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 خالفت آدم )از انسان های پیشین(

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

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

 

«  واذ قالَ ربُّکَ للمالئکةِ إنّی ماعلٌ فی االرضِ خلیفة  »اعوذ باهلل من الشیییطاا الرمیم 
شخص  ست و مراد از این مفرد  ست. این خلیفة  مفرد ا سالم( ا صفی اهلل )علیه ال آدم 

 سؤال: آیا شخص آدم )علیه السالم( خلیفه است یا نسل آدم نیز خلیفه اند؟

، ظاهر این دو ممله «علّم آدم اسماء کلها»بعد و « انی ماعل فی االرض خلیفه»ظاهر 
این است که این خلیفه شخص آدم )علیه السالم( است. مگر به طریق اولویت قطعیة 

 فرزنداا آدم که مانند خود آدم معصوم بودند، یا فوق او بودند نیز خلیفه اند. بگوئیم

سد  صمت و چه عادل، تا چه ر صمت اند، چه تالی تلو ع اما فرزنداا آدم که مادوا ع
خلیفة اهلل « خلیفة »به فساق، اینها خلیفه نیستند. مواب از چند مهت است. یک، این 

ست، به ادله ای که عرض کردیم ب از هم عرض می کنیم. اگر خلیفة اهلل بود بر فرض نی
محال، این خلیفه شیییخص آدم و همانندهای آدم، و برترهای از آدم بودند. اما مادوا 

خلیفه ی مَن « خلیفة »آدم در بعد عصییییمت یا عدالت یا مادوا... ندودند. ولکن این 
دَق اسییت. یعنی شییخصییی آدم درسییت اسییت که در محور آیه آمد  اسییت، که انی » سییَ

ست « ماعله ارض سل های « خلیفة »خالئف نی سدت به ن ست. اما این خالفت آدم ن ا
سانی، خالفت مافوق آنهاست. آدم و نسلش چه معصوماا، چه عادالا، چه  گذشته ان
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فاسییناا، چه کافراا، کال  در دو بدعد سییدنت دارند و برتری دارند نسییدت به نسییل های 
 گذشته انساا.

انسییاا در بعد تکوین خلنی خود ، در « اا فی احسیین تنویملند خلننا االنسیی»اول 
بدعد اسییتعداد، بر تمام انسییاا های قدل ترمیر دارد. این در بعد شییدا. و در بدعد فعلی 
ا ، حتی بَداا ا  بهترند از بَدااِ نسیییل های گذشیییته. بنابرین این خالفت، خالفتِ 

عد، که احسییین اند از نسیییل انسیییاا اسیییت، خالفت آدم و بنی آدم اسیییت کال  در دو بد
انسانهای قدل. یکی در بعد شدنی، و دیگر در بعد فعلی، حتی در فاسنانشاا. وانگهی 

ست. از ممله آیه  صی نی شخ ست بر اینکه، این خالفت  سور   165آیاتی دیگر نص ا
دارای دو داللت اسییت، « خلفاء االرض»این «. وهو الذی معلکم خلفاء االرض»انعام، 

مخصوص شخص آدم و یا همگاا آدم و یا برتراا آدم نیست. بلکه یکی، این خالفت 
از باب قضیییه اسییتیراقیه، و قضیییه « کُم»کل نسییل انسییاا اسییت، در بعد آخرین. « کُم»

ست.  شامل ا شد الی یوم النیامۀ  سل آدم با سانها را که چه آدم و چه ن واقعیه، کل ان
 این اوال .

یسیییت. کما اینکه اسیییتفاد  کردیم از آیه اسیییت، خالئف اهلل ن« خالئف االرض»ثانیًا، 
ست در ابعادی چند، اینجا هم  هوالذی معلکم خالئف »خالفت آدم که خالفت اهلل نی

اسییت « کُم»این ارض هم دارای دو بدعد اسییت از ن ر زماا و مکاا. یک بدعد «. االرض
از که نسل مومود انساا است از آدم و ذریه ا ، و یک بدعد نسل های انسانهای قدل 

 این آدم که مننرض شد  اند.

ساا مومود  شته این « خالئف االرض»حاال، چطور این ان ست؟ یعنی در زمانهای گذ ا
مکاا زمینی، در زماا های گذشته، مربوط بود  است به مستخلفٌ عنهم. که انسانهای 

و رفع بعضییکم »اسییت. « خالئف االرض»قدلی بود  اند. و این انسییاا آخرین و بَعدی، 
« کُم»اول کلّ انسییانهای آخرینی را شییامل اسییت، ولی « کُم»، این «ض درماتفوق بع

دوم دارای دو بدعد اسیت. یک بدعد انسیانهای بَعدی از ن ر درمات بهترند از انسیانهای 
« وعَلَّمَ آدم االسییماء کلها»قدلی به دلیل آیاتی از قدیل آیاتی که مورد بحث اسییت که 

ن بعضیییی بر بعضیییی در درماتی مرفوو اند و این یک. دوم همین نسیییل مومود آخری
مندمند. درمه عصمت در ابعاد ، درمه عدالت در ابعاد ، درکه فسق در ابعاد  و 

 همچنین.

