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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

کنید عایارا ا یا از می یکی از ابعادی که از نظر قرآنیی عمیما انايیاا را تابیا

د ر یالا، طلیب افصیفی عیلکین در بُصطفاا، اصطفاا طلب المیایی ا یا، وحالا ا

در ميیان ایین  اماولو زیاد نااشند،  ؛هستند ا ا. چون صایی و مؤمن در عالم تکليف

کند و لفظ اصیطفاا هیم کیه ایتعیا  ها، خداوند أصفی را انتخاب میها و پاکصایی

ها، أصیفی را انتخیاب که در ميان صاییا ا، یک جها این ا ا، دارای چند جها

باشید، یکیی از  عامیهاگیر عناییا  نيسیا. عامیها یا، عناییا  یاکردن، عنایا خاصه

 خاصیهاگر اهتمیا  و عناییا  اما لو أصفای از او باشد.کنند، ورا انتخاب میها صایی

لی الناس ایضل الناس و أعرف الناس إباشد که در باب ر الا چنين ا ا که ر و  

 ا ا. «إصطفاه»نيسا،  «أصفاه»و أعاد النّاس باید باشد، بنابراین 

 «أصیفاه»ییک  چیون صیفا مز  ا یا. معنا نیدارد، «هصفا»داریم که  «أصفاه»یک 

و تیر از او داریم، أصفاه، صایی را در نظیر گیریتن ولیو صیایی «إصطفاه»داریم و یک 

ف ا یا، کلیلکن اصطفاه که باب ایتعیا  ا یا، ایتعیا  تمانند او هم در کار باشد، و

 براین اصطفاا نساا بیه حی ، بنار ما معنا داردف معنا ندارد و دکلچون در خداوند ت

مانید عایارا ا ییا از شیود و آن معنیا کیه مییمی تجرییدف کلیاز ت یاحانه و تعیالی 
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حالا  تغيرآیا  ،کند، خداوند غضب می«غضب اهلل عذابه»که انتخاب افصفی، کما این

مکنیاا م بیر جا غضب خدا باید تجرید بشود از حاما عارضههرگز، بلکه این ؟ا ا

حالا این ا ا کیه  تنز حالا و  تغيرحالا و نتيجه این  تنز حالا ا ا و  تغيرکه 

شود، ا تحقاق عذاب دارد، ا تحقاق طرد دارد، غضب اهلل بیه ایین می معذّبشخص 

 ا یا، رحمیا خداونید عیز و جیلا هم به این معن «رَحِمَهُ اهلل»که کما این ا ا.ا معن

 م»ا دارنید، ایین نيسیا کیه حیا  او بهتیر شیود، نساا به کسانی که ا تحقاق رحم

ا بام برود یا پایين یا غير خدا حالی ندارد که عوض بشود ی 1،«المخلوقين بانغيار ریتغيّ

 آن.

جا هم در باب اصطفاا، اگر اصیطفاا نسیاا بیه خلی  داده شیود، در ميیان در این

ف کلیا انتخاب کند، تاگر انسانی بخواهد أصفی و أ لم رها و در ميان  المها صایی

چون نساا به ح   احانه  اماف تفحّص، کلف قدرا، تکلف علمی، تکلمز  دارد، ت

فی نيسا، تما  ایعا  ح   احانه و تعیالی علیی حیدو  یواا ا یا، کلو تعالی هرگز ت

ف در کار نيسا کلزیادتر قدرا ممرف کردن و کمتر قدرا ممرف کردن به عنوان ت

شیود کیه طلیب افصیفی، می نتيجیه ایینو  .کنيمتجرید می فکلو لذا اصطفاا را از ت

خداوند طلب افصفی کرده ا ا و این طلب افصفی دارای دو بُعید ا یای ییک بُعید 

انتخاب کند و دیگر  ،للّه هستند أطوعهلل و اعاد هلل و ا لم هلل و باآن کسانی که اعرف 

کیه در بُعید هایی شرنيسا، آن ب يها ا و عمما اله یهکاری نکند، این عمما بشر

کننید، ایین عمیما کنند و به طاعاا نزدیک میقدرا بشری خود را از گناه دور می

 خالی از قمور نخواهد بود، چون بشر از نظر علم و قدرا و اهتمیا  اماا ا،  یهبشر

و بیه  یوی اعمیا  واجایه و طاعیاا ان خود از گناهی داشادر نگهاگر  محدود ا ا،

  احيانًا دارد.هایی ر تقمير ندارد، قمور، اگ، خودپا باشدریتن

طلیب المیایی نيسیا، طلیب افصیفی  او بُعد ا ای بُعید   هپس اصطفاا دارای 

وقتی که طلب افصیفی ا یا، طلیب افصیفی هیم بیا  کنار ریا. ا ا، طلب المایی

بُعید  یو  ایین ا یا کیه  فیی در انتخیاب أصیفی نیدارد.کلوند تف، خداکلتجرید از ت

که بفهمد این از کند برای اینطلب افصفی می گاهکند، می افصفی خداوند که طلب

بيشیتر ا یا، در ایین طلیب  او تر ا یا، جیزاا و تیوابهمه بزرگتر ا ا، از همه می 

کنید می گاه نه، مطلب بامتر ا ا، طلب افصیفی .کایی ا ا یهافصفی، عمما بشر
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، هیدایا، نایوا، ر یالا، از برای دعیوا اليیه، از بیرای هیدایا، دعیوا بیه  یوی او

ملحی   یههم به صفای عمما بشر يهجا باید صفای عمما الهمطلقه، این يامطاع

   پيدا کند.حقار ا  ت عنوانجا اصطفاا به تا در این گردد

 امیا ،. دیروز توضیي  دادییم32از جمله آیاتی که خواندیم  وره ماارکه یاطر، آیه 

مطلقًا مورد ا تدم  برای عمیما  ،ًا یا تحقيقًااین از آیاتی ا ا که نوعًا بلکه تقریا

 یاا ترین آییاا مقدکیه از روشینمعمومين )ع( قرار نگریتیه ا یا و حیا  این ائمه

 ا ا.در این بُعد  يهقرآن

 أَوْحَيْنیا الَّیذ  وَ» یرماییدیمیا یا،  (35) وره   وره یاطر 31آیه قالی که آیه در 

دِّقًا»چه کسی ا ا؟ پيغمار بزرگیوار )((،  «ح اْل هُوَ اْلكِتابِ مِنَ إِلَيْكَ  بَیيْنَ لِمیا مُمیَ

از وحی  ًا ا یا نه؟ متراخيابرای تراخی  «مَّتُ»، «مَّتُبَميرٌ *  لَخَايرٌ بِعِاادِهِ اللَّهَ إِنَّ یَدَیْهِ

