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رسالت (عصمت رسوالن  -عصیان آدم )
تفسیر آیاتی از سوره طه
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
راجعع بععه ایه،ععه بهشعع ی ععه آدم و حععوا (ع) در آن جععایینین نععدرد در آ ععاز
خلق شان مطالبی را دیروز در رد آن عرض ردیم ه آرجا عالم ت،لیع ریسعت .ایعن
مطلب چهد بخش است :یک بخش این است ه آن جهت ه از جهات دریا بوده اسعت
و قبل البرزخ و قبل القیامة بعوده اسعت ععالم ت،لیع ربعوده اسعت .دوم ایه،عه ععالم
ت،لی بوده است ههوز نریعت ریامده اسعت .و ریامعدن نعریعت دو معهعا دارد :ی،عی
نریعت خاصه ولو در ح،م واحعد تحریمعی ح عی بعراآ آدم (ع) ریامعده اسعت و در
ح،م ح می وجوبی ح ی براآ مالئ،ه و نیطان هم ریامده است .یا ره آمده اسعت
ت،لی بوده و این ح،م ح می سلبی و ایجابی آمده است اما نعریعت عامعه ریامعده
است.
نما چه میخواهید بفرمایید؟ نما ه میخواهید توجیه هیعد «وَ عَصع آدَمُ رَبَّعهُ
فَغَوى» 1را ه عصیان ریست بل،ه ترک اولی است آیا مبعد نعما ععدم نعریعت عامعه
است؟ میر براآ وجوب یا تحریم نریعت عامعه الزم اسعت؟ در آرجعا عامعهاآ وجعود
ردانت رسال ی ربود .یا مرادتان نریعت خاصه اسعت؟ ح،عم خعاا اسعت عه ههعوز
خداورد رسال ی مقرر رفرمعوده بعود .ههیعامی عه آدم (ع) و حعوا ههعوز در آن جهعت
بودرد ههوز رسال ی مقرر رفرموده بود و وحی رسال ی گرچه ربوئ ی در ار بود امعا
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وحی رسعال ی در عار ربعوده اسعت از ایعن جهعت «وَ عَصعی» از آن حرمعت اسع فاده
رمینود؟ میر حرمت در ارحصار وحی رسال ی است؟
میر خود نیطان وحی رسال ی دانت ه واجب بعود سعجده هعد و ر،عرد و طعرد
ند؟ یا رقطه اولی را بیویید ه عالم عالم ت،لیع ربعوده اسعت .ععالم ت،لیع ربعوده
است یا همینطورآ میفرمایید عالم ت،لی ربوده است یعا مارهعد بع عی از انعخاا
ه آگعاه ریسع هد عه سعاحت نعما بعرآ اسعت .انخاصعی عه آگعاه ریسع هد ایهیورعه
میگویهد ه چون آن جهت بوده است و عالم دریا ربوده است پس عالم ت،لی ربوده
است پس ت،لی ربوده است این لط است .براآ ایه،ه عالم ت،لی در ارحصار ره
زمین ریست بل،ه قبل از ار قال م،لفین به برزخ عالم ت،لی دریوآ است و دریا هم
در ارحصار ره زمین ریست.
بعد از ایه،ه مه قل به برزخ ندرد و بعدًا به قیامت عالم جناسعت و ععالم ت،لیع
ریست .و این مسلّم است بدون نک ه آدم (ع) در عالم ت،لیع بعود «و مِعنَ العدیلیل
علی ذلک» خدا م،لفش رد .چطور مینود ه آن عالم هر چه هست ععالم ت،لیع
رباند اما خدا آدم را م،ل

رد سلبًا «ال تَأ ُال»؛ و ابلیس و مالئ،ه را م،ل

«اسْجُدُوا لِآدَمَ» 1عالم ت،لی ربوده است و م،ل

رد ه

عرده اسعت؟ ایعن حعر هعا درسعت

ریست.
اگر هم بیویید ه رهی رهی ارنادآ است آریوره ه عرض ردیم تمام رهیهاآ
خدا و تمام امرهاآ خدا ارنادآ است .حد اعمش این است ه خداورد وق ی ه امر
می هد به ارجام واجبات وعده جهت میدهد «ارناد الی الجهعة» اسعت .در دریعا هعم
مینود عالم ت،لی دریوآ براآ م،لفان جه عی گعردد موقعت قبعل از جهعت بعرزخ و
آخرت اگر عمل ههد به ت،الیفشان «وَ لَوْ َنَّ َهْلَ الْقُرى آمَهُوا وَ اتَّقَعوْا لَفَ َحْهعا عَلَعیْهِمْ
بَرَكاتٍ مِنَ السَّما ِ وَ الْأَرْضِ« 2ایهجا این ارناد ریست؟ هم ارناد است به خیعر دریعوآ
و هم خیر برزخی جنائًا جنا وسط و هم خیر اخروآ ه جناآ آخر است.
بهابراین تمام اوامر خداورعد و تمعام رعواهی خداورعد در چهعار مرحلعه  -مبعا را
ععرض رمعی هعیم -در چهععار مرحلعه رجحعان ح معی وجععوب رجحعان یعر ح مععی
اس حباب حرمت مرجوحیت ح می و ترک ح معی حرمعت و مرجوحیعت ح معی بعه
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تعبیر نما راهت .تمام اینها وعده داررد تمام اینها ارناد است به خیرات مثلثعه و
ارذار است از نرور مثلثه .خیرات مثلثة فی الدریا و فی البرزخ و فی اآلخرة در ارجعام
واجبععات و مسع حبات و نععرور سععهگارععه ععه محریمععات بانععهد و بععر تحععت الشعععاعش
مرجوحات ه نرور رعدارد .ایعن رفعی مقعدارآ صعواب اسعت و م عر نعدن مقعدارآ
صواب است در مرجوحات در ععالم دریعا و بعرزخ و آخعرت و ارعذار اسعت رسعبت بعه
محرمات ح میه با آن قیود و نرایط و خصوصیاتی ه داررد .پس این چه فرمایشعی
است ه نما میفرمایید؟ یا اخالقیاش می هید یا ارنادآاش می هید یعا میگوییعد
عععالم ت،لیع ریسععت .در هععر سععه بُعععد نععما انع باه فرمودیععد بععا مععال اح ععرام .روآ
مبار ان را هم میبوسم عالمه بنرگوار طباطبایی ولی ایهجا رخیر .ایهجعا بایعد نعما
روآ مبارک این آیه را بیش ر ببوسید و بیش ر تأمل هید ه «وَعَصَ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى».
 «فَإِمَّا یَأْتِیَهَّكُمْ مِهِّي هُدًى» 1دلیل بر این ربوده ه قبالً هدایت ربوده است؟ -هدایت بوده است و ربوده .بوده است ت،لی

