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رسالت (اثبات عدم خلیفة اهلل بودن انسان)

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
دنباله آنچه را که در تورات فعلی موجود است راجع بهه آدم (ع) ،از نه

تهورات

عرض میکنیم ،بعد راجع به آیاتی در قرآن شریف که مورد بحث و نظر است راجع به
سیئاتی که نسبت به انبیاء (ع) داده شده است ،از آدم تا خاتم انشهاءاهلل مهورد بحهث
قرار میگیرد.
ما در آیاتی که سفر تکوین المخلوقات ،دو و سه ،راجع به وضع آدم (ع) در جنت
صحبتهایی داشت ،مطالبی را خواندیم و عهرضههایی را عهرض کهردیم .در صصهحا
ثالث سفر تکوین المخلوقات دارد که «فانفتحت صعینهمها و علمها صنّهمها عریانهان» کهه
عرض کردم این شجرهای که قرآن شریف به عنوان شجره منهیه مقرر فرموده است کهه
«ال تَ ْقرَبا ههِِهِ الشهَّ جَرَ َ» 1و نفرمهوده اسهت کهه شهه شهجرهای اسهت ،البتهه در روایهات
گوناگون ده احتمال داده شده است ،ولکن «اسْكُتُوا عَمَّا سَكَتَ اللَّهُ» 2خدا که نفرمهوده
است شیست .ما شه داعی داریهم آیها مها معرفتهی بیشهتر از آنچهه کهه خداونهد ارا هه
فرموده است و در قرآن ذکهر کهرده اسهت ،میخهواهیم نهه ،همهان اسهت .مها در لفه
شجره ،هر شه فکر کنیم نه تفا به دست میآید ،نه رمان بهه دسهت مهیآیهد ،ده نهوع
احتمال است .آن را کاری نداریم.
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اما در تورات میگوید که این شجره معرفت خیر و شر بود که اشهکال بررگهی بهود
عرض کردیم ،که اگر این شجره منهیه شجره معرفت خیر و شر بود ،پس آدم و حوا که
نهی شدند از این شجره بخورند ،این نهی معنا ندارد؛ شون خیر و شهر نمهیفهمنهد ،و
حرام و حالل و این حرفها را نمیفهمند که اگر کسی نفهمد ،اصهال معرفهت خیهر و
شر نداشته باشد این معنا ندارد ،اشکاالتی بود که عرض کردیم.
حاال بعد میفرماید« :فخاطا صوراق تینٍ و صنعا ألنفسهما مآزر» قرآن میگوید کهه
«وَطَفِقَا یخْصِفَانِ عَلَیهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ» 1صحبت تین و این حرفها نیست ،حاال «و
صنعا ألنفسهما مآزر» برای خودشان با این برگ درخت انجیر ،شلوار درسهت کردنهد.
قرآن میفرماید که «وَطَفِقَا یخْصِفَانِ عَلَیهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ» خصف غیر از دوخهتن و
شلوار درست کردن و این حرفها است «و سمعا صوت الربّ اإلله ماشیًا فهی الجنّهة»
نردیک شدند که خود را بپوشانند به وسیله ورق جنت شون قبال لباس داشتند «ینْهرِعُ
عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِیرِیهُمَا سَوْآتِهِمَا» 2الی آخر در اینجا دارد که ههم نسهبت بهه آدم (ع)
مطالب غلطی در اینجا هست و هم بهدتر نسهبت بهه خداونهد متعهال .آیهه هشهتم« :و
سمعا»
 [سؤال] حاال این بحث دیگری است که اینجا که نباید بحث کنیم .ما فعال میخهواهیمببینیم تورات راجع به آدم شه گفته است ،آن یک بحث مفصلی اسهت کهه بهه عنهوان
موضوعی باید بحث شود.
«و سمعا صوت الرب» معلوم میشود که وقتی کهه ایهنهها از ایهن شهجره دانسهتنِ
نیک و بد خوردند ،عریان شدند ،قبل از اینکه خود را بپوشانند ،شون عریهان بودنهد،
فهمیدند عریان بودن بد است ،نیک و بد را از حاال تمییر دادند ،فهمیدند که بد است،
شون فهمیدند که بهد اسهت ،خهود را پنههان کردنهد ،کهه خهدا آنهها را نبینهد .تهورات
اینطور میگوید« :و سمعا صوت الربّ اإلله ماشیًا فی الجنّة عند هبوب ریهح النههار»
باد هم میآمد و شنیدند صدای خدا را که شه میگوید
« -ماشیًا فی الجنة»
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 بله ،در بهشت راه میرفت .البته این جنت ،همان جنت عدن نیست ،بهر خهالفتورات ،تورات میگوید جنت عدن که غلط است و عرض کردیم .این همهان بها  ،و از
همان با هایی سماوی و از کرات سماوی بوده است که قبل از برزخ و قبل از قیامت
این بوده است و هنوز هم مثال ممکن است باشد.
«و سمعا صوت الربّ اإلله ماشیًا فی الجنّة عند هبهوب ریهح النههار ،فاختبه آدم و
امرصته من وجه الربّ اإلله فهی وسهط شهجر الجنّهة» آنقهدر آدم را معهاذ اهلل بیشهعور
معرفی میکند که آدم با زنش شون از آن درخهت خوردنهد و معرفهت خیهر و شرشهان
حاصل شد و فهمیدند عورت شیست ،مخفی شدند تا خدا عورت آنها را نبیند ،انگار
خدا از زیر نمیبیند .اگر کسی لباس بپوشد خدا از زیر نمیبیند.
«فنادی الربّ اإلله آدم» خب این بدتر ،که تورات نسبت به اینها آنقدر بیمعرفتی
نشان میدهند که اینهها خودشهان را پنههان کردنهد تها خهدا نبینهد ،از آن طهرف ههم
«فنادی الرب اإلله آدم و قال له :صین انت » مثل اینکه او را گم کرده است .مهیگویهد
تو کجایی
«فقال سمعت صهوتک فهی الجنهة فخشهیت ألنّهی عریهانٌ فاختبه ت» صهدای تهو را
شنیدم ،خودم را مخفی کردم کهه مهرا نبینهی «فقهال مهن صعلمهک انّهک عریهان» یعنهی
اینقدر بیشعور بودند ،این درخت معرفت خیر و شر ،اینطور بوده است که حتهی بهه
اندازه بچه سه ساله هم نمیفهمیدند که عورت بیرون باشد ،مثال این خوب نیست.
«فقال من اعلمک انّک عریان هل صکلهتَ مهن الشهجر التهی صوصهیتکَ صن ال ت کهل
منها فقال آدم :المرص التي جعلتها معي هي صعطتني من الشجر ف كلت» او مرا فریب
