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آیا آدم (ع) از اولوالعزم است؟
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ
الطَّاهِرِینَ».
سؤالی مطرح شد که در ذهن بسياری هست ،ولی جواب آن در ذهن بسياری نيستت،
اگر هم جایی باشد ما اطالع نداریم و آن سؤال این بود که ما که مسلّم میدانيم کتابتً و
سنتً که انبياء اولوالعزم پنج نفرند از نوح تا ختاتمالنبيين (ص) و یکتی از معتانی وتیتت
عزم که بحث کردیم و حات صحبت میکنيم و اشاره میکنيم این است که دارای شریعت
مستقله باشد و خودش تابع شریعت پيغمبر دیگتری نته در زمتان ختودش و نته در زمتان
گذشته نباشد ،این یکی از معانی وتیت عتزم استت .ایتن ستؤال را دربتاره آدم (ع) پيتاده
میکنيم.
 [سؤال] بله ،یکی این است .پنج جهت بود .اصوتً شریعت داشتن ،اگر یک صتاح رستالتیشریعت مستقلهای داشته باشد که تابع شرع پيغمبر زمان خود یا زمانهای گذشته نباشتد،
صتبَرَ ولوللتوا اْلعَتزْمِ مِتنَ الر ُست ِ» 1کته
صبِرْ كَمتا َ
این یکی از معانی وتیت عزم است که «فَا ْ
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مقداری بحث کردیم .پس راجع به آدم (ع) چه کنيم؟ اگر آدم رسول است و نبتی نيستت،
اما ادریس به نص قرآن شریف نبی است؛ یعنی مقامش از رسالت عادی باتتر است و به
نص استغراقی قرآن صاح کتاب است «وَ إِذْ وَخَذَ اللَّهُ ميثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتلكلمْ مِنْ كِتابٍ
وَ حِكْمَةٍ»« 1النبيين» جمع محلی به تم است و برای استغراق است ،تمتام نبيتين صتاح
کتاب هستد و در قرآن شریف هشتاد مرتبه نبی ذکر شده ،اما رسول خيلتی بيشتتر حتدود
چهارصد مرتبه و این مطل را ما اثبات کردیم از نظتر آیتاتی از قترآن شتریف کته وحتی
دارای مراحلی است ،مرحله اوتی وحی وحکامی حضترت اقتد

حت ستبحانه و تعتالی

نبوئت است که بر حس حدیث« :فَنَبِيٌّ مُنْبِئٌ فِي نَفْسِهِ لَا یَعْدُو غَيْرَهُ» 2مرتبه دوم رستالت
است که به آنچه بر او وحی میشود ،ارسال شده ،به امت زیتادی یتا کمتی .مرحلته ستوم
نبوت است که مرحله رُفعت و عظمت در ميان رس است .بعتد نبتوت هتم مراحلتی دارد،
مرحله بعدش مرحله وتیت عزم است و در مرحله وتیت عتزم هتم امتامالنبيين استت و
امام نسبت به ک اولوالعزمها که رسولاهلل (ص) هستند .اینها را اشاره کردم.
وقتی معنای وتیت عزم چند مورد داشت ،یک مورد که همه میدانيم ایتن استت کته
شریعت مسقلهای از طرف ح ستبحانه و تعتالی دارد و تتابع شتریعت قبت نيستت ،تتابع
شریعت پيغمبر زمان خودش نيست ،بلکه بر خودش وحی مستقلی شده است .سؤال اینجا
بود که آیا آدم تابع شریعت قب بود؟ شریعت قبلی نيست .آدم اولين فردی استت در ایتن
نس که خداوند خل فرمود و از ذریه او و حوا همه انستانها را التی یتوم القيامتة .پتس
شریعت مستقلی باید داشته باشد ،چون نه در زمان ایشان ولیّ عزمی بود که تابع شریعت
او باشد و نه قب از ایشان ولیّ عزمی بود ،پس بایتد کته وحتی مستتق رستالتی دربتاره
احکامی تکليفی بر ایشان وارد شده باشد و این معنی وتیت عزم استت .یتک بُعتد بستيار
مهم -گرچه ابعاد دیگتری هتم دارد -وتیتت عتزم ایتن استت کته ایتن پيغمبتر شتریعت
مستقلهای بر او وحی شده ،نه تابع پيغمبر زمان خود است و نه تابع پيغمبر زمان قب  ،در
اینجا چه کنيم؟ اینجا یا اولوالعزم من الرس ششتا خواهند بود یا به طری اولی هفتتتا
خواهند بود .پنجتا را که میشناسيم و ششمی آدم خواهتد بتود و از آدم بتاتتر بتين آدم و
صتدِّیقًا نَّبِياتا * وَ رَفَعْنَتاهُ مَكاَنًتا عَلِياتا»
نوح جناب ادریس خواهد بود .قرآن دارد« :إِنَّهُ كاَنَ ِ
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پس بر حضرت ادریس هم حتمً باید کتاب وحی نازل شده باشد و استتقالل هتم داشتته
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باشد که اگر بخواهيد بگویيد استقالل ندارد ،باید بگویيد کته ادریستی کته مقتامش از آدم
(ع) خيلی باتتر بود ،باید تابع شریعت آدم باشد که نيست ،پس شش یا هفتتا اولوالعزم
من الرس خواهند بود.
مطلبی که امروز باید عرض کنيم برای مقدمات پاسخ از این سؤال که نبایتد پاستخ را
از خودمان دربياوریم ،ایتن غلتا استت .ختود قترآن کتریم «تِبْيانتً لِكلت ش َشتيْءٍ» 1استت و
مهمترین اشياء مقام رسالت است ،مخصوصً از نظر عدد اولتوالعزم متن الرست و از نظتر
تعدد شرایع ،علت تعدد شرایع که اینها مورد بحث است .نقطه اوتیی که در بحتث داریتم
این باید باشد که اصوتً آدم رسول بود یا نه؟ عرض کردیم به چند جهت بله ،جهتت اول
ادله عامه فطریه و عقليه و قرآنيته کته عترض کتردیم کته مکلفتان حتمتً بایتد از طترف
خداوند متعال به آنها وحی وحکامی برسد« ،لِتََالَّ یَكلتونَ لِلنَّتا ِ عَلَت اللَّتهِ حُجَّتةٌ» 2و ات
حجت خواهد بود .پس از آن فرد اول که آدم صفیاهلل (ع) استت التی یتوم القيامتة حتمتً
باید نبواتی در کار باشد؛ چون احکام فطریه و احکام عقليه طبعً کافی و وافی نيست کته
تفصي این را عرض کردیم.