عیا  ا یا،  ایراثیک  ا ا؟ ایراتی، این چه «اْلكِتابَ أَوْرَْتنَا»ر و  اهلل )((  بهقرآن 

 اعیماییراث ا یا. خیص ااییراث خا( ا یا و ییک ایراث عم ا ا، یک ا ایراثیک 

، چیه ایمیان بياورنید، اند، چه نياوردهاندچه ایمان آورده ا ا؛ فينکلم کلمربوط به 

 و کیایرلو هستند؟ به شریعا قرآن فين مأمورکلم کله این ا ا که چه نياورند، مگر ن

 کییلا یا یعنیی بایید کتیاب را  ماعی اییراثا یا،  اعیم، ارث «أَوْرَْتنَیا» ولکینند هسیت

کسانی که به این  کل، عا یراث ، اعا ا ا. ایراث  اعمنند، این ایراث فين، عمل ککلم

در هیا ، چه قرآن در زمانش الیی ییو  القيامی  و چیه  یایر کتاباندکتاب ایمان آورده

 محدود خود، این ایراث عا  ا ا.زمان 

 مؤمنين به کتاب را شیامل کلا ا،  یراث عا  که مربوط به مؤمنين به کتابااین 

 لفیظ حتیی ،یا ی  ا یا اما ،یا قين را، کسی که مؤمن به کتاب ا ا حتیشود، می

ق َ تَْقرَبُیوا م آمَنُیوا الَّیذینَ أَیُّهَیا ییا»شیود، بر او اطیقق میی« آمَنُوا الَّذینَ»  أَْنیتُمْ وَ المیَّ

 ، لفظ ایمیان بیر او اطیقق1« َايلٍ عابِر  إِمَّ اًاجُنُ م وَ تَقُولُونَ ما تَعْلَمُوا حَتَّى  ُكارى

منتها ایمان دارای درجاتی ا ا، ادنی دارد، اعلی دارد، او ط دارد، مراحل  ،شودمی

 یراث کتاب ا ا.ا عا دارد. این مرحله 

که حملیه معیارف کتیاب  ربانيينیراث کتاب عاارا ا ا از علماا ا مرحله خا(

ؤمنين را خين یی علم امیمان، تابعًا و متاوعًا، کسانی که یا م ربانيينهستند. علمای 

دهنید در دهنید و یتیوی مییمی کتیاب نظیر محیوری که بیر ربانمتاوع هستند، علمای 
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کننید از ایین علمیای می صد صیحي دیگران از عوامی که تقليد صد در درجه اولی و

 خیا(ث ، عمیما نيسیا، ارهسیتند کتیاب خیا(ی، ایین دو د یته دارای ارث ربان

ی حمله کتاب، تفکّیر ربانیرماید، علمای می کتابآنچه را که خداوند در  .کتاب ا ا

کننید. گونه ندارند، بيان میکنند و از برای دیگران که د تر ی اینمی کنند، تايينمی

-لِّد در بُعد عدالا مطلقه علمیی و در بعید عیدالا مطلقیه عملیی هم مقلَّد و هم مق

 يهو عدالا مطلقه عمل يهدر بعد عدالا مطلقه علم -ه عمما، نکنممیعدالا عرض 

 دارند. خا(ها ارث ، اینیهو عقيد

ماننید خیود خیاتم النايیين )((، خیود خیاتم النايیين  ارث اخص، ارث اخص اما

 ا ا؟ در بُعید خیا( ا ا؟ در بُعد عا  ور به قرآن ا ا، آیا در بُعد اعم)(( که مأم

لی ا ا إلی اهلل ا إچون نقطه اومی ر الا و دعوا ا؟ خير، او محور ایمان ا ا، 

پس وضع کتاب، وضع قرآن با ر و  بامتر ا ا از وضع قرآن نسیاا بیه  .یو  القيام 

از  ا ا اهم ی بر محور کتاب،ربانی بر محور کتاب، چنانچه وضع علمای ربانعلمای 

وضیع ا یا از  اهیممسلمين در ميراث کتاب،  کلمسلمين و چنانچه وضع  کلوضع 

میورد  در آیاا ماارکاا قرآن هیر چهیار یراث کتاب داریم وافين. پس چهار کلم کل

 شیود، یقیط کسیانی هسیتند کیه علمیای کتیابمی اهل الکتاب که گفته .ا ا مذکور

شود، یقط کسانی هستند کیه ایمیان بیه کتیاب وحیی می فين که گفتهکل؟ نه، مهستند

یراث کتاب و ار ا  کتیاب و اایم که کردهنه، تفتيش بفرمایيد و قاقً هم عرض  دارند؟

 جیاجیا کیدا  مرحلیه میراد ا یا؟ اینانزا  کتاب، الی و علی، چهار مرحله دارد، این

طَفَيْنا الَّیذینَ اْلكِتابَ أَوْرَْتنَا تُمَّ» مرحله اصطفاا مراد ا ا، اصطفاا،  1،«عِاادِنیا مِینْ اصیْ

هسیتند؟ یا ی  و  «اْصطَفَيْنا»مؤمنين  کلهستند؟ نه، مگر  «اْصطَفَيْنا»فين کلم کلمگر 

کیه بیر محیور  امیا ا یقميه ربیانيينعیدو ،  کلمگر  کند.که آیه بيان مینه،  عاد ؟

یکیی از  حتییهیا ممیطفی هسیتند؟ آن کیلدهند، مگر می کنند و نظرکتاب تفکّر می

ی بعید از خاصیجیا عیدّه پیس در این .ها هم نيستند، اصیطفاا مقیا  عمیما ا یاآن

  هستند. ها وارث اخصّ کتابهلل )(( باید باشند که اینر و  ا

التی و دعییوتی و خود ییازی و صیید در تمییا  مراحییل ر ییکتییاب صیید در او بُعیید 

شود گفا که بعد از ر و  اهلل بُعید نمی  ازی عاارا ا ا از ر و  اهلل )((.دگران

ا ندارنید، ییا مسلمين ا ا که اصطفاا که اصطفاا ندارند یا بُعد عا  ی ا ربانعلماا 
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بعد از ارتایاط « اْلكِتابَ أَوْرَْتنَا تُمَّ»این  فين ا ا که اصطفاا ندارند.کلبدتر بُعد کایّه م

   را بیه میا نشیانکه ر و  اهلل )(( باشید، پلّیه دو صد درصد قرآن با صاحب وحی

« عاادنیا»طیور؟ مگیر ، خیوب چ«دِناعِاا مِنْ اْصطَفَيْنا الَّذینَ اْلكِتابَ أَوْرَْتنَا تُمَّ»دهد، می

