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« ص»رفع اتهامات وارده بر حضرت محمد

 ناشی از تفسیر غلط سوره عبس

 

 

 

 

 

 های عبس و ضحیتفسیر سوره

 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

کنیم، ماا صاحبت مای« عَبَسَ» در« عابس»وز راجع به روی حساب است که چند ر

اهلل )ص( بین قصاور  زیرا ضرباتی که نوع مفسرین شیعه و سنی بر کیان مقدس رسول

ای است، حتای اهلل است، ضربات بسیار مهلکهاند، در اینکه عابس رسولو تقصیر زده

تر اسات. ارار هلا دارناد، م اهللاحیانًا از ضرباتی کاه مبرارین نصارانیت علیاه رساول

کند، چون کافر است، چون منکار اسات، دشمن دشمنی کند، وضع او چنین اقتضا می

وری آیاتی از قرآن شریف را تفسایر مان، آن هم عالم، آن هم مفسر، طاما شخص مسل

 .ناه تنهاا بار خاالف عصامت ،اهلل )ص(کند که بر خالف ایمان باشد نسبت به رساول

از تا شود بعد به وسایلی متوسل می ،افتدو در چاه میکند مثل کسی که چاهی را می

 و تًارا چون رفته شده اسات در طاول تااریف تفسایر کاه سان« عَبَسَ»بیاید. بیرون چاه 

چاون دیراران  پذیرناد بادون هایل دلیلای اااهلل )ص( اسات، ایان را می رساولتًاشیع

خواهاد وده، خدا هم میکنند که چون پیغمبر خیلی خاکی باند و بعدًا توجیه میرفته

پاس کفار و شار  و  ،این اساتمطلب ، ارر «عَبَسَ»بروید خیلی خاکی است، بنابراین 

 ،بعد برویید چون خیلای خااکی باوده ،الحاد و سایر رناهان را هم شما نسبت بدهید

 مطلب این است.
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ها امروز شاید بارای آخارین روز بعاد از چناد روز کاه راجاع باه این حسابروی 

بحا  کاردیم، مطاالبی را نسابت باه آیاات مقدساات دیراری راجاع باه « بَسَعَ»فاعل 

یفسار بعضاه »چون قرآن مقادس کاه خودکفاسات، ناه تنهاا از بااب  ،اهلل داریمرسول

ایراداتای و خواهناد در آنهاا می ، بلکاه خاود آیااتی هام کاه احیاناًاست فقطا« بعضًا

عوامل اجنبایِ درونای بدون  اشکااتی وارد کنند، ارر دقتِ صحیح شود در این آیات،

کننده به این آیات، ارر با کلید فهام قارآن وارد رردناد، لغات قارآن، ادب و برونیِ نظر

قرآن، درست دقت کنند، آنراه خودِ آیه جوابروی ایرادات و اعتراضااتی اسات کاه بار 

آیاات مقدساات قارآن در دالات بار معناای  ،کنند. البته چند بُعدی اساتآیه وارد می

کند، نه ادبی که آن را فقاط نه لغتی که آن را فقط معنا می ،از نظر خود قرآن مقصود

، در یا  از نظار وضاع دِالایِ خاودِ آیاات مقدساات قارآن ،کند، ادبیات، خیرمعنا می

است، پس پیغمبر نیست، ثانیاًا از  غایب، «عَبَسَ»اواً خودِ آیه مورد بح  مثلثی است. 

 لَعَلَّهُ یُدْریكَ ما وَ*  اْلأَعْمى جاءَهُ أَنْ*  تَوَلَّى وَ»شود؛ ینظر آیاتی که قبل و بعد ذکر م

 2«هُقُتِلَ اْلإِنسَانُ مَا أَْكفَارَ»الی آخر  1«اسْتَْغنى مَنِ أَمَّا*  الذِّْكرى فَتَْنفَعَهُ یَذَّكَّرُ أَوْ*  یَزَّكَّى

انُ مَاا أَْكفَارَقُتِلَ اْلإِن»روید: خداوند اینکه می روید؟خدا چه کسی را می کیسات؟ « هُساَ

، روح اینهاا مارده اساتاسات.  4«فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى» میاست، دو 3«أَمَّا مَنِ اسْتَْغنَى»یکی 

ور طرنگ است که اینایمانران، یا ندارند یا بسیار کمفکرشان، انسانیتران، فطرتران، 

یااتی از قارآن را از خواهد استعالم کند آکنند با شخص مؤمن فقیر که میبرخورد می

ناد. ایان بُعاد دوم. نکمی« فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى»، «مَنِ اسْتَْغنَى»اهلل، و اما در مقابل با رسول

ر کال باکل آیاتی که در قرآن شریف بر مبنای رسالت و بار مبناای نباوت و  ؛بُعد سوم

آیاات  مبنای دعاوت در برابار تماام مکلفاین از درسات و نادرسات و هار چاه هسات،

پیغمبر چه بود؟ اخاال  شخصای، اخاال  خاانوادری، اخاال   روید وضع اخالقییم

دعوتی، اخال  رسالتی چه بود؟ کل آیات قرآن بااترین اخال  را که امکان ندارد در 

 اهلله اخاال  را از بارای رساولمیان نبیین، بااترین قله و قم میان مکلفین و حتی در

  )ص( بیان کرده است.
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 القارآن إلاى العامة النظرة وجهة من و»: را مالحظه کنید 110ه خط آخر صفح دو

 الرساول هاو العاابس یكون أن المستحیل من نرى یكلّفه، أو )ص( الرسول یعرّف فیما

 ،زماانی دارد، خیار ، این نه تنها سبق1«العظیم الخلق آیة العبس آیة سبقت فقد: )ص(

ا خُلُاق عظایم عناد اهلل برخاورد اولین نقطه پایه درخران رسالت این است که ب اصالً

ل نی اسات، محمادِ قارآن )ص( تماام رساهاای آساماکند، چرا؟ چون قرآن تمام کتاب

شامول اسات از زماان محمد قرآن و قرآن محمد، دعاوت جهانآسمانی است، دعوت 

و در عرض مکان و حتی  خودش تا قیامت کبری در طول زمان، از زمان خود تا بعدی

عماران ایان مطلاب را ای از آیاات مقدساات ساوره آلکاه آیاه نسبت به رذشتران نیز

ل هام باوده اسات، مبعاولِ الای ی الرساتبیین کرده است که پیغمبر بزرروار رساولِ الا

اهلل حامال رساالت األرواح هم بوده است. پس طول و عرضِ جهاان تکلیاف را رساول

، هر قدر هر که بامش بیش برفش بیرتر .است، حامل نبوت است و حامل دعوت است

تر باشد از نظر ماده دعوت، مادت دعاوت، کیفیات دعاوت، رتباه که دعوت شما وسیع

تر تر باشید، شما بایاد بیراتر باا مکلفاین برخاورد صاحیحالی الل، هرچه قوی ،دعوت

تار مالیم شاما باشاد، اخاال تار لیّن شاما باشد، زبانتر قوی شما داشته باشید، حجت

ل فحاش ابولهاب ساعه صادر زیاادتر باشاد، در مقابا بیرتر باشاد، شماباشد، حوصله 

 روید.قرآن این طور می فحش ندهید. این است.