داد «فقال الرب اإلله للمرص  :ما هِا الِي فعلت فقالت المرص  :الحیهة غرّتنهي ف كلهت»
این هم یک دروغی که قبال عرض کردیم «فقال الربّ اإللهه للحیّهة ألنه فعلهت ههِا،
ملعونةٌ صنت من جمیع البها م و من جمیع وحوش البریة» قرآن میگوید شهیطان ،ایهن
میگوید که مار ،مار ملعون شد بهرای اینکهه جنهاب آدم و حهوا را فریهب داده اسهت.
عجیب است ،بعضی وقتها غلط گیری باید کرد ،بعضهی وقهتهها صهحیح گیهری ،مها
اینجا باید صحیحگیری بکنیم ،بگردیم ببینیم صحیح دارد یا نه
 آن قسمتی که میگوید حوا آدم را فریب داد ،این هم غلط است نه ،مقداری از آن درسهت اسهت ،روی ههم رفتهه داریهم عهرض مهیکنهیم« .علهبطن تسعین وترابًا ت كلین كل صیام حیات » این گرارشی که من این را عمدًا خواندم
برای این جهت که بعد در مقارنات کلی عرض میکنیم.
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 معموال در جاهایی که انجیل یا تورات تحریف میشود یک داعی هست ،اینجاداعی بر شیست
 خراب کردن شهریعت اسهت .کسهانی کهه ایهن را تحریهف کردنهد کمها اینکهه درتحریفاتی که در روایت ما هست .اشخاصی هستند با اسالم مخهالف هسهتند ،یههودی
بوده است به صورت مسلمان آمده است ،مسیحی بوده است به صورت مسلمان آمده
است ،برای اینکه شریعت ما را خراب کند ،همهانطهور کهه شهریعت خودشهان خهراب
شده است ،تورات آنها ،انجیل آنهها ،اخبهار آنهها ،یها روی عمهد یها روی حماقهت،
بعضی روی عمد است بعضی روی حماقت ،مثل قضیه دوستی خاله خرسهه ،نسهبت-
هایی که به حضرت رسول اهلل (ص) داده شده اسهت و بهه امیرالمهؤمنین و ا مهه داده
شده است که نه تنها با عصمت آنها ،بلکه بها عهدالت آنهها ،بها ایمهان عهادی آنهها
مخالف است و بعضی از احمقها میپِیرند به عنوان معجره ،این همان است دیگر.
خب حاال در مقایسه صولی در کتابی که جمعیة المرسلین األمهریکن نوشهتهانهد ،و
خیلی مفصل است به نام «الهدی» ،اعتراضاتی بر قرآن در مقارنه بین قرآن و تورات و
انجیل دارند .از جمله اعتراض که مهیگوینهد :اگهر آدم از درخهت معرفهت نیهک و بهد
خورد -بر حسب تورات -و گناه کرد ،امها گنهاه آدمِ قهرآن بیشهتر اسهت؛ شهون نسهبت
شرک به او داده شده است .بله در آیه طه هم «وَ عَصَ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى» 1بسیار خهوب،
در تورات هم هست ،اما در تورات دیگر نسبت شرک به او داده نشده است.
ما عرض میکنیم اوال و ثانیًا ،اوال در تهورات نسهبت شهرک ههم بهه آدم داده شهده
است ،نه از زبان آدم بلکه از کالم خهدا کهه قهبال خوانهدیم ،مبهادا آدم و حهوا از ایهن
شجره بخورند و مانند یکی از ما خدایان گردند ،اینکه بدتر اسهت .اگهر معهاذ اهلل آدم
مشرک شود بدتر است یا خداوند اقرار کند که ما شندتا هستیم و فعال من دارم آدم را
بحث میکنم .اگر آدم از درخت معرفت خیر و شر بخورد معرفت پیدا مهیکنهد ،وقتهی
معرفت پیدا کرد او مانند یکی از ما خدایان خواهد شهد .ایهن دو اشهکال اسهت :یکهی
اینکه خدا شندتا است ،و دیگر آدم و حوا هم با خوردن ثمره درخت معرفهت خیهر و
شر از خدایان خواهند شد .و بعدًا وقتهی مها بهه آیهه اعهراف مراجعهه مهیکنیم ،اصهال
نسبت شرک به آدم (ع) نیست که این بحث آخر خواهد بود.
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این بحث اول تمام .قرآن شریف در دو بعد نسبت به آدم (ع) بحث دارد در ابعهاد
اصلی .بُعد اول آیات خالفة االرض که دنبالهاش «وَعَلَّمَ آدَمَ الْ َسهْ مَاءَ كُلَّهَها» 1کهه ایهن
قبل از رسالت است .بُعد دوم «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَ آدَمَ وَ نُوحًا وَ آلَ إِبْرَاهِیمَ وَ آلَ عِمْهرَانَ
عَلَ الْعَالَمِینَ» 2که بحث کردیم که اصطفاء رسالت است .بعد سوم آیه بقره و آیه طهه
که «فَإِمَّا ی ْتِینَّكُمْ مِنِّي هُدًى»« 3فَالَ یَضِلُّ وَ الَ یَشْقَ » 4در طه« ،فَلَا خَهوْفٌ عَلَهیهِمْ وَ لَها
هُمْ یحْرَنُونَ» 5در سوره بقره ،اینها هست .ما در ابعاد دیگر مقداری بحث کهردیم ،در
بحث خالفة االرض باید مقداری صحبت کنیم .ظاهرًا در صفحه  297است.
 .279 در اینجا بحث خالفة االرض است ،و با کمال ت سف نه تنها کوشکهایی و نههتنها متوسطهایی ،بلکه بررگانی وقتی به آیات خالفة االرض آدم (ع) میرسند ،همهه
شما داشته باشید ،اینها خالفة االرض آدم را به معنای خالفة اهلل معنا میکنند.
اگر آن کسی کهه در سهلک روحهانیون نیسهت ،امها اطالعهات اسهالمی و علمهی و
تاریخی و شه و شه دارد ،تقسیم مهیکنهد مهیگویهد آدم دو بخهش اسهت :یهک بخهش
طینی و خاکی و لجنی ،و یک بخش الهی که رو اهلل است ،خلیفة اهلل است ،روحش
رو الهی است ،جانشین خدا است ،آن طرف اینطور حرف میزنند .در طرف ما کهه
حوزهدیده هستیم و درسخوانده هستیم و نویسنده هستیم و مطالعهکننده هستیم ،اگر
این بحث بخواهد تبلور پیدا کند ،دنباله همان مطلب با شهره دیگری میآیهد کهه آدم
خلیفة اهلل است فی االرض ،جانشین خود خهدا اسهت ،و ایهن حهرف از حوزهدیهدههها
عجیب است ،خیر عجیب نیست ،شرا عجیهب باشهد مگهر در حهوزههها معهارف الههی
بحث میشود اگر در حوزهها معارف الهی بهر محهور قهرآن بحهث مهیشهد ،آن وقهت
عجیب بود که یک شخ