نخصی بوده است .ربعوده اسعت

ت،لی عام و رسالت عام ربوده است .هدایت رسال ی ربوده است ولی هدایت ربعوئ ی
بوده است براآ ایه،ه اگر ربوده است چرا خدا امر رد؟ چرا رهی رد؟
اب را مالحظه بفرمایید جلد طه را .در جلد طه ما تا ایهجعا رسعیدیم« :فح ع
لو كان الههي إرنادیًا -و لم یكن -فهو ای ًا من الشعرعة» 2معا حعد پعایین میگیعریم.
رهی ارنادآ است به آن معهایی ه میگویید ارنادآ است .میعر رهعی ارنعادآ اگعر
هم حرمت ریاورد و مرجوحیت بیاورد نریعت است یا ره؟ مرجو است راجح است
ح ی مبا است .این از نریعت است؟ میر نریعت فقط واجب و حرام را میگوید؟
 [سؤال] نریعت نخصی .بله نریعت نخصی. الزم ریست رسول باند ه وحیاآ بر او رازل بشود. الزم ریست .چه لنومی دارد؟ اگر الزم است رسول باند چرا... همین ه وحی بر او رازل مینود []... وحی نخصی مثل ربوئعات دییعر .سعاری عه رسعول ریسع هد و مخبَعر هسع هدبالوحی و سایر وسایل را داررد ح ی ساری...
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 ریازآ ریست ربی معصوم باند؟ ربی بله .ربی دو روع است :یک ربی صالح است ه مسع مرًا خداورعد اح،عامرا حععالل و حععرام را بععه او ...ی،ععی رععه یععک ح،ععم را خداورععد بععه او انععاره می هععد
صالحیت نرط ریست مثعل نعیطان دییعر میعر نعیطان معأمور رشعد؟ میعر خداورعد
رمیدارست ه نیطان نیطان است و امر رد عه بعه آدم سعجده هیعد .چیورعه امعر
رد؟ به خود نیطان امر رد دییر.
 امر هم ه ربود .فقط یک لی بیان رد ه این دنمن نماست... ره مطلب دییرآ دارم عرض می هم .وق ی ه خدا «وَإِذْ قُلْهَا لِ ْلمَلَائِكَةِ اسعْ جُدُوالِآدَمَ» 1امر به مالئ،ه و به نیطان هست هر دو .آیعا بعه مالئ،عه عه امعر نعد ایعن امعر
چیوره بود؟ آیا نیطان رسالت قبول دانت؟ یا رسال ی در ار بود؟ ره .امر به نخص
نیطان ما ایه،ه در قیامت هم همینطور است در قیامت خداورد با فعار صعحبت
می هد اما صحبت محب ی و عهای ی و لطفی ریست .در ایهجا هم صعحبت تحعذیرآ
است با نیطان .اُسجد .براآ چه؟ این ار را ب،ن .براآ ایه،ه معلوم نود و ظهور پیدا
هد نیطهت نیطان .به هر درآ ما بنریم باالخره ت،لی بعوده اسعت .هعر چعه بعوده
باالخره ت،لی بوده است با واسطه بوده است بیواسعطه بعوده اسعت ت،لیع بعوده
است.
 ما ت،لی بودن را قبول داریم .خود این ت،لی بودن و تشری بعودن عه رعازلنده است بر این آدم الزمه آن این است ه حداقل ربی باند.
 آن باند ول،ن... ربی باید معصوم باند. الً ره الً ریست این را عرض ردم .اگر در ل مسائل اسعت در عل اح،عاماست بسم اهلل .اما این در ل اح،ام ریست یک ح،عم اسعت فقعط «ال تعأ ال» اسعت
فقط .در «ال تأ ال» هیچ عصمت نرط ریست .معا ایه،عه در نعیطان عه اُسعجد ایعن
تمام نیطهت است ه عصمت نرط ریست.
 [سؤال] اگر ما یک موقعی هم گف ه بانیم در ربعی بعودن ولعو در یعک مرتبعه عصعمتنرط است اگر هم گف ه بانیم حرفمان را باید پس بییریم؛ چون این ضرورت اسعت
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دییر رص الم خداست «وَ عَص آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى» ما ه خدا ریس یم معصوم ریس یم
اگر هم یک موقعی گف ه بانیم پس میگیریم ایه،ه مطلبعی ریسعت .معا ایه،عه همعه
علمایی ه فرمودرد «عَصَ آدَمُ» یعهی «ترک االولی» همه باید پس بییررد در مقابعل
خدا باید زارو زد دییر و ما این را ریف یم.
 [سؤال] آدم را داریم بحث می هیم دییر پعس چعه معیگعوییم؟ «فح ع لعو كعان الههعيإرنادیًا -و لم یكن -فهو ای ا معن الشعرعة» نعریعت خاصعه اسعت دییعر «و عصعیان
الههي االرنادي بهذه الصورة العجیبة هعو ای عًا فعي الحع عصعیان» اینطعور .نعش
هفتتا لفظ است ه همهاش عصیان است« .ثم طبیععة الحعال فعي األوامعر و الهعواهي
اإللهیة» این جواب دوم « رها مولویة» ارنادآ ریست مولوآ است« .ارها مولویة ككلّ
اال بقریهة قاطعة» ما «قریهة قاطعة» را هم قبول رداریم چرا؟ ایهجا عرض معی هیم عه
باید در مس درک ال فسیر رونعت .چعون رمینعود خعدا از مولویعت خعارش نعود .ایعن
محال است .خداورد صر رظر از مولویت هد و بدون جهت مولویت عه ذاتعی حع
است رمینود خارش نود .پس قریهه قاطعه را هم قبول رداریم.
«ام هي كلها ارنادیة» این جواب سوم «حیث ترند ال مصالح تحملهعا فردیعة ام
جماعیععة» یعهععی اج ماعیعة« .فمجععرد ان تسععمي رهیععا إرنععادیًا -و دون اي برهععان -ال
یخرش تخلفه عن العصیان و كما اللّه صر في هذه االذاعة القرآریة «وَعَصَ آدَمُ رَبَّعهُ
فَغَوَى» ».نما آدم جدتان را بیش ر دوست دارید یا خدا بیش ر ربیاش را دوست دارد؟
«فلو كان تركا لألول فكان االول بل المح وم في القرآن البیان «و ترك االولع »»
چرا «عَصَ آدَمُ رَبَّهُ»؟ «دون «و عص » ال سیما مع تصعریحات خعرى تؤیعد ارعه حقعا
«عص » :فالههي المؤكّد عن االكل مهها» این یک «ثعم ف كورعا معن الظعالمین» دو «و
اره زل» سه «و نقي» چهار «و عصی» پهج «و هبط من الجهة» « ُهبِطَ» بعراآ تعرک
مس حب بود یا براآ فعل م،روه؟ «اهبط من الجهة» از آن بعاال پعرتش ههعد پعایین .بعا
نیطان آدم و حوا را پایین پرت ههد توبه هم رد دییر برریشت .خیلی جالب است.
توبه هم رد دییر رشد برگردد این ترک اولی بود؟ «و تاب فیها و بعدها» این هفتتا.
«هذه عساكر سبعة تدلها عل اره ح معا «عصع فغعوى» و «عصع » بهفسعها تكفعي
داللة عل اق را الحرام» الب ه بُعد حرمت را از آیات میفهمعیم .حعرام حعرام اسعت.
حرام وچک حرام حرام بنرگ حرام بنرگ ر از بنرگ حرام نرک حرام .ایعن را از
خود آیات اصرار رداریم وق ی ه چشم را باز می هیم و درست دقیقًا به آیات « معا
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اراد اهلل و ما قال اهلل» رظر می هیم عصیان بنرگ ربوده است .عصیان وچک بعوده
است اما عصیان وچک از مثل آدم با آن تش،یالت با آن ترتیبات بعا آن رهعی بعا
آن معرفی نیطان این هیچ نایس یی ریسعت ایعن بعنرگ حسعاب مینعود .عصعیان
وچک از نخصی ه از او ار ظار عصیان رمیرود بعنرگ حسعاب مینعود .ولعی بعه
ع،س احیارًا عصعیاری بعنرگ از سعی عه ابلعه اسعت رمیدارعد توجعه رعدارد ایعن
وچک حساب مینود .بهابراین اینطور ریسعت عه آدم فععل م،عروه را ارجعام داده
خدا گف ه است عصی .رخیر فعل حرام ارجام داده است اما فعل حرام ولو وچک از
مثل آدم با آن تش،یالت و ترتیبات و ایهها بنرگ حسعاب مینعود و لعذا توبعه جهعت
افی ربود بعدًا از جهت ه هبوط رد آرجا تحق توبه و قبول توبه.
«و «عص » بهفسها تكفي داللة عل اق را الحرام و لم تس عمل فعي القعرآن كلعه
إال في رفس المعه

