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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

طور که وحدانيت ادله فطریه و عقليه و ادله کتاب و سنت، این مربع از ادله، همان

طققور لققروا رسققالت را ، همققينکنققداثهققام مققی حققس سققهحانه و یعققالی را و صقق ای  را

فهميم این است کقه رسقا الهقی جمع میو آنچه را که ما سر .کنداثهام می بدرجایها

عد رسالت که سه جهت دارد باید معصقوا بانقند. در عصقمت مققدارب صقحهت در بُ

کنيم. بعدًا آیقایی کردیم. این عصمت داراب ابعادب است که قهالً حضوریان عرض می

کنيم، و بعدًا آیایی که احيانًا بی دارد نسهت به عصمت م صالً بحث میکه جنهه ایجا

 کنيم.ها هم صحهت مینود که دليا است بر عدا عصمت در مورد آنگمان می

 ،نقودها منعقد میاز هنگامی است که نط ه آن )ع( ب أولی: عصمت انهياءمرحله

ت یا غير اختيارب. و اصوالً عصمت یا اختيارب اس کنند. منتهاکه وفام می یا هنگامی

اصط اء و انتجاب و اجتهاء و انتخاب و از ایقن قهيقا یعهيقرام ینهقا مربقوا بقه اروا  

بلکه ناما قها از رسالت هقم هسقت  ال  ،آن هم فقط بعد از رسالت نيست )ع( نهيين

عقدًا أولی رسالت بوده اسقت کقه ب هکه خطو 1«وَ عَصَى آدَاُ رَبَّهُ فَغَوَى»ما استثنی مثا 

 صحهت کنيم.باید هم در بحث دوا، 

 فِق  نُقورًا كُْنقتَ أَنَّق َ أَْنهَدُ» داریم: )ع(هاب معصومينکه در قسمتی از زیارماین

هَا اْلجَاهِلِيَّقةُ یُنَجِّسقْ َ لَقمْ الطَّاهِرَةِ اْلأَرْحَااِ وَ الشَّامِخَةِ اْلأَْصلَابِ  یُْلهِسقْ َ لَقمْ وَ بِأَْنجَاسقِ

چنقين سقایر و هم )ع(  لقی آخقر، حقيقتقی اسقت کقه انهيقاء 2 «ثِيَابِهَقا مِقنْ مُاْلمُدْلَهِمَّا
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هقا حقد متقيقن، در أصقالب ایقنهاب نط ه ،بانند )ع( گانهدوازدهمعصومين که ائمه 

، ارحقااطهارم اصالب بقا طهقارم  اطاهره آباء بوده و در أرحاا طاهره أمهام، منته

 م مولود زنا نيستند.ر بگيرد. قدر مسلّهایی دارد که باید مورد بحث قرایک فرق

منتقا ندند، قطعًا عنوان نرعی به رحم مادر ب أولی. از صلب پدر که این مرحله

ب دوا ایقن اسقت کقه آبقاء و کنيم. مرحلقهدانته است از باب اصا موضوع عرض می

 نقود کقه آبقاءمشرک نهانند. احيانًا از آیقایی گمقان مقی ،امهایشان باید موحّد بانند

هقم ققرآن را آن جواب که  1«لِأَبِيهِ آزَرَ»ب مانند آزر در آیه ،بعضی انهياء مشرک بودند

  دهد.می

طقور نهانقد کقه مقا معقا ا  خواهيم کقه ایقنطور نيست و از خداوند میالهته این

ایقم و جقداب از بخواهيم مطلهی را بر قرآن یحميا کنيم. آنچه را کقه مقا ققهالً نقنيده

هقایی از مثا عده زیادب بخواهيم بر قرآن یحميا کنيم. مثقا گقروه ،یماوحی فهميده

نویسندگان و غير نویسندگان که به گمانشان انهياء یا قها از نهوم و رسالت هم بایقد 

برند، عصقی را به یأویا می« وَ عَصَى آدَاُ رَبَّهُ فَغَوَى»بنابراین مثالً آیه  ،معصوا بانند

 یعنی یرک األولی.

ا . طور نيستيم. ما غالا دليا هستيم و أدلّ ادله عهارم است از کتاباینخير، ما 

مقا  ،یوانيم بردانت کنيم و دریافت کنيمآنچه را که از قرآن نریف به طور صحيح می

بعقد ایقن عقيقده را  ،که ما عقيقده بقه چيقرب پيقدا کنقيممعتقد به همان هستيم نه این

يم، و عقاید خقود را بقر آیقام ا بر آن عقيده کنعينک قرار دهيم و آیام قرآن را یأوی

قرآنيه یحميا کنيم که این ی سير به رأب است. ی سير کتاب بقه کتقاب بایقد  مقدسام

 .بکنيم

 دانيم؟میاز صلب آزر  را )ع( حضرم ابراهيم ما -
نخيقر، گ قتم جققواب دارد. عقرض کققردا جقواب دارد. از صققلب یقار  اسققت. آزر  -

این در بحث دوا است که بحث سلهی است.  کنيم.ًا بحث میعموب ایشان بود که بعد

این سؤال را که دیروز در آخر بحث مطر  کردا که این عصمتی که خداوند به انهيقاء 

هقا رسقا هسقتند یقا فرماید که اینب خاصی مرحمت میبه دسته ،فرمایدمرحمت می

 رسقول ا  ؛یا بقاالیر از همقهاولوالعرا من الرسا هستند  ؛انهياء هستند یا باالیر ؛باالیر

 )س( ب رسقالت ختميقه، دوازده امقاا و فاطمقه زهقراءب ثانيهاست یا در مرحله )ص(
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ها را طهعًا خداوند استحقاق داده است. قهالً باید استحقاق باند یقا بعقدًا هستند. این

بقر را طقور نيسقت کقه کسقی هقا بدهقد و  ال اینخداوند این مرایب عصقمت را بقه آن

 کند بدون استحقاق و بدون زمينه.ی ضيا رب دیگ

کقداا آن  اگر دو فرد یا چند فرد برابر هستند در فاعليت و قابليت، یا باید به هقي 

 ،به همه بدهيد. اما به یک برابر بدهيقدباید ندهيد، یا  ،خواهيد بدهيدچيرب را که می

 ت.بر دیگرب اس را به برابر دیگر خير، این ی ضيا مِن دون جهت کسی

طور مطر  است که خداوند متعال که مققاا عصقمت را در دو بُعقد، این سؤال این

 عصمتالهی،  عصمتچون عصمت دو بعد دارد: یک بعد متصا و یک بعد من صا، 

عد متصا عصمت الهيه رو  القدس اسقت کنيم. بُبشرب قها است که این را بحث می

 رو  اسیمقان و رو  الققدس. ،نها داراب درجقایی اسقت، رو  اسنسقاکه أروا  انسان

رو  القدس، رو  األروا  است. رو  اسیمقان روحقی اسقت بقراب رو  انسقان، یهلقور 

رو  انسان، و رو  القدس روحی است ممتقاز از بقراب رو  اسیمقان کقه رو  األروا  

است، که وحی رو  األروا  است، کقه رو  الققدس متصقا بقه معصقوا، رو  األروا  

 ا .ناءکنيم  نبينيم و بحث میدر آیام سوره مهارکه أسراء می کهاست، کما این

رو  متصقا ربقانی بقراب انهيقاء رو  الققدس اسقت. و ایقن رو  الققدس داراب دو 

رو  یوفيقس و یأیيقد خقاص عصقمتی را کقه  آنیقک بخق  رو  الققدس،  ؛بخ  است

ا و انهيقاء درجقام رو  اسیمقان کقه بقراب رسق یکند به اعلپروردگار عالم منضم می

کند احکقاا رسقالتی را در بعقد دوا رو  الوحی است که خداوند وحی می بُعد است.