چیه کسیانی هیا اینکننید، می ، بیه خیود ظلیم«لِنَْفسِهِ ظالِمٌ یَمِْنهُمْ»گونه هستند؟ چند 

هِ ظیالِمٌ»ایین کیه  ؟انیدنکرده کتاب را قایو که هستند فينی کلم هااینهستند؟  « لِنَْفسیِ

يیر، خابعیاد ایین ظیالم ا یا.  کیل، در «ظالمٌ لنفسیهِ ظیالمٌ لغيیره ح ظالمٌ لل»نيسا، 

 کنند.عميان می ، کسانی که احيانًا نساا به اوامر کتاب«لِنَْفسِهِ ظالِمٌ یَمِْنهُمْ»

 ظیالِمٌ»رو هستند، نیه ، کسانی که ميانه«مُْقتَمِدٌ مِْنهُمْ وَ» بر این مطلب دو و دليل 

، چون عاد  مطل  قیاقً ککیر دهستن هستند، نه عاد  مطل ، بلکه عاد  نسای« لِنَْفسِهِ

عیاد  آن  ،«بِیاْلخَيْرااِ  یابِ ٌ مِْنهُمْ وَ» و بعدًا ککر شد« عِاادِنا مِنْ اْصطَفَيْنا لَّذینَا» شد

 ها نيسا.مطل  که نه قمورًا و نه تقميرًا خطری و انحرایی در آن

 نساا به عاصی آمده ا ا؟« عاادنا»تعاير چرا  -
میا( دارد بیه کیه اختدارییم  «عاادنیا»؟ میا ییک عااد خیدا نيسیتندها اینمگر  -

 إِنْ» ند،هسیت عاودیا در بُعد عمما، یکی در مرحله عایادا، همیه عایاد کلمراحل 

مشیرکين هسیتند، ملحیدین  1.«عَاْیدًا الیرَّحْمنِ آتِیي إِمَّ اْلیأَرْضِ وَ السَّماوااِ یِي مَنْ كُلُّ

 زیادکند می منتها گاه عاد، عاودیا هم دیگر.عاد هستند ها اینهستند، همه هستند، 

عاید خیدا بیودن و  ياولی عاد ا ا. از واقع ،کندا نمییا کم، گاه عاد ا ا و عاودی

تحا  يطره و اراده ح   احانه و تعالی بودن از نظر تکوین خارج نيسا، تشریع هم 

، نیه غيیر طاعیًافیين کلم کیلجا عااد را کیه . اینيمقاو  نکن مالو  ا، وا مربوط به او

بحی  روی که مطلیب، هستند، چرا؟ برای اینمراد نه فين در این زميکلم کلفين، کلم

ها نيسیا، یراث الکتاب ا ا، کتاب، مربوط به در و دیوار و حيواناا و نااتاا و اینا

هیا و غيیر کیه این فين در بُعد بشر و جینکلمربوط ا ا به م يههای ر التی الهکتاب

 .مانند هم هستند

 چنید نیوع «نیااادِعِ»مگر این  ،  ؤا ی«عِاادِنا مِنْ طَفَيْنااْص الَّذینَ اْلكِتابَ أَوْرَْتنَا تُمَّ»

،  ه نیوع ا یا، «بِاْلخَيْرااِ  ابِ ٌ مِْنهُمْ وَ مُْقتَمِدٌ مِْنهُمْ وَ لِنَْفسِهِ ظالِمٌ یَمِْنهُمْ»ند؟ هست

دٌ مِیْنهُمْ وَ لِنَْفسِهِ ظالِمٌ یَمِْنهُمْ»بيشتر نيسا.   مِیْنهُمْ» .«يْرااِبِیاْلخَ  یابِ ٌ مِیْنهُمْ وَ مُْقتَمیِ

و  انیدکسانی کیه ایمیان بیه کتیاب آورده« مُْقتَمِدٌ مِْنهُمْ»چه کسانی هستند؟ « مُْقتَمِدٌ
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در « بِیاْلخَيْرااِ  یابِ ٌ» «.بِاْلخَيْرااِ  ابِ ٌ»هستند، نه  «لِنَْفسِهِ ظالِمٌ»رو هستند، نه ميانه

کسیانی هسیتند کیه در درجیه اومی ، او در تعايیر  «اْصطَفَيْنا الَّذینَ»و  دو این تعاير 

عمما  دو و مرحله  دو تاعيا از کتاب هستند بعد از ر و  اهلل، این مقا  عمما 

، عدو  امّا ا قمی ی هستندعدو  امّا ا قم« مُْقتَمِدٌ وَ مِْنهُمْ» ا ا. در بُعد کتاب

عیدو  هیا و این نيسیتند ائمیهکیه ا قمی هستند که پيغمار نيسیتند، اما  ربانيينکه 

، چرا؟ قمور دارند، تقمير هیم احيانیًا دارنید، احيانیًا دهستن انها مقتمد، اینهستند

منایاا با عیدالا نیدارد،  ولکن ،ندارند یتقميرهيچ هستند که ها هم ندارند، بعضی

  .از کنتر  او خارج شودبکند، بعد توبه کند مثقً یا کسی تقميری 

هِ ظالِمٌ»ه نه ه را ک  امّا ا قميعدو« مُْقتَمِدٌ وَ مِْنهُمْ»پس این  هسیتند کیه  «لِنَْفسیِ

« الخيیراا»الف و م  - کههستند « بِاْلخَيْرااِ  ابِ ٌ»ظلم نيسا، و نه  اب ٌ  هاکار آن

 کیلخيراا علمی و عقيدتی و معریتی و اخققی و عملی، در  کلدر  -ا تغراق ا ا

طیور هیم دارنید، آن بیر همگیان  کسانی که در  ايل الی اهلل، در  لوک الی اهلل تقیدّ

  نيستند.