پس من جهةٍ عامة حتمً باید از زمان اولين انسان که آدم (ع) است ،اولين انسان این
نس  ،حتمً باید رسالت احکامی باشد .دوم :درست است که در قرآن شریف نسبت به آدم
«ارسلناه» نداریم« ،رسولٌ» نداریم« ،من الرس » نداریم ،ولکن تعبيرات دیگری داریم که از
آنها استفاده میشود که ایشان رسول هستند ،ولو در مقام پتایين رستالت باشتند .یکتی از
جهات این است که اگر چنانچه آدم (ع) رسول نباشد ،پس چه کستی رستول استت؟ حتوا
رسول است؟ فرزندان ایشان رستول هستتند؟ غيتر از آدم و حتوا و فرزنتدان ایشتان در آن
نقطه اولی ،قب از اینکه فرزندان آمدند «فَإِمَّا یَ ْأتِيَنَّكلمْ مِنشتي هُتد ف فَمَتنْ تَبِتعَ هُتداالَ فَتال
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ت هُمْ یَحْزَنلونَ»« 3فَال یَضِ ُّ وَ ت یَشْق » 4این دو آیه میفرمایند که بعد از
هبوط حتمً باید هدای ربانی بياید .این هدایت ربانی که بایتد بيایتد قتبالً نبتوده ،هتدایت
ربانی که قبالً در فطرت انسانها بوده است ،در عق انسانها بوده است ،آن کافی نيست.
اگر آن کافی بود «یَ ْأتِيَنَّكلمْ» نمیفرمود ،اگر «یَ ْأتِيَنَّكلمْ» نبود که ما که میدانيم هدایت عق
صددرصد نيست ،هدایت فطرت صددرصد نيست .این دو پيغمبر درونی ،رهبر برونی تزم
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دارند ،اینها پيام ربانی در بُعد فطری و در بُعد عقلی دارند ،امتا کتافی از بترای احتياجتات
انسانها در عالم تکليف نيست .پس «قل ْلنَا اهْبِطلوا مِنْها جَميعتً» 1همته شتما برویتد ،آدم و
حوا و جميعً هم فرمود «اهْبِطلوا» چون شيطان هم باید برود پتایين و از آن بتات بيترونش
کردند .شيطان و بچههایش «قللْنَا اهْبِطلوا مِنْها جَميعً فَإِمَّا یَت ْأتِيَنَّكلمْ مِنشتي هُتد ف فَمَتنْ تَبِتعَ
هُداالَ فَال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ت هُمْ یَحْزَنلونَ» از چه زمانی؟ از همتان آن ،چترا؟ «لِتََالَّ یَكلتونَ
لِلنَّا ِ عَلَ اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرسُ ِ» پس باید آدم حام رسالت باشد .البته این سؤال پيش
میآید که بعدًا باید صحبت کنيم در تنزیه انبياء که چطور آدمی که برحست آیته مبارکته
طه «وَ عَص آدَمُ رَبَّهُ فَغَو » 2چطور شخص گناهکار پيغمبر شد؟ بعد صحبت خواهيم کرد
که این پيغمبری بعد بوده ،قبالً نبوده «ثلمَّ اجْتَباهُ رَبهُ فَتابَ عَلَيْتهِ وَ هَتد » 3کته در بحتث
تنزیه انبياء باید که صحبت کنيم ،به ترتيبی که خواهد آمد.
پس باید آدم طب این دو آیه و آیات دیگر حتمتً بایتد صتاح رستالت باشتد .ثتم در
قرآن شریف از مقام عصمت دو تعبير خيلی روشنِ صددرصدِ عام داریم« :اصطفاء ،اجتباء».
در قرآن شریف «اصطفاء» نسبت به غير معصوم اصالً نيست ،یا این معصوم رسول استت،
نبی است یا اینکه نه ،چون ختم وحی شده است ،این که «اصتطفاء» شتده استت ،رستول
نيست ،اما معصوم است ،این فقا بعد از خاتمالنبيين (ص) است «ثلمَّ وَوْرَْثنَا الْكِتابَ» 4ایتن
آیه بعد از این است که خداوند میفرماید که ما قرآن را بر تو نازل کتردیم «وَنْزَلْنتا عَلَيْت َ
َصتدٌ
الْكِتابَ»« .ثلمَّ وَوْرَْثنَا الْكِتابَ الَّذینَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْت ِ
َضت ل الْكَبيترُ» اصتطفاء استت .اصتطفاء چته
وَ مِنْهُمْ سابِ ٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذلِ َ هُوَ اْلف ْ
کسی؟ کسانی باید بعد از پيغمبر بزرگوار باشند که وارث خاص کتاب باشند که همتانطور
که کتاب بالوحی و سنت بالوحی بر پيغمبر بزرگتوار وارد شتد ،اینهتا هتم تمتام آنچته کته
پيغمبر از خدا گرفته بگيرند .ميراث خاص است.