درسخوانهده عالمشهده نویسهنده مفکّهر کهه بهر او حسهاب

میشود ،حتی روی سرفههای او حساب میشود و شاپ میکنند .این بگویهد کهه آدم
جانشین خود خدا است ،اما وقتی که حوزههای ما حوزههای معهارف قرآنهی نیسهت،
در حوزههای ما مطالب دیگری است ،تکرار نمیکنم.
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شون روی معارف قرآنی به صورت اصل بحث نشده است ،حتی به انهدازهای کهه
در صنموذج ما بحث میکنیم ،در کبری منطق بحث میکنیم ،در ضَرَبَ بحث میکنهیم،
پدرش که بوده است ،مادرش که بوده است ،اصلش شه بوده اسهت ،فهرعش شهه بهوده
است ،شند صیغه دارد ،شند شیر دارد ،اینها را ما در آیات قهرآن اصهال بحهث نمهی-
کنیم ،شون بحث نمیکنیم ،بنابراین اگر بعضی از نویسندگان ما که ممتاز هم هسهتند
مطالعههه هههم زیههاد دارنههد ،فکههر هههم زیههاد کردنههد ،و نههه از نظههر حههوزهای ،از نظههر
خودساختگی ،اینها مطالبی دارند ،مع ذلک نگاه کنید در اینجا منحرف مهیشهوند،
بحث خالفة اهلل که اینطور خیال بشود ،آن دکتر از آن طهرف بها آن کتابهها ،و ایهن
آیت اهلل از این طرف با آیت اهللهایش ،در گفتنها و نوشتنها که آدم خلیفة اهلل یعنی
جانشین خود خدا اسهت ،یعنهی «صنّ اآلدم األول ،جهدّنا األوّل خلیفهةٌ لربّنها سهبحانه و
تعالی یخلفه بالربوبیة یخلفه فی األلوهیة فی البند الثانی صو البنود األخری» ایهنطهور
مثال خیال میشود .اینها به شه استدالل میکنند
«فی کل القرآن ال نجد صنّ ربّنا سبحانه و تعالی یقول لواحدٍ من االنبیهاء و لهو مهن
کبار األنبیاء صنّه خلیفتی» نداریم ،حتی اگر داشتیم معنا نداشت ،خلیفتی نداریم« .وَ إِ ْذ
قَالَ رَبُّ َ لِ ْلمَلَا ِكَةِ» آیه را مالحظه کنیهد ،آیهه  .30اآلیهة الثالثهون مجلهد االول «وَ إِذْ
قَالَ رَبُّ َ لِ ْلمَلَا ِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْ َرْضِ خَلِیفَة» خلیفتی ندارد« .قَهالُوا ص َتَجْعَهلُ فِیهَها
مَنْ یفْسِدُ فِیهَا وَ یسْفِ ُ الدِّمَاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَ َ قَالَ إِنِّي صَعْلَمُ مَا لَها
تَعْلَمُونَ»« .خَلِیفَة» است ،خلیفتی نیست .زمینهه آیهه را در نظهر بگیهریم .احیانهًا آیهات
مقدسات قرآن خطاب به مکلفین است کال ،احیانًا به مسلمین اسهت کهال ،احیانهًا بهه
مومنین است کال ،احیانًا به ربانیین اسهت کهال ،ربهانیین اههل اسهالم یها اههل کتهاب،
احیانًا خطاب به نبیین است «یا صَیُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّیِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالِحًا إِنِّي بِما
تَعْمَلُونَ عَلیمٌ» 1احیانًا خطاب به شخ