هیا کنيم اینمیی  یؤا ها ما از  ینّی« اْصطَفَيْنا الَّذینَ اْلكِتابَ أَوْرَْتنَا تُمَّ»جا در این

طَفَيْنا الَّیذینَ»چه کسانی هستند؟ دیروز عیرض کیرد ، آییا  کیه  یاب ٌ « عِاادِنیا مِینْ اصیْ

ی ا ا که امیروز عیرض دوم، مطلب مراحلی دارداصطفاا هم آخر ، هستند بالخيراا

 کنم.می

 مقسم برای این  ه گروه نيسا؟ «اْصطَفَيْنا»مگر  -
هِ ظالِمٌ»کند؟! را انتخاب می «لِنَْفسِهِ ظالِمٌ»که خداوند تواند، برای ایننمی -  «لِنَْفسیِ

 اصطفاا شده؟!
 کنند؟بندی میرا تقسيم« اْصطَفَيْنا الَّذینَ»پس چطور  -
طَفَيْنا الَّیذینَ»کنند، را دارند تقسيم می «نااادِعِ»را نه، « اْصطَفَيْنا الَّذینَ» -  مِینْ اصیْ

را بخواهید تقسیيم « اْصطَفَيْنا الَّذینَ»کند و الّا اگر را دارد تقسيم می «نااادِعِ»، «عِاادِنا

کند، در ميان این  ه نوع، هر  ه ممطفی هسیتند؟! عجيیب ا یا، در ميیان یا ی  و 

در ميان این  ه د ته که تما   بر چه کسی؟؟ اندو ، هر  ه اصطفاا شدهعاد  و معم

فين را شامل ا ا، یا منحرف ا ا یا معتد  ا ا یا بیامتر از معتید  کیه  یاب ٌ کلم

 ؟! اندبالخيراا ا ا، هر  ه اصطفاا شده

 

 ] ؤا [  -
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 ها، بیر؟ بیر مورچیهاندبیر چیه کسیی اصیطفاا شیده ،انداین  ه که اصطفاا شده -

و الّا تاریک و  فين باید اصطفائی باشدکلن این م؟ در مياهها، بر حيواناا، بر چدیوار

جا میراد ممیطفای از کثيف هسا، صایی هسا، اصفی هسا و ممطفی هسا. این

اصیطفاا  بنیدگان کیلدر بُعد او  عیرض کیرد  کیه خداونید از ميیان ميان عااد ا ا. 

عید عمیما دهید کیه بُمی صفی صفاییکند و به آن امی ، یعنی طلب امصفیکندمی

و الّا عاارا خيلی « اْصطَفَيْنا الَّذینَ»تواند تقسيم بشود برای نمی پس این ا ا. يهربان

  آید.میعجيب در
در بیين  هیم« غَيیرِهِلِ ظیالِمٌ یَمِْنهُمْ»پس  ،کند بندیرا تقسيم «نااادِعِ»اگر بخواهد  -

 آید.می هاآن

 کهشکی ندارد. چرا؟ برای این شود،را هم شامل می «ظالمٌ لغيره»، «لِنَْفسِهِ ظالِمٌ» -

شامل آن « لِنَْفسِهِ ظالِمٌ»اگر کسی ظلم به غير کرد، ظلم به خود کرده ا ا یا نه؟! پس 

 شود.هم می
 . ا ا به خودش ظلم کردهیقط  -
خود و غير،  ، ظلم به، ظلم به خود یقط«لِنَْفسِهِ ظالِمٌ یَمِْنهُمْ»جا یقط نيسا، این -

به غير نداریم، چون هر کس ظلم به غير کند، ظلم به خود کرده، خود را  یقط ظلم اما

گيرد، ظلم به علم، ظلم به عقيده، ظلم می را ياناقص کرده، پس این تما  ابعاد ظالم

بیه  امیا. به خود، به غير، به خود و به غيیر، غيرهبه عمل، ظلم به مادأ، ظلم اخققی و 

 معنا ندارد. ،به خود نيسا غير هسا و
ولیی  .بخیواهيم بگیویيمکه  معنا کرد، حام به این شکل ار «لِنَْفسِهِ ظالِمٌ یَمِْنهُمْ» -

 .«نَْفسِي ظَلَمْاُ»یرمایندی خود حضرا امير در دعای کميل می
ظلم حرا  ا یا دیگیر  «لِنَْفسِهِ ظالِمٌ» ر يم.می به آن هم آن مطلب دیگری شد، -

 ا که باید بحی  در جیای دهند، آن بح  دیگری اکه حرا  انجا  نمیو معمومين 

معمیومين، ایین  هفیوااانايیاا کیه نسیاا داده شیده و  هفوااد، در باب خودش بيای

 خواهيم به ميل خودنمیما بح  دیگری ا ا. ما یعقً در بُعد اتااا عمما هستيم، 

 کنيم.می آنچه را که از آیاا ما ا تفاده اتااا کنيم،

چیه کسیی کيسا؟ از نظر ادبیی اقیرب مراجیع بیه هُیم  «هُم» «لِنَْفسِهِ ظالِمٌ یَمِْنهُمْ»

از نظیر معنیوی  ، این از نظیر ادبیی.«نااادِعِ»؟ «اْصطَفَيْنا الَّذینَ»ا ا یا  «نااادِعِ»؟ ا ا

برای  چرا؟ برگردد،« اْصطَفَيْنا»به  «هُم»شد تر بود، نمیهم نزدیک« اْصطَفَيْنا»اگر  حتی

فیين ممیطفی کلم کیلفين هستند، مگر همیه کلم کلیک د ته از « اْصطَفَيْنا»که این
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ممطفی ها ها، یزیدها، شمرها، ابولهبجهلفين عالم تکليف، ابوکلم کلمگر هستند، 

از نظر ادبی و هم از نظر معنوی، این  هماین چه تقسيم غلطی ا ا! بنابراین  هستند؟

دٌ مِیْنهُمْ وَ»، یکییی. «، یمیین عاادنیا ظییالمٌ لنفسیهیمیین عاادنیا»یعنیی « یَمِیْنهُمْ» ، «مُْقتَمییِ

هِ ظیالِمٌ»، این  اب ٌ بالخيراا آیا هم «بِاْلخَيْرااِ  ابِ ٌ مِْنهُمْ وَ»رو، ميانه  یا، ا« لِنَْفسیِ

مگیر نیدارد، هم مقتمد ا ا؟ نه، این  اب ٌ بالخيراا هيچ ارتااطی با ایین دو د یته 

ی یک مرتاه ا ا که اصطفاا حالا دارددو « اْصطَفَيْنا الَّذینَ»تها ، من«اْصطَفَيْنا الَّذینَ»

طَفى اللَّهَ إِنَّ»نسای ا ا، مثقً،  آد  اصیطفاا نسیای ا یا، آد  تیا  1،«نُوحیًا وَ آدَ َ اصیْ

؟ نیه ، ولی نوح آمد دیگر چیهداشا فينکلم کلمدتی که شریعا آد  بود، اصطفاا بر 

اصیطفاا کیل انايیاا چنیين ی از زمان ا ا، خاص دیگر، اصطفاا، اصطفاا در یک بُعد

 ا ا. 

