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 داستان هابیل و قابیل ( -رسالت )حضرت آدم
 

 

 

 

 

 تتمه بحث آدم )ع( در قرآن
 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

های سلبی و ایجابی داشتیم. بحث ایجابی در دو اهلل )ع( بحثراجع به آدم صفی

 إِنِّی » :بحث ایجابی در دو مرحله، مرحله اولیی المرحلتین. بینمرحله و بحث سلبی 

 فَقالَ اْلمَالئِكَةِ عَلَى عَرَضَهُمْ ثُمَّ كُلَّها اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ»تا  1«خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِ  جاعِلٌ

ع( را نسبت به آدم )تا آخر که مقام فضیلت  2«صادِقینَ كُْنتُمْ إِنْ هؤُالءِ بِأَسْماءِ أَْنبِئُون 

هیای بسییار و هم نوعًا و جمعًا به حساب نسل به یک معناییکل مالئکه هم شخصًا 

مقصود از لفظ اسماء هسیتند  و آل طاهرین آن حضرت (ص)ع( که محمد آدم )بارز 

ی فضیلت شخصی و فضیلت جمعی جد اعالی ما آدم والابه وجه اصلی، این مرحله 

 )ع( است.

فضییلت ثانییه آدم  مقام نبوت برسیند و رسیالت. و مرحلیه مرحله قبل از اینکه به

 هُدايَ تَبِعَ فَمَنْ هُدىً مِنِّ  یَْأتِیَنَّكُمْ فَإِمَّا»)ع( هنگامی است که اهباط الی االرض شدند 

طَفى اللَّیهَ إِنَّ»یا  3«یَحْزَنُونَ هُمْ ال وَ عَلَیْهِمْ خَوْفٌ فَال  وَ یمَإِبْیراه آلَ وَ نُوحیًا وَ آدَمَ اصیْ
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 صحبت در بین المیرحلتین بیود کیه این مرحله ثانی است. 1«اْلعالَمینَ عَلَى عِمْرانَ آلَ

ای این بحث را از نظر تورات و قیرآن مطیرک کیردیم و تتمیه 2«فَغَوی رَبَّهُ آدَمُ عَصى وَ»

که باید قبل از بحث بعیدی عیرض شیود راجیع بیه قابییل و هابییل ایین اسیت. اینجیا 

اسییت، وطییور آدم )ع( کییه خداونیید دشییمن همیبییگی او را بییه او و  مطییرک االتیؤسیی

قی اْلجَنَّیةِ مِینَ یُْخرِجَنَّكُمیا فَال لِزَوْجِكَ وَ لَكَ عَدُوٌّ هذا إِنَّ»حوایش معرفی کرد   3«فَتَبیْ

خداوند شخصًا و شخصیتًا، شیطان را به آدم و حوا معرفیی کیرد. معرفیی شییطان بیه 

معرفی شخصیتی است. ما شیخ   ،گرددلهام نازل میا غیر کسانی که بر آنها وحی و

 .نی  مطلید دیگیری اسیتیم ببناسییم، شییطان جین را، شییطان اتوانشیطان را نمی

ها تصرف دارد، تصرفی که اختییار مکلفیین را شیطان جن که در درون و برون انسان

تی ما شخصیت شیطان را بر حسد آیا ،کننده استد، بلکه تصرف گمراهبراز بین نمی

که افکار و نظرات و خطوات و تحریفات و اعمال شیطان را به ما معرفی کیرده اسیت 

اهلل )ع( ولکن نسبت به جد اعالی ما آدم صیفی ،شیطان را نه ، اما شخ شناسیممی

بعد از سجود مالئکه برای او، به آن معنا که عرض کردیم، و قبل از هبوط الی االرض 

عیید اسییت: بعیید معرفییی دارای دو بُ« هییذا»کلمییه « لَییكَ وٌّعَییدُ هییذا إِنَّ»خداونیید فرمییود: 

عید شخصییتی و همچنین بُ هیکل شیطان را، که شیطان این استشخصی، نبان داد 

قی اْلجَنَّیةِ مِنَ یُْخرِجَنَّكُما فَال لِزَوْجِكَ وَ لَكَ عَدُوٌّ»  ال وَ فیهیا تَجُیوعَ أاَلَّ لَیكَ إِنَّ * فَتَبیْ

شیخ   :عید اولعیدی اسیت. بُاین ونید بُ 4«تَْضحَی لَا وَ فِیهَا ْظمَؤُْاتَ لَا أَنَّكَ وَ * تَعْری

عیداوت شییطان را نییز  :شیطان عدو است، بعید سیوم :شیطان را معرفی کرد، بعد دوم

کند، پ  به زحمت و شقاوت  گز تو و زنت را از این باغ بیرونمعرفی کرد که نکند هر

 هم زحمت است و هم شقاوت. « بقیتَ»بیفتید. 

 لَیا أَنَّكَ»دنیا نیست  در این کره ،بعد جهاتی که در این جنت هست و در عالم دنیا

 در آن جنت که آدم و حوا بودنید، نیه در آنجیا تیو گرسینه و« تَْضحَی لَا وَ فِیهَا تَْظمَؤُْا

 ال وَ»کنید افتیی، نیه نیور خورشیید تیو را ایییت مییشوی و نه به زحمیت میتبنه می

زنیدگی افتیی، جیای بیه شیقاوت و زحمیت نمیی« و ال تبقی»شوی عریان نمی« تَعْری

هیا و منازعیات و اخیتالف سیختی ست که تکالیف وراحت و پر رحمت و پرعطوفت ا
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 وَ»با جهات دیگر که خداوند فرمود: آدم تخلف کرد در این امیر  عالم ارضی را ندارد.

و غواییت و ت و ضیاللت زلیدر ایین آییه سیوره مبارکیه طیه و « فَغَیوی رَبَّهُ آدَمُ عَصى

 شقاوت و... 