ضا»بنابرین از  ضه بع سر  بع ست در دو مهت و تدیید می « و النرآا یف این آیه نصّ ا
 کند مطالدی را که ما از آیات قدل فهمید  ایم.
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سییییؤال، در هماا دیروز که آیا خلیفۀ اهلل اسییییت یا «. للمالئکة و إذ قال ربّک»حاال، 
خلیفه الجن اسییت یا خلیفه االنا اسییت یا خلیفه المالئکه، خلیفه اهلل نیسییت قطعًا. 

نای  ند مع ید که فهم یا مالئ ند. آ که ا طب مالئ خا که م فة »چرا؟ برای این یا « خلی را 
اگر فهمیدند، آیا مالئکه نفهمیدند. اگر نفهمیدند خود این خطاب نفهمی اسییییت. و 

 فهمیدند که خلیفه اهلل است، خلیفه االنا قدل است، خلیفه الجن است یا...

کافری هیچ  ند، هیچ  ید  بود فة اهلل فهم ند. چوا اگر خلی ید فه اهلل نفهم عًا خلی قط
مشییییرکی هیچ افسییییق الفاسیییینینی نمی گوید که خدایا می خواهی به مای خودت 

 د فی االرض و مسفک الدماء قرار می دهی؟مانشین قرار بدهی، آیا مفس

بنابرین این مالئکه که دارای مرحله عصییمت هسییتند، اگر هم معصییوم ندودند، عادل 
بودند، اگر هم عادل ندودند و فاسییق بودند، و اگر هم حتی مشییرکت بودند هم، خیال 
سد فی  شین مف شینی برای خودت قرار می دهی که این مان نمی کردند که خدایا مان

الرض باشیید. قتل کند، سییفک دماء کند، فسییاد کند. بنابرین قطعًا مالئکه که در بعد ا
عصمت هستند، که باالتر از عدالت است و عدالت باالتر از سایر مهات است، فهمیدند 

 که این خلیفه اهلل نیست، بلکه خلیفة عن دیگری است.

رند بحث می کنند. خود حاال آیا خلیفة المالئکة فهمیدند؟ نخیر. چوا خود مالئکة دا
مالئکة می گویند که آیا خلیفه قرار می دهی از کسییییی که سییییفک دماء کند؟ مگر 
مالئکه سییفک دماء می کردند؟ مگر مالئکه مفسیید فی االرض بودند؟ سییفک دماء می 

أتجعل فیها من یفسییید فیها و یسیییفک »کردند؟ یعنی به خودشیییاا اعتراض می کنند؟ 
دشاا سفک دماء می کردند؟ فساد می کردند که این خلیفه ، آیا این مالئکه خو«الدماء

 ای که به مای مالئکه بیاید، این هم آنطور کند؟ این که غلط است.

می ماند خلیفة االنا و خلیفه الجن. خلیفة الجن هم نیستند، چوا سنخیت بین من 
و انا نیسییت. چوا در باب خالفت سیینخیت شییرط اسییت و سیینخیت بین من و انا 

والجااّ خلننا  من قدل »نابرین این انساا که خلیفه است خلیفة الجن نیست نیست، ب
، من قدال  خلق شد  بعدًا هم هست و حیات می کند، بنابرین خلیفه «من النار السموم

ست که آنها از بین بروند، منیاا از بین  صلش برای این ا می خواهد چه کار؟ خلیفه ا
شود. اوال  من ساا خلق  ساا الی بروند، بعد ان شد  اند، و با ان ساا خلق  یاا قدل از ان

یوم النیامة هسیییتند، طدق آیات نص قرآا که در سیییور  الرحمن و غیر آا اسیییت. این 
 اوال . و ثانیًا سنخیت شرط است بین خلیفه و مستخلفٌ عنه.



4 

 

انّی ماعلٌ فی االرض »می ماند این اعتناد، که در سیییلب و تنسییییم منطنی و داللی، 
ست، « خلیفة  یعنی خلیفه ای قرار می دهم برای مماثل ا . حاال این مماثل یا اعلی ا

 یا ادنی است، یا برابر است.

