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رسالت (اثبات عدم خلیفة اهلل بودن انسان)

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ الطَّاهِرِینَ».

راجع به مقامات جد اعالی ما انسانها آدم (ع) معارک آراء است از نظر تورات و قرآن
و روایات و اقوال .جنبههی ایجهاب دارد و جنبههی سهبب دارد .جنبهه ایجهاب نسهبت بهه
حضرت آدم (ع) در تورات پیدا نیست ،ما کالً در تورات نم بینیم که آدم (ع) باتقوا بود تا
چه رسد معصوم بود ،ببکه در بعض از برخوردهای که تورات در اول سفر تکوین نسهبت
به آدم در برابر حق سبحانه و تعال نقل م کند ،هم جهالتههای از آدم و ههم معها اهلل
جهالتهای را از حق سبحانه و تعال تصریح م کند.
پس نه تنها تورات فعب که طبعًا محرفّهه اسهت نسهبت بهه آدم (ع) مقهام عصهمت و
رسالت را نسبت نم دهد ،ببکه حت مقام عدالت را هم نسبت نم دهد ببکه جنبه سبب
است ،جنبه ظبم و عصیان ،و دیگر بحث از توبه نیست و جنبه جهالت آدم معها اهلل (ع)
و جهالت حق سبحانه و تعال در برخوردی که در آغاز خبقت آدم بین آدم و حق سبحانه
و تعال بوده است ،نمودار است چنانکه م خوانیم.
اما در قرآن شریف در قرآن شریف جنبههای ایجاب دارد و جنبههای که انسان گمان
صطَفى آدَمَ وَ نُوحًا وَ آلَ إِبْهراهیمَ
م کند سبب است .جنبههای ایجاب از جمبه «إِنَّ البَّهَ ا ْ
وَ آلَ عِمْرانَ عَبَى الْعالَمینَ» 1اجتباء که مقام عصمت است و این اجتباء که مقهام عصهمت
است دارای دو بُعد است :یک بُعد رسالت و یک بُعد خالفت معصومه رسالت.
اجتبای آدم (ع) خالفت معصومه رسالت نبوده است؛ چهون آدم در ایهن نسهل ،انسهان
اول بوده است ،پس خالفت از پیامبران قببه نسهبت بهه آدم معنها نهدارد .پهس عصهمت
خالفت و امامت از نب نیست .عصمت فه نفسهه کهه نبوبهت باشهد ،یعنه بهر ش صه
خداوند وح بفرستد برای اداره و تنظیم اقوال و اعمال و احهوال خهود او ،بهدون اینکهه
مامور باشد از برای هدایت دیگران ،این هم نیست؛ چون در آیه بقره «فَإِمَّا یهْتِینَُُّمْ مِنِّه
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شقَى»
هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاي فَبَا خَوْفٌ عَبَیهِمْ وَلَا هُمْ یحْزَنُونَ» 1در بقره« ،فَالَ یَضِلُّ وَ الَ یَ ْ
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در سوره طه ،این هدایت برای مکبفین است بعد از اهباط آدم و حوا و معهم الشیطان کهه
به ارض اهباط شدهاند .اینجا هدایت مجموعه است و هدایت فردی نیست.
انباء و نبوبت هدایت فهردی اسهت چنانکهه قهبالً مفصهالً عهرض شهد و نقطهه اوالی
طهارت و یا به تعبیر دیگر عصمت ،عبارت است از نبوبت که وح ش ص اسهت .وحه
ش ص آدم (ع) قبل از هبوط إل االرض بود که امر شد و نه شد و مورد بحث اسهت.
اما اصطف و هدایت در بعد اجتماع  ،هم از آیه اصطف استفاده م شود و هم از دو آیهه
صطَفى آدَمَ وَ نُوحًا وَ آلَ إِبْراهیمَ وَ آلَ عِمْهرانَ عَبَهى الْعهالَمینَ» اصهطفاء
هدایت «إِنَّ البَّهَ ا ْ
ش ص و عصمت ش ص نیست ،ببکه برگزیدگ در میان گروه است .این برگزیدگ در
میان گروه عب العالمین هر کدام در عالم مکبف زمان خودش ،به عنوان رسالت ههدایت
و هدایت رسالت است.
و تببور این مطبب در دو آیه سهوره بقهره و سهوره طهه اسهت کهه «قُبْنَها اهْبِطُهوا مِ ْنهَها
جَمِیعًا» 3امر به هبوط« ،فَإِمَّا یْتِینَُُّمْ» که این نون تاکید صغیره ،اتیان ههدایت را از طریهق
حق سبحانه و تعال مؤکد م کند« .فَإِمَّا یْتِینَُُّمْ ِم ِّن هُدًى» این هدی بهرای چهه کسه
م آید؟ برای حوا م آید؟ برای شیطان م آید؟ برای جن م آید؟ خدا م فرماید« :إِنَّ البَّهَ
صطَفى آدَمَ» آدم برگزیده شدهی به اصطفاء رب است در میان کل مکبفین بعد از هبهوط،
اْ
پس برگزیده شده بر حوا است ،بر شیطان معبوم ،بر سایر جهن و مهؤمنین و غیهر مهؤمنین
هم معبوم ،برای اینکه رسالت اصب رسهالت انسهانهها اسهت از بهرای غیهر انسهانهها و
انسانها.
پس آدم (ع) بر حسب نصوص از قرآن شریف ،گرچه لفظ رسالت نهدارد ،نبوبهت ههم
به لفظ نبوبت ندارد ،و لفظ نبوت هم ندارد ،والیت عزم هم که معبوم ،مربوط به اولیهای
عزم است ،اینها نیست ،اما مقام عصمت به عنوان اصطفاء نسهبت بهه بُعهد اته خهود و
اصطفاء در ُبعد هدایت و رسالت از برای دیگران دارد.
اضافه بر این آیهات خالفها االرض کهه انشهاءاهلل بایهد بحهث بکنهیم «وَإِ ْ قَهالَ رَبُّه َ
لِبْمَبَابَُِاِ إِنِّ جَاعِلٌ ِف الَْْرْضِ خَبِیفَاً» 4آن معنای صحیح که از بهرای خالفهت آدم (ع)
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است در میان چهار معنا ،که قهبالً عهرض شهده اسهت و فعهال ههم بحهث خهواهیم کهرد
انشاءاهلل با تببورات دیگری ،عبارت است از اینکه این انسان اول ،که همه ما انسانها از
نسل او هستیم ،این از خاک آفریده شده است و جانشهین انسهانههای گششهته اسهت کهه
سفک دماء و إفساد در ارض در آنها بیشتر بوده است ،پس این یک جهت.
