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 رسالت )عصمت رسوالن(
 

 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

ست، بعد از ا يهربانمرحله ثانيه خلوص که همان مرحله عصمت است که عصمت 

 1«الهدِّینَ لَههُ مُْخلِصينَ اللَّهَ فَادْعُوا»ه است. رحله خلوص بشری است که عصمت بشریم

عد بشری تا حهد  تهوان. خداونهد امهر فرمهود  اسهت تها امر به اخالص بشری است در بُ

 مَها اللَّههَ فَهاتَُّووا»اسهت، عهارر رب و عابهد رب با.هيم. ا جا که توان ما و امکهان مهآن

تَطَعْتومْ مَها»در بُعد « توُاتِهِ قَّحَ» 3«.توُاتِهِ حَقَّ اللَّهَ اتَُّووا» 2،«اسْتَطَعْتومْ اسهت و وهون « اسهْ

 کنهد.نيه  فهرق مهی« توُاتِههِ حَقَّ»کند، درجات می درجات استطاعت در تُوی اهلل فرق

توانهد ایاهاد کنهد، می و امکانات مستُبله را کهه يهف تمامی امکانات فعلکل.خص م

جها ادة اهلل و تُوی اهلل تا آنباید استخدام کند از برای به دست آوردن معرفة اهلل و عب

 کند.می یيدأکه امکان دارد، و خداوند در تمام مراحل به او کمک و ت

 مَها»کهه کهه اخلهص اسهت و آناین مرحله اوالی اخالص است و ميان مؤمنين، آن

ی مُهر ر کهرد  اسهت، بعاهی از ربانبشری و در بعد توفيق  امکانعد را در بُ« اسْتَطَعْتومْ

 إِنَّهُهمْ وَ*  الدَّارِ ذِْكرَى بِخالِصَةٍ أَْخلَْصناهُمْ إِنَّا»کند وردگار عالم مُخلَص میها را پرآن

ی نبوتاخالصی که بشر در بُعد تکليف، منهای وحی  4،«اْلأَْخيارِ اْلمُْصطَفَيْنَ لَمِنَ عِْندَنا

صيرها تواند بکند، اخالص در بُعد از بين بردن تُصير است، تُمی و نبوئتی و رسالتی

ی محو گردد، تُصهير در بُعهد معرفهت فطهری و عُلهی و معرفهت بهه داللهت کلبه طور 
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 ت کند کهه تُصهير در کهلف جد یکلها، باید م.رعی و به وسيله عبادات و مااهدت

قصور احيانًا باقی است و احيانًا قصور هم به توفيهق الههی  امااین ابعاد از بين برود، 

 رود.می از بين

ی از بين برود، تُصير است بُولٍ ربانتواند منهای اخالص طلق میآنچه به طور م

هها ها، نارسهاییمطلق، و آنچه بعاًا بله و بعاًا نه، قصور است. قصورها، نادانستگی

ف فی سهبيل اهلل و از بهرای سهالک کلهایی که در غير جهت تُصير از برای مو کندی

سهت، از بهين ا خهالص بسهيار بهاالوهون ا .ود، بعای از قصورها همالی اهلل پيدا می

ی و تُهوایی بهاال رود، یترود، ولکن هر قدر اخالص بشری در ابعاد معرفتی و عبودمی

 کهلبه این اخالص بشری ملحهق نگهردد،  يهربانی و عصمت ربانکه اخالص  مادامی

قصورها مُام رسهالت اسهت، امانهت اسهت،  کلرود. از بين رفتن قصورها از بين نمی

است کهه ایهن  يهو رسال يهاست، هدایت مطلُه است، سنّت رسول يتطاعاست، مُ نبوت

 ی است.رباننيازمند به اخالص 

تر .د، موفق .د که سلمان و ابوذر و مُداد و مالک قکه انسان و موف اول پلهدر 

گردید  )ص( محمدتر .د که ابراهيم و موسی و عيسی و ها .د، موفّقا.تر و امثال آن

-ه نمهیتوج آنبه  يهربان، مرحله کامله ایمان است که عصمت اولبُعد  .منهای وحی

کهه ایهن اخهالص بشهری در  دوممرحله  ی است.خاصگرو   خاصوون عصمت  کند؛

رود و به باالترین قلّه اخالص ممکن بشری در دوران بُعد امکان و توان بشری باال می

اسهت  يههينه رسالت الهاین زم کند،ها فرق میالبته دوران رسد،ه میخاصاین رسالت 

 دارد. يهرسالت الهاین با درجاتی که 

سهت، بعاهی از آیهات بودن است. آیاتی که در این بهاب ا م مُخلَصپس مرحله دو

 ة. بعای از انبياء، موسی، اسهماعيلخاصة است و بعای از آیات بصورةٍ عامبصورةٍ 

ص فرمهود  اسهت ها را اخهالکه خداوند این، آیاتی نصّ است بر این)ص( محمد، )ع(

ی احکهام خداونهد، الُهاء احکهام بُعد بيانگری احکام خداوند، تلُه که قصورها هم در

ی بها اخهالص کلهخداوند، عمل به احکام خداوند، تُصير که هيچ، قصور هم به طور 

 رود.از بين می

اصوالً تُصيرها و قصورها برای آلود  بودن قله  اسهت، فکهر اسهت، صهدر اسهت، 

ها از بين برود، ظلمت به کنار رود و م یهد ت، هر قدر این آلودگیروح است، عُل اس

نور گردد، نوری که در اصل فطرت و عُل و قل  انسان و روح انسان وجود دارد، هر 

مانهد تر میها، نور تنهاتبرود با محاوالت، با مساعی و جد یقدر ظلمات بيشتر بيرون 
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 يهتکند و هر قهدر نورانمی 1«اللَّهُ لِنوورِ ِ مَنْ یَشَاءُ نوورٌ عَلَى نوورٍ یَهْدِي»و خداوند افاضه 

بهاالتر رود، قصهور ههم  يهتگردد تا حد ی که نورانانسان بيشتر با.د، تُصير کمتر می

از بهين  يههربانقصهورها در دیهد حُهایق  درصهدی و صد کلبه طور  اما.ود. کمتر می

ی الزم است ربانخالص برود، این عصمت بشری و اخالص بشری کافی نيست، بلکه ا

های ماند  را از بين ببرد، های ماند  و آن نارسیهای ماند  و آن کندیکه آن کوتاهی

در بُعهد .هود، کسهی مطلهق نمهی ربوبيت، در بٌعد مطلق گردد در بٌعد عصمت رسالتی

 عصمت رسالتی مطلق گردد.