 2«(4: 68) «عَظِایم  خُلُاق  لَعَلاى إِنَّاكَ وَ»: العظایم الخلق یةآ العبس آیة سبقت فقد»

خداوند نزد خودش هیل عظیمی جز خودش هست؟ نه، خَلق در برابر پروردرار کوناًا 

 أَْناتُمُ النَّااسُ أَیُّهَاا یاا»عظیم نیستند، صغیر هام نیساتند، صافر هساتند،  و کیانًا نه تنها

. نفاسِ فقار اسات، نفاسِ حاجات اسات، هایل نیسات، خاودِ پیغمبار 3«اللَّاهِ إِلَى اْلفُقَراءُ

ماع ذلا ، ایان فقیار الای اهلل در کال  .، فقر إلی اهلل اسات4«فَْخرِي اْلفَْقرُ»روید که: می

رساالتش و نباوتش و دعاوتش، چاون سااخته خداسات. وقتای ابعاد کاون و کیاانش و 

طَنَعْتُكَ وَ» ،5«عَیْنِا  عَلى لِتُْصنَعَوَ »موسی )ع(  موساایی کاه چناد درجاه  1«لِنَْفساِ  اِصاْ

                                                           

 .110 ، ص30الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، ج  .1

 .111همان، ص  .2

 .15فاطر، آیه  .3

 .39 ، ص1 ج، یاللئال یعوال .4

 .39طه، آیه  .5
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نَعَ»و « لِنَْفساِ  اِْصطَنَعْتُكَ وَ»اهلل )ص( است، از رسولتر پایین اسات، « عَیْنِا  عَلاى لِتُصاْ

درجاه نباوت نسابت باه  ن عمق رسالت و در باااترین علاوّیاین صناعتِ در بُعد بااتر

نَعَنّوَ »شاود؟ اهلل چطور میرسول شاود. ایان صاناعت، صاناعت می« عَیْنِا  عَلاى لِتُصاْ

ق داند و ناچیز هستند، چون خُلامؤکده است. خدا که غیر خودش را همه را ناچیز می

خته خاودش هسات، قط نیست، سااالعالمین است، ساخته خودش فپیغمبر ساخته رب

ت مطلقه، هم علام عظایم العالمین به ربوبیت مطلقه خودش در بُعد رحیمیولکن رب

ق عظایم را، هام عصامت عظیماه را، رساالت عظیماه را، نباوت عظیماه را، را، هم خُل

عبودیت عظیمه را، طاعت عظیمه را در بااترین مراحل باه ایان پیغمبار بزرراوار داده 

ولای واقاع اسات. تماام  ،مبالغه است، مبالغه در لسان ادب ما« ْلكَوْثَرَا أَعْطَیْناكَ إِنّا»که 

)ص( داده  اهللهای ممکنه خیر را در بااترین قلاه متصاالً و منفصاالً باه رساولکثرت

تأکید، « لَ»، تأکید، «إنّ»، «ام»، «إن  و أن  لعلی»فرماید: جا این خدا میاست. در این

أکید علی تأکید، مطلب تأکید، تأکیدٌ علی ت« عظیم»تأکید، تنوین، « خُلُق »تأکید، « علی»

د است. ارر خدا برویاد اخالقات خاوب اسات، ایان خیلای مهام تأکیدِ عند اهلل مؤکبی

  .، سواری بر خُلُق عظیم«لَعَلى إِنَّكَ وَ»اما  ،است

 غَلای َ فَظًّاا تَكُْنا لَاوْ وَ لَهُامْ لِْناتَ اللَّاهِ مِانَ رَحْمَاةٍ فَبِماا» های آنو از جمله نمونه

عنوان تیراناداز در جناگ احاد نفار را باه پنجااه، در واقع مطلب این است که 2«اْلقَْلبِ

مررکین فرار پیغمبر بزرروار مقرر کرده، اول هم مسلمانان غالب شدند، غالب شدند و 

تیراناداز تخلاف  پنجااه، ولای ایان فرار کردندشان چقدر زیاد بود با اینکه عده بودند،

شکست خوردند، این چقدر ضرر بعد از غلبه ها د و رفتند دنبال غنیمت، مسلمانکردن

اهلل )ص( کاه فرماناده کال قواسات، فرماان است؟ چقدر شکست است از بارای رساول

ها غالب شادند داده، فرمان به وحی داده، این فرمان به وحی اول عملی شد، مسلمان

ها ای خاود را رهاا کردناد، مسالمانتیراناداز جا پنجااهدر جنگ احد، بعدًا چون این 

 اررها مغلوب شدند، چه نکبتی ایجاد شد! ای کرته شدند، مسلمانمغلوب شدند، عده

 کرند. اینها موجبمی، او را ی  سرباز فرار کند؟ ارر کردیمها چه میما بودیم با این

ایان « لَهُامْ ْناتَلِ اللَّهِ مِنَ رَحْمَةٍ فَبِما»شکست قطعی شدند در جنگ احد. خدا فرمود: 

 ایان پنجااهاهلل )ص( شد کاه باا رحمت رحیمیه خاصه حق است که متوجه به رسول

                                                                                                                                         

 .41همان، آیه  .1

 .159ران، آیه عمآل .2
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آن طاور شکسات خوردناد، باا طور اذیت کردناد، اینطور ضرر زدند، ایناین ی کهنفر

 فَبِماا» شاان را هام قباول کارد.ت، نرفت چارا؟ اشاتباه کردناد، توبهنفر با مالیم پنجاه

باه صاورت ی  نفر آدم  شود.نمیاصالً غیر از رحمت الهی « لَهُمْ لِْنتَ هِاللَّ مِنَ رَحْمَةٍ

