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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 الحمد هلل رب العالمین وصلی اهلل علی محمد و علی آله الطاهرین

 

سؤاالتی هست که مطرح می کنیم مقداری را،  سالم،  در کل قصه توالد از آدم علیه ال
 مقداری هم آقایون بعد از بحث سؤال می کنند و ما به مقدار ممکن جواب می دهیم.

علیه السالالالالم، مًصالالالالک بحث کردیم. یر مقداری ما د  که اول، راجع به خالفت آدم 
بحث می کنیم. این خالفت، خالفت عن اهلل  یسالالالالت، به ادلطه قطعیه عقلی و ک ابی و 
سالالالالنت. آیا خالفت از مالاکه اسالالالالتخ  تیر. خالفت از جن اسالالالالتخ  تیر. خالفت از 

 ا سا های مُماثِل منقرض شد  استخ بله. چرا  ه و  ه و چرا بلهخ

ت از مالاکه  یسالالت، برای اینکه مالاکه که معصالالوم ا د چطور این سالالؤال را می خالف
خ اوالک. ثا یًا خالفت در صالالالورتی «أتجعل فیها من یًسالالالد فیها و یسالالالًر الدما »کنند: 

 است که مس تلفٌ عنه از بین برود بعد خلیًه به جایش بیاید.

یًا اگر هم از بین  ثا  که از بین  رف ه بود د، اوالک.  ًه مالا که در این خلی رف ه بود د، 
ندخ  زل از خلم آدم، کی یال ق که ا د. متاطب در این آ متاطب کیسالالالالتخ خود مالا
مالاکه است. برای همین مالاکه مس تلفٌ عنه  یس ند. جن هم همینطور. برای اینکه 

«  والجانَّ خلقنا  من قزل من  ار السموم»اوالک سنتیت بین جن و ا سان  یست. و ثا یًا 



ین را قزالک بحث کردیم. بنابرین، مسجل و مسلطم و قعطعی است از  ظر عقلی و از که ا
این جا شالالینین  سالاللن موجودِ اخیرن ا سالالان، « إ طی جاعلٌ فی االرض خلیًةک» ظر  قلی که 

از ا سالالا های مُماثِل اسالالت در ا سالالا یت، ولکن، آ ها ربل تر بود د، ربل بود د، سالالًر 
  د، چنین می کرد د.دما  می کرد د، افساد می کرد

ست و آدم هایی که، فرز دا ی که،  شتص آدم خلیًه ا ست،  حاال، این آدم که خلیًه ا
این آدم خواهد داشالالت، خلیًه  یسالال ندخ این را جواب دادیم. که آدم علیه السالالالم، در 
حدی م وسط از ا سا یت است. ولکن، فرز دا ی از آدم علیه السالم که بوجد آمد  ا د 

مد که از آدم برتر د. کلط ا زیا  علیه السالالالالم، متصالالالوصالالالًا اولو الع م من و خواهند آ
الرّسالالالل، از آدم از  ظر عصالالالمت، سالالالرتر د. بنابرین مزنا، این خالفت،  قطهِ  تسالالال ینن 
خالفت و جا شینین آدم از ا سا های منقرض شد  گذش ه، خالفت است، و این خالفت 

ست، در بعضی  ضی از فرز دان آدم اقوی ا ست. در بع ضی کم ر ا ست، و در بع برابر ا
 پس در این مثلث، خالفت آدم و فرز دان آدم، از ا سا های منقرض شد  قزلی هست.

عد بود خ  یا ب حاال، این آدم که مورد وحی و کالم الهی اسالالالالت، قزل از  زول بود خ 
 زو َل بود خ رسالالالالت بود خ چه بود خ برای اینکه پیش از آ که آدم عصالالالیان کند، خدا 

دا ست که عصیان خواهد کرد. و کسی که عصیا خواهد کرد، چطور ممکن است  می
سل الهی متصوصًا در زمان رسالت،  صوالک رُ شودخ ا سالت به او داد   مقام وحی و ر
شند. اگر قزل از رسالت گنا   دار د و لکن بعد از رسالت گنا  خواهند  باید معصوم با

واب این اسالالالت که اوالک و ثا یًا. اوالک کرد، چطور می شالالالود که بعدس رسالالالول بشالالالو دخ ج
ست. برای اینکه  ست، و  ه  ُزو َل ا سالت ا سا ی  ه دلیل بر ر إنّ »حرف زدن خدا با ک

الذین قالوا ربنا اهلل ثم اسالال قاموا ت  ل علیهم المالاکة ان التتافوا والتح  وا و ابشالالروا 
بنابرین. خدا «. فی اآلخرةبالجنة ال ی کن م توعدون،  حن اولیااکم فی الحیاة الد یا و 

بواسطه مالاکه الهاماتی به بندگان مس قیم و صالح خودش می کند، آدم علیه السالم 
صحزت کرد، ل ومی  س قیم بود بعد گنا  کرد ولی وق ی که خدا با او  شد، م که م ولد 

  دارد که به طور مشافعه و راس ا باشد، می توا د از طریم مالاکه باشد، این اوالک.

 یًا ما یر مقام  ُزو َل داریم، یر مقام رسالالالالالت.  زو ل مثل لقمان. لقمان دارای ثا
سول، با  زی، با ولی ع م، با هم فرق دار د.  زی  من یُنزّأ  ست.  زی ، با ر مقام  زو ل ا
بالوحی ولم یرسل. إ زا  وحیا ی به او می شود ولکن دارای رسالت  یست. آیا کسی 

شود، باید دارای مقام عصمت باشدخ  تیر. شرطش  یست.  که ا زا  وحیا ی به او می
ما هیچ دلیلی  داریم برای اینکه  زی  غیر رسول، باید دارای مقام عصمت باشد، ح ی 
ست، ولکن در آیند  هم هیچ  شرط ا شد. بله عدالت فعلی احیا ًا  دارای مقام عدالت با



سالت، ما دلیلی بر این مطلب  داریم. صوصیت  گناهی  کند قزل از ر وا گهی تحقم  
آیاتی که خدا به آدم خطاب کرد، که آدم چنین کن، چنان  کن، شالالالالیطان گولت    د، 
سطه، یا  ست با آدم یا بال وا شجرة  تور، در هر صورل ستن وحیا ی ربّا ی ا از این 

 با واسطه مالاکه، یا عنوان  زو ل دارد.