این مماثل اعلی اسییییت. مالئکه خیال کردند که خوب این انسییییانها که قدل بودند و 
ساد می کردند، چنین می کردند، آدم هم می  سفک دماء می کردند، اف شدند،  مننرض 

شود ست که « إنّی اعلم ما التعلموا»، خواهد تکرار ب سماء »و دلیلش این ا و علم آدم ا
، بنابرین با صییدر، تنسیییم و دقت و تدبر در این آیات می فهمیم که، «کلها ثم عرضییها

نوو انسییاا اخیر اسییت، که مانشییین انسییانهای قدل اسییت، که هم از ن ر « خلیفة »این 
 .استعداد و هم از ن ر فعلیت مندم بر آنها هستند

ارض هم که عرض کردیم، ارض تکلیف است. ارض تکلیف چه افعل باشد چه اضافه 
 بر آا باشد. هر ما که مکلف در آنجا ومود دارد، این ارض است.

ست به کل  صًا، مربوط ا صو سانیت و در بدعد وحیانیت مخ ساا در بدعد ان و خالفت ان
العزم، چه فرعًا، غیر اولی مکلّفاا عالم ومود. کما اینکه کل رسییالتها چه اصییال ، اولی 

العزم، چه اندیاء که فوقند، چه رسییل که مادوا اند، رسییل اعم اسییت از اندیاء، رسییل 
فرستادگااِ وحی اند، اندیاء برمستگاا از رسل اند. تمام اینها مرسل اند به سوی کل 

 مکلفین بر حسب آیاتی که در قرآا هست.

آسییییمانی، من هم چه زمینی و چه حاال، من الجن و انا، انا هم چه زمینی، چه 
إنّی ماعلٌ فی االرض خلیفة، قالوا أتجعل فیها من یفسیییید فیها و »آسییییمانی. خوب، 

این سییؤال، سییؤال اسییتعالم اسییت فنط، سییؤال اعتراض نیسییت. چوا « یسییفک الدّماء
سانهای قدلی بودند،  ستخلفٌ عنهم که ان مالئکه می دانند و نمی دانند. می دانند که م

د و مسییفک الدماء بودند، ولی نمی دانند که این خلیفه برتر از آنهاسییت، مفسیید بودن
«.  و علّم آدم...»بَعد « إنّی اَعلمد ما التعلموا»باالتر از اونهاسییت. خدای متعال فرمودند: 

وعَلَّمَ آدم »مرحله آغازین، تدلیل بر این که این خلیفه از مسییییتخلفٌ عنه برتر اسییییت: 
چی هست؟ آیا اسماء لف ی است، کال ؟ آیا اسماء « االسماء» حاال، این«. االسماء کلها

عینی است، کال ؟ آیا اسماء اهلل است، چه لف ًا و چه عینًا؟ آیا اسماء غیر اهلل است، چه 
 لف ًا و چه عینًا؟ یا همه اسماء است؟

که ممع محلّی بالالم است تمام اسماء را شامل است. چه اسماء الهی، چه « االسماء»
غیر الهی، اسییماء لف ی الهی، اسییماء عینی الهی، اسییما لف ی غیر الهی، اسییما  اسییماء

 «.وعلم آدم االسماء کلها»عینی غیر الهی، همه را شامل است دیگر. 
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دانستن اسماء لف ی اهلل، و دانستن اسماء عینی اهلل، خود  از مراتب و فضائل است. 
انسیییتند؟ اسیییماء لف ی را نمی ولکن سیییؤال: آیا انسیییانهای قدل اسیییماء اهلل را نمی د

دانسییتند؟ اسییماء عینی را نمی دانسییتند؟ که بحث می کنیم آنرا. می دانسییتند. مکلف 
، اینکه «یفسد فیها و یسفک الدماء»بودند دیگر. برای اینکه مالئکه انتناد می کنند که 

شاا  سفک دماء می کردند پا مکلف بودند. مکلف بودند آیا عنل ساد می کردند و  اف
شد که حیات و به  سماء ذات با سماء عینی خدا چه ا سید؟ ا سماء لف ی الهی نمی ر ا

سایر  ست، که  شد که در مرحله بعد از ذات ا صفات با سماء  ست، چه ا علم و قدرت ا
صییفات الهی اسییت، این را آنها نمی دانسییتند؟ اگر نمی دانسییتند همین مهل مومب 

ست، پا ملکف ند صور در بدعد تکلیف ا ست، و ق صور ا ودند. و حال آنکه این ها به ق
« االسیییماء»ادله ای چند، مکلّف بودند. خوب، در صیییدر و تنسییییم عرض کنیم که این 

 گیرد.چوا، ممع است و محلی بالالم تمام اسماء را می

اصوال  اسم ... این داللت یا داللت لف ی است، یا داللت عینی است که داللت معرفتی 
یل اسییییت بر اسییییت. داللت لف ی، زید، عمر، بک لد. داللت عینی، خود زید دل ر، خا

ومود ، خود عمر دلیل بر ومود ، خود سیییاختماا، خود شیییجر، خود حجر، خود 
 حیواا دلیل بر ومود .