جهت دیگر «وَإِ ْ قالَ ربِّکَ لِبْمَبَابَُِاِ اسْجُدُوا لِآدَمَ» البته مسجودٌ له به عنوان عبودیهت
و به عنوان احترام آدم نبوده است خهالف ضهرورت اسهت ،ببکهه مسهجودٌ لهه بهه عنهوان
عبودیت ،اهلل است ،ولکن آدم چون یهک نعمته اسهت در دو بُعهد ،یکه معبّهم المالبکها
است ،و دیگر اینکه مطابق خواست مالبکه است کهه خداونهد نسهناا را از بهین ببهرد و
منقرض کند و به جای نسناا ،انسان که در انسان بودن و در از خاک بودن و در مکبف
و مسئول بودن با گششتگان و منقرضشدگان شرکت دارند ،اما فساد اینها کمتر و صالح
آنها بیشتر است و سفک دماء اینها کمتر ،و صهالح آنهها بیشهتر اسهت ،و عهدم سهفک
بیشتر ،و خود آدم و نسل آدم انبیاب را تحویل م دههد کهه فقهخ شه ت خهاتم النبیهین
(ص) «لَوْلَاكَ لَمَا خَبَقْتُ الَْْ ْفبَاكَ» 1یک به تمام جهان هست م ارزد .پس بهه دو حسهاب
مالبکه مْمور هستند که سجده کنند به حق سبحانه و تعال  ،که این نعمهت بهزرگ را در
دو بعد دادی .به تفصیل عرض م کنیم ،یک بعد در تفسیر مفصالً کر شده اسهت و یهک
بعد را هم حاال عرض م کنیم .آن بُعدی که در تفسیر الفرقان مفصالً کر شده اسهت بهه
عنوان اینکه آدم معبم المالبکا است نسبت به اسماب که خداوند به او تعبیم فرمود.
بُعد دوم این است که کس که خدا را م پرستد ،دوست دارد خداپرستان زیهاد شهوند،
اگر گروه خداپرست نیستند ،کم شوند یا منقهرض گردنهد و بهه جهای آنهها خالفته و
نیابت و جایگزین برای خداپرستان قرار بگیرد .پس آدم خداپرسهت بعهد از آن مسهفکین
دماء و مفسدین ف االرض نعمت هست؛ چون عبدی من عباداهلل است ،شایسهته سهجده
است .و در مرحبه دوم آدم که معبَّم اسماء الهیه است و معبِّم مالبکه است ،این بُعهد دوم
از برای امر به سجده است .این هم یک جهت.
پس در چند جهت آدم اول (ع) جد اعهالی مها مهورد احتهرام و مهورد تجبیهل و بیهان
مقامات عالیه است در حد خودش در قرآن شریف ،اصهطفاء ،خالفهت االرض ،خالفها اهلل،
به این معنا ،خالفت از گششتگان ،معبِّم اسماء خدا «إِمَّا یْتِینَُُّمْ ِم ِّن هُدىً» که هدایت بهه
وسیبه آدم (ع) ،هدایت شرعیه به وسیبه آدم (ع) به سوی سایر مکبفین منتقل م شود.
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اما در جنبه سبب  ،در جنبه سبب سه لفظ در قرآن اسهت کهه بایهد بحهث کنهیم :اول،
عهدی که خداوند نسبت به آدم کرد «وَ لَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِ َ وَ لَمْ نَجِهدْ لَههُ
عَزْمًا» 1نسیان ،نسیان عهن تقصهیر ههم بهود ،عههد خداونهد را روی تقصهیر ،نسهیان کهرد،
بنابراین عزم و ثبات بر طاعت حق سبحانه و تعال نبهود ،امها چقهدر؟ نسهیان او عصهیان
بزرگ بود؟ نسیان عن تقصیرٍ ،تقصیر مطبق بود؟ گناه بزرگ بود؟ هر چه بود ،توبه نکهرد؟
اینها مطالب است که بحث م کنیم.
بعد دوم «وَ عَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى» 2این صریح است در اینکهه آدم (ع) قبهل از اهبهاط
إل االرض عصیان کرد ،قابل تْویل هم نیست .اگر چنانچهه احتهرام آدم (ع) الزم اسهت،
خدا بهتر احترام آدم را محفوظ م کند تا ما بچههای آدم .ما نباید که فرع زیاده بهر اصهل
باشیم ،و همینطور شروع کنیم تْویل کردن؛ یا در آنجا شهریعت نبهوده اسهت ،یها تهرک
اول بوده است ،یا نه ارشادی بوده است ،یا چه بوده است و چه بوده اسهت ،تمهام ایهن
صه »
بوده استها و احتماالت بر خالف نصوص از قرآن شریف است ،یک از آنهها «عَ َ
است.
سوم آیات مبارکات که در چند جای قرآن شریف است که خداوند آدم و حهوا را نهه
الشهجَرَةَ» 3أکهل چهه چیهزی اسهت؟
م کند صریحًا از اینکه «ال تَقْرَبا [تَهْکُال مِهن] ههشِهِ َّ
غوایت ،ضاللت ،زلّت ،ظبم ،استیجاب توبه و جهات هفتگانه را خداوند در سوره بقهره و
جاهای دیگر کر فرموده است.
 اینهای که گناه آدم را نادیده م گیرند یا م گویند ترک اوله اسهت ،از ایهن بهابنیست که خدا او را ب شیده است و به زبان اینها جاری کرده که گناه نبوده است؟ چهون
خدا وقت ب شید ،م پوشاند.
 ن یر ،خود عصیان را م گویند ترک اول است. یعن خدا وقت ب شید ،م پوشاند؟ جواب دادم .خود عصیان را م گویند در موقع عصیان قبل از توبه ،ترک اول است؛چون ترک أول که ب شش نم خواهد .این را بحث م کنیم.
اگر ما مقایسه کنیم بین تورات و قرآن که اصل محور شرایع مقدا الهیه ،در بعد اول
تورات است و در بعد دوم قرآن .کتب آسمان قبل از تورات بهه ایهن تفصهیالت احکهام و
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مطالب نیست و در دسترا هم نیست .انجیل شریف عیس (ع) نیست ،این ایجاد احکام
جدیده نکرده است ،چنانچه قبالً عرض کردیم ،پس بهین تهورات و قهرآن ،در ضهمن ههم
انجیل که منسوب به عیس (ع) است ،در نظر گرفته م شود و اما انجیهل ههم از تهورات
اخش م کند.