زده است، باه صاورت  سیلیبه صورت رسالت زنی. این شما هم می شما سیلی بزند،

زده  سایلیها که رفتند در جبهه احد، زده است، به صورت کل مسلمان سیلیدعوت 

اند، برای خاطر اینکاه بدوناد و زده یلیسبه تاریف اسالم انداز این پنجاه نفر تیراست، 

. چقادر ایان جنایات باود و چقادر بریرندها را، چیزهایی که دست کفار است غنیمت

ن این خیانت بود، قصور نبود بلکه تقصیر بود، چون پیغمبر بزرروار کسانی را که معیّ

ایان  ن کارده، ماؤمن بودناد معاین کارده، اماامعیّ که کند، تیراندازهای خوب بودندمی

 ، انتخاب کرده و این مؤمنین که در ایمان همازهای خوب که درجه اول هستندتیراند

  .طور تو زرد درآمدندچنین، ولی این

 بااختیاار.اساتحاله، اساتحاله  «لاو« »فَظًّا كُْنتَ لَوْ وَ لَهُمْ لِْنتَ اللَّهِ مِنَ رَحْمَةٍ فَبِما»

باد نرفات، ناه تنهاا  آنهاا، بعد چه؟ ناه تنهاا باه «حَوْلِكَ نْمِ اَْنفَضُّوا ْلقَْلبِا غَلِی َ فَظًّا»

زندان نکرد، نه تنها چه نکرد، بلکه با اخال  خوب، با مالیمت با اینها رفتار کرد، بعد 

 لَاوْ وَ لَهُامْ لِْناتَ اللَّاهِ مِانَ رَحْمَةٍ فَبِما»به عکس شد. قضیه چه؟ بعد چند مطلب دیرر، 

تَْغفِرْ وَ»دوم: « عَاْنهُمْ فَااعْفُ اول:« حَوْلِكَ مِنْ اَْنفَضُّوا بِاْلقَْل غَلی َ فَظًّا كُْنتَ « لَهُامْ اساْ

عنوان پیغمبار بزرراوار باهتواناد بفهماد. اصالً انساان نمی« اْلأَمْرِ فِ  شاوِرْهُمْ وَ»سوم: 

؛ صرف نظر کن، صارف نظار «عَْنهُمْ فَاعْفُ»کند، مقاصّه فرمانده کل قوا حقی دارد که 

ها کافی است؟ خیر، ارر کسی به من ظلم کرد، به شما ظلم کرد، تا شما نبخری کن، تن

 فَااعْفُ»الناس است، باید شما ببخری تا خدا ببخراد. اینجاا بخرد، حقکه خدا نمی
تو که رئیس کل قوایی صرف نظر کن، رناه خیلی بزرگ بود، صارف نظار کان، « عَْنهُمْ

خواهاد میمکاان درسات کاردن هسات جاایی کاه اند، تاا آنخواهد درست کچون می

، از خادا هام بخاواه «لَهُمْ سْتَْغفِرْا وَ»، «عَْنهُمْ فَاعْفُ»، نه تنها «عَْنهُمْ فَاعْفُ»درست کند. 

، عجاب! داخال آدم «اْلاأَمْرِ فِا  شااوِرْهُمْ وَ»که بپوشد این رنااه بازرگ را، هماین؟ ناه 

نفار کاه  پنجااه باا ایان اهللمراورت کان. مرار مراورت رساولبا آنها حسابران کن، 

، بارای «لَهُامْ سْتَْغفِرْا وَ»، بعد از اینکه «عَْنهُمْ فَاعْفُ»طور جنایت کردند بعد از اینکه این

جبهاه بلد باشند چرا  یارر بنا بود چیزاین است که پیغمبر از اینها چیزی یاد بریرد؟! 

داخال  یعنای« اْلاأَمْرِ فِا  مْشاوِرْهُ وَ»این  ،نه غنیمت؟رها کردند؟ چرا دویدند دنبال را 

 م. ولکان رأی باا، نکنایمایان کاار را بکنای با آنها صحبت کن کاه آدم حسابران کن،
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ناازل پیغمبار  داناد، خیار. ارار هام وحای باهکند که نست؟ پیغمبر که استراره نمیکی

ایان عقال کال بار نرود، عقل کل است و عقل کل نیازمند به عقال جازء نیسات، اماا 

. این عقل کل با وحی کل در تمام امور رسالتی، چه سیاسای، لوحی ک مضاف است

کند برای استفاده، بلکه برای چیست؟ برای این است که چه غیر سیاسی، مرورت نمی

 فَإِذا»اضافه ادله دیرر  ، دلیل، به«ْلأَمْرِا فِ  شاوِرْهُمْ وَ»اینها را داخل آدم حساب کند، 

پیغمبار ساازد. دارد می، «اللَّاهِ عَلَاى فَتَوَكَّاْل عَزَمْاتَ ذافَاإِ» نیسات. ....  ، عزمتم1«عَزَمْتَ

، با کسی که خیانت کرده است، جنایت کرده است، جنایت کلای کارده اسات چنیناین

زمین ریرِ جاء  یسعای و هو یخری بن ام مکتوم فقیرِ پیرِ ا با وقت عثمانطور، آناین

د، آمده چیز یاد بریارد، آن وقات خواههم نمی یخواهد، چیزپول هم نمیو آمده  که

 تواند این حرف را بزند؟ می چه کسی؟ با این مقدمات «تَوَلَّى وَ عَبَسَ»با او 

: 111صفحه ، ««عَظِیم  خُلُق  لَعَلى إِنَّكَ وَ»: العظیم الخلق یةآ العبس آیة سبقت فقد»

مقابال  . دریت را بارای ماؤمنین بااز کانهابال« و لزمته آیة خفض الجناح للمؤمنین»

 اوکند، ، معانده میجلو بیایدخواهد کفار بالت را ببند، چه کافری؟ آن کافری که نمی

ولاو  ،کت  ندارد، فحش نادارد، ولکان بارای کسای کاه ایماان آورده«. أعرض عنه»را 

 2«قُلُاوبِكُمْ فا  اْلإیماانُ یَدْخُلِ لَمَّا وَ»اولین قدم ایمان را نهاده است، ولو اسالم است، 

وَ  * وَ اْخفِْض جَناحَكَ لِْلمُاؤْمِنِینَ»مراد نیست.  منافقاسالم است.  لفظیست. ایمان ا

بُعد اول است، برارت بُعاد ثاانی  نذارتکار من این است؛  3«قُْل إِنِّ  أَنَا النَّذِیرُ اْلمُبِینُ

اهلل با ادله و آیات قطعیه مکلفین را کل مکلفین را شامل است که رسول نذارتاست. 

