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 خالفت آدم

 

 

 میِبِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّح

 نیِآلهِ الطّاهِر یمُحمّدٍ وَعَلَ یاللّه عَلَ یوصلّ نَ یهللِ ربِّ العالَم ألحَمدُ

 

خالف   اتیهم متشاااابه اوااا  و هم مح م  آ اتشیکه آ یقرآن یهابحث نیترمهم از
و ؛ در نظرِ ظاهر هیآدم)عل شابه ا و ؛ که مت ّسالم( ا و ؛ با  یال ّسران  و مح م ا مف
ران بر خالن نو و  بیقر  یّ)و دق (. که متأواافانه اک ر قینظر عم  ایبه اتّفاق مفسااّ

مبنا  نیاند. بر انظر داده ات؛یآ نیا ینهیدر زم یاتیوابر خالنِ ر زیو ن هیظاهر مستقرّ آ
د  اااده اوااا   امّا با نظرِ عم نیالفرقان ا ریگرچه در تفسااا  تر قیبحث به طور مفصاااّ

الفرقان هس   به آن ا اره  ریکه در تفس یدر بحث هس   که همراه با مطالب یزوائد
 .میینمایم

 

 :(میینمایم ی)را بررو  ودیمطرح م هیکه در جمالت و در کلمات آ یوؤاالت نخس 

 

 هَایفِ فسِدُیُمَن  هَایقَالُوا أتَجعَدُ فِ فَةًیاألرضِ خَلِ یجَاعِدٌ فِ یقَالَ رَبُّکَ لِلمَالئِ َةِ إنِّ وَإذ»
بِّبُ بِحَمدِوَ وَنُقَدِّلُ لَکَ  قَالَ إنِّ سااافِکُیَوَ أعلَمُ مَا ال تَعلَمُونَ * وَ  یالدِّمَاءَ وَنَحنُ نُساااَ

هُم عَلَ مَّعَلَّمَ آدَمَ األواامَاءَ کُلَّهَا  ُ بِأواامَاءِ هَؤاُلء إن کُنتُم  یالمَالئِ َةِ فَقَالَ أنبِئُونِ یعَرَضااَ
 (31و  30)بقره  «نَیصَادِقِ

 

 میابیها را بپاوخ آن دیکه با ییهاپروش

 



2 

 

ص  ِیّ؟ ربّک ربوب«وإذ قال ربّک»چرا فرمود  -1 سب  به خاتم  یِاختصا حضرت حق ن
کدّ م لّفان  هیآ نیوآله ووااالم( اوااا . مرر محور بحث در ا هی)صاااد اهلل علنیّیالنب
 او ؟ امدهین نیپس چرا ربّک آمده او  و ربّ العالم ستند؟ین

 

از آنان؟ اگر هم  یبعضاا ایالمالئ ة کد فر ااترانند  ای؛ آ«وإذ قال ربّک للمالئ ة» -2
چنان که در  س ؟ین ایهس   با د؛یاز مالئ ه م ری امد روح که غ ایکدّ فر ترانند آ

ة که ذکر کردنِ روح بعد از المالئ  ؛«هَایتَنَزَّلُ المَالئِ َةُ وَالرُّوحُ فِ»واااوره قدر )فرموده( 
به الم او ؛ و نسب  به کدّ مالئ ة اوتغراق او ؛ اواّلً و طبعًا روح را از  یحَلَّجمع مُ

المالئ ة و  میاو را زع ًایو  ان کندیم رونیمسااااتقر از المالئ ة ب ینظر دالل  ظاهر
کدّ مالئ ه م قدّم بر  ندیم ّک للمالئ ة فقط مالئ هدا قال رب حال؛ إذ  ند و روح .  ا

روح هم  مییکه برو میدار یلیدل ایهم با آنها هساااا ؟ آ حاند و رو همالئ ای ساااا ؟ین
 نه؟ ایمشمول هس  

 

ِدٌ فِ یإنِّ» -3 َاع َةًیاألرضِ خَلِ یج  ایاواااا   ینیجعد  جعد ت و نی( ا30)بقره  «ف
( یعنیاألرض  مراد از ارض  الف و الم عهد او ؟ ) یهر دو او ؟ ف ایاو   یعیتشر

