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 آلِهِ یعَلَ  وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ  وَ ينَ اْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ

بحث درباره عصمت انبياا  و معصایمين دی ار ا ات. ایان بحاث دارام حلاد مرحلاه 

بعد اول: اصاً  عصامت یعلای  .عد ا تایجابی و  لبی ا ت. مرحله ایجابی دارام حلد بُ

داریام یاا « عصمت»لفظ  ،م ر ل و انبيا حه؟ و آیا در قرآن شریف از برام مقامات عاليه

 شید؟ها معلام عصمت مصطلح ا تفاده میالفاظ دی رم ا ت که از آن

ام. اماا یاادم جا نیشاتهنبی را این 25اند، من و بعد انبيائی که در قرآن شریف یاد شده

باا مرحایم ا اتاد عًماه ببابباایی شارکت  25نبی ما ا تفاده کاردیم. در  26 هست که

لد از: آدم، اباراهيم، هسات نبی عبارت 25را پيدا نکردم. بيست و ششم داریم. اما من هلیز 

می ی، عيسی، محمد، داود،  ليمان، هاید، صاالح، ا اماعيل، ا احاع، یعقایب، یی اف، 

سع، ذالکفل، ذوالقارنين، یحيای، زکریاا، ایایب و ادریس، الياس، یینس، لیط، هارون، الي

 کلم.بعدًا خدمت برادران عرض می ،ادریس. بيست و ششم را من یادم نيست

 ادریس را دو بار ذکر کردید. -
نبی ا ات.  24ادریس را دو بار ذکر کردم؟ باید ببيلم. بله، ادریس دو بار ا ت. پس  -

 دوتا بلب برادران.
 ] ؤال[ -
یا اين بحاث آل یا ين نيسات. در إل ،یا ين ا تإل 1«یَا ِينَمٌ عَلَى إِْل ًََ»بله؟  -

یا ين ممکن ا ات مفارد باشاد و ممکان ا ات ا ت. البته این را هم اضافه بفرمایيد. إل

 ست؟يجمع، این هم یکی تا بعد من مراجعه جدید کلم ببيلم که بقيه ح
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بحاث داریام. نانياب ببيلايم ماا و در اصطًح خیدمان، ماا اوً  « عصمت»راجع به لفظ 

کاه عصمت به معلام مصطلح یا به معلام لغیم، و حاال آنبر ترکيز کليم  بحث را اصً 

قَالَ ًَ عَاصِمَ اْليَیْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّاهِ إًَِّ » در قرآن شریف، ما لفظ عصمت بدین معلا را نداریم.

ت باشد، ماا باه لفاظ عصامت در قارآن عصم )ع( بسم اهلل، اما از اوصاف ر ل 1«مَنْ رَحِمَ

شریف نداریم. علاویلی که در قرآن شریف داریم عبارت ا ات از: ر ایل، مبعایا، اماين، 

، تثبيت، و دو وصف ا ت کاه هدم،  لة الر الة، مطاعمصطفی، ملتجب، مخلَص، نبیّ، 

و در « يْلِا و لِتُْصلَعَ عَلَاى عَ»فرماید: می 39ا ت که در  یره به آیه  )ع( از برام می ی

و یک علیان دی ار کاه آخار عارض کاردم،  «.وَ اْصطَلَعْتُكَ لِلَْفسِ » 41م همين  یره آیه

علیان تثبيت ا ت که علیان تثبيت، تثبيتی که نسبت به ر ال الیای ا ات از تماام ایان 

  شید گفت باًتر ا ت یا جامع این مراحل ا ت.مراحل می

علیانی که ما با  ير تقریبب کامل در آیاات  ازدهدومًحظه فرمیدید برادران که در این 

وصف دوازده علیان که دوازده ما  طفا  و انتجاب و هدایت و تثبيت،ر الت و نبیت و اص

شاید مای البتاه ها نبیده ا ات.پيدا کردیم. لفظ عصمت در این )ع( ا ت از برام مر لين

ک مطلب که در هر کادام ماا این هم ی کرد.از این دوازده علیان التقاط معلام عصمت را 

  هایی داریم بر محیر آیاتی که مربیط به هر یک از این علاوین ا ت.بحث

 ] ؤال[ -
بایرم عصام آن نه عصمت ن یبانی از غرع. ،کلممن عصمتِ ر الت را عرض می -

صیمين گییيم عصمت مععصمت در معلایی که ما می« ًَ عَاصِمَ اْليَیْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ». داریم

 غرع در آب. ازا ت نه عصمت 
 ] ؤال[ -
ماا  .اد معصیمش نکرده بید. عصمت از غرعدخًصه پسر نیح را اگر خدا نجات می -

هفت علیان از برام مکلفين داریم. مراحل روحی، معرفتی، علمی، عملای و کال مراحال 

م م دانياهمرحلاه تاا پيادا کاردیم.روحی که ایجابب و  لبب برام مکلفين هست، ما هفت

م عاليه عصمت ا ت و بيلیما از عصمت کاه پاایين بياایيم دانيه کفر ا ت. مرحله عاليه

تر بيایيم ایمان مطلق ا ات  حاین عدالت مطلقه ا ت. از عدالت مطلقه یک مقدار پایين

  ازد هم با عدالت. به مراتب عدالت و مراحل فسق.ایمان، هم با فسق می
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ین مراحل معرفتی و عملی انسان مکلف ا ات عصامت م أولی که باًترپس مرحله

ا ت و بعدًا عدالت مطلقه ا ت و بعدًا ایمان ا ت. بعد از ایمان، ا ًم ا ت. ا ًمی که 

قَالَتِ اْلاََعْرَابُ آمَلَّاا قُاْل لَامْ تُؤْمِلُایا وَ ل قِانْ قُیلُایا ». ا ت نه ایمان و نفاع ا ت آننه در 

این ا ًم ا ت. بعد از ا اًم، نفااع ا ات کاه  1«لِ اْلإِیمَانُ فِ  قُلُیبِقُمْأَ ْلَمْلَا وَ لَمَّا یَدْخُ

ششم باشد. ا ًمی ا ت که نه تلیا ایمان در قلب داخل نشده بلکاه کفار تماام قلاب را 

 گرفته ا ت. مرحله بعدم کفر ر می ا ت که این هفت مرحله ا ت.

دارام درجاات ا ات، و دو ام ا ات کاه هار کادام گاناهپلجمرحله اولی، درجات  پلج

مرحله آخر که نفاع ا ت و کفر، دو درک ا ت کاه هار کادام دارام درکاات ا ات. ماثً  

کاه درجاات ا ات عصامت ا ات، عصامت دارام درجاات  اممرحلهپلج مرحله أوًم از 

ا ت، یک درجه نيست، بعدًا عدالت، درجات ا ت، بعدًا ایمان مطلق، درجات ا ات، بعادًا 

یا دخیل ایماان در قلاب « وَ لَمَّا یَدْخُلِ اْلإِیمَانُ فِ  قُلُیبِقُمْ»می ا ت که خید ا ًم، ا ً

و اما اگر از این ب ذریم نفاع، نفاع  نزدیک ا ت یا دور ا ت. این هم دارام درجات ا ت.