گذشیتگان،  کیلاگر جناب نوح اصطفاا شده ا ا، اصطفاا شیده ا یا نسیاا بیه 

 کیلقالیی ا یا، ییا همیان حید، اصیطفاا نسیاا بیه  ناییبعیدی بیامتر از  ناییچون 

ر ابیراهيم اصیطفاا نیدارد، بیگذشتگان و زمان خود و آیندگان ا ا تا زمان ابیراهيم، 

ين چیه؟ اصیطفای نايیخیاتم ال اماچنين، چنين، عيسی همچنين، مو ی هماهيم همابر

از نظر تقسیيم مراحیل اتّه ادلّه زیادی مطل  ا ا، ال ییک اصطفاين )(( نايخاتم ال

را در  «خيیرااال»ين مطل  ا یا یعنیی چیه؟ یعنیی ناي. اصطفاا خاتم الداریم اصطفاا

ابعاد تکليف از آغیاز  کلدر  ،نظر بگيرید، تما  خيراا را در طو  زمان و عرض زمين

  ابِ ٌ» امادارند، میتا انجا  در نظر بگيرید، کسانی هستند که به  وی خيراا قد  بر

اصفی امصفياا هستند، یعنی از تما  کسانی که دارای اصیطفاا در  ها، این«بِاْلخَيْرااِ

ها بر تما  اصفياا ، ایناندبودهها ی از صاییخاصو گروه  اندز زمان بودهی اخاصعد بُ

 تقدّ  دارند.

 کیلر دعایاد اهلل،  کیلر یل اهلل، بیر  کیلين )(( بر نايطور که خاتم الپس همان

 كیانَ إِنْ قُیْل»جهاا علمی و عقيیدتی و اخققیی و معریتیی و عملیی تقیدّ  دارد کیه 

در  ليیااوّایین  3.«أَ ْلَمَ مَنْ أَوَّ َ أَكُونَ أَنْ أُمِرْاُ إِنِّي» 2،«اْلعابِدینَ أَوَّ ُ یَأَنَا وَلَدٌ لِلرَّحْمنِ

يییا در معریییا، زمییانی نيسییا، چییون زمییان اوليییا در تسییليم مطلیی  و اولعاییادا و 

، نسیاا بیه انساا بیه انايیا یقط ا رتای ا ا، نهحضرا، آخر الزمان ا ا، این اولي
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 کیلباشند، جنّ باشند به طری  اولی، انايیاا باشیند، بیر  يينوبعااد اهلل، مقئکه کرّ کل

ابعییاد شخمییی و  کییلب و در ابعییاد تقییر کییلاهلل  ییاحانه و تعییالی، در  عنییدمقییربين 

  دارد، آیاا بر این مطلب زیاد ا ا، بعید، ایین مقیا  انتقیا  پيیدا اجتماعی، این تقد

 ی بعد از ر و  اهلل )((.خاصکند به د ته می

 مِنْ اْصطَفَيْنا الَّذینَ اْلكِتابَ أَوْرَْتنَا تُمَّ»اتی که دليل بر این مطلب ا ا، از جمله آی

هِ ظیالِمٌ یَمِیْنهُمْ عِاادِنیا دٌ مِیْنهُمْ وَ لِنَْفسیِ   ییابِ ٌ»، ایین «بِیاْلخَيْرااِ  یابِ ٌ مِیْنهُمْ وَ مُْقتَمییِ

 الَّیذینَ»کیه  هسیتند  اوا ا؟ مقتمد ا یا؟ همیان د یته  «لِنَْفسِهِ ظالِمٌ»، «بِاْلخَيْرااِ

ی از خاصعد ی از زمان و در بُخاصعد ، ولی چه اصطفائی؟ نه اصطفاا در بُ«اْصطَفَيْنا

یهمید، شیخص نمی یهمید، مکیانلخيراا زمان نمیا، «لخيرااا» اب  به زمين، خير، 

تما  خيیراا بیه طیور مسیتغرق، خيیراا علمیی، خيیراا معریتیی، خيیراا  .یهمدنمی

 ازی، خيراا اجتمیاعی، ، خيراا اخققی، خيراا یردی، خودلیعقيدتی، خيراا عم

، بر همه «بِاْلخَيْرااِ  ابِ ٌ»ابعاد عاادا و ر الا و بعثا و ومیا، این  کلخيراا در 

عالم امکان ا یا  او شخص  او منتها دو نکته ا ای نکته  .اندگوی  اقا را ربوده

 1.«اْلكِتابِ مِنَ كَإِلَيْ أَوْحَيْنا الَّذ  وَ»که ر و  اهلل ا ا 

( و دوازده امییا  هسییتند، اییین المییؤمنين )ع( و یاطمییه زهییرا )سامير دو و نکتییه 

 کنيم آیا ابوبکر و عمر و عثمان، عمیما داشیتند؟می  ؤا ها ما از  نّی ده نفر.چهار

خطا داشتند، خیود عمیر اخیتقف داشتند. عمما گویند نمیکدا   گویند نه، هيچمی

اربعه تقليید  ائمهمان اختقف داشا، با ابوبکر اختقف داشا، آیا حرف داشا، با عث

گوینید نیه، عمیما علمیی می اید، عمما داشتند؟شما که چهار مذهب در ا کرده

ف داشیتند، خودشیان بیا خودشیان، نداشتند، عمیما عملیی نداشیتند، بیا هیم اخیتق

، یعنیی حنيفه با خودش، مالک با خودش، دیگیری بیا خیودش، دیگیری بیا خیودشابو

عمیما عقيیدتی، پیس  ییا عمما علمی نداشتند تا چیه ر ید عمیما عملیی باشید

کیه تیا چیه ر ید بیه این ،ها در کار نایودهاصطفائی نساا به آن ها اصقًبنابراین این

ا یا، آییا اصیفی امصیفيائی ییا  دو مرتایه  ااصفی امصفياا باشند، اصیفی امصیفيا

ميراث کتاب را دارد، اصقً بعد از ر و  صایی که مقا  عمما دارد که مرتاه اخصّ 

 اهلل بوده ا ا یا ناوده؟
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بایید بگویيید  ایم، تکیذیب ا یا.اگر بگویيم ناوده ا ا که انکار این آییه را کیرده

 ائمیهکیه خلفیای تقتیه اُوَ  و ندارند، یا این  و بوده، بوده ا ا، دو حالا ا ا که 

براین بایید گویيد نه، پس بنیامی را که هاشما که از همه  اقا دارند به نظر شما، آن

معمیومين و ر یو  اهلل کیه معلیو  ا یا، ائمیه معمیومين و یاطمیه زهیرا )س(  ائمه

بعد از ر یو  اهلل، ایین اجمیاع مرکّیب  ا ا« اْلكِتابَ أَوْرَْتنَا تُمَّ»نفر   يزدهباشند، این 

