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 بین رساالتترت فَ
 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

بهین رسهال  رت تهمائده کهه راجهع بهه فَ 19آیه قرار بود که در تتمه بحث راجع به 

 لَكُهمْ یُبَیِّنُ رَسُولُنا جاءَكُمْ قَدْ اْلكِتابِ أَهْلَ یا»بشود. ت قبل بود صحب  اخیره و رساال

 وَ نَهذیرٌ وَ بَشهیرٌ جهاءَكُمْ فَقَدْ نَذیرٍ ال وَ بَشیرٍ مِنْ جاءَنا ما تَقُولُوا أَنْ الرُّسُلِ مِنَ فَْترَةٍ عَلى

تم مائده اس ، هشبرای تفصیل بحث به جزء ششم که جلد  1«قَدیرٌ ءٍشَيْ كُلِّ عَلى اللَّهُ

طور طور عام صحب  کنیم و بعد بهرجوع بفرمایید. اوالً راجع به فترت به 249صفحه 

یا این سستی در مادّه چیزی اس  و یا در  ،فترت و فتور عبارت اس  از سستیخاص. 

کند. مثالً مهاء فهاتر می فرقها یا در اصل مادّه و هیئ  اس ، اینهیئ  چیزی اس  و 

، میانه اس ، بینهابین اسه . گویند؟ آبی که نه سرد اس  و نه گرم اس می به چه آبی

و نه شدت ایجابی. شدت سلبی، سهردی اسه  و شهدت ایجهابی،  نه شدت سلبی دارد

عقل همچنین؛ عقل که فاتر اس ، نه عقلی اس  شود ماءٌ فاتر. می داغی اس ، بینهما

ی اسه  کهه بهه حهد که به حد جنون و سفاه  اس  که جه  سلبی اس  و نهه عقله

 تور اس ، بینابین اس ، سستی اس .فکامل اس ، بلکه دارای  بالغِ عادیِ
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ای وجهود اصهالً فترتهی وجهود نهدارد، میانههها ها؛ گهاهی در رسهال و اما رسال 

نه رسولی باشد و نه رسالتی باشد، اگر تر این اس  که اصالً ندارد، چون مرحله پایین

مهادّه رسهال  و ههم دعهوت رسهال  کهه مهادّه  اس ، همنه رسولی اس  و نه رسالتی 

اصالً به این رسال  رسول اس  و دعوت رسال  که کتاب رسال  اس ، اصالً نیس . 

ولکهن ایهن فتهرت، یعنهی بینهابین . فترت گفتن هم مشکل اس ، ]چون[ اصهالً نیسه 

کنهار  نقصهان بودن یا به تعبیر دیگر سستی که از آن فوران کنهار باشهد یها از نقصهانِ

بخش کنیم و سبر و تقسیم کنیم. گاهی . ما باید این فترت را در رسول و رسال  باشد

اوقات هسه ، چنانکهه البتهه بهوده، بعحهی احتمهاالت اصهالً غلهس اسه ، قسهمتی از 

گاه اوقات نه رسول اس  و کنیم. می احتماالت هس ، ما مجموع احتماالت را عرض

لی نباشهد، رسهال  ههم نباشهد، بها وجهود نه رسال ، این غلهس اسه ، اگهر ههیو رسهو

 یَكُهونَ لِهئَالَّ»ای اسه  کهه قهبالً بحهث کهردیم. مکلفین، برخالف فطرت و عقل و ادله

لِ بَعْهدَ حُجَّه ٌ اللَّهِ عَلَى لِلنَّاسِ بعدالرسهل، ایهن رسهل دو بُعهد دارنهدب یه  بُعهد  1«الرُّسهُ

سهالتی دارنهد کهه رسهال  خود رسول باشد و تبلیغ کند و یه  بُعهد ر رسولی دارند که

 الرسول باشد. پس این غلس اس  که نه رسول در کار باشد، نه رسهال  در کهار باشهد

فتهرت و ههای دارد، یکهی از فرقهایی که فتور در هر دو اس . البته فترت با فتور فرق

روی اسه ، ولکهن فتهرت سسهتی اسه . سسهتی در بُعهد فتور این اس  که فتور میانهه

کند یا نهه، ایهن اسه  می ، بعد اولش که آیا فترت به آن صدقسال رسول و در بعد ر

مرتبهه خیهر، رسهول هسه ، که اصالً نه رسول اس  و نه رسال . این غلهس اسه . ی 

رسهولی خهود  کننهد، رسهول در بُعهد می به سستی کهارها رسال  هم هس ، اما این

سهال . ایهن غلهس کند و رسالتش هم سستی دارد، نه رسول بالغ اس ، نه رمی سستی

 اس  که نشدنی اس  و بعد از مرحله اولی اس . 

کدام فتهور ندارنهد، فتهرت ندارنهد. مرحله سومب رسول هس ، رسال  هس  و هیو

کنهد و رسهالتش ههم می قهدرت در تبلیهغ رسهال  کهاررسول با کمال قوت و با کمال 

کتاب  موجود اس ، خود  هس  و کتاب شریع  هس . خود که بُعد رسولی اس  و

توانهد دوام می شریع  که بُعد رسالتی اس  که اگر رسول از بهین رفه ، بُعهد رسهالتی

 پیدا کند، یا با رسل دیگر یا با معصومین یا با علماء ربانیین، بهاالخره رسهال  کهه در

حجتین بالغتین الهیتین بر مکلفهین اعلی مراحلی که موجود اس ، وجود دارد.  کتاب
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هس ، رسال  هم هس ، نه رسول سستی دارد، نه رسهال  رسول اس ، این اس  که 

 ماننهد ازمنهه رسهل، کهل رسهل،سستی دارد، رسول بالغ اس ، رسال  هم بالغ اسه . 