حاال، آیا مراد از این اسییماء عینی داللت اشیییاء اسییت بر ومود خودشییاا؟ فاید  ا  
انسییاا، کتاب، حیواا، چیسییت؟ اشیییاء برای هر کدام دالتش به عین ومود دارد. م ال  

مماد، و غیر مماد، اینها داللت بر ومود خودشییییاا دارند. این که محتویات تعلیم 
نیست که. بدوا تعلیم همه اشخاص، ماهل، عالم، دیوانه، قاصر، منصر هم می دانند 
ساا. بنابرین این تعلیم لفظ چه مزیتی  ساا یعنی خود ان که کتاب یعنی خود کتاب، ان

ست؟ یا تعلیم شیاء، برای اینکه این عین داللت بر ومود خود   ا شیاء، اعیاا ا عیوا ا
 می کند، این چه مزیتی است؟ بنابرین وراء لفظ است، و وراء عین است.

حاال، این لفظ و عین، چه خدایی، چه خلنی، با هم فرق دارد. الفاظ رب و رحماا و 
و همچنین معنای عینی غفراا رحیم و غفور و ودود، این الفاظ را مکلفاا باید بدانند. 

یدا کردا و  ند. پا علم پ بدان ید  با مت رحیمی را  مانی و رح مت رح و وددّ و رح
دانسییتن، در مرحله اوالی تکلیف اسییت که اسییماء لف ی خدا را بدانند، اسییماء عینی 

 خدا را هم بدانند. پا مرحله سوم می شود.

را انسییاا بشییناسیید در مراحل  مرحله سییوم معرفة اهلل اسییت. در بدعد معرفة اهلل، خدا
گوناگوا. حاال همه عالم کتاب حق تعالی است. اگر انساا ن ر کند به اشیاء، از اشیاء 
خود اشیاء را بفهمد این معرفتی نیست. ولیکن از اشیاء وراء این اشیاء را که این اشیاء 
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سییییت. فنیرند، ناچیزند، محتاج اند، حادثند، و پا محدثی و خالنی و غنی در کار ا
بنابرین معرفت این الفاظ، معرفت این عیوا، در صییورتی امتیاز اسییت که، این الفاظ و 
این اشخاص و این اعیاا اشخاص، دال باشند از برای مکلف، در مهت معرفتی، مهت 
سماء ذات  صفاتی که بعد از ا سماء ذات و  الوهیت، مهات ربوبیت و مهات دیگر از ا

تنها اسماء لف ی نیست، و تنها اسماء عینی نیست، « االسماء کلها»است. بنابرین این 
بلکه حالت ثال ه است. اسماء عینی است، یعنی عیوا اشیاء را بدانند، دانستی که دلیل 

 است بر معرفت صاحب سر.

این ما صحدت است برای این که، صرف اینکه الفاظ را بدانند و معانی را، و معانی و 
این معانی دال اسییت، این در بدعد تکلیف اسییت عیوا اشییخاص اشیییاء را بشیینوند که 

سماء عینی هم که داللت بر  ستن ا ست، دان سماء تکلیف ا ستن ا دیگر. همانطور که دان
سم  سم لف ی را، ا سم را، ا سه ا ست. بنابرین مکلماا هر  خدا بکند، اینها هم تکلیف ا

 عینی را، و اسم معرفی را، هر سه را باید بدانند.

چیه؟ مواب این اسیییت که، معرفتها فرق می کند. یک « اء کلهاوعلم آدم االسیییم»پا 
معرفت مادوا اسییییت از ن ر انشییییائی، از ن ر اهلیتی و از ن ر فعلی. یک معرفت هم 
مافوق اسییت. پا امتیاز این نسییل اخیر این اسییت که از اسییماء عینی، معرفت واالتر و 

ت، پا امتیاز این نسیییل باالتر، پیدا می کند. این در بعد شیییدنیت اسیییت و در بعد فعلی
ست، در بدعد چهارم. نه لفظ، نه عین، نه داللت عین بر  سماء ا ساا، در معرفت ا اخیر ان
ست، بَعد مرحله آخر  هستی عین، نه داللت عین بر هستی خدا. اینها مراحل تکلیفی ا
اسییت، یعنی کما اینکه در علم بعضییی فوق بعض هسییتند، در عمل فوق هسییتند، در 

، از ن ر معرفت اسییماء اهلل و اسییماء خلق، که اسییماء اهلل داللت بر اهلل معرفت فوق اند
دارد، دارای مراتدی اسییت، اسییماء خلق هم داللت دارد بر این که این مخلوق، مخلوقِ 
خداسیییت. و این مخلوق خدا بودا در بدعد معرفتی و در بدعد عرفانی دارای فضیییائل و 

 مراتدی است.

یعنی آنچه از اسماء لف ی، از اسماء عینی، « السمآء کلهاو علم آدم ا»بنابرین در ممع 
 داللت بیشتر می کند بر اهلل، این تعلیم را خدا به آدم داد.