كما الظلم و النلعة و الشعقا و الغوایعة ثعم هعذه ال وبعة العری عة

لیست اال عن ارتكاب محرم .و ترك االول تخلفًا ععن رهعي ارنعادي كمعا یقولعون ال
یس ح هذه ال عابیر القاسیة القاضیة عل العدالة ف عالً ععن العصعمة» .ععدالت را از
بین برد نما دارید میگویید عصمت .به عصمت چسبیدید؟
«و ال یس وجب تلك ال وبة الطویلة العری ة! و العصمة ال روریة لسعاحة الرسعالة
هي مهذ الرسالة» آر،ه قاعده عامه است «مهذ الرسعالة» اسعت« .ح ع یق عي الرسعول
رحبه دون ما قبلها اال لمن دلت لهم الدالالت القاطعة كالرسول محمد (ا) و ع رته
الطاهرة (ع) و من رح مهحاهم من اولي العنم ام سواهم».
اولوالعنم این پهجتا یا داودها و سلیمانها و یعقوبها و یوسع ها هعم همچهعین
ه «و لیت نعري ماذا یدف هؤال األعاظم الع تأویعل رصعوا الك عاب و السعهة فعي
عصععیان آدم (ع)؟ اسعع عظامًا لشععأن آدم (ع) و القععرآن عظععم نععأرا» ایععن را هععار
میگذارید آن سر جایش باند؟ «و القرآن عظم نأرا ن یؤویل ال خال رصوصه و
ما تشهیره فیه بذربه إال».
حدیث در پاورقی« :رو المععاري لاللوسعي  -275 :16اخعرش البیهقعي فعي نععب
االیمان عن بي عبد اللّه المغربي قال :تفكعر ابعراهیم (ع) فعي نعأن آدم فقعال یعا رب
خلق ه بیعدك و رفخعت فیعه معن روحعك» .روحعک بعه آن معهعایی عه معیفهمیم« .و
سجدت له مالئك ك ثم بذرب واحد» ابراهیم هم میفهمد ذرعب اسعت .معا رمعیداریم
ذرب است .ما علماآ اعالم رمیداریم ذرب است .ما میگعوییم چعه؟ تعرک اولعی« .ثعم
بذرب واحد مألت فواه الهاس معن ذكعر معصعی ه؟» چعرا؟ بعراآ ایه،عه اضعائه قرآریعه
6

بلهدگو و فرس هده قرآن قوآترین و دائمترین و عمومیترین فرس هدههاآ جهاری است
ه خدا در ایهجا بلهد «وَعَصَ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى».
«فأوح اللّه الیه یا ابراهیم اما علمت ان مخالفة الحبیب عل الحبیعب نعدیدة!؟»
مقامات فرق می هد .ایه،ه میگویهعد «حَسعَ هَاتُ الْعأَبْرَارِ سعَ یََِّاتُ اْلمُقَعرَّبِینَ» 1عارآ بعه
ایهجا ردارد این حسهات ریست .حسهات االبرار یعهی اگر فرض هیم یعک معصعومی
فقط رماز واجب بخوارد و رماز مس حب رخوارد این سعیَه ر،عرده اسعت ایعن حسعهه
است ولی این حسهه براآ او افی ریست این ترک مسع حبات بعراآ او سعیَه اسعت.
این حسهات االبعرار را نعما بعهعهوان دلیعل بعراآ ایهجعا ریاوریعد بعراآ ایه،عه ایهجعا
«عَصی» عصی ه از حسهات ریست .اگر «حَسَهَاتُ الْعأَبْرَارِ سعَ یََِّاتُ اْلمُقَعرَّبِینَ» سعیَات
االبرار چه مینود؟ سیَات االبرار اسو مینود .مقربین ساری هس هد ه مقام خیلی
باال داررد .سی ه مقامش خیلی باالست حسهات ابرار ه ترک محرمات است فقط
و فعل واجبات است فقعط اگعر مقعربین بعه ایعن ا فعا ههعد عافی ریسعت بایعد بعه
مس حبات هم عمل ههد و م،روهات را هم ترک ههد .این ربطی به ایهجا ردارد.
 ی،ی از ائمه فرمود دلیل عقلی است براآ ایه،ه باید معصوم باند. از چه زماری؟ در رسالت. ایهجا ه رسول ربوده. آنوقت خود عقل میگوید ه اگر پیامبرآ معصوم رباند قبل از رسعالت دییعراع ماد مردم از آرها سلب مینود.
 عقل چه سی میگوید؟ عقل همه میگوید. رخیر .یک رفر ح ردارد عقلش ایهجا برسد .چرا؟ چون برخال رص است. [سؤال] در باب تقلیدِ اعلمِ اتقی اگعر نعما بداریعد در زمعاری عه سعلمان مشعرک بعودهاست چهین و چهان و چهان .بعد سلمان ند رُه درجه ایمان بعد از رسولاهلل و ائمه
باالترین درجات است .نما برای ان خوب ریست از او تقلیعد هیعد چعون قعبالً چهعین
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بوده این حر چیست؟ ایعن حعر ععوامی اسعت ایعن حعر