رروهای ایماان  ناذارت،. آن وقت در این بترساند از پیامدهای بد تخلف از شریعة اهلل

وَ قُاْل »آورند براارت دنباالش اسات و لاذا آورند، رروهی نه، آنهایی که ایمان میمی

نیست، نذیری مانند سایر « مبینٌ»نیست، « نذیرٌ»، «النَّذِیرُ»تأکید، « أنا»تأکید، « إنّ»، «إِنِّ 

این نذیر محمدی است و مبین محمدی است. تمام  ،ها؟ نهینی مانند سایر مبیننُذُر، مب

تارین راه هادایت، اترین دلیال و برهاان نسابت باه مهمها، در باها، ترسانندرینذارت

معناا کردناد، خیار مباین؛ « بایّن»مباین را آقایاان متارجمین «. إِنِّ  أَنَاا النَّاذِیرُ اْلمُبِاینُ»

 کننده.وشنکننده، روشنِ رروشن

                                                           

 .159عمران، آیه آل .1

 .14حجرات، آیه  .2

 .89و  88جر، آیات ح .3
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ترسااند باا ترساند بدون دلیل، این نه بیّن است، نه مباین. رااه میراهی اوقات می

ترساند با دلیلی کاه مباین اسات، هام روشان مبین نیست، راه می ،دلیلی که بیّن است

دهد کاه ارار قادم در راه های آینده را نران میکننده. پیامدها و راهاست و هم روشن

ر خطرنا  در دنیا و آخرت دارد. تِ اهلل برندارید، پیامدهای بسیامستقیم قرآن و شریع

ارر نظاارت صاحیح را و خفاض جنااح صاحیح را  1«اللّه أمر یترك الرسول فتحسب أ»

کرد، خدا چرا پیغمبرش کرد؟ خدا کاه عاالم باه کال للمؤمنین پیغمبر بزرروار تر  می

دارد، چارا ر آینده قدم برمیپیغمبری بر خالف پیغمبری دداند خدا میاست، ارر  ءشی

ن کنایم کاه پیغمبرش کرد؟ این جهالت است، اقرار به جهل است. ارر ما کسی را معایّ

 ،بیایاد، ولکان تاو زرد درفالن مقام را داشته باشد بر مبنای عدالت، بر مبنای حکمات

 . دانستیمکنیم. چرا معین کردیم؟ چون نمیفوری عزلش می

بْعینَ قَوْمَهُ وسىمُ اْختارَ وَ»ارر موسی )ع(  ایان سابعین تاوزرد  2«لِمیقاتِناا رَجُاالً ساَ

جاا سوی خودش .اتکا کرد  نه به عقل وحی، اما ایندرآمدند، چون موسی به عقل مو

کناد، خادا خیانات کند. خدا که اشتباه نمین میدارد رسول معیّکه چیست؟ خداست 

ار کاه در باااترین قلاه کند، قصور نادارد، تقصایر نادارد. پاس ایان محماد بزرراونمی

دهد، ارر یکای از ایان رسالت و دعوت است که کل نبیین است، دستورهایی به او می

کرد؟ ایان خدشاه باه  او را پیغمبر چرا کند، اصالًدستورها را خدا بداند که تخلف می

خباار إ «عَظِایم  خُلُاق  لَعَلاى إِنَّكَ»مقام رسول فقط نیست، خدشه به مقام مُرسِل است. 

، این «إِنَّكَ»خبار امر است؛ چنین باش، چنین باش، چنین نباش، إ از ست و قبل و بعدا

ها شده است، آنچه را خداوند دستور داده است تحقق پیادا کارده اسات کاه باشندری

 لَعَلى و إِنَّكَ»این مُهر را به پیکر رسالت محمدیه )ص( زده است علی طول الخط که 
 «.عَظِیم  خُلُق 

، این عباادتِ اهلل «(81: 43) «اْلعابِدِینَ أَوَّلُ» هو و اللّه أمر یترك الرسول فتحسب أ»

است که عبس کند؟ این اطاعتِ اهلل است که خُلُق عظیم را تار  کناد؟ ایان پیاروی از 

 یتارك و»امر رسالتیِ اهلل است که به جای خفضِ جناح للمؤمنین، رفضِ جنااح کناد؟ 

 ذلاك كال ،«عَظِایم  خُلُاق  لَعَلاى إِنَّاكَ وَ»: العالمین رب قرره لما تكذیبًا العظیم، الخلق

، امیاد هام دنه چون امید داری ایمان بیااور«. المستغنین اللئام للطغاة إكرامًا و تصدیًا

                                                           

 .111 ، ص30الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، ج  .1

 .155عراف، آیه ا .2
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کاه رفتاه ای . طلبه..ایمان دارداآلن کسی که  این کار را بکنی.شود نمی ،داشته باشی

سات، مطلاع اسات، خاوب وارد سانت ا التحصیل شده است، اهال کتااب واست، فارغ

کند و چیزی هم به مدار شده، رفته است فالن شهر، دارد دعوت الی اهلل میشده، شرع

اش را قطااع ، شااهریهکناای؟ ایاان کااه رساایده اسااترا قطااع می او دهنااد، شااهریهاو نمی

شد؟ عمر هم این  دهی؟ چطورشهریه میخواهد، به او امثله میکنی و آن که دارد می

 کند. را نمی کار

 الفقیار مؤذّناه وجه ف  فیعبس المستغنین، اللئام للطغاة إكرامًا و تصدیًا ذلك كل»

کار بدی نکرده، کار  دزدی نکرده،«. الحكیم الذكر من آیًا استقرأه ألنه»، چرا؟ «الضریر

طور برخورد بد کرد و با شود به ی  مؤمنی که کار بدی کرده، ایننمیبدی هم بکند، 

 أمر عما تولیا عنه فیتولى»قدر احترام کرد. ری که ظاهر و باطنش بد است، اینی  کاف

رساالتی باا  ، ماأمور اسات در طاول حیاات رساولی و«؟المنیرة حیاته طوال یعیره أن

 إن! «اْلمُبِاینُ النَّاذِیرُ أَنَاا إِنِّا  قُاْل وَ»» تار کند باا ماؤمنین حتای باا کاافرین.مالیمت رف

 المااؤمنین عاان فضاالً المباااینین األعااداء ماع )ص( النباا  شاایم مان یكاان لاام العباوس