این آقایان انجیب ها م صوصًا جمیعا المرسبین األمریکن که کتاب نوشتهاند به نهام
«الهدایه» بر ردّ قرآن شریف و اثبات تورات و انجیل ،وقت که راجع به انبیاء از جمبه آدم
صحبت م کنند ،م گویند آدم اگر هم بر حسب تورات عصیان کهرد و از شهجره خهورد -
حاال شجره را بحث م کنیم که واقعًا ایهن حرفههای تهورات خنهدهآور اسهت -از شهجره
خورد عصیان کرد ،م گویند در تورات فقخ همین اسهت ،و حهال آنکهه خیبه از ایهنهها
بیشتر است ،مطالب باالتری است .و م گویند اما در قرآن شریف نه تنها نسهبت عصهیان
به آدم داده شده است ،ببکه در سوره مبارک اعراف آیه « 189هُوَ الَّشِي خَبَقَُُمْ مِهنْ نَفْهسٍ
وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا» م گویند «نَفْسٍ وَاحِدَةٍ» کیست که همه انسهانهها را از «نَفْهسٍ
وَاحِدَةٍ» آفرید؟ آدم« ،خَبَقَُُمْ» خطاب به چه کس است؟ خطاب به کل بن آدم است .این-
طور استدالل م کنند .من استدالل را عرض م کنم ،بعد آقایان راجع به آن فکر کنید.
 این برای این نیست که ما بچههای آدم مثل پدرمان حضرت آدم از بهشهت بیهروننرویم؟ خداوند به این دلیل این نسبت را به حضرت آدم داده کهه مها بچهههای آدم مثهل
پدرمان از بهشت بیرون نرویم.
 توجه کنید «هُوَ الَّشِي خَبَقَُُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ» این آیه مطبب دیگهری را دارد مه -گوید «هُوَ الَّشِي خَبَقَُُمْ» «کُم» کل مکبفین هستند ،کل مکبفهین از نفهس واحهده آفریهده
شدهاند ،این باید چه کس باشد؟ آدم ،طبق این استدالل «وَ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَها» در حهال
که از این نفس واحده که نفس اول انسان و جدّ اعالی ایهن نسهل اسهت ،زنهش را از او
درست کرد «لِیسُُْنَ إِلَیهَا فَبَمَّا تَغَشَّاهَا» در محور بحث چه کس است؟ اول آدم است بعهد
زن او ،بعد «کُم» که کل نسلهای انسان باشد« .فَبَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَبَتْ حَمْبًها خَفِیفًها فَمَهرَّتْ
بِهِ فَبَمَّا أَثْقَبَتْ» چه کس باید باشد؟ همان «زَوْجَهَا».
«دَعَوَا البَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَیتَنَا صَالِحًا لَنَُُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِینَ * فَبَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَبَا لَهُ
شُرَكَاءَ» به اینجا تمسک کردند ،مه گوینهد کهه ایهن آدم و حهوا ههر دو از بهرای خداونهد
شرکای قرار دادند ،در این فرزند ،قبل از اینکه فرزند متولد شود ،ایهنهها بهه خهدا اتجهاه
کردند و دعا کردند که خدایا ،اگر این بچه ما صالح باشد ،درست دربیاید ،خراب درنیاید -
یا صالح جسم یا صالح دیگر -ما شاکر خواهیم بود .اما وقت این بچه سالم متولد شهد
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«جَعَبَا لَهُ شُرَكَاءَ فِیمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى البَّهُ عَمَّا یشْرِكُونَ» آنها به این استدالل مه کننهد بهر
اینکه وقت فرزند در میان آدم و حوّا متولد شد ،اینها مشرک باهلل شدند.
چه زمان فرزند برای آدم و حوا متولد شد؟ بعد از هبوط ال االرض ،بعد از هبوط ال
االرض بر حسب نصوص از قرآن شریف دارای مقام اجتباء بعد التوبه ،هدایت رسالت بعد
التوبه ،هدایت رسالت بعد التوبه ،اجتباء بعد التوبه شد.
کس که دارای مقام رسالت و اجتباء بعد التوبه شد و بعد فرزند برای او درسهت شهد،
چون ببینید این فرزند بعد است؛ چون وقت که به زمین هبهوط کردنهد ،چهه زمهان توبهه
کرد؟ از اول حالت توبه بود ،از آن جای که طرد شد حالت توبه بود ،به زمهین کهه آمدنهد
اینها توبه کردند ،در جنت هم حالت توبه بود ،در بین راه هم حالهت توبهه بهود ،بعهد ههم
حالت توبه بود ،حالت توبه بعد العصیان بالفاصبه مستمر بود؛ چون اگر توبه بعد العصیان
فصل پیدا کند ،این عناد است ،این را بحث خواهیم کرد .حالت توبه آدم (ع) بعد از اینکه
عصیان کرد مستمر بود ،بعدًا در هر کجا تحقق یافت ،کاری نداریم ،ولکن چه زمان حهوا
حمل خفیف پیدا کرد ،و چه زمان فرزند متولد شد ،طبعًا بعد است.
این حالت شرک را و عصیان شرک را که به خیال این مستدلین ،آیه نسبت بهه آدم و
حوا م دهد ،این بعد التوبا و اإلجتباء و الرسالا به حساب قرآن است .م گویند پس قرآن
تناقض دارد اوالً ،از طرف مقام اجتباء و رسالت بعد از توبه برای آدم ثابهت مه کنهد ،و از
دو طرف دیگر ،یک عصیان و نسهیان کهه بحهث خواههد شهد نسهبت مه دههد ،و دیگهر
باالترین عصیان و باالترین نسیان را که «جَعَبَا لَهُ شُرَكَاءَ» به آدم و حوا نسبت م دهد.
تمام قرآن همین است .در  25موضع قرآن شریف از آدم صحبت کرده اسهت ،فقهخ در
«وَ عَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى» یک از  25مورد است ،نسبت عصیان است ،آن ههم بهه قبهل از
رسالت ،بحث م کنیم .این یهک مهورد ،دوم :در آیهات بقهره و آیهات دیگهری مشهابه کهه
خداوند نه کرد از شهجره ب ورنهد ،ولکهن «فهَْكَالَ مِ ْنهَها فَبَهدَتْ لَهُمَها َسهوْآتُهُمَا وَ طَفِقَها
یَ ْصِفَانِ عَبَیْهِمَا مِنْ وَرَقِ اْلجَنَّاِ» 1عصیان که این دو مرحبه آیات یک بُعد است ،عصهیان
به حساب خوردن از شجره منهیه .گناه چقدر بود؟ فرض کنید قرآن صهریحًا نهدارد ،امها از
قرآن استفاده م کنیم گناه بسیار بسیار کوچک بود ،گناه بهزرگ نبهود ،گنهاه بسهیار بسهیار
کوچک بود ،اما گناه کوچک هم از ش ت معصوم قابل قبول نیست ،بزرگ اسهت ،و ایهن
قبل از عصیان بود .اما تورات را که باز م کنیم وضع خیب خراب است.