الهرمدآهاسعت عه

گف هد و داخل مغن ما رف ه است.
میگویم رخیر ی،ی از ادله عقلی این است ه اگر قبالً یک گهاهی رده است آن
هم چه گهاهی؟ گهاه نریعت ریست گهاه عام ریست .اگر قبالً یک گهاهی عرده اسعت
بعدًا ولو باالترین معاصی قبول رمی هیم ح ی در باب ولد النرا هم قبول رداریم .در
باب ولد النرا اگر سی ولد النرا بوده است بدتر است وضععش یعا سعی عه مشعرک
بوده است؟ مشرک .ولد النرا ه به اخ یار خودش ولد النرا ریست .ایعن ولعد النرعا اگعر
بعدًا اعلم اتقی ند تقلید از او واجب تعییهی است .آقایان میگویهد خیعر .چعرا خیعر؟
ما میگوییم این حر هایی ه زدرد باید حساب هیم عه قابعل قبعول اسعت یعا رعه؟
قابل قبول ریست .دام عقل این حر را میزرد؟ دام عقل میتوارد این ف عولی را
ب،هد ه بله ح مًا باید قبالً چهان باند! آن وقت این ح میت عقلعی بعر خعال رعص
قرآن دربیاید .خیلی جالب است .ایعن ح میعت عقلعی عه ادععا مینعود و نعما رقعل
میفرمایید و خودتان قبول ردارید این بر خال رص قرآن است ه «وَعَصَ آدَمُ رَبَّهُ
فَغَوَى» .این قابل قبول ریست.
 ههر عصمت به این است ه قعبالً مثعل سعایر بشعر خطا عار بعوده اسعت و حعاالمعصوم نده است.
 یعهی معصوم ربوده است بله دییر یعهی معصوم ربوده است ههر ریست قاعدهعدم عصمت است اسم آن را ههر ریذارید« .و معا تشعهیره فیعه بذربعه إال «ان مخالفعة
الحبیب عل الحبیب ندیدة»» 1اگر یک آدمی ه چهدان ارتباطی با نما ردارد و یعک
ارآ رد مطلبی ریست .ولی سی ه چهدین سال با نما بوده است اح عرام بعه او
ردید و چه ردید و چه ردید این گهاه وچعک هعم ب،هعد خیلعی باالسعت و چعون
ار ظار از او ریست .و این یک اساس قرآری است ما ایه،ه در آیات احناب «یَا رِسعَ ا
الهَّبِيِّ لَسْ ُنَّ» 2الی آخر« .و لیعلم ذری ه ارهم سیب لون بالشیطان كما اب لعي بعوهم آدم
فی خذوه عدوًا» 3خیلی لطی است .این بچههاآ آدم بدارهد خالصعه پدرنعان فریعب
خورد فریب رخورید! مه ها به این معها ریست ه بچههایش پعایینتعر از بابعا هسع هد
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رخیر باالتر از باباآ اول هم ما خیلی داریم اولوالعنم خمسه و سایر اربیا عالً از آدم
(ع) از رظر مقام عصمت و رسالت باالتررد.
 آیات دییر هس هد ه به همین اناره می هد خطاب به ذریه آدم می هد. بله این را در بقره بحعث عردیم« .كَمعا َخْعرَشَ َبَعوَیْكُمْ مِعنَ الْجَهَّعةِ یَهْعنِعُ عَهْهُمعالِباسَهُما» 1این را در سوره بقره بحث ردیم.
«و لعمر الهي الح ان ذلك ال أویل العلیل ریب في روعه دون اي تعویل إال عل
ن األربیا معصومون! و لم یكن هذا العصعیان إال قبعل ربوتعه» 2حعدیث را بععدًا معی-
خواریم« .لمكان «ثُمَّ اجْ َباهُ رَبُّهُ فَ ابَ عَلَیْهِ وَ هَدى» 3و القرآن مصر بذلك العصعیان
و ال یوجد في عشرات من األحادیث الهاظرة الیه المفسرة له إال رفس الذرب و الخطیَة
و العصیان دون ترك االول و ال مرة ی یمة».
پس ساری ه میگویهد تَرَکَ االولی اینها هم با خدا اخ ال رظر داررعد هعم بعا
پیغمبر هم با همه ائمه .هر چه روایت هسعت –دیعروز ععرض عردم -هعر چعه روایعت
هست قوالً واحدًا میگوید گهاه است .ولی میگوید این قبل از رسالت بوده اسعت« .و
ریب من صاحب بحار األروار اره یعهون بابًا من بوابه بارتكاب ترك االولع » عالمعه
بنرگوار نما چه مش،لی دارید؟ خوب ربود عهوان هید ه باب المعصیة؟ چعرا تعرک
اولی میگویید؟ «سردًا آلیعات عصعیان» سعرد یعهعی همعه آیعات عصعیان آدم را آورده
اسععت همععه را آورده یعهععی همععه را عالً آورده اسععت« .سععردًا آلیععات عصععیان آدم و
روایاته و ال یهبَك مثل خبیر بغربة القرآن الغریبة حیث تؤول آیاتعه البیهعات دون اي
برهان ح

و إذا صدقت بم ظافر األحادیث ال ي هعم یؤصعّ لورها» .احادیعث را اصعل

قرار میدههد قرآن را فرع .این احادیث هم ه اصل قعرار میدهیعد ایعن هعم تصعدی
می هد ه «عَصی»« .و یفرعون القرآن علیها اجل اره عصع فغعوى و لكههعا معصعیة
صغیرة حیث رسي و ا ر بما قاسمه إبلیس و كان ذلك قبل رسال ه فاره :ثُمَّ».
روایات :صفحه « :212البحار عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَهْمِ قَعالَ :حَ عَ رْتُ مَجْلِعسَ
اْلمَ ْأمُونِ وَ عِ ْهدَهُ الرِّضَا عَلِيُّ بْعنُ مُوسعَ