إ طی جاعلر للنطاس »شالالالالد:  خوب، حاال، سالالالالؤال: ابراهیم علیه السالالالالالم که به او گً ه
، این امامت ابراهیم به چه معناسالالالتخ اگر امامت به معنای رسالالالالت اسالالالت، پس «امامًا

رسالالالالول  زاید  الم باشالالالالد ح مًا. در هیچ آ ی از آ ال ز دگی، قزل از  زو َل، قزل از 
 «.الینال عهدی الظالمین»رسالت و بعد  زاید،  لم کند. برای اینکه 

لر للنط» جاع ظالمینقال إ طی  هدی ال نال ع قال الی قال و من بریّ یخ  مًا،  ما «.  اس ا
مطلم است. کسی که  لم کرد  است، سابقًا یا الحقًا، یا  لم خواهد کرد، « الظالمین»

سالم  سد. بنابرین چطور آدم علیه ال سال ی وحیا ی ربّا ی به او  می ر وعصی »عهد ر
، عصیان کرد، خدا او را اج زا کرد، ، چطور آدم که گً ه قرآن«آدم ربّه فغوی ثم اج زیه

 رسول کرد و رسول بر کل جنطیان و حوّا کردخ

اینجا، عهد امامت بر کلط مکلًان است. مثالک ابراهیم علیه « عهدی»جواب این است که 
آمد، رسالالول بود یا  هخ بلی. ولی ع م بود « إ ی جاعلر للناس امامًا»السالالالم وق ی که 

ید یا  هخ بلی. هم رسالالالالول بود،  ما خدا بًر که  إ ی » زی بود، ولی ع م بود، برای این
بعد از اینکه ام حال کامل باالترین مراحل عزودیت را در حد « جاعلر للناس امامًا

، وق ی که تمام کرد، از ام حان خوب درآمد، این ام حا اتی که به «فأتمهنّ»اعال داد، 
سماعیل رسید  بود، بعد  ست. برای اینکه خدا  این بعد از«. إ ی جاعلر»ببح ا وحی ا

دارد با او صالالحزت می کند. خدا که با ابراهیم به صالالورل وحیا ی صالالحزت می کند، 
ابراهیم که بعد از  زوّل، رسالالالول اسالالالت، بعد ولی ع م اسالالالت، این جعل امامت، جعل 

از خدا خواست که از « قال و من بریّ ی»امامتِ علیا است در بُعد والیت ع م. بنابرین 
مام قرار بد ،  ه  زی ،  ه رسالالول،  ه  زی، بلکه امام. امام مقام بسالالیار واال و بریّه من ا

عالی. بنابرین کسی که در تمام عمر تکلیًش چه قزالک چه حاال چه بعدس، گنا  کوچکی 
اگر بکند این امام  تواهد بود، ولیکن رسالالالول می شالالالود. کما اینکه آدم علیه السالالالالم 

 رسول بود به  صط آیاتی چند.

ترک اولی « عصالالالی»، «وعصالالالی آدم ربّه فغوی»ب، حاال، کسالالالا ی خیال کرد د این خو
اسالت. عصالی، عصالی اسالت. ترکِ اولی، ترکِ اولی اسالت. فعل حرام، فعل حرام اسالت. 

ست، « وعصی آدم ربّه فغوی» ست، ضاللت ا در قرآن در جای دیگر دارد که عصیان ا
گنا  کرد، برای اینکه خدا که  ب ب است، و تعابیر گو اگو ی که  ص است بر اینکه آدم



أکل از شالالجرة کرد د،  الم « وال تأکال من هذ  الشالالجرة ف کو ا من الظالمین» هی کرد 
شد د، عصیان کرد د، غوایت کرد د. غوایت و ضاللت و  لم و عصیان، آیا این حرفها 

آن داللت بر گنا   داردخ مگر اینکه بگوییم قرآن  نطی الداللة اسالالالالت. والقول أن القر
 نطی الداللة، قطعی الحماقة. برای اینکه آیا عصیان در قرآن ترکِ اولی است، در جای 
دیگر عصالالیان اسالالتخ ضالالالل در قرآن، ترکِ اولی اسالالت در جای دیگر گمراهی اسالالتخ 
این  می شود. بنابرین، اینجا عرض می شود که روایت است که مأمون الرشید، از امام 

ش سؤال کرد که  سالم  و عصی آدم ربه »ما فرمودید ا زیا  معصومند، پس رضا علیه ال
، بعد «ثم اج زیه ربه ف اب علیه فهدی»چیسالالتخ فرمود ادامه آیه اش را بتوان « فغوی

إمّا یأتینطکم منی »از گنا  توبه کرد، بعد خدا هدایت کرد، هدایت به مقام رسالالالت کرد، 
ای ی که از طرف خدا این هد« هدیً فمن تزع هدایَ فالخوفٌ علیهم وال هم یح  ون

می آید، بوسالالیله رسالالول اسالالت و آن رسالالول آدم بود. بنابین منافال  دارد. با رسالالالت 
بعدی آدم، گنا  کوچر قزلی آدم هرگ  منافال  دارد. پریروز صحزت بود که آیا اینکه 

آیا این ارض همین زمین اسالالالت یا کل زمینها و زمنیه « إ طی جاعلٌ فی االرض خلیًةک»
ست، آمدن آدم به این زمین در اثر گنا  بود. پس های تکلیف ا ستخ اگر همین زمین ا

خدا می دا سالال ه اسالالت، و می خواسالال ه اسالالت، آدم گنا  کند که روی زمین بیاید. این 
کل زمینه ها و زمین های تکلیف اسالالت. « االرض»اشالالکال اسالالت. جواب این اسالالت که 