 «رَبَّهُامْ یَادْعُونَ الَّذِینَ مَعَ نَْفسَكَ اْصبِرْ وَ»: معهم نفسه یصبر أن أمر قد و المسترشدین،

 دو بُعدی است:؟ «نَْفسَكَ اْصبِرْ وَ»چطور « (28: 18)

  و مال و اواد و قوت، هر چه زر  و بر ،نیستند «رَبَّهُمْ یَدْعُونَ»ارر کسانی که  -1

 1«.عَیْناكَ تَعْدُ ا وَ»اهمیت نده 
، نااراحتی دارناد هاا رلاهبعضای وقتاین مؤمنینی که هستند، ررسنه هساتند،  -2

کاه  ی، سلبًا و ایجابًا، هر دو بر محور حف  ایمان است در ایان رروها«اْصبِرْ وَ»دارند 

بِرْ وَ»ایمان آوردند و قال و مال و قدرت و ثروت و چیازی هام ندارناد،  كَ اصاْ «. نَْفساَ

ور بودند، استغناء و فالن، ط. در مقابل صنادید قریش که آنبه عکس شددرست جا این

ناادارد، اذیاات ناادارد، چیاازی هاام  رلااه و شااکایتنساابت بااه ایاان مااؤمن فقیااری کااه 

 ؟«ىتَوَلَّ وَ عَبَسَ»خواهد، این نمی
 أا و (28: 18) «فُرُطاًا أَمْارُهُ كانَ وَ هَواهُ اتَّبَعَ وَ ذِْكرِنا عَنْ قَْلبَهُ أَْغفَْلنا مَنْ تُطِعْ ا وَ»»

ا »مرار  :ساؤال« (52: 6) «اْلعَراِ ِّ وَ بِاْلغَاداةِ رَبَّهُامْ یَدْعُونَ الَّذِینَ تَْطرُدِ ا وَ»: یطردهم

کنناد یاا اواماری کاه می نهیکه منکری کرده را سی نهی از منکر نیست؟ پس ک« تَْطرُدِ

                                                           

 .28کهف، آیه  .1
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راوییم امار مرر امر به معروف نیست؟ ما می 1«اللَّهُ إِاَّ إِلهَ ا أَنَّهُ فَاعْلَمْ»در قرآن شریف 

عاد اسات؛ رااهی ساه بُ هم بحثی است که بعادًا بایاد رفات.و نهی سه بُعد است، این 

، بعاد اندتبیین کرده او رده است، برایکنند که واجبی را تر  کاوقات به کسی امر می

هاام کننااد. نهاای از کنااد، اماار میتاار  می و کناادمی یساافیداز تبیااین کااه ایاان چرم

خواهاد باز می ، با وجود موعظه،حرامی را عمل کرده است کسی که. طور استهمین

ایان ماورد د. کما اینکه در باب امر و نهی بحا  کاردیم. نکننهی میتکرار کند، اینجا 

 که برای پیغمبر نیست.

ایان دهاد، کنند برای واجبی که این شخص انجاام میکنند و نهی میدوم، امر می

دهد که ماؤمن اسات کاه باااترین ایماان را دارد کاه که این شخص انجام می واجبی

رسول است که بااترین رسالت را دارد، نبی است و بااترین نبوت را دارد، امار باه او 

 إِیَّااكِ» «مان حیا  هاو رساولٌ»دهد، امر را انجام می «حی  هو محمدٌا من »کند می

باود؟  ارار تار  کناد، جهنمای خواهادچطاور محماد )ص( . «جَارَةِ یَا اسْمَعِ  وَ أَعْنِ 

دهد و کند آنچه را پیغمبر انجام میدیرران چه؟ این بعد دوم امر و نهی است. امر می

 دیرران توجه کنند.کند که و نهی میاز همه، که دیرران توجه کنند، تر خوب

 یَْأتِیَاكَ حَتّاى رَبَّاكَ اُعْبُدْ وَ»اهلل کند برای شخص رسولکند و نهی میامر میسوم، 
است، نه اینکه عبادت را تر  کرده، نه برای دیراران، خیار، اساتمرار استمرار  2«اَْلیَقِینُ

 است. 

. امار ماثالً« اللَّاهُ إِاَّ إِلاهَ ا أَنَّاهُ فَااعْلَمْ»کناد امار می ماست؛ که محور بح چهارم 

کند از چیزی که قبالً حرام نبوده واجب نبوده است، نهی می کند به چیزی که قبالًمی

خواهد به پیغمبر بفرماید فالن چیز واجب است باید امر کناد یاا است. خداوند که می

عدی است؛ ی  بعاد و بُاین امر د است. کند به آنچه را خداوند واجب کردهنه؟ امر می

کند از چیزی کاه اطالع دادن بر وجوب، بعد دوم که این واجب را عمل کند. نهی می

پیغمبر کاه از پایش  ،خداوند حرام کرده، قبل از اینکه خداوند واجب کند یا حرام کند

  قائل نبود. خودش وجوب یا حرمتی
ناواهی یکای از ایان چهاار توجه کنید؛ اوامر و را عد جا این چهار بُبنابراین در این

نهاای اساات، یعناای طاارد «. رَبَّهُاامْ یَاادْعُونَ الَّااذِینَ تَْطاارُدِ ا وَ»جااا در اینحالاات را دارد. 

                                                           

 .19محمد، آیه  .1

 .99حجر، آیه  .2
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کنی چون طرد که نمی« تَْطرُدِ ا»چند جهت است؛ د دارد دیرر. عکرده؟ نه، چهار بُمی

ر از شائون رساالت اسات ولاو د ساالت اسات، از شائون سالبی، عادم طارد.از شائون ر

الَّذِیَن »درجات دانیه تا چه رسد درجه عالیه محمدیه )ص(، از شئون رسالت است که 

اآلن اماا  ،کاردهرا طرد نکناد، طارد نمی 1«یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِاْلغَداةِ وَ اْلعَرِ ِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ

د استمرار است، یعنی نه اینکه حاا طارد نکاردی، بعاد هام طار -1 .طرد نکنروید می

، ولی کُارِ اهلل که کُری، کُر است دیررتو رسول« جَارَةِ یَا اسْمَعِ  وَ أَعْنِ  إِیَّاكِ» -2نکن، 