(ع)» بایعد بیعوییم علیهمعا السعالم «فَقَعالَ لَعهُ

اْلمَ ْأمُونُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّعهِ (ا) َ لَعیْسَ مِعنْ قَوْلِعكَ َنَّ الْأَرْبِیَعا مَعْصعُ ومُونَ» علعی بعن
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محمد الجهم هم حواسش جم ربوده است اربیا معصومون این خیال عرده از اول
ربی بوده است .باز او خیال عرده اسعت از اول ربعی بعوده اسعت ایعن را گف عه اسعت
ساری هم ه میدارهد از اول ربی و رسول ربوده است آرها این را میگویهد.
«قَالَ بَلَ قَالَ فَمَا مَعْهَ قَوْلِ اللَّهِ عَنَّ وَ جَلَّ وَ عَص آدَمُ رَبَّعهُ فَغَعوى فَقَعالَ إِنَّ اللَّعهَ
تَبَارَكَ وَ تَعَالَ قَالَ آلِدَمَ اسْكُنْ َْرتَ وَ زَوْجُكَ الْجَهَّةَ وَ كُال مِهْها رَ َدًا حَیْثُ نَِْ ُما وَ ال
تَ ْقرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ وَ كَانَ ذَلِكَ مِنْ آدَمَ قَبْعلَ الهُّبُعوَّةِ» بایعد بیویعد «قبعل الهبوئعة» چعون
ایهجا ربیاآ ربوده است برحسب بحثی ه ما دان یم« .وَ لَمْ یَكُعنْ ذَلِعكَ بِعذَرْبٍ كَبِیعرٍ
اسْ َحَ َّ بِهِ دُخُولَ الهَّارِ» ذرب صغیر بوده است ذرب بیر است ه اس حقاق دخول رار
دارد تازه آن هم اگر توبه رشود« .وَ إِرَّمَا كَانَ مِنَ الصَّغَائِرِ الْمَوْهُوبَعةِ الَّ ِعي تَجُعوزُ عَلَع
الْأَرْبِیَا ِ قَبْلَ رُنُولِ اْلوَحْيِ» ره بصورة اس غراقیة ره قاعدتًا قبل از رنول وحی و قبل از
رسالت ه مرسل بشورد اینها گهاههان صغیره اگر احیارًا ب،ههعد طعورآ ریسعت ولعو
بع یها ولی به عهوان یک قاعده لیه و ضابطه.
«قَبْلَ رُنُولِ اْلوَحْيِ عَلَیْهِمْ فَلَمَّا اجْ َبَاهُ اللَّهُ تَعَالَ وَ جَعَلَهُ رَبِییًا كَانَ مَعْصُومًا لَا یُذْرِبُ
صَغِیرَةً وَ لَا كَبِیرَةً قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَ جَلَّ وَ عَص آدَمُ رَبَّهُ فَغَعوى * ثُعمَّ اجْ َبعاهُ رَبُّعهُ فَ عابَ
اصعطَف آدَمَ وَ رُوحعًا وَ آلَ إِبْعراهِیمَ وَ آلَ
عَلَیْهِ وَ هَدى وَ قَالَ اللَّعهُ عَعنَّ وَ جَعلَّ إِنَّ اللَّعهَ ْ
عِمْرانَ عَلَ الْععالَمِینَ» یعک ر ،عه در ایعن آیعه الب عه ایهجعا چعون سعؤال اسعت دییعر
«وَعَصَ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى» این تمام ند «ثُمَّ» ثعم بعراآ تراخعی اسعت دییعر بععد از ایعن
عصیان و بعد از این وایت «ثُمَّ اجْ َباهُ رَبُّهُ فَ ابَ عَلَیْهِ وَ هَدى» ایهجا سه توبه در عار
است ه در جاآ خودش تا اردازهاآ بحث نده و بحث باید بشود:
 -1توبة المذرب الی اهلل؛  -2توبة اهلل علی المذرب؛  -3قبول ال وبة من اهلل تعالی.
سه مرحله است .گاه ارسان «ی وب الی اهلل» ولی خدا قبول رمی هد نعرایطی عه
باید توبه قبول بشود ردارد قبول رمینود .مثل فرعون ه «آمَ ْهتُ َرَّعهُ ال إِلعهَ إِالَّ الَّعذي
آمَهَتْ بِهِ بَهُوا إِسْرائیلَ» 1فایده ردارد .گاه ره این قدم اول را برمیدارد توبه می هد بعا
نرایط خدا چه ار می هد؟ تاب اهلل علیعه میگویعد :بلعه توبعهات را مینعود قبعول
هم .این توبه را ه قبول می هد بعدًا چه هست؟ بعدًا برمیگردد این تائب به حالعت
اولی «ال َّائِبُ مِنَ الذَّرْبِ كَمَنْ لَا ذَرْبَ لَهُ»« 2ثُمَّ تابَ عَلِیهِم لِیَ ُوبُوا» 1پعس نعخص تائعب
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دو توبه دارد :یک توبه قدم اول است ه توبه می هد معلوم ریست چه مینود قبول
مینود یا ره .اگر قبول رشود ه دوم و سوم رمیآیعد ولعی اگعر قبعول بشعود آنوقعت
توبه درست و حسابی می هد چون خداورد این توبه را پذیرف ه است.
در ایهجا آدم (ع) اولین قدم توبه را بردانت اما «ثُمَّ» بود؛ چعون گهعاه از او هعیچ
مه ظر ربود بهابراین توبه او مقدارآ طوالری است .و لذا روایت دارد ه آدم چقدرها
بر این گهاه گریه رد .ارآ رعداریم چقعدرهاآ ایهجعا ولعی خعب بعا «ثُعمَّ» هماههع
است بعدًا خداورد «تاب علیه» قبول فرمود عه توبعه او را بپعذیرد بععد تعاب العی اهلل
«فَ َلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَ َابَ عَلَیهِ» 2این بحث توبه آدم الی اهلل است «فَ َلَقَّع آدَمُ
مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ» تلقعی عرد لمعاتی عه در روایعت دارد عه «بِحَع ِّ مُحَمَّعدٍ وَ عَلِعيٌّ وَ
فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ» 3درست هم هست «فَ َابَ عَلَیهِ» یعهی بعد از ایه،ه مرحله
دوم توبه با این تلقی مواد توبه براآ آدم حاصل ند «فَ َابَ عَلَیهِ».
مطلبی ه میخواس م عرض هم این ربود این مقدمه است .و «وَ عَصع آدَمُ رَبَّعهُ
فَغَوى * ثُمَّ اجْ َباهُ رَبُّهُ فَ ابَ عَلَیْهِ وَ هَدى» سؤال :اج با اول است بعد توبعه اسعت و
هدایت؟ ایه،ه رمینود .بارها هم عرض ردیم ه بله این «فَ ابَ عَلَیْهِ وَ هَدى» دلیل
بر این ریست ه توبه و هدایت بعد است قبالً عرض ردیم حاال هم عرض معی هیم
من باب احد الوجهین و هر دو وجه درست است .این وجه اول ه قبالً عرض ردیم.
«ثُمَّ اجْ َباهُ رَبُّهُ» چطور «اجْ َباهُ»؟ سؤال مینود :چطور «اجْ َباهُ»؟ «فَ ابَ عَلَیْعهِ» یعهعی
اهلل تاب علی آدم وق ی ه تاب علی آدم «وَ هَدآ» یعهی «هَدآ آدَمَ (ع)» .برگشت به
حال اول یک و هداه للرسالة دو و هدآ الهاس الیه سه.
تمعام مراتعب هعدایتِ بععد از توبعه از گهععاه و قبعول توبعه از گهعاه و بععدًا مثععل اول
برگش ن آدم قبل از عصیان و بعدًا وحی رسال ی براآ او قرار دادن همه اینها داخل
«هَدآ» است .این یک حرفی است ه قبالً عرض می ردیم .حاال عرض معی هعیم عه
اح مال دوم هم هست ما ایه،ه در بع ی آیات دارد« .ثُعمَّ اجْ َبعاهُ رَبُّعهُ» اج بعا دو
اج با است :یک اج با به رسالت است؛ یک اج با در مقدمه رسعالت اسعت .اج بعا
به رسالت همان است ه عرض ردیم اول باید توبه هد بعد خدا توبه را قبول هد
بعدًا زمیهه حاصل مینعود هعدایت عه بعه حعال اول برگعردد بععد رسعالت عه ایعن
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رسالت در رقطه اخیره اج با رسال ی است .یک مرتبه رخیر اج با می هعد او را تعا
ایه،ه او را بسازد .در بع ی از آیات قرآن ایعن مطلعب هسعت عه اول اج بعا اسعت
حاال من آیه را یادم ریست یادم بود یادم رف ه اول اج با است و بعدًا مراحل دییعر
است .این اج با اول اج با قبل از عصمت است .اج با قبل از رسالت اسعت .نعاهد
از قرآن داریم یادم ریست بعد ریاه می هم میگویم اگر یادتان هست بفرمایید.
پس به دلیل آن آیه و دییر ایه،ه این اح مال درسعت اسعت عه اج بعا داراآ دو
مرحله است .هر دو اج با در طول عصمت است .اج با را قبول داریم در ل قرآن
بعهعهوان عصعمت اسعت مه هعا بع عی وقتهععا خعود عصعمت اسعت «اجْ َبعاهُ» یعهععی
معصوم قرار داد .بع عی وقتهعا مقعدمات اج بعا دوم اسعت «اج بعا مقدمعة لج بعا
الثاری» اج با اول او را تمین می هد پاک می هد رظیع می هعد چعه می هعد چعه
می هد با عمل او با قبول خداورد .بعدًا ایعن زمیهعه عه صددرصعد آمعاده نعد بعراآ
اج با رسال ی او را رسول قرار میدهد.
در هر دو صورت مطلب همان است ه باید ح مًا توبه باند تا بعد هدایت بیابد.
اج بائی قبل از توبه ه «ثُمَّ تابَ عَلَیْهِمْ لِیَ ُوبُوا» و اج بائی بعد از توبعه و هعدایت عه
اج با به رسالت است «إِنَّ اللَّهَ اصْطَف آدَمَ وَ رُوحًا» 1و همچهین همین آیه «وَ هَدآ»
و آیات سوره مبار ه بقره «إِمَّا یأْتِیهَّكُمْ مِهِّی هُدًى فَمَنْ تَبِ َ هُدَاآ فَلَا خَوْ ٌ عَلَیهِمْ وَلَعا
هُمْ یحْنَرُونَ» 2در آرجا و در ایهجا هم طور دییرآ.
 چین دییرآ ه مک به این مطلب می هد ه اج با قبل از اصطفا بوده استه از ظاهر آیه مشخص مینود و دییر ایه،ه «فَ َلَقَّع آدَمُ مِعنْ رَبِّعهِ كَلِمعاتٍ» بعه هعر
حال اج بائی بوده ه فرموده «كَلِماتٍ».
 این اج با مقدمه ربوت بوده است .صریحتعر از آن آیعه دییعرآ اسعت عه اآلنیادم ریست .من همه را باید یاددانت هم اع ماد به ذهن رباید رد.
 فرمودیععد «فَإِمَّععا یَ عأْتِیَهَّكُمْ مِهِّععي هُععدىً» هععدایت رسععال ی اسععت در جععاآ دییععرمیفرماید« :وَ ما كُهَّا مُعَذِّبینَ حَ َّ رَبْعَثَ رَسُوالً» 3تا رسالت ریاید عقاب رمیآید یعهی
گهاهی ریست ه عقاب بیاید.
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 جواب ان را قبالً دادم .رسالت ه ریاید براآ ساری ه باید وحی بالواسطه بعهآرها بشود ولی ه سعی وحعی بالواسعطه بعه او نعده اسعت عه «ال تعأ ال معن هعذه
الشجرة» این چطور؟ این را اول عرض ردم ه مراتبی دارد.
حدیث بعدآ .در همین صفحه  212بحاراالروار جلد یازدهم «و هذا الباب یشمل
( )48صفحة»  48صفحه در ترک االولی این بهده خعدا بحعث عرده اسعت .از صعفحه
 155تا « 203و فیها عشرات من األحادیث الدالة عل اره حقا كعان عصعیارًا» 1عجیعب
است .تأویل قرآن تأویل احادیث تأویل همه چین و قول علیل ه ایشان تعرک اولعی
رده است .ایهجا است ه باید حدیث را بمباران رد بمباران علمعی الب عه صعدامی
ه ریست« .و فیما یلي عشرة مههعا تقعدم واحعد تحعت العرقم ( :)1ا  .»6 163ایعن
«فس» تفسیر علی بن ابراهیم است« .فس َبِي عَنِ ابْنِ َبِي عُمَیْرٍ عَعنِ ابْعنِ مُسعْ كَانَ عَعنْ
َبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ إِنَّ مُوسعَ