کاه ماؤملين یکساان نيساتلد، دارام درکات ا ت. ملافقين همه یکساان نيساتلد کماا این

 ، و بعد از نفاع کفر ا ت که کفر هم دارام درکات ا ت.معصیمين یکسان نيستلد

یک کفر ا ت که کتابی ا ت ولکن کافر باإل ًم ا ت. یاک کفار ا ات کاه کتاابی 

کافر باإل ًم ا ت ولی میحّد ا ت. یک کفر ا ات کاه مشارک ا ات. یاک کفار  ،نيست

مرحلاه، پس برام هار کادام از ایان هفات  ها درکات کفر ا ت.ا ت که مُلحد ا ت. این

هر کدام دارام مراحل گینااگین ا ات، یاا  ،مراحلی که مکلفين دارند و اوصافی که دارند

 .باشد ر میکفر حه  و عد کفر. حه کفر نفاقی باشدعد ا ًم، یا درکات در بُدرجات در بُ

 ] ؤال[ -

عصمت، عدالت، ایمان. عصمت، مرحله اولای ا ات. عادالت مرحلاه ناانی، ایماان  -

 ت. مرحله نالث ا 

 بعد از آن حيست؟ -
بعد از این حيست؟ بعد از آن نفااع ا ات. « وَ لَمَّا یَدْخُلِ» بعد از ایمان، ا ًم ا ت. -

ان، العصامة، العدالاة، اإلیما»ام جا نیشتهکليم. من اینحاً عرض می بعد از آن کفر ا ت.

 اشتباه ا ت.« وَ لَمَّا یَدْخُلِ»اإل ًم 

 ؟« اْلإِیمَانُوَ لَمَّا یَدْخُلِ»یعلی  -
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شش مرحلاه خیاهاد « وَ لَمَّا یَدْخُلِ اْلإِیمَانُ»بله، اشتباه حساب از من ا ت. اإل ًم  -

 بید.
 ایمان بعد از عدالت، ا ًم ا ت، بعد از ا ًم، ایمان ا ت. -
یمان ا ت  حین دو ا ًم داریم: یک ا اًم اًخير، آن یک ا ًمی ا ت که بعد  -

اماا  ًیماان را عارض کاردیم.یمان. ما ا ًم قبال ااًک ا ًم بعد یمان ا ت، یاًقبل 

ما کل ایماان را یاک درجاه حسااب  ایمان ا ت. ام ازا ًم بعد اإلیمان یک مرتبه عاليه

کليم. ببيليد کل عصمت، کل عدالت، کل ایمان، کل ا ًم، کل نفااع، کال کفار کاه می

ها ترتياب بحاث این ین هم یک بحث.شش مرحله ا ت، ما یک مرحله را اشتباه کردیم. ا

کلم کاه روم آن مطالعاه بفرمایياد و دقات و مراجعاه ا ت که خدمت برادران عرض می

 کليد.

شلییم و قائل هساتيم حيسات؟ ببيلياد ماا یاک حاً عصمت، عصمتی که ما نیعب می

 مای، در بعادم من دون ا تثلا  داریم نه قصیرًا و ناه تقصايرًا، در بعاد علعصمت مطلقه

، قادرتش مطلقاه، این در غير خدا نيست. خداوناد علماش مطلاق عقيدتی، در بعد عملی،

نه قصیرم هست و نه تقصيرم، خیدپا ا ات، خیدن یباان ا ات، قيایم رحمتش مطلقه. 

ا ت، این عصمت در انحصار حضرت حاق ا ات. و عاصام خداوناد خاید خداوناد ا ات، 

-گیناگین دارند که ما بعدًا بحث میهام بیر نيستلد، معصیمين، عاصممعصیمين که این

مرحلاه بعاد عصامت  کليم. این مرحله که در باب تیحيد بحث شده ولی این به لفظ نباید.

 ر التی ا ت.

 خیدش هم نياز به عاصم برام خیدش ندارد.پس  -
بلابراین ما در مرحله دوم باید بحاث کلايم. مرحلاه دوم عباارت  خیدپا ا ت. ،ندارد -

ده، ملتیا، عصمت محدوده در حدود ر االت. عصامت محادوده در ا ت از عصمت محدو

خیاهد ب یید؟ ببيليد این ر االت الیای کاه ر االت باالیحی حدود ر الت، حه حيزم می

ا ت دارام  ه بعد ا ت: آیا عصمت در بعد ر الت که دارام این  اه بعاد ا ات در بعاد 

کاه بحث ا ت، و لکان آن دی ر عصمت ًزم ا ت یا خير؟ آن هم حیارم و پلجم و ابعادِ

درباره عصامت ر ال، عصامت در بعاد ر االتی  پذیرش هست، عقً ، کتابب و  لتب محیر

 ا ت.

وًم ر االت، عصامت در تلقای وحای ا ات. ار الت دارام  ه جیت ا ت: جیات 

معصیم که ر یل ا ت باید تلقی وحی کلد و وحی را القاا  کلاد. ایان عصامت در تلقای 

کلد به ر یلی از ر ال، این حساب که وقتی که خداوند وحی میوحی به حه حساب؟ به 
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بیر که ر الت کلد. همانا ت، اگر نداند که قابی میا این ر یل بداند که این وحی خد

لفاين، خید را باید بداند، باید بداند که خداوند او را ار ال فرمیده ا ت، از برام دعیت مک

پيغمبار باا مراحال شاید بار ایان وحای مایعبارت ا ت از وحای، وقتای  میاد ر الت که

حجاب یا وحی با حجاب نیم، باا حجااب کاًم، باا حجااب شاجر ، باا گیناگین، وحی بی

حجااب کاه ماراتبش را قابً  اشااره حجااب، وحای باحجاب ملک وحی جبرئيل، وحی بی

وْ مِانْ إًَِّ وَحْيب أَ»کلد با احدم  ت که خداوند تکلم نمیاکردم، که یک آیه در این بحث 

قبً  مفصال ماا بحاث کاردیم. تکارار  1«يُیحِ َ بِإِْذنِهِ مَا یَشَا ُوَرَا ِ حِجَابٍ أَوْ یُرْ ِلَ رَ ُیً  فَ

 کليم.نمی

ه ر االت کاه بیر که باید بداند مُر َل مِن علداهلل ا ات، ماادّحاً، این پيغمبر، همان

ش نيسات، فکار دی اران شاید فکار خایدوحی ا ت باید بداند آنچه در قلب او وارد مای

نيست، فکر ببيعت بشرم نيست، انر اکثریت آرا  نيست، انر محيط نيست، انر جیّ نيست، 

آنچه مربیط به غير اهلل ا ات « ً إله»ها نيست و نيست و نيست انر معاشرت نيست، این

ا خیاهاد غاذآنچه به علیان ر الت، به این علایان، و إً وقتای پيغمبار می« إً اهلل»کلار 

خیاهاد خیاهم با عيالش اگار مایبخیرد باید وحی بشید که ح ینه غذا بخیر؟ معذرت می

که نيست. ایان بعاد ها اید وحی شید که ح ینه بخیاب و حه زمانی بخیاب؟ اینبخیابد ب

کاه تقریارش  ،که عملش ،ر التی نيست. در بعد ر التی در بعد دعیت الی اهلل که زبانش

در یک جیت، و د ت اه فر تلده وحی ا ت در جیت دی ر، م وحی ا ت د ت اه گيرنده

 ،فر اتدمی آنچهفر تد بداند گيرد از خدا ا ت، تا وقتی میاین گيرنده بداند آنچه که می

م أولای در مثلاث ر االت، آن حيزم ا ت که از خداوند متعال گرفته ا ات. پاس زاویاه

 عبارت ا ت از عصمت در تلقی وحی.