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 اینجا چند دستور نبود ،یک دستور بود که از این شجره ن ور ،دیگهر قابهل مقایسههنیست که بگوییم کوچک بود یا بزرگ بود.
 همان یک گناه .فرض کنید یک آدم عادل  ،یک آدم معصوم یک گناه م کند .اینگناه چند نوع است :گاه گناه کوچک است ،گاه بزرگ است ،گاه متوسخ ،از قهرآن اسهتفاده
م کنیم گناه خیب کوچک بوده است .مقایسه نم خواهیم بکنیم ،ببینید ممکهن بهود آدم،
گناهِ بزرگ ،بزرگتر بزرگتر بزرگتر بکند ،مگر الزم است کهه انسهان چنهد گنهاه کنهد ،یکه
کوچک یک بزرگ تا اینکه مقایسه کند؟ نه ،نسبت به گناهها عرض م کنم.
 گناه نبوده ،عصیان بوده است .مگر امام زین العابدین نفرمودند؟ صبر کنید ،هنوز بحث داریم .نسیان است ،عصیان است ،زلّت است ،ضهاللت اسهت،غوایت است ،باز هم گناه نبود؟ من اینجا یک پرانتزی باز کنم ،شما موجهب خیهر شهدید،
ببیند ،این حوزههای اسالم ما م خواهند چه کاری کنند؟ حهوزهههای اسهالم مها مه -
خواهند انسان تربیت کنند؟ بعد ،مسبمان تربیت کنند؟ بعد ،عالم ربان تربیت کنند؟ ههی
کدام نیست .حوزههای ما انسان تربیت نم کند ،حوزهها ما را انسان نم کند ،مهن و شهما
را ،عالمه طباطبای ها خودروها هستند ،خود درسهت شهدند ،خهود بهه فکهر افتادنهد ،و إال
کفایه آدم درست نم کند ،مکاسب آدم درست نم کند ،رسابل آدم درست نم کند ،معالم
آدم درست نم کند ،نم خواهم بگویم خر م کند ،حاال بحث م کنیم.
اسفار آدمدرستکن نیست ،این دروس که در حوزهها خوانده م شود نه انسان درست
م کند ،نه مسبمان درست م کند ،نه عالم ربان درست م کند ،چرا؟ برای اینکه آنچهه
که انساندرستکننده و بعد مسبماندرسهتکننده و بعهد عهالم ربهان درسهتکننده اسهت
کتاب و سنت است ،ما که از کتاب و سنت خبر نداریم ،از کتاب هی  ،از سنت ههم یجهب،
یحرُم ،امر ،نه  ،مقدمه ،مؤخره ،اصطالحات ،این اصطالحات هم اگر هم عبم باشد ،و به
جای برساند ،باز انساندرستکن و مسبماندرستکن و عالم ربان درستکن نیست.
فیزیک م خوانند دکتر م شوند ،شیم م خوانند ،دکتر م شوند ،هندسهه سهاختمان
م خوانند ،مهندا م شوند ،طب م خوانند ،طبیب م شوند وغیره .شیطان باشد طبیهب
م شود ،بچه شیطان باشد مهندا م شود ،فیزیکدان م شود ،انیشتین م شود ،ایهنهها
م شوند ،اینها عبم است ،عبم بشری ،اما اگر نه عبم بشری است نه عبم اله  ،نه عبهم
دنیا است نه عبم آخرت ،این خرافات که ما م خوانیم ،این خرافات که ما م خوانیم کهه
نه عبم بشری است نه عبم اله است ،نه عبم دنیا اسهت نهه عبهم آخهرت ،شهیطانتهر از
شیطان هم م تواند در درجه اول مجتهد شود ،مگر نم شود؟ ایهنهها چیهزی نیسهت کهه
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روح ب واهد ،ببکه ب عقب م خواهد ،روح نم خواهد ،ایمان نم خواهد ،انسهان بعهد از
شش ماه ب واهد بفهمد آیا مقدمه واجب ،واجب است؟ تازه گیر هم بکنهد ،نهه روح مه -
خواهد نه عقل م خواهد ،هی چیز نم خواهد .اگر هم خیب روح ب واهد و عقل ب واهد
و دقت ب واهد و فکر ب واهد ،باالتر از انیشتین نیست .انیشتین درجه اول فیزیکدانهای
عالم بود و یک از این فیزیکدانهای ما که درجه اول فیزیکدانههای عهالم بهود ،شهاگرد
برجسته او بود.
من این مقایسه را قبالً کردم ،م خواستم عرض کنم ،شما سبب شدی .این حوزههای
ما ،اگر خیب حدّت کند عالِم تحویل م دهد ،نهه عهالمِ دیهن ،مثهل عهالم فیزیهک ،عهالم
شیم  ،عالم هندسه ،عالم ریاضیات ،نه انسان تحویل م دهد ،نه مسبمان تحویهل مه -
دهد ،تا چه رسد عالم ربان .
و لشا این اجتهادهای ما اصالً روح ایمان نم خواهد .یک یهودی هم م تواند مجتهد
باشد ،قشنگتر م تواند رجال بداند ،قشنگتر نساء بداند ،قشنگتر ایهن مباحهث را بحهث
کند ،گرچه اگر عاقل باشد نم آید بحث کند؛ چون خالف عقل است .فرض کنیهد عاقهل،
اینها هم عاقالنه ،عبوم عاقالنه ،عاقل م آید بحث کند ،اما وقت که ما را به کتاب اهلل،
به مرادات اهلل ،به معرفا اهلل ،به عبادة اهلل ،به تقوی اهلل نم رساند ،ببکه هر چه یاد مه -
گیریم بیشتر باد م کنیم بیشتر خیک م شویم ،بیشتر تکبر م کنیم و اگر یهک پاسهداری
در ماشین را به روی ما باز کرد ،به چهها و چهها مبتال م شویم ،که تعبیر نم کنم ،چرا
من این حرف را زدم؟ این را حسابکرده حرف زدم.
