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رسالت (عصمت رسوالن)

حمَّدٍ وَ عَ َلی آلِهِ
ح ْمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی ال َّلهُ عَلَی مُ َ
«بِسْمِ ال َّلهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْ َ
الطَّاهِ ِرینَ».
تفصيل بحث خالفت در تفسير هست ،ما نبراتی از تفسير را عرض میکنيم ،بعد بحثث
انبياء را دنبال میکنيم در دو بعد عصمت و معاذ اهلل عصيان که به آنها نسبت داده شثده
است« .و لو أنها الخالفة اإللهيثة فث األرض لكانثت المالئكثة المخثاببون هنثا أحثر أن
2 1

ینهموها ،فلماذا السؤال او االعتراض« :أَ تَجْعَلُ فِيهثا مَثنْ یُفْسثِ دُ فِيهثا وَ یَسثْ فِ ُ الثدِّماءَ» ».
بعد صفحه .281

راجع به آیات خالفة االرض بحث میکردیم که «آخره مسکٌ» شد ،گرچه همه اینهثا
مسک است ،راجع به خالفت ولی امر (عج)« .فهنا خالفة خاصة كمثا لثداود و أضثرابه ،و
هناك عامة كما للناس أجمعين عن ناسٍ قثبلهم ،او بعضثهم عثن بعث  .فمثن المسثتحيل
خالفة اهلل نفسه أليٍّ من العالمين و حتى الحقيقة المحمدیة ف«ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ».»3
این «ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ» کيان خاتمالنبيين (ص) را به رسالت منحصر میکند .رسول کثه
خليفه نيست ،رسول که وکيل نيست ،رسول که نائب نيست .مقام نيابت و مقام خالفت و
مقام وکالت که همه مماثلت است در ابعاد گوناگون ،اینها با مقام رسثالت منافثات دارد.
آنها مِثل بودن است ،اما رسالت مَثَل بودن است .مماثلت به بور کلثی منفثی اسثت بثين
اهلل و خلقه ،چه به عنوان خالفت ،چه نيابت ،چه وکالت ،چه معاونت یا هر چه باشثد امثا
مَثَل بودن «وَ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ».
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«و «لَيْسَ لَ َ مِنَ الْأَمْرِ شثَ ْءٌ» 1فهثو هثو ال یخلث اللّثه فث ايّ مثن شثؤون االلوهيثة و
الربوبية حتى و ال فث بثال األحكثام» 2خداونثد والیثت تیوینيثه دارد بثر اصثل و والیثت
تشریعيه ،والیت تشریعيه ،بعد والیت شرعيه .والیت تشثریعيه ،تشثریع احیثام اسثت کثه در
انحصار حق سبحانه و تعالی است و والیت شرعيه که بيان ربثانی شثر اسثت .ایثن بيثان
ربانی شر از عهده رسول ساقط اسثت .بيثان ربثانی شثر چهونثه اسثت؟ «قُثلْ نَََّّلَثهُ رُو ُ
الْقُدُسِ مِنْ رَبِّ َ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِینَ آمَنُوا» 3اینبور بيان میکند .خداونثد بثا وحثی بيثان
میکند .وحی میکند ،به وسيله وحی ،این وحی بيان شریعت ربانيه را حمل میکند ،آیثا
رسول هم وحی میکند؟ رسول با زبثان  ،بثا عملث  ،بثا تقریثر ،،در ایثن مثلثث ،وحثی
شریعت ربانيه را ابال میکند و بيان میکند.
پس والیت شرعيه ربانيه که بيان معصوم احیام اهلل است در کل ابعاد بدون تقصثير و
نه قصور ،به عنوان ایحاء است .این ایحثاء در انحصثار خثدا اسثت ،کمثا اینیثه تیثوین در
انحصار حق است که ،ربوبيتِ تیوینی است ،تیوینيه است .تشریع هثم چنثين ،بيثان شثر
هم خداوند اوالً احیام را ایجاد میکند ،تشریع میکند ،بعثد بيثان میکنثد «کُتِثبَ علثيیم،
حُرِّم ،وَجَبَ» این حیایت است از آنچه که تشریع فرموده ،نه اینیه با این تشریع میکند.
این حیایت ،حیایت برای رسول است و نه از برای غير رسول ،حیایت احیام شرعيه
از خداوند برای رسول ،با وحی است ،موحی فقط خدا است در بُعد ارسال ،آیثا غيثر خثدا
هم در بعد ارسال موحی است؟ بله «فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشثِ يًّ» 4اشثاره اسثت،
چشم به هم زدن است .نوشتن است ،اما ایحاء که از قلب به قلب ،مطلبی را متوجه شثود،
این در انحصار حق سبحانه و تعالی است کثه حتثی «و ال فث بثال األحكثام و انمثا هثو
رسول ،ال خليفة و ال نائب و ال وكيل« ،وَ مثا أَرْسثَ لْناكَ عَلَثيْهِمْ وَكِيلًثا» 6»5فقثط رسثوالً« .وَ
كَفى بِرَبِّ َ وَكِيلًا» 7فقط رسوالً «أَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ أَ فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْثهِ وَكِيلًثا» 8نثه،
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تو وکيل خدا نيستی ،خدا تو را وکيل از برای غير هم نیثرده چثه بثرای خثود ،،خثدا تثو
محمد (ص) را نه از برای خود ،وکيل کرده ،و نه وکالثت تشثریعی بثرای تثو مقثرر کثرده
است که محافظ دیهران باشی ،تو محثافظ دیهثران نيسثتی ،محثافظ خثودت هثم نيسثتی،
بلیه محافظ تو خدا است.
 [سؤال] ولیّ بله ،وکيل .از برف خدا وکالت ربانی نثداری کثه همثانبور کثه خثدا محثافظاست تیوینً ،تو رسول هم محافظ باشی تیوینً ،بلیه محافظ تیوینً ،فقط حق سثبحانه و
تعالی است« .فإذا ال یكون أفضل المرسلين و اوّل العابدین وكيالً لرب العثالمين فهثل هثو
بعد خليفة عنه» 1خالفت باالتر است یا وکالت؟ هر کسثی نمیشثود ،نمیشثود خليفثۀ ایثن
مرجع تقليد امام جماعت باشد ،ولی وکيل مطلبی نيست ،وکالت بسثيار اوسثع از خالفثت
است ،خالفت دنباله کار او را گرفتن و جانشين او شدن در مثلث ابعاد است ،امثا وکالثت،
وکالت در امری از امور است که این وقت ندارد.
 والیة اهلل باالتر نيست؟ والیة اهلل را بحث نمیکنيم ،والیة الرسول را بحثث مثیکنيم ،والیثة الرسثول ،والیثةاهلل نيست .اگر رسول والیت دارد ،والیة اللّهی که بر کل کائنثات اسثت ،همثان منتقثل بثه
رسول است؟ این از هم جدا است ،از نظر لفثظ مشثترا اسثت ،وجثود ،علثم ،بصثر ،سثمع،
والیت و غيره ،از نظر لفظ یک نو است ،وليین بعضی از جهثات اسثت کثه لفثظ آن هثم
برای غير خدا غلط است ،خليفه اهلل ،نائب اهلل ،وکيل اهلل ،ولیٌّ مِن قِبَلِ اهلل که والیت خثدا
بر او منتقل بشود نه اینکه خداوند «جاعلثه وليثً ،جاعلثه خليفثةً عمّثن سثل » ایثنهثا را
بحث نمیکنيم ،نخير ،منصبی ربانی از برف خداوند به کسی منتقثل گثردد ،ولثو یثک در
بینهایت؛ چون او «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَ ْءٌ» 2و ما إلی ذلک.
«أو هل یكون آدم بذریته كلهم خلفاء اللّثه؟ و لثيس أصثفياءهم وكثالءه! أم إنثه خليفثة
المالئكة» 3که قبالً عرض کردیم «أم إنه خليفة المالئكة حتى یستجي مشاعرهم» مشاعر
مالئیه را تبلور بدهد و بعث کند و به حرکت بيندازد که مالئیه ،من میخواهم خليفثهای
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برای شما قرار بدهم ،مالئیه میگویند مهر ما چه کردیم؟ مهثر مثا کثم آوردیثم؟ ایثن هثم
نيست ،این در دو جهت نيست:
 -1اینیه مالئیه سیان ارض نيستند تا خداوند خليفه ارضی برای مالئیه مقرر کند.
 -2آیا مالئیه مسفک دماء بودند؟ مفسد فی االرض بودنثد؟ اوالً در ارض نبودنثد ،آیثا
مسفک دماء بودند و مفسد بودند تا اینیه خداوند خداونثد خليفثهای از آنهثا بيثاورد کثه
اعتراض کنند یا سؤال کنند «أَ تَجْعَلُ فيها مَنْ یُفْسِدُ فيها وَ یَسثْ فِ ُ الثدِّماءَ» مهثر مثا مفسثد
هستيم؟ مالئیه از خودشثان خبثر ندارنثد؟ آیثا مالئیثه از خثود آگثاه نيسثتند کثه معصثوم
هستند یا حداقل عادل هستند که سفک دماء نمیکنند و مفسد فی االرض نيستند؟ به این
دو حساب با فهم مالئیه این مطلب حل میشود که اینها خليفه المالئیة هم نيستند.
«و هثثم عثثارفون أنفسثثهم انهثثم معصثثومون «یَخثثافُونَ رَبَّهُ ثمْ مِ ثنْ فَ ثوْقِهِمْ وَ یَفْعَلُثثونَ مثثا
یُؤْمَرُونَ» 1فال یستخل عنهم ربهم إلّا كأمثالهم أو أبو مثنهم و أرقثى! فلمثاذا یسثألون «أَ
تَجْعَلُ فيها مَنْ یُفْسِدُ فيها» او قد كان یكفيهم «وَ نَحْنُ نُسثَ بِّ ُ بِحَمْثدِكَ .»...همثين ،دیهثر «أَ
ْسثدُ فيهثا» نهویثد .اگثثر تسثبي بالحمثد میخثثواهی ،مثا داریثم ،بيشثثتر
تَجْعَثلُ فيهثا مَثنْ یُف ِ
میخواهی مطلبی دیهر است.
اما این نفی و اثبات برای چه؟ نفی صالحيت در این خليفه ارضی کثه «یُفْسثِ دُ فِيهَثا وَ
یَسْفِ ُ الدِّمَاءَ» و اثبات صالحيت نسبت به خودشان کثه «وَ نَحْثنُ نُسثَ بِّ ُ بِحَمْثدِكَ»« .دون
تقصير ،فلما ذا االستخالف! كما و أن المالئكة لم یكونوا و لن -مثن سثكنة األرض حتثى
یخلفهم خليفة ف األرض« :قُلْ لَوْ كانَ فِ الْأَرْضِ مَالئِكَةٌ یَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَََّّلْنثا عَلَثيْهِمْ
مِنَ السَّماءِ مَلَكً رَسُولًا»« 2وَ لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَالئِكَةً فِ الْثأَرْضِ یَخْلُفُثونَ» .»3مالئیثه
«یَخْلُفُونَ» ،این مالئیه یخلفون هستند خودشان را.
«وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَال تَمْتَرُنَّ بِها» 4فجعل المالئكة فث األرض مسثتحيل حتثى تقثوم
الساعة» استحاله ذاتی نيست ،استحاله فی الحیمه است« .فكي یخلفهم إنسثان األرض و
فيم یخلفهم؟ أ فيما هم یؤمرون ف السماء ،عَّالً لهم عثن مقامثاتهم فهثم عثَّّل؟» کارهثای
آسمانی مالئیه از بين برود و خليفه ارضی کارهای آسمانی مالئیه را هم بیند؟
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«أم فيما یرسلون به إلثى األرض؟ ام مثاذا؟! سثبحان اللّهثم هثذا بهتثان عظثيم! او هثم
خليفة الجن ،المفسدین ف األرض و مسفكين؟ و هم قد خلقوا قبلهم!« :وَ الْجَثانَّ خَلَقْنثاهُ
مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ» .»1خليفه جن که چه؟ جن از تیلي بيفتند؟ بميرند؟ از کارهثایی
که دارند بيفتند؟ هيچ کدام .جن بلیه قبل االنسان خلثق شثده اسثت ،و ایثن انسثانِ نسثل
موجود که اول آدم است ،این بخواهد خليفة الجن باشد ،در چه بُعد خليفة الجن باشد؟
اینها که هستند.
«و لكنهم بعد لم ینقرضوا ،او لم یبعدوا عن األرض حتى یخلفهم فيهثا إنسثان األرض»
یا بميرند یا از زمين برونثد یثا از مقثام بيفتنثد هثيچ کثدام نيسثت« .ثثم و ال نعثرف خالفثة
لإلنسان عنهم فيمثا لهثم مثن حيثاة األرض ،فكيث یكثون اإلنسثان إذا خليفثة عثنهم فث
األرض؟! أو هم بنو اإلنسان» .این احتمال صحي است که «وَ إِذْ قَالَ رَبُّث َ لِلْمَالَئِكَثةِ إِنِّث
جَاعِلٌ فِ الْأَرْضِ خَلِيفَةً» یعنی جانشثين از آن قبلیهثا ,مالئیثه قبلیهثا را میشثناختند.
مالئیه آن نسناسها ,آن شبهانسثانها کثه قثبالً بودنثد ،بثر حسثب روایثت مرویثه از امثام
صادق ( ) که «أل أل عالم و أل أل آدم» 2قبالً بودند «و أنت فث آخثرهم» ،مالئیثه
میشناختند ،اینها افسادشان زیاد ،سفک دمائشثان زیثاد ،حثال کثه خداونثد مثیفرمایثد:
«إِنِّ جَاعِلٌ فِ الْأَرْضِ خَلِيفَةً» به ذهن مالئیه این آمد که خدایا ،جانشين همانهایی کثه
منقرض کردی؟ همان تشیيالت بشود؟ همان سفک دماء؟ همان چنين .فرمود« :إِنِّ أَعْلَثمُ
مَا الَ تَعْلَمُونَ» سنخ همان سنخ است ،انسان ،انسثان االرض اسثت ،خثاکی اسثت ،شثیل و
وضع و چنين و چنان ،اما این کجا و آن کجا .و لذا «وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُثمَّ عَرَضثَ هُمْ
عَلَى الْمَالَئِكَةِ» 3که مالحظه میفرمایيد.
 ولی آن احتمالهایی که مالئیه میدادند درست درآمثد .سثفک دمثاء مهثر در ایثنانسان نبود؟
 منتها سفک دو سفک است :یک سفک زیاد است یثک سثفک کثم ،اوالً ،و ثانيثً درآن انسالی که سفک دماء بود زیاد بود و چه بود؛ افرادی ماننثد محمثد (ص) و محمثدیين
و ابراهيميين نبودند« ،لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَااَ» 4این مطلب را ثابت میکند که اگثر فقثط
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خاتم النبيين در این نسل بود ،کافی بود که این خليفة فی االرض درست شود .به افتخثار
است ،ولین زیثاد هسثتند ،صثدیقين و نبيثين و معصثومين ،از اولثين و از آخثرین ،اینهثا
بسيار هستند ،این بسيار در مقابل تمام نسلهای انسانی مربوط بثه آدم ،همثين محوریثت
پيدا خواهد کرد.
اگر شما در یک گلستانی که زحمت میکشيد چه میکنيثد و چثه میکنيثد ،چنثد گثل
درجه اول دارید ،جبران همه این همه خس و خاشااهثا و همثه چيَّهثا را خواهثد کثرد.
همچنين راجع به انسان «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِ أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ» 1بنيه انسان از نظر جسثمی
و روحی بالفعل ،و شثانً و قابليتثً و فاعليتثً ،محمثدها و علیهثا وعيسثیها وابراهيمهثا،
قبلیها اینبور نبود ،پس قبلیها در دو بعد پایينتر بودند.
 آن وقت خداوند چه هدفی داشت از آن قبلیها که خلق کرد؟ این را بحث میکنيم .مطلب دیهری است. پس باألخره لغو است. خير ،این پس به کجا میخورد؟ خدا شثمر را خلثق کثرد ،لغثو اسثت؟ محمثد را هثمخلق کرد.
 در این مجموعه خير است. نه ،چه فرقی میکند؟ اما نه اگر در آنجا انسانهای شروری فقط آفریده باشد. شرور نيافریده است .انسان آفریده ،شر میکردهاند .شرور نيافریده است. پس در آنها هم انسانهای خيری بودهاند. میدانم ،ولی در این حد نبوده است.و لذا خداوند در قرآن کریم تهدید میکند« :یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَثرَاءُ إِلَثى اللَّثهِ وَ اللَّثهُ
هُوَ الْغَنِ ُّ الْحَمِيدُ * إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْكُمْ وَ یَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ» 2اگر دوباره اذیت کنيد همه شما
را از بين میبرم ،ییی دیهر میآورم .چه میخواهد بهوید؟ میخواهد بهوید آن کسی که
بدی میکند ،چه میکند چه میکند ،کما اینیه در ميان نسلهای انسانی قوم عاد منقرض
شدند ،قوم ثمود منقرض شدند ،فرعون و اهل منقرض شدند ،اما انقراض کلی ایثن نسثل
انسان نيست .وليین در قبلها انقراض کلی نسثل بثوده؛ چثون سثفک دمثاء بيشثتر ،فسثاد
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بيشتر ،صال کمتر .در اینجا سفک دماء کمتر نسثبت بثه آنهثا ،سثفک دمثاء کمتثر ،فسثاد
کمتر و صال بيشتر .صال در بعد هيئت نه در بعثد عثدد ،یعنثی افثرادی کثه هثر کثدام از
اینها به عوالمی میارزند در این نسل موجود هستند.
تفصيل مطلب را ،چون ما شذراتی از مطلثب داریثم ،کثه میخثواهيم در قثرآن ببينثيم
آدم چه کاره است؟ فقط این را میخواهيم بفهميم .ولی تفاصيل مطلب را.
 [سؤال] بله ،از قضا همينبور است« .ثُمَّ عَرَضَهُمْ» این را حاال عرض میکنيم. یک سوال دیهر هم اینجا میماند و آن اینیه آیا کسانی نبودهاند که همين آیه قرآنرا از اهل بيت ( ) سؤال کرده باشند و آنها در این مورد پاسخ واض داده باشند.
 روایت نقل کردند .اینجا روایتی هست ،بعد برای شما نقل میکثنم .ایثن ییثی ،دوماینیه لسان قرآن از لسان اهل بيثت أوضث اسثت .اگثر خثدا مطلبثی را بفرمایثد واضث تثر
میگوید یا امام صادق ( ) بفرماید ،واض تر است؟
 خود قرآن که اینجا چيَّی نهفته است. گفته است. همين که گفته «إِنِّ أَعْلَمُ مَا الَ تَعْلَمُونَ». گفتثه «إِنِّث جَاعِثلٌ فِث الْثأَرْضِ خَلِيفَثةً» «و القثرآن یفسثر بعضثه بعضثً» 1اگثر قثثرآنروزنامهای مینوشت ،ما را تنبل بار میآورد ،اما قرآن روزنامه نيست ،قثرآن بثوری اسثت
که میشود فهميد اما باید دقت کرد« .القرآن یفسّر بعضه بعضً» .ما در چهار رشثته آیثات
را بحث کردیم و دقت کردیم ،و قطع بدون هيچ تردیدی داریم بر اینیثه «إِنِّث جَاعِثلٌ فِث
الْأَرْضِ خَلِيفَةً» خليفة اإلنسان اسثت ،خليفثه اهلل نيسثت ،خليفثة المالئیثه نيسثت ،خليفثة
الجن نيست ،این را میفهميم .این که به خوبی از فهم مالئیه ،از فهم رسثول اهلل ،از فهثم
آیاتی که با هم همهام هستند میفهميم ،این روشنتر است و ثابتتر است یثا اگثر بهویثد:
«قال فالن عن فالن عن اإلمام الباقر ( )» ،شاید در اصل نباشد ،اگر هثم باشثد بيثان خثدا
روشنتر است و امتن است.
مالحظثه بفرمایيثد« :أو هثم بنثو اإلنسثان ،حيثثث یخلث بعضثهم الثبع « :هُثوَ الَّثذِي
1 2

جَعَلَكُمْ خَالئِ َ فِ الْأَرْضِ» ».
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دو معنا دارد .یک معنا :این «کُم» چه کسثانی هسثتند؟ «آدم و بنثوه الثی یثوم القيامثة»
همه خالئ فی األرض هستند .یعنی جانشين قبلیها.
دوم :مراد این باشد که «کُم» کل انسانها از آغاز خلقت تا خاتم .این کثل انسثانها از
آغاز خلقت تا خاتم ،خاتم کدام است؟ مرحله اخير نسل اخير است که آدم و فرزندان
إلی یوم القيامة هستند« .کُم» تمام نسلها ،این هثَّاران نسثل یثا دو نسثل را بهویيثد ،ایثن
چند نسل را میگيرد .این چند نسل خالئ هستند ،نسثل اول رفثت نسثل دوم آمثد ،دوم
رفت سوم آمد ،آخرین نسل ،نسلی است که از آدم منتشِئ میشود ،این دوم.
سوم« :خَالئِ َ فِ الْثأَرْضِ» ،قثرون ،هثر قرنثی حثد متوسثط ،هثر قرنثی همثه انسثانها
مردهاند و فرزندانشان آمدهاند .اینها خالئ است .پس بنابراین همثه اینهثا ایثن کثون و
کيان جانشينی است نسبت به انسان ،چه این انسان و چه کل انسانها و چه بع

بعث

انسانها.
«وَ اذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُو ٍ» 2ببينيد ،قوم نو غرق شدند ،همثه غثرض
شدند ،بقيه خودشان و نسثلهثای آنهثا خالئث از آنهثا هسثتند« .وَ اذْكُثرُوا إِذْ جَعَلَكُثمْ
خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عادٍ» 3و آیة الخالفة« :إِنِّ جاعِلٌ 4»...این جا مطلثب تقریبثً تمثام مثیشثود.
دنباله جریان که بحث موضو دیهری است آقایان مراجعه بفرمایيد.
ما با یهود و نصاری ،بحث در مورد نبوّات داریثم در دو جریثان :یثک جریثان ،جریثان
عام است ،یک جریان ،جریان خاص است .و نه تنها با یهود و نصثاری ،بلیثه بثا بثراداران
سنی نيَّ بحث داریم .ما معتقدیم بر مبنای عقل و بر مبنای دليل کتاب و سثنت کثه انبيثاء
( ) علی اختالف درجاتهم و مراتبهم در سه بُعد معصثوم هسثتند؛ -چنانیثه قثبالً عثرض
شد -بعد تلقی وحی ،و بعد عمل به وحی ،و بعد القاء به وحی.
همانبور که در گرفتن وحی پيغمبر اشتباه نمیکند ،مبادا فیثر شثيطانی باشثد ،مبثادا
فیر من باشد ،مبادا خياالتی از دیهران باشد ،نه ،این مباداها غلط است؛ چون اگثر پيغمبثر
نداند آنچه را به قلب وارد میشود ،از خود او است یا از افیار دیهران است ،یثا از خثدا،
این در نقطه أولی راسب است ،در نقطه أولی این فاشل است .نقطثه أولثی رسثالت تلقثی
وحی است ،خداوند الزم است به دليل لط  ،لط در بعد ارسثال رسثل ،کثاری کنثد کثه
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آنچه را بر قلب رسول وحی میکند ،رسول بداند وحی الرحمن است نثه وحثی الشثيطان
است ،نه وحی اإلنسان است ،نه افیاری است که از دیهران گرفته ،مثل مثا نيسثت ،کثه مثا
خودهایمان نيستيم ،نوعً ما خودهایمان نيستيم ،افیاری که ما داریم نوعثً از کتابهثا ،از
منبرها ،از علما ،از دیهران و دیهران گرفتهایم و آنها هم از دیهثران گرفتهانثد .امثا رسثول
باید خالی از تمام اینها باشد.
خالی در دو بعد باشد :خلوّ در دو بُعد برای قلب رسول ،الزمه سلبی است ،و بعثد پثر
شدن قلب از وحی خدا الزمه ایجابی است .الزمه سلبی به بور کلثی ایثن «ال الثه» نقث
دارد در همه کارها .این قلب رسول که مرکَّ رسثالت او اسثت ،و مرکثَّ انسثانيت انسثانها
است ،این قلثب و فیثر و عقثل و رو و قلثب و تمثام مثدارا رسثول و مراحثل ادراکثات
رسول ،اگر میخواهد رسالت تلقثی وحثی داشثته باشثد ،بایثد خثالی بشثود از آنچثه مثن
میفهمم ،درسثت اسثت در بثاالترین مرحلثه فهثم و عبودیثت اسثت ،آنچثه مثن تشثخي
میدهم ،آنچه دیهران تشخي

میدهند ،آنچثه مثن از اشثارات و مشثاورتهای دیهثران

میفهمم ،همه خالی ،باید حوض خالی بشود کالً ،از درست و نادرست خالی بشثود .ایثن
مرحله اول که سلبی است.
در این مرحله سلبی که ظرف قلب نبی (ص) از تمام افیار بشثری و افیثار مالئیثی و
افیار فردی و افیار اجتماعی خثالی اسثت ،آنجثا اسثت کثه «نَثََّلَ بِثهِ الثرُّو ُ الْثأَمِينُ عَلَثى
قَلْبِ َ» 1در این منَّل قلب که خالی از کل اغيار است ،از کثل آنچثه کثه غيثر ربثانی اسثت،
حتی از کل افیار محمدیه (ص) با اینیه فوق کل افیار است در کل عالمين ،مع ذلثک از
تمام اینها باید خالی بشود؛ چون همه اینها کند است ،همه اینها محدود است ،ایثنهثا
قابل خطأ است ،خطأ تقصير را کاری نداریم ،خطأ قصور اسثت .همثه ایثن کنثدیها بایثد
کنار برود تا اینیه این تلقی وحی در نقطه أوالی رسالت تلقی معصوم باشثد .ایثن حثرف
اول.
حرف دوم :وقتی پيغمبر ،هر پيغمبری وحی خثال

الهثی را تلقثی میکنثد کثه خلثط

ندارد و شوب و شک ندارد ،خود باید در خود متمرکَّ کند .اوالً خودسثازی ،بعثد سثاختن
دیهران ،علمً ،اخالقً ،عمالً ،ظاهر  ،بابنً وقتی خود ساخته شد با وحی ربثانی در نقطثه
أولی ،و این خودسازی نه قصور داشته باشد نه تقصير ،که عصمت در خودسازی است بثا
سازمان وحی ،مرحله سوم عصمت در القاء وحی است.
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در تلقثثی وحثثی کثثه بثثا گثثو ،دل میگيثثرد ،گثثو ،دل بایثثد کثثامالً وحثثی را بشثثنود و
فرامو ،نیند ،و در مرحله دوم که عمل میکند ،باید به تمام مراحل ظاهر و بثابن عمثل
کند ،و مرحله سوم که مرحله رسالت است با زبان  ،با عمل  ،با سیوت  ،بثا سثلب  ،بثا
ایجاب  ،که سنت سه نو است :سنت قولی ،سنت فعلی ،سنت تقریری .ایثن سثه سثنت در
بعد رسالت باید معصوم باشد .یک خطا در یک مستحب اگر بیند این نسبت به بقيه شثل
خواهد بود .این عقيدهای است که ما داریم بر مبنای ادله عقليه ،امیثان اشثرف و غيثر کثه
اینجا اشاره میکنيم ،این مقارنات تازه دست من آمده ،قبالً نبثود ،حثاال از روی مقارنثات
مطلب را بحث میکنيم تا بعد انشاءاهلل اگر از بيرون چاپ بشود یا اینجا.
 مقارنات یا عقائدنا؟ عقایدنا بين الیتب السماویة .ما این جا نوشتيم «مقارنات فی النبوّات بين القثرآن والعهدین» این بخ سوم عقائدنا است که بخ اول توحيثد اسثت ،از نظثر عقلثی و کتثب
ثالث ،و بخ دوم معاد است که بعد بحث خواهيم کثرد إنشثاءاهلل اگثر زنثده مانثدیم ،و
بخ سوم نبوّات است ،وبعد از بخ نبوّات این بشارات عهثدین فارسثی اسثت و رسثول
اإلسالم فی الیتب السماویة ،این به لغت عربی است.
اینجا در صفحه « :323الطالب اإلنجيليون» ،چون این بحث به بور منثاظره و حثوار
است ،منتها مناظره وحوار در اینجا همانبور که حوار بين اإللهيين مالحظثه فرمثودهایثد
این چند جنبه دارد ،سه جنبه دارد :یک جنبه مناظراتی که شده ،واقعثً شثده ،کسثی بثوده
سؤالی کرده ،جوابی دادیم نسبت به مؤل  ،این یثک .دوم :منثاظراتی کثه نشثده ،در کتثب
هست ،دکتر فندر اینبور گفته است ،فالن اینبور گفته است .مستر هاکس آنبثور گفتثه
است ،فالنی اینبور گفته است ،ما اینبور میگویيم .این منثاظره حاضثر نيسثت ،منثاظره
غائب است ،منتها این غائب ،غيبت مطلقثه نيسثت ،غيبثت فعليثه اسثت یعنثی بالفعثل ایثن
کتابها هست .این دوم.
سوم :آنچه را که امیان دارد بهویند و نهفتهاند .قاعده قرآن همين است .قرآن شثری
در أدلهای که دارد و براهينی که دارد ،حساب نمیکنثد چثه کسثی چثه گفتثه اسثت ،چثه
کسی اآلن چه میگوید ،نه ،هر چه را هم که بر ضد حق بهویند ،قرآن شری آن را ابطال
کرده ،هر چه را هم که بهویند بعد با ترقی عقل و ترقثی علثم و ترقثی چثه و چثه ،اگثر إن
قلتهایی بعد باشد که بخواهد دلهثایی را منحثرف کنثد و سثياه کنثد ،آن اگرهثا را هثم
قرآن شری و سنت محمدیه (ص) جواب داده است .در این سه بعد است.
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ما جدیت کردیم در ایثن کتثب عقائثدنا ،مقارنثات ،و رسثول االسثالم ایثن سثه جریثان
باشد ،کما اینیثه در کتثاب آفریثدگار و آفریثده کثه اسثم مسثتر و پروفسثور و فثالن و ایثن
حرفها است ،این بحث در دانشهاه تهرانواقعيت داشته است ،و در کوی دانشهاه واقعيثت
داشته ،منتها اسماء آنها را ما نبردیم .بعضیها واقعيت دارد بثه عنثوان اصثلی و محثوری
که بحث کردیم ،و بعضیها آنچه را نوشتهاند ،و بعضیها آنچثه را ممیثن اسثت بهوینثد.
آنچه را ممین است بهویند ،به این معنا که بعثد هثم اگثر کسثانی آمدنثد راجثع بثه مثاده
چنين گفتند ،راجع به وجود چنين گفتند ،راجع به فالن ،از حاال جثواب آن داده بشثود و
این کار من و شما نيست ،این کار قرآن شری است که خداوند تمام گفتنیهثای خثود را
الی یوم القيامة در قرآن شری متنً ،و در سنت محمدیه (ص) حاشيةً و بيانً بيان فرموده
است .این یک مختصری است که اگر ما اسمائی در اینجثا مثیآوریم ،بعضثی اسثماء اسثم
کسی است که با او بحث کردیم مثل دکتر حداد بيروتی کثه ایشثان چهثارده کتثاب بثر رد
قرآن نوشته ،با او بحث هم کردیم ،با کتاب او هم بحثث کثردیم .یثک قسثمت هثم کتثابی
است ،و یک قسمت هم احتمالی است.
اینجا نوشتيم «الطالب اإلنجيليون» انجيليثون بثا مسثيحون فثرق میکننثد ،مسثيحيون
مقابل انجيليون هستند به ایثن معنثا ،البتثه «کثالظرف و المجثرور ،إذا اجتمعثا افترقثا و إذا
افترقا اجتمعثا» کثل مسثيحيين کسثانی کثه دنبثال شثریعت مسثي هسثتند ،ولیثن ایثنهثا
بخ هایی میشوند .مرحله أولی بخ اینهثا ایثن اسثت کثه دو دسثته ،مثثل انجيليثون،
مقيد هستيم انجيل هر چه گفته است .یک عده میگویند خير ،هر چه پاپ بهوید ،هر چثه
کشي بهوید ،هر چه چه بهوید ،چه بهوید ،او هر بوری معنا کند ،ما همانبور هستيم.
انجيليون که ما میگویيم یعنی کسانی کثه بثه مثتن اسثتدالل میکننثد ،ولثو ایثن مثتن
محرّفه است .اینها نَّدییتر به حق هستند ،تا کسانی است که هر خيالی کثه قسثيس کثرد،
پاپ کرد ،و هر چيَّی که کاردینال گفت ،همان درست است هر چه میخواهد بشود ،ولثو
بر خالف ن

