمداالتی در
اینجا طبعًا بر محور کتاباع باید داشته باشیم و داریم کده آدم ده داشدس؟ شدریعس
نداشس کده نمیشدود ،شدریعس داشدس تدابع دیگدر بدود کده نمیشدود ،شدریعس فقدط
شریعس عقل بود که نمیشود .آیا یز دیگر بود که رو این یز دیگدر فکدر کنیدد،
غیر از آ

یز که ما در تفسیر سوره نور نوشتیم .بعد از اینکه این مطلب بابس اسس

که اولوالعزم بر حسب نصوص قرآ و سنس بدا امتیدازاتی کده والیدس عدزم -تدا دهتدا-
دارد ،اینها پنجتا بیهتر نیستند ،حتی سلیما با آ عظمس نیسس ،داود نیسس ،هارو
نیسددس ،اشددعیاء نیسددس ،دیگددرا نیسددتند ،تددا دده رسددد بدده آدم ،وقتددی کدده یکددی از
خصوصیات والیس عزم این اسس که شریعس مستقله اسس ،پب آدم شریعس نداشس؟
«فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ» «أال یا أیها الرسول! إنه لطریق شاق مریر»
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«اشق من کل الطرق الرسالیة و امر من کل الطرق الرسالیة» سدخس اسدس ،تلد اسدس.
«فیه دماء تسیل من أشالء تفرش فیه ألوا األذیات و الحرمانات» 2جنازهها ،کهدتهها،
اذیسها ،حببها ،تبعیدها ،اقوها ،اینها بوده ،حاال هم هسس« .و فیده مدا ال یتصدبر
علیه إال أولوا العزم الراس و بعو الله «فاصبر»» عزم در رسالس ،عزم در رسدول ،عدزم
سلبی ،عزم ایجابی .عزم [به معنی] تصدمیم اسدس .عدزم در ایجداب واجبدات ،عدزم در
سلب محرمات ،عزم در تطبیق واجبات و ترک محرمات ،عزم در دعدوت ،ایدن مراحدل
عزم اسس که بحث میکنیم« .صبرً یصمدك ف وجه الطغیدا » دو طغیدا  ،طداغی
وقتی خیلی قو باشد ،آدم عقبگرد میکند ،ه زمانی آدم عقبگرد نمیکندد؟ مدوقعی
که از جانش هم بگذرد .اگر انسا یک مس ولیس بزرگی به عهده دارد کده از جدا او
هم و از جا جانانش و از زندگیاش و از همه یزش مهمتدر اسدس ،عقبگدرد نددارد.
پیغمبر بزرگوار که از کهتن نمیهراسید ،از کتک خورد  ،از شعب ابیطالب رفتن ،از
فدرار کددرد  ،از هجددرت کددرد  ،ایددن صددبر بایدد اینطددور باشدد ،ددو بعضددی وقسهددا
مس ولیتی که انسا دارد کو کتر از جا انسا و مال انسا و عِرض انسدا اسدس،
در اینصورت تقیه میکند .پیغمبر تقیه ندارد« .صبرً یصمدك [یثبتک ،یقومدک] فد
وجه الطغیا [ ،أیًا کا ] صبرً یقدمك ف اجتیاز تلك العقبات» نده تنهدا میایسدتی و
عقب نمیرو  ،بلکه تمام عقبات و تمام خطراتی که متوجه به توسدس ،تدو عقدب کده
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نمیرو هیچ ،جلو هم میرو « .فانظر إل سیرة أول العزم من الرسل مداذا تحملدوا
من المهاق و العقوبات «فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ» و لقد صدبر كمدا أمدر
عل مكروهها و محبوبها» دو آیه در قرآ شریف هسس که در یکی از آ ها حضدرت
فرمود« :شیبته ،شیبس من سورة هود و الواقعة» ه کسی را «شیبته»؟ کمر ه کسی را
شکسس؟ آ کمر که هیچ بِقلی و هیچ عظمتی و هیچ مس ولیتی آ را نمیشدکند و
خم به ابرو آ نمیآورد« .فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ» 1دوبله شد ،نورٌ علدی
نور« .كَما أُمِرْتَ» گونه امر دارد؟ و او حامدل رسدالس اخیدره اسدس و آ رسدالس
اخیره طور باید قو باشد در دعوت ،قو باشد در بیا  ،قو باشد در اسدتقامس و
پیهرو  ،قو باشد در تفهیم و تبیین که الی یوم القیامة الکبر حجدس بداقی بماندد.
این حجس رسول که بِقلین اسس که کتاب و سنس اسس ،اصل ،کتاب اسس ،بعد سنس
اسس ،آ قدر باید این دعوت و تبلیغ قو باشد که این باقی بماند ،صددمه نخدورد ،از
بین نرود« .فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ» .نه فقدط خدودت« ،وَ مَدنْ تدابَ مَعَدكَ»
خود باید اینگونه صبر کنی و اینگونه ببات قدم و اسدتقامس داشدته باشدی و اینگونده