اهلل که کُر هستی و تمام مقامات هدایت و رحمت و عبودیت و تو رسولنه.  چنینیاین

ها و تو حق ناداری طارد کنای آن را تاا چاه رساد سالمان و معرفت در تو جمع است،

 «. جَارَةِ یَا اسْمَعِ  وَ أَعْنِ  إِیَّاكِ»ها و دیرران. ال ابوذرها و م

خادا  ،کارده ماثالًپس این صرف نهی دلیل بر این نیست که پیغمبار اکارم طارد می

امار  ناوعامر و نهی داریم دیرر. چطور شما از چهار نوع ما چهار « تَْطرُدِ ا»روید: می

د پیغمبار را از کااری کاه پیغمبار و نهی به این چسبیدید که نهای کارده اسات خداونا

بار خاالف  «رَبَّهُامْ یَدْعُونَ الَّذِینَ»داده، چون طرد داده است، خیر، انجام نمیانجام می

 باشد. ختمیتا چه رسد رسالت  ،نه تنها بر خالف رسالت است ،ایمان است

ما عَلَیْكَ مِنْ »چرا؟ « یدُونَ وَجْهَهُو ا تَطرُد الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِاْلغَداةِ وَ اْلعَرِ ِّ یُرِ»

ایان ماؤمن تخلفای کند؟ ممکان اسات میآدم مؤمن را ، چرا طرد 2«ءٍحِسابِهِمْ مِنْ شَ ْ

تاو  کرده باشد. ارر تخلفی کرده باشاد، حساابش باا خداسات، باه تاو ارتبااطی نادارد!

ت کاه آن احترام کنی، مرر در باب نهی از منکر که مطلبای اسا مؤمن راوظیفه داری 

، ارر طرد کنی مؤمن را، از ظالمینی «الظَّالِمِینَ مِنَ فَتَكُونَ فَتَْطرُدَهُمْ»مرحله آخر است. 

روییاد پس شما می نفهمیدیم! 3«الظَّالِمینَ عَلَى اللَّهِ لَعْنَةُ أَا» روید:در قرآن میو خدا 

ر شخص مؤمن را که کار س کرد، پس ظالم شد، چه ظلم منکری! اربْ، عَ«تَوَلَّى عَبَسَ وَ»

ید، تا چاه کنید، باید جذب کنید، بدش را خوب کن طردبد هم کرده است، حق ندارید 

، «آیاًا مان الاذکر الحکایم»کوری که آماده اسات اساتقراء کناد،  رسد مؤمنِ فقیرِ ضریر

 بدون تقصیر، این اظلم الظلم است.

                                                           

 .52انعام، آیه  .1

 .انهم .2

 .18ود، آیه ه .3
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 مِانَ اتَّبَعَكَ لِمَنِ احَكَجَن اْخفِْض وَ» المؤمنین من اتبعه لمن جناحه یخفض أن و»

ل کنی، بلناد شاوی، ناه اینکاه بال باید باز کنی، تا آمد استقبا 1«(.215: 26) «اْلمُؤْمِنِینَ

 فَظًّاا كُْناتَ لَاوْ وَ»: القلاب غلای  فظًا یكون أا و»رش کنی، عبسی کنی و تولّی. روی ت

 یعرض أن و»شرحش را عرض کردیم.  که« (159: 3) «حَوْلِكَ مِنْ لَاْنفَضُّوا اْلقَْلبِ غَلِی َ

چاون برخاورد آغاازین ، این از آغاز رسالت است «2«تُؤْمَرُ بِما فَاْصدَعْ»: المرركین عن

رفتناد. اهلل )ص( با مررکین مکه باوده دیرار، مرارکین مکاه نوعاًا زیار باار نمیرسول

 تَحْزَنْ ا وَ» شد. رفت:کردند، دیرر پیغمبر ناراحت میاذیت می ،رفتندنمی ،رفتندنمی

، پس چه کنم؟ 4«یَراءُ مَنْ یَهْدي اللَّهَ لكِنَّ وَ هُداهُمْ عَلَیْكَ لَیْسَ» و آیات دیرر. 3«عَلَیْهِمْ

نداشاته بااش. دیرار  ی با آنهاادیرر کار ،؟ نهبه آنها سیلی بزن، أعرض یعنی «أَعْرِْض»

 طمع در ایمان آنها نداشته باش، احتمال نده که آنها... 

تَْغنى»بری که مأمور است اعراض کند از مررکین، این مررکینی که پیغم ، ایان «اساْ

، این مررکی که در اشرا  خودش باقی است و اعتنای باه حاق «اسْتَْغنى»مررکی که 

چطور پیغمبر به عکس کند؟ پیغمبر نسبت به صنادید مرر  قریش توجه کناد،  ،ندارد

 طور معاذ اهلل. ، آنمؤذن خودش که فقیر است ، تصدّی باشد، اما نسبت به«تَصَدَّىیَ»

 من الرسالیة الرروط أولیات من إنها و ربانیة، تعلیمات و أوامر من إلیها ما و هذه»

رونه باشد کاه خادا خواساته اسات و ارار یا  از اول، از اول باید رسول آن 5«بدایتها

کناد چاون نمی او را رساول ونادماثالً تخلاف کناد، از اول خدا ،نقطه بعدًا تر  کناد

 مؤذناه فیعامال الرساول یتركهاا فهال أ»، و اا اقرار به جهل هست و خیانات. انددمی

 ألولیاات التااركین الظاالمین من فیكون فیطرده الغلظة و الفظاظة بهذه الفقیر الضریر

، ایان را باا بارادران مفسار سانی و شایعه عارض «العادل و العقال أمن الدعوة؟ شروط

 و )ص( العظایم الرساول یهتاك العادل أن و العقال أمن»آیات.  کنیم بر محور اینمی

ها دیدند کاه ، سنی«القرآن ف  الملعونة الرجرة فروع من فرع عن ذودًا هكذا به یفتك

عثماان  برایها دادند. این لعنت نسبت به پیغمبر ،به عثمان خورد، از عثمان برداشتند

                                                           

 .111، ص30القرآن بالقرآن، ج الفرقان فی تفسیر  .1

 . 94جر، آیه ح .2

 .88همان، آیه  .3

 .272بقره، آیه  .4

 .111 ، ص30الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، ج  .5
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باه  زدنادی کارد، اینهاا برداشاتند است، عثمان است که عبس کرد، عثمان است که تولّ

باه پااورقی مراجعاه « كثیارًا نراه كما و»کنند. پیغمبر، کما اینکه این کار را معمواً می

 کنید:

 الخلفاء تفضیل ف  ااختالقات هذه من الكثیر جدن «الحاكمون و عل » كتابنا ف »

نجاا مفصال آ «السانة إخوانناا مساانید عان نرویهاا( ص) األقدس الرسول على الثالثة

به «. تعالى اهلل بخط النب  خاتم على نقش بكر أب  اسم أن المجالس نزهة فف »است، 

بااتر از نقش بسته است. این کفر است. ابوبکر ابوبکر  اسمخط خدا بر انررتر پیغمبر 

رفت ، ی  کسی می«و عن انس بن مالك»پیغمبر است و حتی اسمش هم بااتر است! 