 پيغمبر وحی بشید، نداند که وحی خدا ا ت یاا از جاام دی ارو این غلط ا ت که بر 

بیرم کاه ا ات. هماانی ، این حتمب باید بداند، اگر نداند که گمراهی در نقطاه أولاا ت

 درصادایان افکاار گینااگین را صاد بار روم تیانلد دی ران اگر افکار گیناگینی دارند نمی

 صحه ب ذارند.

 .بی نزدیکی بکن یا حه شبی نزدیکی نکنحه ش راجع به نزدیکی هم دارد که مثً  -
 ها وحی نيست.این -
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 1«آیَة  ل  اجْعَْل رَبِّ»گیید در جریان حضرت زکریا که می -

بیر بیر نيست که هماانخیاهيم به بیر کلی عرض کليم. اینا تثلا  ا ت. نه می -

حاه شابی  بایاد وحای شاید، حتماب بایاد درصادکه واجبات و محرمات به بیر کلی صاد 

ها هسات. کماا حتمب باید وحی شید. نخير، بعضی وقت غيره. بخیاب، حه شبی نخیاب و

که در علیم معصیمين، لزومی ندارد معصیم بداند حلد می در  ار و ریاش مان ا ات. این

 ست.، مطلبی نيولی اگر دانست
ر االت، م. آن حيازم کاه لازوم دارد در عصامت کلايما داریم اصل کلی را عرض می

گااه نيسات. خادا  ،مت در تلقی وحی ا ت در بعد ر الت، در ابعااد دی ار گااه هساتعص

بخیاهد و صًح بداند هست، و نخیاهد و صًح نداند نيست. در آن حيزم که به علایان 

م أوًم مثلاث ر االت ا ت، این رأس الزاویه که نقطه درصدضابطه و قاعده کلی صد 

 عصمت در تلقی وحی ا ت. ،ا ت

جاا البتاه این 2«إًَِّ مَا شَا َ اللَّاهُ إِنَّاهُ یَعْلَامُ اْلجَیْارَ وَ مَاا یَْخفَاى * ئُكَ فًََ تَْلسَى َلُْقرِ»

ایراداتی شده، جیاب هم دارد. از خید آیه هم جیاب دارد. ولی آن حيزم که جایاب اصالی 

را  دو کلايم، إقاماا إقارا  مای«  َلُْقرِئُكَ»ا ت این ا ت که  هم اخيرا ت و جیاب مرحله

رود، دش مایدهلد، اما تضمين حفظ نيسات، یااگینه ا ت: گاه مطلبی را به کسی یاد می

کللد که یاادت بماناد. ایان را دهلد و تضمين میمطلب را یاد میگاهی خير، دوبله ا ت  

تیاند مطلبی را به کسی یاد دهاد و تضامين تیاند انجام دهد. هيچ کس نمیغير خدا نمی

 د. این کار الیی ا ت. ربانيت ا ت.کلد که یادش بمان

حه حيزم را؟ إقرا  خداوناد نسابت باه «  َلُْقرِئُكَ»حاً، این بعد دوم ا ت در این آیه 

«  َلُْقرِئُكَ»قرآن ا ت دی ر، در بعد اول، در بعد دوم  لت ر یل اهلل ا ت. حاً در قرآن، 

تضامين حفاظ « فاً تالسَ»فرماید نفرمید. ببلييد، اگر می« فً تلسَ»، «فًََ تَْلسَى»نتيجه 

، نتيجه ا ت. «فًََ تَْلسَى»شید که یادش برود. ولکن کلد که یادت نرود. مینبید. نیی می

یعلی نتيجه إقرا  الیی، این ا ت کاه باه بایر اتیمااتيکی و رباانی بادون اراده و اختياار 

ممکان ا ات  کلد، این غيروحی می )ص( حضرت ر یل، آنچه را که پروردگار به پيغمبر

یادش برود، بر فرض محال اگر هم بخیاهد یادش برود یادش نخیاهد رفت. این در قلب 

                                                           

 .10. مریم، آیه 1

 .7و  6 . اعلی، آیات2
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ام از و اائل بلدد بیرم که قابل امحا  باه هايچ و ايلهوحی نقش می )ص( ر یل اهلل

 کلد و نه به بریق أولی دی ران.می محینيست. نه خداوند 

. «فًََ تَْلسَاى»، نه به خیردمی«  َلُْقرِئُكَ»که به «  َ اللَّهُإًَِّ مَا شَا« » َلُْقرِئُكَ فًََ تَْلسَى»

-ما إقرا  مای«  َلُْقرِئُكَ إًَِّ مَا شَا َ اللَّهُ» بید.همين  ،دادیم حدادهایی که به یکی از جیاب

. آن حيازم کاه خداوناد نخیاهاد إقارا  کلاد باه کلايم خیاهيم إقرا م ر آن را که ن ،کليم

پيغمبار خیاهد إقارا  کلاد آیااتی کاه بار کلد. ولی آن حيزم که مییر یل، خب إقرا  نم

 لت، روایاتی که بر قلب آن حضرت فر تاد، این نتيجاه  در در کتاب نازل کرد و بزرگیار

ا ت. این بعد أوًم ر الت ا ت که در تلقی وحی « فًََ تَْلسَى»اش اش، ربانیاتیماتيکی

کلد هماه که تلقی میلقی وحی ا ت، إقرا ، اینو در حفظ وحی، و نه فقط تلقی وحی، ت

نتيجه، نسيان نخیاهد بید. نه در اصل تلقی نسيان ا ت ناه در بقاا  « فًََ تَْلسَى»بله،  را؟

ایان مرحلاه أوًم  هاام دی ار دارد.متلقی نسيان ا ت، نه در مراحل دی ر که این بحث

  عصمت ا ت که عصمت در تلقی ا ت.