«كَالْجَبَلِ لَا تُحَرِّكُهُ الْعَوَاصِفُ» 2اینگونه باشی و اقوا از کل قو ها و بابسهدا «وَ مَدنْ
تابَ مَعَكَ» علی درسس کن ،سلما درسس کن ،ابوذر درسس کن .اینها را باید درسس
کنی .تو که رفتی ،اینها بایدد باشدند ،دو ایدن دعدوت بایدد اسدتمرار داشدته باشدد.
استمرار در بُعد کسانی که حمل میکنند این دعوت را ،تا آنجا کده امکدا دارد بایدد
حمل دعوت محمدیه (ص) بهطور کامل در میا کسانی که در خانه رسدالس پدرورده
شدهاند و به دسس رسول رسالس را دریافتهاند ،به وجهی که بتوانند تدالی تلدو رسدول
باشند «فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ».
«و ترى من هم» 3این بحث که اولوالعزم ه کسانی هسدتند؟ مدا در اینجدا دو بُعدد
داریم :یکی شرط والیس عزم یسس؟ «ما هی شریطة والیة العزم من الرسدل؟ مدا هدی
عُدتهم؟ بم ما هی عِدتهم؟» شرط عِده یسس؟ ند نفرند و ه کسدانی هسدتند؟ ایدن
بحث اول ما در اینجاسس« .و ترى من هم أولوا العزم مدن الرسدل؟ مدن الواضدح أنهدم
أفضلهم قبل أ نعرف معن عزمهم» اصالً هیچ نمیدانیم ،ندد نفرندد ،عدزم یسدس،
اینها را نمیدانیم .اینکه پیغمبدر مأموریدس دارد کده صدبرش «كَمدا صدَ بَرَ أُولُدوا الْعَدزْمِ»
 .1هود ،آیه .112
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بهود ،پب اولوالعزم من الرسدل ،کدل رسدل نیسدتند .وقتدی پیغمبدر مأموریدس دارد در
حمل این رسالس عظمی و مس ولیس کبر بداالترین صدبر را بایدد داشدته باشدد ،ایدن
دنبالدددهرو و پیدددرو از بددداالترین رسدددالسها را در صدددبرها و در عزمهایهدددا و
قدرتهایها دارد یا نه ،پایینترها؟ معلوم اسس .پب قبل از اینکه بفهمیم ه کسانی
هستند ،معلوم اسس که اولوالعزم بزرگترین انبیاء هستند ،ولی بزرگترین رسل مراحلدی
دارند .بعضی رسل هستند که کتاب ندارند ،بعضی کتداب دارندد ،نبدیء نیسدتند ،نبدی
هستند ،ولیکن مرحله عالی نبوت نیستند .بعضی کتاب دارند و مرحله عالی نبوت هم
هستند ،و کتاب دارند ،اما اینهدا شدریعس مسدتقله ندارندد .آ بداالیی را میگویدد.
«الرسل الذین هم فی اعلی قمم الرسالة من کافة نواحی العزم هم االصل من الناحیدة
السابقة ال من الناحیة الالحقة ،من الناحیة الالحقة انس االصل یا محمد».
«و ترى من هم أولوا العزم من الرسل؟ مدن الواضدح أنهدم أفضدلهم قبدل أ نعدرف
معن عزمهم ،لمكا «من»»«« .فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِدنَ الرُّسدُ لِ» ال اولدی العدزم
الرسل ،الرسل کلهم ما کانوا اولوا العزم ،ال« ،أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ»»« .فهم بعضهم ،و
أ َ خاتمهم -و هو أفضلهم أجمع -ال یؤمر إال بتصبر البعخ األفضدل» 1بعدخ افضدل
هما اولوالعزم هستند «بل و أفضل منهم» کده عدرض کدردم در سده احتمدالی کده در
مهبه و مهبهٌ به هسس ،اینجا این مهبه اقوا از مهبهٌ به اسس« .و ألنه یحمل أفضدل
الهرائع و أعظمها و أعزمها» بزرگترش را و بدا تصدمیمتر و جدد ترش را .ایدن مرحلده
اول بحث.
مرحله دوم« :بم العزم هو الثبات» لغویًا العزم له معدانی عددة «العدزم هدو الثبدات و
الجد و الفرض و الصبر و الحزم» حزم ،تسلیم اسس؛ ببات استقامس اسس؛ جد ،جدد
بود و شدید بود اسس؛ فرض ،واجب بدود اسدس« .فدرض علدی الرسداالت الربانیدة
بصورة القمة العالیة أ یکونوا من اولدی العدزم ال یتفلتدوا و ال یلتفتدوا عمدا فدرض اع
سبحانه و تعالی علیهم من الدعوة الرسولیة و الرسدالیة» ایدن ندد معندا ،ببدات ،جدد،
فرض ،صبر ،حزم .این پنج معنا از نظر لغس ابعاد دارد.
«أ سبقوا األنبیاء ف إقرارهم بالله»« .كُ ْنسُ نَبِیًا وَ آدَمُ بَیْنَ الْمَاءِ وَ الطِّینِ» 2به ده
معناسس؟ باید این را معنا کنیم .در اقرارهم باع ،سدبقوا ،سدبق زمدانی اسدس یدا سدبق