 شاب النب  و یعرف شیخًا بكر أبو كان مالك بن انس عن و» انس ی  چیز دیرر است.

 أبو كان»و حال آنکه همه قبول دارند پیغمبر دو سال از ابوبکر بزررتر بود. «. یعرف ا

باه «. یعارف ا شااب النبا  و»، شناختندمی او را ، پیرمردی که همه«یعرف شیخًا بكر

هاذه و أمثالهاا »شناسام. نمی ، او راهن :رویدمی شناسی؟فالنی را می رویندفالنی می

ألب  بكر على النب  )ص( قبال النباوة و بعادها، فیاا لهاا مان فضایحة فاتكاة  تفصیالً

عمار را « هائكة! ثم نرى الخلیفة عمار ا یحاب الباطال و اهلل و النبا  یحباان الباطال!

بعاد خبار زدند، پیغمبر هم بودناد و ب  میاا بردند در روایاتی که ی  جا تنقدر بآن

باطال را دوسات نادارد،  آیاد، کسای کاهعمر دارد می !اهللیا رسول !اهللدادند یا رسول

اماا عمار  ،یعنی خادا و پیغمبار باطال را دوسات دارنادپیغمبر رفت: دست نره دارید! 

 رویند این است. دوست ندارد! دوستی خاله خرسه که می

 و بمحاماد ربا  حمادت دقا: فقلات( ص) النب  أتیت: قال سریع بن األسود فعن»

 أصالع طویال رجال فاستأذن أنرده فجعلت الحمد یحب ربك إن: فقال إیاك، و مدح

 جااء ثام فأنرادته خار  ثام سااعة فاتكلم فادخل اساكت، (:ص) اهلل رساول ل  فقال

 هذا من اهلل رسول یا: فقلت ،ثالثًا أو مرتین ففعل خر  ثم فتكلم( ص) النب  فسكتن 

تی که قابالً خوانادم، آن را آن روای« !الباطل یحب ا عمر هذا: فقال له، أسكتن  الذي

شانیده و باطال کردند و پیغمبار باطال میجا نقل نکردم. داشتند باطل صحبت میاین

چاون شخصای آماده  ،ساکت باشید :کرده، تا این شخص آمد پیغمبر رفتصحبت می

 المختلقات هذه ثالأم نرى»که باطل را دوست ندارد، اما خدا و پیغمبر دوست دارند. 

 العبوس أن ف  وردت ما منها و األدب، سوء و الجهل من عالم عن یاتاالرو بین الزور

ایان کارهاا را کردناد کاه بارای حفا  «. عثماان علاى حفاظًا! عثمان دون الرسول هو
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کنناد و از ایان ابوبکرشان، عثمانران، عمرشان، رفقایران، پیغمبر بزرروار را متهم می

 زیاد داریم. ها ما قبیل

اعتاراض ممکان اسات  دهبناد کاه  دهمباح  دیرری هست که ما اشاره کردیم در 

، اماا اناداند چه نکردهاهلل )ص( برود. چه اعتراض کردهرسول ینسبت به ساحت قدس

یی روییم، تا آنجامیخودمان ه ممکن است بعدًا اعتراض کنند، ما اعتراض را اول آنچ

کنیم، چون قاعاده محاجاه باا کفاار ایان ، آن را قوی میکه امکان دارد قوی کنند هم

ود اهلل، الوهیات اهلل، هار حرفای را کاه علیاه وجا طور است.است و وضع قرآن هم این

بزنناد، بار محاور  و ممکن است الای یاوم القیاماة اندل، رسالت رسول زدهرسالت رس

خواهاد حارف میتعلیمات قرآنی باید دریافت کرد، بعد جواب داد. هر کس هم بعادًا 

ردش را بحا  کاردیم کاه یکای مورد، چند ماون حاضر باشد. این ده ، جوابش اآلزندب

ااًّ وَجَادَكَ وَ»و دیرر توباه و اساتغفار اسات و از جملاه ظاالل اسات؛  عبس است  ضاَ
فرماییااد، سااوره والضااحی، در سااوره البتااه در تفساایر مفصااالً مراجعااه می 1«فَهَاادى

 بعد شما مراجعه بفرمایید. ،کنما عرض میحاا من احتماات ر ،والضحی

 وَ رَبُّاكَ وَدَّعَاكَ ماا*  سَجى إِذا اللَّیْلِ وَ*  الضُّحى وَ« »الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

وْفَ وَ* اْلاأُولى مِانَ لَاكَ خَیْارٌ لَْلآخِرَةُ وَ*  قَلى ما  لَامْ أَ*  فَتَرْضاى رَبُّاكَ یُعْطیاكَ لَساَ

 اْلیَتایمَ فَأَمَّاا*  فَاأَْغنى عاائِالً وَجَدَكَ وَ*  فَهَدى ضَااًّ وَجَدَكَ وَ*  فَآوى تیمًایَ یَجِدْكَ

 وَ»در این جمله فقط: «. فَحَدِّْل رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَمَّا وَ*  تَْنهَرْ فَال السَّائِلَ أَمَّا وَ*  تَْقهَرْ فَال
آیاد ین مسیحی یا مسلمان یاا هار کاه، میشخص ظالّی از مبرّر«. فَهَدى ضَااًّ وَجَدَكَ

تماام مراحال را « ظاالّ»، ایان «فَهَادی»یافات، « ظاالّ»شما را خدا  پیغمبرروید که می

اسات، الای اایماان اسات، الای  ةست، الی الرسالاریرد دیرر. هدایت، الی التوحید می

الت مرار  ست، بنابراین ظاللت یعنی معاذ اهلل پیغمبر بزرروار قبال از رساااحکام ا

 بود یا ملحد بود یا چه بود یا چه بود یا چه بود. 