ایین  ،آید که وطور است اگر فرزندان آدم )ع( گنیاه کننیدال پیش میاینجا این سؤ

گون است، بزرگ بودن و کووک بودن، ییا گناهانبان بر حسد مراحل گوناگون، گونا

متوسییب بییودن و حییال آنکییه فرزنییدان آدم، البتییه بییه اسییتونای انبیییا، فقییب وضییعیت و 

شناسند، شخ  را نه، اما خداوند شیخ  شییطان را هیم بیه طان را میشخصیت شی

قی اْلجَنَّیةِ مِنَ یُْخرِجَنَّكُما فَال لِزَوْجِكَ وَ لَكَ عَدُوٌّ هذا إِنَّ»ارائه داد. آدم )ع(  آییا « فَتَبیْ

البتیه  ،ایین را عیرض نکیردیم بزرگ نیست؟ بیزرگ اسیت از ونید جهیت. این معصیتِ

ایین معصییت، از ونید نظیر  .کنییماش هم عیرض مییاضافهتفصیلش در تفسیر است، 

 بزرگ است:

اوالً آن کرامت بسیار بسیار عظیمی را که خداوند در آغاز آفرینش آدم، به آدم داد 

، و کرامت سوم «كُلَّها اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ»و آن کرامت دوم که « أسجَدَ له مالئِکَتَه»که 

گاه بسیار راحت و عالی بدون تعد، بدون مبقت، بدون که او را در جایگاهی که جای

های گوناگونی کیه از نظیر مکیان و از سختی، بدون عریان بود، با این اوصاف کرامت

آدم )ع( عناییت فرمیود، اگیر آدم در  بیهنظر مکانت و از نظر عظمت در برابیر مالئکیه 

حیاال کیه  ،نبایید بخیورد ،خواهید از آن شیجره بخیوردکیه خیدا نمییدانست میدلش 

شخصًا شیطان را معرفی « لِزَوْجِكَ وَ لَكَ عَدُوٌّ هذا إِنَّ»عدی حق دانست با معرفی دو بُ

پی  گنیاه « فَتَْبقی اْلجَنَّةِ مِنَ یُْخرِجَنَّكُما فَال»کرد، شخصیتًا شیطان را معرفی کرد که 

 شود.آدم )ع( روی این وند مبنا بسیار بسیار عظیم می

کنید، گنیاه داند گنیاه مییکند و میمرتبه شخصی گناه می جواب این است که یک

به رود که فالن ک  دشمن است، از یادش می ،کند با حالت علم حاضر، گاهی نهمی

شییخ  دشییمن شماسییت، اییین  ،کییه فییالن کیی  دشییمن شماسییت کردنییدمعرفییی میین 

 کننده شماست، اما به علل قصوری یا تقصیری یا هر دو، من فراموش کیردم کیهگمراه

 شود یا نه؟ بله.کند، گناه کووک میاین شخ  دشمن من است و با من دشمنی می

آدم )ع( بییه عللییی فرامییوش کییرد کییه اییین شییخ  عییدو اوسییت و اییین شییخ  

و لییذا  .وییه ایین فراموشییی روی تقصییر بیود روی قصییور نبیودگر اوسیت، کننیدهگمراه

 لَیهُ نَجِدْ لَمْ وَ فَنَسِ َ قَبْلُ مِنْ آدَمَ إِلى عَهِدْنا لَقَدْ وَ»کند آدم )ع( را خداوند سرزنش می
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آدم وون نسیان کرد که این  .نیست قصورٍ ، عناست تقصیرٍ عننسیان « فنسی» 1«عَْزمًا

کننده اوست، وون نسییان های او گمراهشخ  دشمن او است و نسیان کرد که حرف

ور کیه نسییان طیویرا بایید نسییان کننید؟ همیان کرد و این نسیان از روی تقصیر بود.

خداوند گناه است که در نتیجه ترک عبودیت خداوند است، نسییان شییطان نییز گنیاه 

، گاه شخ  استدو مرحله نسیان است که در نتیجه، پیروی از امر شیطان است. پ  

کند، این گنیاه خیلیی کند تقصیرًا، و روی این جهت گناه میمکلف خدا را نسیان می

الوهیت او  مولویت و ،ه توجه دارد حق است و رحمات اوبا آنک ،گاه نه .بزرگ نیست

 این گناه بسیار بزرگ است. ،کندعبودیت این، با حال توجه به این جریان، گناه می و

 ،خیدا هسیت« عن علمٍ و عن عمیدٍ»کند یکی از جهاتی که گناه را بسیار بزرگ می

گناه است با علیم  این دشمن من است و این ،های او غرق هستمبیند من در نعمتمی

کنید و ایین گنیاه بسییار بزرگیی اسیت. به آن جهت موبت و این جهت منفی گنیاه میی

تقصییر نییز مراحلیی دارد، بیه علیل و  کیه البتیه اهی اوقات نه، به عللی عن تقصییرٍگ

کند دشیمن خیود را، فرامیوش کند خود را، فراموش میفراموش می اسبابی عن تقصیرٍ

 شود.اما گناه کووکتر می ،تقصیر است رویاموشی وه فرکند خدا را، گرمی

. فرض کنید یک طوری شید انسیان ال عن تقصیرٍ کند عن قصورٍاحیانًا فراموش می

 ،شیده واقیع شیدبعید در آن جرییان فراموش ،که بدون تقصیر فراموش کرد جرییانی را

ایجابیات  فراموشی ایجابی نسبت به :عد فراموشیاینجا اصالً گناه نیست. پ  در دو بُ

اگیر از روی تقصییر باشید بدرکاتیه  ،رب و فراموشی سلبی نسبت بیه عیداوت شییطان

حرام است، اما حرام بزرگی است جمعًا، و اگر فراموشی از روی قصیور باشید، قصیور 

آدم بیین  . نسبت بهمطلق باشد و هیچ تقصیری در کار نباشد، اینجا اصالً گناه نیست

سیت، عداوت او یادش ا ست،آدم )ع( شیطان را یادش ا بود، نه این بود کهالمرحلتین 

داند کیه ایین شیخ  دشیمن می «لِزَوْجِكَ وَ لَكَ عَدُوٌّ هذا إِنَّ»با یادداشت این جریان 

با این وضع از این شیجره  ،ستاکنندگی او یادش گمراه ،ست، دشمنی او یادش ااست

سیار شرایب دارد و سخت خورد این گناه بسیار بزرگ است، و بخبودن این گناه بمی

-اما اگر، روی اگیر دارییم بحیث میی ممکن است نباشد.هم است و أحیانًا بخبودنی 

دربیاره آدم )ع( فهمییم. بعید قیرآن را ببینییم از آییات ویه میی ،کنیم، تحمییل نیسیت