 عد اصطفاا.ا ا. این یک بُا جا ا، اجماع مرکّب از مواردی که صحي  ا ا، این

، هنوز اصیطفائی هیم در کیار کندبندی میرا تقسيم «نااادِعِ»آیه در صورتی که  -

قال معمومين  ائمهخواهيد بفرمایيد که می آیا   نشده،حقم« اْصطَفَيْنا الَّذینَ»نيسا، 

 ؟اندبوده «الخيراا»ه  اب ٌ باز اصطفاا، 
کتاب هستند بعد  اخص زمان مطرح نيسا، این کسانی که خواهند آمد و وارث -

علیی زمیان خیودش و حسین و  ،ها از نظر زمان نیه، از نظیر بالفعیلاز ر و  اهلل، این

خيراا  کلهستند در  اب ٌ بالخيراا و  اقا در  واحدهدیگران، هر کدا  در مرحله 

کسانی کیه قید   کلزمين، یعنی های دارند با حذف کردن زمان و حذف کردن مکان

ا یا، ا هتر از تما  آنها بلنداینهای بلند، بلندتر، قد های ، قد در راه ح  برداشتند

 نه از نظر زمانی. ،از نظر مقامی و از نظر مرتاتی
طَفَيْنا»متعلّی  بیه  جیار و مجیرور «عِاادِنا مِنْ» - طَفَيْنا» یعنییا یا، « اصیْ  مِینْ اصیْ

 که دو چيز باشد.نه این ،ا ایک چيز « عِاادِنا

 و چيز ا ا. نخوا تم بگویم د -

طَفَيْنا»بییه گییردد، ولییی میبر «نییااادِعِ»بییه  «میینهم»گویيییدی چییون شییما می -  «اصییْ

 ا ا. « عِاادِنا مِنْ اْصطَفَيْنا»اصقً  گردد.میبرن
 قرآن را باز کنيد.، 75، آیه حج وره  -
 به معنای عمما ا ا. «اْصطَفَيْنا»جا که یرمودید، در این ایآیه -
 ا ا.ها عمما کلنه یوق ا ا، یوق  -
 بوده ا ا.ه از بدو تولّد در بامترین مرحله عمما کیوق عمما، یعنی  -
ز کیه اکنیيم، این، ما اصل عمما را بح  میکنيمآن را بح  نمیما اصقً نه،  -

 چه زمانی بوده، چه زمانی ناوده، اهميتی ندارد.
 مزمه بامترین مرحله عمما این ا ا. -
 زمه آن این نيسا که در هر زمانی باشد.وليکن م ،یهمممی -
 .اصطفی کند بدو تولد ازمن اگر خداوند بخواهد به  -



11 

 

 کنيم.، ما اصل مطلب را داریم عرض میشویدمی یرعیهای بح شما وارد  -
  ] ؤا [ -
 یَأَنَا وَلَدٌ لِلرَّحْمنِ كانَ إِنْ قُْل»یرماید که می زمان نيسا، اگر پيغمار بزرگوارآخر  -

در مقیا  و رتایه ا یا، نیه  او ایین  یعنی ؟اندبودهاز تولد پيغمار قال  1«اْلعابِدینَ وَّ ُأَ

 در زمان ا ا.که این

قً اْلمَقئِكَ ِ مِنَ یَْمطَفي اللَّهُ»، 75آیه   وره حج ميعٌ اللَّیهَ إِنَّ النَّیاسِ مِینَ وَ رُ یُ   یَ

 لَیا * مُّْكرَمُیونَ عِاَیادٌ»، معمیو  هسیتند کل مقئکه ممیطفی هسیتند، مقئکیه .«بَميرٌ

 2.«یَعْمَلُونَ بِأَمْرِهِ هُم وَ بِاْلقَوْ ِ یَسْاِقُونَهُ

عمیيان هرگیز که مقئک  اهلل معمومون هسیتند و ما ادلّه قرآنی زیاد داریم بر این

ممیطفَون هسیتند،  هیاینآ ، در ميیان مقئکیه تمیا ندارند و نخواهند داشیا. ولکین

انتخاب برای ر الا شده، یعنی اصفای از مقئکه را خداوند اصطفاا من الممطفَون 

عد ر الا که محور بح  ما ا ا، ر الا وحی ا ا، هیر کند، ر الا چه؟ یک بُمی

نيسیا، اصیفای یرشیتگان، اصیفای  اکه حامل وحی خداوند به  یوی انايیاای یرشته

م )((، به  وی اصفای رُ ُل الهیی و در زمیان ر یو  خیات اندیرشتگان حامل وحی

 وَ اْلمَقئِكَی ُ تَنَیزَّ ُ»روح ا ا که  ،اصفی امصفياا که جارئيل ا ا و بامتر از جارئيل

که به یک احتما  صیحي ، ایین روح، از مقئکیه  3«أَمْرٍ كُلِّ مِنْ رَبِّهِمْ بِإِْکنِ یيها الرُّوحُ

 کیلو بیرای برای این روح خواهد بود  تنز بامتر ا ا، از جارئيل بامتر ا ا که این 

 ليالی قدر. کلمقئکه در 

 ولی احتياج به دليل دیگری دارد که مقئک  اهلل، همه ممطفَون هستند. -
ند و معنای عمما اصطفاا ا ا، منتهیا اصیطفاا هست مقئک  اهلل معمو تما   -

، ما بُعید ح  دارید اصطفاا خا(اصطفاا مراتب دارد، شما در بُعد  خود مراتب دارد،

قً مِنَ یَْمطَفي اللَّهُ»کنيم. مین را عرض خا( از ر یل تکیوینی بحی  « اْلمَقئِكَ ِ رُ یُ

 کنيم.نمی
کنید کیه آن مییکمیک به میا « اْلمَقئِكَ ِ رُ ُقً مِنَ یَْمطَفي اللَّهُ»بامخره این آیه  -

 جریان یطرس ملک را قاو  کنيم.