 .1همان.
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مکانتی؟ یک سبق زمانی داریم و یک سبق مکانتی داریم« .رسول الهد محمد (ص)
سبق کافة العابدین فی عبادته ع ،زمانًا؟ ال ،هو ولدد اخیدرً و ورث البتعدث اخیدرً ،ال،
من حیث المکانة« ،قُلْ إِ ْ كا َ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدینَ»« 1أُمِرْتُ لِأَ ْ أَكُدو َ أَوَّلَ
اْلمُسْلِمینَ» 2مو زمانًا ،امرت الحقًا ،ا اکو اول المسلمین سدابقًا؟ ال» اینجدا اولیدس،
اولیس رتبی اسس .آ کسانی که اقرارشا باع از همه قو تر اسس ،اولیدس در رتبده و
در مکانس دارند ،نه در زما  .در زما مطلبی نیسس ،پدر من قبل از منِ ندوعی اقدرار
باع داشس ،مسلما بود ،ولی من نوعی اگر قدو تر از او باشدم کددام اول اسدس؟ مدن
اول هستم ،اول او نیسس ،اول زمدانی و اول مکدانی مطدر نیسدس .آ

یدز کده در

اولیس فضائل مطر اسس ،اولیس در عمق اسس و اولیس در درجه و مرحله اسدس کده
اقرارشدددا نسدددبس بددده اع اول اسدددس .در فطرتهایهدددا  ،در عقولهدددا  ،در زمدددا
تکلیفشا  ،بعد که شرایعشا آمد .در طول خط نبوئدس و رسدالس و نبدوت و والیدس
عزم و در طول خط عبودیس و معرفس و تمام فضائلی که انبیاء (ع) باید داشته باشند،
اینها از دیگرا سابقند .منتها سبقس گداهی سدبقس اجتمداعی اسدس و گداهی سدبقس
فرد « .السبق فردیًا لمحمد المصطفی (ص) سبق السدابقین الکدل و السدبق جماعیدًا
خمسة ،السبق اجتماعیًا خمسة .سدبقوا کافدة رسدل اع و انبیداء اع فدی المنزلدة ،فدی
المحتد ،فی الدرجة ال فی الزما ».
بانی شیء« :و بباتهم دو تفلس ف الدعوة إل اع» ]...[ 3یونب اینطور نیسس «وَ
ذَا النُّو ِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِبًا فَظَنَّ أَ ْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ» 4او نباید برود ،هر وقدس خددا اجدازه
داد برو و الا را رفس؟ یونب به حساب خودش درسس رفته ،بده حسداب خدودش در
حد یونب بود درسس رفته ،اولوالعزم نبوده ،را؟ برا اینکه دعدوت کدرد ابدر نکدرد،
کفر و تکذیب و عناد شنید ،از خدا عذاب خواسس و خدا هم وعده عدذاب داد ،منتهدا
وعدهاش اگر بود .وعده عذاب برا کسی کده اسدتحقاق عدذاب دارد ،امدا اگدر توبده
کردند و برگهتند ه؟ خیر .اینها توبه کردند ،یونب رفس «وَ ذَا النُّو ِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِبًا
فَظَنَّ أَ ْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ» یعنی «لن نضیق علیه» از قدرت نیسس ،از [ ]...تضییق« .فَنادى
فِ الظُّلُماتِ أَ ْ ال إِلهَ إِالَّ أَْنسَ سُبْحانَكَ إِنِّ كُ ْنسُ مِنَ الظَّالِمینَ» «یعنی ظلمدس نفسدی
 .1زخرف ،آیه .81
 .2زمر ،آیه .12
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فی بُعد الرسالة» باید پا بر پهس بام وجود بگذارد تا مادامی که خداوند دستور ندداده
برو ،نرود ،اینجا حساب کرد رسالس مدن در میدا اینهدا ده بدود؟ بدرا دعدوت بدود،
دعوت برا