 جا که خداوند آدم را در قرآن شریف یکر کرده است. 25در  ،بگردید
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 أَ»دو عهد است: عهد موبیت « آدَمَ إِلى عَهِدْنا لَقَدْ وَ»« فَنَسِی» به ن  قرآن آدم )ع(

یْطانَ تَعْبُدُوا ال أَنْ آدَمَ بَن  یا إِلَیْكُمْ أَعْهَدْ لَمْ دو  .موبیت 2«اعْبُیدُونی أَنِ» منفیی وَ 1«البیَّ

ایین « عبادة الرب علی طول الخب و ترک عبادة البیطان علی طول الخب»عهد است: 

 فَنَسیِ َ قَبْیلُ مِنْ آدَمَ إِلى عَهِدْنا لَقَدْ وَ»آدم )ع( بست  گار عالم باعهدی است که پرورد

قبل از رسالت، آن عزمی که بایید و شیاید شیخ  مکلیف بیا ایین « عَْزمًا لَهُ نَجِدْ لَمْ وَ

شخصیت شییطنت  اهلل شیطان را و عدو رحمات و با این عنایات داشته باشد، شخ 

ًا فراموش کرد نه قصورًا، اما فرامیوش کیرد. پی  ییک تقصیر ،شیطان را فراموش نکند

علم و عمد و  و عد از گناه کم شد؛ وون در حال فراموشی است. اگر در حال حضوربُ

عد تقصییر را در نظیر بُ-توجه انسان گناه کند گناه باالست، اما اگر در حال فراموشی 

هر ویه، اگیر مقصیرًا انگاری یا در حال فراموشی مقصرًا فراموش کرد یا سهل -داریم

ع( مقصیرًا شییطان را فرامیوش کیرد، پی  آدم )شود و تر میفراموش کرد گناه کووک

 شود.تر میگناه کووک

عد است: ییک تقصییر بیه اینکه مقصرًا آدم شیطان را فراموش کرد، تقصیر دو بُثمّ 

 ،حساب طغیان، به حساب عصیان، فراموشی خدا، فراموشی وعد خدا، یک حساب نه

ع( از آن آدم ))ع( کیه  در روایات میا دارد از معصیوم .خورد فرید، آدم بش دادندفری

ندییده بیود و احتمیال  او را فریید داد،هنگامی که آفریده شد تا آن وقتی که شیطان 

-ای از بندگان خدا به او قسم دروغ بخورد، این در یهینش نمییداد که یک بندهنمی

 یی که دارد روی آن معنویت و روحانییت ویهن آدم روی آن صفا دروقتی که . رفت

آیید، بایید بیایید امیا نمیی ،آیدنمی اصالً در یهنش ،عالقه و معرفت توحیدی که دارد

کر مطلق دارد که دشمنی باید بیاید درست است، مکلف است و این مکلف اقتضای یُ

یرًا ع( تقصیآدم )را که خداوند معرفی کرد یادش باشد و دشمنی او یادش باشید، امیا 

بیه ونید  ؟، ویرادر اینجیا عد شخصیتی و شخصی این دشمن رافراموش کرد این دو بُ

 جهت:

قسیم « قاسَمَهُما»نیست « ماهل أقسم» 3«النَّاصِحینَ لَمِنَ لَكُما إِنِّ  قاسَمَهُما وَ» یکی

دیگیر ایین احتمیال  ،شیدکیه رد و بیدل ها قسیم، ایین قسیم ،رد و بدل شد، قسم قسم

یک کسی ممکین اسیت ین احتمال تقصیرًا از یهن آدم بیرون رفت که ا ،تقصیرًا البته
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آورد تر مییاین باز گناه را پایین .علی اهلل قسم بخورد های غالظ و شداد کذبًابا قسم

 تر آمد.گناه پایین ،ولی گناه است هنوز

بیر  ،سوم اینکه بر حسد روایاتی اگر قبول کنیم یا قبول نکنییم ایین محیور نیسیت

پاسبانانی را مقرر کرد نزدیک شیجره جنیت  ،روایات خداوند حرسی را یحسد بعض

 ،آدم رفیت بخیورد فرید داد،بعد شیطان که آدم و حوا را  نروند.شجره آن  که نزدیک

دشمنش را معرفی کردم اگر  ،ها که من به این آدم عقل دادمبروید پاسبان آمد:دستور 

خواهیم بگیوییم نمی ،آوردتر میپاییناین باز گناه را یک مقداری  .خورد مقصر است

 این هم یک مرحله. .اگر باشد ،روایت درست استحتمًا این 

آدم کید، با آن تبدید، اضافه بر نسیان أمرحله دیگر، شیطان با آن مقاسمه، با آن ت

به این حساب آمد که خدا که فرمود از ایین درخیت نخوریید،  ،بود تقصیرٍ عنع( که )

مانید و اگر بمانید شیما در محضیر رب اگر بخورید می ،جا نمانیدخواست شما در این

هیا و عیداوت هیا وهستید، در جنت رب هسیتید، در روحانییت مسیتمرید، بیه سیختی

قصیور  مرحلیهیعنی تقصییر بیه  ،باز اینجا قصورًا و تقصیرًا« قاسمهما»گناهان و... با 

این نسیان آدم بیبیتر شید و رسد، قصورًا عن تقصیر و تقصیرًا عن قصور باز دارد می

اما باز گنیاه هسیت، ویرا؟ ویون تکلییف  ،به نظرش آمد که مطلد، مطلد بدی نیست

بیه  لیو تقصییرٍاست، و« قاسمهما»، ولو تقصیر به هست هست، وون نسیان عن تقصیرٍ

ولیو بیه  ،تاکنون ندیده است کسی به خدا قسم دروغ بخیوردآدم حساب این است که 

-زحمت می که خدا قبالً فرمود که اگر بخوری به شقاوت و حساب نسیان این مطلد

نسییان عین  ،فرامیوش کیردولیی اوالً آدم جرییان را شیوی. از بهبت خارج می وافتی 

 نَهاكُمیا ما» مانیدسبز نبان داد که اگر بخورید اینجا می غو ثانیًا شیطان در با تقصیرٍ

مویل کسیی کیه  1«اْلخالِیدینَ مِینَ تَكُونیا أَوْ مَلَكَییْنِ وناتَكُ أَنْ إاِلَّ البَّجَرَةِ هذِهِ عَنْ رَبُّكُما