اواا ؟  فیمنظور ارضِ ت ل ر ینخ ایارض ما با ااد؟  نیارض خاص مراد اواا  که هم
و  هانیکدّ زم یعنی یفیچرا که الف و المِ ارض  الف و الم جنس اواااا  و ارض ت ل

ومن اإلرضِ »که  ررید نیما با ااااد چه با  ااااش زم نیزم نیچه ا ف یت ل یهانهیزم
  ارض و مادون هف نیکه مادونِ ا ررید یها نهیو زم نی( و چه زم12)الطالق « مِ لَهُنَّ

 .ارض هستند نیا

 

او ؟ « اهلل فةیخل» ایآ س ؟یک یفهیخل فة یخل نیا «فَةًیاألرضِ خَلِ یجَاعِدٌ فِ یإنِّ» -4
 میاواا ؟ از نظرِ تقساا« اإلنس فةیخل»اواا ؟ « الجن فةیخل»اواا ؟ « المالئ ة فةیخل»

ّهبا اااادیچهار احتمال موجود م نیا یدالل ّه ادل و  یو کتاب یو درون یبرون ی. البت
«  خالفة الجن» زیو ن ساا  ین« خالفة اهلل»دارد که خالف ؛  نیقطعًا دالل  بر ا یواانّت

  دِیمُما ِد  در ه یهااز انسااان ینیبل ه جانشاا ساا  یهم ن« خالفة المالئ ة» ساا  ین
 .او  یانسان
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دُیُمَن  هَایقَالُوا أتَجعَدُ فِ فَةًیاألرضِ خَلِ یجَاعِدٌ فِ یإنِّ» -5 «  الدِّمَاء ساافِکُیَوَ  هَایفِ فسااِ
او ؟ اگر اعتراض مالئ ه  یوؤال اوتفهام ایاعتراض مالئ ه او   نیا ای( آ30)بقره 

اواا  تا چه روااد به اعتراض مالئ ه   یاعتراضِ مشاارکان به خدا منف یاواا ؛ که حت
اند(  چطور ام ان دارد نصااوص قرآن از عدول هسااتند )عادل یکه کلًّا بر مبنا همالئ 

 وؤال را کردند؟ نیو وؤال او . و چرا ا س یکنند؟ پس اعتراض ن اعتراض

 

 س  ین« خالفة اهلل» هیکرد ااا که مراد در آ میما ااا که بعدع عرض خواه یجمله ادلّه از
 یهااز انساااان ینیبل ه خالف  و جانشااا سااا  یخالفة المالئ ة و خالفة الجن هم ن

 .وؤال مالئ ة او  نیاو ؛ هم یمنقرض قبل

 

دُیُمَن  هَایالُوا أتَجعَدُ فِقَ» -6  نیمالئ ه قبد از ا نیبنابرا« الدِّمَاء سااافِکُیَوَ  هَایفِ فساااِ
وابقه فیکه خدا در ارض ت ل یافهیخل سان(؛  و  )ان وفکِ  یجاعد آن ا ساد و  اف

 دهیرا ند یاوابقه نیاند. اگر مالئ ه چن( دا تهیدماء از مستخلَفٌ عنه )موجودات قبل
س نیبا ند؛ ا و . ک وؤالِ جاهالنه ا شان   وابقه یوؤال ستخلفٌ عنه ا یاکه   یاز م

 هایأتجعد ف»که  دیگویو برخوردِ با مسااتخلفٌ عنه ندارد چرا م  یرؤ یندارد  وااابقه
سدیمن  و   فهیخل نیا ایآ ؟«هایف ف شده  ایموجود  ده ا و ؟ هنوز موجود ن شده ا ن

 بیووال صح نیبودند  ا دهیفساد دبوده که از او ا یاو . خوب اگر مستخلفٌ عنه ا
 نیهم که هنوز موجود نشده  پس ا نیجانش نینبوده  ا یبوده  اما اگر مستخلفٌ عنه ا

او  و  یووال  ووال اوتفهام نیعالمانه با د. پس ا دیووال با س  یووال عالمانه ن

 .بوده یقبل یافساد مستخلفٌ عنه ها اناتیجر یوابقه یاز رو

 