خاتم النبیین (ص) است ،فرق نمیکند

«اذا کان مخاطبک شهخ ٌ عهادی طبعهًا خطابهک خطهاب عهادی یفهمهه االنسهان
العادی ،و لو فی عمق ،و لکن اذا کان مخاطبک عالمًا ،خطابک خطهاب العلهم تواجهه
العالم ،اذا کان مخاطب ربک سبحانه و تعالی خطابک خطاب یناسهب الهربّ» مراتهب
فرق میکند .اگر شما برای یک عده دهاتی منبر میروید ،مسا ل عهادی را مهیگوییهد،
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اما اگر برای یک عده فضال منبر میرویهد طبعهًا مطالهب بهاالتر اسهت ،اگهر در حضهور
اساتید بخواهید صحبت کنید یا باید صحبت نکنید یا خیلی باید فکر کنید.
حاال این تقسیم را در قرآن در نظر بگیریهد ،قهرآن شهریف «هُهدًى لِلنَّهاسِ» اسهت و
«بَینَاتٍ مِنَ اْلهُدَى وَ اْلفُرْقَانِ» 1است و غیره .درست است .و تمام آن هم همهکس فههم
است در سطح و ظاهرش ،اعماق آن مراحلی دارد که باید آن مراحل را طی کرد ،امها
در سطح آن بحث میکنیم.
در سطح داللت لفظی ترجمهای مطهابَقی ایهن قهرآن شهریف خطابهاتی بهه مراتهب
دارد ،در سطحهای دیگر که معلوم ،در سطح ت ویلی ،ت ویل خاص به رسول اهلل (ص)
است در بُعد اول؛ و ا مهه معصهومین (ع) در بُعهد دوم کهه مهتعلّم از رسهول اهلل (ص)
هستند .در بعد اشارات و لطایف و حقایق را ما بحث نمهیکنهیم ،مها در بعهد اول بهه
فرموده امیرالمؤمنین (ع)« :إِنَّ كِتَابَ اللَّهِ عَلَه صَرْبَعَهةِ ص َْشهیَاءَ عَلَه الْعِبَهارَ ِ وَ اْلإِشهَ ارَ ِ وَ
اللَّطَا ِفِ وَ الْحَقَا ِقِ فَالْعِبَارَ ُ لِلْعَوَامِّ وَ اْلإِشَارَ ُ لِلْخَوَاصِّ وَ اللَّطَا ِفُ لِلْ َوْلِیَهاءِ وَ الْحَقَها ِقُ
لِلْ َنْبِیَاءِ» 2میگویند قاچ زین را بگیر ،اسبسواری پیشکش! ما میخواهیم عوام باشهیم،
عوام مسلمانها از نظر امیرالمؤمنین (ع) کسی است که ترجمه تحت الفظهی قهرآن را
بداند «العبار قبل االشار ال قبل المعنا ،إنّما طعن العبهار المعنهی التحهت اللفظهی».
این را بارها عرض کردیم.
این مطلب را فراموش نکنید .خداوند در اینجا «إِ ْذ قَهالَ رَبُّه َ لِلْمَلَا ِكَهةِ» خهدا دو
مخاطب دارد ،یکی رسول اهلل (ص) و یکی کل مال که ،با مال که بعد صحبت میکند
«وَ إِ ْذ قَالَ رَبُّ َ لِ ْلمَلَا ِكَةِ» «رَبُّ َ» شه کسی است مهن و شهما هسهتیم شهخ