خواهید دوست دارد به منزل شما بیاید، خیلی عالقه دارد، مرجیع بزرگیوار تقلیید میی

 جلیویییک نفیر  ه اسیت.: از در بیا، در را بستبه شما بگوید ،بیاید شما را زیارت کند

را قابل  که از در نیا، برای اینکه تو این گفته ،در، قسم غالظ و شداد به خدا به پیغمبر

شکند، ش هم مییپاافتد و آید، میبام میتوانی بیا. او از پبتهر طوری می داند،نمی

 شود گفتنمی ؟گوید: ورا یک ونین کاری کردیمی بوسد. آقاو آقا را هم می دآیمی
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 آدَمُ عَصیى وَ» ، ولییبا تمام این تبکیالت که عرض کردم .این عداوت نیست ،عداوت

 گناه کرد. مطلد دیگر.« فَغَوی رَبَّهُ

 

 ]سؤال[ -

 .قصور و تقصیر با هم -

 1«إِنْ نَسِینَا أَوْ أَْخطَْأنَا رَبَّنَا الَ تُؤَاخِْذنَا»کنیم وقتی نگاه می آیاتدر  -

 ست.ا نسیان عن تقصیرٍآنجا  -

 ...هم نسیان عن قصورٍ -

یست، گناه نیست. اگر قصور مطلیق باشد خطا ن اگر عن قصورٍ« إِنْ نَسِینَا» ،خیر  -

م در نظیر انسیان باشد، ظلم است که بگویند گناه است. یک مطیالبی هسیت کیه مسیلّ

اسیت.  اشتباهکند مطلد ر محور کتاب دقت میکند و بولی وقتی انسان فکر می ،آمده

انید هانید و نوشیتایم و نوشتهایم و شنیدهشنیده اند وگفته اند وموالً به ما تاکنون گفته

کند و آدم گنیاه کیرد دانست گناه میکه خداوند آدم را برای این ارض خلق کرد و می

-خواست آدم در جنت بماند، اگیر مییو خداوند پرتش کرد روی زمین و خداوند نمی

یعنیی ویه؟ ایین حرفیی « خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِ  جاعِلٌ إِنِّ » خواست در جنت بماند دیگر ِ 

 است که گفته شده است.

کیرد بیه ایین زمیین آدم گنیاه نمیی اینکه، اگر ییکجهت دارد: مطلد وند  :جواب

شید بعید از کرد بیه ایین زمیین آورده مییدوم: اگر آدم گناه نمیشد. اصالً آورده نمی

کرد بیه همیان سیرعتی کیه آدم از جنیت بیه پیایین اگر آدم گناه نمیسوم: . هاییمدت

 دهیم فعالً.یم می. ما احتمال دارشداهباط می ،اهباط شد

قى اْلجَنَّیةِ مِینَ یُْخرِجَنَّكُما فَال»خوردند  فریدوحوا  اینکه آدم  اهْبِطُیوا قُْلنَیا» «فَتَبیْ

خواهد بگوید؟ احتمال سوم، احتمال سوم از بین برود، یعنیی ویه؟ این وه می 2«مِْنها

دند، شییفییورًا اخییراج نمییی ،خوردنییدیعنییی اگییر آدم و حییوا از اییین شییجره منهیییه نمی

اخراجبان هم اخراج به سبد اغوای ابلی  نبود، اما حاال که خوردند به سبد اغوای 

 ولی.اتا آخر، این مرحله  ،اهبطوا ،ابلی  اهبطا

                                                           

 .286. بقره، آیه 1
 .38، آیه بقره. 2



8 

 

اگیر آدم و حیوا از ایین شیجره منهییه  رفت.کنار اما احتمال دوم، احتمال اول که 

حوا از برای بیودن وه منافات دارد که آدم و ماندند. میدر جنت مدتی خوردند، نمی

انید، در کره زمین و تکالیف رسالتی در کره زمین خلیق شیده تناسلروی کره زمین و 

اما بعد از مدت بیبتری آدم و حوا را خداوند اهباط کند به زمین، وه دلیلی بیر نفیی 

بلکیه دلییل بیر اثبیات ایین  ،مطلد هرگیز نیسیتاین دلیلی بر نفی  این مطلد هست؟

طور پیرت کنیم که اخراج شییطان آدم و حیوا را بیهه عرض میکما اینک ،مطلد هست

ند، امیا اگیر تخلف آدم وحوا بود که عصیان کرد روی ،کردن از جنت به این کره ارض

مانی، به زحمت این لخت می« و... فتبقی ،فتعری»کردند درست است که عصیان نمی

گمیراه نکنید و تیو  شییطان تیو راافتی و وه و وه، گاهی اوقات این است کیه اگیر می

 وَ»این غلب است ورا؟ برای اینکیه  ،مانیگمراه نبوی، همیبه در راحتی در جنت می

، خداوند از اول این استمطلد  1«خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِ  جاعِلٌ إِنِّ  لِْلمَالئِكَةِ رَبُّكَ قالَ إِْی

از اول های گذشته نسناس بیرای ارض خلیق کیرده اسیت، آدم را برای خالفت از نسل

 پ  این جلوگیری ندارد.و آدم فهمید.  خداوند به مالئکه فرمود

شیوند؟ ویون بیاالخره وارد موفق نمیخاطر علمش نبوده که در این آزمایش ه ب -

 شوند.زمین می

منافیات شود اینکه خیال می .مکنیمیبعد صحبت ندارد. منافات ها با آن حرف -

داند کیه ایین آدم عصییان بعد خدا می« خَلیفَةً ضِاْلأَرْ فِ  جاعِلٌ إِنِّ »بین اینکه است 

کنییم. ماند، پ  ورا نهی کرد؟ جواب این را داریم عیرض مییکند و در جنت نمیمی

 ،انیدندارد که آدم و حوا از برای زندگی تکلیفی در کره زمین خلق شیده منافاتهیچ 

ماندنید و والً میزیادی م مدت ماندند،کردند مدتی میاما اگر در آن جنت تخلف نمی

، شیطان هم نبیود شییطنت نه شقاوت بود، نه عداوت بود ،در آن مدت نه زحمت بود

 فِی  جاعِیلٌ إِنِّی »ولی بعدًا با کرامت و جالل و احترام به کره زمیین بیه حسیاب کند. 