سهور   ی اسهت، درربهانست کهه اخهالص م اخالص اعد دواز جمله آیاتی که در بُ

-که دیهروز خوانهدیم و امهروز تکهرار مهی 24، آیه )س( مبارکه یوسف راجع به یوسف

این وه زمانی است؟ قبل از « رَبِّهِ بُرْهانَ رَأى أَنْ ال لَوْ بِها هَمَّ وَ بِهِ هَمَّْت لََُدْ وَ» :کنيم

 در آغهاز .ع ی  است، در آن موقع اسهت است، وقتی که یوسف در خانه زليخا وزندان 

تواند از یوسهف اسهتفاد  جنسهی کنهد و حالهت جنسهی بلوغ حُلوم، وقتی که زليخا می

یوسف هم رسيد  است، این قبل از سهان اسهت و قبهل از مراحهل بعهدی اسهت، پهس 

گویيد خدا می 2«رَبِّكَ عِْندَ اْذكورْني ل...اقَ»گویيد وقتی که به سان رفت وطور .ما می

 او است، فراموش کردن خدا تصهر ر .هيطان اسهت،مُخلَص  اورا فراموش کرد  است؟ 

رِرَ كَهللِكَ رَبِّههِ بُرْهانَ رَأى أَنْ ال لَوْ بِها هَمَّ وَ بِهِ هَمَّْت لََُدْ وَ»مُخلَص است   عَْنههُ لِنَصهْ

، گناهان کووک، گناهان ب رگ، در بُعد تُصير، در بُعد قصهور، اگهر «اْلفَحْشاءَ وَ السُّوءَ

 امها ،است یلو مُصّر نيست، ولی این کار بدند، عرق خورد  وعرق بخورد و ندا کسی

ه که گناهان بهاالتر اسهت، کهه خاصگناهان را و فحشاء، گناهان  کلمعفوو  است. سوء، 

تااوزگر است، در بُعد اصل گنا  بودن و در بُعد تااوز به دیگران، ایهن فحشهاء اسهت 

 أَنْ ال لَهوْ بِهها هَهمَّ»را ؟ وهگونهه اسهتاست که فحشاء اسهت. خهوب وهرا اینکه سوئی 

 عَْنهُ لِنَْصرِرَ»؟ مگر این برهان رب  وه بود؟ و معلوم است که برای وه بود، برای «رَأى

در  3،«اْلمُْخلَصهينَ عِبادِنَها مِهنْ إِنَّهُ»این برهان رب  وه بود؟  امابود، « اْلفَحْشاءَ وَ السُّوءَ

 وه زمانی فرمود؟ در آغاز بلوغ حُلوم. 

از بندگان مُخلَهص اسهت نهه مُخلِهص کهه خداونهد او را پها   )ع( ه یوسفوقتی ک

بعد از پاکی که در بُعهد سهعی و کو.هش بشهری در بهاالترین قلّهه عصهمت  ،کرد  است
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هها، آن مانهد بشری، در آن مُدار کهه زمهان رسهالت یوسهف اسهت، اناهام داد ، آن ته

عد قصور است، اگر تُصير با.د ها که در بُعد تُصير نيست، در بُها، آن نارساییکندی

، تُصهير تخلّف نکنهد از امر رب تمام معنا مُخلِص یعنی  که مخلِص نيست، مُخلِص به

رود که قصور خطا از بين می دومنيست، پس بعد از مُخلِص، مُخلَص است که مرحله 

 إِنَّههُ»در گنا ، قصور در موضوعاتی که حرام است، قصور در وي هایی که محر م است 

 این یک آیه.«. اْلمُْخلَصينَ عِبادِنَا مِنْ

نسهبت که کاری نداریم « أَْغوَیْتَني بِما رَبِّ قالَ» :40(، آیه 13در سور  حار )سور  

 رَبِّ قهالَ» .اغواء به خدا داد  است وه معنایی دارد، این بحثی است در جای خهودش

جا ويست؟ آیها اغواء در این«. أَجْمَعينَ لَأوْغوِیَنَّهُمْ وَ اْلأَرْضِ فِي لَهُمْ لَأوزَیِّنَنَّ أَْغوَیْتَني بِما

است، ملحِد کند، مشهر  کنهد؟ اغهواء یهک  درصداغواء .يطان در انحصار اغواء صد 

اغواء است، مگر گناهان کووک از طریق رحمهان اسهت؟ از طریهق .هيطان هم درصد 

درست اسهت، اغهواء « ْغوَیْتَنىِأَ ابمِ رَب  قَالَ»جا این اینی ندارد. بنابرسوم حالت است،

 تکند، جهد یمی فعاليت.يطان بدترین اغواء است، ولکن .يطان تمام مراحل اغواء را 

 لَهُمْ لَأوزَیِّنَنَّ»گوناگونی که دارد، های کند که در فرزندان آدم ایااد کند، با .يطنتمی

توانم بروم. جا نمیآن 1«اْلمُْخلَصِينَ مُنهْمِ دَكَعِبَا إِلَّا  *أَجْمَعِينَ مْلَأوْغوِیَنهَّ وَ اْلأَرْضِ فىِ

لههی ایسهتاد  اسهت و در ای اسهت و پاسهبان اسهت، بهر در دربهار ااین یک سگ هرز 

گلارد نمی ها هستند کهخورند، آنمی کسانی که فری  اما، ها ایستادگی دارد.يطنت

کسهانی کهه  امهادنهد، گرمی منحهرر اولرونهد یها از می یکه را  را بروند، یها ا.هتباه

کهه خود.هان خویشهتن را اخهالص ها را اخالص فرمود  است بعهد از اینخداوند آن

اند، .يطان دیگر را  ندارد، نه .يطان درون و نه .يطان برون. .يطان درون که کرد 

برابهر عُهل  نفس ام ار  مهن تسهليم در 2،«دی.يطانی أسلم بي»فرمود:  )ص( رسول اهلل

غيهر مسهلمان  مها ما عُلامسلمان است،  و ، .يطان)ص( استی و عُل وحی محمد

ارة العُهل مکسهورٌ انه»به طوع الههوی،  معُولاست، عُل منحرر، عُل گمرا ، عُل 

 اسهت بهه مههار، اوجههت طبيعهی ، او ههوس او،نفس ام ار   .يطان او، 3،«بطوع الهوی
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 عُههل دومی در حهال اخهالص، محمههدعُهل  اولعُلهی کهه مسهتند بههه وحهی اسهت، 

 رسالتی در حال مُخلَص.

ل و خلَصهين وهه کسهانی هسهتند؟ مگهر رسه، عبهاد مُ«اْلمُْخلَصِينَ مُمِنهْ عِبَادَكَ إِلَّا»

هها مُخلَهص ت و تُهوا هسهتند؟ آندر درجه اوالی از معرفت و عبودیه أنبياء نيستند که

 ههلا لَقها»م هه ؟! اینهستندمُخلَص ها ترد، پایيننمُخلَص نبا. هاآنهستند دیگر، اگر 

 که بحث دیگری است. 1«مُسْتَُيمٌ عَلَيَّ صِراطٌ

کنار  دیگر راهای ای کاش کتاب ما هميشه قرآن بود، کتاب .51در سور  مریم، آیه 

 انسهان تها، کتاب ما قرآن بود کردیممی پرها رودخانه قم را از این کتاب گلا.تيم،می

.ههدیم کههه اگههر کسههی از .ههما می .ههدیم، اهههل معرفههة اهلل و عبههادة اهلل، تُههوی اهللمی