در یک ردیفند؟ یکسانند؟ نخیر. اسم االسماء، اقوی االسماء، « االسماء کلها»سؤال: آیا 
سالم اند. یعنی، سماء محمدی علیهم ال سماء، ا سماء، اعرف اال ، «بنا عدرِفَ اهلل» أدَلُّ اال

کسانی که محمد و محمدیاا علیهم السالم را بشناسند، این شناختن دو بدعدی است. 
سالم بر اهلل،  یکی خود را، یکی داللت این محمدیین بر اهلل. داللت محمدیین علیهم ال

 فوق داللت هاست کال .



7 

 

سماء محمدیین علیهم  سماء، ا السالم است. حاال بنابرین مرتده علیا و اعلی و برترین ا
سیییؤال: محمدیین که خلق نشییید  بودند. زمانی که خدا آدم را خلق کرد، محمدیین، 
موسویین، عیسویین، ابراهیمیین، اصال  اوالد خق نشد  اند. چه اوالد معصوم چه غیر 

 معصوم. بنابرین این علم نیست.

کرد  باشد  می گوییم علم سه مور است. یکی این است که خود اینها را خدا مومود
و بر مدنای ومودشییییاا خدا تعلیم کرد به آدم، حالت اینها را، معرفت اینها، را در بدعد 

 داللت بر رب. این نمی شود. برای اینکه قدل از ومود، کسی ومود ندارد که.

صلوات اهلل علیه،  ست؟ لفظ محمد و لفظ علی  ست. الفاظ چه کار  ا بدعد دوم الفاظ ا
ست نه عین، نه این لفظ داللتی بر منا شداح، نه لفظ ا ست. ا شداح ا سوم ا م ندارد. بدعد 

شده،  شدر ها، نه  ست. یعنی نمونه هایی معرفتی و  شداح ا ست و نه عین، بلکه ا لفظ ا
شییییدر ها یعنی نمونه هایی معرفتی را خدا به آدم یاد داد. درسییییت اسییییت، محمد و 

اسییت در حنینت معنا محمدیین صییلوات اهلل علیه در لفظ مرتده ای ندارند، درسییت 
نمونه نیسییتند، ولیکن بینابین. بین لفظ و بین حنینت ومودشییاا اشییداح اسییت. این 
اشیییداح یعنی معرفتی به ذوات این محمدیین علیهم السیییالم پیدا کرد که این معرفت، 

شدنی. پا  این « وعلّم آدم االسماء کلها»فوق کل معرفتها بود، در بعد فعلی و در بعد 
 دلیل اول.

کی هسییتند؟ اسییماء. پا اسییماء لف ی نیسییتند. اسییماء « هدم»، «ثم عرضییهم»ل دوم دلی
سماء عینی  ستند. چوا ا ستند. کتاب « هدم»عینی هم نی صی « هدم»نی شخا ست؟ پا ا ا

شاا که اعنل و اعرف و  شخاص عاقل با مراتد شاا. ا صی عاقل با مراتد شخا عاقلند. ا
ها ند، این عد  اعلی و اولی محمدیین علیهم السییییالم ا ها تعلیم در بد را تعلیم کرد. منت

شییییدحی، نه در بدعد لف ی و نه در بدعد عینی. در بدعد شییییدحی که معرفت اوا طور که 
ممکن اسییت، م ال  فرض کنید که اگر وحی شییود که یا الهام شییود، فالا شییخص، نو  
دهم ا  چنین اسییت، چناا اسییت. این معرفت شییدحی اسییت. نو  دهم دارید، معرفت 

که هنوز نیامد ، لف ی فاید  ندارد. ولی معرفت شییییدحی، یعنی فرزند دهم عینی ا  
شیما چنین اسیت و چناا اسیت و خصیوصییاتش ذکر شیود. این خصیوصییات معرفت 

 شدحی است.

حاال، معرفت شدحی، به عنالی ممتاز عالم ومود، در مرحله اعلی و در مرحله برتر از 
ی المالئکه فنال اندئونی باسیییماء ثم عرضیییهم عل»بدعد شیییدنی و از بدعد فعلی اسیییت. 

اسییماء عینی و ذاتی اند در بدعد شییدحی، اسییماء معنی ا  چی « هوالء»، بدینید «هوالء
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شدر درصد  شدر،  شدر صد درصد است یک  شدر،  ست. یک  شدر ا شدر دو  است؟ 
 است.