اصتطَفَيْنا مِتنْ عِبادِنتا» اینجتا تقستيم میکنتد «فَمِتنْهُمْ ظتالِمٌ
«ثلمَّ وَوْرَْثنَا الْكِتابَ الَّذینَ ْ
اصتطَفَيْنا» نيستت« .وَ مِتنْهُمْ
َصتدٌ» بتاز هتم « ْ
لِنَفْسِهِ» اینکه «اصْطَفَيْنا» نيست «وَ مِنْهُمْ مُقْت ِ
اص تطَفَيْنا» و یکتتی «ستتابِ ٌ
ستتابِ ٌ بِتتالْخَيْراتِ» ایتتن استتت .پتتس دو تعبيتتر استتت :یکتتی « ْ
بِالْخَيْراتِ» ،چرا «اصْطَفَيْنا»؟ چون «سابِ ٌ بِالْخَيْراتِ»اند .الخيرات هم جمتع محلتی بته تم
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است در تمام خيرات درونی و برونتی ،عقلتی و فکتری و تقتوایی و عقيتدتی و علمتی و
عملی ،بر تمام کسانی که در زمان دعوتِ اینها بودند مقدم استت ،مگتر رستالت جتز ایتن
است؟ رسالتی که حتميت دارد باید بر آن فترد درجته اول کته خداونتد میفرمایتد «ستابِ ٌ
بِالْخَيْراتِ» باشد .ولی چون بعد از پيغمبر بزرگوار ما رسالتی نيست ،ایتن عصتمت منهتای
رسالت است .اما این نکته را توجه کنيد ،قب از پيغمبر بزرگوار اسالم اگر عصمتی هستت،
حتمً رسالت است ،عصمت بدون رسالت نداریم .خلفای انبياء همته رست بودنتد ،جنتاب
لوط که برادرزاده یا خواهرزاده -تردید از من است -ابراهيم (ع) بود ،ابراهيم شتيخاتنبياء
(ع) که دارای مقام امامت نسبت به گروهی از انبياء غير اولوالعزم بود ،لوط هتم در زمتان
او پيغمبر بود ،خليفه بود ،اما پيغمبر بود .جناب ستليمان و جنتاب داود و انبيتاء دیگتر کته
اینها انبياء شریعت توراتاند ،اینها خليفه موسی (ع) هستند .همان وحیای که بر موستی
نازل شد برای اینها هم نازل شد؛ باید نازل بشود به چند جهت :یکی اینکه چون تورات را
بات و پایين کردند و خراب کردند ،در این حالت باید وحی جدید بشتود کته آنچته ختراب
شده ترميم شود.
 [سؤال] عصمت .اصطفاء یکی اجتباء است و یکی اصطفاء است ،این مساوی است قطعً بتامقام عصمت.
 عصمت هم مستلزم رسالت است؟ عصمت وقتی که رسالت تمام نشده ،رسالت است ،اگر تمام شود چيستت؟ متا دونرسالت که امامت معصوم است.
 در زمان حضرت مریم که رسالت تمام نشده بود ،چه بود؟ حضرت مریم عصمت دارد ،ولکن رسالت ندارد ،چرا؟ برای اینکته در دو آیته قترآنشریف داریم که رسالت فقا برای رجال است و این را قبالً بحث کردیم ،این استتثناء بته
حساب خود آیات است .بحث بسيار عری و دقي است و چتون جتوابی در کتابهتا پيتدا
نمیکنيم ،باید خودمان فکر کنيم.
 [سؤال] اگر فرض کنيم که ختود زهترا ( ) اآن تشتریف داشتتند متا از چته کستی تقليتدمیکردیم؟ از آقای خوئی و گلپایگانی تقليد میکتردیم یتا از حضترت زهترا ( )؟ شتکی
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نيست .در باب اجتهاد و تقليد این بحث را داریم که اصالً در مجتهد بودن و مرجع بتودن
مرد بودن شرط نيست ،آن در رسالت است و مطل دیگری است که نباید قاطی کرد.
صطَف آدَمَ وَ نلوحً وَ آلَ إِبْراهيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَ الْعتالَمينَ
این آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ ا ْ
ْضتها مِتنْ بَعْت ٍ» 1پتس آدم «اصتطفی» یتبن چته کستانی؟ «اصتطفی» «طلت
* ذلرِّیَّتةً بَع ل
التصفية» است ،نه اینکه مثالً میگردند و کسی را پيدا میکننتد ،نته ،کستی بایتد «اصتفی
المکلفين» باشد در بُعد عصتمت بشتری ،در بُعتد عصتمت بشتری پتا ترین ،صتافترین،
عارفترین ،باتقواترین ،زاهدترینِ ک مکلفين باشد ،حتات مکلفتين یکتی یتا دوتتا یتا هتر
تعدادی باشند .بعد «اصطفی» یعنی خدا هم عصمت ربانی به او میدهد ،عصتمت بشتری
کافی نيست ،چون عصمت بشری کند است .عصمت بشتری متثالً راجتع بته یوستف (ع)،
یوسف (ع) عصمت بشری داشتت ،عصتمت الهتی کته رستالت هتم بتود داشتت ،ولتيکن
عصمت ثالثه که عصمت علی طول الخا الدائم است ،ملح شد« .وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ
بِها لَوْ ت وَنْ رَو بُرْهانَ رَبِّهِ» 2جایی بود که عصمت کند بود ،اینجا برهان رب است که «وَ
لَوْ ت وَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيًَْ قَليالً» 3خدا به پيغمبتر همته چيتز داده ،ولتی
طوری به او نداده که بینياز بشود .در آن جایی که خيلی جای بزنگاه است و تمام وسائ
اصتطَف آدَمَ وَ نلوحتً وَ
ناپاکی هجوم میکند ،در اینجا عصمت بشری کند است« .إِنَّ اللَّهَ ْ
آلَ إِبْراهيمَ» پس حضرت آدم «مصطفی» است ،کس دیگری که نبود .پس آدم بر حوا و بر
هر کس که بوده «اصطفاء» شده ،در آنجا هم «فَإِمَّا یَ ْأتِيَنَّكلمْ مِنشي هُد ف» هدای الهی بر چه
کسی نازل میشود؟ بر کسی که اصفی اتشخاص است.
دوم :آیه مبارکه طه «وَ عَص آدَمُ رَبَّهُ فَغَو * ثمُ اجْتَبَاهُ رَبهُ» 4اجتباء ،جبی ،جَ َّ یعنی
کندن ميوه ،ميوه را اگر بهجا بکنند و بهجا مصرف کنند میگویند «جبی» اگر خيلتی بتهجا
باشد ،خيلی عالی باشد هيچ گيری نداشته باشد ،نه گير داخلی و نه گير خارجی« ،اجتباء»
است از باب افتعال« .ثمُ اجْتَبَاهُ رَبهُ» پس چگونه «اجْتَبَاهُ»؟ قتدم اول« :فَتَتابَ عَلَيْتهِ»؛ قتدم
سوم« :وَ هَدَ » «هدی» چيست؟ هدی بعتد از اجتبتاء استت ،البتته ترتيت ختالف ترتيت
نيست ،فالنی چطور شد اعلم شد؟ چون چنين شد و چنان شد ،این مربوط به قب استت،
ولی چطور شد اعلم شد را میگویند .اینجا هم «ثمُ اجْتَبَاهُ رَبهُ» چطتور؟ ایتن کته عصتيان
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کرد «وَ عَص آدَمُ رَبَّهُ فَغَو » عصيان است ،غوایت است و ...وليکن «ثمُ اجْتَبَاهُ رَبهُ» ،چته
زمانی؟ «قل ْلنَا اهْبِطلوا مِنْها جَميعً» 1بعد از اینکه از آن کره خاص هبوط شد به زمتين «فَإِمَّتا
یَأْتِيَنَّكلم مِّن ّ هُدف » الی آخر.
پس «ثمُ اجْتَبَاهُ رَبهُ» ربالعالمين نيستت ،ربوبيتت خاصته استت .ربالعتالمين ربوبيتت
خاصه نيست ،ما هم مربوب ربالعالمين هستيم ،ولکن بته متا وحتی نمیشتود ،امتا ایتن
«رَبهُ» ربوبيت خاصهای که انسان اوّلی که بناست رستول باشتد بترای ستایر انستانها تتا
زمانی که ایشان تشریف دارند ،این ربّ اوست« .ثمُ اجْتَبَاهُ» پس اجتبتاه ،اصتطفاه .لزومتی
ندارد که «اوحی اليه» ،این هم وحی است دیگر .خدا حتی وقتی که آدم قب از هبتوط بته
زمين بود با او صحبت کرد ،حات آن وحی بُعد رسالتی نداشت ،چون آنجا رسول نبود ،امتا
اینجا هدایت است ،اصطفاء هست ،اجتباء هست ...پس رستالت آدم (ع) مستلّم استت .بته
حرف اول برگردیم؛ آدم رسول ،مصطفی ،مجتبی ،بعد از نتزول التی اترض ،بعتد از توبته
«ثلمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتلوبُوا» 2با تمام شرایا و خصوصيات پا پا  ،حات که میخواهد رسول
شود ،دیگر معصوم است ،حات که میخواهد رسول شود دیگتر گنتاه نتدارد ،گنتاه برطترف
شده است .آن بحثی است که در باب تنزیه اتنبياء باید صحبت کنيم که در ذهن ک این
است که عصيان آدم تر اولی استت ،خيتر ،عصتيان آدم عصتيان استت ،منتهتا عصتيان
کوچک است ،تر اولی نيست .حات جواب چيست؟ جناب آدم رسول ،باید شریعت داشته
باشد ،جناب ادریس از او بزرگتر ،چون نبی است ،راجتع بته آدم رستول هتم نتداریم ،فقتا
ثابت است که یک وحی شریعت داشته ،ولی راجع بته ادریتس (ع) «وَ اذْكلترْ فِتي الْكِتتابِ
إِدْریسَ إِنَّهُ كانَ صِدِّیقً نَبِياا * وَ رَفَعْنَاهُ مَكاَنًا عَلِياا» 3پس ایتن دو نفتر بایتد دارای شتریعت
باشد .پس اگر معنای وتیت عزم این است که بایتد دارای شتریعت مستتقله باشتد ،پتس
هفتتا فعالً صاح شریعت مستقله داریم ،چه جوابی داریم؟ چنتد احتمتال در اینجتا داده
میشود .من احتماتت را عرض میکنم ،نق هم نيست.
یک احتمال را من در تفسير نوشتم که در ستوره نتوح مراجعته کنيتد ،آن احتمتال ایتن
است که وحی شریعت بعد العق و الفطتر دارای دو مرحلته استت :یتک مرحلته ،مرحلته
سلبی است و یک مرحله ایجابی .چون فرودگاه شتریعتها و رستالتها عقت استت ،اگتر
عق نباشد که رسالت برای چه میآید؟ و لذا کسی که مجنون است هتيچ .ایتن فرودگتاه
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شریعتها و رسالتها عق است بر محور اینکه دریافت از فطرت میکنتد «فَتأَقِمْ وَجْهَت َ
لِلدِّینِ حَنيفً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي فَطَرَ النَّا َ عَلَيْها» 1این عق که نزول پيدا کرده طوری کته
میتواند احکام فطرت را بگيرد و تمام کتابهای آسمانی ذکریٰ است ،متذکر میکند ما را
به آن حقيقتهای اصليهای که در فطرت هست و در توان عق هست کته آن حقيقتهتا
را میگيرد .ما حرف اول را که زدیم در تفسير نوشتم ،ولی حات قبول ندارم و آن را تبلتور
میدهيم این است که این وحی رسالتی که بتر آدم (ع) شتد ،بترای ختود و دیگتران ایتن
اولين قدم وحی بود ،سلبی بود؛ یعنی تمام آن پردهها و غبارهایی که روی فطرت استت،
روی عق است و روی تشخيص است ،خداوند از آدم بترد ،عقت دیگتر در بُعتد عقالنتی
اشتباه نمیکند ،فطرت در بُعد فطری اشتباه نمیکند «انار العق مکسوف بطتوع الهتوی»
اینجا «طوع الهوی» نيست ،طوع الهتوای متالزم ،طتوع الهتوای بيترون ،تمتام هویهتا و
انحرافاتی که معموتً هست و میشود و میتواند متوجه فطرت و عق بشود ،خداوند برد.
این بُعد سلبی است .چون اصوتً در تطهير کردن دو بُعد شرط استت :اول زمينته را آمتاده
کنيد ،این حوضی که میخواهيد آب صاف بریزید باید لجن برود ،بتو بترود ،چتر بترود،
بعد آب صاف بریزید .بُعد سل و ایجاب ،توحيد هم همينطور است «ت اله ،ات اهلل» اصالً
هيچ الهی نداریم ،اله زیاد بود دیگر ،الهه زمين ،الهه آستمان ،التههای درونتی و برونتی.
اول «ت اله» ،بعد «ات اهلل» .اول سل است ،بعد ایجاب .در بُعد رسالت هتم کته قتدم اولِ
نبوت و باتتر است ،اول سل  ،یعنی تمام غشاوتها و غبارهایی که بر روی عقت آدم و
بر روی فطرت اوست برود ،یعنی آن غشاوتی که در جنت بود آن را برطترف کترد ،چتون
آنجا «عَص آدَمُ» گمراه شد ،اشتباه کرد ،کاری کرد خداوند که این عصمت در بُعد ستلبی
در آدم ایجاد شد ،آن هم بعد از اینکه «تابَ عَلَيْهِ» .این را ما در تفستير نوشتتيم و بته ایتن
حساب جواب داده میشود که بله ،آدم مأمور به شتریعت مستتقلهای بتود ،ولتی تفصتيلی
نبود ،احکام خاصه نبود ،چگونه نماز بخوان نبود ،چگونه روزه بگير نبود ،چگونه معاشترت
کن نبود ،این چگونگیها نبود .اص شناخت خداوند و لزوم عبادت و طاعت خداوند کته
اص دین هم همين است ،چون «شَرَعَ لَكلمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّ بِتهِ نلوحتً وَ الَّتذال وَوْحَيْنتا
إِلَيْ َ» 2چندتاست .این چندتا راههایی است به سوی دین ،دین یکی است و شرایع متعتدد
است .رودخانه یکی است ولی جویهای مختلف باز کردند ،بعضی وسيعتر است ،بعضتی
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کوتاهتر است ،بعضی کوچکتر است ،بعضی زود خشک میشتود ،بعضتی هميشته هستت.
البته این آیه هم باید بحث بشود.
جناب آدم (ع) مأمور به اص دین بود ،آن هم در بُعد شتریعت نته ،در بُعتد دینتی کته
رنگ خاص دارد که چگونه نماز بختوان نته ،بلکته در بُعتد ستل آن غبارهتایی کته روی
فطرت و روی عق حاص میشود .ما این را عرض کردیم ،این منافات با این نتدارد کته
ولیّ عزم هم نيست ،چون ولیّ عزم کسی است که دارای شریعت مستتقله باشتد ،بتدون
شریعت که نيست .ایجاب نيست.
 حضرت آدم نماز نداشتند؟ داشتند ،منتها در این تعبير صورت خاصی نداشته ،نماز داشته ،ولی توجه به ح بههر صورتی که بوده یا فرض کنيد روزه ،نخوردن و نياشاميدن و ...هر چه ،این حرف اوّلی
است که ما عرض میکردیم و حات جواب میدهم ،این حترف قبتول نيستت ،چترا؟ بترای
اینکه این جهت سلبی رسالت آمد ،اگر ایجابی نياید فایتده آن چيستت؟ ایجتابی چته کتار
میکنتتد؟ ایجتتابی میگویتتد بلتته ،عبتتادت تزم استتت و اینطتتور استتت ،روزه تزم استتت و
اینطور ،حج تزم است و اینطور .همانطور که اص را فطترت قبتول دارد و اگتر حجت
فطرت و عق برطرف شد ،این عق قویتر میشود ،اما چگونه؟ «انی ارید ان اطتاع کمتا
اریتتد» همتتانطور کتته ختتدا میخواهتتد متتا او را پرستتتش کنتتيم نتته آنطتتور کتته خودمتتان
میخواهيم .پس این گمراهی است که خداوند بگوید تو عبادت بکن و نگوید چگونه ،اگر
اصالً نگوید عبادت کن ،این گمراهی دو بُعدی است .اگر بگوید مرا عبادت کن کته تأیيتد
آن حکم عق و فطرت است ،ولی نگوید چگونته ،بتاز گمراهتی استت ،بتاز «لِتََالَّ یَكلتونَ
لِلنَّا ِ عَلَ اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرسُ ِ» 1این قائم است .بنتابراین ایتن حترف را متا نمیتتوانيم
قبول کنيم ،البته حرفی است که اگر حرفهتای دیگتری در کتار نباشتد کته بتاتتر استت،
چارهای جز این نيست ،میگویيم این حداق است .این را نمیتوانيم قبول کنيم.
مطل دوم :خير ،بُعد ایجابی دارد؛ یعنی خداوند در بُعد اول که بُعد سلبی است و قدم
اول وحی و رسالت است ،این کار را کرد و بعد گفت چگونه نماز بخوان .اینجا اگر کستی
اشکال کند و بگوید اگر اینطور است که شریعت شد دیگر ،این شریعت فقا عق نيست،
ما یک شریعت عق بعد التوحی داریتم ،ایتن بته درد میختورد و ات عقت قبت التوحی و

 .1نساء ،آیه .165
9

فطرت قب الوحی کافی نيست .شریعتِ عق بعد الوحی که عق را تصفيه کند ،این کافی
نيست ،پس چه کافی است؟ شریعت عق بعد الوحی که جنبه سلبی آمد جنبه ایجابی هم
بياید؛ اینطور انجام بده .میگویيم اگر جواب این است ،پتس ایتن هتم ولتیّ عتزم استت.
کسی اینطور بگوید که در این جهت ایجابی سه احتمال در کار استت :احتمتال اول ایتن
است که بله ،خداوند مقرر فرمود اص دین را ،شتریعت نته ،اصت مطلت مطلت را داده
ولی رنگ نداده ،طاعت اهلل بیرنگی که قاب تغيّر است ،قاب اختالف است ،قاب عتوض
شدن است .آب رودخانه فرات بدون اینکه فالن جوی خاص ،فالن هندسه ختاص باشتد،
این آب است .در اینجا هم از آیات مقدساتی استفاده میکنيم که دین خداوند یکی استت،
اما شرایع متعدد است .آن دینِ یکی را خداوند به آدم از نظتر وحتی ایجتابی داد ،اینطتور
عبادت عبادت کن" ،اینطور" عوض نشد .مثالً در آیات مقدسات قرآن راجع به مریم ( )
و راجع به شریعت تورات و اینها ما رکوع و سجود داریم« ،یا مَرْیَمُ اقْنلتي لِرَبِّ ِ وَ اسْجُدال
وَ ارْكَعي مَعَ الرَّاكِعينَ» 1سجود بوده ،رکوع بوده ،محور نمازهتای متا مگتر رکتوع و ستجود
نيست؟ ایستادن که همه میایستند ،مسيحیها هم میایستند .ولی اینها رکوع و ستجود
استجُدُوا
را تر کردند ،پس کيفيت بوده ،رکوع بوده ،سجود بتوده ،راجتع بته آدم داریتمْ « :
استجُدُوا»
لِآدَمَ» 2چه بود؟ سجده مطلبی بود که بهعنوان عبادت در کار بود ،منتها در این « ْ
آدم معبود نبوده ،بلکه خدا معبود بوده و سجده شکر بوده برای احتترام آدم .ستجده بتوده،
رکوع بوده و محور اصلی اص العبادات که صال است ،عبارت است از رکتوع و ستجود و
رکوع و سجود عوض هم نمیشود .رکوع ،رکوع است ،سجود ،سجود است .منتها ذکر فرق
کند ،وقت فرض کند .پس آن اص دین به آدم (ع) نازل شده باشد کته ایتن مرحلته دوم
وحی است.
کسی بگوید که این مقدار هم کافی نيست ،بهخاطر اینکه زمانی که اص دین میآید،
شما رکوع و سجود پيدا کردید ،حج پيدا نکردید ،عبادات دیگر پيدا نکردید ،وانگهی رکوع
و سجود هم وقتی ذکرش عوض شد ،مقدارش عوض شتد ،متدتش عتوض شتد ،هندسته
رکوع و سجود عوض شد ،باز این اص عوض شده است .حرف دیگری که بنده ختودم تتا
کنون پسندیدم و روی این پافشاری دارم این است که قبول داریم دین واحتد استت« .یتا
وَیهَا الرسُ ل كلللوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَ اعْمَللوا صالِحً إِنشي بِما تَعْمَللونَ عَلتيمٌ * وَ إِنَّ هتذِهِ ولمَّتتلكلمْ
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ولمَّةً واحِدَ ً وَ وَنَا رَبكلمْ فَاتَّقلونِ» 1امت واحده است ،رسالت واحد است ،ختدا واحتد استت ،در
شرایع؟ نه ،در دین .اص طاعة اهلل «وَ ت تلشْرِكلوا بِهِ شَيًَْ» ،2اص «ت تَزنِ» ،در این اصت ،
منتها رنگهای گوناگونی در پنج شریعت یا فرض کنيد بيشتر از پنج شریعت پيتدا کترده،
حرفی که ما میتوانيم استوار روی آن بایستيم و منافات با هيچ جایی ندارد این است کته
خداوند متعال در احکام باید و نباید دو بُعد داده ،البته بُعد اول ثابت و بُعد دوم حالتهای
مختلف .دو بُعد است :یکی واج ها و حرامهایی کته در اصتول عقایتد استت و در فتروع
احکام اصالً عوض نشده و نمیشود .یک واجباتی است که اصتالً نمیشتود عتوض شتود،
محرّماتی است که هيچوقت نمیشتود عتوض شتود ،ولتی بعضتی واجبتات وقتتی استت،
واجبات ابتالئی است ،واجبات امتحانی است ،همچنين محرّمات در شتریعت تتورات زیتاد
داریم «وَ عَلَ الَّذینَ هادُوا حَرَّمْنا كل َّ ذال ظلفلرٍ» 3چرا؟ «ذلِ َ جَزَیْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ» 4این بترای
گوشمالی دادن است .شتما گوستفند و گتاو کته میکشتيد ،بته جتای دنبته و گوشتتهای
خوبش ،استخوان و پيه و اینطور چيزها را بخورید ،این میخواهد عذاب بدهتد ،ایتن یتک
حکمی نيست که الی یوم القيامة دوام داشته باشتد ولتذا وقتتی حضترت مستيی تشتریف
آوردند «وَ لِألحِ َّ لَكلمْ بَعْ َ الَّذال حُرِّمَ عَلَيْكلمْ» 5بعضی از چيزهایی که بر شما حترام شتده
بود ،اصالً حالل است ،ولی خداوند حرام کرده بود «ذلِت َ جَزَیْنتاهُمْ بِبَغْتيِهِمْ» چتون ظلتم
کردند جزا میدهد ،ولی مدت دارد .اگر بخواهدن کسی را تأدی کنند ،الی یوم القيامة که
نيست ،یک مدتی تأدی میکنند بعد وضعش آزاد میشود.
پس بعضی از واجبات هست که از آغاز تکليف تا انتهای تکليف هستت و عوضبشتو
نيست و بعضی از محرّمات هست که از آغاز تکليف تا آخر تکليتف هستت ،شتک ختاص
دارد .زنا کردن وضع خاص دارد ،شر باهلل تمام اقسام شر باهلل را شام استت ،توحيتد
باهلل تمام اقسام توحيد را مشمول است ،یا شک خاص دارد یا اگر شک ندارد کته معلتوم
است .واجبات ثابته ت تتغير و محرّمات ثابته ت تتغير ،میگتویيم ایتن را ختدا بته آدم داد.
ولی واجباتی که میآید و میرود و عوض میشود یا عقوبت است یا امتحان است ،ابتالء
است ،این بُعد دوم است .یک واجبات و محرّمات داریم که اینها هميشگی نيست ،اصت
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واجبات و محرّمات معلوم است ،ولکن واجباتی است که عوض میشود .یتک متوقعی بته
طرف بيتالمقد

نماز بخوانيد بعد به طرف کعبه ،البته اصت طترف کعبته استت ،ولتی

امتحانی ،یک هفده ماهی تقریبً بين مکه و مدینه ،به طرف بيتالمقد

علی خالف متا

اشتهر ،که ما اشتهر این است که پيغمبر بزرگوار در مکه فقا به طرف بيتالمقتد
خواند ،خير ،وقتی به مدینه تشریف آوردند چند ماهی امتحانی به طترف بيتالمقتد

نمتاز
« وَ

ما جَعَ ْلنَا اْلقِبْلَةَ الَّتي كلنْتَ عَلَيْها إِتَّ لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ یَنْقَلِ ُ عَل عَقِبَيْهِ» 1ایتن
ابتالئی است ،عقوبتی نيست.
پس احکام طبقه دوم که قاب تغيير است ،در چند حالت قاب تغيير است:
 -1تعذی کردن وجزا دادن مث قضيه یهود؛
 -2تعذی نيست ،امتحان است ،اصالً تمام احکام خدا امتحان است.
«لِيَبْللوَكلمْ في ما آتاكلمْ فَاسْتَبِقلوا الْخَيْراتِ» 2که در آیه مائتده استت کته بحتث مستتقلی
دارد که چرا خداوند چند شریعت فرستاده است .از طرفی ثابت استت کته انبيتاء اولتوالعزم
پنج نفرند ،از طرفی باز هم بر حس آیات ثابت است کته جنتاب آدم دارای شتریعت بتود،
پس جمعش چه میشود؟ جمعش این است کته حضترت آدم دارای شتریعتی بتود کته آن
شریعت وتیت عزم نيست ،وتیت عزم مطل دیگری است که از آیتات ختواهيم خوانتد.
صبِرْ كَما صَبَرَ ولوللتوا اْلعَتزْمِ مِتنَ الر ُست ِ»
دارای وتیت عزمی نيست که خداوند در آیه «فَا ْ

3

فرموده است .آدم (ع) دارای شریعتی بود که اصول و ارکان دین ،آنجایی که شتک دارد،
با شک  ،آنجایی که ندارد ،بدون شک  ،ولکن تفریعات ،ابتالئات ،امتحانات ،تعذیبات و...
نوبتش نرسيده است ،هنوز وقتش نيست .این گتام اول استت .در قتدم اول کته نمیشتود
امتحان کرد ،باید اول کمی یاد بگيرد .قدم اولِ تکليف است ،جای عقوبتت کتردن ،جتای
امتحان کردن و ابتال کردن نيست ،اص شریعت را بيتان کترده استت .ایتن جتواب ستوم.
جواب چهارم :جواب چهارم کام تر است و آن ایتن استت کته متا در آیته اولتوالعزم و در
معانی اولوالعزم چيزهایی که فهميدیم منافات با شریعت فرعيه هتم نتدارد ،یعنتی بتر آدم
شریعتی نازل شد ،مناس با زمان ختودش ،فتروع هتم داشتت ،هتم واجبتات و محرّمتات
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اصلی و هم واجبات و محرمات فرعی فرض کنيد ،اگر ثابت شد کته واجبتات و محرمتات
فرعيه هم داشته ،این منافات با وتیت عزم اصالً ندارد ،این را دوباره فکر کنيد.
من در جلد  27الفرقان ،صفحه  74یادداشت کردم که معنی وتیت عزم چيست؟ چنتد
معنا در لغت دارد« .ثم العزم هو الثبات و الجتد و الفترض و الصتبر و الحتزم» توضتيحش
برحس روایات است« :ون سبقوا األنبياء في إقرارهم باللّه» چه کسانی هستند؟ ایتن پتنج
نفر« .سبقوا» چه کسی را؟ یعنی بر تمام اصحاب وحی چه نبیء باشند ،چه رستول باشتند،
چه نبی باشند ،چون انبياء هم فرق دارند ،انبياء هم که حدود  113نبتی داریتم ،چتون 113
کتاب هست .از این  113نبی ،پنج نفر آنها اولوالعزماند و در اولوالعزم هم یکی از آنهتا بتر
همه مقدم است که خاتمالنبيين است .این «سبقوا األنبياء» نگفت «سبقوا الرس » ،یعنی در
مرحله سوم که نبوت است ،اول نبوئت است؛ خبر ،بعد رسالت است که بایتد تبليتک کنتد،
بعد تبلور در رسالت است که در بين مجتهدین اعلم .در مرتبته ستوم «ستبقوا األنبيتاء فتي
إقرارهم باللّه» اقرار فطری ،اقرار عقلی ،در وقت نبوت ،بر تمام تقدم داشتند و این ستبقت
زمانی نيست ،کما اینکه «قل ْ إِنْ كتانَ لِلترَّحْمنِ وَلَتدٌ فَأَنَتا وَوَّلل الْعابِتدینَ» 1ایتن اوّليتتِ در
چيست؟ پيغمبر بزرگوار اول العابدین بود در وجود خارجی؟ ایشان که بعد متولد شدند ،بعد
نبی شدند .این اوّليت در مقام است ،یعنی مقام عبودیت رسولاهلل (ص) آنقدر باتست که
بر تمام کروبيين ،بر تمام جن و انس ،بر تمام خالئقی که مکلفند در طول و عرض عتالم
و عرض زمان و طول زمين مقدم است ،این سبقت زمانی نيست ،بلکه سبقت مکتانتی از
نظر مقام است .اینجا هم «سبقوا األنبياء» یعنی شما نوح را حساب کنيد بر ک انبياء قبت
از زمان خود تا ابراهيم .ابراهيم بر ک  ،موسی بر ک  ،عيسی بر ک  ،خاتمالنبيين نته تنهتا
بر ک زمان خود الی یوم القيامة ،بلکه بر ک زمان قبت از ختود و زمتان ختود التی یتوم
القيامة «سب » که این در باتترین قله طهارت و عصمت است .اینها پنج نفرند دیگر ،آدم
اینطور نبود .پس یکی از معتانی اولتوالعزم در آدم نيستت« .ستبقوا األنبيتاء فتي إقترارهم
باللّه».
دوم« :و ثباتهم دون تفلت في الدعو إل اللّه» مثالً فرض کنيد که جناب یونس این
ثبات را نداشت «وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَ َ مُغاضِبً» 2با آن توضيحاتی که باید بعدًا عرض کنيم و
قبالً هم اشاره کردیم .این ثبات را آدم نداشت ،آدم قب از اینکه نزول در زمين کند ،ثبات
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بر آن وعده خداوند «وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِل آدَمَ مِنْ قَبْ ل فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمً» 1آن عتزم را
نداشت ،به نص ایتن آیته از اولتوالعزم نيستت ،ایتن عتزم را نتدارد؛ یعنتی عتزم در اینکته
هيچوقت طاعت شيطان ولو در کوچکترین گناه نداشتته باشتد نبتود ،ولتی انبيتاء دارنتد.
یعنی انبياء از وقتی که متولد شدند تا وقتی که وفات کردند ،این مقام عصمت و طهتارت
در آنها بود ،منتها گرچه داری مراح است ،یک لحظه اینها گناه نداشتتند ،اولتوالعزم متن
الرس  ،اما جناب آدم که در پله اوتی از رسالت و وحی است خير ،پتس «و ثبتاتهم دون
تفلت في الدعو إل اللّه» تفلّتی نبود ،فراری نبود ،ولو عصيانی کوچک .در این جهت هم
آدم ولیّ عزم نيست.
 [سؤال] تفلّت :فرار کردن .یک تلفّت داریم که چهره گردانتدن استت ،یتک تفلّتت کته فترارکردن است .در لبنان که بودیم میگفتند روز عاشورا یوم الفلتة است .متیگفتيم چترا یتوم
الفلتة میگویيد؟ میگفتند :روزی که فرار است ،سياهها را درمیآوریم و سينه نمیزنيم.
این هم بُعد دوم که ما این را راجع به آدم قائ نيستيم .ستوم« :و حتزمهم فتي ستبي
الدعو إل اللّه» این را هم نداشت« .و عموم شرعتهم إل عباد اللّه» فترض کنيتد ایتن را
دارد ،چه مانعی دارد؟ مگر اولوالعزم چه میخواهد بگوید؟ اولوالعزم یک عزم را میگوید یا
همه را میگوید؟ همه را میگوید .آدم همه را نداشتت ،اکثتر آنهتا را نداشتت ،بعضتیها را
داشت .پس اگر آدم دارای شریعت باشد ،یکی از ابعاد اینکه ولیّ عزم است این استت کته
شریعت مستقلهای داشته باشد که ناسخ شریعت قب باشد و تابع شریعت کسی نباشد« .و
استقاللها عمن مض من ونبياء اللّه» .این آخری بود« .و استقاللها عمن مض من ونبيتاء
اللّه» شریعت این نبی باید استقالل داشته باشد «عمن مضی» ،آدم «عمن مضی» نداشتت
که استقاللی داشته باشد ،قب از او که کسی نبود« .عمن مضی» یعنی اگر شتریعت قبلتی
بوده ،ایشان باید شریعت دیگری بياورد که آن را تکمي کند یا مقداری نسخ کند ،قبت از
آدم که شریعتی نبود ،پس این «ثبت اترض ثم انقش» میشود .در زمان قتبلش شتریعتی
نبود که نستخ کنتد و در زمتان ختودش هتم ناستخ شتریعتی نبتود ،در اینجتا میگویتد «و
استقاللها عمن مض من ونبياء اللّه فبقاء شریعتهم و عزمها حت یأتي ولي عزم آخر من
اللّه وم إل یوم لقاء اللّه» هيچکدام نبوده است .ریسک کمی میماند ،چطتور؟ ایتن جنتاب
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آدم (ع) بر حس ادلهای که از قرآن استفاده میکنيم ،ادله عقلتی و فطتری هتم هستت،
قرآن متن اصلی است ،باید حتمً شریعت داشته باشد ،ولی آن شریعتی که برای اولوالعزم
من الرس باشد نيست .اولوالعزم عزم درونی دارند ،عزم برونی دارند ،عزم برونی دعتوت
الی اهلل است ،مادّه دعوت کتاب است .آدم هيچکدام را نداشت ،فقا شریعتی دارد که ایتن
شریعت عالَمی هم هست و باید هم عالمی باشد .چون نمیشود که شریعتی برای بعضی
بياید و برای همه نياید و ات میشود« :لََِالَّ یَكلونَ لِلنَّا ِ عَلَ اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الر ُست ِ» کته
قبالً عرض کردیم]...[ .
این شریعت آدم برای تمام مکلفين بوده ،اما ناسخ ما ستلف نبتوده ،مکمت متا ستلف
نبوده ،چون بعضی ناسخ و بعضی مکم هستند .بعضی میگویند متن آن را بتات میبترم
بعد هم کنار میروم ،این نه ناسخ ما سلف بوده ،چون ما سلفی در کار نبوده ،نه مکم ما
سلف بوده ،دليلی هم نداریم کسی تابع ایشان باشد .مثالً جناب ادریس آیا تابع آدم بوده؟
خير ،جناب ادریس خودش نبی بوده ،خودش دارای شریعت اعتالی از شتریعت آدم بتوده،
منتها همان جوابی که در آدم میدهيم در ادریتس هتم متیدهيم؛ درستت استت کته ایتن
جهانشمول است ،ات خصوصياتی در عزم که در آدم نبود ،در ادریس هم فرض کنيد نبود
یا بود .یا اینکه این شریعت مستقله متبوع انبياء دیگر باشد ،چه کسی گفتته کته شتریعت
آدم متبوع بوده بترای رست بعتدی؟ خيتر ،آدم تشتریف بترد ،بعتد تکامت میشتود ،تبلتور
میشود ،چون هر چه اجتماع وسيعتر بشود و احتياجات زیادتر ،این تبلور بيشتتر میشتود.
جناب ادریس هم آمد نسخ نکرد ،چون یکی از خصوصيات وتیت عزم ایتن استت ،نستخ
نکرد ،بات برد .نوح اولين کسی بود که هم بات بترد هتم نستخ کترد ،آنچته کته آدم آورد،
ادریس آورد ،هم بات برد ،هم بعضی احکام را نسخ کرد.
 فرمودید اولوالعزم آن است که شریعت قب از خودش که اولوالعزم بوده ،نسخ کند. این نيست« ،ثبت اترض ثم انقش» اصالً نبوده است. اگر نبوده ،پس حضرت آدم چطور اولوالعزم را نسخ کرده است؟ بنده عرض نکردم که وتیت عزم این است که شریعت ولیّ عزم قب را نسخ کنتد،نه ،شریعت قبلی را ،چه ولیّ عزم باشد و چه نباشد ،فرقی نمیکند ،یا تکمي یتا هتر دو.
اینجا جناب ادریس ،برای نستخ کته دليت نتداریم ،پتس تکميت استت ،چتون در ابتتدای
بشریت است و جناب نوح که آمد هم نسخ و هم تکمي و همتان جهتات عتزم درونتی و
جهات عزم در دعوت که بزرگترین انبياء در ک انبياء که این پنج عزم در آنها جمع است،

15

عبارت از این پنج نفر هستند .بنابراین ما جواب آخر را که جواب چهتارم استت میگيتریم،
ولی باز هم روی آن فکر کنيد.
«اللَّهُمَّ اشْرَحْ صلدُورَنَا بِنلورِ الْعِلْمِ و الْإِیمَانِ وَ مَعَارِفِ الْقلرْآنِ الْعَظِيمِ وَ وَفشقْنَا لِمَا تلحِبهُ وَ
تَرْضَاهُ وَ جَنشبْنَا عَمَّا لَا تلحِبهُ وَ لَا تَرْضَاهُ».
«وَ السَّلَامُ عَلَيْکلمْ».
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