شان کتاب استقاللی خودشهان نبهود، بهاز کتهاب تمام رسل وقتی که بودند، اگر کتاب

ند، انبیاء کتاب استقاللی قبل اس  که اگر تورات را تحریف کردای بود که مؤید وحی

گیری تحریفاتی آسمانی آنها غلسهای بعد از تورات رسول بودند، رسل بودند و کتاب

اس  که نسب  به تورات بهوده اسه  کهه ههم رسهول حجه  بالغهه بهوده اسه  و ههم 

 رسال  که حج  بالغه اس ، بوده اس . 

، حج  تکلیفیه ربانیه اس  که رسول باشد، رسال  هم باشدترین مراحل این قوی

کند و رسول تقیه ندارد، ضعف ندارد، سستی ندارد، تا آنجا که امکان دارد دعوت می

رسال  رسول ههم رسهال  معصهومه اسه . ههم رسهول معصهوم اسه  و ههم رسهال  

معصومه اس . در مقابل که قبالً عرض کردیم اول که نه اصالً رسول اس  و نه اصالً 

این سهه مرحلهه. هس  و بالغ نیس . یا رسول هس  و بالغ نیس ، یا رسال  رسال ، 

غلهس  دروغ اسه  و مرحله چهارم این اس  که رسهول هسه  و رسهال  نیسه ، ایهن

شهود رسهولی می آن مرحله اول و دوم که غلهس اسه ، رسهول باشهد، مگهر مثلاس . 

رسهول باشهد، رسهال  نباشهد، یها رسهول باشهد، رسهال  را مخفهی و رسال  باشد؟ بی

کند. چنین چیزی اصالً امکهان نهدارد. رسهول غلس دعوت  مان کند، دعوت نکند یاکت

باشد که حج  بالغه اس  و رسهال  نباشهد، بهه ههیو وجهه مهن الوجهوه قابهل قبهول 

رسال  یا رسهول بها رسهال  مخفیهه یها رسهول بها رسهال   هاهره نیس . یا رسول بی

کنهد. اگهر ههم کسهی نمی . چه کسهی تحریهف کهرده؟ خهود رسهول کهه تحریهفمحرّفه

 این هم کناربرد. می تحریف کند، رسول موجود اس  و این تحریف را از بین خواس 

رود. آنچه در میان این چهار احتمال صحیح بود، بودن رسول با رسالتش کهه ههر می

دو حج  بالغه الهیه هستند و سستی و کتمانی و تقصهیری و قصهوری نهه در رسهول 

 اس  و نه در رسال . این مرحله چهارم اس . 

در زمان این زمان ماس ، ه پنجم این اس  که رسال  هس  و رسول نیس . مرحل

ما رسال  هسه  و نقهش معصهوم رسهال  در قهرآن شهریف اصهالتس و در سهن  فرعهس 

فقهس موجود اس ، اما رسول نیس . طوری نیس . البته این مطلب چه زمهانی بهوده؟ 

ال  هسه . سهه زمهان در دو زمان بوده یا در سه زمان بوده اس . رسول نیس  و رس

فترت، در سه زمان فترت، بلکه چهار زمان فترت. در چهار زمان فترت رسهول، یعنهی 

لِ مِهنَ فَْترَةٍ»، «الرُّسُلِ مِنَ»نه البته « فَْترَةٍ»رسول نیس .  رسهول آخهر اسه ، کهل « الرُّسهُ
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فترت. زمانی که از نظر رسول فترت اس ، ولی رسال  موجهود اسه ، رسهول نیسه ، 

هس . اولب بین آدم و ادریس، دومب بهین ادریهس و نهوس، سهومب بهین مسهیح و  رسال 

یا الی یوم  ههور امهام المههدی  م القیاالنبیین الی یومالنبیین، چهارمب بین خاتمخاتم

که نه خود رسول و نه معصومی که خلیفه اوس ، ححور ندارند، اما رسهال  هسه ، 

ن باشهد، بهه وسهیله علمهاء ربهانیین دعوت هس . حال رسال  یا بهه وسهیله معصهومی

باشد، هر چه باشد، باالخره رسال  موجود اس . این چهار فترت رسولی اس . منتها 

رسولی اس  که رسهول های این چهار فترت رسولی با هم فرق دارند. بعحی از فترت

نخورده اسه . ]بها اینکهه[ رسهول ، دسه نیس ، رسال  هس  و رسال  معصوم اس 

، ولکن رسال  روی این فرض بودندنهایی بین زمان آدم و ادریس، رسولنیس . مثالً 

بهرای اینکهه اگهر نهه بوده، تحریفی در کار نبوده اس ، حج  بالغه الهی نبوده اسه . 

برطرف شهده اسه ، پهس بهین بعهد از رسال  سالم باشد و نه رسول باشد که حجتین 

اب بهود بهه آن توضهیحی کهه بود و کتهوفات آدم تا زمان ادریس )ع( که دارای نبوت 

ن بین زمان ادریس و یو همچن عرض کردیم، رسول نیس ، اما رسال  معصومه هس 

بعد دیگر بینهی نهداریم، بعهد از جنهاب نوس، رسول نیس ، اما رسال  معصومه هس . 

