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رسالت (عصمت رسوالن  -عصیان آدم )
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
در جنبه ایجابی پیاامبران الیای اه عصامت در ساه بعاد اسات ،قابً بح هاایی
داشتهایم و تتمه مختصری را عار

مای نیم بعاد جنباه سالبی اه باه اام هفاوا

النبیااین وشااته شاادت و دفتااه شاادت اساات ا آدم (ع) تااا تاااتم (ص) انشااهللا بحا
می نیم.
یکی ا ادله لزوم عصمت ا بیاهلل (ع) در هر سه بعد تلقی وحای و القااهلل وحای اه
رسالت است و عمل ردن به وحی امکان اشرف اسات .امکاان اشارف ایان اسات اه
ارهای توبی ممکن است ،امکان ذاتی دارد و امکان مصلحتی دارد .در بعد ارساا
رسل ،هم امکان ذاتی دارد و هم امکان مصالحتی دارد اه حتار حاح سابحا ه و
تعالی بردزیدتای را ارسا بفرماید ا برای دعو مردمان ه در سه بعد ،ا هنگاام و
آغا رسالت معصوم باشند ،هم در تلقی وحی ه معلاوم ،و هام در القاای وحای اه
رسالت است ،در تلقی وحی ه بوئت اسات ،در القاای وحای اه رساالت اسات ،در
عمل ردن به وحی ه تودسا ی است ،تا تود ساتته شود امکانِ صحیح سااتتن
دیگران یست.
امکااان اشاارف مقتتاای ایاان اساات ااه باار حسااب مصاالحت هاادایت و باار حسااب
مصلحت اما ت و اطمینان در دعو  ،فردی را ه ه قصور دارد و ه تقصایر دارد در
سه بُعد دعو  ،ارسا

ند .پس ادر تداو د سی را ارسا

رد اه در ایان ساه بُعاد

قاصر یا مقصر است ،و یا در یکی یا در دو بُعد ا این ابعاد سهدا اه قاصار یاا مقصار
است ،یا ال مهاش جیل است یا عدم قادر اسات و یاا بخال اسات؛ چاون جیالات و
بخل و عجز در حح سبحا ه و تعالی هردز امکانپذیر یست ،و ا طرفی هام تداو اد
ه ارسا رسل می ند به عنوان حجت بالغه مبلّغه ربا یه است ،بنابراین باید بیتارین
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و شایستهترین را ه هردز قصور دار د ،چنا که تدا دارد و تقصایر دار اد چنا کاه
تدا دارد ،در بعد رسالتی مقرر ند ،این امکان اشرف است.
دلیل دیگر به طور مختصر ،ادار تداو اد پیاامبر یاا پیاامبرا ی بفرساتد اه حیا ا
اینها دنات نند ،اوال دناهکار دعو به ترک دنات میتوا د بکند ،دیرو بح

ردیم

« َ تَ ْأمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ َْفُسَكُمْ» 1ه این فع دارد بلکه ضاررش بیشاتر اسات.
حتی ادر تداو د اصً پیاامبرا ی فرساتد ،ماردم یاح حجات دار اد علای ا «لَاوْ الَ
َرْسَ ْلتَ إِلَیْنَا رَسُوال فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ مِنْ قَبْلِ َنْ َذِ َّ وَ َخْزَى» 2اما ادار پیاامبرا ی بفرساتد
ه این پیامبران دناتهایی احیا ا جام بدهند آن حجت اولیاه هسات ،حجات اا ویاه
هم علی ا تواهد بود ،اه تادایا ،ادار پیاامبرا ی میفرساتادی ،ماا ادا ساته دناات
می ردیم ،اما ا ناون اه پیاامبرا ی فرساتادی واجباا و محرّماا را بارای ماا بیاان
رد د ،اما همین پیامبران احیا  ،واجباتی را تارک و دناهاا ی را ا جاام داد اد ،ماا را
تحریح رد د به سند رسالت بارای اینکاه دناات ا جاام بادهیم .یعنای هماانطاور اه
شیوا ما به طبیعة الحا ما را دعو می ند ه دنات ا جام بدهیم و واجب را ترک
نیم ،تود اینکه ا بیایی بفرستی ه تود دنات نناد یاا واجبااتی را تارک نناد ،ایان
داعی دوم است در افزودن دنات ،در اصرار بر دنات ،در اعتماد بر دنات ردن به حسااب
تشویح و ترغیب ا بیاهلل .پس اینجا دو حجت تواهد بود به جای یح حجت.
سوم :اینکه تداو د رسالی را اه میفرساتد مگار مرسال الاییم و مکلفاین را امار
کردت است ه طاعت مطلقه نند ،ا جملاه « َطِیعُاوا اللَّاهَ وَ َطِیعُاوا الرَّساُ و َ وَ ُولِای
الْأَمْرِ مِنْكُمْ» 3چنا که تداو د بقو ٍ مطلح مطاع است و تخلف ادارد وجاوب طاعات
حح سبحا ه و تعالی ،به طور استغراق صد درصد است در بعد الوهیت و ربا یات اه
متمثاال در تاااب شااریعت اساات ،همچنااین پیغمباار در بُعااد رسااالت و همچنااین ائمااه
معصومین (ع) در بُعد حمل رسالت.
بنابراین اینکه تداو د در تب آسما ی بقاو ٍ مطلاح و در قارآن شاریف اه صاد
درصد برای ما حجت است به قو مطلح ،این همه امر می ندَ « :طِیعُوا اللَّهَ وَ َطِیعُاوا
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الرَّسُو َ»« 1مَنْ یطِعِ الرَّسُو َ فَقَدْ َطَاعَ اللَّاهَ»« 2وَ مَاا آتَااكُمُ الرَّساُ و ُ فَخُاذُوتُ» 3و ا ایان
قبیل ،ما را امر ردت است به طاعت مطلقه.
آیا این طاعت مطلقه شامل دناها ی ه احیا ا بیاهلل به تیا شما ا جام میدهند
یز هست؟ شامل فعل حرام احیا و ترک واجب احیا یز هسات؟ اه ماا مکلفاان و
مرسالٌ الااییم ،هاام اطاعاات ناایم ا بیاااهلل را در واجباااتی ااه عماال می ننااد ،و هاام در
واجباتی ه ترک می نند؟ اطاعات در عمال باه واجباا  ،عمال باه واجباا اسات و
اطاعت در ترک آنها ،ترک این واجبا اسات .در محرمااتی اه ماا را یای می نناد
آنها را اطاعت نیم در ترک محرما ؛ محرماتی ه ترک می نند ،و اطاعت نیم در
فعل محرما ؛ محرماتی ه ا جام میدهند.
اوال :ادر طاعت ،طاعت مطلح اسات ،امار باه تنااق