 آمدند.می «خَلیفَةً اْلأَرْضِ

نی، ییک اهبیاط شییطانی یک هبوط شیطانی، ییک هبیوط ربیا ما دو هبوط داریم:

داریم یک اهباط ربانی. خداوند اصل اهباط و هبوط آدم و حوا را به زمین مورد نظر 

؟ این مورد نهی است. رفتن در خانیه «فَتَْبقی اْلجَنَّةِ مِنَ یُْخرِجَنَّكُما فَال»قرار داد یا نه 
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احتیرام و  : گاه رفتن است به وسیله هوی و شهوت، گاه رفتن بیاحالت داردفالنی دو 

 کرامت.

قی اْلجَنَّیةِ مِینَ یُْخرِجَنَّكُمیا فَیال»ه در اینجا منع شده است آنچ نکنید بیا ایین « فَتَبیْ

 کنم، این عصیان ابتال بود وطور که اشاره کردند عرض مینعصیان که ابتال بود، هما

ایین  پی  اال بین الهاللین در کل شرایع الهیه خوردن از هییچ درختیی ممنیوع اسیت؟

أمور شید فرزنید را موالً حضرت ابراهیم کیه می .تکلیف هست ،نیست هشرایع الهی جزء

 خدا نخواسیت کیه ،ابتالیی بود ،هداریم یا نه؟ ندر کل شرایع الهی فرزندکبی بکبد، 

 .«و قد صدّقت ابراهیم»این کار ببود 

، نیه کرد، این نهیی فقیب ابتالئیی اسیت نهیاز آن شجره راجع آدم و حوا خداوند 

 اسیت و سیم اسیت و زهیر اسیت و ونیانویز موجد ونین اسیت و  آنخوردن  اینکه

ای حتیی شیجره ها نیست، هیچ شیجرهاین حرف ،حرام است و عرق است و میته است

عالم هستی سراغ نداریم در کل تاریخ درختان و نباتیات کیه  هیچ درختی ما در ]...[

 کالً ما نداریم. ،مال غیر مطلد دیگری است ،خوردن از آن درخت حرام باشد

شیرایع ، نه به حساب کل «من هذه البجرةکال أال ت»پ  اینکه منع شد آدم و حوا 

صرف ابتال. مویل قضییه  ،نه ،درخت دارد این میوهالهیه و به حساب ضرری است که 

)ع(  کند، کما اینکیه ابیراهیماین تکلیف را برطرف نمی )ع( صرف ابتال است. ابراهیم

، ایین تخلیف از سر بریدن خواباند اسماعیل را برایکرد و نمیمیمعای اهلل اگر تخلف 

تکلیف شریعت عامه الهیه در هییچ شیرعی از  .تکلیف شخصی بودتکلیف بود، ولکن 

)ع( منع شد از شجره، حاال شیجره هیر  آدم ،)ع( ونین است شرایع نبود، راجع به آدم

وقتی که آدم و حوا بیه  الهیه حتی شرایعاز  شرعیلکن در هیچ خواهد باشد ووه می

در هیچ شریعتی )ص(  در شریعت آدم و بعد تا خاتم د،آمدنکه در زمین  .زمین آمدند

ولکین خیوردن از حرام و حاللش،  حیانًا،احیانًا، اشیائی ااز شرایع، خوردن حیواناتی 

گویید کیه ایین ابیتال این باز می .م نیستای در هیچ شریعتی از شرایع محرّهیچ شجره

 است.

 

 ]سؤال[ -

اش، بیرگ کیه نبیود، اکیل از ثمیره برگش، میوه ،این ضرر نداشت. اصالتًا درخت -

کالً در طول عالم تکلیف، ایین در از درختان، میوه هیچ درختی  از بود دیگر، خوردن

دهد که این نهی، نهی فقب هیچ شریعتی حرام نبوده است. این مطلد به ما توجه می
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، نهی تحریمی بوده و تخلفیش حیرام هبود یی تحریمولی نه بوده،امتحانی و ابتالیی 

میی در شیریعتی از شیرایع الهییه اصیالً نبیوده ماتی، از محرّولی این نهی از محرّ ،بوده

 است.

 فِی  جاعِیلٌ إِنِّی  لِْلمَالئِكَیةِ رَبُّیكَ قیالَ إِْی» :اینجا درست اسیت کیه خداونید فرمیود

اسیت، بایید بیه ارض االرض  ةدم خلیفلکن اینکه آ. وسته همین هم« خَلیفَةً اْلأَرْضِ

 .این ممنیوع شید ،وه زمانی بیاید؟ و به وه وسیله؟ زود بیاید به وسیله شیطانبیاید، 

به حساب اینکه خداوند او را خلیفیة االرض خلیق کیرده  ،دیر بیاید به وسیله رحمان

ا امی ،بر حسد روایت دارد شش ساعت کمتر یا بیبتر داد،فرید نمیاست، اگر شیطان 

ال »، «تَْظمَییؤُاال »، «ال تعییری»، «ال تبییقی»ممکیین بییود آدم سییالیان دراز آنجییا بمانیید 

ویرا همیبیه نیه؟ بیرای اینکیه خداونید  ،ها بماند، اما همیبه نهمدت و غیره.« حیْضتَ

ایین  ؟فهمیمتبیکیالت میا ویه مییاین با تمام « خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِ  جاعِلٌ إِنِّ »فرمود: 

ع( عصیان بود، اما عصییان کوویک کوویک آدم )آید که عصیان مطلد به دست می

 کووک کووک کووک، اما عصیان بود، اما کتک داشت.