                                                           

 .81. زخرف، آیه 1

 .27و  26. انبیاء، آیات 2
 .4. قدر، آیه 3
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طیرس ملیک کیه در کیه ی، بیرای اینکنیيمقاو  نمیهرگز جریان یطرس ملک را  -

هیا کیه در شکسیا و این کرد و شش هزار  یا  کجیا بیود و بیا  اوروایا دارد گناه 

روایا آمده، مزخریاتی ا ا که بیا نمیو( قیرآن مخالفیا دارد و در جیای خیودش 

 بح  شده ا ا.
 اصطفاا نشده بوده. -

 ریمکنند؟ کاری به اصطفاا ندامی گناه ،، اگر معمو  باشندمعمو  هستند هااین -

 1«.أَمَرَهُمْ ما اللَّهَ یَعْمُونَ م» -

 شود.بله، آن در جای خودش بح  می -

در مورد بعضیی  «أَمَرَهُمْ ما اللَّهَ یَعْمُونَ م»این در مورد بعضی از مقئکه ا ا.  -

 مقئکه معمو  باشند.عذاب ا ا، یعنی از قرآن شاهدی نيسا که  یاز مقئکه
طَفِي مِینَ » ما مقئکه، جایی دیگر ا ا.عرض کرد ، جای اتااا عم - اللَّیهُ یَمیْ

 عمما ا ا؟ نه، چون همه مقئکه معمو ، این اصطفاا، اصطفاا بی«اْلمَقَئِكَ ِ رُ ُقً

جا اصطفاا به معنای این ا یا کیه مقیا  ند بر حسب آیاتی که ما داریم. پس اینهست

نيسییا، عمییما ، عمییما معمییولی کییایی ا ییا تر از مقییا  عمییما معمییولیصییایی

معمولی از برای حمل وحی به ر ل الهی کایی نيسا، بلکه مقا  عمما عليیای در 

عامل وحی به  وی ر ل اهلل باشند که در آن بُعید مقئکه باید باشد، تا بتوانند ميان 

 زمانی و مکانی ر الا خود اصفی امصفياا هستند.

قً» اللَّیهُ »طیور ا یا. ایین هیم همين« النَّیاسِ نَمِی وَ اللَّهُ یَْمطَفِي مِنَ اْلمَقَئِكَ ِ رُ یُ

طور کیه اصیطفاا مقئکیه ییرق دارد، درجیاا دارد، همیان«. رُ ُقً النَّاسِ مِنَیَْمطَفِي 

ميعٌ اللَّیهَ إِنَّ النَّیاسِ مِینَ وَ»طیور ا یا. اصطفاا ناس هم همين  یؤا ی ایین « بَمیيرٌ  یَ

هایی دارنیید، رنیید، گذشییتههایی دامقئکییه و ر ییل مقئکییی و ر ییل بشییری، آینییده

گوییدی هایی دارند. در آینده ممکن ا ا خطا کنند، در گذشته خطیا کردنید. مییعليه

دانید. همیه را می 2«اْلیأُمُورُ تُرْجَیعُ اللَّیهِ إِلَیى وَ خَْلفَهُیمْ میا وَ أَیْدیهِمْ بَيْنَ ما یَعْلَمُ»خير، 

ه مرحلیه بایید تمامیًا داند چه هسا و چه خواهد کرد و چیه کیرده ا یا. ایین  یمی

کیه خداونید ایین را صفای در بُعید عمیما عليیای بشیریه تیا اینمرحله صفاا باشد، 

                                                           

 .6. تحریم، آیه 1

 .76، آیه . حج2
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بشیر ا یا، بیرای انتخاب کند؛ اگر یرشته ا ا، برای حمل وحی به  وی اناياا و اگر 

 حمل وحی به  وی کل مکلفين.

امتر ا ا ها مراحل اصطفاا بود و اما مراحل مخلص؛ مخلَص بامتر ا ا، یا باین

کیه انايیاا خیدا و الاتیه گروهیی دیگیر کیه یا در حد اصطفاا ا ا. آیاتی راجع به این

ها مخلَص هستند. مخلَص داریم و مخلِص. مقدمتًا عیرض معمومين دیگر باشند، این

خیود را بیرای حی  بح  بپردازیم. یک مرتاه اخق( ا ا، کنم تا بعد به تفميل می

کنید، گیاه کند، گاه برای ح  خالص میطل خالص میخالص کرده ا ا. گاه برای با

هر دوگونه ا ا. گاه باطل ا ا، گاه ح  ا ا. این یکر، ایین علیم، ایین عقيیده، ایین 

گاه این طرف ا ا و گاه آن طرف ا ا؛ گاه طرف باطل ا ا و گاه طرف ح  عمل، 

ا ا. این اخق( نيسا، این شوب ا ا. گاه اخق( ا ا. اخق( یقیط بیه  یوی 

عقيده کامل به حی ، عمیل بیرای شنا ایی ح ، عاادا ح ، قد  برداشتن ا ا،  ح 

 ح ، هميشه به  وی ح  ریتن. 

م صد درصد بیه خواهيها و ماها میمن و منمنتها این دو حالا دارد؛ یک مرتاه 

کنيم، عاودیا او و معریا او و عمل برای او، تقمير هم نمیی  وی ح  قد  برداریم؛

که عمما بشیری ا یا. انسیان بیه هایی داریم. برای اینریم، کندیاما قمورهایی دا

عمیما بشیری ا یا، ولیی علیم بشیر  بامترین مرحله صفاا که منهیای وحیی بر ید،

چیون محدود ا ا، قدرا او محدود ا ا، معرییا او و میوارد دیگیر محیدود ا یا. 

 .کنیدير نمیالاته تقم ،هایی دارد؛ یعنی قمورهایی داردمحدود ا ا، بنابراین کندی

این مرحله عليای عدالا ا ا، چون عدالا مراتای دارد. عاد  ا ا، اما گیاهی گنیاه 

وليکن یک مرتاه او به تمیا  معنیی الکلمیه مخلِیص ا یا، کند. کند و ا تغفار میمی

شود، یعنی هرگز به اختيار خود، به علم و معریا خود، به اراده خود مرتکب گناه نمی

 این مرحله اخق( ا ا. عل حرا . نه ترک واجب و نه ی

ولکن این مرحله اخق( که به بامترین درجیه ر یيد و اصیقً هیيچ تقمیيری در 

کند که ندانید ایین حیرا  ا یا؟ یعاليیا هیم کار ناود، آیا تضمين ترک قمور هم می

راب ا یا، کرده و موضوعًا متوجه نشده ا ا، حکمًا که هيچ. موضوعًا نداند ایین شی

ایین بیا مخلِیص بیودن مناییاتی خورد و مسا هیم شید. امیا يمو ا ا و گمان کند آبل

کند، اما تأیيد صید درصید کیه خداونید او را ندارد، در ا ا ا که خداوند تأیيد می

مخلَص کند و حتی قمور هم نداشته باشد، این در بُعد عمیما ربیانی ا یا. میا در 

دارییم. ولیی مخلِیص ما در قرآن داریم مخلِیص کنيم که بُعد عمما بشری عرض می
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که قمور آنبرد. برد، قمور را از بين نمیبودن در بُعد عالی یقط تقمير را از بين می