اسات ،یعنای هام اطاعات در

آ جایی ه اطاعت می نند ،هم معصیت در آ جایی ه معصیت می نند ،این امار باه
متناقتین است.
اا ی  :ادر ه ،طاعت ا بیاهلل طاعت مطلقه یسات در آ چاه را اه ا طارف تداسات
« َطِیعُوا اللَّهَ وَ َطِیعُوا الرَّسُو َ» و در آ چه ا طرف تدا یست تیر .تیلای کتاه قاوی
هست در اینجا ،توجه نید.
 [سؤا ] این شبیه را ادر سی بکند ،این جواب را میدهیم ه ادار طاعات رسال چاوناحیا دنات می نند بر حسب آ چه ه بعتایها تیاا مای نناد ،ییاود و صااری و
بعتی سنیها ،ادر طاعت رسل طاعت مطلقه یسات بلکاه طاعات احیاا ی اسات ،در
آ چه را تیر است و واجب است اه عمال می نناد ،حارام اسات اه تارک مای نناد
«اطیعوا» ،در آ چه را واجب است تارک می نناد و یاا حارام اسات عمال می نناد «ال
تطیعوا» ادر این است اشکا باالتر است ،چرا؟
برای اینکه من و منها ه به ما وحی میشود ،ا جا بدا یم ه آ چه را پیغمبار
عمل می ند حتم واجب است ه عمل نیم؟ شاید حرام است بر حسب آ چاه شاما
تیا می نید ،این حرام را احیا ا جام میدهد .ا جا بفیمیم آ چه را یی می ند
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حرام است تا ما ترک نیم .شاید یی ا واجب است یا ترک واجب است .امر به حرام
است یا فعل حرام است ،ما ه میدا یم.
إن قلت :خیر ،ما میدا یم .آ چه را پیغمبر به عنوان واجاب میدویاد ،آ چاه را در
این میان واجب است میدا یم و آ چه را واجب یست ،ما میدا یم ه واجب یسات.
بنابراین پیغمبر برای چه میآید؟ پیغمبر میآید به وحی بگویاد ایان واجاب اسات آن
حرام ،واجب را عمل می ند حرام را ترک .ادر پیغمبر در بُعد تبلیغ رساالت و در بُعاد
عمل به رسالت معصوم باشد ،احیا دنات ند شخص ه واجب را ترک یاا حارام را
ا جام ،احیا دنات ند در تبلیغ ه به جای واجب الیی بگوید حرام ،باه جاای حارام
الیی بگوید واجب ،در این صور ادار ماا مایدا یم اه حتما هام مایدا یم ،پاس
چطور میتوا یم در ادا سته اطاعات نایم؟ در آ چاه اه امار می نناد اطاعات نایم
بعت  ،و در بعتی ه .ما میدا یم دام یح واجب الیی است ه اطاعت نیم ،دام
یح یسات اه اطاعات کنایم ،ادار مایدا یم .و ادار مایدا یم ،تادا چارا پیغمبار را
فرستاد؟
باالتر ا این ادر تود پیغمبر تقصیر یا قصور به جای واجب حرام تبلیغ رد ،باه
جای حرام واجب تبلیغ رد ما ه ا پیغمبر باالتر یستیم .پس باه هار دری اه باز یم
عصمت ا بیاهلل (ع) مخصوص در بُعد او و سوم بُعد دوم هم هسات ،در بُعاد او

اه

تلقی وحی است ،بدا د ه آ چه به او وارد میشاود ،باه قلاب او وارد میشاود وحای
تداست ه وحی شیطان ،ه فکر تود و ه ما دتهایی در مغاز تاود ا معاشار ها و
دفت و شنودها.
و در بُعد سوم ه تبلیغ رسالت است ،آ چه را ا وحی میدیرد در سلب و ایجااب
تکلیفی درو ی عقیدتی و اتًقی و علمی و برو ی عملی ،آ چه را درفته اسات تبلیاغ
ند ،م داشته باشد یاد داشته باشد ،و تقیه هم اصً در ا بیاهلل یست؛ برای اینکاه
ادر بی ه فعلش ،تقریرشً ،مش ،حجت بالغه الییه است ،ادر بناا باشاد تقیاه ناد
پس ما به جا مراجعه نیم؟ به جا مراجعه نیم؟ تقیه در جایی می نناد اه بشاود
به جای دیگر مراجعه رد ،به جا مراجعه نیم؟
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این باب عصمت ا بیاهلل ،اما در بااب هفاوا النبیاین ،ا آدم شاروع مای نیم و باه
تاتم (ص) تتم می نیم .بارها بح راجع به آدم (ع) «وَ عَصَى آدَمُ رَبَّاهُ فَغَاوَى» 1در
شطراتی و براتی شدت است ً ،تیر ،اآلن ً میتواهیم بح

نیم.