سعَ أَلَ رَبَّعهُ َنْ یَجْمَع َ بَیْهَعهُ وَ بَعیْنَ آدَمَ (ع)» .الب عه معا

ت میهی رداریم ه تمام حدیث را قبول هیم بع عی اوقعات ی،عی را قبعول داریعم و
ی،ی را ره.
خلُقْكَ اللَّهُ بِیَدِهِ وَ رَفَخَ فِیكَ مِنْ رُوحِهِ وَ َسْجَدَ
«فَجَمَ َ فَقَالَ لَهُ مُوسَ یَا َبَهْ َ لَمْ یَ ْ
لَكَ مَلَائِكَ َهُ وَ َمَرَكَ َنْ لَا تَ ْأكُعلَ مِعنَ الشعَّ جَرَةِ فَلِعمَ عَصعَ یْ َهُ» پعس موسعی هعم فهمیعده
عصیان بوده است معا ههعوز رفهمیعدیم .ابعراهیم فهمیعد موسعی فهمیعد خعدا گفعت
پیغمبران گف هد ما ههوز رفهمیدیم« .فَقَالَ یَا مُوسَ بِكَمْ وَجَدْتَ خَطِیََ ِعي» بعاز معی-
گوید «خطیَ ی» خود آدم هم قبول دارد خطیَه است ترک اولی ریست.
«بِكَمْ وَجَدْتَ خَطِیََ ِي قَبْلَ خَلْقِي فِي ال َّوْرَاةِ قَالَ بِثَلَاثِینَ َلْ َ سَهَةٍ قَالَ فَهُعوَ ذَلعكَ
قَالَ الصَّادِقُ (ع) فَحَجَّ آدَمُ مُوسَ » آدم ریفت ترک اولعی عردم گفعت :تعو در تعورات
این مطلب را قبل از چهد سال فهمیدآ ه نده؟ ثالثین گفعت :پعس خعدا میدارسع ه
من عصیان می هم .خدا ه میدارست من عصیان می هم این جواب است؟ بعه یعک
معها جواب است به یک معها ریست .آن معهایی ه ریست :چون خدا میدارس ه است
ه من عصیان می هم بهابراین رمیتوارس م عصیان هم .این حر ح،یم عمر خیام
مینود .اما ره معن بعه اراده خعود عصعیان را عردم و خداورعد معرا مجبعور بعه تعرک
عصیان ر،رد اراده اخیره براآ تحق عصیان رد ه این از اخ یعار خعارش رمعی هعد.
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پس آدم دید من ه مجبور به ترک عصیان ربودم مجبور به فعل عصعیان هعم ربعودم
من خودم عصیان را ردم و قبالً معلوم بود ه من عصیان خواهم رد عهداهلل.
این جواب،ی هست اما جواب ریست یعهی جهاب موسی اگر قار نده است اما ما
قار رمینویم میگوییم پس در وجه دوم خدا میدارست نما عصیان می هید .خدا
میدارست نما عصیان می هید آیا نما معذور بودید براآ عصیان؟ ره .بععد از ایه،عه
عصیان ردید معلوم ند خدا میدارست .بهابراین خدا میدارست ه نیطان نیطهت
می هد پس نیطان هم بیاید در مقابل همه ابراهیمها و محمدها و عیسعیها بیویعد
مارعی ردارد چون خدا میدارست .پس بهابراین قسم ی را قبول می هیم و قسم ی را
ره « .قول :وجد ان خطیَة»...
 خود ح رت امامصادق (ع) وق ی این را دلیل میآوررد بهابراین پذیرش ق یهاست فقط رخواس هد ح،ای ی رقل ههد.
 ره اگر خود ح رت رقل فرموده بودرد ه معا چیعنآ رمعیگف عیم معیخعواهیمبیوییم خود ح رت این را رفرمودرد .آن قسم ی ه قابل قبول ریست خود ح عرت
رفرموده است .ما این را داریم میگوییم.
 [سؤال] سی سال قبل از خلقش در تورات .این هم ان،ال دوم است. [سؤال] میدارم این هم ان،ال بعدآ است و من رخواس م ان،ال زیعاد عهم .میگویعده موسی تو در تورات یاف ی ه چهد سال قبل از خل من خدا میدارست ه گهعاه
خواهم رد؟ گفت :سی سال .این هم قبول ریسعت چعرا؟ بعراآ ایه،عه خداورعد از ازل
میدارست ه این گهاه خواهد رد .این را من رخواس م بیویم؛ چون آن ر عن مطلعب
این است ه این قسمت را رمیتواریم بیوییم عه ععذر آدم اسعت .ععذر آدم در ایهجعا
عذر ریست .ولی این یک گنارنی است ه رصفش درست ریست ه قبل از سی سال.
« قول :وجدان خطیَة في علعم اللّعه ال یبررهعا حیعث العلعم لعیس علعة للعصعیان»
مینود ح،یم عمر خیام «و هل كان آدم یعلم ان اللّه یعلم بخطیَ ه في المس قبل؟ ام
سییره عل خطیَ ه إذا فهو خطیَة من اللّه و سبحان اللّه إذا فكی حج آدم موسع »