ه بود؟ برا قبول بود ،قبدول کده نکردندد و نخواهندد کدرد ،درا؟ بدرا

اینکه من از خداوند عذاب خواستم ،خدا وعده عذاب داد ،ولی وعدده عدذاب گونده
اسس؟ «یَمْحُوا اللَّهُ ما یَهاءُ وَ یُثْبِسُ وَ عِ ْندَهُ أُمُّ الْكِتابِ» 1درسس اسس وعده عذاب اسس،
اما گونه وعده عذابی اسس؟ مادامی که اینطور هستند وگرنه ،نه ،ولذا «لَقَددْ رَضدِ َ
اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنینَ إِذْ یُبایِعُونَكَ تَحْسَ الهَّجَرَةِ»« 2قبول ،رضی عنهم ،ولکن تفلتدوا .انمدا
الرضا تختص بحالة الثبات علی المبایعة مع محمد (ص)» ذا النو عزم نداشدس ،عدزم
رسول تا آنجا باید باشد که به هر جا کهدید ندرود ،مگدر بعضدی وقسهدا کده خداوندد
میگوید برو ،تو باید تا مدتی زنده باشی .پیغمبر بزرگدوار کده اعظدم و اعدزم در ابعداد
رساالت بود ،مأمور شد که برود در غار و از غار برود مدینه و خودش را تسلیم مدر
نکند .را؟ برا اینکه در مدینه باید دولس اسالم تهکیل دهد ،برا اینکه مدتی باید
باشد ،هنوز بنود رسالس و ابعاد رسالس تکمیل نهده اسس.
«و بباتهم دو تفلس ف الدعوة إل الله» حدیث بحار االنوار« :عن االمام الصادق
(ع) ف معن أول العزم «أي أَنَّهُمْ سَبَقُوا الْأَنْبِیَاءَ إِلَ الْدِِقْرَارِ بِاللَّدهِ وَ أَقَدرُّوا بِكُدلِّ نَبِد ٍّ
كَا َ قَبْلَهُمْ وَ بَعْدَهُمْ وَ عَزَمُدوا عَلَد الصدَّ بْرِ مَدعَ التَّكْدذِیبِ لَهُدمْ وَ الْدأَذَى» کده هدر دو را
میگوید .الثالث« :و حزمهم ف سبیل الدعوة إل الله» 3حزم خوددار اسس .خودش
را نبازد ،تصمیم قو که خود را اصالً نبازد .من عرض کردهام حتی اگدر یدک نفدر در
این کلبه ما بیاید ،من درس را تعطیل نخواهم کدرد .اگدر یدک نفدر هدم نیایدد مهدغول
نوشتن هستم ،برا اینکه هارده قر اسس به قرآ ظلم شده اسس ،در حوزهها ما،
حوزهها سنی ما ،حوزهها شیعه .اگر خداوند به کسی و کسانی توفیدق داد کده در
میا حوزه 50هزار نفر فقط رو قرآ کار کند در تمام علوم ،اگر او را بکهند هدم
مطلبی نیسس .من عرض کردم آ روز که مسدجد امامرضدا حملده کردندد و آمددیم
خانه ،به برادرا عرض کردم که اگر مرا بددو اختیدار خدودم بکهدند در بدرزه قهقده
میخندم و خوشدحالم کده مدن در حدال کتداب خددا کهدته شددم ،مطلبدی نیسدس« .و
حزمهم ف سبیل الدعوة إل الله».
 .1رعد ،آیه .39
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هارم« :و عموم شرعتهم إل عباد الله» شریعتی که مخصوص عده خاصی باشد،
دو عده خاصی ،این شریعس عامه نیسس ،در آدم احتمال این مطلدب هسدس .شدرایع
اولوالعزم من الرسل «شدریعة ندو و ابدراهیم و موسدی و عیسدی و محمدد (ص) عامدة
تهمل کافة المکلفین فی السماوات و االرضین ،فی ارضدنا هدذه الجدن و االندب ،فدی
السماوات قسمًا ما المالئکة و کدذلک سدائر المکلفدین الدذین اشدیر الدیهم فدی بعدخ
اآلیات القدسیة القرآنیه منها آیة الهور »« .و عموم شرعتهم إل عباد الله» اینجا هم
حدیث اسس« :عن االمام الصادق (ع) «بعثدوا الد شدرق األرض و غربهدا» «و جنهدا و
أنسها»» نمونه دارد میگوید و اال بیش از جن و انب هم هسس .مگدر مالئکده مکلدف