ما ال تعلمون یإنِّ» له بر ا یإن نی  ا«أعلم  له ادّ ما ال تعلمون از جم  ق یحق نیاعلم 
. ساااا یچ انیجر دانسااااتندیبوده که مالئ ه نم نیا یوااااؤال بر مبنا نیاواااا  که ا

واااؤال  دانساااتندیو چون نم سااا  یچ انشیجر فهیخل نیخالف   ا نیا دانساااتندینم
باالتر  برتر یلیاش ختخفٌ عنه وَضعاز مس فهیخل نیمطلب که ا نیا بات ا یکردند. برا

( یزیو وااافکِ دماء )خونر کردند یو بهتر اوااا   که اگر مساااتخلفٌ عنه ها افسااااد م
مراحدِ عصم  را  نیافرادش باالتر یبعض ای کند یکمتر افساد م فهیخل نیا کردند یم

 .از آن مستخلفٌ عنه ها بهترند نشانیبدتر یدارند  حتّ
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 یخارج یِنیاوماء ع ایاو   یأوماء  أوماء لفظ نیا ایآ« األومَاءَ کُلَّهَاوعَلَّمَ آدَمَ » -7
بر  یمعرفت یکه دالل  کننده ساا یاواا  آن اواامائ یخارج یِنیاواا ؟ و اگر اوااماءِ ع

که تمام موجودات عالم أواااماء اهلل  رایز اند؟یصااارفًا موجود خارج ایحق هساااتند؟ 
از کائناتِ حادث و مم ن   ین هر کائناو   چو یحق تعال ابعالم کت یهستند. همه
خدا کدّ کائنات را از  ایاز خودش دارد. آ ریغ یکه مُحْدِ  نیاواااا  بر ا دیحدو ش دل

ض ایداد  یارائه علم  ینینظر ع َضهُم عَلَ»از کائنات را؟  یبع هُم  ایآ« المَالئِ َة ی ُمَّ عَرَ
گرفتن  ادیچون  ساا ؟یکه مراد از اوااماء  الفان ن ساا ین ق یحق نیاز جمله ادّله بر ا
جاهد  یول دانندیاز ]...[ را م یاریهستند اوماء بس یا خاص س  یالفان که مقام ن

  یاند و نه هر ذواتاو  که ذوات ی. فضد  معرف  اومائس یکه فضد ن نیهستند  ا
معارن  ها بها انسااااان ردر آن بیها  و نررش صااااحکه دقّ  کردن در آن یبل ه ذوات

 .میکنیهم هس  که بعدع عرض م یرریتا آخر. وؤاالت د کندیمتوجه م یربّان

 

 فرمود؟« ربّکَ» چرا

 

جه  که مطالب چند  اااا د  نیفرمود؟ به ا« ربّک»چرا « قَالَ رَبُّکَ لِلمَالئِ َة وَإذ»
 ایاو    یاو  که در حدّ ادن یمطالب ایاو    یاو  که در حدّ اعل یمطالب ایاو : 
الزم « ربّک»با اااد  همه کس فهم با اااد  یمتوواااط. اگر مطالب در حدّ ادن یمطالب

وط بس ین اگر مطلب در   نیول س یالزم ن« ربّک»باز  ا د. اگر مطالب در حدّ متو
. پس ربّک ا اره او  میآوریم« ربّک»او ؛  یو دقّ  و مو  اف یمعرفت یِحدّ اعال

موضوع   ودینم یبدون دقّ  و بدون بررودقّ  کرد.  دیخطاب با نیکه به مطالب ا
نخواوتند بفهمند   دند یرا نفهم هیآ یِمعنا ق ِیکه نوعِ مفسّران  حق نی. کما ادیرا فهم
 کردند؛ رین ردند  و لذا غلط اندر غلط اندر غلط اندر غلط تفس یبررو دند ینفهم

 

 فةیخل»او  که آدم را  نیا یو ون عهیکدِّ مفسّران   رِیاز جمله اهمِّ اغالطِ در تفاو و
محال اواا  و   یاز نظر واانّت  یاز نظر کتاب  یاهلل از نظر عقل فةی  و خلدانندیم« اهلل