سورت طه ه جزهلل  16و  17است ،صفحه  .204چند دنات است ه دمان میشود آدم
(ع) ردت است .بعتی ا دناهان بعد ا رسالت و بعتای ا دناهاان قبال ا رساالت.
سبت به قبل ا رسالت آسانتر است؛ چون آ چه را ما یقین داریم ه مثل عصامت
ا بیاهلل (ع) است ،ا آغا رسالت است تا وقتی اه ا د یاا برو اد .اماا عصامت قبال ا
رسالت ،رسالت قبل ا رسالت است .مگر اینطور یست؟ عصمتی ه مً مه رساالت
است ،ه تلقی وحی است معصوم  ،ه القای وحی است معصوم  ،ه عمل به وحای
است معصوم ه ه در تلقی و ه در عمل و ه در القاهلل تقصیر یست ،قصور یسات،
این عصمت مً م با رسالت است .پس اصل اوّلی چیست؟
اصل اوّلی در باب عصمت ،عصمت در بُعد رسالت است در سه جیات اه عار
ردیم .این قبل ا رسالت را هم میدیرد؟ آیا ادلهای ه برای عصمت رسل ما در سه
بُعد آوردیم عقً و تاب و علی ضوهلل الکتاب سنة ه هست و یاد است ،آیا ا ماان
رسااالت بااه بعااد را میدیاارد یااا قباال ا رسااالت را هاام ماایدیاارد؟ قباال ا رسااالت را
میدیرد .مثا  :ادر در مرجع تقلید اتقی باودن و اعلام باودن شارت اسات ،آیاا اتقای
بودن و اعلم بودن ا ما ی ه شایسته است شما ا او تقلید نید یا قبل هم؟ ممکن
است قبل سلمان باشد ،مشرک باشد ،بعد سلمان شود ،سلمان درجه یم ایمان است.
ادر سلمان اآلن تشریف داشتند ما ا او تقلید می ردیم.
مثً -مثا عر

می نم -همانطور ه در مرجع تقلیاد ایان شارت احسان قاوال

بودن ه اعلمیت است مطلق  ،ه اتقائیت اسات مطلقا  ،تاا آ جاا اه امکاان دارد باه
دست بیااوریم ،ا هنگاام مرجعیات اسات اه قبال ا مرجعیات ،ممکان اسات قبال ا
مرجعیت هر چه باشد ،حتی مشرک باشد حتی چه باشد ،حتی چاه باشاد .ایان مثاا
بود ه عر

ردم.

راجع به رسل دلیلی ه قطع اابا عصامت می ناد ،عصامتِ ماً م باا رساالت
است در رسل ،عصمتِ مً م با امامت است در ائماه معصاومین ،ماا در رسال داریام
بح می نیم .عصمت ماً م باا رساالت ا ماان رساالت اسات .مگار رسال قبال ا
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رسالت رسو بود د ه عصمت داشته باشند؟ مگر رسل قبال ا رساالت تلقای وحای
داشتند ه در تلقی وحی معصوم باشاند؟ مگار رسال قبال ا رساالت مرسال للادعوة
بود د ه در رسالتشان قصور و تقصیر داشته باشند؟ مگر رسل قبل ا رسالت «وَ مَاا
كُ ْنتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَ الَ تَخُطُّهُ بِیَمِینِكَ إِذ الَرْتَابَ الْمُبْطِلُاونَ» 1البتاه آن یاح
بح دیگری است ،راجع تاتم النبیین اصً بحا جادایی اسات .اً ایان را عار
می نیم .رسل به عنوان ل ،قبل ا رساالت ،اه ادلاه عقلیاه و اه ادلاه قارآن شاریف
عصمت آنها را قبال ا رساالت ااباا

می ناد ،بلکاه فای می ناد؛ چاون عصامت

رسالت قبل ا رسالت ه یست ،عصمت رسالت ا مان رساالت اسات تاا وقتای اه
دت هستند و بعد ا د یا میرو د.
 [سؤا ] -طبح دلیلی ه ما عر

ردیم اینطور است .دو دوتا چیارتا است دیگر .وقتای

عصمت ،عصمت رسالت است پس قبل ا رسالت دیگر چیست؟ عدالت است بسم ا ،
بیترین است بسم ا  ،ا ینترین است بسم ا  ،منتخب ا بین ل است بسم ا  ،اما
حتم مثل بعد ا عصمت رسالت در تلقی وحی ه قبً بودت است ،القای وحی اه
قبً بودت است ،عمل به وحی ه قبً بودت است ،بودت دیگر.
 در حتر مریم ه رسالت بودت است ،چرا میفرمایید عصمت داشتند؟ دفتم ما بح رسالت داریم .بح عصمت در غیار رساالت دو شاح اسات :یاحشااقهاش در مثاال فاطمااه (س) و مااریم (س) و حتاای آساایه (س) یااح قساامت در
معصومین .ما فعً در رسالت بح می نیم ،بعد در آنها بح می نیم.
بح بسیار رقیح و دقیح است؛ چون در هیچجا یست و ما باید حمت بکشیم و
فکر نیم و دقت بکنیم و بر حسب ادله عقلیه و قرآ یه ،تا ببینیم چه میشود.
درست است در میان حرفهایی ه ما می یم مسلّماتی ا بین مایرود .یکای ا
مسلّماتی ه مأمون الرشید هم دفت .مأمون الرشید در روایت یا روایاتی به امام رضا
(ع) عر

رد« :جعلتُ فداک یا ابن رسو ا ماذا تقو فی عصمة النبیین» عصمت

آدم ،عقیدت ما این است ه ا بیاهلل همیشه معصوم بودتا اد ،پاس باا «وَ عَصاَ ى آدَمُ رَبَّاهُ
فَغَوَى» چه می نید؟ حتر فرمود د ه عصیان قبل ا رسالت بودت است .بعد بودت
است ،به تود این آیه استدال

ردت است و در تمام روایا بًاستثناهلل ا ست.

 .1عنکبوت ،آیه .48
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عجیب اسات ،ببینیاد ،مطلبای اه تابا اابات اسات ،سانت اابات اسات ،ماا علماا
میتواهیم عو

نیم؟ چه شد؟ مو هاش در باب فقه ،آقایان ا بندت شانیدتایاد اه

در آیا االحکام اظمی ظاهر یا جزایری ،راجاع باه وجاوب وصایت ،میدویاد آیاه
دلیل است در دو جیت بر وجوب وصیت ،روایات هام هماینطاور میدویاد ،اماا چاه
نیم شیر عظیمه است بر تًف ،یعنی ه به آیه عمل نیم و ه به روایت ،این چه
دینی است اصً؟ این چه فکری است اصً؟ این چه فقیی اسات؟ ایان چاه عقیادتای
است؟ شما عقیدت را ا تاب وحای و ا سانت وحای بایاد باه دسات بیاوریاد ،اه ا
تیاال  ،ه ا روضهتوانها دفتن ،ه وشتن ،ه حرف دن ،اه دلام میتواهاد ،اه
میفیمم.
و ما به عکس هستیم .ما مطالبی را ا دیگران میدیریم هر چه میتواهد باشد ،و
وقتی به قرآن میرسیم با لنگ بر مغز آیه می یم .عصی یعنی ترک األولی .این چه
دینی است؟ این در بُعد علم ،علم دینی یست .در بُعد عقیدت ،عقیدت دینای یسات ،در
بعد معرفت ،معرفت دینی یست .ما باید تود را تالی نیم ا هر چه هست و تواهد
بود و تواهد هست و هر چاه دفتها اد و تواهناد دفات .ا سرچشامه بایاد آب ال
بگیریم و بحمدا ما در تدمت سرچشمه هستیم ،تاب ا و سانت رساو ا  ،اه
در اصل تاب ا است.
این تاب ا