ما اینجا هرت احتمال داریم و در این هرت احتمال ی  احتمالش مطاابق میال 

نه مطاابق میال ماا. آن یا  احتماال کاه  ،آنهاست و هفت احتمال مطابق دلیل است

ایان آیاات  خاودآید و نه از آیات دیرر، بلکاه مطابق میل آنهاست که نه از آیه درمی

یعنی قبل « فَهَدى ضَااًّ وَجَدَكَ وَ»جوابروست و آیات دیرر جوابروست، این است که 

اند و حاال اند، چه بودهاند، چه بودهاند، مرر  بودهاز رسالت ایران مثالً ملحد بوده

                                                           

 .7ضحی، آیه  .1
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آید که این مطلب غلط است و هفت احتمال دیرار صاحیح اینکه از خود آیات درمی

کلاای هسااتند و  احتماااات اساساایها ن هفاات احتمااال دیراار بعضاایاساات، ررچااه آ

کند این اسات هستند. یکی از مطالبی که جریان را حل می وقتیها احتماات بعضی

محور مثبت هدایت است، محور منفی  هدایت و ظاللت دارای مراحلی است دیرر.که 

راطٍ لاىعَ رَبِّا  إِنَّ»ها، هادایت اهلل اسات؛ ظاللت است، یکی از هادایت تَقِیم  صاِ ، 1«مُساْ

توانناد داشاته میانبیااء صراط ربوبیت دیرر، آیا صراط ربوبیت را در تکوین و تراریع 

در بعاد  انادرباناد در بُعاد تکاوین، ناه توانند باشند، آنها ناه ربباشند؟ نه، رب نمی

منتهاا لفا   ،اشکال هم ندارد، واجب اسات ترریع، پس همه ظال هستند عن الربوبیة،

الل توسعه دارد دیرر. ظالّ یعنی تمام کائنات عالم خدا نیستند و خادایی ندارناد و ظ

 اشکال دارد؟ الفت و نیابت از خدا ندارند، پس ظال از ربوبیت هستند. خ

 شود مراد اینجا باشد. نمی -

 را معنی کنم. هدایتخواهم ظالل و جاست. میرویم ایننمی -

 .سؤال  -

« فهادی»، چاون ا، نه، این مرحله انطباقش بر آیه نیساتخواهم برویم اینجنمی -

شخصی که رسول نیست، موحد هست، ماؤمن هسات و... مرحله دوم؛ این را امکان... 

آیا قبل از داشتنِ رسالت، رسالت دارد؟ قبل از نزول قارآن،  ،شخصی که رسول نیست

 اَرْتاابَ إِذًا بِیَمینِاكَ تَخُطُّاهُ ا وَ كِتااب  مِانْ قَبْلِاهِ مِنْ تَْتلُوا كُْنتَ ما وَ»قرآن بلد است؟ 

قباال از رسااالت، قباال از نبااوت، قباال از داشااتن قاارآن، قباال از عصاامت  ،2«اْلمُبْطِلُااونَ

پیغمبار تاو  بوده، نداشته. محمدیه بعد القرآن اینها را داشته؟ نداشته، برای اینکه ظال

ولی به  .دادیم وت به ؛نبود دادیم، سنت وت به ؛دادیم، قرآن نبود ؛ به توپیغمبری نداشتی

دادیم؟ به کسی که ظرف شایسته بااترین مقام نبوت و عصمت و کتااب را  چه کسی

مراحلای دارد، ، بروییم ظال یعنی فقط ی ، نه، توانیم بچسبیم به ظااًدارد. پس نمی

آیاه م داخل ای این جهت است، نخواستم برویمرحله اوای ظاللت که عرض کردم بر

ظاالل عان ، ظاالل عان النباوة، ة، ظاالل عان المحمدیاةظالل عان الربوبیاخیر  است.

کسانی که دارای مرتبه نهم ایمانناد مثال سالمان، ماا  .، ظالل عن قمّة اإلیمانالرسالة

نسبت به آنها ظالّیم دیرر، در بعضی روایات دارد که: ارر ابوذر آنچه در قلب سلمان 

                                                           

 .56هود، آیه  .1
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و ارار قبول نداریم، ولی به هر حاال.  خیلیحاا چنیننش را  دانست چنین...ست میا

چارا؟ بارای اینکاه مراتاب فار   ...دانسات چناانسلمان آنچه را در قلب ابوذر بود می

 کند. می

لیاا رکاات اسات. هادایت عپس این هدایت دارای درجات است و ظاللات دارای د

بعد بااترین هدایت است که در ای هیل کس ممکن نیست. هدایت ربوبیت است که بر

آن مقام برسد که خدا باه او داد،  )ص( است، قبل از اینکه که به اهللختصاص رسولا

د، ناقبل از اینکه قرآن را بر او نازل کن .«فَهَدى ضَااًّ وَجَدَكَ وَ»این مقام را داشت؟ نه، 

، قبل از اینکه این عصامت علیاا را باه او «فَهَدى ضَااًّ وَجَدَكَ وَ»قرآن را داشت یا نه؟ 

اش هدایت اسات. از این عصمت بود یا نه؟ بله، همهاش هم بود، ظال که زمینه بدهد،

حتی از  در تمام مراحل 1«السَّاجِدینَ فِ  تَقَلُّبَكَ وَ»در تمام این مراحل پیغمبر بزرروار 

البالغاه منساوب باه از سن دو سالری بر حسب روایاتی که ما از نهج سن دو سالری.

اهلل فطایم شاد، رساولند که خداوند از سن دو ساالری کاه امیرالمؤمنین خواهیم خوا

 مِانْ مَلَاكٍ أَعْظَامَ»نه وحای متصال. وحای متصال کاه  به او توجه داد،وحی منفصل 

ولیکن باز این  2«نَهَارَهُ وَ لَیْلَهُ اْلعَالَمِ أَْخلَا ِ مَحَاسِنَ وَ اْلمَكَارِمِ طَرِیقَ بِهِ یَسْلُكُ مَلَائِكَتِهِ

بلکه این وحای منفصال  ؛این نبوت نیست و این نبوئت متصله نیست رسالت نیست و

 .«فَهَادى ضَااًّ وَجَدَكَ»است یا وحی متصل؟ وحی متصل تر است. وحی منفصل مهم

داشات، ایان مقاماات را قابالً  از زمان رسالت إلی أن مات اهللتمام مقاماتی که رسول

، چاه عاوام معمام م کاری ناداریمیاد است، ما به عواهای عوامی زنداشت، البته حرف

 باشد چه عوام غیر معمم. 

نَاا لِمَاا عَظِایمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُارْإِیمَانِ وَ مَعَاارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

  «.کُمْلَامُ عَلَیْوَ السَّ»
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