ای طور حلقههطور متصهل، بههپش  سرهم، به 1«تَْترا رُسُلَنا أَرْسَْلنا»طور نوس )ع( همین

در زمان ححرت مسیح )ع( وجود داشهته ها زمان و عرض زمین، این رسال در طول 

اند در غیر فتهرت کهه از زمهان نهوس )ع( تها زمهان اس . یا رسول و رسال  با هم بوده

فتهرت از نظهر رسهول ههم نبهوده  عیسی اس . از زمان نوس )ع( تا زمهان عیسهی دیگهر

انبیهاء و رسلی، بعد ابراهیم، ئی و انبیانوس بوده، بعد رسال .  از نظراس ، تا چه رسد 

رسلی، بعد موسی، انبیاء و رسلی، بعد عیسی، قبل از عیسی و زمان عیسهی همچنهین 

کنیم، بعد از عیسی را باید بعد عهرض کنهیم نمی رسلی. بعد از عیسی را فعالً صحب 

صعود مسیح و رسهال  ترین ابتالئات مکلفین بین ترین و سخ ترین و مشکلکه مهم

ما این دو حجه  بالغهه الهیهه را اصهالً در کنیم. می النبیین )ص( اس  که بحثمخات

انهد، رسهال  بین آدم و ادریس رسل نبودهبینیم که نمی تکلیف مفقودهای طول زمان

 سالمه بوده اس . 

 رسال  آدم بوده؟  -

 بله، طوری نیس .  -
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 بوده؟ نبیء -

 رسال  باقی اس . که مدت خاصی و رسول هم بوده، منتها رسولی نبیء بوده  -

 پس بین آدم تا ادریس رسول نبوده؟ -

بینیم، یعنهی فتهرت اسه . برحسهب روایهات نمهی بین آدم و ادریس مها رسهالتی -

عهرض زیادی این فترت اس ، یعنی رسول نیس . اگر رسول باشهد کهه فتهرت نیسه . 

دم و ادریهس، بعهد کردیم ما سه فترت داریم، این فترت اول اس ، فتهرت اولهیب بهین آ

ه محهور بحهث مها در ایهن النبیین کبین ادریس و نوس، بعد هم بین عیسی )ع( و خاتم

 ترین مراحل ابتالئی بوده اس  در فترت رسول و رسال . سومی اس  که سخ 

نخورده، کردیم که رسال  هس ، سهالم، معصهوم، دسه می ما در این شاخه بحث

س ، بین بعد از آدم تا ادریس و بعد از ادریس تا اما رسول نیس . این فقس دو فترت ا

نوس، رسول نبوده اس ، چون فترت اس ، فترت رسل اسه . امها رسهال  بهوده اسه ، 

هم رسهال  بهوده ثم از زمان نوس )ع( تا رسال  ححرت مسیح )ع( رسال  معصومه. 

ی یعنه. نشهداند، هیو فترتهی در رسهل حاصهل اند، رسل تترا بودهاس ، هم رسل بوده

بعد از دو زمان اول فترت رسالتی که زمان اول تمام شد، ادریس آمد، زمان دوم تمام 

طور نهوس بهه سهالِ 950سهال رسهال  داشهتند، بعهد از  950نوس )ع( که شد، نوس آمد، 

ها. منتها اینجا قحهیه رسهال  بهه عکهس اسه ، اند و هم رسال متصل هم رسل بوده

این تقسیم  به   تغییر و تحریف بوده اس .رسل هستند، اما رسال  معصومه دستخو

کنم دق  کنید، ما این تقسهیم را بها فکهر بعهد از رجهوع بهه کهل آیهات و می که عرض

 کنیم. می روایاتی که در این باب اس  عرض

رسیم کهه بهین زمهان نهوس )ع( تها زمهان مسهیح )ع( یها می در این تقسیم به اینجا

ه رسول معصوم و رسال  هم معلوم اسه  کهه اند کرسول و رسال  هر دو با هم بوده

معصوم اس  یا نه، رسول حتمس بوده اس  و بعد از رفتن او رسهال  او تحریهف شهده 

ه، بیهان کهرده اسه . پهس ههر دو شده را رسولی که بعهد آمهداس ، اما رسال  تحریف

س . اگر چنانچه موسی تشریف آوردند و مادامی که ححرت موسی تشریف حج  ه

سی قدرت بر تحریف تورات نداش ، اما موسی که رف ، تحریف شروع شد. داشتند، ک

بهرای اینکهه اما این تحریف حج  بالغه رسالتی را که تورات بود، از بین نبهرد. چهرا؟ 

هها اینآمدند که چه کننهد؟ می یمان، اشعیاء، ارمیا، حبقوق نبی و غیره، اینهاداود، سل

و یا نقیصه یها بیهان نهاقر در تهورات موسهی آمدند که آن تحریفاتی که به زیاده می

را بیان کنند. این بهوده و ها کتاب شریع  اصلیه والی  عزم اس ، این)ع( که سومین 
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برداشتند، این نبوده و گذاشتند، آنجا را غلس معنا کردند. پس جبران شد، حج  بالغه 

 معصومه رسالتی که کتاب اس ، ولو تحریف شده، اما جبران شده اس . 