عَلَى قَْلهِ َ لِتَكُونَ مِقنَ  * نَرَلَ بِهِ الرُّو ُ اْلأَمِينُ»که  )ع( اصلی، و در بعد فرعی بر انهياء

وَ لَقوْ الَ أَنْ ثَهَّْتنَقا َ »است. سوا هم دارد. سوا یثهيت  1.«بِلِسَانٍ عَرَبِ ٍّ مُهِينٍ * اْلمُْنذِرِینَ

 ب سوا است.مرحله 2«لَقَدْ كِدْمَ یَرْكَنُ  ِلَيْهِمْ نَيْئًا قَلِيالً

بقر  سقه بعقد دارد، نود،میبر حسب ی صيا، رو  عصمت ربانيه که به رسا داده 

بعقد از رو  عصقمت  ،عقد اسقتبر حسب ی صيا که سه بُ حسب اجمال دو بعد است.

بشریت منهاب وحی، زمينه اول رو  القدس اسقت کقه خداونقد عنایقت عد بشریه در بُ

 ،اب را به رو  اسیمانِ آن کسی که بنا است رسول باندخاصه نورانيتامتياز  ،کندمی

کقه رو  اسیمقان متصقا کمقا این ،دهد که این رو  متصا اسقت بقه رو  اسیمقانمی
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سقت بقه رو  الحيقوان، کمقا کقه رو  اسنسقان متصقا ااست به رو  اسنسان، کما این

ایصاالم است. هر یک قها از  هاکه رو  الحيوان متصا است به رو  النهام، ایناین

 گاه ایصال. ،دیگرب و بعد از دیگرب. ایصال است. گاه وحدم است

داراب چند بعد است: بُعد قها العصقمة، و بعقد مقع  )ص( رو  هر رسولی از رُسُا

د قها العصمة رو  اسیمان است در باالیرین درجای . بع العصمة، و بُعد بعدالعصمة.

یا بدانجا نرسد حظّی از رو  عصمت ربانی نيست. ایقن در بقاالیرین درجقای  اسقت. 

-داند خواهد رسيد، این زمينه میوقتی که به باالیرین درجام ایمان رسيد و خدا می

-منضم مقی نود از براب رو  القدس که رو  القدس، رو  قدسی عصمت را خداوند

کنقد یهلقور پيقدا مقیرو  ایمان کند و ایصال پيدا میرو  ایمان کند به رو  ایمان، و 

وسقيله رو  الققدس، کقافی اسقت؟ ه که نه یقصيرب خواهد بود طهعًا و نه قصورب، بق

بعد  کافی است؟ خير.« عَلَى قَْلهِ َ* نَرَلَ بِهِ الرُّو ُ اْلأَمِينُ »خير، بعد رو  الوحی است. 

کققه مرایققب  )ص( چققه کسققی؟ آن محمققد بررگققوار« وَ لَققوْ الَ أَنْ ثَهَّْتنَققا َ»ت اسققت. یثهيقق

-ایقن« وَ لَوْ الَ أَنْ ثَهَّْتنَقا َ»ها من صا است، عصمت را طی کرده است ولی یکی از آن

وَ »طور نيست که خداوند رو  عصمتی به او داده که دیگر کارب با خدا نيست، نخير، 

 یثهيت داده است.« نَا َ لَقَدْ كِدْمَ یَرْكَنُ  ِلَيْهِمْ نَيْئًا قَلِيالًلَوْ الَ أَنْ ثَهَّْت

با  ،اگر خداوند آنی او را به خودش واگذارد با رو  عصمت بشرب، با رو  القدس

وحی، الهته مانند دیگران نخواهد بود، اما بقه خطقا قصقورًا خواهقد افتقاد. یقصقيرًا را 

وَ لَوْ الَ أَنْ ثَهَّْتنَا َ لَقَدْ كِدْمَ یَقرْكَنُ  ِلَقيْهِمْ »د افتاد. بحثی نداریم. به خطا قصورًا خواه

 «.نَيْئًا قَلِيالً

 ایقن 1«وَ لَقَدْ هَمَّْت بِهِ وَ هَمَّ بِهَقا لَقوْ الَ أَنْ رَأَى بُرْهَقانَ رَبِّقهِ» )ع( یا راجع به یوسف

ن، مخلَقص بقود، حاصا ند. نهی بود به نص ققرآ پيغمهر بود وقتی این جریان براب او

نهی مخلَص یعنی خدا او را پاک کرده، خدا خالص کرده، دیگر درون این نهقی جهقت 

ب عصمت که یثهيت ربقانی اسقت ب أخراب من صلهاما باز مرحله ،نهوانی معنا ندارد

وْ الَ أَنْ وَ هَمَّ بِهَا لَق»لوال براب همّت نيست، « ال وَ لَقَدْ هَمَّْت بِهِ وَ هَمَّ بِهَا لَوْ»باید بشود 

جا عصمت بشرب کُند است. حتی عصقمت رسقالتی رو  الققدس این« رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ

بقه یوسقف کُند است، حتی عصمت وحی کُند است. از یماا جوانقب، نقهوام حملقه 

فققط هقمّ بقود نقه « لَوْ الَ أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّقهِ»، و هي  مانعی هم در کار نهود کرده بود
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خواهد بگوید خواهد چه بگوید؟ میهمّ غير از عما است، همّ اهتماا است. می عما،

 قصقدد، فکر معصقيت، خيقال معصقيت، نيقت معصقيت، نهمّ معصيت را هم ندار رسا

 معصيت، نه خود معصيت.

طقور یأویقا نقده مرحله من صله است، این ب أخراب عصمت کهجا مرحلهدر این

آن  ،که یرلقرل هنقوز بقود« وَ لَوْ الَ أَنْ ثَهَّْتنَا َ»، یثهيت ب مهارکه رسول ا است. در آیه

. «وَ لَقَدْ هَمَّْت بِهِ وَ هَمَّ بِهَقا لَقوْ الَ أَنْ رَأَى بُرْهَقانَ رَبِّقهِ»جا هم یک خرده، ولکن در این

یعقوب نيست که در بعضی روایام دارد. یعقوب، یعنی صقورم یعققوب « بُرْهَانَ رَبِّهِ»

پرست بوده اسقت؟ معلقوا نهقود یعقوبایشان ایشان همّ زليخا نکند؟ مگر  مانع ند که

از یعققوب کمتقر بقود؟ چقه  یوسقفگویقد که ایشان از یعقوب کمتر بود. چه کسی می

 ،گوید در آن حال ص ا و در آن حال یهلقور ایمقان و یهلقور رسقالت و نهقومکسی می

هقا چيسقت ، ایقن حقر د که عکق  یعققوب گذانقته بودنقد و دیقدکمتر از یعقوب بو

 ها اسرائيليام است.کنند؟ این حر درست می

اسقت کقه یمقاا ا جاین عصمت من صله است که یأیيد الربّ است. این برهان رب،

. کُنقد بقود هاب درونی عصمت بشرب و عصمت رو  القدسی و عصقمت وحقیقدرم

ایقد بانقد و است که یثهيقت ربّ با جها کُند ند. و در آناین متصا،هاب این عصمت

 نمونه زیاد داریم.