ه در اصل است و در باالترین قله فصاحت و بًغات اسات ،مای-

دوید« :وَ عَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى» تدا بلد یست بگوید «و تَرَکَ االولای» اه ماا بیااییم
شدرسنا نیم .تاب و سنت این مطلب اابت است.
بر میدردیم .ببینید ما ضابطهای ه بر محور ادله اابتیه عقلیه ه عر

اردیم و

بر محور آیا مقدسا قرآ یه ه آیاتی را توا دیم ،عصمت در مثل تلقی و القاهلل و
عمل ا بیاهلل است ا مان رسالت ،ا بیاهلل داریم و رسل ،عصامت رسال ،یعنای ا ماان
رسالت ه عصمت قبل ا رسالت.
البته سبت به بعتی رسل داریم ه ا دو سالگی معصوم بود د ،مثال رساو ا
(ص) بر حسب تطبه امیرالمؤمنین (ع) « َنْ كَانَ فَطِیم » 1ه بحثش بعد تواهد آماد.

 .1نهج البالغة (للصبحی صالح) ،ص .300
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منتیا چطور معصومی؟ معصوم باه وحایِ متصال بود اد « َفْتاَ لَ مَلَاكٍ مِانْ مَلَائِكَتِاهِ
تلَاقِ الْعَالَمِ لَیْلَهُ وَ َیَارَتُ» 1مطلبی است.
یَسْلُكُ بِهِ سَبِیلَ الْمَكَارِمِ و یُرْشِدُتُ إِلَى َفتَلِ َ ْ
این وحی منفصل است ،رسالت یست ،بوئت هام یسات ،ادار هام باشاد مطلبای
است اه بایاد بعاد بحا

نایم .ایان وحای منفصال اسات ،مثال سای اه تاودش

میتوا اد رات بارود ،دساات او را مایدیر ااد رات میبر اد ،ا راترو اادتها قشانگتاار رات
میبر د ،میافتد ،داتل چاله میافتاد ،ایان وحای منفصال اسات .رساو ا (ص)
وحی منفصل ا دو سالگی داشت .قبل ا دو سالگی هم «وَ حَرَّمْنَاا عَلَیْاهِ الْمَرَاضاِ عَ»

2

ه برای موسی بود برای پیغمبر ما باالتر باود .اصاًب آبااهلل طااهر ،ایان بااالتر اسات.
ارحام امیا طاهر ،این باالتر است .ارحام امیا  ،ا دیدت است ،ایان بااالتر اسات.
اصًب آباهلل ه ا کردت است اوال ،شامخه است در اینجا ،این ارحاام مطیارت اسات،
اصًب شامخه است .ارحام مطیرت ،مطیارت مان الز اا اسات ،و اصاًب شاامخه ،هام
شامخ ا

ا است و هم شموخ توحید دار د .و لذا آبااهلل ا بیااهلل ،پادران ا بیااهلل و اجاداد

ا بیاهلل تمام موحد بود د .این مطلبی است ه ا قرآن میفیمیم ً ،اما همانطور ه
«تِلْكَ الرُّسُلُ فَتَّلْنَا بَعْتَیُمْ عَلَى بَعْ ٍ» 3اینها بعتی بر بعتی مفتّلا د.
 [سؤا ] تدا فرمودت؛ چون امکان اشرف است .دقت نید ،همه این بح ها بایاد بشاود،منتیا ما بح ریشهای را ما داریم عر

می نیم ،بح های ضابطهای را میدوییم.

 جیالت را هم استثناهلل می ند؟ جیالت حکم تدا بله ،اینها باید جیالت داشته باشند. تیر ،اصًب شامخه و ارحام مطیرت. بعد صحبت می نیم .اجا ت بدهید من مطلب را آنطوری ه فکار اردم عاربکنم ه هم در افکاار بارادران و هام در اوار ضاب میشاود ،و ادار مطاالبی هسات
مفصً با هم صحبت می نیم .آ چه را من فکر ردم عر