نیستند؟ به قسم اصیلی از کتاباع مکلفندد و لدذا خداوندد جریدا مالئکده را نفیدًا و
ابباتًا ،سلبًا و ایجابًا صحبس میکند ،مکلفند.
«و استقاللها عمن مض من أنبیاء الله» اگدر آنچده عیسدی آورده همدا اسدس کده
موسی آورده و کم و زیاد ندارد ،این شریعس اولی العزم نیسس ،و عزم فقط در نبی
نیسس« .عزمٌ فی الرسول عزم فی کتابه عزم فی رسدالته عدزم فدی بباتده» عدزم در تمدام
ابعاد اسس .در تمام اینها هسس« .عزم فی عصمته و عبادته ،عزم فی تصبره فی سبیل
دعوته» تمام اینها هسس .عزم تصمیم قاطع نسبس به کل مکلفین اسس« .ال تبقدی و ال
تذر ا مکلف فی السماوات و ال فی االرض اال انه محکوم بهدذه المسد ولیة الهدرعیة
فی شرعة ربانیة خاصة من اولوالعزم من الرسل».
«و عزمها حت یأت ول عزم آخر مدن اللده أم إلد یدوم لقداء اللده» مدن اع بدرا
هارتا قبلی اسس« ،أم إل یوم لقداء اللده» بدرا شدریعس اخیدر اسدس کده الدی یدوم
القیامة اسس« .فهم إذا أصحاب عزم ف طاعة الله بباتدًا علد عهدده ،ال كدتدم «وَ لَقَددْ
عَهِدْنا إِل آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِ َ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا» »1آیا این عزم بر آدم واجب بود؟ بله،
این کار را نکرد ،منتها قبل از رسالس ،بعد نه .این بحثی اسس که بعدً خواهیم داشس.
««وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا» ف عهدنا إلیه أال یطیع الهدیطا « :وَ عَصد آدَمُ رَبَّدهُ فَغَدوى» 2و
أصحاب عزم ف الدعوة إلیه ،ال مثل ذا النو » ذا النو را که عرض کردیم« : ،إِذْ ذَهَبَ
مُغاضِبًا» الی آخر« .إِنِّ كُ ْنسُ مِنَ الظَّالِمِینَ» یعندی« :مدن المنتقصدین فد الددعوة» نده
اینکه ظلم به غیر کرده ،ظلدم بده شدرع کدرده ،نده ،اصدالً ظلدم یعندی انتقداص .بعضدی
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وقسها انتقاصها حرام اسس ،بعضی وقسها انتقاصهدا مرجدو اسدس .ایدن انتقداص
مرجو اسس ،مرجو اسدس در بُعدد دعدوت کده ایهدا بگدذارد و بدرود و حدال آنکده
ظاهرً تکلیف همین بود .دارند او میکهند و عذاب دارد نازل میشود .من کده نبایدد
عذاب بهوم ،ولی یکی ماند ،از او غفلس کرد ،و عزم نبدود .صدبر کدن ،خددا بده تدو
بگوید برو ،وقتی خدا نگفته را رفتی؟
«بم و أصحاب عزم ف شعاع الدعوة» 1این تقریبًا یک بیا دیگدر اسدس بدرا آ
مراحل عزم که قبالً عرض کردیم« .بم و أصدحاب عدزم فد شدعاع الددعوة أ تهدمل»
شعاع و در افقی قرار دارد که ام هر قریها اسس «وَ لَوْ شدِ ْنا لَبَعَثْندا فد كُدلِّ قَرْیَدةٍ
نَذیرً» 2یا اینکه «حَتَّ یَبْعَثَ ف أُمِّها رَسُوالً» 3در ام ،در مرکدز .همیهده رسدل بایدد در
مرکز باشند ،در مرکز دعوت ،نباید در یک دهکورها مخفیانه دهاتیها را دعوت کند.
باید در مرکز باشد با افکار قو تر ،افراد قو تر مردم بیهتر ،مردمی که با هم معارضده
و منازعه و برخورد بیهتر دارند ،در مرکز باید باشدد« .فد شدعاع الددعوة» ایدن شدعاع
دعوت ،محور دایره دعوت عبارت اسس از آ مرکز کده پیغمبدر هسدس .در آ مرکدز
افقش بصیرت اسس بصر نیسس .بینش این دعدوت بایدد کدل جهدا خلقدس را بگیدرد.
مثالً ،ام القر