 1«وَ یَسْأَلُونَ َ عَنِ الرُّو ِ قُاِ الرُّو ُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ  وَ مَا أُویِيتُمْ مِنَ اْلعِْلمِ  ِالَّ قَلِقيالً»مثالً 

ه گ ته چجا محور رو  القرآن است. بر خال  آنگيرد. حاال اینهمه اروا  را میالهته 

وَ »رو  القرآن است کقه رو  وسقط اسقت. است. نخير، نود که محور رو  القرآن می

قليقا در « یَسْأَلُونَ َ عَنِ الرُّو ِ قُاِ الرُّو ُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ  وَ مَقا أُویِيقتُمْ مِقنَ اْلعِْلقمِ  ِالَّ قَلِقيالً

لَئِنْ نِْئنَا  وَ * وَ مَا أُویِيتُمْ مِنَ اْلعِْلمِ  اِلَّ قَلِيالً»ر قليا، مجذور مکعب قليا، کالً، قليا د

چيست؟ فققط رو  الققدس اسقت؟ خيقر، « أَوْحَيْنَا  ِلَيْ َ» 2«بِالَّذِي أَوْحَيْنَا  ِلَيْ َ لَنَْذهَهَنَّ

رو  الوحی هم هست، ایقن رو  القوحی و رو  الققدس، ایقن دو روحقی کقه دو رو  

تمقًا گيریم. حطور نيست که به یو دادیم پ  نمیعصمت ربانيه است به یو دادیم، این

طور نيست کافی است؟ نخير، دو مطلب است: یک، این ،خواهی دانت و اگر هم دارب
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طور نيست ما رو  وحی را به یقو رو  القدس دادیم نتوانيم پ  بگيریم. این وقتی که

 کنيم.اما نمی ،نودکنيم. میانساء نتوانيم  ،نازل کردیم

و  القوحی را دادیقم، رو  رو  الققدس و راین طور نيست که حاال که به یو و این

القدس عصمت و رو  الوحی عصقمت، کقافی بانقد. نخيقر، و لقذا پيغمهقر داراب رو  

القدس بود از اول رسالت، و داراب رو  الوحی بود از اول یا آخر رسقالت، مقع  لقک 

دْمَ یَقرْكَنُ  ِلَقيْهِمْ وَ لَوْ الَ أَنْ ثَهَّْتنَا َ لَقَقدْ كِق»خواهد بگوید؟ چه می« وَ لَوْ الَ أَنْ ثَهَّْتنَا َ»

کنقد. و آن رو  را محاظقت نمقی« نَيْئًا قَلِقيالً»هست که آن رو  القدسی « نَيْئًا قَلِيالً

 کند.را ک ایت نمی« نَيْئًا قَلِيالً»وحی که هست 

 ]سؤال[ -
ما آنچه  آیه را باید بکنيم. در بحث بعد باید بحث کنيم. این ما بحث موضوعی -

 یمقاا اروا  ،کقنمفکقر مقی باز کردا و یاددانتو کردیم و کنيم ت میدق در آیه را که

جا مورد سؤال است. رو  نهایی، رو  حيوانی، رو  انسقانی، رو  ایمقان، رو  این در

ا  دون عصمت و عصمت و فقوق یماا مرایب ارو القدس، رو  الوحی و رو  التثهيت.

ن است، ما بقه عنقوان اصقا حاورش اییماا مراد است منتها یکی از مَ عصمت داخلی

 .کنيممیموضوعی عرض 

-یعنی ایقن« وَ لَئِنْ نِْئنَا لَنَْذهَهَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا  ِلَيْ َ ثُمَّ الَ یَجِدُ لَ َ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيالً»

نقود پق  گرفقت. پق  خقودم مقی ،نقود پق  گرفقت. دادانمقی ،طور نيست که دادا

طور نيست کقه آن دو روحقی کقه رو  قدسقی این ،انيستی. وانگهی اگر هم پ  نگير

است و رو  وحی است که مریقب بقر یقو نقازل نقده اسقت و  اول وحیاست که رو  

کقه کافی بانقد ب یو طور نيست که از براب عصمت مطلقهآیام در قلب یو است، این

فرمقود: دائمقًا ایقن دعقا را مقی 1قصورب بر یو حاصا بشود. نخير، و لذلک رسقول ا 

یحصيا حاصقا اسقت؟ بقه خقود وانگقذار،  2«أَبَدًا عَيْنٍ طَرْفَةَ نَْ سِ   ِلَى یَكِْلنِ  لَا رَبِّ»

خود چه بود؟ مگر خود، داراب رو  القدس نهود؟ مگقر داراب وحقی نهقود؟ مگقر ققهالً 

 داراب عصمت بشرب نهود؟

اش، بعقد عصقمت رو  داراب سه عصمت اسقت: عصقمت بشقرب در بقاالیرین قلقه

متصا، بعد عصمت وحی متصا. این سه عصمت کافی نيست. بلقه، بقاالیر از القدس 
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 الهتهرساند که قصورب اصالً در کار نهاند، اما به حد الوهيت که نمی ،بردهمگان می

یقصير نيست، اما قصورب اصالً در کار نهاند، و لذلک مرحلقه ثالثقه عصقمت ربانيقه 

چنقين و هم«  وَ هَمَّ بِهَا لَقوْ الَ أَنْ رَأَى بُرْهَقانَ رَبِّقهِوَ لَقَدْ هَمَّْت بِهِ»الزا است که یثهيت. 

« وَ لَئِنْ نِْئنَا لَنَْذهَهَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا  ِلَيْ َ ثُمَّ الَ یَجِقدُ لَق َ بِقهِ عَلَيْنَقا وَكِقيالً»ب اسراء آیه

خقدا از  وکالت بدهی کقه ایقن رو  الققدس و رو  القوحی را ییوانهي  کسی را نمی

 .پ  بگيرد

اما بقه طقور اسقتطرادب  ،اب بود که به طور موضوعی باید بحث کنيماین یک نمه

و  عصقمت، در بعقد اول، در بعقد کنيم: آیا ایقن رسؤال مطر  میحال عرض کردیم. 