می نم حتاور بارادران،

روی آن فکر نید .چون ما اسًم را ا آغا میتواهیم مطالعه نیم ،اسًم را ا او

 .1الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن و السنة ،ج  ،23ص 82؛ نهج البالغةة (للصةبحی صةالح) ،ص 300
(با اندک تفاوت).
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داریم مطالعه می نیم ،آ چه را دفتند و آ چه را وشتها د و آ چه ضرور پیر نها و
روضهتوانها و تاله حها و مداحها شدت است ،اینها را اصً اری داریم.
ببینید قبل ا رساالت دو حاا اسات ،بعاد ا رساالت عصامت اسات ،اماا قبال ا
رسالت دو حا است ،چون «تِلْكَ الرُّساُ لُ فَتاَّ لْنَا بَعْتاَ یُمْ عَلَاى بَعْا ٍ» هام در وقات
رسالت و هم قبل ا رسالت« .تِلْكَ الرُّسُلُ» در مان رسالت ،فعلیت« .تِلْكَ الرُّساُ لُ» در
مان قبل ا رسالت به حساب إشراف.
همانطور ه تاتم النبیین بعد ا رسالت ا تماام ا بیااهلل سار اسات و بااالتر اسات،
قبل ا رسالت هم در صفا ،در هیچ دنات کاردن ،باه حسااب وحای منفصال ،ا ال
ا بیاهلل سرآمد است در دو شح ،منتیا ما در بعد قبل ا رسالت بح مای نایم ،هماان-
طور ه رسل بعد ا رساالت مراتاب و درجاا دار اد ،قبال ا رساالت یاز اینچناین
است .قبل ا رسالت مثل تاتم النبیین (ص) ه قصور و ه تقصیر دنات دارد ،تلقی
معرفتی او صحیح است صد درصد ،القااهلل -رساالت اه -صاحیح صاد درصاد ،عمال
صحیح صد درصد ،مفتّل بر ل اسات .اماا مثال آدم چطاور؟ مثال آدم ایان بُعاد را
دارد ،بلکه امکان عصیان و تحقح عصیان آن هم ه دنات بزرگ ،یاح دناات اوچکی
ه حاال میتواهیم آیا را این طرف و آن نایم و اوچکش نایم ،ماا وچاح را
بزرگ می نیم ،بزرگ را وچح می نیم ،ما اینکه عصیان را ترک اولی می نیم،
ترک اولی را هم عصیان می نیم ،آ چه ه ا تاود آیاا اساتفادت میشاود اه آدم
(ع) دنات رد اما دنات بزرگ بود ،اما تًف عدالت بود ،تا چه رسد تاًف عصامت.
مگر دنات وچح تًف عدالت یست؟ چرا ،بعد ه توبه رد عدالت سر جای تودش
اصاطَفَى آدَمَ وَ ُوحًاا» 1ااه مقاام اصااطفاهلل اسات و مقااام
آماد .بعاد تداو ااد «إِنَّ اللَّاهَ ْ
رسالت.
اینکه در تیا های ما دنجا دتا د در وشتهها ،دفتهها و غیرت اه ا بیااهلل ا وقتای
ه متولد میشو د معصومٌ الی یوم المو  ،ا جا این حرف را میآورید؟ چاه سای
این حرف را به شما دفت؟ قرآن ه تًف این را میدوید .در قرآن شریف بعتای ا
آیا است ه دناها ی را اابت می ند برای آدم «وَ عَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى» هفت بُعدی
هم هست.

ّ ،ظلّ ،غوی ه در سورت بقرت بح
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ردیم اینجا هم اشارت می نیم.

ا هفت ص قرآن استفادت میشود ه آدم (ع) دنات رد ،دنات بازرگ یاا وچاح؟
ولی اینجا وچح است ،دنات وچح هم تًف عادالت اسات تاا چاه رساد تًفات
عصمت .این یح بخش ه قبلش هم آیه سیان است.
بخش دوم ه تیر ،اینطور یست ،آیه شارک اسات ،اشاراک در ساورت اعاراف اه
جمیعة المرسلین األمریکن میدویند .حاال عصی را ار داریم ولکن بُعد اشراک ،ماا
در بعد او فعً بح می نیم ،ببینیم ا قرآن چه استفادتای می نیم.
شما صفحه  204تفسیر ،طه را با نید «وَ لَقَدْ عَیِدْ َا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَامْ
َجِدْ لَهُ عَزْم » 1قبل ا آن چیست؟ قبلش آیه « :114فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ اْلحَحُّ وَ الَ تَعْجَلْ
بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ َنْ یُقْتَى إِلَیْكَ وَحْیُهُ وَ قُلْ رَبِّ ِدْ ِي عِلْم » مقایسه اسات ،شااید در
تفسیر نوشتم ،اینجا میتواهم عر

نم.

این «فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ اْلحَحُّ» به جای تودش ،بعدش« :وَ الَ تَعْجَالْ بِاالْقُرْآنِ مِانْ
قَبْلِ َنْ یُ ْقتَى إِلَیْكَ وَحْیُهُ» آیا اینکه جبرئیل احیا ا آیااتی را میتواسات بخوا اد و
قبل ا اینکه جبرئیال الفااخ تاصاه وحای را بخوا اد ،پیغمبار میتواسات باا الفااخ
تودش آن معا ی وحی را ابرا ند ،این سیان تداست یا تذ ر تیلی یاد است؟
عشح یاد است به حح ه پیش ا فرستادت حح و پیش ا جبرئیل حامل وحی ،به
اعتماد اینکه «إ َّا َْزَلْنَاتُ فِی لَیلَةِ الْقَدْرِ» محکمِ قرآن در قلب مقادس رساو ا (ص)
موجود است و سیا ی در آن یست ،میتواهد آ چه را ه تداو اد باه قلاب او وارد
رد .و اینجا جبرئیال هام معناا داشات هام در معارا و هام در اینجاا ،آن در آیاا
مفصً جبرئیل واسطه اسات ،باه قلاب رساو ا (ص) « تاابٌ ُحْكِمَاتْ آیَاتُاهُ اُامَّ
فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِیمٍ تَبِیرٍ»« 2حم * وَ الْكِتَابِ الْمُبِینِ * إِ َّا َْزَلْنَاتُ فِاي لَیْلَاةٍ مُبَارَكَاةٍ
إِ َّا كُنَّا مُ ْنذِرِینَ» 3و ا این قبیل آیا

ه این قرآن در مرحله اولی بر قلاب رساو ا

(ص) در شب قدر ه تقریب پنجات شب بعد ا بعثت است وارد شد .پاس پیغمبار آداات
بود .اآدات بان میدشاید ه قبال ا جبرئیال آیاا قارآن را بخوا اد ،اآدااهی اه
جیل است.
ادر سی ه مجمل را و ه مفصل را اصً ا وحی تدا دا اد و بخواهاد قبال ا
فرشته حامل وحی مطلب را دوید ،جیلٌ علی جیل است ،آدمهای عادی ایان اار را
 .1طه ،آیه .115
 .2هود ،آیه .1
 .3دخان ،آیات  1تا .3
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می نند ،پیغمبر این ار را بکند؟ ه «وَ الَ تَعْجَلْ بِاالْقُرْآنِ مِانْ قَبْالِ َنْ یُقْتاَ ى إِلَیْاكَ
وَحْیُهُ» چون القرآن دو بعدی است ،یح القرآن داریم ه «كِتابٌ ُحْكِمَتْ آیاتُهُ» است،
یح القرآن است ه «اُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكیمٍ تَبیرٍ» است.
تدا سه ار در اینجا ردت است :ار او محکمِ قرآن را بر قلب رساو ا (ص)
ا