رحله مهم فترت... البته مها ههم در زمهان فتهرت هسهتیم، فتهرت رسهولی هسهتیم، م

النبیین )ص( تشهریف بردنهد و بعهد از فترت رسالتی نیستیم. یعنی از زمانی کهه خهاتم

ما  1«التَّامَّ ُ اْلغَیْبَ ُ وَقَعَ ِ»آنکه ائمه  اهره رفتند، امام غایب هم غیب  فرمود، وقتی که 

در بُعد رسول و در بُعد معصومین هستیم. امها در زمهان فتهرت در زمان فترت رسولی 

اهلل در قرآن صددرصهد نقهش دارد و نهه کهم دارد و نهه رسالتی نیستیم، رسال  رسول

بحث در کهدام فتهرت اسه ؟ چهون چههار فتهرت داریهم. زیاد دارد الی یوم الدین. اما 

مسیح )ع( صعود  بحث در فترت سوم اس . فترت سوم عبارت اس  از اینکه وقتی که

تحریف انجیل شروع شد، تحریف و تحریهف و تحریهف. یکهی چهارتها شهد، فرمودند، 

انجیل که من در المقارنهات بحهث کهردم، در المقارنهات بهین  113چهارتا بیشتر شد، 

کند، اصالً تورات و می الکتب السماوی  که انسان بین تورات و قرآن و انجیل مقایسه

شهود. در دائرةالمعهارف می ر تهن انسهان راسه واقعس مو بکه انجیل آنقدر غلس دارند 

نویسند پانصد نفر از علمای یهود و می اند که بر حسب آنچه خودشانفرانسوی نوشته

شرک  کردنهد. در ایهن مبحهث کهه در نوشتن این کتاب  -مخصوصس نصاری-نصاری 

هزار غلهس، نظراتهی اسه ، حهداقل صهدآیا در تورات و انجیل اغالطی هسه  یها نهه، 

گویند. این اشهاره اسه  کهه می حداکثر ی  میلیون غلس. شما حساب کنید، خودشان

کنم. حههداقل اغالطههی کههه در تههورات و انجیههل اسهه ، مههی بعههد از المقارنههات عههرض

گوینهد غلهس، تحریهف اسه  دیگهر. و حهداکثر یه  می صدهزار غلس اس . البته آنهها

زار صفحه اس ، ی  میلیون غلس یعنی همیلیون غلس اس . کتابی که فرض کنید پنج

ربع یا خمسش غلس خواهد بود. یا غلس از نظر تعبیر لغه  یها از نظهر تعبیهر جملهه، از 

نظر بیان مطلب که عکس شده، عوض شده، نصف شده، ناقر شهده، اضهافه شهده یها 

 کم شده اس . 

کهه النبیین کنیم، فتهرت بهین مسهیح )ع( و خهاتممهی ما اکنون در این فترت بحهث

ههم النبیین )ص( را باید بعدًا فکر کنیم و بدهیم. فترت بین مسیح و خهاتمجواب این 

فترت رسولی اس ، هم فترت رسالتی اس . چرا؟ رسول که نیس ، بعهد از مسهیح )ع( 

 فعهالً بشهر را بحهث–رسولی که نیامد، ششصد سال در میان مکلفین، بشر و غیهر بشهر 
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بالغه رسولیه نبود. رسهال  کهه انجیهل اسه ،  رسول نبود، پس اصالً حج  -کنیممی

آن در انجیل مسیح اسه   ین رسال ، رسال  مسیح )ع( که نقشتحریف شده اس . ا

که مسیح هم ی  انجیل داش ، بیشتر که نبود، بعد ی  انجیل بیشتر شد و بیشتر شد 

ایهن  ، بعد غربال کردند، ال  کردند، باال و پایین کردند تها چههار انجیهل شهد و113تا 

طالب هر چهارتا هم تناقض دارد. این چهار انجیل هم با یکدیگر تناقض دارند، هم م

کنیم. مهی ی  با همدیگر تناقض دارند. البته ی  اشاره اس ، ما از این اشاره استفاده

توانیم بگوییم درصد آن نسب  به مسیح خیلی خیلهی بهاال اسه ، می و ما انجیلی که

قبول ندارند. اصالً گم شده بود، مخفی کهرده بودنهد، ها یانجیل برنابا اس  که مسیح

آن انجیل و رسالتی که از مسیح هم قبول ندارند. اما ها پیدا نبود. بعدًا پیدا شد و این

صهعود  اند، منتقش در انجیل بود، از قبل از سده اول، از قبل از سهده اولِ)ع( باقی م

مسیح این جریان شروع شد. البتهه  تحریفات شروع شد، بلکه در زمان خودمسیح )ع( 

خواستند این کار را بکنند، نسب  به قرآن نشد، نسب  می در زمان پیغمبر بزرگوار هم

تَْكثُرُ وَ اْلكَذَّابَ ُ عَلَيَّ كَثُرَْت قَدْ»به روایات شد که   فَْلیَتَبَهوَّْأ مُتَعَمِّهدًا عَلَهيَّ كَهذَبَ فَمَهنْ سهَ

بالغهه الهیهه ی آخر. در قرآن نشد، چهون ایهن قهرآن کتهاب حجه  ال 1«النَّارِ مِنَ مَْقعَدَهُ

اس ، الی یوم الدین باید ]باقی[ باشد، چون رسل بنا نیس  دیگر بیایند. رسلی بیایند 

 که جبران کنند، دیگر نیس ، ائمه هم که حد معیّنی داشتند که نیستند، غایب هم کهه

هایی آن احمقگر حج  نداشتیم. بنابراین اگر قرآن تحریف شده بود، ما دیشود. نمی

 هاهر آن حجه  نیسه  یها گویند قرآن تحریف شده یا اگر هم تحریهف نشهده، می که

همه با هم رفیق هستند، رفیق هستند در اینکه اصهالً حجه  ها الدالله اس ، این نی

 طور. طور، روای  هم که آنالهیه در زمان غیب  عصم  وجود ندارد. قرآن که آن

ار سمینار که فرمودید پانصد نفر از اینها گفتند حهداقل صهدهزار غلهس نتیجه ک -

 دارد، باالخره با این غلس چه کردند؟

هیو کار، در آن ماندند. این حجتی اس  علیه خود آنهها کهه بهه ایهن تهورات و  -

شود کاری کرد، مگهر آنههایی کهه ثوابه  و مسهل مات نمی شود استناد کرد،نمی انجیل

اس  که مطلب دیگری اس . ولی مطالبی که تعبّدی اس ، با تعبّهد بایهد پهذیرف ، نهه 

عنوان وحهی تواند اثبات کند، ایهن را بههمی تواند نفی کند و نهمی عقل، نه فطرت، نه

مگهر شهما مکلهف  شود قبول کرد و همین اعتراف اینها دلیل اس  بر اینکههنمی الهی
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نیستید؟ بله، مگر خدا حج  بالغه ندارد؟ بله، کجاس ؟ اینها که نیس ، پس بایهد بهه 