که  غمبریپ رایز سااا ؟یچ یبرا« و إذ قال ربّک» نیمحال اوااا  و محال اوااا . بنابر
 نیا خواهندیهم که م یکسااان  نیول داند یرا( م مطالبمخاطب اوّل اواا   خوب )
 دیرا بفهمند  با رریرا  ارض را  جعد را و مطالب د اتیّخالف  را  اوماء را  خصوص

( نیبه روال ِ خَتم )آخر کیب نند  تا انسان نزد انیبه محمّد و محمّد کِیخود را نزد
خارج  دیقال و ق  یعلم  یعقالن  یفطر ینشااود؛ و خود را از ظلمات جهد و غبارها
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کامد ن ند   یمطلق نشاااود و تا برروااا ریالت و مطالب غن ند؛ و تا چون مجرّد از عق
 چه؟ یعنی فةیبفهمد که خل تواندینم

 

که  یاف ار  یاقوال  ینظرات  یاتیروا دیبدون تحم د یما با دقّ  کامد بدون تحم یول
بر و  م؛یکنیتوجّه م هیمشااهور  ااده( به آ یلیباالواا   )خ یلیدرصاادش هم خ با وااَ

 س ؟یک فهیکه خل میفهمیم یدالل میتقس

 

 یفهیخل ایالجن اوااا   فةیالمالئ ه اوااا ؟ خل فةیاهلل اوااا ؟ خل فةیخل فه یخل ایآ
سان ها ّسران م یقبل یان و ؟ نوعِ مف و . أوّالً   ان فةیکه خل ندیگویا  ال ًا و  ًا یاهلل ا

 .کنمیچند جه   دارد که عرض م

 

 ندارد فهیخل اهلل

 

دارد  نه کارگزار دارد چون اهلل در ذات و  دیدارد  نه وک دیدارد  نه مَ  فهینه خل اهلل
چه  فةیتاءِ خل نیندارد؛ و اصااوال ا یبه احد ازیاوااماء ذات و صاافات فعد و فعلش ن

مؤنث که  یموجودات قبل ای یقبل یهاانسان کهنیا یبرا س  یاو ؟ مؤنث که ن یتاء
  اگر جنّ هستند هم مؤنث دارند که نه مؤنث هستند و نه مذکر داناند  اگر مالئ هنبوده

ش تاء تاءا فةیخل نیا نیهم مذکر  اگر اهلل اوااا  که نه مذکر اوااا  و نه مؤنث  بنابرا
ها و پا برجا و قرص و مح م از گذ ته یو دروت یکه به راوت یکس یعنیمبالغه او  

 فةیخل یبا د ول یاو  ادن مم نبود مم ن او  برابر با د   فیبرتر او . اگر خَل
 .برتر او  چون تاء  تاء مبالغه او 

 

 : دیبه چند دل س یاهلل ن فةیقطعًا خل فهیخل نیا

 

دَاوُودُ  ایَ»بل ه  میمن( ندار ی فهی)خل یفَتیخَل م یاهلل اصالً ندار فةیدر کدّ قرآن خل -1
َّا جَعَلنَاوَ خَلِ . در می( دار14ونس ی)« جعلناکم خالئف»( و 30)ص « األرض یفِ فَةًیإن

ا اااره هم به  کیو  هیآ کیجعد اواا   اصااالً  ریغ ایکه لفظِ خالف  با جعد  یاتیآ

 .اواّلً نیم ایندار یفتیخل
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چند وجه او   اگر هم بر فرضِ محال  عبارت  یدارا هیاصوالً مضان و مضانٌ إل -2
که  یباز هم حرن کساااان بود؛یم «یفتیاالرض خل یجاعد ف یإنّ» هیبود و آ یفتیخل

اصااوالً مضااان و مضااانٌ  ن هیا یدرواا  نبود  چرا؟ برا دانندیم« اهلل فةیخل»آدم را 
)خودم(  گاه  یبه نفسااش مانند نفساا ءی اا یچند وجه اواا : گاه اضااافه یدارا هیإل