رد ،لفظ دارد ،محکم است در قلب پیغمبر .بعد دو ار دیگر رد:
 -1این محکم را ا ظر معنا مفصل رد؛
 -2ا ظر معنا ه مفصل رد با لفظ مفصل آورد .این آیا مفصاً قارآن اه

ت» ایان فصاّ لت در دو بُعاد اساتُ « ،حْكِمَاتْ» در بُعاد
« ِتابٌ ُحْكِمَتْ آیَاتُهُ اُامَّ فُصاِّ لَ ْ
معناست.
البته در حروف مقطعه اوائال بعتای ا ساورُ « ،حْكِمَاتْ» اسات ولای « ُحْكِمَاتْ»
داللی یستُ « .حْكِمَتْ» در آ چه لیله قدر ا

شد ،لفظ اصاً یسات حتای حاروف

مقطعه یست .پس « ُحْكِمَتْ» حساب آیا مفصً لفظ و معن یست.
«اُمَّ فُصِّلَتْ» « ُحْكِمَتْ» او در یاح لیلاه ،اامّ در  23ساا عمار رساالت در حاا
حیا رسو ا (ص) «اُمَّ فُصاِّ لَتْ» چگو اه؟ منتقال میشاویم باه ساورت قیامات« :الَ
تُحَرِّكْ بِهِ لِسَا َكَ لِتَعْجَلَ بِهِ» 1آ جا هم همینطور اسات .جبرئیال میآماد میتواسات
آیه بخوا د ،پیغمبر با ش را ودتر حر ت میداد ه قبً بخوا د .چرا؟ این ذُ ر بیشتر
است؟ توجه یادتر است؟ عشح و عًقه یاد است؟
مثل موسی« :وَ مَا َعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ یَاا مُوساَ ى» 2ببینیاد موسای روی عشاح یااد
ودتر ا قومش به طور رفات ،اه روی سایان ،سایان باود ،روی عشاح یاادتر ،دیاد
قومش آهسته می نند ،یاد می نند ،م می نند ،چاه می نناد« .وَ مَاا َعْجَلَاكَ» ایان
تنبیه یست ،این سر ش یست ،میتواهد باه ماا مقاام قادس موسای و مقاام تقارب
موسی و مقام یت پاک موسی و عشح و عًقه تاص موسی را به ما بفیما اد .در دو
جای قرآن این مطلب است ،یکی اینجاا ساورت طاه «وَ الَ تَعْجَالْ بِاالْقُرْآنِ مِانْ قَبْالِ َنْ
یُ ْقتَى إِلَیْكَ وَحْیُهُ» قتاهلل وحی چیست؟ قتای وحی در بُعد دوم و سوم است ،قتای
وحی در بعد او

ه « ُحْكِمَتْ آیَاتُهُ» جبرئیل میتواهد ،ولای قتاای وحای ،حکام

وحی در بعد دوم و سوم معا ی مفصً با الفاخ مفصً .
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تدا همانطور ه قرآن را « ُحْكِمَتْ آیَاتُهُ» به صور محکم بر قلب تاو فرساتاد و
او فرستاد ،هم او میتواهد این محکم را مفصل ند معنا  ،و هام او میتواهاد ایان
محکم با الفاخ ربا ی مفصل دردد ،ه این وحی سه بُعدی است« .وَ الَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ
مِنْ قَبْلِ َنْ یُ ْقتَى إِلَیْكَ وَحْیُهُ وَ قُلْ رَبِّ ِدْ ِي عِلْم » چیست؟ چون تفصایل بااالتر ا
إحکام است.
 واقع هم شد پیش ا اینکه وحی بشود ،بیان بشود؟ همینجا واقع شد ،هم اینجا و هم در آیه قیامت. ه ،یعنی ا رسو ا این ارادت صادر بشود. بله ،پیغمبر میتواست عجله ند اه الفااخ وحای را اه قالاب باشاد ا بارایمعا ی مختصرت قرآن ریم ه لیله قدر اا

شادت اسات ،ابارا ناد و حقاش هماین

است .ادر یح شادردی پیشمطالعه ردت اسات میدا اد شاما تقریبا چاه میتواهیاد
بگویید ،روح مطلب در دستش است ،حح دارد قبل ا اینکه شما صحبت نید سؤالی
بکند و حرفی بز د؟ چون وارد است و اطًع دارد .در اینجا پیغمبر اه شاادرد وحای
است و ل قرآن را به طور مختصر ً ،من دون الفاخ و تکرارا و غیرت میدا د ،باا
آن عشح و عًقهای ه به وحی حح دارد ،حح دارد او اه اعلام ا جبرئیال اسات و
افتل ا جبرئیل است ،قبل ا اینکه جبرئیل لب بگشاید و آیا را بخوا اد؟ تداو اد
در اینجا پیغمبر را آدات رد ه خیر ،مان وحای دوم و ساوم دارم ،وحای او

اافی

یست ،وحی دو و سه ه مفصً این معا ی مجمل را در معناا ،و مفصاً الفااخ
را در لفظ را من باید بگویم ،ه این رسالت مثلثی است ،هندسه رسالت مثلثی است،
ما اینکه عصمت مثلثی است ،هندسه رسالت هم مثلثی اسات ،او « ُحْكِمَاتْ آیَاتُاهُ
اُمَّ فُصِّلَتْ» هم در بُعد لفظ و هم در بُعد معنای مفصل.
و لذا «وَ الَ تَعْجَلْ» پیغمبر میتواست عجله بکند ،میتواست بگوید ،باان را باا
رد ه بگوید ،تدا میدوید ه ،صبر ن ،من با بان محمد میتواهم قرآن بفرستم،
بلکه با بان وحی ،همانطور ه من با بان وحای « ُحْكِمَاتْ آیَاتُاهُ» را فرساتادم ،باا
بان وحی تفسیر معا ی ،و با بان وحی تفصیل الفاخ را و لذا «الَ تُحَرِّكْ بِاهِ لِساَ ا َكَ
لِتَعْجَلَ بِهِ» بان را قبل ا جبرئیل حرمت میداد اه تاا جبرئیال میتواسات بگویاد،
پیغمبر میتواست ودتر بگویاد .ایان «الَ تَعْجَالْ» سار ش یسات ،ایان بیاان منقبات
رسو ا است در دو بُعد ،یکای اینکاه پیشمطالعاه دارد ،قابً میدا اد .دوم :آ قادر
عشح و عًقه دارد ه ا جبرئیل هم عًقه بیشتر دارد ه قبل ا جبرئیال میتواهاد
12

بان را حر ت بدهد« .الَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَا َكَ لِتَعْجَلَ بِهِ» .چرا؟ «إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَاهُ وَ قُرْآ َاهُ
* فَإِذَا قَرَْ َاتُ فَاتَّبِعْ قُرْآ َهُ * اُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا بَیَا َهُ» 1الی آتر ه اینجا چند مرحله است.
 -اینجا میشود سؤا

رد ه آن دو آیه ،آیه سورتی قیامت و طه.