د سهواد اسهت، بگلاریهگویند ایهن بیمی د،قرآن باز کني و مطلبی سؤال کند،ای لهئمس

سواد با.يم. به قول مرحوم آیت اهلل کا.انی، سهواد، سهواد قله  اسهت، یعنهی بی همه

 اْلكِتابِ فِي اْذكورْ وَ» :51کند. آیه می اهلل، وون قرآن نور ایااد.اءسياهی دل نداریم ان

والً كههانَ وَ مُْخلَصههًا كههانَ إِنَّهههُ مُوسههى  كههانَ»ی اسههت، یکهه «کههانَ»خههوب دو  2.«نَبِيًّهها رَسههُ

والً»در دو بُعهد  دوم، کهان اولدر کهان  ، ولی«مُْخلَصًا موجهود اسهت. وهون « نَبِيًّها رَسهُ

در بهاب رسهالت،  ی، یکهتیک مُخلَص است در بهاب نبوئهمُخلَص بودن مراتبی دارد؛ 

، مرحله باالتر والیت ع م است و بهاالتر از همهه رسهول اهلل، خهاتم نبوتر باب د ییک

از وهه « مُْخلَصهًا كهانَ إِنَّههُ مُوسى اْلكِتابِ فِي اْذكورْ وَ» فرماید:می جا. این)ص( نيالنبي 

  موسای رسول.زمانی؟ 

آیاتی که مُام مخلص بودن، مُام مصطفی بودن، منتاه  بهودن، منتخه  بهودن، 

بودن، نبی  بودن، هادی بودن، مُطاع بودن را که در یهک جملهه مُهام عصهمت  رسول

وحی و الُاء وحی و عمل به وحهی، قبهل از رسهالت را  تلُیاست، در سه بعد  يهربان

، عهامتوانند، بعای بله، ولکن به وجهٍ می بعای قبل از رسالت هم ، البتهکاری ندارد

نه، آیها  هم پيامبر است؟امبر قبل از پيامبری ه، آیا پيعامبه عنوان یک قاعد  و ضابطه 

امها  ،هست يه نيست، البته برای بعایکلقبل از پيامبری هم عصمت است؟ نه، قاعد  

 )ع( ست، راجهع آدما این در آدم گير نکنيد که بحث بعدی مابعای نيست. بنابر برای

م بخشهيد  البتهه گنها  هه ست که ایشان قبل از رسالت گنا  کردنهد واکه صریح آیات 
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از آمد  که انبياء  ما که آنچه در فکرکنيم، مگر ایننمی جا ما گيردر این.د، توبه کرد. 

از  ميرند، این حرر راند تا وقتی که میهست معصوم ،.ودمی منعُد هاآننطفه  وقتی

 ؟ ما این مطال  را باید اخل از کتاب اهلل بکنيم. کاا آوردید

نهه، موسهی الرسهول،  کدام موسی؟ موسی بهن عمهران؟« وسىمُ اْلكِتابِ فِي اْذكورْ وَ»

والً كانَ وَ مُْخلَصًا كانَ إِنَّهُ» بهاالتر از رسهالت اسهت، از آیهاتی کهه  نبهوتکهه « نَبِيًّها رَسهُ

 آیههه قبلههیدر جهها ، این40در سههور  صههافّات، آیههه  کههردیم همههين آیههه اسههت. اسههتدالل

به حساب عمل ج اء است، بهه حسهاب  1«تَعْمَلوونَ مْكوْنتو ما إاِلَّ تواْ َوْنَ ما وَ»فرماید: می

نيست، وه عمل قل  با.د که عُيد  است و وه عمل جوارح با.هد کهه سهل  و  يتن

 مها وَ»اسهت.  يهتنه، این در مُابل ن يتبرای ن اماایااب واج  و حرام جوارح است، 

الاهوارح کهه اسهت و عمهل  عمل الُل  که عمهل درونهی« تَعْمَلوونَ كوْنتومْ ما إاِلَّ تواْ َوْنَ

عُيد  خهود عمهل قله  اما ، است عمل يتن نيت، ،نيست عمل يتعمل برونی است، ن

  ، خود عمل خارجی است.است و عمل خارجی

 تواْه َوْنَ مها وَ»؟ ببينيهد. وگونه اما، «تَعْمَلوونَ كوْنتومْ ما إاِلَّ تواْ َوْنَ ما وَ» 40و  39آیه 

سهت بهه کمتر ابيشتر نيست، احيانًا  ،، نسبت به گنا  به مُدار گنا «نَتَعْمَلوو كوْنتومْ ما إاِلَّ

ای داریم کهه خداونهد ها، آیات متعد د نسبت به طاعت اما و امثال آن.توبه و .فاعت 

نَةِ جاءَ مَنْ» 2،«مِْثلَها إاِلَّ یُاْ ى فَال سَيِّئَةً عَمِلَ مَنْ»متعال،  رُ فَلَههُ بِاْلحَسهَ  3،«أَمْثالِهها عَشهْ

رُ»، ولکهن اسهت اقلحد« أَمْثالِها عَْشرُ»اقل، حد   كوْنهتومْ مها»ههم بهر محهور « أَمْثالِهها عَشهْ

 ست کهه بهه مُهدار عمهل خيهر جه اء. یک مرتبه انيست ست، به غير حسابا« تَعْمَلوونَ

یعنی بيشهتر و بيشهتر  ؛دهد، قاعد  عدالت این است، ولی خداوند قاعد  فال داردمی

بيشتر از عمل ج اء است بر معيار عمهل، د  برابهر، بيسهت  مرتبه یک دو نوع است؛ هم

قهدر ایهن .هخص ، آنرودمهی کنهار خير، اصال معيار عمهل یک مرتبه برابر، صد برابر،

متبلور است در معرفة اهلل و تُوی اهلل و سالک فی سبيل اهلل که هيچ وي  ج  سهلو  

ينَ اللَّههِ عِبَهادَ إِلَّا»؟ ررود، وطومیکنار  جا حسابفی سبيل اهلل ندارد، این  4«اْلمُْخلَصهِ

، هسهتندو صالحين  هستندکه مُر بين  «اْلمُْخلَصِينَ اللَّهِ عِبَادَ»نه،  صينعباد اهلل المخلِ

 است کهه ها حساب ندارد، به حساب عمل نيست، یا وون عمل، عملیج ای خير آن

                                                           

 .39. صافات، آیه 1
 .40. غافر، آیه 2
 .160انعام، آیه . 3
 .40ات، آیه . صاف4
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 و تُهوای یهتسهت و عبودا بهاالها ای معرفت اینحد  است، یا نه به انداز بی ثواب آن

نهایهت بی ،صهد برابهر، هه ار برابهر، خيهراست که به حساب عمل، د  برابر،  ها باالاین

 1.«مَّعْلوومٌ رِْزقٌ مْلهَ أووْلَئكَ * اْلمُْخلَصِينَ اللَّهِ عِبَادَ إِلَّا»برابر، 

 ويست؟ « رَهِينَةٌ كَسَبَْت بِمَا نَْفسِ كلو»معنای آن آیه  -

بَْت بِمَها نَْفسِ كلو»کند. بله، آن هم تأیيد می« اْليَمِينِ ابَأَصحْ اإِلَّ» -  رَهِينَهةٌ * كَسهَ