ما در مطالب قرآن یا وارد نم شویم یا اگر وارد شویم ببه ،گفتند چنین ،یک همهین
است« :عص ؛ ترک االول » آهو! آخر عصا ،عصا است ،م شود عصا کفش باشد؟ م شود
کفش آسمان باشد؟ آسمان خرمالو باشد؟ خرمالو سوسهک باشهد؟ دیوانهه اینگونهه حهرف
نم زند« .عص  ،ظَلَّ ،زَلَّ ،ظَبَمَ ،غوی» بنده خدا ،پس خدا چه م گوید؟ خدا به چه لغته
حههرف بزنههد؟ آیهها مهها از خههدا بیشههتر بایههد احتههرام آدم را بکنههیم؟ یهها خههدا احتههرام بنههدهی
اصطفاءشدهی برگزیدهشدهی توبهکردهی رسولشدهی داع ال الحق را ،او بیشهتر بایهد
مراعات کند یا ما باید بیشتر مراعات کنیم؟ بعض ها به عکس م گویند ،مثالً «وَ إِ َا وَقَهعَ
الْقَوْلُ عَبَیْهِمْ» والیت ها ،احمقهای که اسم والیت بهر روی خهود گشاشهتند «وَ إِ َا وَقَهعَ
الْقَوْلُ عَبَیْهِمْ أَ ْخرَجْنَا لَهُمْ دَابَّاً مِنَ الْهَْرْضِ تَُُبِّمُهُهمْ أَنَّ النَّهااَ كَهانُوا بِآیَاتِنَها الَ یُوقِنُهونَ»
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روایت از خدا ،از پیغمبر ،از امیرالمؤمنین ،از امام حسن ،امام حسین ،امام باقر ،امام صادق،
امام رضا ،ده ،پانزده روایت در نور الثقبین ،در تفاسیر ،که ایهن دابها االرض امیرالمهومنین
است ،چرا؟ یعن خدا اینقدر معا اهلل معرفت و ادب ندارد ،حت ادب پایین که از شه ت
دوم عالم وجود به دابا االرض تعبیر مه کنهد؟ ایهن چقهدر حماقهت مه خواههد؟ حماقهت
والیت کاف است؛ چون حماقت والیت بهدترین حماقهتهها در عهالم اسهت ،از حماقهت
شرک هم بدتر است ،که م خواهد عب را باال ببرد ،به زمین مه زنهد ،محکهم بهه زمهین
م زند و آسیب م رساند.
ما عالم هستیم؟ عالم اسالم هستیم؟ عالم اسالم که نم آید بر قرآن تحمیل کند،
حت لغت را ،به لغت لگد بزند .نمونهاش عص اسهت .مها مطببه را از خهارج داریهم بعهد
م خواهیم به خدا بقبوالنیم ,آیات را داللت بدهیم ،ما که مبحهد هسهتیم ،از مشهرک ههم
بدتر هستیم.
ببینید یک از کارهای که مشرکین م گفتند «یشاقون اهلل» مشهاقّا یعنه چهه؟ یعنه
خدایا ،تو سهم خودت ما هم سهم خودمان ،تو بهرای خهودت مها ههم بهرای خودمهان ،تهو
خدای ما هم خدا ،تو خدای کن ،ما هم خدای کنیم ،این مشاقه است دیگر.
بدتر از مشاقه ،نه ،تو هم خدای خود نیست  ،تو هم باید تابع ما باش  ،در فههم مها ،در
صه » قهرآن سهر جهای
داللت دادن ،در فکر کردن ،در نظر دادن .اکتفها نمه کنهد کهه «عَ َ
خودش باشد ،ترک األول من سر جای خودش ،ن یر ،ما اینطور فهمیدیم که انبیاء بایهد
از وقت که در نطفه هستند ،باید معصوم باشند ،خود نطفه هم باید معصوم باشد ،تا وقت
م میرند باید معصوم باشند ،بنابراین «وَ عَصَ » این را باید تْویل کرد .شما چه چیهزی را
تْویل م کنید؟ معن تْویل چیست؟ یعن بر خالف نت معنا کردن ،این تْویل است؟ بر
خالف ظاهر معنا کردن ،این تْویل است؟ بر خالف واقعیت کهه قهرآن گفتهه اسهت ،ایهن
تْویل است؟
ما نسبت به قرآن ظبم کردیم ،کما اینکه یهودیهها نسهبت بهه تهورات ظبهم کردنهد،
منتها یهودیها یک نوع ظبم کردند ،ما یک نوع دیگر ،یههودیهها الفهاظ را بهه صهورت
صه » را
کب برداشتند و الفاظ دیگری گشاشتند ،ما نتوانستیم الفاظ را برداریم ،هست« ،عَ َ
برنداشتیم« ،تَرَکَ األول » بگشاریم ،ول «عَصَ » را م گوییم «تَرَکَ األول » .یههودی نهه،
مثال عرض م کنم یهودی «عَصَ » را برداشته است و به جای آن «تَرَکَ األول » گشاشته
است .زنا در تورات شریف معا اهلل نسبت به نوح داده شده است ،نسبت به لوط داده شده
است ،بتپرست  ،ساختن معبد ،برای زنان سبیمان در تهورات ،هسهت و هسهت و هسهت.
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این اصل را برداشته و فرع گشاشته است .ما چه کاری کردیم؟ نم شد ما اصل را برداریم،
اصل را یا م گوییم ظن الداللا است ،همه باید فرار کنند ،یا ن یر «عص » یعنه «تَهرَکَ
األول »« ،حُرِّمَ» یعن مرجوح است و غیره.
«یا أَیهَا الَّشِینَ آمَنُوا كُتِبَ» 1این «کُتِبَ» یعن رجحان دارد« .إِ َا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ
تَرَكَ خَیرًا الْوَصِیاُ لِبْوَالِدَینِ» 2این «کُتِبَ» ،در اینجا مها بهدتر از یههودیهها کهار مه کنهیم.
یهودی این را برم دارد چیز دیگری م گشارد ،م گوید این است ،این است که این است،
غبخ گفتند .اما ما دو غبخ کردیم ،لفظ در جای خود هست اما ما لغت را اوالً خراب مه -
کنیم ،بعد بر خالف نت لغت و قرآن شریف که قویتهرین لغهتهها و قهویترین ادبیهات
است ،این را برم داریم و معنا را عوض م کنیم .این بین الهاللین بود که عهرض کهردم،
توجه کنید ببینید من چه چیزی عرض م کنم.
ببینید ما مقایسه م کنیم بین تورات و قرآن راجع به آدم .شهپر در چشهم ایهن آقایهان
است ،چشم را سوراخ کرده است ،کور کرده است ،نم بینند ،اما یک خاری از جبوی چشم
مسبمانها رد شود ،م گویند :ها! ببینید .در تورات نسبتهای وقیح جهالتِ بدتر از شهرک
نسبت به آدم داده است و نسبتهای بسیار وقیحِ بدتر از جنون به خداونهد در قبهال آدم و
غیر آدم داده است ،اینها یادشان نیست ،اما م گویند که در قرآن «عَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى»
خب معنا م کنیم ،عص قبل از رسالت است ،بحث است .یا اینکه آن آیه مبارکهه سهوره
اعراف که م گویند ببه ،آدم و حوا مشرک شدند ،م گوییم :خیر ،شما غبخ خواندیهد ،آیهه
چند وجه دارد ،وجه أوجهش این است که این شرک اصالً مربهوط بهه آدم و حهوا نیسهت،
هی ربط به آدم و حوا ندارد ،تازه اگر احتمال بدهید «القرآن یفسّر بعضه بعضًا».