عصیییان  هرونییداییین درخییت، عصیییانی اسییت  از یییک مطلیید دیگییر، اگییر خییوردن

ها اگر انسان توبه کند، اگر از گناه بیزرگ هیم انسیان توبیه کنید، کووک، ولی عصیان

کال ال تیأ»ت الناس که نیسیست، وون اینجا حقگر حق اهلل اگناه هر وه بزرگ باشد، ا

سیال  پنجیاهالناس که نیست، اگیر انسیان حقحرمت به حساب این « من هذه البجرة

پرست باشد و یک وند روزی مانده به مردنش، واقعًا توبه کند، موحد ببود، حتی بت

اش بخبیده است ییا وگونه است؟ توبه ،اما توبه کند ،موفق به نماز خواندن هم نبود

 اْلیأَرْضِ فِی  جاعِیلٌ إِنِّی » این مطلد کهتأیید  1«لَهُ یَْندَ لَا كَمَنْ الذَّْندِ مِنَ لتَّائِدُا»نه؟ 

های بسیار بسیار مهم، از آن توبهای؟ که آدم مگر توبه نکرد؟ بله، وگونه توبه« خَلیفَةً

داوند کلماتی را بیه آدم ییاد بعد خ .وقدر گریه کرد، وقدر انابه کرد، وقدر توبه کرد

 وَ فَاطِمَیةَ وَ عَلِی ٍّ وَ مُحَمَّیدٍ بِحَیقِّ»داد که در روایت دارد که بیه آدم ییاد داد کیه بگیو 

بعید از کلمیات تسیبی  و  ،ها استکلمات واقعی این 2«عَلَ َّ تُبْتَ إِلَّا اْلحُسَیْنِ وَ اْلحَسَنِ

 توبه تمام شد.« عَلَیْهِ فَتَابَ»بعد  ،حمد حق سبحانه و تعالی
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قیدر طیاهر بیود کیه ظیرف مقیام نیزول قدر عالی بیود، آنآن ،قدر تمیز بودتوبه آن

، کنیدتوبه می کردانسان گناه کند، ها فرق می. وون توبهعصمت و نبوت شد برای آدم

آدم بیه قیدری  توبیه ،نگبیت. اما آدم بیه حیال اول برگردداول برمی بعد وه؟ به حال

قبیل،  اجتبیاء 1«هَیدى وَ عَلَیْیهِ فَتابَ رَبُّهُ اجْتَباهُ ثُمَّ*  فَغَوى رَبَّهُ آدَمُ ىعَص وَ» قوی بود

در  ءقیدر اجتبیاقیدر عیالی بیود و آنقیدر تمییز و آنایین توبیه آن .بعد، رسیالت ءاجتبا

گبیت، بود که آدم به حال اول برنگبیت. اگیر بیه حیال اول برمی ءاجتبا باالترین قله

پی  ایین توبیه از  شد؟ هو «اصطفی»ز بود، وون عصمت نبود، بلکه امکان عصیان با

 تر بود. ها، عالیهایی بود که از بسیاری از توبهآن توبه

مطلبی نیست، گفتم قرآن باز کنید  ،«آدَمَ ابْنَ ْ»های عادی حاال نرسیدیم به در توبه

ای که قبیول توبه ،بکندانسان  اگرهای عادی کنیم فکر کنید. توبهرسیم و اشاره میمی

ست یا ا اینطور« لَهُ یَْندَ لَا كَمَنْ الذَّْندِ مِنَ لتَّائِدُا»ای که کامالً قبول ببود توبه ،ببود

، ویرا برنگبیت بیه بود کیه مقیام اصیطفاء و مقیام رسیالتباالترین توبه، توبه آدم  نه؟

، ایین فهمیم که این عصیان، عصیان از تکلیف شخصی بیودفهمیم؟ میجنت؟ وه می

-آدم برای آنجا خلق نبده برای ارض است؛ زیرا اگر آدم اصالً گناه نمیی :یک و دوم

آنجیا  بیه از قبیل هیم بهتیر شید و ،ماند آنجا؟ نه، زیرا گنیاه کیرد و توبیه کیردمی ،کرد

ورا؟ برای اینکه گناه کیرد  ،ماند آنجا؟ هرگزکرد میبرنگبت. تکرار، اگر آدم گناه نمی

گناهی انسان را به حالیت  تر از مقام اول شد و به آنجا برنگبت. هرو توبه کرد و باال

، انسیان را بیه حالیت قبلیی کنیدبای کیه انسیان هر توبه .ایهر توبه ،گرداندمیقبلی بر

عید عید برگبیت و بیاالتر و در ییک بُولی اینجا به حالت قبلیی در ییک بُ ،گرداندمیبر

عیدی و در بُنگردانید برا را بیه جنیت خداوند او و حودر بعدی که برنگبت،  برنگبت.

که برگبت حالت اصطفاء حاصل شد، اصطفاء در آنجا نبیود، رسیول نبیود در آنجیا، 

ایین بحویی اسیت  .اصطفاء نداشت، شریعتی که برای کل مکلفین بود در آنجا نداشت

 عرض کردیم.حضورتان یم و ه بودکه ما راجع به آدم فکر کرد

بیاز کنیید قیرآن را  «آدَمَ ابْنَی ْ»ت. ولکن راجع بیه بعًا راجع به نوک اسطبحث دوم 

 27دهم. سوره مبارکه مائده آیه مطالبی هست بعدًا من گوش می .مائده هسوره مبارک

کنیم؟ برای اینکه ایین ورا این را عنوان می 2«بِاْلحَقِّ آدَمَ ابْنَ ْ نَبَأَ عَلَیْهِمْ اْتلُ وَ»به بعد 
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مطلد هست که دوتا از فرزندان یکور  ایناحتماالت  لی ازهر احتما روی «آدَمَ ابْنَ ْ»

در قرآن نیه هابییل  قایین،آدم یکی هابیل و دیگری قابیل که در تورات دارد هابیل و 

 این دوتا ونین و ونان شدند. ،ت دارد هابیل و قابیلادارد نه قابیل، در روای

ت بسییار قوییًا در قابیل احتمال نبیوت هرگیز نیسیت، امیا در هابییل احتمیال نبیو

مطلد است که هابیل هم دارای مقام رسالت در  تأیید اینهست، بلکه در روایات ما 

میا نبیی شییث را  .طیور اسیتزمان آدم و بعد از آدم بود، کما اینکه شییث هیم همیین

زیارت کردیم، برای شیث قبری درست کردند در حدود فرض کنید که شاید بیست متر 

شییث را نبیی میا  ،حیاال کیاری بیه آن نیداریماسیت. وند متیر طولش است و عرضش 

ع( بیود و دارای مقیام آدم )زیارت کردیم در لبنیان، نبیی شییث از فرزنیدان بالفصیل 

میا مقیام رسیالت بیود. دارای  ، وون نبی اسیت،گویند نبی استاینکه می ،رسالت بود

 ،ر رسیالت)ع( هم دارای مقام نبوئت و یا باالت دهیم که جناب هابیلاحتمال قوی می

روی ایین  دهییم.احتمال می را این ،در زمان آدم و بعد از مرگ آدم و بعد از آدم بود

باید که ما  ،احتمال اگر نکاتی در آیات مبارکاتی که مربوط به این دو ابنی آدم هست

آقاییان فکیر کنیید و در  روی این سؤالالبته جوابگوی بر محور آیات،  .جوابگو باشیم

 ید.یبفرما تفسیر هم مراجعه

ور طدر تورات  «آدَمَ ابْنَ ْ نَبَأَ»البته این « آدَمَ ابْنَ ْ نَبَأَ عَلَیْهِمْ اْتلُ وَ»طور مختصر به