1

این روایت را قبول ر،ردیم .الب ه در آن قسمت قبول می هیم ه موسی قبعول دانعت
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ه جهاب آدم گهاه رده ایعن را قبعول معی هیم .بقیعه را دییعر ععذرخواهی را قبعول
رمی هیم.
 خود رقل امامصادق (ع) دال بر چه بوده است؟ امام رقل فرمودرد قسم ی را ه قابل قبول است آن قسعم ی عه معا رد عردیممعلوم است امام رفرمودرد یعهی جعل است .این را ما داریم ععرض معی هعیم .مم،عن
است سی یک سعاعت حعر بنرعد آدم خعوبی هعم هسعت ولعی بع عیها را قبعول
می هیم بع یها ره .میگوییم آرچه از امام رقل ردرد اینطور ریست ه ح مًا امام
فرموده باند و اال این ت عی مقام مقدس امام (ع) است.
میگوییم این قسمت را امام رفرمودرد آن قسمت را ه موسی قبول دانعت و آدم
قبععول دانععت ععه آدم عصععیان ععرد ایععن را قبععول مععی هیم بقیععه را قبععول رمععی هیم.
میگوییم امام رفرمودرد ما ایه،ه خدا خالفش را فرموده است« .و عل فرض الغض
عن ذلك فهما مع رفان اره كان خطیَة» این را قبول معی هعیم «ال تركعًا لألولع

و اال

لكان آدم یحجه بذلك دون العلم الساب » اگر ترک اولی بود آدم میگفعت معن تعرک
اولی ردم .دییر مح اش به ندرسها رمیند این ندرسها است ه رسبت دادرد.
حدیث بعد حدیث هف م« :رُوِيَ عَنْ َبِعي عَبْعدِ اللَّعهِ (ع) قَعالَ :لَمَّعا ُخْعرِشَ آدَمُ مِعنَ
الْجَهَّةِ رَنَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ فَقَالَ یَا آدَمُ َ لَیْسَ اللَّهُ خَلَقَكَ بِیَدِهِ» این همان است تقریبًا «وَ
رَفَخَ فِیكَ مِنْ رُوحِهِ وَ َسعْ جَدَ لَعكَ مَلَائِكَ َعهُ وَ زَوَّجَعكَ حَعوَّا َمَ َعهُ وَ َسعْ كَهَكَ الْجَهَّعةَ وَ
َبَاحَهَا لَكَ وَ رَهَاكَ مُشَافَهَةً َنْ لَا تَأْكُلْ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَأَكَلْعتَ مِهْهَعا وَ عَصعَ یْتَ اللَّعهَ»
پس جبرئیل هم میدارد آدم عصیان رده است ما ههوز رمیداریم .همه میدارهد معا
رمیداریم« .فَقَالَ آدَمُ یَا جَبْرَئِیلُ إِنَّ إِبْلِیسَ حَلَ َ لِي بِاللَّهِ َرَّهُ لِي رَاصِحٌ فَمَعا ظَهَهْعتُ َنَّ
َحَدًا مِنْ خَ ْل ِ اللَّهِ یَحْلِ ُ بِاللَّهِ كَاذِبًا»
تمام این را میتواریم قبول هیم ه بعدًا بحث خواهیم رد ه ایه،ه گهعاه آدم را
وچک می هد آدم تا هون رشهیده بود ه سی دروغ بیوید .ابلعیس هعم خعدا گف عه
بود عدو هست ولی عدو صددرصد ناید رفهمیده بوده است .سو فهم الب ه.
« -قاسَمَهُما»