گانه عصمت که بقا کنيم، این اروا  سهرا بحث نمی اش، بشربدر بعد سوا الهی دوا،

هماهنگ هستند کقه در ایقن مثلقث،  هم ند و باهست نضمند و با هم مهست هم مندغم

ب مطلقه را در بعد یلقی وحی و عما به وحی و  لقاء وحی درسقت رسالت معصومه

 کند. این به استحقاق باید بياید.می

، جنقاب سقلمان مقثالً. آیقا هسقتند هم مانند او یدیگرانطور نيست که کسی... این

در مریهقه ایمققان از  )ع( ایمقان نهقود؟ آیقا آدادر مریهقه نهققم  )ع( جنقاب سقلمانمگقر 

سلمان باالیر بود؟ من بلقد نيسقتم. بقاالیر از ایقن، آیقا آدا و یقون  و ادریق  و حتقی 

باالیر بودند؟ نخير، هرگر، عصمت  )ع( ابراهيم و موسی و عيسی فقط، از اميرالمؤمنين

 نهود.ها بوده است. ولی رسول نهود، نهی هم اميرالمؤمنين فوق همه این

کنيم نه فقط بحث رسالت، نه فقط بحث نهوم، نه ما در بحث عصمت صحهت می

عقد علمقی و در بعقد فقط بحث امامت، امامقت معصقومه، عصقمت، ایقن عصقمت در بُ

کند به سر رسقا عقيدیی و در بعد اخالقی و عملی و در بعد یهليغی، بال و پر باز می

ها درجام همه را، ولکن یماا این ،)ع( صومينانهياء، اولوالعرا، ائمه مع از آدا یا بعد.

هُمْ عَلَقى بَعْق ٍ»که هستند. کما این ْلنَا بَعْضقَ اُ فَضقَّ رسقا درجقام دارنقد.  1«یِْل َ الرُّسقُ

کقه ایمقان درجقام دارد، معرفقت وحی درجام دارد، عصمت درجام دارد، کمقا این

که من بقاال ند. اینها داراب درجام هستدرجام دارد، عهادم درجام دارد. همه این

براب این است که سؤال خيلقی مهقم اسقت و جقواب آن خيلقی مهقم  ،رواو پایين می

 ست.اسؤال براب همگان این است. 
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؟ چقرا قهالً محمقد را محمقد کقردیکی است؟ چه کسی  )ص( محمدفقط پ  چرا 

چقه  روب؟ ن قر هسقتند هقرار 124؟ چرا انهيقاء است ؟ چرا عيسی یکیاست موسی یکی

عقد رو  عصقمت را عنایقت فرمقود؟ آیقا ها ایقن سقه بُاست که خداوند به این یحساب

هِيًّا»کقه  )س( زمينه را حاصقا کقرده بودنقد؟ مگقر یحيقی  بقهاو  1«وَ آیَيْنَقاهُ اْلحُْكقمَ صقَ

؟ قهالً خداوند این عصمت را «آیَيْنَاهُ اْلحُْكمَ صَهِيًّا»رسيده بود که  باالیرین قله عهودیت

د که بعدًا زمينه استمرار رسالت را فراهم کند؟ اگر بعدًا بانقد مطلهقی فرمایعنایت می

سهقت را در کقا ابعقاد عصقمت  گوباست، یک کسی است که در ميان یماا مکل ين 

دهقد. ایقن است و از همه جلویر است، خداوند به او عصمت رسالتی می ربودهبشرب 

متولقد  )ص( رسقول ا  کقه مطلب رونن است. ولکن ققهالً چطقور؟ ققهالً از هنگقامی

 كَقانَ أَنْ» -بقر حسقب نقص کقالا اميرالمقؤمنين–نود از وقتقی کقه دو سقاله اسقت می

لکقن نقود، رسقالت نهقود، ونقازل مقی )ص( ا فرنته بررگ الهی بر رسقول  2،«فَطِيمًا

بود. فرضًا پسقر هنوز کارب نکرده  3«اْلعَالَمِ أَْخلَاقِ مَحَاسِنَ وَ اْلمَكَارِاِ طَرِیسَ بِهِ یَسْلُ ُ»

 دو ساله که کارب نکرده بود.

این نور نهی و  4«اْلمُطَهَّرَةِ اْلأَرْحَااِ وَ الشَّامِخَةِ اْلأَْصلَابِ فِ  نُورًا كُْنتَ أَنَّ َ أَْنهَدُ»یا 

نط ه نهی که در صلب آدا و بعد از آدا بود، نط ه که کارب نکرده است، این نط ه را 

 است؟ یچه حساب روب ،ًا چنان بشودطور کرد که بعدخداوند این

ب أولقی اسقت کقه خقود را بقه بقاالیرین قلقه عهودیقت دو مرحله است: یک مرحله

عقد قصقور ، که بُعد یقصير از بين برود، بُاسترسانده است که باالیرین عصمت بشرب 

آید، ولکقن دیگقرب چطقور؟ کسقی کقه از قهقا هست، این هست بعد رسالت می نوزه

کند، از قها نط قه چنقين، از قهقا غقذا چنقين، از قهقا یربيقت راهم میبراب او زمينه ف

 ، مثقادهددهد، عصمت من صا، از قها عصمت متصا میچنين، از قها عصمت می

 یحيی، این چطور است؟

جواب این است که: خداوند عده خاصقی را بقه عنقوان رسقالت و نهقوم و امامقت 

ب خاص، نه ید مهعوث کند، عدهعنوان عصمت باه ب )ص( رسول خایم از عصمت بعد

ب خقاص را، خداونقد قهقا از خلققت ایقن عقده، حقاال پقن  کمتر و نه زیادیر. این عده
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العرا را در نظر بگيرید بقا ائمقه معصقومين، ایقن عقده را، ایقن عقده کقه در لورسول او

-ونقد از قهقا مقیباالیرین قله عصمت و طهقارم هسقتند بمقرایههم و درجقایهم، خدا

دانست، دانست؟ میرسند، یا نمیب عصمت بشرب میباالیرین قله ها بهندانست که ای

کند؛ چون عصقمت یقک مققدمام غيقر اختيقارب طهس دانسته خودش زمينه فراهم می

دارد، یک مؤخرام غير اختيارب دارد، یک حد وسط اختيارب دارد. عصقمت در یقک 

 مثلثی است.

ست امعرفت دارد و معتقد  فهمد وحال فعلی عصمت، این، طهس مقاا عصمت می

قهلی دارد که  مرحلهاختيارب است. یک مرحله  کند، این حالت فعلی، اینو عما می

در نط ه است، در صقلب اسقت، در رحقم اسقت، در نقيرخوارگی اسقت، کقه حضقرم 

نير مادر را بخورد، مرحله اختيارب نيست، یعنقی مرحلقه قهلقی اسقت کقه  )ع( موسی

 بعدب است. مراحا بعد اختيارب نيست و

 ]سؤال[ -
 استحقاق دادن، به همه عققا داده، بقه همقه فطقرم داده، کنيم.داریم بحث می -