شید کسی در تلقی مطالب معصیم باشاد اماا در إلقاا  می. حیدوم: عصمت در إلقا  و

البته به فرض محاال در معصایمين، آنچاه را کاه خداوناد در إلقا   یی کلد.  ،خيانت کلد

 داناد از بارف خاداو مای درصدکلد صد کلد بر پيغمبر بزرگیار، همه را تلقی میوحی می

 ات آیاا ایان باه ا داند از برف خداو می درصدکلد صد که همه را تلقی می ت، اما اینا

کلد که یادش باشد و تقصير نکلد کلد که یادش نرود؟ تضمين میخیدم خید تضمين می

کاه آنچاه را کاه گاییيم. بعاد دوم حيسات؟ ایندر إلقا ؟ خير، اما بعد دوم را ما داریم مای

بیر همين در بعد ر الت ا ت که در إلقا  هم هم کلد تضمين این مطلبخداوند إلقا  می

 ا ت.

مَا ِ ذَاتِ »هاام بسايار عاالی قارآن شاریف یکی از مثال 1«وَ السَّمَا ِ ذَاتِ الرَّجْعِ» وَ الساَّ

ارتباابش حيسات؟  2«وَ مَا هُیَ بِاْلیَْزلِ * إِنَّهُ لَقَیْلٌ فَْصلٌ * وَ اْلََرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ * الرَّجْعِ

، ظلای الدًلاة نيساتارد، ابیاام نادارد، این قرآن قیل فصل ا ت، گل ی ندارد، گيجی ند

روشلی، بيان و تبياان و نایر ا ات و هادایت ا ات. خداوناد روشن ا ت، در تمام جیات 

 .فرمایدمیزند. خداوند با مثال حقایق را به ما تفیيم مثال می

                                                           

 .11. بارع، آیه 1
 .14تا  11. همان، آیات 2
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ریام. هام دا« رَجَعیم»داریم « رَجَع إلی»رجع دو معلا دارد. حین « وَ السَّمَا ِ ذَاتِ الرَّجْعِ»

دارد رجاع  را قسم به آ مان که این حالت« وَ السَّمَا ِ ذَاتِ الرَّجْعِ» ت. ا جا هر دو معلااین

شاید. کلاد امانااتی را کاه از أرض باه او داده مایمتعدم ا ات، إرجااع می معلیکلد، می

-مایتماامش بر رود،مایاراده الیی ها به آ مان به بخارهایی که از دریاها و رودها و آب

ماند. این  یم زمين ا ت. این آبی کاه خداوناد باه علایان جا نمیدد. یک مثقالش آنگر

بایر نيسات کاه آ امان رود، اینرود پاایين مایاین آب باً مای ، یم زمين مقرر فرمید

رود و پایين باً می ،خيانت کلد ن ه دارد، یک مثقال از این بخار و آب ماندنی نيست. بله

-زمين متصدع می« وَ اْلََرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ»این برام  ما ، «  ذَاتِ الرَّجْعِوَ السَّمَا ِ»آید. می

شاید، نباتااتی کاه در زماين ریزد، زماين شاکافته مایشید یعلی این باران که بر زمين می

 آیلد.شید و نباتات بيرون میشکافته می ، زمينا ت

یل فصل کدام ا ت؟ قیل فصال و قایل واضاح و ق« إِنَّهُ لَقَیْلٌ فَْصلٌ وَ مَا هُیَ بِاْلیَْزلِ»

نيست. آنچه را خداوند فرمیده ا ت  آنقیل روشن و قیل بيان آن ا ت که کم و زیاد در 

ها را، اماناات بخارهاا را، که آ مان، امانات باران یربحاً، همان ر د.همان به انسان می

ب پيغمبار  اما  وحای آ مان قلب پيغمبر حلين ا ت. قلا ،ر اندبیر که هست میهمان

ا ت. این قلب پيغمبر، گرحه از نظر ظاهر زميلی ا ت، و  اکن در زمين ا ات، اماا ایان 

 قلب مربیط به  ما  وحی ا ت. این مياه نازله من  ما  الایحی کاه بار قلاب ر ایل اهلل

دهاد. ر االت ا ات، آنچاه ها را مایدارد و همه آنمینشید یک مثقالش را ن ه نازل می

نبیت ا ت و آنچه مربیط ا ت به کل مُر َلٌ اليیم  ،یل ا ت ر الت نيستمخصیص ر 

ر الت ا ت. یک مثقال از مطالبی که خداوند باه علایان بياانِ للمکلفاين بار  ،و مکلفين

 .داردپيغمبر بزرگیار نازل کرده ن ه نمی

هایی که از آ مان وحای نو اگر این بارا« وَ السَّمَا ِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَ اْلََرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ»

به قلیبی که شایسات ی دارناد از بارام  ،بر قلب ر یل اهلل نازل شده که آیات وحی ا ت

زميلی که شایست ی دارد برام تقبل باران  که زمين شایست ی دارد، بیرتقبل وحی، همان

لَقَایْلٌ  إِنَّاهُ». شایدحاصل میاین جریان  ، در این قلیبی هم که آمادگی دارندکه انبات کلد

، مرحله یاین مرحله دوم که مرحله تحییل ا ت. تلقی مرحله اول« فَْصلٌ وَ مَا هُیَ بِاْلیَْزلِ

 إلقا . ه مرحلهناني

ا ات، تطبياق ا ات،  تلقی و القاا م م وُ طی که بين مرحله، مرحلهینو ط األمر

، خید متخلاق عمل کلد، آنچه را خداوند به او وحی کرد، خید بداند، خید معتقد شید خید

گردد و خید عمل کلد. اول خید ا ت بعد دی ران، تا خید  اخته نشید دی ران معلا ندارد، 
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یَا »؟ حيستاین برام  1«إِنَّ لَكَ فِ  اللَّیَارِ  َبْحب بَیِیً » :خیانيمحلانکه در  یره مزمل می

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ اْلقُرْآنَ  * أَوِ اْنقُْص مِْلهُ قَلِيً  نِْصفَهُ * قُمِ اللَّيْلَ إًَِّ قَلِيً  * أَیُّیَا اْلمُزَّمِّلُ

ها برام حيست؟ حرا باید پيغمبر بزرگیار باا آن این 2«إِنَّا  َلُْلقِ  عَلَيْكَ قَیًْ  نَقِيً  * تَرْتِيً 

تارین میاقاع کاه مقام شامخ معرفت و عبیدیت، و عمل، تکليف زائدم ا ت که در  خت

که قرآن باشد. حرا؟ برام این ت برخيزد و مشغیل قيام ليل باشد، مشغیل خیاندن شب ا

 باید درآمدش نيز بيشتر باشد. ،خرج او بيشتر ا ت. هر کسی خرجش بيشتر ا ت

تقرب إلی اهلل بایاد بيشاتر از هماه  عبیدیتی و بليه درآمد پيغمبر از نظر بليه معرفتی و

لا  ابح شا« إِنَّ لَكَ فِا  اللَّیَاارِ  َابْحب بَایِیً »ن، باشد  حین مُر َل ا ت به  یم هم ا

در روز « إِنَّ لَاكَ فِا  اللَّیَاارِ»دریا نبید،  ، پيغمبر شلاورِنيست، شلام در دریام جده نيست