برد، مخلَص ا ا، یعنی این خالصِ خالص را که در بُعید قیدرا و علیم را از بين می

ی و عمل بشیری، صید درصید مخلِیص ا یا و تقمیير بشری و معریا و عاادا بشر

بییرد، روح آن بقيییه را کییه کنییدی دارد از بییين می، خداونیید ردامییا کنییدی دا کنیید،نمی

تقمیير  او دیگیر شیود.دهد، او مخلَص میدهد، تأیيد خا( به او میالقدس به او می

  که هيچ، قمور یعنی چه؟

کند اناياا )ع( مخلَص هستند، این مرتاه عمیما ربانيیه را کیه آیاتی که اتااا می

اگیر ایین مراحیل بیه کنید. نخواهد بود، تابیا می -رًانه قمورًا و نه تقمي-هرگز گناه 

ای و به عنوان اصلی تابیا شید، میا در آییاتی کیه میثقً نسیاا بیه یو یف عنوان پایه

تیر از بسیياری از از همه میا و بزرگ تراند، برادر بسيار بسيار بزرگگروهی هتک کرده

و رواا شیيعه،  اهیل  یناکه در بامترین قله عمیما و طهیارا ا یا، رواا اناياا 

، نیاقلينی از شیيعه، نیاقلينی از اهیل  ینا، اهل  ینامفسرینی از شيعه، مفسرینی از 

شیود داد. جنیاب یو یف بیه انسیان یا ی  عیادی نمی هایی به یو ف دادند کهنساا

خدا را نسيان کرد، خدا را یرامیوش کیرد. ایین یو یفی کیه  1«رَبِّكَ عِْندَ اْکكُرْني»گفای 

قال از این جرییان. و لیذا در  یوره  خدا را یراموش کرد! 2«اْلمُْخلَمينَ اادِنَاعِ مِنْ إِنَّهُ»

یو ف مشاهده کنيد و بح  خواهيم کرد که خیود آییاا مقد یاا  یوره یو یف از 

گویند و در روایاا زیاد ا یا، هایی که میکند. نساا احا مقدس یو ف دیاع می

هیایی کیه راجیع بیه اد ا یا و در کتابها زیدر اقوا  زیاد ا ا و در تفا ير و کتاب

میورد از  هفیا، هشیابلکیه  آییه، ، نه دوآیه اند، زیاد ا ا. نه یکیو ف )ع( نوشته

کنید کیه شیما درو  که مخلَیص ا یا، اتایاا میکند که اضایه بر اینآیاا اتااا می

 گفتيد و اشتااه برداشا کردید و نساا به  احا مقدس یو ف )ع( اشتااه گفتيد.

، نسیاا بیه انايیاا در زمیان نایوا، ر یل در زمیان ين نساا به اناياا دیگیرچنهم

ر الا، نساا به ابراهيم )ع(، نساا به مو یی، نسیاا بیه داود، نسیاا بیه  یليمان، 

نسیاا بیه  -که در قیرآن اشیعياا ککیر نشیده ا یا-نساا به عيسی، نساا به اشعياا 

 لَكَ لِيَْغفِرَ»کنند شدر نا میخواهند در ا کنند، خاتم النايين )(( که وقتی هم می

                                                           

 .42. یوسف، آیه 1

 . همان. 2
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کننید کنند. چون بعضی گمیان میروایا جعل می 1«تَأَخَّرَ ما وَ کَْناِكَ مِنْ تَقَدَّ َ ما اللَّهُ

پيغمایر محکیو  بیه کنیب نااشید، ایین رواییا را که برای این« الغای  تارر الو يل »که 

ی چه؟ این بقغیا ا یا؟ اگیر یعن 2«من کنب أمّتک»یعنی « کَْناِكَ مِنْ»کنيم. جعل می

شیود؟ بیه پيغمایر رحمیا نسیاا اما ر و  اهلل کنب دارند، به پيغمار نساا داده می

کیرد، نسیاا شیود. اگیر شیمر یسی  شود، دعوا داده میشود، طاعا داده میداده می

دهند؟ کنب اما که هر کنیب کوچیک ییا بزرگیی باشید، بیه عمل شمر را به پيغمار می

اصیقً چیه « اللَّیهُ لَیكَ لِيَْغفِرَ * مُاينًا یَْتحًا لَكَ یَتَحْنا إِنَّا»هند؟ تانيًای دپيغمار نساا می

 ارتااطی با یکدیگر دارند؟ اصقً ربطی به آمرزش گناه ندارد. 

آیاا مخلَص مانده ا ا، و لذا ما در بُعد اتااتی باید در ا روی آیاا یکر کنيم، 

کننید هایی گمیان میییاتی بیرویم کیه انسیانآیاا منتجَب مانده ا ا. بعد به  یرا  آ

، در آییه دهنیدآد  )ع( شیرک نسیاا میراجع به اناياا عميان بیوده ا یا، حتیی بیه 

انید کیه اند و به گمان دیگیران نيیز وارد کردهه اعراف ا ا، از این آیه گمان کرده ور

عمیيان قایل از نایوا جناب آد  مشرک هم شید، بعید از ر یالا مشیرک شید. الاتیه 

کیه حامیل مقیا  وحیی و که ر و  شد، بعد از اینمطلب دیگری ا ا، اما بعد از این

 اند.اند و شدر نا کردهها در بعضی ایراد نساا شرک گمان کردهر الا شد. بعضی

 آید یا نه؟اگر اما گناه کنند، برای پيغمار گریتگی و کدورا پيش می -

ای خمينیی )رض( کیه آن مقیا  شیود. آقیولکن گناه به پيغمایر نسیاا داده نمی -

عییالی عییدالا را داشییتند، اگییر معییاک اهلل یکییی از ایییراد مقلییدین ایشییان عییرق خییورد، 

ها غلیط خمينی عرق خورد. این غلط ا یا، حتیی نسیاا بیه دیوانیهگویند آقای نمی

 ا ا.

 خواهد.ولی بامخره بخشش می -

ری ا یا کیه صحاا از بخشش نيسا. کنب اما را به پيغمایر نسیاا دادن، کیا -

 دهد. دیوانه هم انجا  نمی

 

نَیا لِمَیا عَظِیيمِ وَ وَیِّْقآنِ اْلقُیرْإِیمَانِ وَ مَعَیارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِاُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّاْتُحِاُّهُ وَ تَرْ
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 «.کُمْوَ السَّلَا ُ عَلَيْ»