. درسقت یهلقور داد . و به احکاا عقایهلور داد جدیت باید کرد و به احکاا فطرم اما

-، ولی بیدهدقرار می عقا بعضی را منوریر و است. خداوند فطرم بعضی را منوریر

داند که بعدًا موسی خواهد ند منهاب وحی، ب که خداوند میحساب نيست. آن چير

دانقد، کقه خداونقد مقیموسی منهاب وحی است، اما با وحی، موسی رسول اسقت، آن

اش منعقد نيست، هنوز آدا را خلس نکرده، آدا اول را خلقس نکقرده اسقت، هنوز نط ه

یق  اسقت و نقيث خواهقد نقد. از او ادر چنينکند و آدا داند که آدا را خلس میمی

نط قه او، هایی کقه از داند اینمی ها و غيره،ابراهيم نو  است و است و الياس است و

طورب خواهند ند در هرار ن رب این 124آید این دسته صلب او، رحم حوا، بيرون می

ب نسهت به آینقده را پ  این دانسته ،داندداند. چون میبعد عصمت بشرب. این را می

 ،هقا نيسقتکه آن چيقرب هقم کقه در اختيقار آن فراهم کنداش را از اآلن طورب زمينه

 ست.اها منضم بشود به آن طهاریی که در اختيار آن

دانقم که متولقد بشقود مقیکند. قها از ایندانم فالن زارع خوب زراعت میمن می

که متولد بشود، یک زمقين خقوب، آب خقوب، جقاب کند. قها از اینخوب زراعت می

-دانقم. چقون مقیچون می ،ست؟ نها کنم. اختيار اوخوب، در فضاب خوب فراهم می

دانقم زارع خقوبی کقنم و  ال اگقر مقیخواهد بود زمينه را فراهم می یزارعچنين دانم 
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لقی بقه عقد قهاز بقين رفقت. بهينيقد، ایقن بُ ، ایقن خقوبیاما زمينه را فراهم نکقنم ،است

 حساب دانستن این است که بعدًا چنين خواهد ند. یوجه کردید.

-می -عصمت أولی عصمت بشرب است–داند در بعد عصمت أولی خداوند که می

-طور نيست که همقهاین عصمت أوالب عصمت بشرب این، لیداند در بعد عصمت او

وَ مَقنْ یَهْقدِ ». اسقت طقورآیم. اینمن ده قدا می ،اش براب من است، خير، یک قدا بيا

هر قدر جلو برویم  2«وَ الَّذِینَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَ آیَاهُمْ یَْقوَاهُمْ»یا  1«اللَّهُ فَهُوَ اْلمُهْتَدِ

یر از ها جلویر از جلوروان و پي داند که اینکند، خداوند میخداوند بيشتر کمک می

دانقد، بنقابراین د عهودیت، این را مقیقراوالن خواهند رفت در بعد معرفت و در بعپي 

کند. اما در وسط، صقد کند، زمينه بعدب را فراهم میفراهم میزمينه قهلی را خداوند 

صد کا انهياء، موسی به حساب موسی بودن ، عيسی بقه حسقاب عيسقی بقودن ، در

چنقين، یمقاا بقه هم )ص( چنين، محمدچنين، سليمان و انعياء همابراهيم و داود هم

دانسقته اسقت بقه اختيقار خودنقان، آن مقامقام عقالی ان حسابی که خداوند مقیهم

الهی، بعد هم خداوند سه عصمت بقه  اماند و با یأیيدعصمت بشرب را یحصيا کرده

 کند.ها عنایت فرمود. گرچه مرایب عصمت فرق میاین

 حالت مسامحه دارد.جا خدا در اینیعهير علم  -
 ؟چرا -
 خدا بر این قرار گرفته است. که ارادهبراب این -
 چون اختيار است. خودب نيست.اراده بی -
 3.«عِهادِهِ مِنْ یَشاءُ مَنْ عَلى یَمُنُّ» -
 ولی اختيار است.  ،«نُّمُیَ»فهمم می -
گویيم اراده خدا بر این قرار گرفته که حضرم موسقی، حضقرم وقتی ما می ،نه -

 اول علم خدا. که آید. نه این، بعد علم میموسی نود
داند و چگونه؟ اول علم است بعد اراده است. بلکه همه با هم است. خداوند می -

دانقد در داند که موسایی در بعد اسرائيلی باند. درسقت اسقت؟ حقاال کقه مقیالزا می

پق   ،نقاا موسقی چنقين خواهقد نقده اسرائيا، نخصی بقها، بنیميان یماا اسرائيلی
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هقا را، مققدمام را را، ایقن اش را، جریقان نقعيبوارگییان نقيرخوالدی  را، پ  جر

 ،کندیی که خداوند فراهم میهاو ظر  هاداند با وجود زمينهکند؛ چون میفراهم می

داند که فقالن خداوند میکه عرض کردا. این موسی، موسی خواهد ند. همان مثالی 

یواند ا را نمیهاینزمين خوبی، بذر خوبی، آب خوبی،  زارع خوبی است، پ نخص 

یوانقد انجقاا دهقد در هقایی کقه مقیفراهم کقرد. آن نودنمی را چون همه فراهم کند.

 زمينه و زمان انجاا است، و در مکان انجاا است.
خداوند در ميان خالئس، خالئس مت اوم هسقتند، از نظقر یعققا، معرفقت، عهقادم، 

انقد، جهقر کقه ها یهلقور دادهنقابليت، فاعليت، آنچه را که او داده است، آنچه را که ای

طقور خواهقد داند کقه ایقن. خداوند می1«أَمْرَیْنِ بَيْنَ أَمْرٌ بَْا یَْ وِی َ لَا وَ جَهْرَ لَا»نيست 

طور خواهد کرد و خواهد ند، پ  باید زمينقه طور خواهد ند. حاال که اینکرد و این

ها، رحم بهترین رحم انتخاب أحسن باند، نط ه بهترین نط ه، صلب بهترین اصالب،

، «وَ لِتُْصنَعَ عَلَى عَيْنِق » )ع( راجع به موسی 2«وَ لِتُْصنَعَ عَلَى عَيْنِ »نير بهترین نيرها، 

آن جنهه فقط « وَ اْصطَنَعْتُ َ»دو یعهير است در یک سوره. این  3«وَ اْصطَنَعْتُ َ لِنَْ سِ »

ب اضقطرار کقه اگقر . جنهقهنيست، جنهه اختيار است و جنهه اضطرار استکه اضطرار 

نجقام  فقط، و فقط نير مادر خوردن و یکوینًا کردخداوند این مراضع را یحریم نمی

کقرد موسقایی در کقار نهقود. ایقن ها را اگر خداوند مقرر نمییافتن از نر فرعون و این

یقا موسقی بقه موسقی بقودن خقودش، بقه  ،زمينه را فراهم کرد یا موسایی در کار باند

کجقاب  ودش و لياققت و اسقتحقاق خقودش، رسقالت الهقی را انجقاا بدهقد.اختيار خ

 مطلب یاریک است؟

 .ندنمیاگر نير مادر نهود، موسی، موسی  فرمودید -
نَعَ »ولکن نير مادر باید باند یا آن موسایی که خداوند  ند.نمی طورآن - وَ لِتُصقْ

، من براب خود یو «وَ اْصطَنَعْتُ َ لِنَْ سِ »این خود «. وَ اْصطَنَعْتُ َ لِنَْ سِ » ،«عَلَى عَيْنِ 