 ما در ابتدای مقارنات همین کار را کردیم. دنبال حج  بالغه بروید. 

 شود. نمی انجیل کوچ  اس ، صدهزار لغ  هم -

این کتب  هزار صفحه اس .مجموع تورات و انجیل. الکتب المقدس  حدود پنج -

هزار صفحه اس ، پنج سفر تهورات اسه ، بعهد اناجیهل اصهلیه، چههار مقدسه که پنج

انجیل، بعد اناجیل فرعیه، انجیل پطرس، انجیهل پهولس و غیهره کهه مها بایهد اینهها را 

 بحث کنیم. 

 ]سؤال[ -

سؤال مهن ها، این را باید بحث کنیم. بایبل تفسیر تورات اس . خود اصل کتاب -

باشهد؟ بهین  الهیه در بهین مکلفهان باید حج  بالغهمگر نه این اس  که  این اس  که

رسول کهه وجهود نهدارد، پهس فتهرت رسهولی النبیین )ص( صعود مسیح و بعث  خاتم

محرّف اس . پس  نقش در انجیل داشته باشد، انجیل اس . رسال  مسیح هم که باید

 الحجتین هستند.  چه کنند؟ پس اینها در حقیق  ساقس

 رسول هم نبوده؟  -

 گوییم فترت به همین معناس . می خیر، اینکه -

 ]سؤال[ -

 إِْذ وَ»که بهر حسهب قهرآن شهریف حواریین مسیح )ع( هیو چیز نبوده اس . آن  -

خهود ما راجع بهه آنهها حهرف داریهم،  1«بِرَسُولي وَ بي آمِنُوا أَنْ اْلحَوارِیِّینَ إِلَى أَوْحَیْ ُ

ولهی اگهر فهرض کنهیم  که با عصهم  سهازگار نیسه ، کردند[] حواریین هم کارهایی

در اینجا رسال  باشد، فرض کنید که حواریین رسل باشهند، ولهی در زمهان « أَوْحَیْ ُ»

مسیح، مسیح که صعود کرد، دیگر تمام شد. حواریین هم عمری داشتند که تمام شهد. 

رسهل فرعهی انقحهاء رسهال  در )ع( و بعهد ههیو چیهزی نبهود. بعهد از صهعود مسهیح 

که اناجیهل اربعهه منسهوب بهه  نفری مسیحی  که حواریین باشند، مخصوصس آن چند

آنهاس ، که بعحی حواریین هستند و بعحی حواری حهواریین هسهتند، مهثالً یوحنها 

حواری اس ، ولی لوقا حهواری نیسه ، لوقها از شهاگردان حهواریین اسه . البتهه ایهن 

 اس  که باید مفصل بکنیم.  بحثی
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رسولی بوده و هم فترت این جریان، در مدت تقریبس ششصد سال هم فترت  بعد از

اما در زمان ما که بیّن رسالتی بوده، بنابراین حج  در کار نبوده اس ، چه باید کرد؟ 

اهلل )ص( ائمهه یکهی پهس از دیگهری آمدنهد، اینهها حجه  وفهات رسهولاس ، بعد از 

رار رسهال  محمدیهه )ص( در اینهها رسولی در بُعد معصوم غیر رسول بودند که اسهتم

)عج( غیب  تامه فرمودند، دیگهر ولکن وقتی که امام دوازدهم  بوده اس . اینها بودند.

خلیفهه معصهوم رسهول، در این حج  بالغه رسولی هم در بُعد رسهول و ههم در بُعهد 

در امهم میان ما منتفی اس . اما ما بسیار غنی هستیم، از کل امم اغنی هستیم. چهون 

هایی تر هسهتند. اوالً شهریع التی که مکلفین باشند، اوالً، ثانیس، ثالثس از ما ضهعیفرس

شریع  ما شریع  کامله الهی ده زمان خاص بوده اس ، که آنها داشتند، شریع  محدّ

اس . هر قدر عقل و علم و فکر و احتیاجات و اجتماعات و نیازها زیادتر   القیام یوم

ضوابطی را مقرر فرموده اسه  کهه علمهای ربهانی بایهد بهر شود، این شریع  قواعد و 

 احتیاجات مردم را رفع بکنند. این بُعد اول اس . اهلل از این قواعد محور کتاب

بُعد دومب کتب انبیاء، مخصوصس از زمان نهوس تها عیسهی )ع( مهورد تحریهف بهوده، 

مهورد تحریهف شده اس . امها قهرآن مها اصهالً می با رسل دیگر جبرانها ولی تحریف

نبوده اسه  تها نیازمنهد بهه رسهلی باشهد یها معصهومینی کهه بهر اینهها الههام شهود کهه 