ضافه و  مانند  ءی  یا ضان بعض ا و   گاه م ضش ا ضانٌ إل  یدیبه بع  هیگاه م
و    وه بُعد ا و . پس  ضافه ایبعض ا و    ءی  یا ضافه   ایبه نفس ا  ریبه غ ءیا

 .به ع س ایکدّ او   هیمضان بعض او  و مضانٌ إل ای ریغ نیاو   که ا

 

 هیمضاان مخلوق اوا  و مضاانٌ إل ایمخلوق   هیمضاان خالق اوا  و مضاانٌ إل ای
ضانٌ إل س ؟یجا چ نیا یعبد  یخالق  م الً عبد و  و م ضان مخلوق ا خالق   هیم

که مضااان  میجاها دار یخالق  و بعضاا هیمضااان مخلوق اواا  و مضااانٌ إل  یخَلق
و  و مضانٌ إل و  مانند إله هیخالق ا و  و مضانٌ إل قمضان خال یمخلوق ا  هیا

اضااافه  ااود آن  هیکه حتمًا مضااان که به مضااانٌ إل ساا یطور ن نیا نیمخلوق. بنابر
و .  هیدا ته با د که بعض با د: مضان بعض مضانٌ إل دییگویکه  ما م یمعن ا
 هیگاه مضااان بعضِ مضااانٌ إل  یاواا  مانند نفساا هیان کدّ مضااانٌ إلگاه مضاا ریخ

خالق  هیگاه مضااان خالق اواا   گاه مضااانٌ إل   بعض اواا هیاواا   گاه مضااانٌ إل
شتَبَه م هیگانه که در اضافه او   آپنج یهاگاه نیاو   ا  ری. اگر تعبکندیرا حداقد مُ

شابه خواهد  د  ول هیبود  آ «یفتیاالرض خل یجاعد ف یإنّ» در  یفتیخل یحداقد مت
 .او  فةیبل ه خل س یکار ن

 

خدا محال او  از  ینیاصوالً جانش  «فةًیخل» یو چه بر مبنا یفتیخل یچه بر مبنا -3
ابلغِ از  ن یجانش نیا ایدا ته با د؛ آ نیکه اگر فرضًا خدا جانش نیا ی یچند جه : 
از خدا   تریخداتر از خدا  قو یکسا ای اد؟ آتاءِ مبالغه دا اته با «فةیخل»خداوا  که 

 ییتاءِ مبالغه  به تنها نیمُما ِد او هساا ؟ پس اوّالً ا ایاز خدا  ترومیُّموجودتر از خدا  ق
اهلل با ااااد   فةیخل  «فَةًیاألرضِ خَلِ یجَاعِدٌ فِ یإنِّ»در  فةیاحتمالِ غلط را که خل نیا
 .کندیم ینف
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ستخلفٌ عنه با فهیخل نیب -4 وه بُعد:   یونخ دیو م و    فهیخل ایبا د در   ایبرتر ا
دا ااته  اتیو ذات ی اارک  در ذات دیوااه بُعد با نیبرابر اواا . در ا ایاواا    ترنییپا

 تواند یو هم نم تواندی ااتر با ااد؟ هم م یفهیخل  ااودیبا ااند  و اال م الً مورچه م
چون جنس مورچه با جنس  ااتر  تواندیمکجا؟ و  ورچهچون  ااتر کجا و م تواندینم

مجرّد ولو خاتم  ریغ ایخدا که مجردِ طلق اواااا  آ  نیبرابر اواااا   ول  یاز نظر مادّ
 نیاو با د؟ جانش نیجانش تواندیوآله وولم( با د  چه طور م هی)صد اهلل علنییالنب
در  کیدر هزارها   کیونخ با د با مستخلفٌ عنه؛ ولو هم فهیونخ با د  خلهم دیبا
که  نیتا ا س یخالئق و خالق مشابه  در کار ن نِیب  ینهایدر ب کی یحت ها ونیلیم

 .در کار با د یخالفت

 

 نیدر ا ایناتوان او   ایاو   یمردن ایکه  یکس رد؟یگیم فهیخل یاصوالً چه کس -5
 یخدا نه مردن ی. ولساااا ین یکه الزم اواااا ