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 رسالت )عصمت رسوالن(
 

 

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

 .«نَیالطَّاهِرِ 

بعد بحثث  ،کنيمعرض می ما نبراتی از تفسير را ،هست سيربحث خالفت در تفصيل تف

ها نسبت داده شثده عصيان که به آناهلل  ذصمت و معادر دو بعد عکنيم دنبال میانبياء را 

 أن أحثر  هنثا المخثاببون المالئكثة لكانثت األرض فث  اإللهيثة الخالفة أنها لو و» .است

دُ مَثنْ فِيهثا تَجْعَلُ أَ»: االعتراض او السؤال فلماذا ینهموها، فِ ُ وَ فِيهثا یُْفسثِ  2.«1«الثدِّماءَ یَسثْ

 .281بعد صفحه 

هثا گرچه همه این شد، «مسکٌ آخره»کردیم که االرض بحث می ةالفراجع به آیات خ

 و أضثرابه، و لثداود كمثا خاصة خالفة فهنا» .)عج( راجع به خالفت ولی امر ،مسک است

 المسثتحيل فمثن .بعث  عثن بعضثهم او قثبلهم، ناسٍ عن أجمعين للناس كما عامة هناك

  .«3«رَسُولٌ إِلَّا مُحَمَّدٌ ما»ف لمحمدیةا الحقيقة حتى و العالمين من يٍّأل نفسه اهلل خالفة

رسول کثه  .کندمنحصر می را به رسالت )ص( النبيينکيان خاتم «رَسُولٌ إِلَّا مُحَمَّدٌ ما»این 

مقام نيابت و مقام خالفت و  .رسول که نائب نيست ،رسول که وکيل نيست ،خليفه نيست

 .ها با مقام رسثالت منافثات دارداین ،لت است در ابعاد گوناگونثمقام وکالت که همه مما

لت به بور کلثی منفثی اسثت بثين ثمما .ل بودن استثَاما رسالت مَ ،ثل بودن استها مِنآ

امثا  دهر چه باشث یاچه معاونت  ،چه وکالت ،چه نيابت ،چه به عنوان خالفت ،اهلل و خلقه

 4«.أَرْضِوَ لَهُ اْلمَثَلُ اْلأَعْلَى فِ  السَّمَاوَاتِ وَ اْل»ل بودن ثَمَ
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 و االلوهيثة شثؤون مثن ايّ فث  اللّثه یخلث  ال هثو فهثو 1«ءٌشثَ ْ اْلأَمْرِ مِنَ لَ َ لَيْسَ» و»

دارد بثر اصثل و والیثت  هخداونثد والیثت تیوینيث 2«األحكثام بثال  فث  ال و حتى الربوبية

سثت کثه در اتشثریع احیثام  ،يهریعوالیت تشث .بعد والیت شرعيه ،هيعوالیت تشریریعيه، تش

ایثن بيثان  .شثر  اسثت یو والیت شرعيه که بيان ربثاناست تعالی  سبحانه وحصار حق ان

قُثْل نَََّّلَثهُ رُو ُ » ؟بيثان ربثانی شثر  چهونثه اسثت .ربانی شر  از عهده رسول ساقط اسثت

يثان خداونثد بثا وحثی ب کند.بور بيان میاین 3«اْلقُدُسِ مِنْ رَبِّ َ بِاْلحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِینَ آمَنُوا

آیثا  ،کندحمل میبيان شریعت ربانيه را این وحی  ،به وسيله وحی ،کندوحی می .کندمی

وحثی  ،در ایثن مثلثث قریثر،،بثا ت ،بثا عملث  ،رسول با زبثان  ؟کندرسول هم وحی می

 .کندکند و بيان میشریعت ربانيه را ابال  می

ير و قصثابعاد بدون تست در کل اپس والیت شرعيه ربانيه که بيان معصوم احیام اهلل 

کمثا اینیثه تیثوین در  ،سثتا خثدا در انحصثار این ایحثاء .ستا حاءبه عنوان ای ،صورنه ق

بيثان شثر   چنثين،تشریع هثم  .است هتیویني ،تیوینی است ربوبيتِ ،انحصار حق است که

 ،علثيیم بَتِثکُ»کنثد بعثد بيثان می ،کندتشریع می ،کندایجاد میاحیام را  هم خداوند اوالً

 کند.میتشریع  نه اینیه با این ،نچه که تشریع فرمودهآاز  است یایتحاین  «، وَجَبَمرِّحُ

یایت احیام شرعيه ح ،رسولغير حیایت برای رسول است و نه از برای  ،این حیایت

آیثا غيثر خثدا  رسال،عد ااست در بُا فقط خد وحیم ،با وحی است ،از خداوند برای رسول

يًّ»بله  ؟توحی اسمهم در بعد ارسال   ،اشثاره اسثت 4«فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُْكرَةً وَ عَشثِ

 ،متوجه شثود را مطلبی ،که از قلب به قلب حاءاما ای ،نوشتن استبه هم زدن است. چشم 

 هثو انمثا األحكثام و بثال  فث  ال و»تعالی است کثه حتثی سبحانه و انحصار حق  دراین 

ْلناكَ مثا وَ» وكيل، ال و نائب ال و خليفة ال رسول،  وَ» .فقثط رسثوالً 6«5«وَكِيلًثا عَلَثيْهِمْ أَرْسثَ

 ،نثه 8«وَكِيلًثا عَلَيْثهِ تَكُونُ فَأَْنتَ أَ هَواهُ إِلهَهُ اتَّخَذَ مَنِ أَرَأَیْتَ» رسوالًفقط  7«وَكِيلًا بِرَبِّ َ كَفى
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خثدا تثو  ،خثود، از برای غير هم نیثرده چثه بثرایخدا تو را وکيل  ،تو وکيل خدا نيستی

نه وکالثت تشثریعی بثرای تثو مقثرر کثرده  و ،را نه از برای خود، وکيل کرده )ص( محمد

 ،محثافظ خثودت هثم نيسثتی ،تو محثافظ دیهثران نيسثتی ،است که محافظ دیهران باشی

 خدا است.  بلیه محافظ تو

 ]سؤال[ -

ا محثافظ بور کثه خثدنااز برف خدا وکالت ربانی نثداری کثه همث ولیّ بله، وکيل. -

سثبحانه و حق  فقط ،بلیه محافظ تیوینً ،تو رسول هم محافظ باشی تیوینً ،است تیوینً

 هثو فهثل العثالمين لرب وكيالً العابدین اوّل و المرسلين أفضل یكون ال فإذا» .تعالی است

ایثن  ۀخليفثشثود نمی ،شثودهر کسثی نمی ؟خالفت باالتر است یا وکالت 1«عنه خليفة بعد

 وکالت بسثيار اوسثع از خالفثت ،ولی وکيل مطلبی نيست ،باشدماعت امام ج دمرجع تقلي

، امثا وکالثت ،و جانشين او شدن در مثلث ابعاد است نخالفت دنباله کار او را گرفت ،است

 .است که این وقت ندارد از امورامری  در وکالت

 والیة اهلل باالتر نيست؟ -

ة والیث ،رسثولال یثةوال ،کنيمول را بحثث مثیرسال ةوالی ،کنيماهلل را بحث نمی ةوالی -

ن منتقثل بثه اهمث ،سثتاکه بر کل کائنثات  یهاللّة والیوالیت دارد، اگر رسول  .اهلل نيست

 ،سثمع ،بصثر ،علثم ،وجثود ،لفثظ مشثترا اسثت از نظر ،ستا جدااز هم این  ؟است رسول

هثم  آن ظکثه لفث اسثتت وليین بعضی از جهثا ،است یک نو لفظ از نظر  غيره، والیت و

که والیت خثدا اهلل  لِبَن قِمِ ولیٌّ ،وکيل اهلل ،نائب اهلل ،خليفه اهلل ،است طغل برای غير خدا

 هثا راایثن« عمّثن سثل  ه خليفثةًلثجاع ه وليثً،لثعجا»که خداوند نه این ودمنتقل بش اوبر 

در یثک ولثو  ،به کسی منتقثل گثردد وندبی ربانی از برف خدانصمنخير،  ،کنيمنمی بحث

 إلی ذلک.و ما  2«ءٌشَ ْ كَمِْثلِهِ لَيْسَ» اوچون  ؛نهایتیب

 خليفثة إنثه أم! وكثالءه أصثفياءهم لثيس و اللّثه؟ خلفاء كلهم بذریته آدم یكون هل أو»

ر عمشا «مشاعرهم یستجي  حتى المالئكة خليفة إنه أم»که قبالً عرض کردیم  3«المالئكة

ای م خليفثههخوامن می ،مالئیهکه بيندازد به حرکت  وکند ث عتبلور بدهد و ب مالئیه را
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ایثن هثم  ؟مثا کثم آوردیثم رمهث ؟چه کردیم مهر ما گویندمی مالئیه ،مهبرای شما قرار بد

  :دو جهت نيستاین در  ،نيست

 مقرر کند. مالئیهبرای  ارضینيستند تا خداوند خليفه  ارضاینیه مالئیه سیان  -1

آیثا  ،در ارض نبودنثداوالً  ؟فی االرض بودنثدمفسد  ؟ک دماء بودندفآیا مالئیه مس -2

هثا بيثاورد کثه نآای از خليفثهخداونثد مسفک دماء بودند و مفسد بودند تا اینیه خداوند 

فِ ُ وَ فيها یُْفسِدُ مَنْ فيها تَجْعَلُ أَ»ال کنند ؤاعتراض کنند یا س  مثا مفسثد رمهث «الثدِّماءَ یَسثْ

 ا مالئیثه از خثود آگثاه نيسثتند کثه معصثومآیث خبثر ندارنثد؟ن ااز خودشث مالئیه هستيم؟

به این ؟ کنند و مفسد فی االرض نيستندند که سفک دماء نمیهست ند یا حداقل عادلهست

 .هم نيستند ةها خليفه المالئیشود که ایندو حساب با فهم مالئیه این مطلب حل می

 مثثا یَْفعَلُثثونَ وَ هِمْفَثثوْقِ مِثثنْ رَبَّهُثثمْ یَخثثافُونَ» معصثثومون انهثثم أنفسثثهم عثثارفون هثثم و»

 أَ» یسثألون فلمثاذا! أرقثى و مثنهم أبو  أو كأمثالهم إلّا ربهم عنهم یستخل  فال 1«یُؤْمَرُونَ

بِّ ُ نَحْنُ وَ» یكفيهم كان قد او« فيها یُْفسِدُ مَنْ فيها تَجْعَلُ  أَ» ، دیهثرهمثين .«...بِحَمْثدِكَ نُسثَ

دُ مَثنْ فيهثا تَجْعَثلُ بيشثثتر  ،مثا داریثم ،خثثواهیمی بالحمثداگثثر تسثبي   نهویثد. «فيهثا یُْفسثثِ

 است. خواهی مطلبی دیهرمی

دُ فِيهَثا وَ »رضی کثه این خليفه انفی صالحيت در  ه؟اثبات برای چو اما این نفی  یُْفسثِ

بِّ ُ نَحْثنُ وَ»کثه ن او اثبات صالحيت نسبت به خودش «یَسْفِ ُ الدِّمَاءَ  دون» «.بِحَمْثدِكَ نُسثَ

 حتثى األرض سثكنة مثن -لن و یكونوا لم المالئكة أن و كما !االستخالف ذا فلما تقصير،

 عَلَثيْهِمْ لَنَََّّْلنثا مُْطمَئِنِّينَ یَمْشُونَ ماَلئِكَةٌ اْلأَرْضِ فِ  كانَ لَوْ قُْل»: األرض ف  خليفة یخلفهم

مالئیثه  «.3«یَْخلُفُثونَ اْلثأَرْضِ فِ  ماَلئِكَةً مِْنكُمْ لَجَعَْلنا نَشاءُ لَوْ وَ» 2«رَسُولًا مَلَكً السَّماءِ مِنَ

 .ن رااخودش این مالئیه یخلفون هستند ،«یَْخلُفُونَ»

 تقثوم حتثى مسثتحيل األرض فث  المالئكة فجعل 4«بِها تَمْتَرُنَّ فاَل لِلسَّاعَةِ لَعِْلمٌ إِنَّهُ وَ»

 و رضاأل إنسثان یخلفهم فكي » .فی الحیمه است حالهاست ،ذاتی نيست حالهاست «الساعة

کارهثای  «عثَّّل؟ فهثم مقامثاتهم عثن لهم عَّالً السماء، ف  یؤمرون هم فيما أ یخلفهم؟ فيم

 ؟هم بیند را مالئیهکارهای آسمانی  ارضیو خليفه  ودآسمانی مالئیه از بين بر
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 هثم او! عظثيم بهتثان هثذا اللّهثم سثبحان ! مثاذا؟ ام األرض؟ إلثى به یرسلون فيما أم»

 خَلَْقنثاهُ اْلجَثانَّ وَ»!: قبلهم خلقوا قد هم و مسفكين؟ و األرض ف  المفسدین الجن، خليفة

از کارهثایی  ؟بميرند ؟جن از تیلي  بيفتندجن که چه؟ خليفه  «.1«السَّمُومِ نارِ مِنْ قَبْلُ مِنْ

نسثل  و ایثن انسثانِ ،نسان خلثق شثده اسثتاالجن بلیه قبل  .هيچ کدام ؟که دارند بيفتند

 ؟الجن باشد ةخليف ه بُعددر چ د،الجن باش ةخليفاین بخواهد ، موجود که اول  آدم است

 هستند.ها که این

 «األرض إنسثان فيهثا یخلفهم حتى األرض عن یبعدوا لم او ینقرضوا، لم بعد لكنهم و»

 خالفثة نعثرف ال و ثثم» نيسثت.م ایا بميرند یا از زمين برونثد یثا از مقثام بيفتنثد هثيچ کثد

 فث  عثنهم خليفثة إذا اإلنسثان یكثون فكيث  األرض، اةحيث مثن لهثم فيمثا عنهم لإلنسان

وَ إِْذ قَالَ رَبُّث َ لِْلماَلَئِكَثةِ إِنِّث  » که ستااین احتمال صحي   «.اإلنسان بنو هم أو! األرض؟

 .شثناختندهثا را میمالئیثه قبلی ,هثان قبلیآیعنی جانشثين از « جَاعِلٌ فِ  اْلأَرْضِ خَلِيفَةً

امثام  از هوایثت مرویثبثر حسثب ر، بودنثد ها کثه قثبالًانسثانشبهن آ ,هانسناس آنمالئیه 

یثه ئمال ،«آخثرهم فث  أنت و»بودند قبالً  2«آدم أل  أل  و عالم أل  أل »که  ) ( صادق

فرمایثد: کثه خداونثد مثی حثال ،زیثاد سفک دمائشثان ،ن زیاداافسادش هااین ،شناختندمی

ی کثه هایناجانشين هم ،آمد که خدایااین یه ئذهن مالبه  «إِنِّ  جَاعِلٌ فِ  اْلأَرْضِ خَلِيفَةً»

إِنِّ  أَعْلَثمُ ». فرمود: ن چنيناهم ؟ک دماءفن ساهم ؟بشود ن تشیيالتاهم ؟منقرض کردی

 شثیل و ،خثاکی اسثت اسثت، انسثان االرض ،انسان ،ن سنخ استاسنخ هم «مَا الَ تَعْلَمُونَ

هُمْ »و لذا . ن کجاآاما این کجا و  ،وضع و چنين و چنان وَ عَلَّمَ آدَمَ اْلأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُثمَّ عَرَضثَ

  .يدیفرماکه مالحظه می 3«عَلَى اْلماَلَئِكَةِ

 ایثن در رک دمثاء مهثفسثآمثد. دادند درست درمیمالئیه که  هاییاحتمالولی آن  -

  ؟انسان نبود

ر د و ثانيثً ،اوالً ،ک کثمفک زیاد است یثک سثفیک س است: کفک دو سفمنتها س -

محمثدیين و  )ص( افرادی ماننثد محمثد ؛ک دماء بود زیاد بود و چه بودفکه س انسالی نآ

کند که اگثر فقثط ثابت می این مطلب را 4«اْلأَْفلَااَ خَلَْقتُ لَمَا لَوْلَاكَ» ،نبودند ينو ابراهيمي
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 .31. بقره، آیه 3

 .406، ص 16 بحاراألنوار، ج. 4
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 به افتخثار ود.االرض درست شفی  ةکافی بود که این خليف ،ن در این نسل بوديخاتم النبي

هثا این ،از آخثرین و از اولثين ،صثدیقين و نبيثين و معصثومين ،ندهسثت زیثاد ولین ،است

همثين محوریثت  ،های انسانی مربوط بثه آدماین بسيار در مقابل تمام نسل ،ندهست بسيار

  .پيدا خواهد کرد

گثل  دچنث ،کنيثدکنيثد و چثه میکشيد چه میاگر شما در یک گلستانی که زحمت می

 .هثا و همثه چيَّهثا را خواهثد کثردااو خاش ساین همه خ همه جبران ،دارید اول درجه

بنيه انسان از نظر جسثمی  1«لَقَدْ خَلَْقنَا اْلإِْنسَانَ فِ  أَحْسَنِ تَْقوِیمٍ» نسانراجع به اهمچنين 

 ،هثاها وابراهيمهثا وعيسثیها و علیمحمثد ،و فاعليتثً يتثًقابلو  و شثانً بالفعل،و روحی 

  تر بودند.پایينبعد  ها در دوپس قبلی ،بور نبودها اینقبلی

  ؟کردها که خلق ن قبلیآهدفی داشت از چه خداوند آن وقت  -

 کنيم. مطلب دیهری است.این را بحث می -

 .است خره لغوألاپس ب -

 هثم محمثد را اسثت؟ لغثو ،خدا شثمر را خلثق کثرد؟ خوردخير، این پس به کجا می -

  .خلق کرد

  .وعه خير استدر این مجم -

  ؟کندچه فرقی می ،نه -

 آفریده باشد. فقط های شروریانسان آنجادر اما نه اگر  -

 ه است.شرور نيافرید .اندکردهشر می ،انسان آفریده است. شرور نيافریده -

 .اندهبود یخير هاینانساها هم در آنپس  -

 است. ولی در این حد نبوده ،نمادمی -

یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَْنتُمُ اْلفُقَثرَاءُ إِلَثى اللَّثهِ وَ اللَّثهُ » :کندمی تهدیدن کریم آقر درخداوند  و لذا

شما همه اذیت کنيد  دوبارهاگر  2«إِنْ یَشَْأ یُْذهِبْكُمْ وَ یَْأتِ بِخَْلقٍ جَدِیدٍ* هُوَ اْلغَنِ ُّ اْلحَمِيدُ 

آن کسی که  ویدد بههخوامی وید؟هد بهخوامی هچ آورم.می رییی دیه ،مبررا از بين می

قوم عاد منقرض  یهای انساندر ميان نسل هکما اینی ،کندکند چه میچه می ،کندبدی می

نسثل  ایثن انقراض کلی ، اماندداهل  منقرض ش فرعون و ،قوم ثمود منقرض شدند ،شدند

سثاد ف ،ک دمثاء بيشثترفچثون سث ؛ها انقراض کلی نسثل بثودهدر قبل ینولي .انسان نيست

                                                           

 .4تین، آیه . 1
 .16 و 15 فاطر، آیات. 2
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فسثاد  ،ک دمثاء کمتثرفسث ،هثاکمتر نسثبت بثه آن ک دماءفدر اینجا س. صال  کمتر ،بيشتر

 از ماهثر کثدیعنثی افثرادی کثه عثدد، صال  در بعد هيئت نه در بعثد  .کمتر و صال  بيشتر

 .ندهست ارزند در این نسل موجودی میمها به عوالاین

ببينثيم ن آدر قثرخثواهيم کثه می ،از مطلثب داریثم شذراتی چون ما ،مطلب را صيلتف

  صيل مطلب را.ولی تفا .خواهيم بفهميمفقط این را می ؟آدم چه کاره است

 ]سؤال[ -

 کنيم.این را حاال عرض می« ثُمَّ عَرَضَهُمْ»بور است. بله، از قضا همين -

ن آاند که همين آیه قرآیا کسانی نبوده د و آن اینیهناممی هم اینجا ریک سوال دیه -

 ه باشند.ها در این مورد پاسخ واض  دادنآال کرده باشند و ؤس ) ( اهل بيت را از

دوم  ،ییثیکثنم. ایثن نقل می شما برای ، بعدروایت نقل کردند. اینجا روایتی هست -

تثر اگثر خثدا مطلبثی را بفرمایثد واضث  .وضث  اسثتأن از لسان اهل بيثت آاینیه لسان قر

  ؟تر استاض بفرماید، و ) ( یا امام صادق ویدگمی

 که اینجا چيَّی نهفته است.خود قرآن  -

 گفته است.  -

 «.    أَعْلَمُ مَا الَ تَعْلَمُونَإِنِّ»گفته همين که  -

ن آاگثر قثثر 1«القثرآن یفسثر بعضثه بعضثً و« »إِنِّث  جَاعِثلٌ فِث  اْلثأَرْضِ خَلِيفَثثةً»گفتثه  -

وری اسثت بثن آقثر ،وزنامه نيستن رآاما قر ،آوردما را تنبل بار می ،نوشتمیای روزنامه

ما در چهار رشثته آیثات . «بعضه بعضًر ن یفسّآالقر» .دقت کرد اما بایدشود فهميد که می

إِنِّث  جَاعِثلٌ فِث  »داریم بر اینیثه و قطع بدون هيچ تردیدی  ،را بحث کردیم و دقت کردیم

 ةخليفث ،مالئیثه نيسثتلا ةخليفث ت،خليفثه اهلل نيسثخليفة اإلنسان اسثت، « اْلأَرْضِ خَلِيفَةً

 اهلل، از فهثم از فهم رسثول ،این که به خوبی از فهم مالئیه .فهميماین را می ،الجن نيست

بهویثد:  اگثرتر است یثا تر است و ثابتاین روشن ،فهميمآیاتی که با هم همهام هستند می

بيثان خثدا اگر هثم باشثد  د،شاید در اصل نباش ،«) ( الباقر اإلمام عن ن فالنعفالن قال »

 .است امتنتر است و روشن

 الَّثثذِي هُثوَ»: الثبع  بعضثهم یخلث  حيثثث اإلنسثان، بنثو هثم أو» بفرمایيثد:مالحظثه 

 1«.2«اْلأَرْضِ فِ  خاَلئِ َ جَعَلَكُمْ

                                                           

 .17 ، ص1 ج ،و السنة بالقرآن القرآن تفسیر فى الفرقان. 1

 .39. فاطر، آیه 2
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 «الثی یثوم القيامثة هونثآدم و ب» ؟هسثتند چه کسثانی «مکُ»این  :یک معنا د.دو معنا دار

  .هانشين قبلییعنی جا همه خالئ  فی األرض هستند.

ها از این کثل انسثان .ها از آغاز خلقت تا خاتمکل انسان «مکُ»مراد این باشد که  :مدو

 مرحله اخير نسل اخير است که آدم و فرزندان  است؟ خاتم  کدام ،آغاز خلقت تا خاتم

ایثن  ویيثد،نسثل را بهیثا دو  این هثَّاران نسثل ،هاتمام نسل «مکُ» .إلی یوم القيامة هستند

دوم  ،نسثل اول رفثت نسثل دوم آمثد ،این چند نسل خالئ  هستند .گيردمیرا ند نسل چ

 .این دوم ود،شمی منتشِئنسلی است که از آدم  ،آخرین نسل ،رفت سوم آمد

ها انسثان هثر قرنثی همثه ،هثر قرنثی حثد متوسثط ،قثرون ،«اْلثأَرْضِ فِ  خاَلئِ َ» :سوم

ن و وایثن کثهثا ه اینپس بنابراین همث .است الئ خها . ایناندهآمداند و فرزندانشان مرده

و چه بع  بعث   هاچه کل انسان و ه این انسان، چنسبت به انسان تکيان جانشينی اس

 .هاانسان

همثه غثرض  ،ندقوم نو  غرق شدببينيد،  2«نُو ٍ قَوْمِ بَعْدِ مِنْ خُلَفاءَ جَعَلَكُمْ إِْذ اْذكُرُوا وَ»

 جَعَلَكُثمْ إِْذ اْذكُثرُوا وَ» .هثا هسثتندخالئث  از آن هثاآن یهثابقيه خودشان و نسثل ،شدند

 .شثوداین جا مطلثب تقریبثً تمثام مثی 4«...جاعِلٌ إِنِّ »: الخالفة آیة و 3«عادٍ بَعْدِ مِنْ خُلَفاءَ

 .يدیبفرما مراجعهجریان که بحث موضو  دیهری است آقایان  هدنبال

جریثان  ،یثک جریثان :ریثم در دو جریثانات دابحث در مورد نبوّ ،ما با یهود و نصاری

بلیثه بثا بثراداران  ،و نه تنها با یهود و نصثاری .خاص است ، جریانیک جریان ،عام است

 ما معتقدیم بر مبنای عقل و بر مبنای دليل کتاب و سثنت کثه انبيثاء .سنی نيَّ بحث داریم

 عثرضقثبالً یثه چنان- ؛هسثتند عد معصثومتبهم در سه بُاعلی اختالف درجاتهم و مر ) (

 .وحیبه و بعد القاء  ،و بعد عمل به وحی ،بعد تلقی وحی -شد

مبثادا  ،مبادا فیثر شثيطانی باشثد ،کندبور که در گرفتن وحی پيغمبر اشتباه نمیهمان

چون اگثر پيغمبثر  ؛ها غلط استاین مبادا ،نه ،باشد از دیهرانی التمبادا خيا ،فیر من باشد

 ،یثا از خثدا ،از افیار دیهران است ست یاا از خود او ،شودبه قلب  وارد می انداند آنچه ر

نقطثه أولثی رسثالت تلقثی  .است فاشلاین أولی در نقطه  ،است راسب یولأ این در نقطه

کنثد کثه کثاری  ، لط  در بعد ارسثال رسثل،خداوند الزم است به دليل لط  ،وحی است

                                                                                                                                        

 .282 ، ص1 ، جو السنة بالقرآن القرآن الفرقان فی تفسیر. 1
 .69اعراف، آیه . 2
 .74، آیه همان. 3
 .282 ، ص1 ، جو السنة بالقرآن الفرقان فی تفسیر القرآن. 4
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است نثه وحثی الشثيطان ن حمرسول بداند وحی الر ،کندوحی میبر قلب رسول چه را آن

کثه مثا  ،نيسثت امثل مث ،نه افیاری است که از دیهران گرفته ،نسان استاإلنه وحی  ،است

از  ،هثاافیاری که ما داریم نوعثً از کتاب ،نوعً ما خودهایمان نيستيم ،خودهایمان نيستيم

امثا رسثول  انثد.ها هم از دیهثران گرفتهایم و آندیهران و دیهران گرفتهاز  ،از علما ،هارمنب

 باشد. ها اینباید خالی از تمام 

و بعثد  پثر  ،سلبی است هالزم ،عد برای قلب رسولدر دو بُ خلوّباشد: خالی در دو بعد 

نقث   «ال الثه»الزمه سلبی به بور کلثی ایثن  .شدن قلب از وحی خدا الزمه ایجابی است

ها انسثان انسثانيتو مرکثَّ  ،سثتا این قلب رسول که مرکَّ رسثالت او .هادارد در همه کار

 اتادراکث راحثلو فیثر و عقثل و رو  و قلثب و تمثام مثدارا رسثول و ماین قلثب  ،است

بایثد خثالی بشثود از آنچثه مثن  ،تلقثی وحثی داشثته باشثد تخواهد رسالاگر می ،رسول

آنچثه مثن تشثخي   ،ودیثت اسثتو عبدر بثاالترین مرحلثه فهثم درسثت اسثت  ،فهمممی

 دیهثران هایتاز اشثارات و مشثاور مثن آنچثه ،دهندشخي  میآنچه دیهران ت ،دهممی

ایثن  .نادرست خالی بشثود از درست و ،باید حوض خالی بشود کالً ،همه خالی ،فهمممی

 .مرحله اول که سلبی است

از تمام افیار بشثری و افیثار مالئیثی و  )ص( قلب نبی در این مرحله سلبی که ظرف

نَثََّلَ بِثهِ الثرُّو ُ اْلثأَمِينُ عَلَثى » کثه آنجثا اسثت ،اسثتافیار فردی و افیار اجتماعی خثالی 

 ،از کثل آنچثه کثه غيثر ربثانی اسثت ،يار استغدر این منَّل قلب که خالی از کل ا 1«قَْلبِ َ

مع ذلثک از  ،با اینیه فوق کل افیار است در کل عالمين )ص( هحتی از کل افیار محمدی

هثا ایثن ،ها محدود استهمه این ،ها کند استاین همهچون  ؛ها باید خالی بشودتمام این

ها بایثد همثه ایثن کنثدی .اسثت قصورخطأ  ،کاری نداریم را يرقصخطأ ت ،قابل خطأ است

ایثن حثرف  .ی رسالت تلقی معصوم باشثدبرود تا اینیه این تلقی وحی در نقطه أوالکنار 

 .اول

 طکثه خلث کنثدتلقثی می هر پيغمبری وحی خثال  الهثی را ،وقتی پيغمبر :حرف دوم

بعثد سثاختن  ،اوالً خودسثازی .خود متمرکَّ کند د دریخود با ،و شک ندارد بندارد و شو

وقتی خود ساخته شد با وحی ربثانی در نقطثه  بابنً ،اهر ظ ،عمالً ،اخالقً ،علمً ،دیهران

که عصمت در خودسازی است بثا  ،يرقصو این خودسازی نه قصور داشته باشد نه ت ،أولی

 .عصمت در القاء وحی است مرحله سوم ،حیسازمان و

                                                           

 .194 و 193 اتشعراء، آی. 1
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کثثامالً وحثثی را بشثثنود و  بایثثدگثثو، دل  ،گيثثرددر تلقثثی وحثثی کثثه بثثا گثثو، دل می

بثابن عمثل  باید به تمام مراحل ظاهر و ،کندو در مرحله دوم که عمل می ،فرامو، نیند

بثا  ،بثا سثلب  ،سیوت  با ،با عمل  ،و مرحله سوم که مرحله رسالت است با زبان  ،کند

در سثنت  قریری. ایثن سثهسنت ت ،سنت فعلی ،سنت قولی است: نو  سهکه سنت  ،ایجاب 

بقيه شثل  نسبت بهاگر بیند این  بیک خطا در یک مستح .باید معصوم باشدبعد رسالت 

غيثر کثه  امیثان اشثرف و ،دله عقليهاای است که ما داریم بر مبنای این عقيده .خواهد بود

رنثات حثاال از روی مقا ،نبثود ، قبالًتازه دست من آمدهمقارنات ن ای ،کنيماینجا اشاره می

  .یا اینجا چاپ بشوداهلل اگر از بيرون شاءتا بعد  ان کنيممی بحث مطلب را

 مقارنات یا عقائدنا؟ -

ات بين القثرآن و ات فی النبوّرنمقا»ما این جا نوشتيم  .ةعقایدنا بين الیتب السماوی -

 از نظثر عقلثی و کتثب ،م عقائدنا است که بخ  اول توحيثد اسثتاین بخ  سو «العهدین

و  ،اگثر زنثده مانثدیمشثاءاهلل إنبخ  دوم معاد است که بعد  بحث خواهيم کثرد  و ثالث،

 رسثول فارسثی اسثت و ات عهثدینات این بشاروبعد از بخ  نبوّ ،ات استبخ  سوم نبوّ

 .عربی است به لغتاین  ة،سماویاإلسالم فی الیتب ال

وار حثچون این بحث به بور منثاظره و ، «الطالب اإلنجيليون» :323جا در صفحه نای

ایثد فرمثودهمالحظثه  اإللهيينوار بين ح کهبور وار در اینجا همانحمنتها مناظره و ،است

 هکسثی بثود ،شثده واقعثً ،که شده اتیه مناظربیک جن :سه جنبه دارد ،این چند جنبه دارد

در کتثب  ،منثاظراتی کثه نشثده :دوم. این یثک نسبت به مؤل ،جوابی دادیم  ،الی کردهؤس

بثور گفتثه نآ هاکس است. مستربور گفته فالن این است، بور گفتهایندر دکتر فن ،هست

منثاظره  ،این منثاظره حاضثر نيسثت .يمویگبور میاین ما است، بور گفتهاین است، فالنی

یعنثی بالفعثل ایثن اسثت فعليثه  غيبثت ،نيسثت طلقثهغيبت م ،منتها این غائب ،غائب است

 این دوم.  .ها هستکتاب

قرآن شثری   .قرآن همين است . قاعدهاندآنچه را که امیان دارد بهویند و نهفته :سوم

چثه  ،کنثد چثه کسثی چثه گفتثه اسثتحساب نمی ،ای که دارد و براهينی که دارددر أدله

قرآن شری  آن را ابطال  ،دبهوینبر ضد حق هر چه را هم که  ،نه ،گویدن چه میکسی اآل

إن اگثر  ،و ترقثی علثم و ترقثی چثه و چثه عقلهر چه را هم که بهویند بعد  با ترقی  ،کرده

آن اگرهثا را هثم  ،هثایی را منحثرف کنثد و سثياه کنثدبعد  باشد که بخواهد دل هاییقلت

 است. در این سه بعداست. جواب داده  )ص( هقرآن شری  و سنت محمدی
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سثالم ایثن سثه جریثان الرسثول او  ،مقارنثات ،م در ایثن کتثب عقائثدناما جدیت کردی

مسثتر و پروفسثور و فثالن و ایثن  اسثمآفریثده کثه و کما اینیثه در کتثاب آفریثدگار  ،باشد

و در کوی دانشهاه واقعيثت  ،استواقعيت داشته در دانشهاه تهران ثاین بح ،ها استحرف

 محثوریها واقعيت دارد بثه عنثوان اصثلی و یبعض .ها را ما نبردیممنتها اسماء آن ،داشته

 .ها آنچثه را ممیثن اسثت بهوینثدو بعضی ،اندآنچه را نوشته هاو بعضی ،که بحث کردیم

به این معنا که بعثد  هثم اگثر کسثانی آمدنثد راجثع بثه مثاده  ،آنچه را ممین است بهویند

و  بشثودداده آن  اباز حاال جثو ،راجع به فالن ،د چنين گفتندوجوراجع به  ،چنين گفتند

هثای خثود را این کار قرآن شری  است که خداوند تمام گفتنی ،نيست این کار من و شما

 بيان فرموده و بيانً ةًحاشي )ص( و در سنت محمدیه ،در قرآن شری  متنً ةالی یوم القيام

بعضثی اسثماء اسثم  ،آوریماین یک مختصری است که اگر ما اسمائی در اینجثا مثی است.

 ردر بثکتثاب  چهثاردهاست که با او بحث کردیم مثل دکتر حداد بيروتی کثه ایشثان  کسی

یثک قسثمت هثم کتثابی  .هم بحثث کثردیم او کتاب ، بابا او بحث هم کردیم ،قرآن نوشته

 .و یک قسمت هم احتمالی است ،است

مسثيحيون  ،کننثدانجيليثون بثا مسثيحون فثرق می «نجيليوناإل الطالب»نوشتيم  اینجا

ظرف و المجثرور، إذا اجتمعثا افترقثا و إذا لکثا» ، البتثهانجيليون هستند به ایثن معنثامقابل 

هثا ولیثن ایثن ،ن کسثانی کثه دنبثال شثریعت مسثي  هسثتنديحييکثل مسث« افترقا اجتمعثا

 ،مثثل انجيليثون دو دسثته، هثا ایثن اسثت کثهأولی بخ  این مرحله .شوندهایی میبخ 

هر چثه  ،هر چه پاپ بهوید ،خيرگویند ک عده مییاست. مقيد هستيم انجيل هر چه گفته 

 .هستيم بورهمانما او هر بوری معنا کند،  ،چه بهوید ،بهویدچه هر چه  ،کشي  بهوید

ولثو ایثن مثتن  ،کننثدگویيم یعنی کسانی کثه بثه مثتن اسثتدالل میانجيليون که ما می

 ،الی کثه قسثيس کثردتا کسانی است که هر خي ،هستند به حق ها نَّدییتراین .فه استمحرّ

ولثو  ،خواهد بشودهمان درست است هر چه می ،و هر چيَّی که کاردینال گفت ،پاپ کرد

گثویيم مثا می ، و لثذاباشثداسثت هثا انجيثل موجثود کثه مثورد اعتثراف آن  خالف ن بر

 «.نجيليوناإل الطالب»

 بنيادگرا؟ -

البتثه ایثن بحثث  «هی ثم ما ذنجيليون یا استاالطالب اإل» بر محور انجيل بنيادگرای -

  «ثم ما هی». شد تما اینجامعاد  است. بعد از معاد

  آن وقت بحث چيست؟ -



12 

 

لرجثال الثوحی ة نسثبالالقثرآن ب ةثثم مثا هثی نظریث» ت.ات است دیهر، کثل نبثوانبو -

 فيمثثایعصثثون اهلل فيمثثا أمثثرهم و  ون،قثثد یخطئثثهثثل انهثثم معصثثومون ام ف ة،عامثث ةبصثثور

 «یعملون أوت ربهم رساالمن غون و یبلّأیعتقدون 

ر محثور قثرآن و بثها در ایثن سثه بعثد شثما مسثلمان ،دیهثر است الؤس است. سه بعد

 دانيد؟میمعصوم  ،شریعت قرآن

ده عثقا. گثویيمنمی اآلن هثيچ چيثَّیمثا  «و مثا هثی نظریثة العهثدین :المناظر»جواب: 

 اوببينيثد  ،نخيثر ،بهویبد داریدکه از اول هر چه  نيستده مناظره این عقا. مناظره این است

هثای حرف ،معثارض شثما شثما، ناظر و مقابلمُ از اینیهبعد  ،حرف  را بَّند ،گویدچه می

آن نقطثه مشثترکی کثه بثر  ؟یاو چه نقطثه ،یک نقطه مشترکی در نظر بهيرید ،زد را خود

هثایی او ال حرفإو  د،لثوب کنيثغبه بور کلی برف را م يدتوانمبنای آن نقطه مشترا می

کثه خثود را لیثن شثما و، داریثد او نثداردقبول هایی شما حرف ،که شما ندارید ،ارقبول د

لثوب کنيثد بثرای اثبثات غمکامالً  اگر بخواهيد او را ،اهل حق هستيد دانيد واهل حق می

بثه نظثر شثما گویثد باید نظر بهيرید کدام مطلبی که او می ،بابل اوابطال  ون احق خودت

 ؟ایراد کنيدو توانيد از بين ببرید ترین را قویً میین بابلاآیا شما و  ؟ترین استبابل

حتثی  ،ردیمکثها سای بَّرگ مسيحیؤر ها وسای بَّرگ بهاییؤبا ر ،مارا این کار  ،بله

ایثن  .ما بحثث کثردیم ،اسالم بود و های کل ممالک کفررئيس کل بهایی که سيد عباسبا 

صثحبت  بثا ایشثان تثوانمن دیهثر نمیمگفت ها رفت و ییبرداشت از ميان بهارا  ی عصا

 این فنون بحث است. .سی و چند سال بيشتر نبودسی سال، یا هم  ماسن  .کنم

 سيد عباس؟ -

 ،های مسثيحییثا بثا کشثي  .ترین مبلغ بهایی بثودکه این مهم سيد عباس خراسانی -

بنثده زور ببينيثد یثک وقثت هسثت  است. ولی فنون بحث ،خواهم ادعای چيَّی بینمنمی

ولی شما فنثون کشثتی را بهتثر بلدیثد و مثن را  ،من است شما هم کمتر اززور  ،زیاد است

نيسثت این  در مناظره مطلب .بور استدر مناظره این ؟این بور نيست د. مهرزنيمیزمين 

ماده مطلثب کثه محثور بحثث  ،بله این خوب است ،مطلب را چه کسی بهتر بداند هکه ماد

رو،  ،ثالثً ،ثانيً ،اوالً ؟هونه استاما شیل مناظره کردن چ ،است باید خوب دانسته بشود

 .يدیفرمارا در این مناظرات مالحظه می

بعد که محثور  .که یک محور مورد قبول هر دو پيدا بشود کنند جدیت ایدببرفين اوالً 

اعتراضثاتی کثه بثر آن  ،مورد قبول هر دو پيدا شد بر مبنای این محثور مثورد قبثول هثر دو
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 ؟تثر اسثتنتثر و بثيّميان آن اعتراضات کثدام مهثم بعد در ،است چيَّهایی ارید چهبرف د

 :عددر این سه بُ .تر بيشتر باشدنو بيّ ترنسبت به آن اعتراض مهمشما  قدرت ،بعد

 ؛محور مشترا بين برفين -1

 ؛اعتراض بسيار مهمی که هست -2

 . دیوارد شو بسيار مهمن اعتراض آ در-3

و  راجثع بثه معجثَّه موسثی دارات کنبموسی با فرعون مبنا شد که  وقتی ،مطلبی دیهر

 1«إِمَّثا أَنْ تُْلقِث َ وَ إِمَّثا أَنْ نَكُثونَ نَحْثنُ اْلمُْلقِثينَ»کثه ا خواسثتند هآن ،فرعون یهرحَحر سَسِ

شثان را یوقتثی کارهارهایتان را بینيد، شما کاخير شما، اآلن  اندازم،: من میهفتنموسی 

حْرٍ عَظِثيمٍسَحَرُ»کردند  تَرْهَبُوهُمْ وَ جَثاءُوا بِسثِ موسثی بثا یثک عصثا  2«وا أَعْيُنَ النَّثاسِ وَ اسثْ

بعثد  ،انثداختامثا اگثر موسثی اول عصثا را می ،تمثام شثدراحت  ،همه را خوردانداختن، 

چيثَّی  است، سحر است. سحر دکنياز اول فیر می ،انداختاول عصا را می .شدواویال می

هثا هثر اول کاری کرد که آن ؟پس اول چه کار کرد .چيَّی نيست ،نيدشما کاری نی ،نيست

شثما هثر چثه داریثد روی  ،د بابل اسثتنداچون می. داند بابل استمی ونچ ،چه دارند

 .روداز بين می موسیها آوردند با عصای بعد  تمام آنچه را که این ،دایره بحث بریَّید

هسثثتيد،  شثثما محثثق و ،نيسثثتاسثثت و محثثق  طثثلحثثاال در منثثاظره بثثا کسثثی کثثه مب

بعثد  فیثر کنثد کثه در  اون را بَّنيد و ابور نباشد که شما حرفتاین ،خواهيد بحث کنيدمی

را بهيثرد و بعثد شثما را مغلثوب کنثد. نخيثر،  سسثتیآن  ،بثود سست ها یک جااین حرف

-. حثرفيد مثن اسثتفاده کثنمیبفرما ؟ستيچشما  ظرن .را بَّند خود یهاحرف بهذارید او

شثما  ،مشترا دبعد از حفظ ح ،هادر ميان این حرف ،زندمی و زندمیو  زندمی  را های

 ،رودجثا از بثين مثیآنو کامالً  ،لوب کنيد در نظر بهيریدغتوانيد برف را متر میقویچه آن

 .کندو فرار می برداز یاد میهم  را بقيه ،رفتوقتی از بين 

 ؟گویيثدگوینثد کثه شثما چثه میمیون ، بثالب انجيليثمنثاظر ،حاال در ایثن منثاظرات

نثه بثر مبنثای  يمزنثحرف مثیما گویيد بر مبنای شما چه می ؟گویيدشما چه می گویيممی

 .گویيمکه ما چه میاین

                                                           

 .115اعراف، آیه . 1
 .116، آیه همان. 2
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مقارنثه  خثواهيممثا می «نقثارن بينهمثا لیثی و ،نثاهین عهدال یةهی نظر ما المناظر و»

تثورات اسثت و ملحقثات  ،قد عتيثعهث ،جدیثد عهثدسثت و اد عتيثق عهثکه  عهدین ،کنيم

 .ست و ملحقات انجيلادید انجيل د جعهو  ،تورات

بمعثرفتهم و  قبثوضالم ةفثی کتثاب الهدایث»یک:  «األمریینمرسلين ال ةجمعي» :جواب

 ،بثور جامعيثته و ب یبور خيلی قوه ترین کتابی که از اول تاکنون بمهم «.1898 شرافهما

 ن.ییمراألللمرسلين  ةکتاب الهدای ة است.دایهالکتاب  ،اندنوشتهقرآن  بر ردو گروهی 

نویسثيم نویسيم یا اگر مییا نمیما  ،انداین کتاب را نوشته یجمع جمعية المرسلين که

ما یثا بایثد بثا شثور مطلثب را  .به خيال خودم او به خيال خود، ، مننویسيمفرد فرد می

شثور غيثر  ،ر زنثده نيسثتیا اگثر شثو ،خواهد مطر  بشودمطالبی که در عالم می ،بنویسيم

ببينم فثالن  ،درست فیر کردم بر محور صحي  ،یعنی من این مطلب را که فیر کردم ،زنده

هثا ایثن .دآیثدسثت مثیه در مطلثب بث بلوراتیباز یک ت ،هاآن یهااز گفته ،فالن چه گفته

 األمریین.المرسلين  ةجمعي از برای «ةکتاب الهدای»اند به نام کتابی نوشته

ثثام و اآل وااقترفث بع  األنبياء کر فی التوراة بأنّذُنه أ نیرال ی» :گویندمیویند؟ گچه می

 ،همثه ،ابثراهيم ،موسی ،سليمان ،نو  ،لوط ،در تورات نسبت به آدمدارند. قبول  «انهم بشر

حتثی  ،گناهان بسثيار بَّرگثی دادن اتی و نسبتئافترا را چيَّ کردند. همه انبياء هایعنی این

 ) ( گناه سثاختن مثثل سثليمان ،گناه تخل  از رسالت ،گناه کذب ،ناه درو گ ،گناه شرا

عقثدی  زن سيصثد ،صيغه بود زن ششصد ،تا زن گرفت نهصد ،که سليمان هَّار زن گرفت

ب  بثرای خثدایان و ذمث نهصثدولیثن  ،مطلبثی نيسثت ،این زیثاد باشثد ،کاری نداریم ،بود

هثا را گرفت و به احتثرام ایثن زنمش زن نهصد .در بلندی ساخت زن نهصداین  یهابت

ایثن اشثاره بثه  سثاخت. هثاایثن زنبثرای ب  از ذمعبد و م نهصدهایی که داشت پولبا آن 

 .کنيمها دارد که بعد  صحبت میاین

ایثن مطالثب را نثه جسثته و  ،يثدیمطالعثه بفرما داشته باشثيد وعهدین را ت اشما بشار

 .جا استاصيل در این یمناظره ولی به بور ،به بور مرتب ما داریم ،گریخته

 بعث  األنبيثاء فثی التثوراة بثأنّذکثر نثه أ نیرالمرسلين ال ی ةجمعي»گوید که ایشان می

 .کنيمبعد بحثث مثی را این ؟م استثالزم اممهر بشریت  «.بشر مو انه» ؟چرا «ثاماآل وااقترف

 .این حرف اول است ؟مت با گناه داردزمال مهر بشر بودن

سثبحانه ی و المول هه و تقواتمنَّل ه وتکانت درج ًیَّألالنسان  ق  مالزمٌالن و»گوید می

آدم  ،نق  الزمه بشثر اسثت است. مسي  یییی از مباد .بشر است نق  الزمه «ههو المنَّّ

 إلی یوم القيامة.ند هست ند و گناهیارهست گناهیار ذاتًتمام  او فرزندان ،اول گناه کرد
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مهثر اینیثه فرزنثد  ،بنثدگان  از گنثاهایثن نجثات دادن ای نيسثت بثرای دید چاره خدا

-این نصوص- شودلعون دار شدن م مبه وسيله تسلي ،تسليم دار کند را  خاص خود مسي

به بثور کلثی بخشثيده  ،ترا شریعت ناموس اتتمام لعنوسيله ملعون شدن، ه ب -است ها

 هثادای آن، خثجنثاب مسثي  چثون ؛خواهد بیند بیندهر غلطی که می یکه مسيح ،شود

 .سثته هم احيانًها این حرف البته در ميان مسلماناست. به خود گرفته  ها راهمه لعنت

  .تو این کار را بین به عهده من معنی ندارد ؟یعنی چه ،به عهده من ،بین اتو این کار ر

  شود؟به دار آویخته شد ملعون می حضرت مسي گویند که مثالًچهونه می -

 .ندگویبور میاین -

 کنند؟استدالل می طور این راچها آن ،دانممی -

 «.الرسالةفی تبليغ أ الخط ننبياء معصومون عاألو» .کنمحاال عرض می -

 ؟گنهیار بوده که به دار آویخته شده خواهند بهویندها مییعنی آن -

 «نبياء معصوموناألو » باید تفصيل بدهيم.ای بود که عرض کردم این یک اشاره ،بله -

فثی تبليثغ أ الخطث فثینبيثاء معصثومون األو » ةکتثاب الهدایثدر هثا اسثت حرف این هدنبال

گوینثد در ها میاین .را قبول ندارند سه بعدآن  «ةعمال العادیاألغير معصومين فی  الرسالة

علثی  ةًداللث» ؟چثرا «ةعمثال العادیثغير معصومين فثی األ» اما ندهست تبليغ رسالت معصوم

داللثت  نایث بثرای اینیثه ؛ندهسثت هثا در عمثل گناهیثارچرا ایثن «.ةشریبال عةطبيالضع  

 ؟چه کسی ضثعي  خلثق کثرد رااین ببيعت بشر  ،نفهميدیم بشر. عتبر ضع  ببيکند می

پثس اضثطرار  ،استا پس عصيان از خداست؟ با عصيان که مالزم ضعيفی خلق کرد  ،خدا

  .نيستاشیال سه یا دو یا یعنی یک  .شد

صثثهم مثثن کثثریم یخلّ فثثادافتقثثار العثثالم إلثثی  و ةبشثثریال عثثةطبيالضثثع  علثثی  ةًداللثث»

بعضثی آیثات  در جهثنم بيثرون آورد،را از  ءکه مسي  همه انبيا است. که مسي  «ةالخطيئ

 ؟چثرا .مدندبيرون آ مهمه انبياء از جهن ،وقتی که مسي  این کار را کرد انجيل چنين دارد.

هثا فقثط معتقثد تمثام ایثن ،کسانی که بعد  هسثتند ،دندبرای اینیه انبياء که از دنيا رفته بو

تمام گناهان گذشته و آینده بثه بثور کلثی محثو محثو  ،ليبص و اهللو ابن ثالوثباشند به 

ذاتثی از بثين گویيم اگثر ذاتثی اسثت کثه می ة.ذاتی الخطيئانسان  ؟چه شدپس انسان  ،شد

  .رودنمی

 یعنی چه؟« فاد» -

 «.لِبعنه صُبل»و  را تسليم دار کرد خود، ،یعنی فداکاری کرد -



16 

 

ال  و ا،جهثئو نتا ةصهم من الخطيئثفاد کریم یخلّافتقار العالم إلی  و»شود که میعرض 

 .ایثثن تثثا آخثثر مطالثثب دارد «...داود و سثثليمان و ابثثراهيم و موسثثی و خضثثعذ اإعجثثب 

 ،م اسثتاز اول آد کثه کنيمهای بدی که نسبت به هر یک از انبياء که مثا بحثث مثینسبت

و جبثران هثم  های بدی که در تورات بيشتر و در انجيثل کمتثر بثه انبيثاء داده شثدهنسبت

فهميم کثه آیثا شثرف عصثمت و کنيم میمی هها را با قرآن وقتی ما مقارناین ،استنیرده 

به بلیه تورات و انجيل  ؟انجيل بهارت انبياء را قرآن درست حفظ کرده است یا تورات و

 عیس کرده است.

  ولبث  ،بنثده نوشثتم لث ،پولس ،ها همين است که عرض کردیماین مبادئییی از و 

سر شریعت تثورات آورد و شثریعت انجيثل را بثه بر این یک بالیی   ، دزد است واقعً،للا

تثدانا مثن فالمسثي  ا» گویثد:این اسثت کثه مثیاو  هایاز جمله حرف ،بور کلی نابود کرد

 اوالبتثه  «لب ملعثونٌصثه مثن یُنّثأ فی الیتثابِ ا و میتوبٌجلنصُلِب أل نهالناموس أل ةشریع

ها این است که مسثي  فثداکاری مسيحی أمبد .این است او حرف کرده است. خطا در نقل

 ،؟ شثریعت نثاموسيسثتالنثاموس چ ةحاال لعنث «الناموس ةتدانا من لعنفا»خابر ما ه کرد ب

انجيثل شثریعتی اسثت کثه گوینثد می است. تورات هم شریعت ناموس است. شریعت عمل

 ،حثرام داریثم ،گویثد واجثب داریثمتثورات می ؟یعنی چثهاست. این ناموس را از بين برده 

ایثن را بایثد چثه  .هثا را داریثمایثن ی،حرام روحواجب روحی،  ،حرام بدنی ،واجب بدنی

و آن وقثت  .در ملیثوت سثهمی نثدارد ،شریعت نثاموس گثردد که مقيد به گفت آن ؟گفت

بایثد قلثب  ،ختنثه ،خود، مانعی نثدارد ،زنا یعنی قلب شما زناکار نباشد :معنی کرد گفت

ا در قلثب بایثد باشثد. همثه را بثه قلثب ربثط داد. مث نمثاز ،مانعی ندارد عورت ،ختنه شود

شثاءاهلل نإ ،دارد هدنبالثمطلثب . مثدآاینجثا در. این تصثوف از گریمصوفيان صفا از عالم د

 .صحبت خواهيم کرد

نَا لِمَا تُحِبُّثهُ وَ عَظِيمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُرْإِیمَانِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل  ْرَاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتَرْ

 «.یُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»