خهاتم

النبیین (ص) او مخاطب است .پس مطلب ،مطلبی است که مناسب فههم او اسهت ،مها
هم میتوانیم بفهمیم ،اما اگر بها نهوع مها سهخن مهیفرمهود ،دقتهی داشهتیم و دریافهت
میکردیم ،اما وقتی با خاتم النبیین (ص) صحبت میکند ما باید مدام فکر کنیم دقت
کنیم ،خودمان را تجرید کنیم ،فکرمان را منور کنیم ،تها اینکهه برسهیم بهه آن جریهان
فهم خاتم النبیین (ص) ،اینطور نیست که نتوانیم بفهمیم ،میتوانیم اما «إِ ْذ قَالَ رَبُّ َ
لِ ْلمَلَا ِكَةِ» ربک اسهت رب العهالمین نیسهت «التربیهة القمّهة المحمدیهة علهی االطهالق
المنقطعة النظیر فی کل العالمین هنا هی المقصود «إِ ْذ قَالَ رَبُّ َ لِ ْلمَلَا ِكَةِ» المال کة
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جمعٌ محلّی بالالم فالمقصود کل مال کهة اهلل ،و کهل مال کهة اهلل معصهومین مها دون
عصمة الرسول محمد (ص)».
پس دو بعد از عصمت اینجا مورد خطاب است :بُعد اول عصمت که عصمت علیا
است ،عصمت رسول اهلل (ص) است و بعد دوم ،دوم نمیگهوییم ،بعهدهای بعهدی ،کهه
ا مه هم باالتر از مال که هستند قطعًا ،بدون شک ،از بقیه رسل هم بهاالتر هسهتند ،از
بقیه انبیاء هم باالتر هستند ،آن بحث دیگری است.
«وَ إِ ْذ قَالَ رَبُّ َ لِ ْلمَلَا ِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْ َرْضِ خَلِیفَة» پس ما باید فهم رسول اهلل
را مناط بگیریم ،نه فهم دهاتیها را ،اشخاصی که وارد نیستند ،خداوند فرمود که من
جانشینی ،تا میگویند جانشین ،مهیگوینهد جانشهین خهودش ،دیگهر حهواس او جمهع
نیست ،خدا که نمیشود جانشین داشته باشد .اصال خلیفه «الخلیفة مِکّرها خلیف و
المؤنث خلیفة و التاء لیست تاء الت نیث تاء المبالغهة ،مهن یخلهف خالفهة بتیهة قطعیهة
تناسب المستخلف عنه» تای خلیفه تای مبالغه اسهت ،ت نیهث نیسهت ،مگهر آدم مؤنهث
بود مگر آدم که به عنوان خلیفه فی االرض مقرر شده است ،مگهر مؤنهث اسهت شهرا
تاء تانیث بیاید این تاء ،تاء مبالغه است ،مثل تاء عالمة ،تاء بصیر «بَلِ اْلإِنْسهَ انُ عَلَه
نَفْسِهِ بَصِیرَ ٌ * وَ لَوْ صَلْقَ مَعَاذِیرَهُ» 1آقایان اینجا گیر کردند که در این بصیر شرا تاء،
تاء تانیث است.
«بعضهم یقولون« :بَلِ اْلإِنْسَانُ عَلَ نَفْسِهِ بَصِیرَ ٌ» بصیر مؤنهث باعتبهارٍ مهن نفهس
نقول هِا خالف األدب العربی» «بَلِ اْلإِنْسَانُ» ،ایهن اسهم اسهت« ،عَلَه نَفْسهِ هِ جهار» و
مجرور« ،بَصِیرَ ٌ» خبر است ،خبر مشتق است «و الخبر إذا کهان مشهتقًا یتحمهل ضهمیر
المبتدص» «بَلِ اْلإِنْسَانُ عَلَ نَفْسِهِ» شرا بصیر نفرمود «بَصِیرَ ٌ» این تاء ،تاء مبالغه است،
تاء تانیث نیست .آقایان به این طرف و آن طرف مهیزننهد کهه ایهن تهاء کهه تهاء تانیهث
است ،شرا ت نیث است انسان که مؤنث نیست ،میگوییم نخیر ،تهاء ،تهاء مبالغهه اسهت
مثل «وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ»« 2النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ» این تاء مبالغه است تاء ت نیث
نیست که بگویید زنهایی که فوت میکردند در نخها ،پیغمبهر را سهحر کردنهد کهه در
روایات سنیها داریم که «كَانَ النَّبِيُّ یَرَى صَنَّهُ یُجَهامِعُ وَ لَها یُجَهامِعُ»« 3و کهان یهری انّهه
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یمشی و ال یمشی» اینها غلط است ،غلط اندر غلط است این «وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي
الْعُقَدِ» «نفاثات جمعُ النفاثة ،و نفاثة مِکرها نفّاث ،نفاث الِی ینفث کثیرًا و النفاثة –
ما التی -الِی ینفث اکثر» عقدههای خیر را فوت میکند بهاز کنهد ،عقهدهههای شهر را
فوت میکند محکم کند ،خیر را از بین ببرد با قدرت ،و شر را محکمتهر کنهد .عهدهای
هستند که عقدههای خیر دارند خیلی محکم نیست ،باز مهیکنهد ،عهدهای هسهتند کهه
عقدههای شر دارند محکم میکند «النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ» هم الهِین یَنفثهون و ینفخهون
بمختلف الحِیَل و المحاوالت فی عُقهد الخیهر لیُفکّوهها و فهی عُقهد الشهرّ لیحکّموهها»
اصل کار شیطان است ،کار ریر نمیکند ،میخ را تکان میدهد .حهاال ایهنهها را مثهال
عرض کردم.
«وَ إِذْ قَالَ رَبُّ َ لِ ْلمَلَا ِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْ َرْضِ خَلِیفَة» تاء تانیث نیست تاء ،مبالغه
است« .یعنی مَن یَخلف مَن صرفه خالفة قویة تامة» حاال بهرای خلیفهه شطهور اسهت
اصال خلیفه کیست «خلیف من یخلف غیره ما یخلف غیره مَن یخلف غیره» یک قبل
داریم ،یک دنبال او داریم ،حاال دو کس اینجا از نظهر خالفهت مهورد بحهث هسهتند:
«المستخلف عنه و الِی یخلفه ،فال بدّ مِن المجانسة و السنخیة کونًا و کیانًا و عمهال
و دورًا فیما یُری» آیا میشود که سیوطی خلیفه تبصر الفقهاء باشد میشهود تبصهر
الفقهاء خلیفه اسفار باشد اینها ربطی به هم ندارند ،هر دو کتاب هسهتند .مناسهبت
دارد .کسی که شایستگی امام جماعت دارد ،میشود جانشین شما شود یا شما صعدل
از او هستید یا او اعدلتر از شما ،یا ههر دو عهادل هسهتید ،ولهی بهاالخره ههر دو بایهد
عادل باشید ،و شایستگی امام جماعهت ،نمهیشهود زن بهه جهای امهام جماعهت باشهد
مردها به او اقتدا کنند ،اینجا تناسب شرط است .در خلیفه و مستخلف عنه تناسباتی
شرط است ،تناسب ذاتی ،مجرد خلیفه مادّه نمیتواند باشد ،مادّه خلیفه مجهرد نمهی-
تواند باشد ،او ازلیت دارد و ابدیت دارد ،این حدوث دارد .و همچنین بُعد دوم ،کاری
که از مستخلف عنه برمیآید باید از خلیفه بربیاید تا جای او بنشیند ،اگر کاری که از
مستخلف عنه برمیآید ،اصال از خلیفه برنیاید ،خلیفه یعنی شه یا باید بهتر از او ،یا
مساوی با او یا کمتر از او ،گاهی اوقات خلیفه امام جماعهت بررگتهر از او اسهت ،گهاه
مانند او است ،گاه پایینتر از او است ،اما اصال شایستگی امام جماعت نداشته باشهد،
این یعنی شه فاسق است شنین است شنان است ،اصال شایستگی نه عرفًا ،نهه شهرعًا
برای امام جماعت ندارد «فال بد فی الخالفة من تناسب ،من رباط بین المستخلف عنه
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و الِی یخلفهه و مهن ذلهک الربهاط الشهغل الهِی یهراد الفعالیهة التهی تهراد القابلیهة و
الفاعلیة اللتان ترادان من هِه الخلیفة».
یا باید مستخلف عنه ،این بُعد اول که باید سهنخیت داشهته باشهد ،مسهتخلف عنهه
بمیرد کسی جای او بیاید یا از موقعیت بیفتد کسی به جای او بیاید .مادامی کهه ایهن
امام جمعه نمرده است که امام جمعه تعیین نمیکنند و اگر زنده است مهادامی کهه از
قابلیت امامت جمعه نیفتاده است که امام جمعه تعیهین نمهیکننهد .البتهه دوتها ،سههتا
مطلب دیگری است خلیفه نیست ،ولکهن وقتهی ایهن شهخ

امهام جمعهه اسهت ،امهام

جمعه معین منصوب است در فالنجا ،جانشین برای او میآورند ،گاهی وقت نهدارد،
آقای فالن امام جمعه رسمی تههران همیشهه نمهیشهود ،آقهای فهالن یهک روز ،آقهای
دیگری یک روز ،شون نمیرسد ،شون نمیرسد این سمت پخش میشود .در تمام این
مراحل «خالفة االنسان صو صیّ نبیٍّ من صولی العرم من الرسل عن ربنّا سبحانه و تعهالی
من المستحیل» خدا میمیرد که یک جانشهین بگهِارد کهار خهدا را کسهی مهیتوانهد
انجام بدهد کار خدا را« ،ربوبیة اهلل تخت
به ،صفاته تخصت