شدر و معرفت صد در صد این اسماء عینی محمدیین علیهم السالم را به آدم یاد داد. 
، این اشداح عینی صد درصد، معرفتی، دالّ علی اهلل را در «ضهم علی المالئکةثم عر»

، یعنی «هوالء»، نه به «فنال اندئونی باسیییماء هوالء»حد کمال، به مالئکه نشیییاا داد. 
منام آدم، در علمِ معرفت، باالتر از آنهاسییت. این تعلیمی که به آدم کرد، تعلیم اشییداح 

، به مالئکه که نشییاا داد، چه را؟ «عرضییهم علی المالئکةثم »بود، خودِ اشییداح. ولکن 
سماء هوالء» ست. «قال اندئونی با شدر ا شدر، که مادوا  شدرد ال قالوا العلم لنا »، یعنی 

، پا خدا دو تعلیم کرد. یک تعلیم فوقانی برتر، که اشییییداح محمدیین «اال ما علمتنا
شدحی که  شدرِ  صلوات اهلل علیهم، و یک  سالم  صد علیهم ال صد در  شدر  کمتر از 

اسییییت، به مالئکة. پا این دو تفاوت دارد. فرض بر این اسییییت که تعلیم شییییدحی 
محمدیین علیهم السالم، تعلیم اعلی است. و تعلیم اسماء شدحی، که شدرِ شدر است، 
نزدیک شییییدر اسییییت، به مالئکه. بنابرین مالئکه با این دو تعلیم فهمیدند که آدم و 

نسییاا در بعد شییدنی و در بدعد فعلی از ن ر معرفة اهلل فوقند. و این آدمیاا، و بنی نوو ا
 «.انی اعلم ما التعلموا»قانع کرد مالئکه را که 

و علم آدم االسییماء، کلها ثم عرضییهم علی المالئکة فنال اندئونی بدسییماء هؤالء اا »
 تا به آخر.« کنتم صادقین، قالوا العلم لنا اال ماعلمتنا

 کنم. شما بفرمایید.حاال بند  گو  می 

]این که فرمودید آا اسییییماء اشییییداح محمدیین بودند، ما کجا داریم که این اشییییداح 
 محمدیین بود  اند؟[

برای اینکه این تعلیم در سیییه بدعد اول امتیازی نیسیییت. در بدعد لفظ، در بدعد عینِ عین، 
عد عینِ دال علی اهلل. عینِ دال علی اهلل تعلیم نمی خواهد، هر  ند. در بد مکلفی می دا

عین دال علی اهلل در بدعد عالی. در بدعد عالی هم دو مرحله اسییییت یکی در بدعد اعلی 
است که شدنًا و فعال  به آدم است. یکی مادونش است که منتضای ترکیب است که به 
صد  شداحِ  ست. در بدعد علم معرفتی، ا سانهای قدلی بود  ا سایر ان سایر مکلفاا قدلی، 

صلوات اهلل علیهم است در بدعد اول. و اال اگر اشداح، اشداحِ آدمیانی  در صد محمدیین
ست. پا  ضیلت نی ست، این ف شداحی مادوا ا ست. ا ضیلت نی ست، این ف مانند آدم ا
اشیییداح آدمیانی که فوق آدم اند. آدمیانی که فوق آدمند تعلیمشیییاا به آدم فضییییلت 

س شداح و منامات ان سه بدعد است دیگر. یا ا انهایی از نسل آدم که مادوا است. چوا 
آدمند، امتیاز نیسییت، یا مانند آدمند، امتیاز نیسییت، و یا ما فوق آدم. همانطور که آدم 
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دلیل علی اهلل است، آنها مادوا و یا برابر باشند، این نیست. بنابرین این اشداح، اشداح 
علی المراتب آدمیانی اسییت که در بدعد عصییمت، در بدعد انسییانیت فوق آدم اند. منتها ا

 مرتده علیای محمدیین صلوات اهلل علیهم است.

خوب، این امتیاز که در بدعد معرفتی اسیت شیدنًا، و در بدعد معرفتی اسیت فعال ، از برای 
 نسل اخیر انسانی است.

 ]آیا اشداح، هماا منامی است که خدا اول برای معصومین خلق کرد  است؟[

چنین اند؛ چناا اند، بییر از لفظ، مافوق لفظ بله، یعنی این کسییییانی که خواهند آمد 
این معنا اظهار شیییید، که دارای این فضیییییلت، این منام این مریاا هسییییتند، که این 
شدر. لفظ کافی  ست یا  ست. یا لفظ است یا عین ا سه بدعد ا ست. پا  شداح ا خود  ا

 نیست.

 منام واقعی نه، منام معرفتی. -]منام دیگر اشداح نیست[ 

 کی؟ قدل از ومود؟ -که داشتند[  ]منام واقعی

یعنی قدل از ومودشیییاا  -]بله چوا با آا منام بنیه خلق شیییدند، مددأ خلنت بود [ 
 مومود بود  اند؟

 ]منامشاا بود [ نشد. منام تابع شخص است، یعنی تا شخص ندود منام نیست.