3

ما جبد تکوین تورات را باز م کنیم ،تکوین ،أصحاح ثهان  ،ایهن قهدیم تهرین تهورات
چاپشده است که کاری که اینها کردند ما هرگز نکردیم ،در حاشیه مالحظه کنیهد ،ایهن
را در کبیسای انجیب تهران ،در س و چند سال پیش کهه مها داشهتیم بحهث مه کهردیم
دادند ،و المقارنات هم بر همان مبنا نوشته شد .این را به ما دادند البته پیدا نم شود .ههر
آیهای را کر م کند ،مشابهات آن را در حاشیه در کل  59کتاب آسمان

کر کرده اسهت.

این صحیحترین تورات و انجیل اسهت از نظهر عهرض مه شهود کهه یههود و نصهاری ،در

 .1بقره ،آیه .183
 .2همان ،آیه .180
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أصحاح ثان  .البته اینجا چیزی است که همه آنها قبول دارند ،ما در بشهارات اسهت کهه
اختالف داریم.
در اینجا م گوید« :و اخش الربّ اإلله آدم و وضعه فه جنها عهدنٍ» دروغ اول ،جنهت
عدن کدام است؟ جنت عدن جنت بقاء است .ما سه جنت داریم :جنهت دنیها داریهم ،جنهت
برزخ داریم ،جنت آخرت .جنت دنیا که عدن نیسهت ،مقهام نهدارد ،جنهت بهرزخ ههم عهدن
نیست ،جنت آخرت عدن است ،لفظ عدن ،این عدن را از مها گرفتنهد و اینجها آوردنهد یها
حواا آنها جمع نبوده است عدن اضافه کردند .اگر آن جنت که آدم بود جنت عدن بود،
اوالً و ثانیًا :اوالً جنت عدن که خروج ندارد ،طبق نصوص آیات توراتًا و قرآنهًا و انجهیالً،
اگر کس وارد جنت عدن شود که جنت آخرت است ،دیگر خروج نهدارد .البتهه اگهر کسه
وارد نار بشود بعض وقتها خروج دارد ،مقداری عشاب استحقاق خود را م بینند ،بعضه
البته ،بعض بیشتر م مانند ،بعض زیادتر م مانند ،بعض تا وقت نار ،نار است م مانند،
بعد «فال نار و ال أهل نار» 1آن مطبب دیگری است ،اما جنت ایهن طهور نیسهت ،در جنهت
عدن که جنت آخرت است کسه کهه وارد شهود دیگهر خهروج نهدارد اوالً ،ثانیهًا در جنهت
تکبیف است؟ جنت تکبیف ندارد .ثالثًا مگر آدم مرده بود و برزخ را طه کهرده بهود تها بهه
جنت عدن که آخرت است ،برسد؟ آدم ،آدم اول اسهت ،هنهوز بهه دنیها درسهت وارد نشهده
است تا چه رسد برزخ که بعدالموت اول است و به آخرت که بعدالموت ثهان اسهت .ایهن
لفظ عدن در اینجا هفت ،هشت ،ده اشکال دارد .اگر ما ب واهیم اشکالگیری کنهیم چنهد
برابر خود این م شود.
«و أخش الرّبّ اإلله آدم و وضعه ف جنّا عهدن لیعبمهها و یحفظهها» جنهت را بدانهد و
جنت را حفظ کند ،مگر آدم به جنت م رود که جنت را بداند؟ جنت را حفهظ کنهد؟ ن یهر،
جنت م رود برای جزا ،دانستن جنت از قبل است ،حفظ ورود انسان که اهل جنهت اسهت
در جنت ،از قبل است ،نه در جنت برود که جنت را بداند و جنت را حفظ کند .خدا خودش
حافظ جنت است ،خدا خودش حافظ ما است.
«و أوصى الرّب اإلله آدم قابالً من جمیع شجر الجنّا تْكل أكالً .و أمّها شهجرة معرفها
ال یر و الشّرّ فال تْكل منها» اینجا دیگر واویال است .اگهر مها وارد بشهویم بها یهودیهها
قشنگ م توانیم صحبت کنیم ،و اگر مقایسه با قرآن بکنیم.
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الشهرّ فهال
خدا فرمود که از تمام درختهای جنت ب ور «و أمّا شهجرة معرفها ال یهر و ّ
تْكل منها» چه شد؟ این شجره خیر و شر چه بوده است؟ یعن این یک درخت بوده است
که اگر آدم م خورد ،خیر و شر را تمییز م داد ،قبل از اینکه ب هورد خیهر و شهر را تمییهز
نم داد ،اینطور م شود دیگر؟ یک مرتبه ،شجره مزید المعرفا است ،بحث نداریم ،شجره
اصل المعرفه است ،یعن خداوند آدم را خبق کرد و در جنت عدن گشاشت ،آدم را ب عقل
خبق کرد ،حت ب تمییز خبق کرد ،آخر فقخ عقل نیست ،بچهه ممیهز بهین خیهر و شهر تها
اندازهای تمییز م دهد یا نه؟ ببه ،کس که بین خیر و شر تمییز نم دهد ،بچه غیر ممیهز
است ،بچه یک ساله است ،دو ساله است ،او هم مقداری تمییز م دههد ،حهاال کهاری بهه
این نداریم .یعن خداوند برای آدم عقب خبق نفرمود که بین خیر و شر تمییز بدهد ،بین
عصیان و طاعت تمیز بدهد ،بین شیطان و رحمن تمیز بدهد ،بین خوب و بد تمیز بدههد،
چون نم دانست خیر و شر را ،و لشا از این درخت خورد؛ چون نم دانست ،اگر م دانست
نم خورد .اینجا م گوید که «و أمّا شجرة معرفا ال یر و الشّرّ فال تْكل» بعض وقتهها
آنقدر مطبب غبخ است ،آدم گیج م شود از کجای آن بگیرد.