 اینها مفصً است ،معلوم است دیگر. -میدا م .اینها هم جزهلل آیاتی اسات اه در لیلاه قادر بار رساو ا

اا

شادت

است؟
 مجمل ،مجمل الفاخ دارد ،تکرار دارد ،تصوصیت دارد ،مثل ضاواب  ،ماثًیح ضابطه« :كُلُّ شَيْهللٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ َ َّهُ قَذِرٌ» 2یح لمه است ،ولکان هزارهاا جاا
مورد دارد .این مورد ،حاال اری داریم ،الفاخ و تکرارا و اینها .این ،آن مجمل را
میدوید .مثل سی ه صد ساعت درس دفته است ،ایان صاد سااعت را یاح سااعت
می نیم و تًصه آن را میدوییم ،این یح ساعت در صاد سااعت هسات ،ولای یاح
ساعت جا و صد ساعت جا؟ صد ساعت تفصیل معناست ،مثا است ،الفاخ است و
تکرار است و غیرت ه البته بُعد دوم هم برای رسو است هم برای مُرسال إلاییم .بعاد
او برای رسو

افی بود ه تییّؤ اسات .بعاد دوم اه هام بارای رساو اسات و هام

مرسل إلییم.
رسو هم استفادت ا « ُحْكِمَتْ آیَاتُهُ» می ند ،و لذا اینجا دارد« :وَ قُالْ رَبِّ ِدْ ِاي
عِلْم » تدایا یادتر ن ،ه اینکه به آ چه میدا ای ،ایان مجمال را باه لفاظ بیااوری،
تیر ،عجله کن «إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَ قُرْآ َهُ» این جمع و قرآن دارای چند بُعد است؟ ساه
بعد:
 -1تفصیل لفظ؛
 -2تفصیل معنا؛
 -3ترتیب آیا .
«جَمْعَهُ» چون جمع بعد ا وجود افراد است ه در آیه تودش باید بح شود.
مطلب به اینجا رسید ،ا این جیت بود ه قبل ا رسالت دو حا است :یاا حاا
عصمت و گهداشت ا قصور و تقصیر منفصل است ه جبرئیل سبت به رساو ا ،
یا ه ،اینها یست ،بله بیترین فرد است .قطع آدم ا حوا بیتار باود ،ا جناه مکلاف
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بیتر بود ،ولی بیتر بودن ا آنها به این معنا یست ه آدم قبل ا رسالت هم معصوم
باشد و دنات کند.
و قرآن شریف در دو جا این مطلب را ذ ر می ند« :فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَاحُّ وَ الَ
تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ» این باالترین هد ،باالترین توجه ،بااالترین عًقاه را در بااالترین قلاه
سبت به رسو ا اابت می ند ،بعد مقام دا ی میآیاد «وَ لَقَادْ عَیِادْ َا إِلَاى آدَمَ مِانْ
قَبْلُ» یعنی «من قبلح»« ،من قبل الرسالة» ،دوتا است :یکی «من قبلح» ما ی اسات،
یکی «من قبل الرسالة» ،مان قبل ا رسالت است.
قبل ا تو ای محمد (ص) و قبل ا رسالت آدم «وَ لَقَدْ عَیِدْ َا» ه دو تأ یاد اسات
«إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ» چه عیدی؟ آن عیدی ه در قرآن ذ ر شدت است ،چیسات؟ «فَقُلْنَاا
خرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى» 1ه تشقی دو معنا
یَا آدَمُ إِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ فًََ یُ ْ
دارد :یکی شقاهلل است ،دنات شقاهلل میآورد و دیگری حمت است ،به حمت میافتید.
دنات هم شقاو میآورد و هم حمت مایآورد اه ایان شاقاو و حمات باا توباه
برطرف میشود.
حاال این مقابل است .در تقابل تیلی معناست ،وقتای اه تداو اد رسال را ذ ار
می ند آترین رسو را ه باالترین مقاما رسالتی و بوتی را دارد ،ذ ر می ند اه
این آنقدر عشح و عًقاه و ذُ ار دارد و توجاه دارد اه قبال ا فرشاته حامال وحای
میتواهد آیا را بخوا د ،میدوید ه ،تتمهای دارد ه تودم باید بخوا م.
ولی آدم «وَ لَقَدْ عَیِدْ َا إِلَى آدَمَ» 2تداو اد عیاد ارد باه آدم «إِنَّ هٰاذَا عَادُوٌّ لَاكَ وَ
لِزَوْجِكَ» هم عید سلبی اسات ،هام عیاد ایجاابی اسات .عیاد سالبی :ا ایان درتات
خورید ،ادر بخورید اللت اسات ،لات اسات ،غوایات اسات ،شاقاو اسات .هفتتاا
است .بعد در سورت بقرت عر