یمينهی کهه : یک اصحاب هستندمنتنها اصحاب یمين دو دسته  2،«اْليَمِينِ ابَأَصحْ إِلَّا

، در مُخلَصين بهه حسهاب هستنداصحاب اليمين که مُخلَصين یکی ، هستندمُخلِصين 

 لهیو ،نهایت است، ولی در مُخلِصين به حساب عمل اسهتطور بینعمل نيست، همي

 زیادتر، به آن مُدار نيست.
 ؟.هود اعمال هم با.ند، باید فرمودید مُخلَصينی که .ما -

 حتمًا. -

، جها اسهتی کهه در اینفرمایهد کهه ایهن مُخلَصهينجا عبارت بعد میولی در این -

 نيستند.  اعمال بر.هدای 

 وطور؟ -

 لَمِهنَ ءِنَّهكَ أَ یَُوهولو * قَهرِینٌ لهىِ كهاَنَ إِنى  مْمِّنهْ قَائلٌ قَالَ»گوید: می بعد عبارت -

 * مُّطَّلِعُهونَ أَنتوم هَْل قَالَ * لَمَدِینوونَ ءِنَّا أَ عِظَامًا وَ تورَابًا كونَّا وَ مِْتنَا ءِذَا أَ * اْلمُصَدِّقِينَ

 .3«الاَحِيمِ سَوَاءِ فىِ فَرَءَا ُ فَاطَّلَعَ

 این برای مخلَصين نيست.  -

 قدر این مسلّم است که .هدای اعمال قبل از مخلَصين هستند. -
الع نيسهت، اطه الع فارسهیبه معنای اط «اطّلع»یعنی وه؟ « اطّلع» «فَرَءَا ُ فَاطَّلَعَ» -

 که فهميد. نه اینبه معنای باال رفتن و دیدن است، عربی است، 

 م.کنفهمم، دارم سؤال میمی -

اطالع به معنی علم نيست که علم پيدا کهرد. دیهدن « فَاطَّلَعَ»یعنی وه؟ « فَاطَّلَعَ» -

، کننهدمی ا.هتبا  در فُهه ههم است که فُهای غير عهربا جاین است، باال رفت و دید.

 «.عَلِمَ»مطلع .دن فارسی نيست، « اطّلع» فُهای عربی حساب دیگری دارد.

                                                           

 .41و  40. همان، آیات 1
 .39و  38. مدثر، آیات 2
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ن است کهه ایهن اطالعهی از ويه ی ندا.هته، یعنهی به هر معنایی با.د، منظور ای -

 خبری از احواالت ندا.ته است. 

انسان ويه ی را  یک مرتبه نيست، یعنی دید.« عَلِمَ»، «فَاطَّلَعَ»باز برگشتيم! معنی  -

یعنی آنچه  «فَاطَّلَعَ»دانستند و .هادت دادند و ندیدند، اما ها میاین ندید ،داند و می

 دانست دید.را می

ایهن « قَهرِینٌ لهىِ كهاَنَ إِنهى  مْمِّهنهْ قَائهلٌ قَهالَ»کند: جا سؤال میبعد از آن در این -

 .نداردعلم  داند، یعنی اصالً به آننمی
کهه نسهبت بهه این امهاکه مُخلَصين هستند همان کهه عهرض کهردم، نسبت به این -

یشهان .ههدای ا امها فرمایيد، درست است،طور است که میمُخلَصين نيستند که همين

 را فرمودند. اعمال

 مخلَصين باید .هدای اعمال هم با.ند. -

از مُخلَصهين ههم احيانهًا  ترحتی پهایين.کّی ندارد، یعنی .هدای اعمال  حتمًا، -

: بهود 40، ببينيهد. سهور  صهافّات آیهه کنهيمحاال ما آیهه را دوبهار  عهرض مهی هستند.

رُرٍ عَلهىَ * النَّعِهيمِ جَنَّهاتِ فهىِ * مُّْكرَمُهونَ هُم وَ اكِهُفَوَ مَّعْلوومٌ * رِْزقٌ لهَُُمْ أووْلَئكَ»  سهُ

 لَا وَ غَوْلٌ فِيهَا لَا * لِّلشَّارِبِينَ لَلَّةٍ بَيْاَاءَ مَّعِينِ * مِّن بِكَْأسٍ عَلَيهُِْم یُطَارُمُّتََُابِلِينَ * 

 فَأَْقبَلَ * مَّْكنوونٌ بَيْضٌ كَأَنهَُُّنَّ *عِينٌ  الطَّرْرِ قَاصِرَاتو عِندَهُمْ وَ * یُن َفوونَ عَنهَُْا هُمْ

اءَلوونَ بَعْهضٍ عَلىَ بَعْاوهُمْ مُخلَصهين نيسهت، ایهن مربهوط اسهت بهه  وهه کسهی؟ 1.«یَتَسهَ

هُمْ فَأَْقبَهلَ» بودند، آیات بعد را مالحظهه کنيهد. کسانی که ملحد بودند و مشر   بَعْاهو

اءَلوونَ * بَعْهضٍ عَلىَ  لَمِهنَ ءِنَّهكَ أَ یَُوهولو * قَهرِینٌ لهىِ كهاَنَ إِنهى  مْنهْمِّه قَائهلٌ قَهالَ یَتَسهَ

 ببينيد .ک دارد. «مِْتنَا ءِذَا أَ» «تورَابًا كونَّا وَ مِْتنَا ءِذَا أَ * اْلمُصَدِّقِينَ

 ، مُخلَصين در بهشت هستند.رمنظور اهل بهشت است دیگ -

  إِنهى  مْمِّهْنهُ قَائهلٌ قَهالَ» اسهت.وه کسی « منهم»فهميم بعد می« مِّْنهُمْ قَائلٌ قَالَ» -

 ءِنَّها أَ عِظَامًها وَ تورَابًها كونَّها وَ مِْتنَها ءِذَا أَ * اْلمُصَدِّقِينَ لَمِنَ ءِنَّكَ أَ یَُوولو * قَرِینٌ لىِ كاَنَ

 إِن تَاللَّههِ الَقَه الجَُْحِهيمِ * سَوَاءِ فىِ فَرَءَا ُ فَاطَّلَعَ * مُّطَّلِعُونَ أَنتوم هَْل قَالَ  *لَمَدِینوونَ

ها وه کسهانی هسهتند؟ ، این2«اْلمُحْاَرینَ مِنَ لَكوْنتو رَبِّي نِعْمَةو ال لَوْ وَ دِینِ *رْلَتو كِدتَّ

                                                           

 .50تا  41. همان، آیات 1
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 ، اههل عهلابدهسهتناههل جحهيم  ههاوه کسانی هستند؟ این «اْلمُحْاَرِینَ مِنَ لَكونتو»

 ند دیگر.هست
، اگهر نعمهت «رَبِّهي نِعْمَهةو ال لَهوْ»هها بهودم، مهن ههم از آن ،نبهوداین اگر گوید می -