 آدَمَ ابْنَی ْ نَبَیأَ عَلَییْهِمْ اْتیلُ وَ» .اییمدر پاورقی الفرقان ما آورده ی نقل شده است،دیگر

هیم « بِیاْلحَقِّ آدَمَ ابْنَی ْ نَبَأَ»یکی « اتل بالحق»این بالحق دو مرجع دارد: یکی « بِاْلحَقِّ

 نَبَیأَ»وون تحریف شده اسیت. هیم  ؛در تورات تالوت بالحق نیست ،تالوت بالحق کن

وون خبر دو فرزند آدم، هابیل و قابیل در  ،خبر دو فرزند آدم بالحق «بِاْلحَقِّ آدَمَ ابْنَ ْ

قبیول نیداریم. مراجعیه  کیه میا هیا هسیتتورات بالحق نیامده، بلکه بعضی از اهانیت

حیاال  .جا جلد مائده مفصل در پاورقی یکر کیردیمید در پاورقی الفرقان همینبفرمای

 منظور این است.

 ، از کجا تالوت کند؟کن فرمایید تالوتاینکه می -

قل را هم پیغمبیر « أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُْل»کما اینکه لفظ  ،است اتلُ« اتلُ»همین لفظ  -

 گوید. می

 ر کاری به تورات نداریم.ما دیگ -

 ،. در تورات طور دیگر استکنیممیبالباطل است، ما مقارنه  نبأوون در تورات  -

 آدَمَ ابْنَی ْ نَبَیأَ»است که تالوت کند بر میردم  مأمورطور است و لذا پیغمبر در قرآن این
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الی ؤهم ییک سیخیوامن به سرعتی کیه البتیه اهمیال نباشید میی «قُرْبانًا قَرَّبا إِْی بِاْلحَقِّ

کردند یا دو قربان؟ اگر دو قربان است،  تقریدآیا یک قربان « قُرْبانًا قَرَّبا إِْی»عرض کنم 

 دوم دسته رواییت دارییم کیه دسیتهیکی هابیل و یکی قابیل، قربان برای وه بود؟ دو 

 قابل تصدیق است. بهتر

تناسیل از رواییت ثالویه، کیه  آن اول که هر کدام خواهری داشتند بر حسید دسته

فرزندان دختر و پسر آدم است. هم روایت سنی دارد و هم روایت شیعه، که کاری بیه 

هابیل خواهری داشت و قابیل هم خواهری داشت. بنیا شید  .تصدیق و تکذید نداریم

بر ازدواج خواهر و برادر متفاوتًا، آن خواهری که زیباتر بود بنا بود برای هابیل باشد، 

هیا بیرای اینکیه قضییه بیه بود بنا بود برای قابیل باشد. این ترزشتو آن خواهری که 

ایین ییک « قُرْبانیًا قَرَّبیا»ر را به هابیل بدهید تک  شود قابیل زیباتر را بگیرد و زشتع

خواست برای بعید از خیودش، ییک اینکه آدم می :دوم قبول نداریم. این را روایت که

ایین قابیل « قُرْبانیًا قَرَّبیا»تالف شد بنا شید بین هابیل و قابیل اخ .ن کندرا معیّ اینبی

 کنیم.بعد بحث می ،ستاتصدیق 

یک قربان هابیل که گوسفند بسیار عالی تقدیم کیرد و ییک قربیان « قُرْبانًا قَرَّبا إِْی»

 أَحَدِهِما مِنْ فَتُقُبِّلَ»قربان کرد خراب و دور ریختنی را قابیل که مزروعات بسیار بد و 

ال اینجاست. از یکی قبول شد از دیگیری نیه، ؤس 1«لَأَْقتُلَنَّكَ قالَ اْلآخَرِ مِنَ بَّْلیُتَقَ لَمْ وَ

. بیرای ایین هیم بود 2«النَّارُ تَْأكُلُهُ بِقُرْبانٍ»از قابیل قبول نبد از هابیل قبول شد، منتها 

ها مویل دلیل داریم ورا؟ در بعضی از زمان .یدیمطالعه بفرما کردمعرض داریم،  دلیل

ایین عالمیت نبیوت بیود، عالمیت « النَّیارُ تَْأكُلُیهُ بِقُرْبیانٍ»ین زمان و مقداری هم بعید ا

 ،انیدکه هابیل یا قابیل که قربانی کرده. در اینجا هم عالمت اینانتصاب بود انتخاب و

اش آتیش بگییرد. آن کسیی کیه قربیانی ،کدامبان مقام وراثیت نبوئیت را از آدم دارنید

الهی، پ  این عالمت نبوت بود، ولی قربانی قابییل ت به اراده قربانی هابیل آتش گرف

 نه.