شخص نیستند، شدر شخص است. م ل عکا، طرف  –]اشداح هم که شخص نیستند[ 
 است، عکسش را به دیوار می زنند. اشداح بین لفظ است و عین. مرد 

شد[  شخص هم با ست که م شما گفتید که الزمه ا  این ا نخیر من  -]اگر منام بیاید 
عرض نکردم، بدینند، یک منام شخصی عینی است، یک منام شدحی غیر عینی است. 

درسییته، ولی « نوریاول ما خلق اهلل »یعنی قدل از اینکه محمدیین خلق شییوند، چوا 
 اولین چیست؟ اولینِ منامی است، زمانی نیست.

 ]این اشدحی که شما فرمودیید، چه رابطه ای با اشداح فلسفی و عالم ذر دارد؟[

عالم ذر را ما اصیییال  کال  قدول نداریم. بدینید، خلنت انسیییاا اول خلنت چیه؟ مسیییم 
؟ نخیر. روح هم که بعد از است، بَعد روح. بنابرین مسم محمدیین خلق شد  بود قدال 

کل انسانها، کل موالید انساا، « انشانا  خلنًا آخر«. »ثم انشدنا  خلنًا اخر»مسم است. 
روحش بعد از مسیییم خلق شییید . بنابرین ارواح معصیییومین، غیر معصیییومین، بعد از 
 مسمشاا است، همانطور که امسامشاا بعدًا خلق شدند ارواحشوا بعدًا خلق شدند.
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ست  یکی علت ست. اینها علت غایی اند. این چوا بنا ست و یکی علت غایی ا فعلی ا
محمدیین خلق شییوند، خدا عالم را خلق کرد ، نه از ن ر فعلی. واال ماد  اولیه مهاا، 

مانی دارد دیگر،  یت از ن ر ز ماء»برتر کاا عرشیییییه علی ال نت و عر  « و عر  خل
ست. پا ماد  اولیه از ن ر  صومین؟ کما آفرینش، بر ماء بود  ا ست، یا مع زماا مندم ا

اول چیه؟ اول منامی اسیییت. پا اینها علّت « امرت ألا أکوا أول المسیییلمین»اینکه 
ستند. وانگهی، آیاتی از قدیل  شدنا  خلنًا آخر»غایی اند و فعلی نی شدنا له « ثم ان که ان

ل به است، یعنی خود انساا را که مسم بود، بخشی ا  را تددی« أنشدنا »نیست بلکه 
شاا  ست. و اینها نه مسم ست، خلنت روح بَعد ا روح کردیم. پا خلنت مسم اول ا

 مخلوق بود  قدال  نه روحشاا.

]می گویند که خدا همه چیز را به واسییطه هایی آفرید، و این دفعه ماد  نیافرید، بلکه 
 از چه آفرید؟ -هزاراا واسطه آفرید، تا بیاید و خلنت آغاز شود[ 

 مگر فرشتگاا مادی نیستند؟ -رشتگاا را آفرید[ ]قدل از ماد  ف

]خوب حاال، به هر حال، امام قدل از فرشیییتگاا هم مناماتی آفرید که باالترینش منام 
 معصومین است[

 نشد. منام چیست؟ روح است یا مسم است؟

شد که بعدًا به  سد اول آفرید   ست بعدًا به آا بر ]آا نهایت درمه ای که پیامدر قرار ا
 اعطا شود[ایشاا 

 صدر کنید. آفرینش، آفرینش مسم است یا روح است؟ کدام است؟

ست[  ست.  -]منام روح ا سم ا شدنا  خلنًا آخر»خوب، روح بَعد از م پا منام « ثم ان
 منفصل از مسم ما نداریم.

]خوب ترتب این اسیییت که روحی هسیییت، منتها چوا که می خواهد خلنی صیییورت 
 ل مسم است، بعد روح است.، یعنی او«انشدنا » -بگیرد...[ 

این منام در بعد  -]این منامشیییاا که هماا روح اسیییت بعدًا به ایشیییاا الناء شییید [ 
 شدحی است.

بدینید، در بدعد  -]انسییییاا که کمال پیدا می کند، این کمال از کجا به او می رسیییید؟[ 
. شدحی هست، در بدعد فعلی نیست. یعنی فعال  مومود نیست، بعدًا مومود خواهد شد

این که بعدًا مومود خواهد شد، چنین است و چنین است و چناا، تومه کردید، فرض 
کنید شخص فعلی حجۀ االسالم، خوب فعلی است. ولکن آیت اهلل الع می برومردی 
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که صد سال بَعد خلق می شود، این منام باالتر است یا نه؟ باالتر است. پا این منام 
نه از ن ر ومودی. یعنی منام  باالترین منام در زماا خود ، اینجا ده ای  از ن ر رت

مال روح است، و روح بعد از مسم است. بنابرین قدل از اینکه مسم خلق بشود، روح 
هم خلق نشد ، ولی منام شدحی است. یعنی کسی به این اوصاف و این خصوصیات 

 خلق خواهد شد. بنابرین این علت غایی است، علت فعلی نیست، غایی است.

 عنل اول چیه؟ –قا آا عنل اول که خلق شد[ ]حاج آ

سله  سل سر شد، تا  شته با ست که تمام کماالت مخلوقات بعدی را باید دا ]اوا چیزی ا
علل واقع شود، یعنی خدا که خود  که همه کماالت را دارد، چیزی را خلق می کند، 

 بعد از خود ، باالترین کماالت را دارد که بتواند واسطه فیض الهی بشود[

 خوب این اوّل، اول زمانی است یا اول منامی است؟ -

 نه زمانی غلط است. چوا اول زمانی مال روح است، -]اول زمانی است[ 

«  اول المسلمین»خوب، پا کُونی نیست، کائن نیست. یعنی،  –]پا اول منامی است[ 
 «أمرت أا أکوا أول المسلمین»که پییمدر باید باشد یعنی چه؟ 

 «و کاا عرشه علی الماء»ماد ، ماء.  -ه خلق کرد چه بود؟[ ]پا اولین چیزی ک

ندود؟[ نخیر. اول از ن ر زمانی ماء است. از ن ر منامی محمد « اول ما خلق اهلل»]پا 
صییلوات اهلل و سییالمه علیه. ماء از ن ر زمانی مندم اسییت، محمد از ن ر منامی مندم 

 است.

سییییلسییییله علت و معلول، باید تمامی ]اولین چیزی که خدا خلق می کند، باید در 
 کماالت بنیه را داشته باشد[

نخیر. کی میگوید این را؟ نخیر، چرا؟ یعنی شییما اول تخم را می کاری بعد درخت می 
شیییود، تخم مندم بر درخت اسیییت؟ تخم را می کارید، درخت می شیییود. حاال، تخم 

ا ها، معصییوماا و ومودی، کل مومودات ماء اسییت. منتها ماء، از آا فرشییتگاا، انسییا
ست. این اولین منامی دارد اولین زمانی ندارد. اولیت زمانی  صوماا در آمد  ا غیر مع

 و کونی ندارند ولی منامی دارند.

]فرشیییتگاا که به تعدیر امام سیییجاد در صیییحیفه سیییجادیه، که تمام خلنت در اختیار 
تمام منادیر و اشجار اینهاست، م ال  آبی که می آید به واسطه ومود اینها می آید، یا 
 و ... بواسطه ومود اینهاست، آیا اینها کماالت مادی را ندارند؟[
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کماالت مادی، کی؟ وقت ومودشییییاا. ولی از ماء که ماد  اولیه اسییییت، در آیه هفتم 
سییییور  هود، ماء که ماد  اولیه اسییییت، از ماء خالیق دیگر خلق شیییید، از ممله من، 

شدند. پا  ست. مالئکه، اندیاء بعد خلق  ست. ولی اوّلیه، اولیه ی منامی ا خلنت بعد ا
از ن ر زمانی یا کونی نیست که این را باید بعدًا شنده صحدت کنیم انشاء اهلل اگر زند  

 بودیم.

]الدته اینجا بحث معل اسییت. معل بعد از تکوین و بعد از خلق اسییت. این ما میگه 
عل، برای تنریر و تندیر امور و من بعد از اینکه خلق کردم قرار دادم، چوا که کلمه م

 -این مسییییائل می آید، تاز  میگه بعد از اینکه، این را خلق کردم، خلیفه قرار دادم[ 
 یعنی بعد از اینکه خلق کرد، خلقِ خلیفه کرد یا خلقِ خلیفه نکرد؟

ست، بعد از خلنش[  ساا اند گاهی هم  -]معل خلیفه کرد  ا خلق و معل، گاهی یک
وقتها اول خلق است بعد معل است، بعضی وقها هم خلق است و دوساا اند. بعضی 

هم معل است. خلنته معال ، این انسانی که خدا خلق کرد، هم خلق کرد  و در ضمن 
 خلق معل کرد . پا خلق و معل گاهی یکسانند، گاهی نخیر.

 اول، م ال  خلق کرد نطفه را، بَعد معل کرد انساا را. معل کرد خلیفه، خلیفه کیست؟
آدم. آدم که معل شد  خلیفة ، کی مَعل شد خلیفة . قدل از عصمت یا بعد از عصمت؟ 
قدل از عصییییمت دیگر. چرا؟ برای اینکه آدم گنا  کرد. در این گناهی که کرد معذلک، 
خلیفه بود. معل خلیفه بود. پا این مل دو بدعد اسییت یکی تکوین اسییت، در اصییل 

 ومود. یکی منام...

 