باهلل الوهیته تخت

به ،ربوبیتهه تخهت

به ،فاعلیاته و قابلیاته ألعلهی درجهات القهدر و العلمیهة تخهت

به».
 استعمار خلق. یعنی شه خدا میتواند استعمار خلق بکند. استعمار خدا غیر از استمعار ما است ،ولیکن کار خودش را واگِار نکرده است.خداوند کار خود را به ما واگِار نکرده است ،کار خودش خلق ارض اسهت ،و قهدرت
دادن و غیره .و کاری که به ما واگهِار کهرده اسهت ،و لهِا در ارض یهک جنگهلههایی
داریم خدا درست کرده است ،ولی کارهایی را هم ما باید بکنیم ولی کار ما غیهر کهار
خدا است .خدایی که جنگل درست کرده است آن مقهدمات و مهؤخرات و شهروطاتی
که ما داریم او اصال ندارد؛ برای این که اگر داشته باشد ،این قدرت نیست عجر است.
ما در عمق مطلب داریم بحث میکنیم فعال.
 یعنی افعالی هست که هم خدا میتواند انجام بدهد هم انسان از نظر لف فعل بله ،ولی عمق فعل اینطور نیست .لف فعل ،مثال فهرض کنیهدکه «اهلل عالم صنا عالم ،اهلل بصیر صنا بصیر ،اهلل قادر صنا قادر» ولی در لف شرکت است.
«اهلل موجود و صنا موجود» در لف شرکت دارد در معنها نهه ،اصهال معنهای او ازلیهت و
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النهایت است ،ارتباط به ما ندارد ،و لِا «فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّ َ» 1این بعهد را شهما داریهد،
تسبیح به تنهایی کافی نیست ،حمد به تنهایی کافی نیست ،سبّح «علینا صن ننفی کافة
الممکنات ذاتیة و صفاتیة و افعالیة عن ربنا هِه صفة سبیلة إلی ربنا و علینا صن ننفی
عن ذواتنا ذات الربّ صفاتنا صفات الربّ ،صفعالنا صفعال الربّ باینٌ عن خلقهه و خلقهه
باینٌ عنه» این در بحث توحید گِشت و ما تکهرار نمهیکنهیم ،فقهط اشهارهای بهود کهه
ایشان کردند ما هم توضیح دادیم.
 ا مه و انبیاء کارهای خدایی میکنند کارهای خدایی نه. مرده را زنده میکنند. بلههه ،مههرده را کههه وقتههی پیغمبههر اراده میکنههد زنههده بشههود «وَ إِذْ تُخْهرِجُ اْلمَهوْتبِإِذْني» 2اراده است .اگر خدا اراده نکند مرده را هیچ پیغمبری نمیتواند زنده کند .این
را در بحث معجرات باید بحث کنیم .این طلب شما باشد در بحث معجرات .کار ،کار
الهی است.
 اینجایی که بیعت پیغمبر را با بیعت خدا یکی میکند. «إِنَّ الَِّینَ یُبایِعُونَ َ إِنَّما یُبایِعُونَ اللَّهَ» 3شرا «ألنّک رسول اهلل» .فرستاده اسهت.اگر نامه منِ نامهرسان را کسی بگیرد ،نامه مرسِل را گرفته است به این معنها اسهت ،و
إال «إِنْ صَْنتَ إِالَّ نَِیرٌ» 4وکیل نیست ،در کل قهرآن مالحظهه کنیهد ،نسهبت بهه رسهل مها
رسول داریم« ،بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یُوح إِلَيَّ» 5این هم رسالت است .اما وکیهل نهداریم؛ نا هب
نداریم؛ خلیفه نداریم ،هیچ کدام از این تعابیر در کل قرآن نسبت بهه انبیهای بررگهوار
برای خداوند اصال ذکر نشده است .البته مقام عظیم اینها این است که خداوند برای
اثبات رسالت خاتم النبیین از جمله کارهایی که میکند ،فرمود :تو اشاره کن من قمر
را منشق میکنم .مقارن با اشاره رسول اهلل قمهر منشهق مهیشهود .ایهن افتخهار اسهت،
یعنی اثبات میکند که این پیغمبر ارتباط خاص دارد .و إال اگر تمام دنیا جمع شهوند،
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هر قدرتی دارند مصرف کنند یک سهتاره کهور را ههم نمهیتواننهد منشهق کننهد .و لهِا
آیاتی که در قرآن شریف نسبت به معجرات انبیاء دارد ،تمام این آیات ایهن مطلهب را
ثابت میکند که علمش فقهط مخصهوص خهدا اسهت و قهدرتش فقهط مخصهوص خهدا
است .اینها وسیله برای رساندن پیام حق هستند در بُعد وحهی ،و در بعهد رسهالتی و
در بعد اثبات رسهالت معجهرات ایهنهها اثبهات الوهیهت کهه نمهیکنهد ،اثبهات رسهالت
میکند؛ شون اگر کارشهان کهار خهدا بهود و کهار خهدا را خودشهان مهیکردنهد اثبهات
الوهیت بود ،خیر .اینها کاری را انجام میدهند که جر خدا نمیتواند انجام بدهد ،و
شون جر خدا نمیتواند انجام بدهد و مردم میدانند که این شخ

کهه خهدا نیسهت،

پس اینکه توانست این کار را با اشاره انجام بدههد ،پهس خداونهد او را ت ییهد خهاص
کرده است روی حساب خاص ،که این کار با اشاره او انجام شده است و إال معجرات
که اینها را اله نمیکند و اثبات الوهیهت نمهیکنهد ،اثبهات رسهالة اهلل اسهت کهه ایهن
اختصاص به انبیاءاهلل دارد.
 شه اشکالی دارد به اذن اهلل انسان خلیفة اهلل در زمین باشد حاال این را داریم بحث میکنیم ،امروز در خدمت شما هستیم.ختُ فیهِ مِنْ رُوحي».
 -جایی که اشتباه میکند ،آنجایی است که میگوید« :وَ نَفَ ْ