یسس؟ ام القر مرکز دعوت اسس ،آیا مرکز دعدوت افقدش تمدام کدره

زمین اسس؟ خیر ،افقش کل عالم تکلیف اسس« .لِتُ ْنذِرَ أُمَّ الْقُرى وَ مَدنْ حَوْلَهدا» 4یعندی
تمام مکلفینی که در تمام جها تکلیف هستند ،اینها در حاشدیه و در فدرع هسدتند و
مرکز و محور اصلی و مادر عبارت اسس از مکه مکرمه.
«بم و أصحاب عزم ف شعاع الدعوة أ تهمل المكلفین أجمدع دو تفلدس أحدد»
یک نفر نباید خارج شود ،تفلدس ،خدروج اسدس ،تلفدس ،توجده بدر خدالف اسدس« .دو
تفلس أحد فانه خالف العزم الهامل! و عزم ف أصل الدعوة استقالالً عمن سبق» اگدر
هما

یز که او میگوید ،من هم میگویم ،مطلب جدید نیسس ،خیر ،ایدن عدزم و

ببات در استقالل دعوت بهعنوا استقالل شریعس ،استقالل شریعس با سده یدا هدار
حکم هم فرق کند میشود ،کما اینکه بعضی از آقایا به عروة الوبقی حاشدیه زدندد.
مرحوم حاج سیدمحمود شداهرود

هدار ،پدنج اخدتالف داشدتند .بعدد کده رسداله را
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نوشتند طور دیگر شد .یکی از بزرگا که اآل تهریف دارند ،ایها در شصس سال
پیش رساله مرقوم فرمودند و فقط در یک مس له اختالف دارند بدا استادشدا مرحدوم
آیساع خوانسار  :آقا اراکی.
«و عزم ف بقاء الدعوة لفترة طالس أم قصرت» این دعوت بایدد بقداء داشدته باشدد.
این فَتره و این زما

ه طوالنی باشد و ه کوتاه «بم تنس أم إل یوم القیامة» قبدل

از آخر اسس «تنس »« ،أم إل یوم القیامة» که معلوم اسس« .و ف صیغة واحدة :عزم
ف كل ما تتطلبه الدعوة و الداعیدة و المددعو إلدیهم ،فد مثلدث حدازم عدازم صدارم!»
مثلثی که حازم :تصدمیم ،عدازم :ببدات ،صدارم :قدو « .و لقدد دلدس آیدات ،و مدن بدم
روایات أنهم سادة النبیین و المرسلین» نه سادة المرسلین ،بلکه سادة اللنبیین .نبیدین
که مقام بداالتر دارندد در بدین مرسدلین همده آنهدا اولدوالعزم نیسدتند ،سدلیما و داود
اولوالعزم نیستند« .من دارت علیهم الرح « :نو و ابراهیم و موس و عیس و محمد
(ص)» حدیث« :اصول الكاف باسناده :عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَا َ قَالَ :قُ ْلسُ لِأَبِ عَبْدِ اللَّدهِ
قَوْلُ اللَّهِ فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ فَقَالَ نُو ٌ وَ إِبْرَاهِیمُ وَ مُوسَ وَ عِیسدَ
وَ مُحَمَّدٌ (ص)» 1بعضی بزرگا حوزه که از دوستا بسیار قددیمی مدا هسدتند و رو
قرآ هم کار میکنند ،ولیکن نه صددرصد ،یک موقع با هم بحدث میکدردیم ،عقیدده
ایها این بود که اولوالعزم همین پنجتا نیستند .بر محدور آیدات بحدث کدردیم ،قبدول
فرمودند .ایها طور دیگر حساب فرموده بودند.
«قُ ْلسُ كَیْفَ صَارُوا أُولِ الْعَزْمِ قَدالَ لِدأَ َّ نُوحدًا بُعِدثَ بِكِتَدابٍ وَ شدَ رِیعَةٍ» سدؤال :آدم
طور؟ رو این سؤال فکر کنید ،فردا باید جواب بدهید .هم رو آ فکر کنیدد ،هدم
با یکدیگر بحث کنید ،هم از علما حوزه که اهل کتاب هستند ،سؤال بفرمایید .قَدالَ
لِأَ َّ نُوحًا بُعِثَ بِكِتَابٍ وَ شَرِیعَةٍ وَ كُلُّ مَنْ جَاءَ بَعْدَ نُو ٍ أَخَدذَ بِكِتَدابِ نُدو ٍ وَ شدَ رِیعَتِهِ وَ
مِنْهَاجِهِ حَتَّ جَاءَ إِبْرَاهِیمُ بِالصُّحُفِ» یز اسس که [« ]...وَ بِعَزِیمَةِ تَرْكِ كِتَابِ نُو ٍ لَا
كُفْرً»« .بِعَزِیمَةِ»؛ حساب بوده ،رو حسداب و رو تصدمیم صدالح از بدرا مکلفدین
بوده که شریعس نو کنار رفس و شریعس دیگر آمد« .فَكُلُّ نَبِ ٍّ جَاءَ بَعْددَ إِبْدرَاهِیمَ أَخَدذَ
بِهَرِیعَةِ إِبْرَاهِیمَ وَ مِنْهَاجِهِ وَ بِالصُّحُفِ حَتَّ جَاءَ مُوسَ بِالتَّوْرَاةِ وَ شَرِیعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ وَ
بِعَزِیمَةِ تَرْكِ الصُّحُفِ» صحف ابدراهیم «وَ كُدلُّ نَبِد ٍّ جَداءَ بَعْددَ مُوسدَ

أَخَدذَ بِدالتَّوْرَاةِ وَ

شَرِیعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ حَتَّ جَداءَ الْمَسدِ یحُ (ع) بِاْلِِنْجِیدلِ وَ بِعَزِیمَدةِ تَدرْكِ شدَ رِیعَةِ مُوسدَ
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وَ

مِنْهَاجِهِ فَكُلُّ نَبِ ٍّ جَاءَ بَعْدَ الْمَسِیحِ أَخَدذَ بِهدَ رِیعَتِهِ وَ مِ ْنهَاجِدهِ حَتَّد جَداءَ مُحَمَّددٌ (ص)
فَجَاءَ بِالْقُرْآ ِ وَ بِهَرِیعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ فَحَلَالُهُ حَلَالٌ إِلَ یَوْمِ الْقِیَامَدةِ وَ حَرَامُدهُ حَدرَامٌ إِلَد
یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَهَؤُلَاءِ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ».
«و مثله ف عیو أخبار الرضدا عنده (ع) بزیدادة« :فَهُدمْ أَفْضدَ لُ الْأَنْبِیَداءِ وَ الرُّسدُ لِ وَ
شَرِیعَةُ مُحَمَّدٍ (ص) لَا تُنْسَ ُ إِلَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ لَا نَبِ َّ بَعْدَهُ إِلَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَمَنِ ادَّعَد
بَعْدَهُ نُبُوَّةً أَوْ أَتَ بَعْدَ الْقُرْآ ِ بِكِتَابٍ» »1یعنی کتاب شریعس قبلی «فَدَمُهُ مُبَا ٌ لِكُدلِّ مَدنْ
سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ»« .و الكاف باسناده عَنِ ابْنِ أَبِ یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْسُ أَبَا عَبْددِ اللَّدهِ یَقُدولُ
سَادَةُ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ خَمْسَةٌ وَ هُمْ أُولُوا الْعَزْمِ مِدنَ الرُّسدُ لِ وَ عَلَدیْهِمْ دَارَتِ الرَّحَد
نُو ٌ وَ إِبْرَاهِیمُ وَ مُوسَ وَ عِیسَ وَ مُحَمَّدٌ صَلَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَ جَمِیعِ الْأَنْبِیَاءِ»

2

این یز که از قرآ بابس اسس ،منتها آیات را نخواندیم .یکی از آیاتی که راجع
به اولوالعزم بهعنوا محور و مادر رو آ بحث شده و باید بحدث شدود ،همدین
َاصدبِرْ كَمدا صدَ بَرَ أُولُدوا الْعَدزْمِ مِدنَ الرُّسدُ لِ» 3ایدن قلده صدبر اسدس و اولدوالعزم.
اسس «ف ْ
اولوالعزم ه کسانی هستند و ندتا هستند؟ از آیات میفهمیم .آیاتی در قرآ شریف
تثبیس میکند که اولوالعزم همین پنجتا هستند و مقصود از اولوالعزم من الرسل همین
پنجتا هستند ،نه یکی بیهتر اسس و نه یکی کمتر.
اینجا از جمله آیات «الذین أخذ الله علیهم خصوص العهد بعد عمومه» 4یک عهد
عام هسس و یک عهد خاص «أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْكُمْ یدا بَند آدَمَ أَ ْ ال تَعْبُددُوا الهدَّ یْطا َ إِنَّدهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبینٌ» 5این عهد بر عقل و فطرت اسس .عهد عام ،یک عهد خداص اسدس کده
«وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ میثاقَ النَّبِیِّینَ» 6یا عهد بده نبیدین کده آیداتش را میخدوانیم .یدک عهدد
خاصددی اسددس ،ددو هددر کسددی در مسد ولیس و مددوقعیتی کدده دارد ،عهددد مناسددب آ
موقعیس ،هر قدر مس ولیس باالتر عهد و پیما قو تر .عهد و پیما با رسل هسس ،بدا
انبیاء هسس ،در مرحله بالثه با اولوالعزم من الرسل هسس که این سادة االنبیداء و ایدن
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پنج نفر هستند .و در مرحله اخیره عهد با رسولاع (ص) اسس که عهد ایها اعهد و
اقو و اعظم و اعزم اسس از کل رسل.
آیه اولی« :وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِیِّینَ میثاقَهُمْ» 1نفرمود مرسدلین .گفتدیم نبیدین اقدل از
مرسلین هستند و اهم از مرسلین« .وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِیِّینَ میثاقَهُمْ» همین؟ خیر ،باالتر
که این مرحله هارم میشود .مرحله اول عهدد بدا کدل مکلفدین اسدس .مرتبده دوم از
رسل اسس ،مرتبه سوم از نبیین اسس ،مرتبه هارم از اولوالعزم من النبیین اسس .بعدد
مرتبه پنجم عهد با رسول الهد (ص) اسس« .وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِیِّینَ میثاقَهُمْ وَ مِنْكَ»
نمونه میدهد .این نمونها که از کل نبیین که در باالترین درجه و قله میثداق اسدس،
«وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُو ٍ وَ إِبْراهیمَ وَ مُوس وَ عیسَ » تمام شد! اگر اینها اولدوالعزم نیسدتند،
پایینتر از اینها اولوالعزماند؟ پیغمبر بزرگدوار مدأمور اسدس کده از پدایینتر از اینهدا در
صبر در دعوت الی اع تبعیس کند؟ پب اینها هستند« .وَ أَخَذْنا مِنْهُمْ میثاقدًا غَلیظدًا *
لِّیَسْ لَ الصَّادِقِینَ» خدا «لِّیَسْ لَ الصَّادِقِینَ عَن صدِ دْقِهِمْ» 2صدادقین ده مبعدوبین ،ده
مبعوثٌ الیهم .مبعدوبین در رتبده اعلدی و بداالتر همدین پدنج نفرندد و انبیداء دیگدر هدم
همینطور« .وَ أَعَدَّ لِلْكافِرینَ عَذابًا أَلیمًا».
«اللَّهُمَّ اشْرَ ْ صُدُورَنَا بِنُورِ الْعِلْمِ و الِِْیمَا ِ وَ مَعَدارِفِ الْقُدرْآ ِ الْعَظِدیمِ وَ وَفِّقْنَدا لِمَدا
تُحِبُّهُ وَ تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ».
«وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ».
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