خیهر، که به زیاده یا نقیصه در قرآن معاذاهلل شهده باشهد، برطهرف کننهد. هایی تحریف

دو حجه  قویهه مها بها کنیم، مهی موجود اس . ما اآلن بین الحجتین القویتین زندگی

به دنبال آنها نرفتیم، تقصیر از ماس . اگر خورشید روشهن کنیم. منتها اگر می زندگی

اس ، ما چشم را هم گذاشتیم و ندیدیم، تقصیر ماسه ، تقصهیر خورشهید نیسه . مها 

تا حاال، تا وقتی کهه ایشهان تشهریف بیاورنهد، زمان غیب  کبرای ولیّ امر )عج( بعد از 

جه  واحهده هسهتیم، صورتس فاقد الحج  هستیم، یعنی حج ٌ واحدة. صهورتس فاقهد ح

 شود و تا امام زمان )عهج( خهتممی اهلل شروعیعنی ثقل اصغر. ثقل اصغر که از رسول

ندارنهد، امها کلمهات آنهها در میهان مها   ههورخودشان بأجسامهم در بین ما شود. می

هستند. مگر مقصود از آمدن امیرالمؤمنین و ائمه دیگهر فقهس حکومه  بهود کهه نشهد 

که نقش این رسال  ختمیه را آن جهاتی که نشد رسهول بهرای  بکنند؟ منظور این بود

شد برای همه بفرماید، تمهام آنهها را در طهول سیصهد و چنهد سهال نمی همه بگوید و

بیان فرمودند و حج  آنها حج  بالغه اسه ، بیهان آنهها بایهد بهه مها برسهد و آنچهه 

ق اسه  و رسیده اس ، حج  بالغه اس ، آنچه نرسهیده اصهالً حجه  نیسه ، اخهتال

 جعل اس . 
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تکلیهف اسه  از نظهر ههای تهرین زمانکنیم که غنیمی ما اکنون در زمانی زندگی

اهلل )ص( متنهس و حاشهیتس در که تمام شریع  رسهولرسالتی و رسولی، از نظر رسولی 

ی  کلمه، ی  نقطه، ی  جلو و عقهب قرآن موجود اس  و قرآن تحریف نشده اس . 

م بحثی اس  که قهبالً کهردیم و بهاز ههم در جهای خهود  آیات در کار نیس . این ه

بسیار مههم های اشاره خواهیم کرد. وقتی که به بحث خاتمی  رسیدیم، یکی از بحث

طور مستمر موجود اس ، حتی اگر ما چشم خود را باز کنیم همین اس . این قرآن به

تهر )ص( غنی اهللمسئولی  خود توجه داشته باشیم، مها از مسهلمین زمهان رسهول به و

اهلل )ص( تر هستیم. چرا؟ بهرای اینکهه زمهان رسهولهستیم، از مسلمین زمان ائمه غنی

پهس همهه قهرآن بهه آنهها کسانی که بودند، آیا همه قرآن نازل شد؟ یه  عهده مردنهد، 

 نرسید. 

ها شودب هدف این نیس  که همه قرآن برای آن انسانمی اینجا ی  سؤال مطرس -

ین اس  که ی  آیه از قرآن را آنها برای رو  و شیوه زنهدگی و رسیده باشد، هدف ا

 .شان داشته باشندبرنامه

مقدار بوده، تا وقتی هم که مردنهد،  گویم ناقر بوده، حد تکیف آنها هماننمی -

کدام اسه ؟ چهه کسهی خواهم بگویم اکمل می هرچه آمد، دیدند و عمل کردند. ولی

قرآن در دو بُعد در دس  آنهاس ، بعهد اولب نهزول، تمام تر اس ؟ آن کسانی که موفق

نازل من عنداهلل اس ، ولکن بهه ایهن ترتیهب موجهود  ،بعد دومب ترتیب. چون بُعد نزول

عد ترتیب هم الههی اسه . بعهد ترتیهب و عد نزول الهی اس  و بُکه نازل نشده اس . بُ

از لحها  بُعهد  تهر هسهتیمتهر هسهتیم. غنیبعد نزول در اختیار ما هسه ، پهس مها غنی

رسالتی، حج  رسالتی محمدیه )ص( نزد ما با دو وجهه الهی و ربانی موجود اس ب 

 اهلل )ص(رسهولوجهه تنزیل، همه نازل من عنداهلل اس ، وجهه ترتیب. درسه  اسه  

شده به وحی این قرآن را به وحی الهی ترتیب دادند، وقتی وفات فرمودند قرآن تألیف

ایهن یکی اینکه  بطور بود؟ از اول دو نه داردولی از اول این الهی در دس  مردم بود،

آن کسانی که در مکه بودند، همه قرآن نازل نشده، وانگهی اگر همه قرآن نازل شهده، 

یافه  و  کمالاین ترتیب ترتیبی که اآلن در دس  ماس  و در اواخر عمر رسول )ص( 

اد کجها بنویسهید، بعهد از کهدام ای که بر پیغمبر بزرگوار نازل شهد، آدرس دآخرین آیه

حرف قبل از کدام آیه، در کدام سوره، این تکمیل شد. و لذا سید مرتحی )رض( آیه، 

اهلل چندین مرتبه قرآن را بر گروهی اقهراء فرمایدب رسولمی بسیار عالی در امالی دارد،

تیبی که طبق تر -ترتیب تنزیل نه-کرد و اینها قرآن را طبق ترتیبی که مرحله دوم بود 
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قرآن را حفظ کردند، نه به اهلل به وحی الهی داده بود، خواندند و حفظ کردند. رسول