 من از آن گرو  بودم. ،پروردگارم نبود
مُداری حق دارید، من هم  البته. «اْلمُحْاَرِینَ مِنَ لَكونتو»ولی مُخلَصين نيستند،  -

آیا .ههود  اماکنيم. مُداری حق دارم، بحث بعدی، فعالً در مُخلَصين داریم بحث می

خواهد آمد،  نبوتن بحث دیگری است که در لواحق بحث  هستند یا نه، ایکالًاعمال 

 کنيم.عرض می

اند، خيلهی جا در آیات قبلی گروهی از انبياء ذکر .د . این48و  46، آیه صسور  

حَاقَ وَ إِبْهرَاهِيمَ عِبَادَنَها اْذكوهرْ وَ» د و سليمان و ابراهيم و یوسف و غير .زیاد، داو  وَ إِسهْ

انبياء اولوالع م، غير از اولوالع م، رسهل، انبيهاء و غيهر ، همهه را  1«یْدِىاْلأَ أووْلىِ یَعُْووبَ

ةٍ أَْخلَْصنَاهُم إِنَّا»جا حساب دارند پس ماموعه انبياء در این ذکر کرد  است.  بخَُِالِصهَ

نَاهُم إِنَّا»ن خالصه ويست؟ آ 2،«الدَّارِ ذِْكرَى ةٍ أَْخلَصهْ ، یعنهی بحالهةٍ خالصهة« بخَُِالِصهَ

عُيدةٍ خالصة، عملي ةٍ خالصة، عبودی ةٍ خالصة، معرفةٍ خالصة، فطرةٍ خالصة، همهه آن 

از غبارها  ها را از کدورات وتواند دا.ته با.د، اینمی جهاتی که به سوی رب  سلو 

که خود خالص کردند، خهدا ههم خهالص فرمهود، خالص کردیم، وه کسی؟ بعد از این

طَفَينْ لَمِهنَ عِنهدَنَا مْهُإِنَّ وَ  *الدَّارِ ذِْكرَى لِصَةٍبخَُِا أَْخلَْصنَاهُم إِنَّا»  وَ اْلأَْخيَهارِ *  اْلمُصهْ

مَاعِيلَ اْذكوههرْ عَ وَ إِسههْ  لِْلمُتَُِّههينَ إِنَّ وَ ذِْكههرٌ هههلَا اْلأَْخيَههارِ * مِّههنَ   كههلو وَ اْلكِْفههلِ ذَا وَ اْليَسههَ

 جا است.در اینالی آخر که این هم مرحله اخالص  3«مََُابٍ لَحُسْنَ

 یهت، کسی کهه از طهرر خداونهد مأمورمما از آیات مُخلَص، ابعاد را در نظر بگيری

این وند بعد دارد: یک بُعهد .خصهی دارد، وضع کند که داعی الی اهلل با.د، می پيدا

کنيم، وهون امتيازیهاتی در نمهی یک بُعد رسالتی دارد، ما در بُعد .خصی فعالً بحهث

نيست، محر ماتی علهی  امتاتی بر رسول احيانًا هست که بر بعد .خصی هست، واجب

. بُعهد رسهالتی، در بُعهد رسهالتی را نه نيست، آن بُعد .خصی امتست که بر الرسول ا

وحی و الُاء  تلُیها در آنچه که ضرورت است عُالً و کتابًا و سنّتًا این است که این

                                                           

 .45. ص، آیه 1
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هها خطها و سهالتی دارد، اینوحی و عمل به وحی، در بُعد رسالتی که ههر سهه بُعهد ر

 ا.تبا  نباید دا.ته با.ند.

خطا و ا.تبا  دو نوع است: یک خطای عن تُصيرٍ است و یک خطای عن قصهورٍ، 

 فُه  خطای عن تُصيرٍ است، خطای عن تُصيرٍ در بُعد مُخلِص بهودن رفهت، اول پله

خطهای عهن قصهورٍ ههم دو وجههه دارد، یهک خطهای عهن  ماند.می خطای عن قصورٍ

حکهم را  کهه ، قاصهر اسهتندانسهتموضهوع حکهم را  کهه کند، قاصهر اسهتمی صورٍق

حکم را ایصال نکرد، در  که حکم را فراموش کرد، قاصر استکه ندانست، قاصر است 

 کهه که خيهر، قصهور بهه ایهن معنها. یکی ایناست در بعد احکامی ،نيست بُعد رسالتی

کهه تثبيهت رب  احيانهًا .هامل این بعای اوقات کوتاهی دارد بهرای داند،می احکام را

 1.«قَلِيالً ا.َيْ إِلَيْهِمْ تَرْكَنُ كِدتَّ لََُدْ ثَبَّْتنَاكَ أَن لَا لَوْ وَ».ود، نمی اوحال 

مسلّم است این است که رسول، قول او و تُریر او و عمل او، هر در این بين آنچه 

د، وون قل  رسول که که این هر سه فرستند  وحی هستنسه حا ت هستند، برای این

قول او و از برای عمل او و از بهرای تُریهر او،  عد، از برایمحور است از برای هر سه بُ

 لِتَكوهونَ قَْلبِهكَ عَلىَ * اْلأَمِينُ الرُّوحُ بِهِ نَ َلَ»این قل  او دستگا  گيرند  وحی است که 

 2.«مُّبِينٍ عَرَبىٍ بِلِسَانٍ رِینَ *اْلمُنلِ مِنَ

 اسهت، البتهه ایهن ههم خيلهی مههم بعدی را باید صحبت کنيم، بسيار مههم آن بُعد

کننهد، کند، یک کاری مهیمی انبياء را رها بعای اوقات خدا کهاست، ولی بُعد بعدی 

.ود، آن وه؟ این برای بُعد بعهدی اسهت گنا  هم نيست، ولی یک قصوری حاصل می

نيستند و ضرری هم به  خداها که باید صحبت کنيم. این برای اثبات این است که این

 جایی ندارد.

وحهی  تلُهیکنيم، در تبليغ احکام که بعد از می ولی مطلبی که حاال داریم بحث

است و بعد از تطبيق و عمل کردن بهه وحهی اسهت، در بيهان احکهام و بهالغ احکهام، 

رند، نه ها نه تُصير دارند، نه قصور دارند، نه عمد دارند، نه خطا دارند، نه سهو دااین

ست، نُصان در ا هاها با.د، نُصان در مُخلَص بودن ایننسيان دارند، هر کدام از این

ی است، نُصهان در بعهث رباناست، نُصان در اصطفاء ا هماتبی و منتخ  بودن این

 :فرمایهدمی ی است، نُصان در ایهن اسهت کهه آیهاتی کههربانی است و در ارسال ربان
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 أَطيعُهوا»مطلق است،  «اللَّهَ أَطيعُوا» 1،«مِْنكومْ اْلأَمْرِ أوولِي وَ الرَّسُولَ واأَطيعُ وَ اللَّهَ أَطيعُوا»

.ود خداوند طاعت مطلُه بدهد به رسول که خطها می هم باید مطلق با.د.« الرَّسُولَ

که امر کرد  متعال کند، ولو قصورًا؟ یعنی .ما را به خطا انداختن. اگر خداوندمی هم

کنهد، می کنهد، سههومی ی کنيم، ولی این رسول بعاهی اوقهات خطهاما از رسول پيرو

فتيم، واج  است ما پس امر کرد  است که ما به خطا بي بُعد رسالت،کند در می نسيان

پس مطاع بهودن مطلهق ایهن  افتادن، کم با.د.این به خطا  درصدولو  ،فتيمبه خطا بي

، اولهی االمهر ههم علمهاء «مِهْنكومْ اْلهأَمْرِ أوولِي وَ الرَّسُولَ أَطيعُوا وَ اللَّهَ أَطيعُوا»است، فللا 

بعد از رسول،  هستندکسانی هستند که والی امور مسلمين « مِْنكومْ اْلأَمْرِ أوولِي»نيستند، 

وحهی الکتهاب و وحهی ه ب ،ل اهللبَکه رسول من قِ طورطور که رسول بود، همانهمان

کهرد و ههر گفت و هر وه مهیه هر وه میالسنّة، والی امور مسلمين بود به این معنا ک

کرد، تمام حا ت بود و در آن نه تُصير بود، نهه قصهور بهود، نهه خَطَهأ می وه سکوت

، از هستندونين بود، نه نسيان بود، نه سهو بود، نه ا.تبا  بود، ائم ه اهل بيت )ع( این

ليون .هيخ ، هر قدر هم صد ميامتعلمای  اما ..ود همين استمی آیاتی که استدالل

-حلّی، باز ا.تبا  هسهت، نمهی عالمههم بگلاریم، باز ا.تبا  هست، روی انصاری را 

توانند والیت مطلُه دا.ته با.ند، والیت مطلُه برای کسهی اسهت کهه علهم او مطلهق 

کهه  ميان ماقصوری هم ندارد، در  ،است، تُوای او مطلق است، تُصير که ندارد هيچ

.ود مها جلهوی قصهور را قصور هست و نمی نبا.د،ر هم هست، اگر تُصير هم تُصي

تهوانيم ی است، هرگ  نمهیربانی است و اصطفاء ربانکه اخالص  ربانيهبدون عصمت 

 .بگيریم

، در بعهد ثهانی بایهد بحهث کنهيم کهه در اولاین مرحله عصمت انبياء )ع( در بعهد 

کننهد، یها می تأویهل کنند،می توجيهمثالً .ود یا می ها استداللآیاتی که احيانًا به آن

از گنها   حتهیداننهد، نمی کنند کهه انبيهاء را احيانهًا معصهوممی طور دیگر آنها سنّی

 است. یدانند، این مربوط به بحث بعدنمی معصوم

بيسهت و مهن  البتهه. هسهتند نفهر 26یها  25اند، انبيائی که در قرآن .ریف ذکر .د 

جا انبيهائی کهه در قهرآن .هریف فعهالً اینرا پيدا نکردم، پيدا خواهيم کرد. تا  .شمين

، )ص( الع م هستند طبعًا، از نوح تا خهاتم النبي هينگيرند، انبياء اولومی مورد بحث قرار

ها، باالترین مُام ها مورد بحث محوری و بحث اصلی هستند که مُام عصمت آناین
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و تخلّفهی  هها گنهاهیاین گفته .د  آیاتیانسان خيال کرد که در عصمت است و اگر 

 ها باید که مورد بحث قرار بگيرد.اند، اینکرد 

 نبهوتکنيم، ایشان نه از اولوالع م هستند، نه از انبياء به معنای می ذکر اولآدم را 

و بهه لفهظ  نبهوت، رسالت ایشان هم با آیاتی بدون لفظ رسهالت و بهدون لفهظ هستند

طَفى اللَّهَ إِنَّ»اصطفاء  راجهع بهه آدم .هود. می اثبهات 1«إِبْهراهيمَ آلَ وَ نووحهًا وَ آدَمَ اصهْ

آیاتی است بر اثبات رسالت ایشان که در ادنی مراحهل رسهالت اسهت، مطله  معلهوم 

را در  رسهلای کهه عصهمت ادلّهه کلاست، وقتی که رسالت ایشان ثابت .د، بنابراین 

د و وحی و عمل به وحی و الُاء وحی ثابت کرد  است که نهه تُصهير دارنه تلُیبُعد 

 در این سه مرحله، .امل آدم )ع( خواهد .د. ،نه قصور دارند

در وند بٌعد خواهد  )ع( .نبه است، مربوط به آدمبحثی که ما فردا داریم که وهار

از بدون دقّت آیاتی که انسان  دوماثبات رسالت آدم بر محور آیات، بُعد  اولبود. بعد 

که عصهيان ، و حال آننبوتبعد از د که ایشان عصيان کرکند می طور گمانها اینآن

نبوئت، قبل از  .نبوت گویيممی کنيممی بر حس  آیات، قبل از رسالت است، ما ا.تبا 

و بعد نوح و ابراهيم و موسی و عيسی  )ع( ی که جناب آدمآیات رسالت است. ما تعداد

در مرتبهه  25م  عرض کنيم، آداوالًرا  اند، تعداد آیاتن در قرآن ذکر .د يبي و خاتم الن

مرتبهه، عيسهی بهه  136مرتبه، موسی  69مرتبه، ابراهيم  43قرآن .ریف ذکر .د ، نوح 

مرتبهه اسهت،  36مرتبهه کهه  یهازد مرتبه و به لفهظ المسهيح ابهن مهریم  25لفظ عيسی 

حسهاب ها همه اینمرتبه،  136ولکن موسی  ،مرتبه در قرآن ذکر .د  است 36عيسی 

آیهاتی اسهت کهه  هامرتبه، این 25مرتبه، آدم  43و جناب نوح  مرتبه 69دارد و ابراهيم 

ها ل دیگر است که نسبت به آنانبياء و یا رس دوممرحله  البته ،این انبياء را ذکر کرد 

کنهد کهه مُامهات می بعای از آیات انسهان خيهال در ست و احيانًاامُاماتی ایاابی 

 ست.اها سلبی هم نسبت به آن

رسهول کهه ایشهان است  مطلبی که ما داریم ایناولی به آدم نسبت به آدم، نسبت 

 اللَّههَ إِنَّ»اصهطفاء اسهت:  اتکنهد یکهی آیهثابهت می ایهن مطله  را اند، آیاتی کهبود 

هَا ذورِّیَّهةَ  *اْلعهالَمينَ عَلَهى عِمْهرانَ آلَ وَ إِبْهراهيمَ آلَ وَ نووحهًا وَ آدَمَ اْصطَفى  مِهن بَعْاهو

لکن یکی از ایهن آیهاتی کهه رسالت است، بله مُخلَص نداریم، وم اصطفاء مُا 2.«بَعْضٍ
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 مِنِّهي یَهْأتِيَنَّكومْ إِمَّها»ونين آیهاتی کهه دليل بر عصمت است با.د، این کافی است و هم

 يَهُهدا تَبِهعَ فَمَهنْ هُدىً مِنِّي یَْأتِيَنَّكومْ إِمَّا» 1،«یَْشُى ال وَ یَاِلُّ فَال هُدايَ اتَّبَعَ فَمَنِ هُدىً

از وقتی که آدم و حهو اء را خداونهد . دو آیه است 2،«یَحْ َنوونَ هُمْ ال وَ عَلَيْهِمْ خَوْرٌ فَال

و جهان  کهه هسهتند و حهو اء  فين آدمکلاست، م هااهباط کرد، خطاب هم به اینجنّت 

جا خداوند در این ف است، کاری به او نداریم.کلهم مف هستند و .يطان که او کلم

ه خاصهرسهالت اسهت طبعهًا، پهس ههدایت  به، اصطفاء آدم را اصطفاء کرددر این بين 

پس ههدایت رسهالتی بهرای  .که هدایت رسالتی است، طبعًا برای آدم خواهد بود يهاله

آدم، اصههطفاء بههرای آدم و .ههریعت بههه آن وضههعی کههه عههرض کههردیم کههه منافههات بهها 

  .است )ع( اولوالع م نبودن ندارد، این برای آدم

 آدَمَ عَلَّهمَ وَ»سهت از جملهه ایک مواصهفاتی در قهرآن .هریف  )ع( آدم برای ولکن

هُمْ ثومَّ كولَّها اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ»صحبت قبل از رسالت است « كولَّها اْلأَسْماءَ  عَلَهى عَرَضهَ

لی خر، ایآالی  3«صادِقينَ كوْنتومْ إِنْ هؤُالءِ بِأَسْماءِ أَْنبِئووني فَُالَ اْلمَالئِكَةِ ن بحهث مفصهّ

جها الزم اسهت. بکنهيم و در این ،است که .اید ا.اراتی که .امل تمهام مطاله  با.هد

 است. )ع( در آیاتی که مربوط به خالفت آدم اولآقایان مطالعه بکنيد، جلد 

 تعليم اسماء، مگر تعليم رسالتی نيست؟ -
 وَ»سهت اگر تعليم رسالتی بود که آن وقهت رسهول بهود، رسهالت بعهد از تعلهيم ا -

عهرض کهردیم ایهن را  .ود.به هر حال دليل نمی 4«اجْتَبَا ُ   مَّثو * فَغَوَى رَبَّهُ ءَادَمُ عَصىَ

اسهت کهه در نُطهه ههایی تهرین بحثاسهت، از مهم باید بحث کنيم، بحث خيلی مهم

 بشر موجود و نسل موجود باید که بحث کنيم. این یک آیه.تکليف اوالی 

کنهد و آیهاتی کهه اصهطفاء را، می ثابهتمُهام ایشهان را ه این یک قسم از آیات که

هادی بودن را که معنی اصطفاء الهی و هادی بودن از طرر حق، رسالت الهی اسهت 

امها آیهات دیگهر وهه؟  ،، آن آیات هم مدح عمومی است نسبت بهه آدماولولو در بُعد 

الهی آخهر.  5«عَْ مهًا لَههُ نَاِهدْ لَمْ وَ سِيَفَنَ قَبْلو مِنْ آدَمَ إِلى عَهِدْنا لََُدْ وَ»آیاتی داریم که 

 عَهِهدْنا لََُهدْ وَ»این مرحله اولی که ع م در استُرار بر اناام عهد الهی برای آدم نبود. 
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کهه قبل از وهه زمهانی؟ قبهل از هبهوط، قبهل از رسهالت، قبهل از این« قَبْلو مِنْ آدَمَ إِلى

جا خداونهد بها در جنّت بود، در اینمشعل هدایت را خداوند به دست او بدهد، وقتی 

در سور  طه  و ای است در سور  بُر عد عهد الهی آیات متعد د که در بُ آدم عهد کرد

 باید مُداری بحث کنيم. این یک.ما  را اعرار و غير، اینهای و در سور 

، سومعد بُ. دومعد ، این هم بُ)ع( کند بر عصيان آدممی که تنصيصای این آیه دوم

جها مستمسهک این کهه ه سور  مبارکهه اعهرار اسهت، در آیهه سهور  مبارکهه اعهرارآی

اند کهه اسهم آن ين .د ، یک کتابی است که جمعي هة الههدی االمریکي هة نو.هتهمسيحي

کهه از آناها ههایی ، بسيار نمودار است حررحدادهای کتاب الهدی است و در کتاب

کنم، بعهد آیهات مهی من عرض ا، این رما دارند کند، از جمله اعتراضاتی که برمی نُل

 کنيم.می فردا صحبترا از 

خالصهه حهرر مخصوصهًا مسهيحي ين،  ؟ههایی دارنهدوهه حررراجع به آدم اینها 

لکهن کهرد، عصهيان او را قبهول کردنهد، و گویند آدم جد  ما عصيانمی این است، هاآن

، و وهون آدم، جهد  عصيان او به توبه نرسيد و عصيان او پلیرفته نشد کهه توبهه بشهود

د، حهرر را مالحظهه کنيهد، هسهتن العصهيان ذاتیما عصيان کرد، پس فرزندان او  اول

گویند. این را در عُائدنا مفصّل بحث کردیم، آقایان هر کدام عُائدنا را ها میمسيحی

مها بها  البتهه .از هر جا پيدا کردیهد بياوریهد عُائدنا راپيدا کردید بياورید، الزم داریم، 

آوریم و با تفتيش مطهالبی کهه در الفرقهان داریهم، می يش آیات مطل  را به دستتفت

 کنم که به دست بياورند.می آقایان استدعا از ولی این کتاب را مخصوصًا

 کنيد؟نمی عُائدنا را واپورا گویند می هر روز به ماها طلبه -
را بتوانيم ها بکتا کلرسد همين است که ما نمی ما که دستهایی یکی از وي  -

ه .ههاءاهلل وههاپ خواهههد .ههد، البتههبعههد از فههوت ان ،وههاپ کنههيم، در حيههات مهها نشههود

  خورد.اهلل به فوت نمیء.اان

گوینهد آدم وهون عصهيان کهرد، بنهابراین فرزنهدان آدم ها این است، مهیاینعُيد  

، و ثانيهًا اوالًگهویيم رود. مینمی ها از بينعصيان در اینیعنی ، هستندذاتی العصيان 

 توبه اوالًاگر آدم عصيان کرد  گردن مسگری.گنه کرد در بلخ آهنگری، به .و.تر زدند 

 تَه ِرُ ال وَ»وهرا؟  او توبه نکرد و خدا نپلیرفت، فرزندان يدکرد و خدا پلیرفت، فرض کن

 عصيان یهک امهر عارضهی اسهت، برطهرر اوالًی العصيان؟ ورا ذات 1.«أوْخرى وِْزرَ وازِرَةٌ
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را ن هم امر عارضهی اسهت، ذاتهی العصهيان در صهورتی اسهت کهه خداونهد او .دن آ

، باالضهطرار عصهيان وجود آدم را تکوین کرد  اسهتطور که عاصی خلق کرد ، همان

هها لغهت ههم بلهد نيسهتيد ، .هما مسهيحی.هود ذاتهی العصهيانمی ، اینتکوین کند را

العصيان  ن کرد، پس ذاتیویند آدم وون عصياگگویند، میمی هم هاهمه اینبگویيد؟ 

 ی، پهس فرزنهدان ذاتهوم. سدوم، پس فرزندان او عاصی، غل  دوم. اولاست. این غل  

کهه  دیدحاال که فرزندان آدم ذاتی العصيان هستند، خدا  . وهارم،سومالعصيان، غل  

.ود از بين برود، باید وه کند؟ باید فرزند مخصوص خود را به این عصيان ذاتی نمی

وسهيله عصهيان  این تا به ،را ببيند جهنمستد تا به وسيله لعنت .دن، علاب لعنت بفر

 ذاتی از بين برود، وه .د؟ غل  اندر غل  اندر غل .

دیگههر نبایههد  بخشههد،می  اگههر خههدا بخواهههد گنهها  را ببخشههد، روی حسههاب کهههاوالً

نا  .ود کشی کند، ثانيًا فرزند خود را تُدیم کرد که این پر از گخودکشی کند یا فرزند

ایهن را  «نالصهلي ، صهل  و لعهن نجلنهابه حساب گناهان بندگانش و بعدًا دارد کهه 

دارند که جناب مسيح مصلوب .د، زان رو که  يتاز ائم ه مسيحپولس دارد و دیگران 

در تهورات  «سهتا آنکه بر دار آویخته .هود، ملعهون خهدا»در کتاب نو.ته .د  است: 

ولس ا.تبا  نُل کهرد ، در تهورات دارد کهه در ميهان طور نيست. پولی این آمد  است،

بهاال با.هد، وقتهی  ههاخواسهتند ملعهون با.هند و عهلاب آنمی یهود، کسانی که خيلی

دا.تند، خوب این وه ربطی بهه حهرر پهولس می زدند، سه روز نگا می ها را داراین

 کهس سهت، ههرا کهه بهر دار آویختهه .هود، ملعهون خهدا گویهد کهه آندارد؟ پولس مهی

 گنا  با.د، وه به ثواب.  خواهد با.د، وه بهمی

و »سهت، عيسهی بهه دار آویختهه .هد و ملعهون خهدا .هد ا حاال، وون ملعون خهدا

، تمهام «اخل جميع لعنات النّاس»مسيح حاصل کرد،  معاذ اهللی که يت، با ملعون«بلعنته

-مام لعنتهایی که در اثر تر  واجبات .ریعت و فعل محر مات .ریعت است، تلعنت

ها را به جان خود خرید، حاال که به جان خود خریهد، عهلاب دارد دیگهر، و لهلا سهه 

.هنبه گوینهد پنجوون میروز در دار االموات بود، سه روز پناشنبه و جمعه و .نبه، 

بيرون سه روز در دار االموات بود، بعد از سه روز از دار االموات به دار آوریخته .د. 

جمع  امتاز را که  یکه با جسد خود، م   لعنت و عصيانرفت  نمجه ، مستُيم بهآمد

با.د، هر  کرد  بود، بکشد و للا هر کس به ابن اهلل بودن و تثليث مسيح، عُيد  دا.ته

گناهی کند، جای او بهشت است، هر حرامی را اناام بدهد و هر واجبی را تر  کند، 

 ن است.جای او بهشت است و للا بهشت رفتن مسيحی خيلی آسا
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فرو.هند، نهه، اصهالً عُيهد  نمی فرو.هند،می وریخهانهد کهه و این هم که درآورد 

پهول بگيرنهد،  که جيبی دوختند،ها برای اینوریخست، حاال این ا دا.ته با.ی کافی

را هها کشهيشهمهه را بفرو.ند، بهشت را بخرند که در زمان ناپلئون، گفتند که  جهنم

.هود کهه تمهام را گلا.ت، گفت خوب، جنابعالی میغرق کرد، یکی  در دریا ریخت و

 نهرود. جههنمبه  را بخرم که کسی جهنم تمام خواهممی را به من بفرو.ی؟ من جهنم

مهال مهن اسهت،  جههنمرا خرید، بعد اعالم کرد که  جهنمباالخر  بنا .د که بفرو.د، 

ن کاسهه و برود، همه در بهشت هستيد. بنابراین ای جهنم بهدهم که احدی اجاز  نمی

قدر خرافهات اسهت کهه مغه  این خرافات را، آنها .کست و از بين رفت. کشيشکوز  

آن  از ایهن خرافهات در سهنّی هسهت، در .هيعه هسهت، ولهی البتهگيرد، می انسان درد

ست و تراوش کرد  و نشت کرد  است در ميهان سهنّی خرافاتی که در ميان مسيحيان ا

 آمد ، .يعه آمد ، زیاد است. 

گوینهد کهه زنند، مهیمی وقت بعد وارو ها دارند، آناست که اینای یک عُيد  این

و  هسهتند العصهيان ذاتهیههای او گویيم آدم عصيان کرد، بچ هما بد نيست، می عُيد 

خهود  ها را بههای او از بين برود، مسيح تمام لعنتکه این عصيان ذاتی بچ هبرای این

بایهد عه ا  راها .هنبهاسهُفی گفهتم .هما روز یک که به یهک گرفت و خود معلَّب .د

د، بایهد عه ا یهگيررفته اسهت، .هما داریهد عيهد مهی جهنمبگيرید، وون پيغمبر .ما به 

گویند قرآن که بهدتر کنند، میمیاعتراض  . بعد به مارفته است جهنم وون به بگيرید،

 کهلای است که یهداند، در سور  مبارکه اعرار، آمی از این است، قرآن آدم را مشر 

التفسهير،  فهی ب رگهوار، اسهتادنا االعظهم عالمههمگهر مرحهوم  ،اندین در آن ماند مفسر

، ایشههان مُههدار زیههادی روی ایههن آیههه کههار کردنههد و بحههث )رض(طباطبههایی  عالمههه

تر، طرر طرر و آن ایم یک مُداری فرض کنيد که اینفرمودند، ما هم دنبال آن رفته

کهه جنهاب کند بهر اینگویند که این آیه داللت میميل کنيم. میتحبه آیه که و نه این

ها کهه در کتهاب اصهلی .هما قهرآن، آدم بعد از رسالت مشر  بود ، پس .ما مسلمان

گهویيم آدم می آدم بعد از رسالت مشر  بود  است، وهه حرفهی بهه مها داریهد کهه مها

 و غير . هستندعصيان کرد، بعد فرزندان ذاتی العصيان 

ُْآنِ اْلُوهرْإِیمَانِ وَ مَعَهارِرِ اْلمِ و اْلعِْلصودُورَنَا بِنوورِ اْل رَحْهُمَّ اْ.اللَّ» نَها لِمَها عَظِهيمِ وَ وَفِّ

 «.ضَا ُنَا عَمَّا لَا توحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَا ُ وَ جَنِّبْتوحِبُّهُ وَ تَرْ

  «.کومْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»