1

 آنها را هم بحث میکنیم .ببینید خلیفة اهلل را ما کهال بحهث مهیکنهیم .از نظهرادبی مضاف و مضافالیه شند گونه اسهت :گهاه مهیگهوییم «نفسهی» ،گهاه مهیگهوییم
«یدی» ،گاه میگوییم «بیتی» «مالبسی» همه یک نوع است آیا همیشهه مضهاف عهین
مضافالیه است «نفسی» بعضی وقتها .آیا همیشه مضاف بعض مضهافالیه اسهت
«یدی» خیر «مالبسی»« ،اوالدی»« ،صنایعی»« ،بیتی» ما شهار ،پنج نوع اضافه داریهم.
در اضافه صرف النسبة کافی است یا نه منتها نسبتها فرق میکند .گاه نسهبت صهد
درصد است «نفسی» من خودم هستم صد درصد ،نه کم دارد نه زیاد ،گاه اضافه صد
درصد نیست ،درصد است «یدی» «روحی» «جسمی» «رصسی» این درصد است دیگهر.
گاه نه صد درصد است نه درصد ،حتی یک درصد هم نیست «بیتی» ،بیت از من تولد
نیافته است ،من هم از بیت تولد نیافتم ،ههر دو ههم از غیهر نیسهتیم ،بیهت هسهتیم .آن
وقت در مرحله سوم ،گاه در مرحله سهوم کهه نهه صهد درصهد مضهاف از مضهافالیهه
است ،نه درصدی مضاف از مضافٌالیه است ولکن یک سهنخ هسهتند ،مهن اگهر گفهتم
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«بیتی» بیت و من هر دو مادّه هستیم ،جسم هستیم ،و هر دو از یک سنخ هستیم .گهاه
مرحله شهارم است .یعنی مضافٌالیه با مضاف تباین ذاتهی دارنهد نهه تنهاقض ،تبهاین
ذاتی دارند ،خالق و مخلوق اینطور هستند« .خهارجٌ عهن خلقهه و بهاینٌ عهن خلقهه و
خلقه باینٌ منه» «لَا خَلْقُهُ فِیهِ وَ لَا هُوَ فِي خَلْقِهِ» 1آنچه خدا هست ،ما نیستیم و آنچهه
ما هستیم ،خدا نیست .خداوند در بعد ذات و صفات و افعال ،ذات و صفات سلبیه ما
است ،و ما در بعد ذات و صفات و افعال ،ذات و صفات سلبیه خدا هستیم «باینٌ عن
خلقه و خلقه باینٌ منه»« ،لَا خَلْقُهُ فِیهِ وَ لَا هُوَ فِي خَلْقِهِ»« ،لَیْسَ كَمِ ْثلِهِ شَيْءٌ» 2یک در
میلیارد و یک در بینهایت هم مشابهتی در مثلث ذات و صفات و افعال بهین خهدا و
خلق نیست.
این در فلسفه الهی است البتهه ،نهه در فلسهفه معمهولی ،در فلسهفهای کهه از قهرآن
شریف ما استفاده میکنیم و از سنت مبارک محمدیه (ص) .این مطلب را ما در بهاب
توحید بحث کردیم.
حاال ،مضاف و مضافالیه را یک نوع نمیشود حساب کهرد کهه وقتهی شیهری بهه
شیری اضافه شد ،باید سنخیت داشته باشند ،نه ،یک بعهدش ایهن اسهت کهه عهین ههم
هستند صد درصد ،نفس ،یک بعد این است که درصد است «یدی» ،یک بعد این است
که نه اول است ،نه دوم ،بلهه سهنخیت دارنهد ،ولهی ایهن جهدا اسهت آن ههم جداسهت
«بیتی» کِا و کِا وکِا .بُعد شهارم داریم ،بعد شههارم در خلهق نیسهت ،بهین خهالق و
خلق است عبدی ،روحی ،خلقی ،بیتی و غیره ،حتی خلیفتی .در اینجا مضاف که به
مضافالیه نسبت داده میشود نسبة الخالق الی المخلوق است ،مگر اینطهور نیسهت
بله ،اگر خدا بفرماید «ذاتی» خودش« ،علمی» خودش« ،قهدرتی» خهودش اسهت ،فعهل
نسبت به خودش مثال «خالقیتی» ،اما اگر شیری نسبت به خودش بدهد که نمهیشهود
در ذات او باشد و از ذات او صادر نمیتواند بشود ،بلکه فقط مخلوق میتواند باشد،
در اینجا بعد اول ،بعد دوم ،بعد سوم از بین میرود .بعد اول عین او ،هیچ شیر عهین
خدا نیست ،بعد دوم ،خدا بعض او است ،غلط است ،هیچ شیر بعض خدا نیسهت ،بعهد
سوم ،شیری که به خدا نسهبت داده شهده اسهت کهه مهثال «رو اهلل» یها «بیهت اهلل» یها
ختُ فیهِ مِنْ رُوحي» بعد سوم ،اینها مسانخت دارند ،ولی این از او نیست ،ایهن از
«نَفَ ْ
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او نیست ،توالد در کار نیست ،زید و عمرو با هم نه به پدری میرسند و نه به مادری،
توالد نیست ولی همسنخ هستند .این بعد سوم در حق سهبحانه و تعهالی نیسهت ،بعهد
شهارم است .اینکه خداونهد وقتهی میفرمایهد کهه «سهماواتی ،ارضهی ،عبهدی ،بیتهی،
روحی» ما باید مضاف و مضافالیه را حساب کنیم ،آیا میشود مضافالیه با مضاف
سنخیت داشته باشند در خدا و خلق که اینطور نیست ،آیها مهیشهود مضهاف بعهض
مضافالیه باشد ،با خدا و خلق که اینطور نیست ،آیا میشود مضاف عهین مضهاف-
الیه شود اضافه شیء به نفس ،خلق خدا با خدا اینطور اسهت ،بلهه «نفسهی» درسهت
است .عیسی (ع) عرض کرد« :تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا صَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ َ إِنَّ َ صَْنتَ عَلَّهامُ
الْغُیوبِ» 1حاال حتی اگر خلیفتی در کار بود.
 در بُعد سوم وقتی میگوید «مخلوقی» یعنی مخلوقی که تعلق به من دارد. شه تعلقی مثل بیتی ،بیتی که به من تعلق دارد. ما همین را داریم میگوییم .منتهاشه تعلقی آیا تعلق یعنی از سهنخ مهن اسهت،بعض من است
 [سؤال] سنخیت دارد ،زید با شما سنخیت دارد ،شما جسم هستید ،او ههم جسهم اسهت،ولکن «خلقی» خلق ،غیر خالق است صد درصد.
 بعضی اوقات تشریف است. تشریف هم بعضی وقتها درست است ،بعضی وقتها درست نیست .مهثال ایهنبحث را با مسیحیها داریم .یکی از حرفهای مسهیحیهها ایهن اسهت کهه مهیگوینهد