که روز دعیت ا ت و باید در اقيانیس متًبم خيلی و يع که غرقای در آن بسايار زیااد 

حيیانيت، تقصير و قصیر در آن زیاد ا ت، شاما و شییت و  جیالتهام شدههستلد، غرع

إِنَّ لَكَ فِ  اللَّیَارِ  َبْحب »باید در این اقيانیس میاج مکلفين در کل عالم تکليف شلا کلی، 

حااین  اابح بییاال دارم بلااابراین تساابيح بییاال هاام بایااد داشااته باشاای. اول « بَاایِیً 

بالمعروف و ناهين از ملکر حلين ا ت تاا  بعد  اختن دی ران. در آمرین ،خید ازم ا ت

 ها دارام مقام عصمت باید باشلد در این  ه بعد.حه ر د نسبت به ر ل که آن

عد عد تطبيق وحی، که بُعد القا  وحی و بُعد تلقی وحی، بُپس عصمت  ه بعد ا ت: بُ

، پياامبران ،  التبم ا ات، عقاً ، کتابابعد بين المرحلتين ا ت. این  ه بعد مسلّتطبيق بُ

-، این باید آنچاه را مای)ع( ر الت باشلد مثل آدم مراحلترین لی در نازلبزرگیار الیی و

گيرد همان را تحییل دهد. کم نکلد، زیااد نکلاد، شاما مًحظاه کلياد بارام تثبيات ایان 

را نسبت باه بزرگتارین پيغمباران کاه نسابت باه او  گمانکه کسی این مطلب، برام این

وَ لَایْ تَقَایَّلَ »ب یید، خداوند نسبت به پيغمبر فرمایده:  ه ا ت که خًفبزرگترین ا تحال

، لی یقیل نيسات، «تقیَّل»یکی « لی»دو امتلاع ا ت، یکی « لی»این  3«عَلَيْلَا بَعْضَ اْلََقَاوِیلِ

باید پرت بشید از پيغمبارم تاا حيازم را  معاذ اهلل )ص( ا ت، خيلی پيغمبرتفعُّل « تَقَیَّلَ»

کاه باا یماين  بیرهماان« وَ لَیْ تَقَیَّلَ عَلَيْلَا بَعْضَ اْلََقَاوِیلِ لَََخَْذنَا مِْلهُ بِااْليَمِينِ»د. جعل کل

ان يختيم، با همان یمين قدرت، ماا او مقام ر الت بر قدرت و با یمين رحمت، ما، او را به

                                                           

 .7. مزمل، آیه 1
 .5تا  1. همان، آیات 2
 .44. حاقه، آیه 3
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گییاد. د مایزند مانلد دی ران متلاقض ا ات. متضاااندازیم. حرفی که میرا از ر الت می

 در ت نيست. درصدحرف صد 

وتين ر الت و وتين را ت ییی و وتين  1«نُمَّ لَقَطَعْلَا مِْلهُ اْلیَتِينَ* لَََخَْذنَا مِْلهُ بِاْليَمِينِ »

ماا از او  ،مربیط به وحی ا ات درصدهام که صد بيانی و تمام را تیروم و را ترا ت

ندارد که پيغمبار بزرگایار الیای در آن بااًترین مقاام، امکان « وَ لَیْ تَقَیَّلَ»خیاهيم گرفت 

کاه زناد. حارا؟ بارام اینهرگز امکان ندارد که تقیّل کلد، اما خدا این حرف را برام ما می

گیید مِن علداهلل ا ات، گیید. هر حه میخيال نکليد که پيغمبر از پيش خیدش حيزم می

و در  ا ات در  الت قایلی  االت اوا ت البته، مربایط باه راو هر حه مربیط به ر الت 

  لت عملی و در  لت تقریرم غير ممکن ا ت که آن را عیض کلد.

عدم عصمت ا ت که هلد ه ر الت دارام  ه زاویه ا ت که زاویه این، معلام  ه بُ

این مربیط به مقام ر ل به بایر  تطبيق وحی ا ت.و زاویه تلقی وحی، زاویه القا  وحی 

لکن اصیً  اگر کسی خادا را و ،نابت کليم؟ مقدارم عرض کردمکجا کلی. حاً، این را از 

امامت یعلی حه؟ پاس  ،قبیل ندارد ر الت یعلی حه؟ معاد یعلی حه؟ پيغمبر را قبیل ندارد

بعد اول را باید قبیل داشته باشلد، خدا را قبیل داشته باشلد. خدا را قبایل داشاته باشاد و 

ادله ربیبيت قبیل داشته باشد، کسی که خدا را قبیل دارد  بعد ر الت را، هم الزامب به الزام

شید خداوند بارام این ر الت، حه وضعی باید داشته باشد؟ می ،پس ر الت را قبیل دارد

هدایت مردم که فطرتشان کافی نيست، عقلشاان کاافی نيسات، درک فطارم و عقلای و 

ماند، تقصيرًا به می هاکافی نيست، شیرائی هم کافی نيست، بلکه ضًلت علمی شخصی

ا ات، دو حلين، اآلن که تقصير نيست. اگر ر ال نيایلاد دو بعاد جام خید، و قصیرًا هم

ر ااًت الیای قصایرها را  ظلمت قصیر و ظلمت تقصير. ظلمت در ميان مکلفين هست 

کلايم از باين يار قصایر مایتعب هاااز آنهایی که ها و ناکامیکلد، آن نار اییبربرف می

تیانيم. جلیم تقصيرها را هم، با بيان و حکمت و که ما نمی را کلد، آنچهبيان می برد،می

 گيرد.میعظه حسله می

بلابراین خدا را که پذیرفتيم و ر الت را نيز پذیرفتيم و دانستيم که عقل ما و فطارت 

ما نيسات، ماا  درصدشیرائی کافی از برام اداره صد در بعد ما و علم ما در بعد شخصی و 

هام تقصيرم و تخلفاات هام قصیرم، جیالتهام عمدم و جیالتا ن یبان از جیالتر

فر تد باید جبران این مطالب را بکلد. حقادر جباران کلاد؟ نيست، بلابراین خداوند که می

                                                           

 .46و  45. همان، آیات 1
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درصد جبران حيست؟ ببيليد، در بعد قدرت و علم فر اتلده و رحمات فر اتلده، درصاد را 

کلد، هر مقدار عاالم ا ات، ن مینائب معيّ تقیا،م عادل بافیمد، اگر یک نفر عالیانسان م

 درصادصد  اما تر هست.هر مقدار عادل ا ت، در فر تاده او هم همين نقش در بعد پایين

اما اگار کسای کاه  .نيست درصدصد  ، ولیتقیا ا تعالم نيست و با درصدصد او نيست. 