شهد، بعهد می ترتیب نزول، به ترتیب تألیف. حتی از اول که آیات در مکه مکرمه نازل

 شهد، اوالً آیهه و آیهات را پیغمبهرمی ر آیه و آیاتی کهه نهازلهمدینه، در تمام مراحل، 

فهالن آیهه، در فرمودب این آیه و آیهات را بعهد از فهالن آیهه، قبهل از یم خواند، بعدمی

سوره فالن بنویسید. که نوشتن قرآن هم به وسیله کت اب وحی و حفهظ قهرآن ههم بهه 

طور نبود که از آغو  بودند، اینوسیله حف ا  وحی، این تنزیل و ترتیب با یکدیگر هم

ل و ترتیب دسه  بهه دسه  ههم دادنهد و اول تنزیل بشود، آخر ترتیب کنند، خیر، تنزی

اهلل )ص( بودند و قرآن را از نظهر تا آخر عمر رسولکه  ییولکن آنهاهماهنگ بودند. 

اهلل بودند، نوشته و از نظر حفظ کل قرآن را حفظ کردند، اینها که تا آخر زمان رسول

از قبل مردند چطور؟ قبهل نبودنهد چطهور؟ پهس مها آنهایی که در وسس بودند چطور؟ 

تر هستیم از نظر بُعد رسولی که بُعهد رسهالتی اسهالمی عبهارت از قهرآن غنیهمه آنها 

 اس . 

و اما بُعد رسولی؛ رسول کهه تشهریف داشهتند، بزرگتهرین افتخهار بهود کهه تشهریف 

شد سهؤال کهرد، ائمهه )ع( همچنهین، ولکهن بیانهات خهود رسهول ناسه  و می دارند و

اهلل )ص( قبل از نزول آیه مائده و قبل از نزول لمنسوخ دارد. مثالً از جمله خود رسو

لُوا الصَّالةِ إِلَى قُمْتُمْ إِذا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا»طهارات ثالث آیه  الهی  1«وُجُهوهَكُمْ فَاْغسهِ

-رأس و رجلین مسح دارد، برحسب تقریبس چهل روای  از طریق ما آخر، که در باب 

 ت در مائهده سهر و پها رااقبل از نهزول آیهه طههار پیغمبر بزرگوار -سنی که جای خود

اهلل ناسه  و منسهوخ شس ، بعد از نزول آیه سر و پا را مسح کرد. پس سن  رسهولمی

سل رأس و رجلین را نس  کرد و مبهدل بهه مسهح رد، غَدارد، قرآن این سن  را نس  ک

 طور نیس . شد. ولی خود قرآن این

 کند؟ می خود سن  ناس  را منسوخ -

خیر، خود سن  ناس  نیس ، در اینجا منسوخ اسه . اینجها ایهن سهن  منسهوخ  -

 اس . درس  اس . 

 ناسخش کجاس ؟  -

 ناسخش آیه مائده اس . -

 خود سن ، سن  را نس  بکند.  -

                                                           

 .6. مائده، آیه 1



12 

 

منسوخ را عرض کردم. ناسه  و منسهوخ بهین الکتهاب و گوییم. نمی نه، ما این را -

 سن  ناس  کتاب نیس .  السن  اس . قرآن ناس  سن  اس ، ولی

 ]سؤال[ -

شهود بعهد از آیهه مائهده نمی آیه مائده نازل شهد،ما سن  بعد از آیه نداریم. اگر  -

چیز دیگری غیر از این از طریق سن  گفته بشود، چون سن  ناس  کتاب نیس ، ولهی 

 ای بود که عرض کردم. سن  اس . این نمونهکتاب ناس  

از نزول آیهه مائهده سهر و پهای خهود را  ه پیغمبر قبلاینجا از کجا دلیل داریم ک -

 شسته؟می

دو دلیل داریمب ی  دلیل این اس  که قبل از اینکه آیه مائده نازل بشود، حکم  -

دومب چهل حدیث که فوق حد تهواتر اسه  گوید. می چه بود؟ همین بود؟ این را حاال

 کهرد. سهومب آیهامی سهلغَدر شیعه و احادیث دیگر در سنی داریم که پیغمبر بزرگهوار 

کنهد و اینهها می دیده باشند کهه پیغمبهر سهر و پها را مسهحها شود اکثری  مسلمانمی

چنهین دههد ایهن اسه . می التحامغسل کنند؟ یکی از چیزهایی که بین شیعه و سنی 

 عنادِ اینچنین متظاهر با پیغمبر داشهتند کههها چیزی امکان دارد؟ آیا اکثری  مسلمان

کنههد و اینههها غَسههل کننههد؟ یهه  توجیههه دارد، می پیغمبههر سههر و پهها را مسههحدیدنههد می

سال آخر رسال  پیغمبر نازل شد،  که اینها تا وقتی سوره مائدهتوجیهش این اس  که 

 دیدند پیغمبر سر را غسهلمی تا سال آخر رسال  پیغمبر، قبل از نزول آیه مائده، اینها

 یه مائده نازل شد، بر همان باقی ماندند. کند، بعد هم که آمی کند، پا را غسلمی

 ]سؤال[ -

کنم. آنهایی که در زمان پیغمبر بودند می نه، آنهایی که در زمان بودند را عرض -

کرد، اگهر مسهح بهوده، چطهور اینهها می چهو دیدند پیغمبر چطور سر و پا را در وضو 

نند؟ پس غسهل بهوده که دیدند، اینها غسل کها گویند؟ یعنی اکثری  مسلمانمی غسل

کهرد،  نسه اس . این دلیل سوم اس . پس غسل بوده، منتها ایهن غسهل را آیهه مائهده 

هها سبیل شهد و اینی ائمه هم به دنبال آن آمدند، چون اینها به دنبال ائمه نرفتند، ال

غسل را ادامهه دادنهد. ایهن توجیهه سهوم اسه ، تفصهیلش را در سهوره مائهده مراجعهه 

 بفرمایید. 