1

 بله «قاسعَ مَهُما» بعا ایعن تشع،یالت بهعابراین گهعاه وچعک مینعود ]...[ .گهعاههست همهنان قبول داررد هم گهاه ههعده هعم سعی عه دارد رقعل معی هعد قبعول
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داررد .ول،ن این قسم خورد« .قاسَمَهُما» را ه ما بحث داریعم« .اقسعم لهمعا» ریسعت
ببهید در «قاسَمَهُما» ف،ر هید« .قاسَمَهُما» طرفیهی بود .ابلیس بعه او قسعم داد ایعن او
را قسم داد او این را قسم داد .رسی است دییر دییر از ذهن آدم رفت ه ایعن ععدو
است ولو مقصر است ولی از ذهن آدم رفعت عه در ایعن جهعت خعاا ععدو اسعت؛
چون سی به خدا قسم دروغ بخورد این اصالً باور رمی عرد .ولعو معیدارعیم مقصعر
است ولی تقصیر تقصیر ضعی است تقصیر قوآ ریست .جهات دییر را هم آقایان
مطالعه بفرمایید.
 ناید تقصیرش از همین باب باند ه با دنمهش مشورت رد. ره مشورت ربود .مه ها تقصیر ضعی است .تقصیر قوآ ریست این بععد بحعثمینود .حدیث دییر« :عَنْ َبِي جَعْفَعرٍ الْبَعاقِرِ (ع) قَعالَ :لَعوْ لَعا َنَّ آدَمَ َذْرَعبَ مَعا َذْرَعبَ
مُؤْمِنٌ َبَدًا وَ لَوْ لَا َنَّ اللَّهَ عَنَّ وَ جَلَّ تَابَ عَلَع آدَمَ مَعا تَعابَ عَلَع مُعذْرِبٍ َبَعدًا» هعر دو
دروغ است یعهی این حر همان حر مسیحیها است دییر.
 پس الزمه عدم عصمت را میخواهد برسارد؟ ره اگر پدر سی معصوم ریست خودش هم باید معصوم رباند؟ ذاتی است؟ میخواهد ح ارساری این را برسارد ه الزمه عدم عصمت چیست. ببیهید «لَوْ لَا َنَّ آدَمَ َذْرَبَ» اگر آدم گهعاه رمی عرد هعیچ معؤمهی گهعاه رمی عردچرا؟ آدم گهاه ر،هد معصوم باند...
 [سؤال] میگوید آدم باید گهاه رده باند چرا؟ سؤال :آدم چرا باید؟ آیعا بایعد اسعت یعاناید؟ اگر باید است ه ذاتی العصیان ند .اگر ناید است پس ایعن نعاید تجعاوز بعه
بعد رمی هد تجاوز به بایدهاآ سلبی بعد رمی هد عه آدم یعا ذاتعی العصعیان اسعت
بقیه ذات العصیان ریس هد .یا عصیان رده است لنومی ردارد بقیه عصیان ههد .پس
این حر دوبله درست ریست« .لَوْ لَا َنَّ»
 سرنت آدمی ه از رسیان هست خودبهخود گهاه از آن ساخ ه مینود. پس چرا خداورد مذمیت می هد؟ آیا آدم مقصر بود یا ربود؟ میند عصیان ر،هدیا ره؟ بله .ایه،ه میند عصیان ر،هد ...این حر

این حر مسیحیت اسعت عه وارد

روایععات مععا نععده اسععت ععه آدم ذات عی العصععیان بععود و لععذا فرزرععدان او هععم ذات عی
العصیانارد.
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 ایه،ه به خود ما هعم برمیگعردد معثالً اآلن معن و نعما هعم میتعواریم معصعومبانیم ولی اآلن هس یم؟
 ولی الزم ریست معصوم بانیم. الزم ریست ه میتوارس یم چرا رشدیم؟ولی عادل باید بانیم یا ره؟
 عادل وق ی به حد اعلی رسید همان عصمت را میآورد. عادل باید بانیم یا ره؟ عادل رهای ش عصمت است. عجیب است میگویم عادل باید بانیم یعا رعه؟ آدم ععادل ربعود دییعر عصعیانرد ترک عدالت ند .ایهجا به عصمت ارآ رعداریم .آدم عصعمت هعیچ بایعد ععادل
باند این ترک عدالت فس بعود فسع بعود ولعی،ن بععدًا هعم توبعه نعد .حعاال چعه
میفرمایید؟
 چیوره معصوم را از عدالت ساقط می هد؟ سی ه عصیان هد از عدالت ساقط ریست؟ نما خودتان اآلن میفرمایید ه آدم فراموش رد. مقصرًا فراموش رد. نما فرمودید اصرار بر صغائر است. این حر ها باید تمام نود .اگر سی گهاه وچک رد بععد م،عررًا گهعاه عردبیره است یک .دوم :گهاه وچک رد و توبه ر،رد .باز اصرار است یا رعه؟ بلعه .بایعد
توبه هد .گهاه وچک رد توبه رد .اگر گهاه وچک عرد توبعه عرد بسعم اهلل ایعن
برمیگردد به عدالت .اما اگر گهاه وچک رد و دوام داد [ ]...ولی،ن اگر گهاه وچک
رد و توبه ر،رد و ادامه رداد گهاه وچک باقی است ماقبل ال وبه یا ره؟ با توبه بایعد
از بین برود .و ایشان توبه رد اگر توبه رمی رد ه همان عصعی بعود و همعان عوآ
بود همان زلّ بود و همان ضلّ بود و ظلمه و همه این حر ها.
 پس از هدایت خارش رشد .یک بار خورد و توبه رد. قبل از توبه چه بود؟ قبل از توبه وق ی معصیت رد قبل از ایه،ه توبه هد اینعادل بود باز هم؟
 همه ما ارسانهاآ عادل ایهچهین هس یم. او قول نیطان را بر قول خدا ترجیح داد.17

 ره اصالً ترجیح رداد .سی ه گهعاه عرد ایعن گهعاه عردن بعا ععدالت مهافعاتردارد؟
 ما همین اردازه میداریم ه مثالً این آقاآ قاضی عادل است همین ه ما می-گوییم عادل است مفهومش این ریست ه از اول زمان ت،لی تا رهایت زمان...
 نما جاآ دییر میروید من جاآ دییر میگویم .اآلن چشعم ارعداخت یعک زنلخ ی را امالً ریاه رد بعد توبه رد .وق ی این زن لخت اجهبی را امالً ریاه عرد
بعد توبه رد قبل از توبه این از عدالت خارش ند یا ره؟
 آن لحظهاآ ه آدم از عدالت ساقط مینود دییر این حساب رمینود. [سؤال] گف م سه حالت دارد. ما اینطور تعبیر هیم ه هر صغیرهاآ چون در حین ارت،اب صعغیره از ععدالتخارش می هد پس مهافی عدالت است.
همین است دییر .مه ها صغیره چهد رعوع اسعت :یعا صعغیره را ت،عرار می هعد ایعن
بیره ند .یا صغیره را توبه می هد از صغیره میاف د یا صغیره را سع،وت می هعد از
توبه .اگر در صغیره س،وت رد از توبه بر صغیره بودن باقی اسعت یعا رعه؟ معا ایعن را
میگوییم اصرار ریست .اصرار این است ه این صغیره را ریاه رد باز ریاه عرد بعاز
ریاه رد ند بیره .اما اگر یک دفعه ریاه رد و توبه هم ر،عرد قبعل از توبعه صعغیره
هست یا ره؟ وق ی قبل از توبه صغیره است عصیاری ه وچک اسعت آیعا از ععدالت
خارش رمی هد؟ میر عدالت این ریست ه عصیان ردان ه باند؟ یعا اگعر [گهعاه] عرده
توبه رده باند؟ ایهجا آدم توبه رد بعد از توبه برگشت به عدالت بعد هعم اصعطفی
ند اج بی ند ول،ن آرچه ثابت می هد ه ایشان عصیان رده رمیخواهعد بیویعد
تا آخر عمر عصیان بود تا آخرش .رخیر این عصیان رد بععد «فَ عابَ عَلَیْعهِ وَ هَعدى»
پس بهابراین «عَص آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى» به جایش ضرر میخورد؟
«اللَّهُمَّ انْرَ ْ صُدُورَرَا بِهُورِ الْعِلْمِ و الْإِیمَانِ وَ مَعَعارِ ِ الْقُعرْآنِ الْعَظِعیمِ وَ وَفِّقْهَعا لِمَعا
تُحِبُّهُ وَ تَرْضَاهُ وَ جَهِّبْهَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ».
«وَ السَّلَامُ عَلَیُْ،مْ».
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