علام  برحمت ا ت، بلابراین تمام بتمام ،قدرت ا ت بعلم ا ت تماممامب ت ،فر تلده ا ت

یان ر ایل. ایان ر ایل رحمتش باید مصرف بشاید در فر اتادن ا بقدرت و تمام بو تمام

حلين، و در بعد نه قصیرًا و نه تقصيرًا. در بعد تلقی معلیم و در بعد القا  هماشتباه ن یید  

لماب، و حاه و ط که بعد تطبيق ا ت و عمل کردن خیدش ا ت، حه تطبيق عقيدتب و ع

 تطبيق عمً ، تطبيق یعلی انجام دادن، این باید باشد.

که ما خدا را شلاختيم و فیميدیم ر الت ًزم ا ت باید بدانيم که خدا پس صرف این

شید بفر تد. خدا ر یلی را بفر تد که بعضی مطالب یادش برود. یا نمی دارمشکلر یل 

، بعضی مطالب را زیاد کلد، بعضی مطالب را عمدًا ن یید، یا عملش بر خًف باشد احيانب

کم کلد، ن فته را ب یید، گفته را ن یید، اشتباه کلد، اگر خدا ایان کاار را کلاد، یاا معااذاهلل 

که ر الت رحمت ا ت. ر االت ا ت و خائن ا ت، و حال آن مطلقه جاهل ا ت یا عالم

و برام علایت به بلدگانی  ربانيه علیان رحمت ربانيه و ربانيت رحمت دارد، برام عطیفت

کاه خادا ناه این ،جا کاه امکاان داردکه گمراه هستلد از  رگردانی نجات پيدا کللد، تا آن

 تیانلد به این مرحله بر لد.هم نمی انبشیند. خدا بشیند که پيغمبر

در بعد ربیبيت و الیهيت که معلا ندارد. نخير، در بعد امکان کسانی که مکلف هستلد، 

یرم از بين برود، خطاهام تقصيرم از بين برود. ملتیا از بين رفتن اول صد خطاهام قص

شاید جاا کاه مایا ت، قصیر از بين برود، از بين رفتن دوم که تقصير ا ات تاا آن درصد

ها تقصاير را دارناد. بلاابراین اگار خداوناد تقصيرها از بين برود  حین اختيار هست بعضی

در بعد دوم، در بعد  یم، یا در دو بعد یا در  ه  ،عد اولر یلی را بفر تد و این ر یل در بُ

این ببعب برگشت به  داشته باشد یا جیل داشته باشد، بعد، این خطا داشته باشد یا خيانت

خاًف عادالت کلد، یعلی جیل نسبت به او معاذاهلل، خيانت نسبت به او معاذاهلل، خدا می

قً  ما که خدا را باور کردیم و ر االت مِان حین حلين ا ت، پس عنسبت به او معاذاهلل، 

 حلين باشد.  را باور کردیم، ر یل باید علداهلل

ها کافی ا ت بارام انباات ما در قرآن شریف دوازده علیان داریم که هر یک از علیان

این را مجدد آقایان تیجه بفرمایيد. در کل آیاتی که مربایط باه ر ال  این  ه بعد ر الت.

قَالَ ًَ عَاصِمَ اْليَیْمَ مِنْ أَمْرِ »لفظ عصمت در قرآن نداریم. عاصم داریم ا ت عرض کردیم 
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دارد که آن هم عصمت نيست، خداوند ن ه می 1«اللَّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ اللَّاسِ وَ». غيرهو « اللَّهِ

مردم حلين و حلان نکللد. اما عصمت به آن معلایی که ما اعتقاد داریم باه لفاظ عصامت 

دوازده معلا در قرآن شریف در آیات گیناگینی از برام کال انبياا  در  البته نيست. در قرآن

در  )ص( عد، از برام خصیص خصیص انبيا  از قبيل می ی، عيسای، خااتم اللبياينیک بُ

 .فیميمابعاد مختلف، ما دوازده علیان داریم که عصمت را می

 ] ؤال[ -
 .دريگرد، ما را هم میيگآن معصیمين را می -
 بسيار خیب. معصیمين حتمب هستلد دی ر؟ -
خیاهيم که شامل معصیمين فقط بشاید ناه این حه حرفی ا ت؟ ما دليل خاص می -

 شید.انبيا  را هم شامل می« بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ»غير معصیمين، و إً 
 2«ْترَىأَرْ َْللَا رُ ُلَلَا تَ»ر یل ا ت که مقدارم بحث کردیم. ر الت الیی  هایکی از آن

، به ، آیا خداوند قدرت ندارد که ر یلی که جلیم خطام او را ب يرد و خطا نکلد«أَرْ َْللَا»

بفر تد؟ قدرت دارد یا ندارد؟ اگر قدرت ندارد که این خدا نيست، و اگار قادرت  الییاراده 

 ایان تمام جیاات کماال، مطلاق ا ات، در ،دارد و رحمت هم که دارد و علم هم که دارد

نقصان در بعد ر الت، در بعد الیهيت که کسای إلاه  این ر یلفر تلد اگر که می ر یلی

نيست. اگر ر یل، نقصان در بعد ر الت یا تلقی وحی یا عمل به وحی یا القاا  باه وحای 

نمایلده هار کسای،  .کلد  حین ر یل او ا تاین نقصان برگشت به حق می ،داشته باشد

اش اش جاهل ا ت، عالم ا ت نمایلدهت، نمایلدهنمایلده او ا ت، اگر شخصی جاهل ا 

 ها ت و علایت مطلقا هعالم ا ت، به اندازه علم او. اگر علم مطلق ا ت و رحمت مطلق

وَ مَاا أَرْ َاْللَا َ إًَِّ رَحْمَاة  »پس بایاد نمایلاده او نشاان بدهاد رحمات مطلاق او را،  ،ا ت

وناد اراده دارد در شاخص ر ایل اهلل و در للعاالمين کاه خدا بایاد ایان رحماة  3«لِْلعَالَمِينَ

دعیت ر التی ر یل اهلل در حياتش و بعد از حياتش إلی ییم القيامة نقش ببلدد، این خطا 

و زحماة  ا ات، زحماتش بيشاتر ا ات، بارام  نيسات، رحماة  در او نباید باشد و إً رحمة 

گر ر ایل بيایاد و اشاتباه ام، اما اکه اگر ر یل نياید و من اشتباه کلم من اشتباه کردهاین

ایان زحمات به اشاتباه انداختاه ا ات.  او را یعلی خدا اشتباه کرده ا ت. یعلی خدا ،ب یید

                                                           

 .67. مائده، آیه 1
 .44. مؤملین، آیه 2
 .107. أنبيا ، آیه 3
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در بعاد  و از ایان قبيال. 1«وَ لِاذ لِكَ خَلَقَیُامْ»یاا « وَ مَا أَرْ َْللَا َ إًَِّ رَحْمَة  لِْلعَالَمِينَ»ا ت. 

ب باید در این  ه بعد، البته ابعاد دی ار، بيليم که این حتمر الت وقتی ما حساب کليم می

این باید که حتماب  درصد، در این  ه بعد که به علیان ضابطه کلی صد احيانی ا تابعاد 

 معصیم باشد.