خدایی باید رسالت کنی. کسی که خدایی بایقد رسقالت کنقد، همقه  ،را خدایی آفریدا

هقاب قهقا . کمکیواند، باید کمک کردنجاا دهد؟ نمییواند اکارها را خود رسول می

. اگر هاب مجانی نيستهاب بعد است. ولی کمکهاب بال عا است، کمکاست، کمک

باید نط ه خداخواه باند، صقلب، رحقم، نقير،  ،موساب خداخواه باندبخواهد موسی 
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کقه خقدا بقه یقوان او مققرر ب رمایقد یقا این ،یوانقدکه نمقی ییهایربيت، غذا، زمينه. آن

فرموده است با قابليت خودش، بقا  عنایتبتواند در زمينه آنچه را خداوند  )ع( موسی

بشرب کند و این سه عصمت ربقانی را کقه عصقمت فاعليت خودش، یحصيا عصمت 

رو  القدس است اوالً، و عصمت وحی است ثانيًا، و عصمت یثهيت و یأیيد ربقانی در 

 طول خط و در یماا حاالم که قصور را به طور کلی از بين بهرد، باید حاصا نود.
راب یوانيم ب هميم و ظاهرًا نقطه یاریکی و اعتراضقی بقاین جوابی است که ما می

  کنيم.صحهت می ،من نمانده است. اگر براب آقایان مانده است، فکر کنيد

این یک بحث. ابعاد گوناگونی که خداوند راجقع بقه عصقمت بيقان فرمقوده اسقت. 

 حقاال که عقرض کقردیم.« مهعوث»باالیر از رسول، « نهی»، «رسول»عرض کردیم دیروز 

اسقت. اصقط اء از صق اء اسقت.  خداوند متعال انهيقاء را اصقط اء فرمقوده«: مصط ی»

چيرهایی به نظر من ص ا دارد، پاک  ص اء پاکی است. گاه ص ا به نظر من است، یک

بيند میخداوند مخ ی است و پيدا نيست، اما ص ائی که  هم براب من یهای، چيراست

بيند که ناخالصی دارد. صق ا نيسقت. می ،است، اگر ناخالصی دارد درصدصد  بص ا

است، براب خقدا کقه  نتها اصط اء از باب افتعال است. افتعال، یکلفخالص. م بص ا

 ِنَّ اللَّقهَ » 1« ِنَّ اللَّهَ اْصطَ َى لَكُقمُ القدِّینَ»کند لکن یعهير به اصط اء مییکل ی نيست، و

؟ اصقط اء یعنقی چقه 2«اْصطَ َى آدَاَ وَ نُوحًا وَ آلَ  ِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْقرَانَ عَلَقى اْلعَقالَمِينَ

هقا، هقا، در ميقان یمقاا آن، بقا ایمقانمتهلورهقاها، ها، روننیعنی در ميان همه صا 

را از ميان عرب، یون   )ص( اسرائيا، محمداسرائيا، عيسی را از بنیموسی را از بنی

را از ميان چه، برگرید. برگریدن در کا ابعاد برگریدگی است. از هنگاا نط ه یا هنگاا 

 ،رسالت، عند الرسقالة، بعقد از رسقالت، مقامقام بقاالیرمقدمه اا نير، هنگاا غذا، هنگ

ها نقهود حقس باالیر، حتی الموم، بعد الموم، در عالم برز ، در عالم قيامت، که این

هستند، نهداب اعمال و حتی نهداب افکار هستند که زنت و زیهقاب اعمقال را یقوا 

 دهند.ها نهادم میالحساب این

گوید همان را بگویقد، کقم و صط اء، آنچه را خداوند میحداقا آن این است که ا

-گوید ب همد که خدا گ ته است، و آنچه را خدا میزیاد نکند، و آنچه را که خدا می

ب مثلث اصلی رسالت، این ص اء دانته باند، خود عما کند. در این سه زاویه ،گوید
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کنقد. خقدا گشقت مقیو  ال نقصان به علم ربوبيت و عدل ربوبيت و رحمت ربوبيت بر

 ءولکن آدا عصيان کرد. خقدا آدا را قهقا از رسقالت کقه اصقط ا ،اصط اء کرد آدا را

اصقط اء نهقوده  اصقالً 1«وَ عَصَى آدَاُ رَبَّهُ فَغَوَى»نکرد، اصط اء بعد است، آن وقتی که 

 است. اختصاصاست. الهته نسهت به آدا 

لت، مسئلتی بوده که خود این آید که آیا اصط اء یا خود رسااین سؤال پي  می -

 ها داده است؟به آن ،ها بخواهندکه اینکردند یا خداوند بدون این وندافراد از خدا
هقا کنقد یقا ایقناوالً اصط اء از قها بوده است. ثانيًا آن هنگامی که اصط اء می -

این  2«تَّقِينَ  ِمَامًاوَ اجْعَْلنَا لِْلمُ»یقاضا کنند، مثالً از خدا مُلهَم به این مطلب هستند که 

ایقن بقاالیرین « وَ اجْعَْلنَا لِْلمُتَّقِينَ  ِمَامًا»دعاب عاا هست یا خير؟ این دعا را باید کرد. 

ولقی  ،کند. طهعًا ایقن اسقتدعاء بقوده اسقتایمان استدعاء می مراحاقدا را انسان در 

 الهتقه بایقد د.طور نيست که اگر نخصی استدعاء کند خداوند همان را بقه او بدهقاین

استدعاء بکنيم، براب استدعاء، باید کار هم بکنيم، مقدمام هم انجاا بدهيم. خدا هم 

، مقدمام و مؤخرام را باند عيسی ،، آن فردباند موسی ،اگر صال  بداند که این فرد

کنند، ها استدعاء میدهد. پ  در حقيقت عموا و خصوص مطلس است. اینانجاا می

بقاالیر بشقوند و بقاالیر، امقا در بعضقی  اصلح بشوند و عاء کنند کهصالحين باید استد

 ،مواقع، دعاهایی هست که غلط است، بعد از خایم النهيين کسی دعا کند که خداونقدا

نهوم ختم نشده بود، این هاب قها که ن غلط است، اما در زمانمرا پيغمهر قرار بده. ای

فالن نخص و فالن نقخص بنا است ه استدعاء را صالحين بکنند، اگر محرز نهاند ک

مطلهقی نيسقت، حقاال چقه بکننقد، ما اسقتثنی  فی وجهٍ عاا  الرا باستدعاء این بانيم. 