انجيثل موجثود کثه مثورد اعتثراف آنهثا اسثت باشثد ،و لثذا مثا میگثویيم

«الطالب اإلنجيليون».
 بنيادگرا؟ بنيادگرای بر محور انجيل «الطالب اإلنجيليون یا استاذ ثم ما هی» البتثه ایثن بحثثبعد از معاد است .معاد اینجا تما شد« .ثم ما هی»
 -آن وقت بحث چيست؟
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 نبوات است دیهر ،کثل نبثوات« .ثثم مثا هثی نظریثة القثرآن بالنسثبة لرجثال الثوحیبصثثورة عام ثة ،فهثثل انهثثم معصثثومون ام قثثد یخطئ ثون ،و یعصثثون اهلل فيمثثا أمثثرهم فيمثثا
یعتقدون أو یبلّغون من رساالت ربهم أو یعملون»
سه بعد است .سؤال است دیهثر ،در ایثن سثه بعثد شثما مسثلمانها بثر محثور قثرآن و
شریعت قرآن ،معصوم میدانيد؟
جواب« :المناظر :و مثا هثی نظریثة العهثدین» مثا اآلن هثيچ چيثَّی نمیگثویيم .قاعثده
مناظره این است .قاعده مناظره این نيست که از اول هر چه دارید بهویبد ،نخيثر ،ببينيثد او
چه میگوید ،حرف را بَّند ،بعد از اینیه مُناظر و مقابل شثما ،معثارض شثما ،حرفهثای
خود را زد ،یک نقطه مشترکی در نظر بهيرید ،و چه نقطثهای؟ آن نقطثه مشثترکی کثه بثر
مبنای آن نقطه مشترا میتوانيد به بور کلی برف را مغلثوب کنيثد ،و إال حرفهثایی او
قبول دار ،که شما ندارید ،حرفهایی شما قبول داریثد او نثدارد ،ولیثن شثما کثه خثود را
اهل حق میدانيد و اهل حق هستيد ،اگر بخواهيد او را کامالً مغلثوب کنيثد بثرای اثبثات
حق خودتان و ابطال بابل او ،باید نظر بهيرید کدام مطلبی که او میگویثد بثه نظثر شثما
بابلترین است؟ و آیا شما این بابلترین را قویً میتوانيد از بين ببرید و ایراد کنيد؟
بله ،این کار را ما ،با رؤسای بَّرگ بهاییها و رؤسای بَّرگ مسيحیها کثردیم ،حتثی
با سيد عباس که رئيس کل بهاییهای کل ممالک کفر و اسالم بود ،ما بحثث کثردیم .ایثن
عصای را برداشت از ميان بهاییها رفت و گفت من دیهثر نمیتثوانم بثا ایشثان صثحبت
کنم .سن ما هم سی سال ،یا سی و چند سال بيشتر نبود .این فنون بحث است.
 سيد عباس؟ سيد عباس خراسانی که این مهمترین مبلغ بهایی بثود .یثا بثا کشثي های مسثيحی،نمیخواهم ادعای چيَّی بینم ،ولی فنون بحث است .ببينيثد یثک وقثت هسثت زور بنثده
زیاد است ،زور شما هم کمتر از من است ،ولی شما فنثون کشثتی را بهتثر بلدیثد و مثن را
زمين میزنيد .مهر این بور نيست؟ در مناظره اینبور است .در مناظره مطلب این نيسثت
که ماده مطلب را چه کسی بهتر بداند ،بله این خوب است ،ماده مطلثب کثه محثور بحثث
است باید خوب دانسته بشود ،اما شیل مناظره کردن چهونه است؟ اوالً ،ثانيً ،ثالثً ،رو،
را در این مناظرات مالحظه میفرمایيد.
اوالً برفين باید جدیت کنند که یک محور مورد قبول هر دو پيدا بشود .بعد که محثور
مورد قبول هر دو پيدا شد بر مبنای این محثور مثورد قبثول هثر دو ،اعتراضثاتی کثه بثر آن
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برف دارید چه چيَّهایی است ،بعد در ميان آن اعتراضات کثدام مهثمتثر و بثيّنتثر اسثت؟
بعد ،قدرت شما نسبت به آن اعتراض مهمتر و بيّنتر بيشتر باشد .در این سه بُعد:
 -1محور مشترا بين برفين؛
 -2اعتراض بسيار مهمی که هست؛
-3در آن اعتراض بسيار مهم وارد شوید.
مطلبی دیهر ،وقتی که بنا شد موسی با فرعون مبارات کند راجثع بثه معجثَّه موسثی و
سِحر سَحَرهی فرعون ،آنها خواسثتند کثه «إِمَّثا أَنْ تُلْقِث َ وَ إِمَّثا أَنْ نَكُثونَ نَحْثنُ الْمُلْقِثينَ»