رِینَ وَ »مبعیا: بعث در قرآن شریف  کانَ اللَّاسُ أُمَّة  وَاحِادَ   فَبَعَاثَ اللَّاهُ اللَّبِيِّاينَ مُبَشاِّ

خر. از این قبيال آیاات. بعاث ان يخاتن ا ات دی ار، ان يخاتن در مقابال إلی آ 2«مُْلذِرِینَ

وَ اتَّبَعَ هَیَاهُ وَ كَانَ أَمْرُهُ » 3«وَ ل قِلَّهُ أَْخلَدَ إِلَى اْلََرْضِ وَ اتَّبَعَ هَیَاهُ»ها و رکیدها ا ت. خمیل

 ا خمیل تقصيرم ا ت یا خمیل قصیرم ا ت.این خمیل ا ت، ی 4«فُرُبب

جا که امکان دارد باید حرکت إلی اهلل کلد دی ار، بایاد  االک فای تا آن اصیً  مکلف

 حرکت، معرفت، خداپر تی، تیحيد و غياره، ایمان یعلی صً ا بيل اهلل باشد، این حرکت، 

تمام مراحلی که شما حساب کليد، مراحل خيرم که از برف حق  ابحانه و تعاالی ا ات 

 یم اهلل ا ات ه يست، حرکت ا ت، حرکت بگرد نيست، رکید نرکید در آن نيست، عقب

در بعد معرفت ا ت، در بعد عبادت ا ت، در بعد عمل ا ت، در بعد شخصی ا ت، در بعد 

 ها همه حرکت ا ت.اجتماعی ا ت، این

گاردد، ارتجااع ا ات، ها کُلد ا ت یا نيست، یا به عقب برمیملتیا بدون ر ل حرکت

بعاد هام اگار جلای رفاتن ا ات، جلای رفاتن در  ،ا ات نیعب ارتجاع ا ت، و بعد هم نبات

ها ا ت، در ا تبدادها ا ت، از این مثلث کاه ها ا ت، در هیسشییات ا ت، در حيیانيت

را خداوند اراده کرده ا ت. که حرکت به  یم کمال،  رابعهم مرحله ،ا ت ب ذریم نالیا

ه کسی باید بدهد؟ خادا هلل ا ت. این حرکت را ح العمل به  یم معرفة اهلل و عباد  اهلل و

باید بدهد. خداوند در فطرت ما نيروم حرکت گذاشته ا ات، کاافی نيسات، در عقال ماا، 

، کاافی نيسات، هااهاا، تعقلملیام وحی، کافی نيست، در علمکافی نيست، در شیراهام 

کاه  بایرم« صرط الطعاام ابتلعاه»کلد حرکت را تا صراط المستقيم باشد. نمی درصدصد 

ملحرف نشاید، بلاابراین بعثات، آن هام بعثات  ،در ت ب يرد را راه اگر آن ملحرف نشید،

کلی، ما به اندازه قدرت معرفتی کلم، یک مرتبه شما بعث میاهلل، یک مرتبه بلده بعث می

 نيست. ،کليم. بيشتر از آنچه داریمخیدمان بعث می

                                                           

 .119. هید، آیه 1
 .213. بقره، آیه 2
 .176. اعراف، آیه 3
 .28. کیف، آیه 4
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هاام زميله ان يزه کلد دران يزد، ان يزشی ایجاد میکلد، میوقتی که خداوند بعث می

 ،جاا باشادکه با این ان يزه  بيل اهلل را در ت بی کلد. اگار خطاا در این فطرم و عقلی

ایان آیاات بعاث، مراجعاه  د. یا جیالت ا ت یاا خيانات ا ات.کلخطا برگشت به خدا می

  بفرمایيد.

: 610 ه، آیادر  یره مبارکه شعرا ،  یره بيست و ششام 1«إِنِّ  لَقُمْ رَ ُیلٌ أَمِينٌ»امين: 

یک کلمه تکرار نيست، ببيليد،  ز نیح گرفته ا ت تا بعد. ببيليد،ا «یُمْ أَخُیهُمْ نُیحٌإِْذ قَالَ لَ»

 إِْذ»خاًف فصااحت ا ات. ه خًف بًغت ا ت. بابه بعضی از جاها اگر تکرار نشید این 

إِْذ قَالَ لَیُامْ أَخُایهُمْ هُایدٌ أَ ًَ »«. ينٌأَم رَ ُیلٌ لَقُمْ إِنِّ *  تَتَّقُینَ ً أَ نُیحٌ أَخُیهُمْ لَیُمْ قالَ

إِْذ قَاالَ لَیُامْ أَخُایهُمْ صَاالِحٌ أَ ًَ »هماين  ایره.  125آیه « إِنِّ  لَقُمْ رَ ُیلٌ أَمِينٌ * تَتَّقُینَ

لُیطٌ  إِْذ قَالَ لَیُمْ أَخُیهُمْ. »143عين تعبير همين ا ت. آیه « إِنِّ  لَقُمْ رَ ُیلٌ أَمِينٌ * تَتَّقُینَ

إِنِّا  لَقُامْ  * إْذ قَالَ لَیُمْ شُعَيْبٌ أَ ًَ تَتَّقُینَ. »162آیه « إِنِّ  لَقُمْ رَ ُیلٌ أَمِينٌ* أَ ًَ تَتَّقُینَ 

 .178م آیه« رَ ُیلٌ أَمِينٌ

لَقَدْ كَانَ لَقُمْ فِ  رَ ُیلِ اللَّهِ أُ ْیَ ٌ حَسَالَةٌ لِمَانْ : »21م آیه 23بعد به بیر کلی،  یره 

امانات حلاد نایع « رَ ُایلٌ أَمِاينٌ»ببيلياد،  2«كَانَ یَرْجُی اللَّهَ وَ اْليَیْمَ اْلآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيارًا

، اما قدرت، مطلقه نيست. امين ا ت، اما اگر کسای اوقات انسان، امين ا ت یا ت: گاه

باه اماانتش ضارر  ،را برد و این قاصر بید و مقصر نباید یآمد بر او غلبه کرد و مال امانت

صاد  کلاد، ولکان اماناتکه خيانت نمایزند، امين ا ت، ولی اميلی ا ت که ولی ایننمی

قاصر ا ت. اما آیا خدا قاصر ا ت؟ خید خداوند که امين ا ت  او نيست، حرا؟ حین درصد

یک در ميلياردها، یک  ولی از نظر علم و از نظر قدرت و از نظر رحمت، هيچ امکان خيانت

 عد الیهيت و ربیبيت.یایت در او هست؟ خير، در بُندر بی

بعث مبعینين نيز حلين ا ت. وقتی ر یل از برف خادا عد در بُعد ار ال ر یل و در بُ

ن، عطار امين، کلاس امين، آن نه رجلٌ امين، بقال امي« إِنِّ  لَقُمْ رَ ُیلٌ أَمِينٌ»گیید که می

إِنِّا  لَقُامْ رَ ُایلٌ »قصایر کاه دارد، ولای امانت در بعد خیدش ا ت که تقصير هيچ، امنِ 

من را خداوند فر تاده و من را امين در ميان خلق قرار داده ا ت، خدا کسی را صد « أَمِينٌ

دهاد کاه تقصاير نکلاد هايچ، قصایر هام در بعاد باً  امين در ميان خلق قرار می درصد

                                                           

 .107. شعرا ، آیه 1
 .21. احزاب، آیه 2
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ر بعد تبليغ، این بعد  ایم ر التی نداشته باشد، در بعد عمل نداشته باشد، در بعد فکر و د

 کليم.بعد، ابعاد دی رم ا ت. ابعاد دی ر را فردا بحث می ا ت که امين ا ت.