استدعاء کرده، چه استدعاء نکرده، استدعاب خصوص این مقاا، یا فقوق ایقن مققاا یقا 

نقد. الهتقه به استدعاء و دعقا اجابقت کفقط دون این مقاا، بحث این است که خداوند 

 .مناسبهاب ست در زمينهاابتی اج
 ِنَّ اللَّهَ اْصطَ َى آدَاَ وَ نُوحًا وَ آلَ  ِبْرَاهِيمَ وَ آلَ »این آیه ممکن است داللت کند  -

مِيعٌ عَلِقيمٌ* عِمْرَانَ عَلَى اْلعَالَمِينَ   «يمٌلِقعَ يعٌمِسقَ » 3« ُرِّیَّةً بَعْضُهَا مِقنْ بَعْق ٍ وَ اللَّقهُ سقَ

 ها را برساند؟خواهد اجابت ایننمی
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هقا را هاب مردا که چقرا ایقنآن حر  «يعٌمِسَ»است. یکی هم  هااین یکی از آن -

آوردنقد بقه ایقن اب؟ سوا این است که سميعٌ مقالقة الکقافرین کقه ک قر مقین کردهمعيّ

چقه کلمقام خيقر بانقد چقه  ،ها. سميعٌ در یماا ابعاد کلمایی که مسموع استرسالت

رَبِّ »کقه ناما این دعقا هقم هسقت. کمقا این «يمٌلِعَ يعٌمِسَ»ین ا کلمام غير خير، ولی

لِمَيْنِ لَق َ وَ » دعاهاب ابراهيم. 1«اجْعَْلنِ  مُقِيمَ الصَّالَةِ وَ مِنْ  ُرِّیَّتِ  رَبَّنَقا وَ اجْعَْلنَقا مُسقْ

مقه یکی از دعاهاب ابراهيم این بود کقه خقایم النهيقين پيغمهقر بشقود و ائ 2«مِنْ  ُرِّیَّتِنَا

دو حالت دعا که در یورام هم دارد که دوازده اماا  کر نده است. چنين، کما اینهم

 براب دیگران.  و دعا براب خوددارد؛ 

اما خود دعاهاب انهياء در حال نهوم روب حساب است. قها از نهوم، دعا اسقت، 

کند گاه عدا اجابت، ولکن در حال نهوم، دعا و درخواستی که پيغمهر می ،گاه اجابت

ن اعت با اجازه است، و لذا ابراهيم در حقال  هککما اینکند، با اجازه درخواست می

رَبَّنَا وَ اجْعَْلنَا مُسْلِمَيْنِ لَ َ وَ مِقنْ »امامت نهيين،  ،رسالت عليا که در حالت امامت بود

یَّتِ  قَالَ الَ مِنْ  ُرِّ»منتها در آن جایی که اجابت نخواهد بود  ،این اجابت است«  ُرِّیَّتِنَا

ها نيست، اما نسهت بقه غيقر استثناء است. نسهت به این هااین 3«یَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

ها کقه ایقن چهقارده بعضیبراب است؟ خير،  درصد، ولی نيا صد «یَنَالُ»ظالمين، بله 

 حاصا نده است. ،استا ن ر اخير بانند، این باالیرین مقاا عصمت که عصمت علي

 ِنَّ اللَّقهَ »اا. از جملقه جا یاددانت کردهباب اصط اء چند آیه داریم که من ایندر 

هقا یعققوب بقه اسقرائيلی «بَنِق َّ یا. »«اْصطَ َى لَكُمُ الدِّینَ فَالَ یَمُویُنَّ  اِلَّ وَ أَْنتُمْ مُسْلِمُونَ

رام اسقت. دیقن ها دین یقودین مصط ی از براب اسرائيلی«  ِنَّ اللَّهَ اْصطَ َى»گوید می

ها اصط اء کرده است. هقي  نقصقانی در ایقن وجقود یورام را خداوند براب اسرائيلی

 ندارد در آن زمانی که دین یورام باید حاکميت دانته باند. 

کقه ایقن دیقن از ، چقرا؟ بقراب ایندر این دین باند که اصط اء نيسقت اگر نقصانی

واهد مقرر کند بقراب ایقن زمقان خخداوند از خودش، نریعتی را که می خودش است.

 پق  محدّد اسرائيلی، اگر کمتر بياورد جها یا بخا است، زیادیر بياورد اضافه اسقت،

 «.اْصطَ َى»آن مقدارب که الزا است 
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طَ َى »: 33عمقران، آیقه سقوره آلاب که با هم خواندیم. دوا همان آیه  ِنَّ اللَّقهَ اصقْ

الهتقه در «. وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى اْلعَالَمِينَ  ُرِّیَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْ ٍآدَاَ وَ نُوحًا وَ آلَ  ِبْرَاهِيمَ 

 اند، مثا در بين بعضقی از موجقودینها خيال کردهست که بعضیاهایی جا حر این

هست ظاهرًا و بعضی از رفتگان، بعضی از معممقين و غيقر معممقين کقه چقه لرومقی 

هقاب قهلقی. از جملقه د؟ نخيقر، آدا هقم از آدادارد که آدا از خاک آفریده نقده بانق

طَ َى آدَاَ»ایقن آیقه اسقت کقه  هاآن هابمستمسک طَ َى آدَاَ. »« ِنَّ اللَّقهَ اصقْ پق  « اصقْ

 «. ِنَّ اللَّهَ اْصطَ َى آدَاَ»هاب دیگرب باید بانند یا بنابراین غير این آدا، آدا

بعد از نرول از جنت است کقه حقوا «  ِنَّ اللَّهَ اْصطَ َى آدَاَ»این است که این  جواب

انتخاب آدا را ها بودند، خداوند در ميان آن هم ندهست أجنه که مکلف ،آدا بود ،بود

ا بوده بانند یا پدر هاب دیگرب قها از آدکرد که رسول باند. چه لرومی دارد که آدا

 است. ها. این جواب آنآدا بانند

عقده زیقادب بانقند یقا یقک فقرد را  حاال، اصط اء مگر در انحصقار ایقن اسقت کقه

کنقد بقر اصط اء کند؟ نخير، دو ن ر بانند، اگر دو ن ر بانند کقه یکقی را اصقط اء مقی

جا که این ولیّ او باند، مگر این ،که این رسول او باند ،دیگرب که این معلم او باند

در  اصط اء نيست؟ حتی اگر فقط آدا و حوا بودند بعد از نرول از جنت، کقه خداونقد

 رسققالت داد، خققود ایققن رسققالت، اصققط اءا  اسققت و خداونققد آدا رابققه آدا جققا این

، به او رسالت داد، بعد از نرول عن الجنة، رسول بود نسهت به حوا، فقط اصط اء کرد

وَ اْلجَقانَّ خَلَْقنَقاهُ مِقنْ قَهْقاُ مِقنْ نَقارِ »ولقيکن دیگقران هقم بودنقد؛ چقون  ،اگر حوا بود

ند و جقن موجقود در زمقان آدا یمقاا انسقان خلقس نقدب جن قها از ی هطا 1«السَّمُواِ

 .ب دوااین آیه اند.بوده )ع( اند. یعنی مکلف به نریعت آدامکلف بوده

 .کنيماست اده می« عَلَى اْلعَالَمِينَ»ب از کلمه -
 عالمين هر کداا در زمان خودنان.  -
 در آن زمان در عالمين کسی نهوده است. -
بهينيد اگر در کا عقالم  .ندبودهاب او ست؟ جن بودند، حوا بود، بچههوده اچرا ن -

یکی از عالمين آن است دیگر. عالم نه این است که آدا بر کا  ند،فقط آدا و حوا بود

 )س( ها اصط اء نده است، نخير، مثالً فرض کنيد راجع به مقریمعالمين در کا زمان
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کقداا عقالمين  1« وَ طَهَّرَ ِ وَ اْصطَ َا ِ عَلَى نِسَاءِ اْلعَالَمِينَ ِنَّ اللَّهَ اْصطَ َا ِ»: فرمایدمی

است؟ نساء عالمين زمان خودش یا قها، ولکن فاطمه بر کا عالمين من األولقين  لقی 

 خواهد.قرینه می هااز اینکند. هر کداا فرق می ، ایناآلخرین

پيغمهر دیگقرب نيامقده  آدا اصط اء ند، یعنی حتی بر نو ؟ خير، آدا یا زمانی که

 ِنِّ  اْصطَ َيْتُ َ عَلَقى : »144ب سوره اعرا  آیه است بر کا مکل ين اصط اء نده است.