ی بود یا خاص بودخ بر حسب برای اینکه آدم علیه السالم که رسول شد، رسال ش عالَم
آیال م عدد کل مکلًین عالم تکلیف از جنّ و ا س مشالالمول تکلیف رسالالال ی هسالال ند 

که  کل مکلًین، از جن  زل من  ار »پس آدم رسالالالالول بود بر  نا  من ق جانّ خلق وال
، از ا س که حّوا بود از این  سالالل و ا سالالا های آسالالما ی که احیا ًا بود  ا د، «السالالموم

ومن آیاته »سا های آسما ی بود  ا د یا  زود  ا د  می دا یم، آیه داریم که احیا ًا اگر ا 
ّة وهو علع جمعهم ابا یشالالالالالا   ما من داب بث فیه ما  ماوال و االرض و خلم السالالالال

سا هایی بود  ا د. « هُم»(، این 29شوری/«)قدیر ست. بنابرین ا  داللت بر بوی العقول ا
سا های از  گروهی منقرض شد  ا د، گروهی هم منقرض  شد  ا د. ا قراض کلی کل ا 

غیر  سالالل اخیر، که دلیل  داریم. بنابرین سالاله دسالال ه هسالال ند ا سالالا ها. ا سالالا هایی که 
منقرض شالالالد  ا د که افسالالالاد می کرد  ا د، سالالالًر دما  می کرد  ا د. ا سالالالا هایی که 
منقرض  شد  ا د و در آسما ها هس ند، و ا سان هم که بوسیله آدم ایجاد شد در این 

فإمّا یأتینطکم منی هدیً فمن »بُعد اسالت. بنابرین آدم علیه السالالم که رسالول شالد، ساله 
این رسالالالالت آدم رسالالالالت اسالالالت بر کل، « تزع هدای فالخوفٌ علیهم و ال هم یح  ون

 مکلًین عالم باال و پایین و زمین.



صیان امر به هزوط  ی   هور  صیان می کند، و در ع ست که آدم ع بنابرین خدا می دا 
ند، و این منافال با دا س ن خدا و اراد  الهی  دارد. چراخ برای اینکه آدم را خدا می ک

خلم کرد که در همین زمین که مرک  فرما دهی کل قوای رسالالالت اسالالت بر کل جهان 
تکلیف باشد. و بقیه مطالب را ما در تًسیر بکر کردیم، حاال گوش می دهیم فرمایشان 

 آقایان را.

 قزالک بود ، آ ها هم بهشت و جهنم دار دخ[ ]ا قراض ا سا هایی که

 آ ها در برزخ ا د. چون قیامت که هنوز برپا  شد ، ولی برزخ هست.

 بله. -]این قیامت برای آ ها هم هستخ[ 

برای اینکه وق ی قیامت می شالالود، کل  -]ا سالالا هایی که احیا ًا در آسالالما ها باشالالند،[ 
سا ی و آسما ی، تمام از بین می رو د. در  ًته اولی همه می  موجودال حیوا ی و ا 

 میر د و  ًته بعدی همه ز د  می شو د.

«  وما ارسلناک اال کافةک للنطاس»بله.  -]پس ا زیا  ما، پیامزر آ ها هم حساب می شود [ 
سالت  شمول ر ست و م شد، ملکف ا سمان با شد، چه در آ سا ی چه در زمین با هر ا 

 الهی است.

بزینید، پیامزر ب رگوار که در زمین بود آیا  -اط داشالال ه ا دخ[ ]چگو ه آ ها با پیامزر ارتز
مکلف بود د[  -کل مکلًین در زمین، اعم از جن و ا س، آیا مکلف بود د یا  زود دخ ]

سیله ایخ ] - سیله خود پیامزر[  -خوب به چه و  ه خوب  -پیغمزر همه را دیدخ ] -بو
خوب، بنابرین رسالت در محدود   خیلی -در زمان و در محدود  ای که پیامزر بود [ 

 یسالالت. رسالالالت پیامزر اسالالت چه بوسالالیله  وّاب پیامزر برسالالد. شالالرعمداران معصالالوم. یا 
 شرعمداران غیر معصوم.

بله در جن دارد، در ا سالالا های آسالالما ها دارد.  وّابی  -]یعنی پیامزر خدا  وابی داردخ[ 
های دیگر، چه بر که، چه برای در کل جهان وجود، چه این زمین، چه زمین ای مالا

 جن، برای همه دارد.

 بله -]امامان معصوم ما هم به همین شکل ا دخ[ 

]پیامزر خوب یر عد  از ا سالالا ها ایشالالان را دید د، آیا پیامزر در زمان خودشالالان، برای 
سا هایی که در آسما ها ز دگی می کنند قابل رؤیت شد یا  شدخ[  برای پیامزر که  -ا 

 یا رؤیت شدتمام عالم برزخ و د 



امکان رؤیت هسالالالت اما رؤیت شالالالرط  یسالالالت. رؤیت  -] ه، منظورم پیامزر برای آ ها[ 
وحی، رؤیت ک اب آسما ی شرط است. رؤیت شتص رسول که شرط  یست. مثالک ما 
هیچکدام بودیم زمان پیغمزر که پیغمزر را بزینیمخ  تیر. ولی ما ممکن اسالالالالت به ر از 

 آن زمان باشند.

الهاماتی بر مزنای رسالالالالت  -  یر عدّ  افراد را فرسالالال اد  برای آ هاخ[ ]پیامزر با معج 
 حن اولیاؤکم فی »پیغمزر به  وّابی از ا سالالالا ها و جنها در زمین و آسالالالمان می شالالالد ، 

این مالاکه بوسالالالالیله الهاماتی وحی رسالالالالالت خاتم النزیین را القا  می « الحیاة الد یا
 کنند، به سایر مکلًین.