م گوییم :اوالً اگر خیر و شر ،اوالً خیر و شر شجره ندارد ،خداوند انسان را کهه خبهق
م کند «فِطْرَةَ البَّهِ الَّتِ فَطَرَ النَّااَ عَبَیْهَا» 1مرحبهی أول است ،بعد مرحبهه عقهل اسهت،
خداوند انسان را با فطرت انسان و بعدًا با عقهل انسهان و بعهدًا مراحهل تکبیهف ،خهدا
انسان را مجنون خبق نکرده است ،کالً ب عقل خبق نکرده است ،کهالً به فطهرت خبهق
نکرده است ،این اوالً .ثانیًا فرض کنید خداوند انسان را کالً ب عقل و به فطهرت و به -
معرفت و اینها خبق کرده است ،آیا این انسان اگر جدیت کند و برود معرفهت پیهدا کنهد،
بد است؟ یک انسان مال ندارد ،اگر جدیت کند و مال از طریهق حهالل پیهدا کنهد ،ایهن
اشکال دارد؟
اصوالً در بُعد شرایع ربانیه عقل داشتن و مزید عقل ،معرفت داشهتن و مزیهد معرفهت،
این اشکال دارد؟ پس انبیاء چرا آمدند؟ چرا خداوند انبیهاء مقهرر کهرد؟ چهرا انبیهاء آمدنهد؟
آمدند برای اینکه این فطرتها و عقلهای متحجر را تببور بدهند ،منبعث کننهد« ،أَ فَهال
تَعْقِبُونَ»« 2أ فال تشعرون»« ،أَ فَال تَتَفََُّرُونَ» 1این عقلهای موجود را حرکت بدهند ،بیشتر
تعقل کنند و بیشتر بفهمند.
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پس به دست آوردن معرفت خیر و شرّ بیشتر ،بهتر انسان خیر را بفهمد که بهه سهوی
او برود و بهتر شر را بفهمد که از او فرار کند ،این واجب است ،یا حداقل راجح است .شما
آن راحرام کردید و نسبت به خدا م دهید که خداوند م گوید این شجره معرفهت خیهر و
شر را ن ور ،چرا ن ور؟ چرای آن بدتر است ،حت بد اندر بدتر .ببینید ،شجره معرفت خیهر
و شر را ن ور ،و اگر خوردی چه م شود؟ یک از ما خواهید شد ،یعن خهدا چنهدتا اسهت.
دو خدا اضافه م شود ،یک خهدای نهر یکه خهدای مهاده ،مالحظهه کنیهد ،عجیهب اسهت
تحریف اینطوری.
«و أخش الرّبّ اإلله آدم و وضعه» این آیه پانزدهم از سفر تکوین فصل دو است ،این را
بعدًا به تورات فارس -اگر باشد -یا عرب مراجعه کنید.
«ف جنّا عدنً لیعبمها و یحفظها .و أوصى الرّب اإلله آدم قابالً من جمیع شجر الجنّا
تْكل أكالً .و أمّا شجرة معرفا ال یر و الشّرّ فال تْكل منهها» حهاال بها همهه غبخههای آن
«ألنّک» خدا با آدم دارد حرف م زند؟ ببه ،این خدای که با آدم حرف م زنهد اصهالً ایهن
آدم خیر و شر را م فهمد؟ نه ،اگر م فهمید که از شجره ن ور یعنه چهه؟ اینکهه نمه -
فهمد ،به بچه یک ماهه که هی چیزی نم فهمد ،بگوی این کار را بکن ،آن کار را بکن،
اگر کردی چنین ،انگار با سنگ حرف م زن  .اگر آدم معرفت خیر و شر ندارد ،چرا خدا بها
او حرف م زند که این کار را بکن ،این کار را نکن؟ که اگر این کار را کردی ،مثل یک از
ما م شوی «النّک یوم تْکل منها موتًا تموت» ایهن یکه  ،ایهن دروغ اول «و امها شهجرة
معرفا ال یر و الشر فال تْکل منها النّک یوم تْکل منها موتًا تموت» این یک  ،ایهن دروغ
اول« ،و قال الرب اإلله» دروغ دوم.
«و قال الربّ اإلله لیس جیدًا أن یکون آدم وحده» خوب نیسهت آدم تنهها باشهد ،ایهن
درست نیست« ،فْصنع له معینًا نظیره» بعدًا من یهک معینه  ،کمکه کهه نظیهر او اسهت
درست م کنم« .و جعل الربّ اإلله من االرض کل حیوانهات البرّیها و کهل طیهور السهماء
فْحضرها إل آدم لیری ما ا یهدعوها» خداونهد از ارض ،کهل حیوانهات بریهه و کهل طیهور
السماء را به سوی آدم احضار کرد «لیری مها یهدعوها» «عَبَّهمَ آدَمَ الْْ َْسهماءَ» 2را اینطهوری
کرده است؛ اسم خر ،اسم سگ ،اسم االغ ،اسم مورچه .این حماقت را باز اینها در تهورات
کردند و حال آنکه اسماء که الفاظ نیست .الفاظ را شیطان از همه بهتهر ببهد اسهت ،ببهد
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نبود که به سراغ صاحب الفاظ نم رفت« .و کلّ ما دعا به آدم ات نفسٍ حیاٍ فهو اسهمها،
فدعا آدم بْسماء جمیع البهابم و طیور السماء و جمیع حیوانهات البریها و أمها لنفسهه فبهم
یَجد معینًا نظیره» پرندگان ،چرندگان ،خزندگان ،دید نه ،معین ندارد ،اسهم همهه آنهها را
دانست ،اسم خودش را هم دانست ،دید معین ندارد «فهْوقع الهربّ اإللهه سهباتًا عبه آدم
فنام» آدم را خواباند «فْخش واحدةً» مثل اینکهه در حالهت خهواب اگهر دسهت آدم را بکننهد
نم فهمد؛ ظاهرًا به حسب تورات .اگهر در خهواب بهه آدم اشهاره کننهد مه فهمهد ،بعضه
خوابشان طوری است که نفس تند بکش م فهمند ،ول آدم چه خواب داشته است کهه
ضبع او را خدا کنده است و جراحه کهرده اسهت و او نفهمیهده اسهت «فْخهش واحهدةً مهن
أضالعه و مأل مکانها لحمًا» روایت که در میان ما است که خداوند ضبع چپ آدم را کند،
حوا را درست کرد ،از همینجا درست شده است ،ضبع چپ را کند ،یعن چه؟ بنابراین آدم
ضبع چپ ندارد ،ما همه ب ضبع هستیم.
 صحت ندارد؟ ن یر. اتفاقًا استدالل هم م کنند ،م گویند دندههای مردها یک کم است. هم باید خندید و هم باید گریه کرد. [سؤال] «منها» یعن «من ضبعها»؟ نه ،یعن از خود. بسم اهلل ،آن هم یک حرف است« .من ضبعها» که نیسهت« ،مهن ترابهها» بهود ،اگهرتراب بود ،بعد که درست شد ،اینها بحث است که باید بکنیم.
«فْخش واحدةً من اضالعه و مأل مکانها لحمًا و بن الربّ اإلله الضبع الت أخشها من
آدم امرأةً و أحضرها» با ضبع چپ ،زن درست کرد و او را حاضر کرد و گفت :بفرما ،بسهم
اهلل.