بقن  کا رساالم، کا رساالم یورایيه در انحصقار موسقی« اسِ بِرِسَاالَیِ  وَ بِكَالَمِ النَّ

بانقد،  ر کقار اوخداوند موسی را، اگقر خللقی داصط اء «  ِنِّ  اْصطَ َيْتُ َ»، )ع(عمران 

کنيم، اگقر یقصقيرب قصور مطلب دیگرب است بحث میاگر یقصيرب در کار او باند، 

در کار باند که به عنوان مقصر در یلقی وحی و در القاء وحی و در عمقا بقه وحقی 

 کند.... میاست. این کشف از جهالت یا بخا یااین اصط اء، اصط اء غلط  ،باند

اصقالً ل ق  «  أَوْرَْثنَا اْلكِتَابَ الَّذِینَ اْصطَ َيْنَا مِنْ عِهَادِنَقاثُمَّ»ب فاطر: سوره 32ب آیه

اصط اء براب غير معصوا در قرآن نداریم. یا دین معصوا، یا رسول معصقوا، یقا امقاا 

ب است. مالحظقه ب رمایيقد سقوره )ع( راجع به ائمه معصومين همعصوا. این آیه اخير

-مایيد ی صيا بحث نده است. و انارةً عقرض مقیفاطر و در ال رقان هم مراجعه ب ر

 ست.اکنم یا این مقدار مختصرب که وقت 

کنيقد.  مالحظقهبقاز کنيقد و را کنقد. ققرآن اوالً خداوند رسالت اخيره را بيقان مقی

یعنقی بعقد از رسقالت « مَّثُق» ،فرمایقدرسالت اخيره را قرآن راجع به خقایم النهيقين مقی

هِ وَ ثُمَّ أَوْرَْثنَ» )ص( محمدیه طَ َيْنَا مِقنْ عِهَادِنَقا فَمِقْنهُمْ ظَقالِمٌ لِنَْ سقِ ا اْلكِتَابَ الَّقذِینَ اصقْ

اُ اْلكَهِيقرُ الَّقذِینَ »ایقن « مِْنهُمْ مُْقتَصِدٌ وَ مِْنهُمْ سَابِسٌ بِاْلخَيْرَامِ بِإِْ نِ اللَّهِ  ٰلِ َ هُوَ اْل َضقْ

ب اُوَل یوانند بگویند که خل اب ثالثهاند و میها گ تهسنیهي  کداا از آیا « اْصطَ َيْنَا

یواننقد ، مصقط ی هسقتند و معصقوا هسقتند؟ نمقیها، ایقن ه قت ن قرو ائمه اربعه آن

سيرده معصوا داریم. اگر  )ص( يم که بعد از رسول ا هست ها معتقدبگویند. ما نيعه

و معصقوا  .خقال  نقص ققرآن اسقت معصومی بعد از رسول ا  نيست،بگویيم اصالً 

کقه آن ائمقه و خل قاب بقرادران یقا این رفقت. اول کنقار دائر مدار بين أمرین است، اگرِ

سنی داراب مقاا اصط اء هستند که خودنان قهقول ندارنقد، یقا ائمقه مقا داراب مققاا 

یواننقد قهقول نکننقد. چقرا؟ بقراب ها نمقیاصط اء و عصمت هستند، ما قهول داریم آن

گویند بعد از رسول ا  معصومی وجود نقدارد، ققرآن می ،ها قهول نکنندکه اگر آناین
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وَ الَّقذِي »چقه بقود؟  قها از آن«  عِهَادِنَاثُمَّ أَوْرَْثنَا اْلكِتَابَ الَّذِینَ اْصطَ َيْنَا مِنْ» گوید:می

 وَ الَّقذِي»ب وحی است. بهينيد، این آخرین مرحله 1« مِنَ اْلكِتَابِ هُوَ اْلحَسُّأَوْحَيْنَا  ِلَيْ َ

حقسٌ، «. هُوَ اْلحَسُّ» بلکه فرمود:. «هو حسٌ» ن رمود: .«أَوْحَيْنَا  ِلَيْ َ مِنَ اْلكِتَابِ هُوَ اْلحَسُّ

دِّقًا ». نقدارداین حقی است که دیگقر ناسق  «. هُوَ اْلحَسُّ»ها حس است، همه وحی مُصقَ

 براب یراخی است. ثمّ«. أَوْرَْثنَا مَّثُ * لِمَا بَيْنَ یَدَیْهِ  ِنَّ اللَّهَ بِعِهَادِهِ لَخَهِيرٌ بَصِيرٌ

ارث خقاص  ،کتقابارث ال ایقن« اْلكِتقابَ أَوْرَْثنَقا» )ص( بعد از وحی بر رسول خدا

چه کسانی هسقتند؟ « الَّذِینَ اْصطَ َيْنَا مِنْ عِهَادِنَا»که قرآن است. « اْلكِتابَ أَوْرَْثنَا»است. 

وَ » ایقن هقم هقي .« وَ مِْنهُمْ مُْقتَصِدٌ»که هي  « هِفَمِْنهُمْ ظَالِمٌ لِنَْ سِ»کند: سه قسمت می

اسقت. « سَابِسٌ بِاْلخَيْرَامِ»همين « الَّذِینَ اْصطَ َيْنَا»آن  .«مِْنهُمْ سَابِسٌ بِاْلخَيْرَامِ بِإِْ نِ اللَّهِ

عقيدیی و ایمقانی و  خيرام علمی وسهقت زمانی نيست، سهقت مقامی است. در کا 

ر کقا سقابقين مققدا بق ،سقتا خيرایی کقه از مکل قين رجقاء ادر ک ،و دعویی معرفتی

کنيم، هم بر عصمت ائمه معصقومين هستند. این آیه از آیایی است که ما استدالل می

ها از عصمت ابقراهيم و موسقی و که عصمت اینو هم این )س( اضافه بر فاطمه زهرا

 ت.اس )ص( عيسی باالیر است، منتها یحت الشعاع عصمت خایم النهيين

 

نَقا لِمَقا عَظِقيمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُقرْإِیمَانِ وَ مَعَقارِ ِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَ ْاللَّهُمَّ اْن»

 «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا یُحِهُّهُ وَ لَا یَرْضَاهُ وَ جَنِّهْیُحِهُّهُ وَ یَرْ

 

 «.کُمْوَ السَّلَااُ عَلَيْ»
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