آیال داریم.  -ر این مطلب که ا سالالالالا های آسالالالالما ی وجود دار دخ[ ]روایاتی داریم ب
ّة وهو علع جمعهم ابا » ومن آیاته خلم السالالالالماوال و االرض وما بث فیهما من داب

به چه کسالالی بر می گرددخ بوی العقول. پس در میان این دوّابی که « هُم»، «یشالالا  قدیر
سما ها و زمین پتش کرد ،  س ند. پس ه«هُم»خدا در آ در زمین « هُم»ما طور که ی ه

اسالالت، در آسالالمان هم هسالالت. و این دوّاب مالاکه مراد  یسالال ند، بلکه جن ا د و ا س. 
 جن و ا س هما طور که در زمین هست، در آسمان هم هست.

 بله –یعنی جمع بوی العقولخ[ « جمعهم]»

ول ا د ، یر عد  بوی العق«بثط فیهما من دابّة»]به هر حال در این جمع، دابّه ای که 
یر عد  غیر بوی العقول. همین بوی العقولی که در روی زمین هسالال ند، کافی اسالالت 

باشالالد. اگر قرار را بر این بگیریم که این بثطی که خدا ا جام داد به « هُم»که این ضالالمیر 
این صالالورل بود که از این جمع بوی العقول و غیر بوی العقول، بوی العقول را فقط 

ول را در آسالالالما ها و زمین بثط داد، باز هم اگر می خواسالالالت در زمین و غیر بوی العق
ما اینها را جمع می کنیم، مجموع اینها را که می خواسالالالالت بگوید، همین  بًرماید 

 بیاید.[« هُم»افرادی که در زمین بوی العقول هس ند کافی بود که 

العقول دابّه[، به بوی العقول دابّه بر می گردد یا به خود دابّهخ ]به بوی « هُم»بزینید، 
خوب حاال، این دوابّ بثط در آسالالما ها و زمین داشالال ه ا د یا  داشالال ه ا دخ ]بله، داشالال ه 
ا د[، این دوابّی که اعم است از بوی العقول و غیر بوی العقول، بثط شد  ا د، درست 
اسالتخ ]بله[، پس هما طور که در زمین دوابّ بوی العقول و غیر بوی العقول هسالت، 

« ومن آیاته خلم السالالماوال واالرض، و ما بثط فیهما من دابّة»هسالالت.  در آسالالمان هم
و »یعنی جنزندگا ی را در آسالالما ها و زمین بثط کرد، این جنزندگان آسالالما ها و زمین، 

منزث بود د، و جمع شالالد د، « هُم»، جمع در برابر بثط اسالالت، پس این «هو علی جمعهم
ست، در صورت« هُم»منزث بودن  ی درست است که همان طوری که که بوی العقول ا



در زمین بوی العقول هسالالال ند، در آسالالالما ها هم باشالالالند. پس در آیند  ای که ما  می 
دا یم بین بوی العقول آسما ها و زمین جمع خواهد شد. و اال این آیه غلط می شود، 

جمع کیخ جمع منزثطین، جمع دوابّ بوی العقول منزثطین. چون « و هو علی جمعهم»
که اگر جمعها بود که همه بوی العقول و غیر بوی العقول جمع می  جمها  یسالالالالت

برای چیهخ بعضالالالالی از این دوابّ منزثطه که بوی العقول ا د که در « جمعهم»شالالالالد د. 
آسما ها و زمین پراکند  هس ند، جمع می شو د، بنابرین، آیه دلیل بر این است که در 

 و زمین. آیند  ای، جمع خواهد شد بین بوی العقول آسما ها

]ا سا هایی که در آسما ها هس ند، تکلیف هم دار دخ[ بله ا سان هس ند دیگر. تکلیف 
 دار د.

]در برزخ ا دخ[ برزخ چرا. در همین د یا. در برزخ  یس ند. آسما ها و زمین و همه قزل 
از قیامت. بزینید ما سالالاله عالَم داریم. عالم د یا، برزخ، قیامت. برزخ برای ز د  ها هنوز 
 یامد . قیامت هم هنوز  یامد . فقط همین د یا. د یا اعم اسالت از آسالما ها و زمینها و 

 دوابّ و همه اینها.

سان  شد  ا د، بعد ا  ست که یر عد  ای قزال منقرض  ]فرمودید که خلیًه به این معنا
بوجود آمد  اسالالت. خوب حضالالرل آدم، خلیًه منقرضالالین زمین بود یا آن آسالالما ی ها 

 هم هستخ[

هم بحثی اسالالت. آیا خلیًه منحصالالر به زمین بودخ آیا منقرضالالین زمین افسالالاد می این 
کرد د یا آسالالالما ی ها هم افسالالالاد می کرد دخ ما ادله ای قرآ ی داریم که آسالالالما ی ها 
شیم، می گوییم که این  ش ه با سیار تمی  د و  ظیف ا د و پرهی گار د. اگر هم دلیل دا ب

که افسالالاد در زمین می کرد د و سالالًر  خلیًه خالفت از مًسالالدین فی االرض اسالالت،
دما  می کرد د. اگر آسالما یها هم اینطور باشالند درسالت اسالت. ولی قدر مساللم قطعی 
این اسالالالت که کسالالالا ی، ا سالالالا هایی که در زمین بود د، و فسالالالاد می کرد د اینها کالک 

 منقرض شد د. اما آسما یها دلیل می خواهد.

 این قدر مسلم است. -ای روی زمین[ ]این که حضرل آدم خلیًه بود برای ا سا ه

 ه می گوییم  زود و  ه می  –]خوب، ولی خلیًه برای آ ها  زود، خوب چطور میشودخ[ 
گوییم بود. چون دلیل  داریم. ولی برای زمین داریم. برای زمین بود برای اینکه ا سان 

آسما ی  ا سان زمینی است. ا سان زمینی خلیًه ا سان زمینی است. ولی خلیًه ا سان
 بتواهد باشد این دلیل می خواهد.