«فقال آدم هشه اآلن عظمٌ من عظام و لحمٌ من لحمه  ،ههشه تُهدع امهرأة» معبهوم
م شود آدم لغت ببد بوده است ،لغت او هم عرب بوده است «هشه تدع امرأة النّهها مهن
إمرء» ،آقا إمرأة و إمرء عرب است ،زبان آدم سریان بوده است ،در سهریان إمهرأة و إمهرء
ما نداریم «أُخشت لشلک یترک الرجل أباه و أمّه و یبتصق بإمراته و یکونان جسدًا واحدًا»
باز نفهمیدیم ،آدم م تواند پدرش را طالق بدهد ،مادرش را ،خواهرش را ،برادرش را ،ول
زنش را طالق م دهد ،پس کدام به انسان وصلتر هسهتند؟ البتهه وصهل جسهدی قبهول
14

است ،ولکن وصل غیر جسدی مطبب کدام است؟ «و کانا کالهما عریانین» این هم دروغ
بعدی ،قرآن دارد که «وَطَفِقَا ی ْصِفَانِ عَبَیهِمَا مِنْ وَرَقِ اْلجَنَّاِ» 1چه زمان ؟ بعهد از اینکهه
عصیان کردند ،قبل از عصیان اینها لباا جنت داشتند «لِیرِیهُمَا سَوْآتِهِمَا».

2

 [سؤال] خیر ،آیهای که م گوید :اینها قبل از عصیان ،لباا جنت بهه تهن داشهتند ،لبهااجنت به تن داشتند ،بعد از عصیان عاری شدند ،اینجا به عکس م گوید« :و کانا کالهما
عریانین».
« -یا بَن آدَمَ ال یَفْتِنَنَُُّمُ الشَّیْطانُ كَما أَ ْخرَجَ أَبَوَیُُْمْ مِنَ اْلجَنَّاِ یَ ْنزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما».

3

 این درست است .لباا جنت داشتند «ی ْنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِیرِیهُمَها َسهوْآتِهِمَا» الهآخر ،اینها سه مرحبه داشتند :اول لباا جنهت ،بعهد عصهیان کردنهد عریهان شهدند ،بعهد
«وَطَفِقَا ی ْصِفَانِ عَبَیهِمَا مِنْ وَرَقِ اْلجَنَّاِ» تورات م گوید «و کانها کالهمها عریهانین آدم و
امرأته و هما ال ی جالن» چرا «ال ی جالن»؟ چهون معرفهت خیهر و شهر نداشهتند ،هنهوز
ن وردند .بعد از آن پیدا کردند.
«األصحاح الثالث :و کانت الحیا أحیل» قرآن م گوید شیطان است ،این م گوید مار،
در بعض از روایتها هم داریم مار ،در بعض از روایات داریهم شهیطان م فیانهه رفهت در
شکم مار ،برای اینکه خدا نفهمد ،برای اینکه خدا نفهمد ،تورات هم همهین را م گویهد.
چون خدا شیطان را در بهشت راه نم داد ،برای اینکه خدا نفهمهد در تهورات داریهم و در
بعض روایات ،منتها صریح تورات بیشتر است ،شیطان رفت در شکم مار ،مار کهه اشهکال
ندارد برود داخل جنت ،مار رفت داخل جنت ،شروع کرد به گمراه کردن آدم و حوا.
روایت مار هم خودش مار است ،ما مار نداریم ،شیطان است ،قرآن مه گویهد شهیطان
است «و کانت الحیّا احیل جمیع الحیوانات البریا الت عمبها الربّ اإلله فقالهت لبمهرأة»
نه فقخ خدا فرموده است که از این شجره خیر و شر ن ورید ،حاال شیطان رفهت در شهکم
مار ،و آمده است م خواهد اینها را گمراه کند« .فقالت حیّا لبمرأة» حیّا زباندار بود ،حیّا
با مرأة صحبت کرد« .أحقًّا قال اهلل ال تْکال من کل شجر الجنا؟» خهدا حهق گفتهه اسهت؟
«فقالت المرأة لبحیّا من ثمر شجرة الجنا نْكل و أما ثمر الشجرة الت فه وسهخ الجنها
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فقال اهلل :ال تْكال منه و ال تمساه لئال تموتا» این جواب ایشان بود «فقالت الحیّا لبمهرأة
لن تموتا» خدا دروغ گفته است ،ن یر ،شما نم میرید و نمردند« .بل اهلل عالم انّه» ببینیهد
«بل اهلل عالم أنّه یوم تْکالن منه تنفتح أعینکما و تکونان کاهلل» قرآن ههم چنهین حرفه
که ندارد .تورات م گوید که شیطان که رفته است در شکم مار ،به آدم وحوا گفت :اینکه
خدا گفته است اگر شما ب ورید م میرید ،نم میرید ،ببکه اگر ب ورید مثل خهدا خواهیهد
شد .حاال بعد هم خدای تورات این را تصدیق م کند.
«عارفین ال یر و الشر» مثل خدا خیر و شر را م فهمید ،پس شما کهه دنبهال معرفهت
خیر و شر باید باشید طبعًا ،پس ب ورید که معرفت خیر و شر پیدا کنید .معبوم م شود که
شیطان تورات از خدای تورات عاقلتر است .این طور م شود دیگر.
«فرأت المرأه أنّ الشهجره جیّهده لألکهل و أنّهها بهجهاٌ لبعیهون ،و أنّ الشهجرة شههیاٌ
لبنظر» چشمها را هم باز م کند «فْخشت من ثمرها و أکبت ،و أعطت رجبها أیضهًا معهها
فْکل ،فانفتحت أعینهما و عبما أنّهما عریانان» مثل اینکه کور هم بودند ،چون بچه کهه
شبوار نداشته باشد ،م فهمد شبوار ندارد ،معبوم م شود بر حسب تورات آدم و حوا آنقدر
ب معرفت بودند ،چون شجره خیر و شر ن وردند نم دانستند عاری هستند ،ل ت هستند،
یعن آدم کور بود نم دید و حوا هم نم دید ،هی کدام نم دیدند ،اصالً خبر نداشتند.
 اگر اینها خیر و شر را نم دانستند ،پس از شجره خهوردن ههم نم توانسهت حهرامباشد.
 خیب اشکال است ،یعن آنقدر اشکال آن زیاد است که آدم گیج م شود. کس نبود که ل ت بودن اشکال داشته باشد. آدم و حوا بودند. ل ت بودن که اشکال ندارد. خدا بود ،چون اینجا دارد که خدا داشت در باغ بهشت راه م رفت و به دنبال آدم وحوا م گشت.
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