مسیح ابن اهلل است ،شرا برای اینکه خداوند مسیح را بدون پدر آفریهد ،فقهط مهادر،
پس مسیح خیلی به خدا نردیک است ،از این جهت گفت« :ابنی».
ما شند جواب داریم .قبال عرض کردم ،اآلن هم عرض مهیکهنم .یکهی اینکهه مگهر
تشریف مجاز نیست مجاز در جایی جایر است که حقیقت امکان داشته باشهد «انّمها
یجوز المجاز فی ما صمکنت الحقیقهة» حهاال ،آیها امکهان دارد کهه خهدا واقعهًا «ابنهی»
داشته باشد نه ،مجاز شه میتواند بکند مجاز از راه حقیقت وارد میشود.
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و لِا امام رضا (ع) با جاثلیق کهه بحهث مهیفرمودنهد ،فرمودنهد کهه شهما از بهاب
تشریف مسیح ابن اهلل است ،پس باید که آدم صخ اهلل باشد؛ شون نه پدر دارد نه مهادر،
اگر پدر نداشتن و مادر داشتن موجب این تشهریف اسهت کهه اشهکال دوم را حضهرت
فرمودند ،اشکال اول که در مطاوی کالم پیدا است .اشکال دوم که اگر ما قبول کردیم
که ،صحیح است مجاز در زمینهای که حقیقت ممکن نیسهت –اگهر مها قبهول کهردیم-
میگوییم به طریق اولی وقتی که جناب مسیح شون پدر ندارد ،اما مادر دارد ابهن اهلل
حساب میشود ،پس بنابراین آدم میشود اخ اهلل یا عم اهلل یا خال اهلل ،شهون نهه پهدر
دارد و نه مادر دارد .ولکن جواب اول این است کهه حضهرت اشهارتًا فرمودنهد ،شهون
همه کسی نمیفهمند ،در بحث با جاثلیق و هربِ اکبر ،فرمودند که -اشارتًا البته -که
از اشاره مطلب را میفهمیم ،که سهنخیت کهه در کهار نیسهت؛ شهون سهنخیت در کهار
نیست ،بنابراین مستحیل است والدت خلق از خالق ،والدت مستحیل است ،وقتی که
والدت مستحیل است پس ولهد داشهتن مسهتحیل اسهت؛ شهون ولهد داشهتن مسهتحیل
است ،پس تشریف هم مستحیل است به عنوان مجاز.
حاال در باب «خلیفتی» ما خلیفة اهلل داریم «السالم علیک یا آدم خلیفة اهلل» بله،
اما خلیفة اهلل به شه معنا در قرآن که اصال خلیفة اهلل ندارد ،کهال نهداریم ،ولکهن در
زیارات و روایات که خلیفة اهلل دارد یعنی شه مثال «یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْنهاكَ خَلیفَهة فِهي
الْ َرْضِ» 1خلیفتی هم ندارد ،خلیفة اهلل نیست .و اما در روایهات و در زیهاراتی خلیفهة
اهلل دارد مثل عبداهلل ،همانطور که عبدِ اهلل نه ذات خدا است ،نه بعض او است ،بلکه
مخلوق او است «خلیفة اهلل مَن جَعَلَهه اهلل خلیفهة لمهن سهلف» کمها اینکهه راجهع بهه
حضرت داوود همینطور است دیگر ،داوود بن یِسیّ کهه یسهی از پیهامبران بهود ولهی
اسم او معروف نیست .میفرماید« :یَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَة فِي الْ َرْضِ فَهاحْكُمْ بَهیْنَ
النَّاسِ بِاْلحَقِّ» یعنی خلیفه خودم نه ،جانشین پیغمبر قبلی ،شون «ثُهمَّ صَرْسهَ لْنا رُسهُ لَنا
تَتْرا» 2این پیامبران پشهت ههم آمدنهد و خالفهت ایهنهها خالفهت نسهَ بی نیسهت ،بلکهه
خالفت رسالتی است .اینطور نیست که پیغمبری فرستادیم بعد دیگر ریشهه پیغمبهری
خشک بشود و تا آخر نیاید ،نه ،اینطور نیست.
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«یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلیفَة فِي الْ َرْضِ» ما در لف خلیفه در شند بُعد بحهث مهی-
کنیم و در تمام ابعاد موفق هستیم علیه این خطا که تبلور پیدا کرده اسهت و گفتنهد و
نوشتند که آدم جانشین خود خهدا اسهت در بعهد رو  ،و خلیفهه خهود خهدا اسهت در
ربوبیت ،در الوهیت که نمیتوانند بگویند .در ربوبیت خلیفه خود خدا اسهت ،ایهن در
تمام ابعادی که ما تصور کنیم و فکر کنیم قابل قبول نیست .شما این قسمت از سوره
بقره را کامال مطالعه بفرمایید ،در تمام جهات آن ،یکی از جهت «خَلیفَة فِي الْه َرْضِ»
یکهی از جهههت عصههیان آدم و شههجره منهیههه .مها همههه بحههث را تکههرار نمههیکنههیم ،آن
مقداری که الزم است از بحث برای اثبات مقام سامی آدم (ع) بحث کنیم بحث می-
کنیم ،بعد میرویم به سرا آیاتی که نسبت عصیان و نسبت شرک -بعضهیهها خیهال
میکنند -داده شده است.
و البته اینطور هم نیست -شنانکهه عهرض کهردم -کهه مها عقیهده را قهبال در نظهر
بگیریم ،بعد بیاییم آیه را به عقیده خود ت ویل کنیم که مثال «وَ عَصَ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى»
بگوییم خیر« ،تَرَکَ األولی» .ما که عقل نهداریم! خهدا کهه از مها فصهیحتهر اسهت .خهدا
میگوید «عصی» ،ما میگوییم «تَرَکَ األولی» یعنی شه اگر خدا میخواسهت بفرمایهد
«تَرَکَ األولی» که بلد بود بگوید ،ما به او یاد بدهیم عصی ،عصی است ،ولکن عصی
در شه زمانی کتابًا و سنة ما این مطلب را کامال میتوانیم بفهمیم.
«اللَّهُمَّ اشْرَ ْ صُدُورَنَا بِنُورِ الْعِلْمِ و الْإِیمَانِ وَ مَعَهارِفِ الْقُهرْآنِ الْعَظِهیمِ وَ وَفِّقْنَها لِمَها
تُحِبُّهُ وَ تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ».
«وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ».
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