کلم آقایاان بار روم آن فکار کلياد. آن مطلاب ایان من مطلب دی رم را مطرح می 

 ؤالٌ من األ ئلة العظام: کيف یعصم ربلا و یصطفی و یلتجب و یلتخب و یبعث » ا ت:

از ازل، آدم بلاا ا ات  خدا «.ربلا اشخاصب خصیصب، هل لعملٍ عملیه؟ ًو یر ل و یَتمن 

هاا عملای پيامبر آخر باشد. عيسی قبال اآلخار باشاد، ایان )ص( باشد. محمد اولپيغمبر 

وَ »کان صبيب قبل بلای  الحلام  )ع( یحيی» 1«وَ آتَيْلَاهُ اْلحُْقمَ صَبِيّب»اند؟ باًتر از این کرده

لماذا آتاه الحکم؟ هل أجبره علی العصمة؟ حتی یؤتيه حکم العصمة و  «ْقمَ صَبِيّبآتَيْلَاهُ اْلحُ

 «.الر الة؟

ایم. ولی حاً باید بيشاتر در هایی داده ؤال ا ت دی ر، بارها هم شده و ما هم جیاب

ب ییاد  بایراینکليم و در جیاب هم بيشتر فکر کليم. البته کسی ممکن ا ات   ؤال فکر

به او تکليف هم کرد که در بعد ر االتی  ،خص را که مبعیا به ر الت کردخدا این شکه 

عرض کردیم، ولای ایان کاافی این را تی باید کار کلی. ولی این کافی نيست. قبً  هم ما 

 نيست. درصدولی کافی صد  ،کلدنيست، مقدارم قانع می درصدنيست، کافی صد 

هاا قارر فرماید، ایان انبياا  کاه باه آنجا شما فکر کليد که خداوند کاه انبياا  را ماین

یحيای حيسات؟ بعاد العمال  ،ا ات؟ اگار بعاد العمال عصمت دادعصمت داد، بعد العمل 

وقتای کاه پيغمبار شاد  شید، باید او را معصیم کللاد.میکه وقتی پيغمبر این عصمت داد؟

کلد. اعمالش معصیم ا ت، افکارش معصیم ا ات، علماش معصایم کارهام پيغمبرم می

تبليغش معصیم ا ت، عصمت از اول بایاد بيایاد، و بعادًا ایان باً  وحای و مایاد  ا ت،

 ن فکر بفرمایيد.ایآقایان بر روم  بياید. )ع(ر التی برام انبيا 

بعد، ما در این بحث نبیت، حلد رشته داریم: یاک رشاته انبااتی و یاک رشاته  البی. 

فای األبعااد الر االية  عصام اللبياين ،إنبات عِصَمِ اللبيين عقً ، کتابب،  الة »انباتی رشته 

نابات  درصداگر این صد  این را داریم.« الثًا، تلقّی الیحی، العمل بالیحی و إلقا  الیحی

، مياردا ت تا وقتی کاه میر یل  بدون هيچ تخلفی، ملتیا کجا؟ از وقتی درصدشد صد 

کاه محایر بحاث عصايان کارد. آن آدم قابً  2«وَ عَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَیَى»قبل را کار نداریم. 

 «ثًاالا ن معصیمب فای أم المراحالملذ بدایة الر الة حتی المیت، ً بد أن یکی»ا ت 
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نابات شاد بلاابراین ماا یاک دليال  درصداگر این مطلب صد کليم. بحث می این را داریم

رم انسان مببالفعل داریم که اگر از آیاتی یا از روایاتی، ذنب، عصيان، تقصير، تخلف از پيغ

فیام نداشاته د که این آیه از آیات متشابیات ا ت مثً ؟ اگر خيلای مشاهده کرد باید ببيل

کالم، در خید آیات بلده فکر کردم باز هام فکار مای ،، اگر در ت در آیات فکر کليمباشيم

ام در قرآن شریف ما نداریم که عصيانی برام پيغمبرم در زمان نبیت نابت کلاد هيچ آیه

 مربیط به ر الت باشد. :به ر الت باشد. این قيد را تیجه داشته باشيد که مربیط

ها را ندارید. خیدم تحمال نادارم کاه مطالب دی رم هست که حاً تحمل شليدن آن

هاام ماا اصاً  نيسات. ها در حیزهب ییم. این را بعدًا عرض خیاهيم کرد. حین این بحث

شایند، باه قایل ها اصاً  وارد نماین بحثهام قرآنی که نيست، در ایهام ما حیزهحیزه

ام دی ار خیاناده باید، ام بارام بلباهها برام جیّال ا ت، یک آیه قرآنی را بلباهبعضی

هاا را ماا بایاد حسااب گفته بید که روضه نخیان، این کتاب برام علما نيست. این بحاث

، آنچاه را گفتلاد و کليم. بيایيد از اول قرآن را مطالعاه کليادکليم که حاً داریم بحث می

-اند و نیشتهاند، اگر هم گفتهنلیشته و اندآنچه را نیشتلد و آنچه را حه کردند، اوً  ن فته

 خیرد.هر یک از دی رم نقل کرده ا ت و به درد ما نمی ،اند

کاه خیاهيم تحقيق کليم که آیا بر محیر فطرت و عقل و بر محیر کتاب، نه اینما می

يم آیات را، ما خید را صاف کليم و با حشم صاف و بدون میانع ببيليم به اجبار دًلت بده

« وَ عَصَاى آدَمُ رَبَّاهُ فَغَایَى»ب اییيم:  ،که از خدا باًتر بشاییمگیید؟ نه اینکه خدا حه می

-گییاد ماا مایا ت، نخير، آنچه را که قرآن شریف می شدر لااین . «تَرَکَ األولی»یعلی 

قُْل أَ »خیاهيم از خدا خداتر بشییم و به خدا یاد بدهيم نخير نمی بیر باشيم.خیاهيم همان

 خیاهيم باشيم.بیر نمیاین 1«تُعَلِّمُینَ اللَّهَ بِدِیلِقُمْ

لَا لِمَا تُحِبُّهُ وَ عَظِيمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُرْإِیمَانِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِلُیرِ اْل رَحْاللَّیُمَّ اْش»

 «. ضَاهُلَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَلِّبْتَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»
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