1

موسی نهفت :من میاندازم ،خير شما ،اآلن شما کارهایتان را بینيد ،وقتثی کارهایشثان را
کردند «سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّثاسِ وَ اسثْ تَرْهَبُوهُمْ وَ جَثاءُوا بِسثِ حْرٍ عَظِثيمٍ» 2موسثی بثا یثک عصثا
انداختن ،همه را خورد ،راحت تمثام شثد ،امثا اگثر موسثی اول عصثا را میانثداخت ،بعثد
واویال میشد .اول عصا را میانداخت ،از اول فیر میکنيد سحر است .سحر است ،چيثَّی
نيست ،شما کاری نینيد ،چيَّی نيست .پس اول چه کار کرد؟ اول کاری کرد که آنهثا هثر
چه دارند ،چون میداند بابل است .چون میداند بابل اسثت ،شثما هثر چثه داریثد روی
دایره بحث بریَّید ،بعد تمام آنچه را که اینها آوردند با عصای موسی از بين میرود.
حثثاال در منثثاظره بثثا کسثثی کثثه مبطثثل اسثثت و محثثق نيسثثت ،و شثثما محثثق هسثثتيد،
میخواهيد بحث کنيد ،اینبور نباشد که شما حرفتان را بَّنيد و او بعثد فیثر کنثد کثه در
این حرفها یک جا سست بثود ،آن سسثتی را بهيثرد و بعثد شثما را مغلثوب کنثد .نخيثر،
بهذارید او حرفهای خود را بَّند .نظر شما چيست؟ بفرمایيد مثن اسثتفاده کثنم .حثرف-
های را میزند و میزند و میزند ،در ميان این حرفها ،بعد از حفظ حد مشترا ،شثما
آنچه قویتر میتوانيد برف را مغلوب کنيد در نظر بهيرید ،و کامالً آنجثا از بثين مثیرود،
وقتی از بين رفت ،بقيه را هم از یاد میبرد و فرار میکند.
حاال در ایثن منثاظرات ،منثاظر ،بثالب انجيليثون میگوینثد کثه شثما چثه میگویيثد؟
میگویيم شما چه میگویيد؟ بر مبنای شما چه میگویيد ما حرف مثیزنثيم نثه بثر مبنثای
اینکه ما چه میگویيم.

 .1اعراف ،آیه .115
 .2همان ،آیه .116
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«المناظر و ما هی نظریة العهدین هنثا ،و لیثی نقثارن بينهمثا» مثا میخثواهيم مقارنثه
کنيم ،عهدین که عهثد عتيثق اسثت و عهثد جدیثد ،عهثد عتيثق ،تثورات اسثت و ملحقثات
تورات ،و عهد جدید انجيل است و ملحقات انجيل.
جواب« :جمعية المرسلين األمریین» یک« :فثی کتثاب الهدایثة المقبثوض بمعثرفتهم و
اشرافهم  .»1898مهمترین کتابی که از اول تاکنون به بور خيلی قوی و به بثور جامعيثت،
و گروهی بر رد قرآن نوشتهاند ،کتاب الهدایة است .کتاب الهدایة للمرسلين األمریین.
جمعية المرسلين که جمعی این کتاب را نوشتهاند ،ما یا نمینویسيم یا اگر مینویسثيم
فرد فرد مینویسيم ،من به خيال خودم او به خيال خود .،ما یثا بایثد بثا شثور مطلثب را
بنویسيم ،مطالبی که در عالم میخواهد مطر بشود ،یا اگثر شثور زنثده نيسثت ،شثور غيثر
زنده ،یعنی من این مطلب را که فیر کردم ،درست فیر کردم بر محور صحي  ،ببينم فثالن
فالن چه گفته ،از گفتههای آنها ،باز یک تبلوراتی در مطلثب بثه دسثت مثیآیثد .ایثنهثا
کتابی نوشتهاند به نام «کتاب الهدایة» از برای جمعية المرسلين األمریین.
چه میگویند؟ میگویند« :ال ینیر أنه ذُکر فی التوراة بأنّ بع

األنبياء اقترفثوا اآلثثام و

انهم بشر» قبول دارند .در تورات نسبت به آدم ،لوط ،نو  ،سليمان ،موسی ،ابثراهيم ،همثه،
یعنی اینها همه انبياء را چيَّ کردند .افترائاتی و نسبت دادن گناهان بسثيار بَّرگثی ،حتثی
گناه شرا ،گناه درو  ،گناه کذب ،گناه تخل از رسالت ،گناه سثاختن مثثل سثليمان ( )
که سليمان هَّار زن گرفت ،نهصد تا زن گرفت ،ششصد زن صيغه بود ،سيصثد زن عقثدی
بود ،کاری نداریم ،این زیثاد باشثد ،مطلبثی نيسثت ،ولیثن نهصثد مثذب بثرای خثدایان و
بتهای این نهصد زن در بلندی ساخت .نهصد زن مشرا گرفت و به احتثرام ایثن زنهثا
با آن پولهایی که داشت نهصد معبد و مذب از بثرای ایثن زنهثا سثاخت .ایثن اشثاره بثه
اینها دارد که بعد صحبت میکنيم.
شما بشارات عهدین را داشته باشثيد و مطالعثه بفرمایيثد ،ایثن مطالثب را نثه جسثته و
گریخته ،به بور مرتب ما داریم ،ولی به بور مناظرهی اصيل در اینجا است.
ایشان میگوید که «جمعية المرسلين ال ینیر أنثه ذکثر فثی التثوراة بثأنّ بعث

األنبيثاء

اقترفوا اآلثام» چرا؟ «و انهم بشر» .مهر بشریت مالزم اثم است؟ این را بعد بحثث مثیکنيم.
مهر بشر بودن مالزمت با گناه دارد؟ این حرف اول است.
میگوید «و النق
هو المنَّّه» نق

مالزمٌ لالنسان أیًَّ کانت درجته و منَّلته و تقواه و المولی سثبحانه

الزمه بشر است .ییی از مبادی مسي است .نق

الزمه بشثر اسثت ،آدم

اول گناه کرد ،فرزندان او تمام ذاتً گناهیار هستند و گناهیار هستند إلی یوم القيامة.
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خدا دید چارهای نيسثت بثرای نجثات دادن ایثن بنثدگان از گنثاه ،مهثر اینیثه فرزنثد
خاص خود مسي را تسليم دار کند ،به وسيله تسليم دار شدن ملعون شود -نصوص این-
ها است -به وسيله ملعون شدن ،تمام لعنات ترا شریعت ناموس ،به بثور کلثی بخشثيده
شود ،که مسيحی هر غلطی که میخواهد بیند بیند؛ چثون جنثاب مسثي  ،خثدای آنهثا
همه لعنتها را به خود گرفته است .این حرف البته در ميان مسلمانها هم احيانً هسثت.
تو این کار را بین ،به عهده من ،یعنی چه؟ تو این کار را بین به عهده من معنی ندارد.
 چهونه میگویند که مثالًحضرت مسي به دار آویخته شد ملعون میشود؟ اینبور میگویند. میدانم ،آنها چطور این را استدالل میکنند؟ حاال عرض میکنم« .واألنبياء معصومون عن الخطأ فی تبليغ الرسالة». یعنی آنها میخواهند بهویند گنهیار بوده که به دار آویخته شده؟ بله ،عرض کردم این یک اشارهای بود که باید تفصيل بدهيم« .و األنبياء معصومون»دنباله حرف اینهثا اسثت در کتثاب الهدایثة «و األنبيثاء معصثومون فثی الخطثأ فثی تبليثغ
الرسالة غير معصومين فی األعمال العادیة» آن سه بعد را قبول ندارند .اینها میگوینثد در
تبليغ رسالت معصوم هستند اما «غير معصومين فثی األعمثال العادیثة» چثرا؟ «داللثةً علثی
ضع الطبيعة البشریة» .چرا ایثنهثا در عمثل گناهیثار هسثتند؛ بثرای اینیثه ایثن داللثت
میکند بر ضع ببيعت بشر .نفهميدیم ،این ببيعت بشر را چه کسی ضثعي خلثق کثرد؟
خدا ،ضعيفی خلق کرد که مالزم با عصيان است؟ پس عصيان از خدا است ،پثس اضثطرار
شد .یعنی یک یا دو یا سه اشیال نيست.
«داللثةً علثثی ضثثع الطبيعثثة البشثثریة و افتقثثار العثثالم إلثثی فثثاد کثثریم یخلّصثثهم مثثن
الخطيئة» که مسي است .که مسي همه انبياء را از جهثنم بيثرون آورد ،در بعضثی آیثات
انجيل چنين دارد .وقتی که مسي این کار را کرد ،همه انبياء از جهنم بيرون آمدند .چثرا؟
برای اینیه انبياء که از دنيا رفته بودند ،کسانی که بعد هسثتند ،تمثام ایثنهثا فقثط معتقثد
باشند به ثالوث و ابناهلل و صليب ،تمام گناهان گذشته و آینده بثه بثور کلثی محثو محثو
شد ،پس انسان چه شد؟ انسان ذاتی الخطيئة .میگویيم اگثر ذاتثی اسثت کثه ذاتثی از بثين
نمیرود.
 «فاد» یعنی چه؟ -یعنی فداکاری کرد ،خود ،را تسليم دار کرد و «بلعنه صُلِب».
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عرض میشود که «و افتقار العالم إلی فاد کریم یخلّصهم من الخطيئثة و نتائجهثا ،و ال
عجثثب إذ اخضثثع ابثثراهيم و موسثثی و داود و سثثليمان و »...ایثثن تثثا آخثثر مطالثثب دارد.
نسبتهای بدی که نسبت به هر یک از انبياء که مثا بحثث مثیکنيم کثه از اول آدم اسثت،
نسبتهای بدی که در تورات بيشتر و در انجيثل کمتثر بثه انبيثاء داده شثده و جبثران هثم
نیرده است ،اینها را با قرآن وقتی ما مقارنه میکنيم میفهميم کثه آیثا شثرف عصثمت و
بهارت انبياء را قرآن درست حفظ کرده است یا تورات و انجيل؟ بلیه تورات و انجيل به
عیس کرده است.
و ییی از مبادئ اینها همين است که عرض کردیم ،پولس ،بنثده نوشثتم لث  ،بثول
الل  ،دزد است واقعً ،این یک بالیی بر سر شریعت تثورات آورد و شثریعت انجيثل را بثه
بور کلی نابود کرد ،از جمله حرفهای او این اسثت کثه مثیگویثد« :المسثي افتثدانا مثن
شریعة الناموس ألنه صُلِب ألجلنا و میتوبٌ فی الیتثابِ أنّثه مثن یُصثلب ملعثونٌ» البتثه او
خطا در نقل کرده است .حرف او این است .مبدأ مسيحیها این است که مسثي فثداکاری
کرد به خابر ما «افتدانا من لعنة الناموس» حاال لعنثة النثاموس چيسثت؟ شثریعت نثاموس،
شریعت عمل است .تورات هم شریعت ناموس است .میگوینثد انجيثل شثریعتی اسثت کثه
این ناموس را از بين برده است .یعنی چثه؟ تثورات میگویثد واجثب داریثم ،حثرام داریثم،
واجب بدنی ،حرام بدنی ،واجب روحی ،حرام روحی ،ایثنهثا را داریثم .ایثن را بایثد چثه
گفت؟ گفت آن که مقيد به شریعت نثاموس گثردد ،در ملیثوت سثهمی نثدارد .و آن وقثت
معنی کرد گفت :زنا یعنی قلب شما زناکار نباشد ،خود ،مانعی نثدارد ،ختنثه ،بایثد قلثب
ختنه شود ،عورت مانعی ندارد ،نمثاز در قلثب بایثد باشثد .همثه را بثه قلثب ربثط داد .مثا
صوفيان صفا از عالم دگریم .این تصثوف از اینجثا درآمثد .مطلثب دنبالثه دارد ،إنشثاءاهلل
صحبت خواهيم کرد.
«اللَّهُمَّ اشْرَ ْ صُدُورَنَا بِنُورِ الْعِلْمِ و الْإِیمَانِ وَ مَعَارِفِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّثهُ وَ
تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ».
«وَ السَّلَامُ عَلَيْیُمْ».
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