 مِنَ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ إِنَّما قالَ»کبم قابیل به هابیل گفت: حتمًا تو را می« لَأَْقتُلَنَّكَ قالَ»

اد روی دقابییل است بر اینکه قربانی کیه  دلیل« اْلمُتَّقینَ مِنَ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ»این  «اْلمُتَّقینَ

 بَسَْطتَ لَئِنْ» توجهی و اهانت بود، ولی هابیل نه.عنایتی و بیتقوا نبود، بلکه روی بی
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هابیل به قابییل گفیت: اگیر دسیت  1«لِأَْقتُلَكَ إِلَیْكَ یَدِيَ بِباسِبٍ أَنَا ما لِتَْقتُلَن  یَدَكَ إِلَ َّ

تیو را  کیه تیو سیویکینم بهدراز کنی به سوی من که مرا بکبی، مین دسیت دراز نمیی

وب خیدا کیه خی خیدا حیداقل، بنیدهخیوب ال: هابیل نبی، ییا هابییل بنیده ؤبکبم. س

خداوند قربانی او را قبول کرده است و تقوای او را پذیرفته اسیت، پی  وطیور اینجیا 

سوی من که میرا بکبیی مین هاگر تو دست دراز کنی ب ؟«بِباسِبٍ أَنَا ما»گوید هابیل می

اگر  .تو را بکبم. آیا دفاع واجد است یا نه؟ دفاع واجد است کنم کهدست دراز نمی

؟ یا نه دباید دفاع کناصالً کسی دست دراز کند به صورت انسان بخواهد سیلی بزند، 

 ،اگر کسی دست دراز کند کسیی را بخواهید بکبید ؛بزند؟ بدترتا طور بایستد یا همین

 ال اول است.ؤباید ازخودش دفاع کند یا نه؟ پ  این س

 

 ]سؤال[ -

 اینجا ما سه بُعد داریم. -

 ید عدوانی باشد.  -

من دست دراز کینم کیه  ،را بکبد منید دفاع، عدوانی است؟ اگر کسی بخواهد  -

 این ید عدوانی است؟ ،کبته ببود و من را نکبد او

 شاید ابتدایی منظورش بوده است.  -

 در اینجا سه بُعد وجود دارد.  -

نیست تا « إن»که این جواب  است در صورتی« لِأَْقتُلَكَ إِلَیْكَ یَدِيَ بِباسِبٍ أَنَا ما»  -

 اینکه بگوییم در دفاع منظور است.

تیو « لِتَْقتُلَنی  یَیدَكَ إِلَ َّ بَسَْطتَ لَئِنْ»خیر، جواب هم هست. مانعی ندارد. ببینید  -

است یا  هت دیگر، این ید قاتلاین ید قاتله اساگر دست دراز کنی که مرا بکبی، حتمًا 

« میا ابسیب« »أَنَیا میا لِتَْقتُلَنی  یَیدَكَ إِلَی َّ بَسَْطتَ لَئِنْ» ارتیاب. طورهوجه هابیل یا ببا ت

  .تو را بکبم که کنمدراز نمی تو سویبهگاه دست گوید من اصالً هیچنمی

م: یکی کنم، دوعد است: یک بعد این است که من اصالً دست دراز نمیاینجا سه بُ

ای وطور؟ ولکن برای قتل مقاتله ،ی توکنم برای قتل ابتداینمیدست دراز  ،خیر اینکه

ای وطیور؟ اگیر کسیی بخواهید میرا قتیل مقاتلیه امیاحیرام،  شخ  دیگرقتل ابتدایی 

من دست دراز نکنم او را بکبم یا دست دراز بکینم  ،دست دراز کند مرا بکبد ،بکبد

                                                           

 .28، آیه مائده. 1



15 

 

اینجیا  ،که مطلبیی نیسیتاگر دست دراز کنم برای دفاع ؤال است. این س او را بکبم؟

 عَلَییْكُمْ اعْتَیدى فَمَینِ»میرا بکبید  حتمیًا اما آیا اگر کسیی بخواهید نیست.دفاع مطرک 

. البته به جواب نزدیک هستید، ولی باز روی آقایان فکر کنیدروی این  1«عَلَیْهِ فَاعْتَدُوا

 .این فکر کنید

ل هابیل اراده دارم کیه تیو قابیی منِ 2«ْثمِكَإِ وَ بِإِْثم  تَبُوءَ أَنْ أُریدُ إِنِّ »سؤال دوم: 

تواند این اراده را داشته باشد؟ می مؤمنمگر شخ  برگردی به گناه من و گناه خود. 

ی بد اراده داشته باشد که طرفی که هنوز کاری نکرده و خیال دارد کار مؤمنشخ  

گناه مرا بگیری و کار که تو گناه خودت را و  تحقق آناراده داشته باشد قبل از  ،بکند

دوست دارد مردم اصیحاب  مؤمنمگر شخ   3«النَّارِ أَْصحابِ مِنْ فَتَكُونَ»حمل کنی 

النار شوند؟ باید موعظه کند که این کار را نکن، زیرا ونین است، زییرا ونیان اسیت و 

 ویست؟ « إِْثمِكَ وَ بِإِْثم  تَبُوءَ»این  معنایهنوز هم این کار انجام نبده است. پ  

مگیر  ،یعنیی گنیاه مین« إثمیی»وه هسیت؟  «بِإِْثم  تَبُوءَ أَنْ أُریدُ إِنِّ »مراد از  :سوم

اگیر قابییل او را کبیت و  ،اگیر هابییل گنهکیار اسیت :هابیل گنهکار است؟ اوالً، ثانییًا

 وِْزرَ وازِرَةٌ تَیزِرُ ال وَ»آیید؟ هابیل کبیته شید، آییا گناهیان هابییل بیه عهیده قابییل می

کیه ثابیت اسیت. شییخ  قابییل کیه گنهکیار اسییت  «إِْثمِییكَ تَبُیوءَ»« إِْثمِیكَ وَ» 4«أُْخیری

قربانی غلب بوده است و فساد بوده  کهکرده ای قربانیو او  مخصوصًا از متقین نیست

معلوم است که این آدم مادامی کیه توبیه نکنید بیا ایین « إِْثمِكَ» و گناه بوده است، این

بکبد و وه هابیل را نکبد، ایین اثیم قبیل از توبیه  حاال وه هابیل را ،اثم باقی است

 فَتَكُونَ»ال دوم َؤس« إِْثمِكَ وَ» الؤاین یک س «بِإِْثم  تَبُوءَ أَنْ أُریدُ إِنِّ »پ   باقی است.

 روی آیات فکر کنید، بعد بحث حضرت نوک« الظَّالِمینَ جَزاءُ یلِكَ وَ النَّارِ أَْصحابِ مِنْ

 )ع( خواهد بود.

 

نَیا لِمَیا عَظِییمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُیرْإِیمَانِ وَ مَعَیارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَکْمَّ اْشاللَّهُ»

 «. ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 

                                                           

 .194. بقره، آیه 1
 .29. مائده، آیه 2
 .همان. 3
 .15. اسراء، آیه 4
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  «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»