مس تلفٌ عنه یا باید  –]چه دلیلی داریم که حضرل آدم خلیًه ا سا های قزلی بودخ[ 
 از بین برو د،

 این خلیًه خلیًة اهلل که  یست. -]چون آیه  کر  فرمود ، خلیًةک[ 

 حث کرد  ایم.این را قزالک ب –]این اثزال می خواهد که خلیًة اهلل باشد یا  زاشد[ 

 -]بله اما خلیًةک را روی چه حسالالابی ما می گوییم خلیًه ا سالالا های منقرض شالالد خ[ 
برای برای اینکه ا سا ی که باشد، خلیًه  می خواهد. هست دیگر. وق ی کسی هست، 

أتجعل »خلیًه می خواهد چه کندخ پس باید  زاشد. ولی اینجا  زاشد است. برای اینکه 
چرا این خلیًه آمد و آ ها از بین رف ندخ برای « یسالالالًر الدما فیها من یًسالالالد فیها و 

اینکه مس تلفٌ عنه افساد می کرد د برای همین منقرض شد د. چون افساد زیاد بود 
و سالالًر دما  زیاد بود منقرض شالالد د. واال معنی  دارد ما باشالالیم، جا شالالین ما بیاید. 

لی از بین  روم خلیًه معنی جا شالالین مال این اسالالت که من از بین بروم. اگر به طور ک
اش چیسالالالتخ اگر شالالالما هسالالال ید در فالن کار، خودتان حال دارید و می روید، اینجا 
خلیًه می خواهید چکارخ باید مسالالتلفٌ عنه یا کالک  ابود شالالود یا  اتوان باشالالد. اینجا 
بی حالی و  اتوا ی  یست، برای اینکه افساد و سًر و دما  می کرد د، مالاکه خیال 

 د، خوب چون قزلی ها افسالالالالاد می کرد د، خوب اینها هم همینطور د. خدا می کرد
این خلیًه بسالالالیار به ر اسالالالت از مسالالال تلفٌ عنه «. إ ی اعلم ما التعلمون»فرمود  تیر. 

 بنابرین آن جریان تکرار  می شود.

سور  اح اب که  سب آیه آخر  سان ا طه کان  لومًا جهوال»بر ح سان را « وحمله اال  ا 
شالالیطان و شالالیطا ها قرار داد  که آ ها  الم ا د، جهول ا د ولکن می فرماید،  در مقابل

سان» سان «وحمله اال  ، این حمل اما ت یعنی خیا ت. خاان ترین موجودال مکلف ا 
ست.  ش ه ا سل های گذ سان موجود خاان تر از   ست. بنابرین قزلی چیهخ پس این ا  ا

سان»جواب این است که  سان  « حمله اال  سزت به کل کاانال مکلف از جن و این ا 
سان هم در  ست و هم در « احسن ال قویم»شیطان و غیر ، این ا  سافلین»ا سًل ال ، «ا

ست در بُعد ا کار  سافلین ا سًل  س عداد، بَعد فعلیت. و ا ست در بُعد ا سن تقویم ا اح
 اس عداد و ا کار فعلیت.

ین بود د و منقرض ]پس حاج آقا اگر حضالالالالرل آدم خلیًه افرادی بود د که روی زم
منظور همین ارض است. « إ طی جاعلٌ فی االرض خلیًةک»شد د، پس اینکه می فرمایند 

چون خلیًه، خلیًه همین افراد اسالالالت و قرار اسالالالت که خلیًه همینها که روی ارض 
 فساد کرد د باشد[



این اح مال اسالالت. آ را هم  گً م که قطعی اسالالت. مح مل اسالالت. اما در اح مال دوم 
 جنس ارض، کل ارض را شامل است.« ضاالر»

ًه،...[  قام خالفت داد . خلم  -]این جعل خلی عدی. هم خلم کرد  هم م خلم دو بُ
 خالی  یست.

در دو بُعد اسالالت. یکی « اج زیه»به او داد  شالالد خ[ « اج زیه»]این مقام خالفت قزل از 
دو « اج زیه»در بُعد قزل از عصالالیان اسالالت، یکی در بُعد برگ یدن برای رسالالالت اسالالت. 

بُعدی است. یر اج زای کلی که کاری به عصمت  داریم. یکی هم اج زای معصوما ه 
ست. بُعد قزل از گنا  و بُعد  سان در هر دو بُعد ا سان و خالفت ا  ست. این اج زای ا  ا

 بعد از گنا  و مقام عصمت.

بعد از این جعل، همان در آنِ خلقت را بگیریم، یا « إ ی جاعلٌ فی االرض خلیًةک]»
ید،  یر امری دارد می آ قدیر  ید و برای تزیین تقریر و ت عد از خلم می آ تکوین و ب
 خوب می گوید من وق ی آمدم را خلم کردم مسئله خالفت را هم برای او قرار دادم[

تمام ارضالالین، تکلیف را شالالامل اسالالت. ولی منهای جنت آدم. « فی االرض»بزینید. این 
کل « فی االرض»اشالالالال ه، فقط آدم و حوّا بود . پس جنطت آدم، آدمی در آن وجود  د

 ارضین تکلیف است که زمین و زمینه تکلیف است.

بلالاله ]اگر هزوط آدم بالاله همین زمین بود  پس  -]هزوط آدم بالاله همین زمین بود خ[ 
 خالف ش بعد از هزوط بود .[

اج زیه وعصالالی آدم ربه فغوی ثم »خالفت رسالالال ی اش بعد از هزوط بود . برای اینکه 
این بعد از هزوط است. پس « إمّا یأتینطکم منی هدیً»، هدی کِیخ «ربه ف اب علیه فهدی

 این خالفت رسال ی بعد از هزوط بود ، و خالفت غیر رسال ی قزل بود .

 یعنی این آدم به ر از قزلی ها بود . -]خالفت قزل از رسالت چه بود خ[ 

إ طی اعلم ما »کلی  یسالالالالت برای اینکه این شالالالال -]خالفت یعنی به ر از قزلی باشالالالالدخ[ 
عَلَّم کِیخ « وعلطم آدم االسالالالالما  کلها»و آیال دیگر ثابت می کند که ما ند « التعلمون

 قزل از رسالت.

به ر اسالالالالت برای اینکه  -]این چه به ری اسالالالالت که گنا  می کند بعد توبه می کند[ 
 بود .گناهی که این کرد  گنا  کوچر بود  و گنا  آ ها بسیار ب رگ 

رسالالالالت عظیم  -]کسالالالی که رسالالالالت عظیمی بر عهد  می گیرد  زاید اینطور باشالالالد.[ 
 یست، رسالت عادی است. دا ی ترین و کوچک رین رسالت برای آدم بود . بنابرین اگر 



آدم رسالالول هم  می شالالد، خالف ش درسالالت بود. برای اینکه آدم غیر رسالالول یا عادل یا 
چه احیا ًا گنا  کند خیلی به ر از ا سالالا هایی که  احیا ًا گنا  می کرد، چه عادل باشالالد

 قزالک کارشان سًر دما  و افساد بود .

]منظور از خلیًةک شالالالالتص آدم  یسالالالالت که. اگر ا سالالالالا های بعد از ما با اسالالالال ًاد  از 
تکنولوژی برو د در کرال دیگر ز دگی کند، چه مشالالالکلی داردخ باز هم خلیًةک صالالالدق 

 خلیًه ا د.مشکلی  دارد. باز هم  -می کند[ 

]خلیًه سالاله بُعد دارد. هم بُعد زمان، هم مکان و هم کیف. چرا خالفت آدم  سالالزت به 
مالاکه به ر بود ، برای اینکه او همان اسالالال عدادها و آن  حو  خلقت آمدم  سالالالزت به 

 آ ها یر اشرفی ی خاص خود را دارد.[

های قزل بیش ر بحث کِیفِ فعلی و کیفِ شأ ی، کیف شأ ی این آدم از کیف شأ ی آدم 
بود . کیف فعلی هم در اثر ترقی و به فعلیت رسالالالا دن آن کیف شالالالأ ی، بیشالالال ر بود . 
ست.  ش ر ا صوم بی ست، در این آدم مع صوم  زود  ا بنابرین در آ ها فرض کنیم اگر مع

 عدول بودن بیش ر است. فاسد بودن کم ر . بنابرین در هر بُعدی از ابعاد اینها برتر د.

  ه. این را که عرض کردم -عنای جا شین خدا باشد  یست.[ ]پس خلیًه به م

صی دار د که مالاکه این را  س عداد خا ست که بگوییم اینها یر ا ]پس خلیًةک الزم  ی
 دار د و خالفت را در مقابل مالاکه بگیریم  ه اینکه بگوییم قزالک آدم های دیگری 

 بود  ا د[

خلیًة الجنّ یا خلیًة اال س اسالالت. آن سالاله  یا خلیًة المالاکة اسالالت، یا خلیًة اهلل، یا
تای قزلی با دالیل عقلی و  قلی رد شالالد. خلیًة اهلل  یسالالت. خلیًة الجن هم  یسالالت، 

 خلیًة المالاکة هم  یست.

]اع راض مالاکه بر این بود، که اگر کسالالالالی را می خواهی به عنوان خلیًة بهش مقام 
 بدهی ما از او مقدم تر هس یم[

ظور خلیًة اهلل اسالالت، این غلط اسالالت. چون خلیًة اهلل افسالالاد  می صالالزر کنید. اگر من
کند. اگر خلیًة المالاکة اسالالت، خود مالاکه دار د در مورد خودشالالان بحث می کنند. 
خود مالاکه می دا ند که خودشان سًر دما   می کنند. خودشان معصوم ا د. سًر 

ساد  می کنند. بنابرین، به خدا می  گویند آیا خلیًه ای قرار می دما  هم  می کنند، اف
 دهی که سًر دما  کنند و افسد کنند.



ست که  ست. به خاطر آن  حو  خلقت آدم به طوری ا شأن و مقام ا ]خلیًه به معنای 
  سزت به تمام موجودال، یر مرحله باالتر است[

 مالاکه از کجا فهمید د که این خلیًه افساد می کندخ

 از کجا می دا ندخ –ارد[ ]شاید  سزت به آیند  ای که بشر د

]شالالاید از خلقت آدم افسالالاد افراد را می دید د اما کماالل باالی افرادی مثل پیامزر را 
  می توا س ند درک کنند[

بزینید، از کجا می دا سالال ند که این خلیًه افسالالاد می کندخ پس باید از مسالال تلفٌ عنه 
س مسالال تلفٌ عنهی بود  خزر داشالال ه باشالالند تا بدا ند که این همان تکرار می شالالود. پ

اسالالالت که افسالالالاد می کرد  اسالالالت، حاال می خواهی کسالالالی را قرار بدهی که باز مثل 
هما ها فسالالاد کند. خوب این که تحصالالیل حاصالالل اسالالت که. بنابرین اگر مالاکه علم 
ش ه ا د.  سؤال را  می کرد د. پس علم دا ساد مس تلفٌ عنه، این  سزت به اف ش ند    دا

مالاکه بود  اسالالتخ مالاکه که سالالًر دما   دار د، افسالالاد  آ وقت این سالالًر دما  مال
وا گهی « ال یعصالالالالون اهلل ما امرهم و یًعلون ما یؤمرون» دار د، چون معصالالالالوم ا د. 

مالاکه قزل از ا سان خلم شد  ا د. جن هم همینطور است. بین جن و ا سان سنتیت 
پس  وعیت فسالالاد   یسالالت. ثا یًا کی گً ه اسالالت که این جن  وعًا فسالالاد می کرد  ا دخ

شینن برتر و به ر است از  شین، جا  طوری بود  که منقرض کرد  اینها را و بعد این جا 
  ظر شأ یت و فعلیت.

یا  هخ[  ند، فردای ما را اطالع دار د  کی گً ه که خزر  -]مالاکه ای که اآلن هسالالالال 
، این دار دخ فقط شالالالهود اعمال ا د. شالالالهود اعمال یعنی اعمالی که ما ا جام می دهیم

اعمال را می بینند. شهود صامت و شهود  اطم. شهود صامت که اعضای بدن ا سان 
 و فضا باشد، ارض باشد. و شهود  اطم که معصومین از مالاکه و ا س باشند.

عالم الغیب فال یظهر علی غیزه احدس اال من ارتضالالی من رسالالول فا ه یسالاللی من بین ]»
به معنی رسول زمینی که پیامزران باشند  ( رسول فقط26جن،«)یدیه ومن خلًه رصدس

  یست[

 بله. رسول مالاکه باشد، رسول جنی باشد یا رسول ا سی باشد.

 ه. رسالالالول، رسالالالالت  -]پس آ ها هم می توا ند به این غیب اطالع داشالالال ه باشالالالند[ 
ست. فلذا اگر از  سالت احکامی ا سول ر ضوعی که  دارد. ر سالت مو احکامی دارد، ر

سؤال کنی ست. بله پیغمزر  ضوع ا سلمان ا د،  می دا د. برای اینکه این مو د چند  ًر م



موضالالوعی که رسالالالت را ثابت کند بله. ولی موضالالوعی که به رسالالالت ربطی  دارد  ه. 
 (.188اعراف،«)ولو کنت اعلم الغیب ألس کثرل من التیر»

 خ[«فال یظهر علی غیزه احدا»هس ند یا  ه در آیه « احدس»]مالاکه ج   آن 

فا ه یسلی »، این آحاد در صورتی که رُسل مرضی باشند « من ارتضی من رسولاال»
صدس سالت « من بین یدیه ومن خلًه ر سالت حکمی دار د یا ر سالت. آیا ر در مورد ر

موضالالوعی دار دخ موضالالوع رسالالالت  دارد که. رسالالالت حکمی اسالالت. رسالالالت حالل و 
 حرام و این مساال است.

آیند  ما علم غیب دار د، پس در همان زمان آ ها می  ]اگر ثابت بشالالالالود که مالاکه به
دید د که این ا سان در زمین فساد خواهد کرد و  یازی به قزول فرض وجود ا سا های 

 گذش ه  یست[

ست. خالفت  شیم اما لًظ خالفت برای گذش ه ا ش ه با بر فرض که ما این مطلب را دا
 فعلی از گذش گان.

مقامشان و شأ شان این است که می توا ند در زمین ]چرا خالفت شأ ی  گیریمخ یعنی 
 خلیًه باشند[

مگر خلیًه باید مًسد باشدخ از کجا مالاکه می دا س ند که ا سان در زمین فساد می 
لقد خلم اهلل الف الف عالم و الف الف آدم و ا ت فی »کندخ چون در روایت داریم که 

ن ًا این مطلب ثابت اسالالالالت که این ک ابًا و سالالالال« آخر تلر العوالم و اولئر اآلدمیین
 خالفت، خالفة اهلل  یست.

 عرض کردیم که سنتیت  یست. -]خالفة الجن چرا  زاشدخ[ 

 ]اگر این طور باشد که پیامزر ما هم که پیامزر جن هست سنتیت  دارد[

 تیر، صالالالالزر کنید، اوالک خلیًه باید مسالالالال تلفٌ عنه از بین برود تا این بیاید، جن ها 
ین هم  رف ه ا د. خلیًه کسی است که جا شین دیگری که مس تلفٌ عنه از هس ند از ب

بین برود، از تکلیف بیً د، از حالت مکلف بودن بیً د، یا بمیرد، ولی جن هم  مرد  
ا د هم مکلف هس ند. آیال سور  جن خطاب به جن بود. آیال سور  رحمان خطاب 

عنه از بین برود. جنها قزال خلم به جن است. بنابرین. خلیًه کسی است که مس تلفٌ 
 شد  ا د و هنوز هم هس ند.

 اصل کل زمین تکلیف است، آسمان و زمین. -]خ[ 



خلًا  اهلل هم من جعله اهلل خلیًةک لمن  -]اامه خلًای الهی روی زمین  یسالالالال ندخ[ 
ع پدرش « یا داود إ طا جعلناک خلیًةک فی االرض»سالالزم،  ع اسالالت. یسالالّ داوود خلیًه یسالالّ
یًة اهلل  یس ند که. خلیًة اهلل دو حالت دارد. مثالک خلم اهلل، یعنی وجود خداخ بود. خل

اضافه پنج  وع است. اضافه شی  به  ًس. اضافه شی  به بعض. اضافه کل به بعض. 
، خدا روح داردخ اضالالالافه « ًتت فیه من روحی»اضالالالافه ضالالالد به ضالالالد. بنابرین مثالک 

تلوق به خالم. متلوق به متلوق. چیسالالتخ اضالالافه خالم به متلوق اسالالت. اضالالافه م
خلیًة اهلل یعنی من جعله اهلل خلیًةک لمن سالالالالزم. اما خلیًه خود خدا بودن هم عقالک 

 محال است و هم  قالک.

باید سجد  را معنا کنیم. ا سان مسجود  شد. این  -]ا سان که مسجود مالاکه شد...[ 
سالگی فرز سی تا پنجا   ست. مثالک فرض کنید ک شکر ا شد . بعد فرز د سجد    د دار  

 دار شد . می گوید اسجد اهلل لولدی. ولد مسجود استخ یا سجد  شکر برای خداستخ

 ]خوب چرا اینها باید سجد  می کرد د حاال سجد  شکرخ[

و علطم آدم »برای اینکه آدم معلم مالاکه بود. خداو د معلمی برای مالاکه درست کرد 
 «.کة فقال أ زئو ی بأسما  هؤال  إن کن م صادقیناالسما  کلها ثم عرضهم علی المالا

 بله. -]بعد از اینکه تعلیم داد دس ور بر سجد  داد  استخ[ 

 چطورخ -]این سجد  برای پیامزران قزل از حضرل آدم اتًاق  یً اد  استخ[ 

]یعنی ا سالالا هایی که قزل از حضالالرل آدم بود د، این دسالال ور سالالجد  آن موقع  یامد  
 ًی می کنیم  ه اثزال. ما هیچ خزری  داریم. فقط این آدم که افضالالالالل ما  -بود خ[ 

 خالام است، سجد  شکر به خاطر اینکه او معلم مالاکه شد.

شیطان  -]پس اگر قزالک سجد  ای کرد  باشند پس شیطان هم باید سجد  کرد  باشد[ 
 اینجا سجد   کرد او جا هم اگر بود فرقی  می کرد.

 ما کالک از آن خزری  داریم. -رد باز کافر بود[ ]اگر آ جا سجد   می ک

]ا سالالا های قزلی را چه کسالالی اغوا می کردخ شالالیطان که بعد از ماجرای حضالالرل آدم 
 قزلش شیطان  زودخ -شیطان شد[ 

سان  زود[  ّسو   -]قزال بود ولی اغوا گر ا  آیا اغوا گر داخلی ما  داریمخ  ًس امّار  بال
قوی بود که جزران شیطان خارجی را می کرد. وا گهی  داریمخ آ ها شیطان داخلشان 

مگر این شالالیطان اسالالت فقطخ مگر خدا شالالیطان دیگری خلم  کرد خ  ًی آن که دلیل 



 می شود. ممکن است که خدا قزل از این شیطان، شیطان دیگری خلم کرد  بود  که 
 آ ها را اغوا می کرد .

این شالالیطان می شالالود چون پس شالالیطان درو ی که هسالالت. شالالیطان بیرو ی هم غیر از 
و کان من »روایت داریم که این شش ه ار سال با مالاکه بود و  اهرس عزادل می کرد 

در باطن کافر بود، و این کًرش اینجا  اهر شالالد.  ه برای ترک سالالجد  بلکه « الکافرین
 برای اس کزار. اس کزار در برابر اهلل. یکی ترک  ماز کند، کافر استخ  ه.

 -پس قاطی مالاکه چکار می کردخ[ « کان من الجن»مالاکه  زود.  ]شالالالیطان از جنس
 با مالاکه عزادل می کرد.

فسجد المالاكه كلهم اجمعون اال ابلیس ابع ان »]پس چرا اس ثنا  از مالاکه می کندخ 
ساجدین برای اینکه خطاب به همه بود. خطاب به ابلیس.  -([ 30)حجر،« یكون مع ال

( پس خطاب 12خ )اعراف،«قال ما منعر اال تسالالجد إب أمرتر»ه برای اینکه آیه داریم ک
 به ابلیس شد  بود. یا خطاب در ضمن شد  بود یا خصوصی.

بله، و می فهمیم که گرچه ابلیس از  -]این توبیخ بعد از آن خطاب کلی است دیگرخ[ 
سجد  بود . بنابرین اگر این آیه  زود  قال ما »مالاکه  زود  اما همرا  مالاکه مأمور به 

این « منعر اال تسالالالالجد إب أمرتر، قال أ ا خیر منه خلق نع من  ار وخلق ه من طین
ضمن مالاکه یا  ست که ابلیس هم یا در  شت ولکن این آیه دلیل بر این ا سؤال جا دا

 خصوصی مأمور به سجد  بود .

 -المالاکه محلی بالالم اسالالالت و اسالالال غراق اسالالالت[ « فسالالالجد المالاکة ... اال ابلیس]»
سی که ال شامل ابلیس بود . یکی اینکه عملش  اهر عمل مالاکی بود، مثل ک مالاکه 

در قم ز دگی کرد  اما خودش اهل کاشالان اسالت. می گویند قمی اسالت. چون با قمی 
هاسالت. حاال ابلیس با مالاکه شالش ه ار سالال ز دگی کرد ، و همه اش عمل مالاکی 

ضمن مالاکه و بود، ولی باطن کافر بود. این اوالک. ثا یًا اب شت. یکی در  لیس دو امر دا
درسالالالت اسالالالت. یر اینکه مالاکه سالالالجد  « الطا ابلیس»یر امر خاص. بنابرین دو امر 

 کرد د، این مالاکه ای که در امر شمامل ابلیس هم بود، این تتلف کرد ابلیس.

 اگر مکلف  زود  ا د چرا اع راض می -]ا سالالا های قزل از آدم آ ها مکلف  زود  ا دخ[ 
شان می دهد که آ ها مکلف « أتجعل فیها من یًسد فیها و یسًر الدما »شودخ  این  

 بود  ا د.

]فرز دان حضالالرل آدم هم آیا اطالعی از ا سالالا های قزلی  داشالال ه ا دخ چون وق ی می 
 بله -خواست برادرش را دفن کند  می دا ست چگو ه این کار را ا جام دهد[ 



ا ها و زمین موضالالوع خلقت آدم و سالالجد  مالاکه ]این که بعد از آیال آفرینش آسالالم
مطرح شد   شان دهند  این  یست که بالفاصله آدم خلم شد  و ا سا های قزلی  زود  

آیا  حو  بیان دالط بر این اسالالت که فاصالالله ای  زود خ اگر اینطور اسالالت بله. اما  -ا دخ[ 
بعد در قیامت ز د   اینطور  یست. مثل اینکه در آیه می گوید ما ا سان خلم کرد  ایم

 اش می کنیم. خوب فاصله خیلی زیاد است.

ضرل آدم که می فرمایید پیامزر پایینی بود پس چطور  سما  کلها»]ح خ «و علطم آدم األ
 این که باالترین مقام است[

این تعلیم  سالالزت به سالالایر متلوقال باالتر اسالالت، اما ا زیا  و رُسالالل دیگر باالتر از آدم 
اسما  خمسه طیزّه است دیگر. یعنی ب رگ رین « األسما  کلها»ذا این تعلیم شد  ا د، ول

فضایل آدم این است که معرفت شزحی پیدا کرد  سزت به معصومین محمدی صلوال 
 .اهلل علیهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