می نیم .و دشمنش را هم شان داد« :إِنَّ هٰاذَا» هماین

ه داری میبینی ،این مار بود بر حسب آ چه تورا میدویاد« .إِنَّ هٰاذَا عَادُوٌّ لَاكَ وَ
خرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى» امً به آدم فیما د ،آدم «فَنَساِ یَ» ،سایان
لِزَوْجِكَ فًََ یُ ْ
در اینجا چیست؟ قصور است؟ یا تقصیر است؟ ادر سیان قصور است چرا تادا باه او
یاد داد؟ ادر چیزی است ه ما همیشه یادمان میرود ،چرا تدا به ما دفات؟ مثال آن
چیزی ه در آیه ذریه میدویند.
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ادر تداو د در یح عالمی ما را تلح رد و به ما دفت :من یکی هستم و ما قبو
ردیم ،و بعد همه یادمان رفت ،اصً چرا دفت؟ در اینجا هم ادر این سیان ،سایان
عن قصورٍ است ه تدا چرا مذمت می ند؟ چرا یاد داد؟ چرا دفت؟ ادر چیازی اه ا
یاد تواهد رفت ا آن هنگامی ه تداو د یاد داد ،تذ ر داد ،اصً چرا دفات؟ اوال ،و
چرا دارد مذمت و سر ش می ند اا ی ؟
پس سیان عن تقصیرٍ است ،منتیا تقصیر ،مراحلی دارد .آدم مقصر بود ه تادا و
شیطان را فراماوش ارد .شایطان را فراماوش ارد «إِنَّ هٰاذَا عَادُوٌّ لَاكَ وَ لِزَوْجِاكَ فَاًَ
خرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى» شیطان را فراموش ارد اه دشامن اسات ،ا او تبعیات
یُ ْ
رد ،تبعیت رد این فریب دادن شیطان را ،اغواهلل شیطان را «وَ عَصَى آدَمُ رَبَّاهُ فَغَاوَى»
اینجا عصیان تحقح پیدا رد و در د باله عصیان ،غوایت.
ما اینجا وشتهایم« :وَ لَقَدْ عَیِدْ ا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ َجِدْ لَهُ عَزْم » علّیاا»
یعنی لعلّیا «اضافة الى بیان واقع سابح من ضعف العزم اإل سا ي المتمثل في اإل سان
األوّلى» 1اضافه بر این «هي إلى جا ب ذلك تكریمٌ لساحة الرساالة القدسایة األتیارة»
ه قبً عر

ردیم ،آیه قبلی است «التي یحملیا عظم اولي العزم من الرسل .فأ ات

یا محمد (ص) محافظٌ لعید اللّه تمام ».
یکی ا معا ی عزم ،ا معا ی پنجدا ه عزم این است ه تصمیم طوری صد درصاد
است سبت به وفاهلل به عید الیای ایجابا و سالب  ،ایجاباا در فعال واجباا درو ای و
برو ی و سلب در ترک محرّما درو ی و برو ی ه قصور یا تقصیر یاح در میلیاارد
هم ،یح در بی یایت هم این تخلف دارد.
«محافظٌ لعید اللّه تمام و عا م علیه تماما ،و لذلك قد تسابح رساو الاوحي فاي
قراهللته ،و این ت من آدم حی عید ا الیه من قبل فنسي العید و لم جاد لاه عزما و
ابات على العید! و ال عید عید الى آدم في الذكر الحكیم إلّا لّا یطیاع الشایطان و ال
یقرب الشجرة المنییة كما في آیا عدة مثل ما هنا« :فَقُلْنا یا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَاكَ وَ
خرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقى» و سایان عیاد اللّاه لاو كاان عان قصاورٍ ال
لِزَوْجِكَ فًَ یُ ْ
یسمى عصیا » 2ه عر

ردیم عصیان یست «و ان كان عن تقصیر كان عصیا «وَ
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لَمْ َجِدْ لَهُ عَزْم »« -وَ عَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى» هما في جملة عساكر االدلة القاطعة على
سیا ه المقصر العصیان» عصیان صفت سیان است.
«وَ لَمْ َجِدْ لَهُ عَزْم » تعني» این «لَمْ َجِادْ» مطلبای دارد .ببینیاد یاح مرتباه بنادت و
شماها میدوییم «لَمْ َجِدْ» ممکن است باشد و ماا پیادا کاردیم؛ چاون علام ماا علام
محی

یست .اما ادر تداو د فرمود «لَمْ َجِدْ» یعنی یست.

سوا  :چرا «لَمْ َجِدْ» فرمود ،فرمود «لم یکن له عزمٌ»؟ ببینید ،میتواهیم درسات
نیم ،ولی فکر ه می نیم این به ظر میآید .ادر میفرمود «لم یکن له عزم» ینو ات
حتر آدم ا چه سی است؟ ا تدا ،یعنی تداو د آدم را طوری تلح اردت اسات
اه عاازم ادارد ،ایاان تاراب میشااد ،تاادایا تاود عاازم باه ایاان ادادی ،حاااال عاازم
میتواهی؟ ولی «لَمْ َجِدْ» یعنی تداو د تلح ردت است ،عزم به او دادت اسات ،ولای
بر عزم اابت شد.
پس این کته را ا «وَ لَمْ َجِدْ لَهُ عَزْما » «ماا وجاد لاه عاطفاة» عاطفاه دارد اماا
سبت به من عاطفهای ا جام داد «ما وجد له عاطف » اینجا هم «وَ لَمْ َجِدْ لَهُ عَزْم »
دو بُعدی است:
 -1عزمی ا برای آدم بود؛
 -2باید باشد؛ چون تداو د در او تلح اردت باود .امکاان آدم باود اه عازم صاد
درصد داشته باشد ولکن اینکه «وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاهللَ كُلَّیَا اُمَّ عَرَضَیُمْ عَلَى اْلمًَئِكَةِ» 1و
غیرت ،این همه تکریم و این همه فتیلت و این همه رحمت شایسته بود اه آدم صاد
درصد بعد ا این جریا ا فریب شیطان را خورد .اینجا آدم تقصیر رد ،و ترک رد
این عزمی را ه میشد این عازم را داشاته باشاد ،چنا کاه ایان عازم را اولاوالعزم مان
الرسل داشتند و لذا آدم ا اولوالعزم من الرسل یست به ص این آیه و آیا دیگر.
«اللَّیُمَّ اشْرَحْ صُدُورَ َا بِنُورِ الْعِلْمِ و الْإِیمَانِ وَ مَعَاارِفِ الْقُارْآنِ الْعَظِایمِ وَ وَفِّقْنَاا لِمَاا
تُحِبُّهُ وَ تَرْضَاتُ وَ جَنِّبْنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاتُ».
«وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ».
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