 خره پیغمبر ی  مدتی هم مسح داشتند. باال -

داشتند، ولهی مهدت آن مهدت  حبله، بعد از مائده بله. بعد از نزول آیه مائده مس -

 مختصری بوده، چیزی نبوده اس . این مدت گذشته از اختصار ...
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 چه دلیلی دارید که مدت کوتاهی بوده اس ؟  -

سهوره مائهده آخهرُ مها نزله  برای اینکه آیه مائده در سال آخر نازل شده اسه ،  -

سوره قرآن، سهوره مائهده در سهال آخهر رسهال  نهازل شهده اسه .  114در میان اس . 

قسمتی در مکه، قسمتی در مدینه که آیه تبلیغ هم در حجه  الهوداع نهازل شهد. اینهها 

 کنم و شما حق دارید سؤال بفرمایید، چون مهن اشهارهمی اشارات اس  که من عرض

صفحه راجع بهه  120این را در سوره مائده عرض کردیم که حدود کنم. ما تفصیل می

 ت ثالثه بحث کردیم و بحث تکراری نیس . اآیه طهار

ر چند جه  از کل امم اغنی هستیم و حال آنکه رسول و ائمه تشریف ندارند ما د

که قرآن اسه ، همین قرآن اس ، وجود دارد. رسالتش معجزه آن و رسال  پیغمبر که 

ود دارد، هم ترتیب تألیف، هم ترتیب تنزیل که ترتیب تألیف اصل اسه  صددرصد وج

طور اشاره عهرض کهردم و بیانهات رسهول و طور که بهو ترتیب تنزیل قبل اس ، همان

ائمه )ع( هم، آن بیاناتی که باید باشد و به قهرآن منسهوخ نشهده اسه ، چهون بعحهی 

ه فرمودند، از خودشان اس ، بیانات منسوخ شده اس ، آن فرمایشاتی که رسول و ائم

منسوخ با قید اینکه تقیه نیس ، پیغمبر که تقیه نداش ، بقیه که داشتند و با قید اینکه 

توانیم اینها را پیدا کنیم. چطور؟ بر کتاب عرضه کنیم. وقتهی مها بهر می نشده اس ، ما

ات کند در کهل بیانهمی کنیم، ضوابس کتاب طوری اس  که ما را غنیمی کتاب عرضه

 )ع(، البته آنهایی که منسوخ نشده اس . معصومین 

 بنابراین مها حجتهین را داریهم و در خهدم  حجتهین هسهتیم. کسهانی هسهتند کهه

کهردیم. ابولههب ههم پیغمبهر را زیهارت می زمان را زیهارت گویند ای کا  ما اماممی

مههم گوییم ما ابولهب هستیم، ولی زیارت جسم مطلبی نیس ، زیارت روس نمی کرد،

ولکن وقتهی اویهس بهه مدینهه آمهد، مهادر  اس . اویس قرن پیغمبر بزرگوار را ندید، 

پیغمبر تشریف نداشتند و فهوری ههم برگشه . او  به مدینه آمد، ،برگرددگفته بود زود 

پیغمبهر را در روس زیهارت کهرده  ،پیغمبر را قبل از زیهارت جسهم، زیهارت کهرده اسه 

کننهد؟ می بینند؟ مگهر خهدا را ادرا می مگر خدا راکسانی که معرف اهلل دارند،  اس .

اهلل )ص( اس . زیارت پیغمبر کنند؟ اما باالترین قله معرف  در رسولمی مگر احساس

مقدمه اس  برای اینکه ادب رسالتی آن ححرت را دریاف  کنیم، بیانات آن ححرت 

در زمهان تغیّهب را، اخالق ایشان را، همه در کتاب و سن  موجود اس . بنهابراین مها 

ام زمهان وقتهی امهالبتهه مهم هسهتیم. العصم  طاهره که اآلن هستیم، اغنی مهن کهل ا

شهود، می مزخرفهاتی کهه احیانهس گفتههرود. یعنهی مهی ورند، غنای ما بهاالتربیاتشریف 



14 

 

اهلل اسه ، ایشهان همهه را شود، فتاوایی که برخالف کتهابمی اهللاهاناتی که به کتاب

را داریهم. ها ترین حج کند. ولی از نظر اصل حج  ما قویمی انکند و بیمی برمال

 سهؤال تمهامکنم و عرضهم را بهه همهین تکهرار مهی سؤالی که من عرض کردم و تکهرار

ییهد، در سهوره مائهده، آیهه اوالً ایهن آیهه فتهرت را مطالعهه بفرما کنم این اسه  کههمی

آورید، اگر ایهن را می دس البته جواب را از این تفصیل هم به . 249نوزدهم، صفحه 

ولی فکر بفرمایید بر این مبنا و بر مبنای تفکر در آیه کهه مطالعه کنید، چند بُعد دارد. 

بهین مگر نه این اس  که باید حج  بالغه الهیه رسهوالً و رسهالتس یها احهدهما باشهد؟ 

ی   هم که نقش در انجیهل دارد، نقشهالنبیین رسول که نبود، رسالمسیح )ع( و خاتم

 ر کنید.نداش ، انجیل هم محرّف بود. پس چه باید کرد؟ روی این فک

نَها لِمَها عَظِهیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُهرْإِیمَانِ وَ مَعَهارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَسْاللَّهُمَّ اْش»

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

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»


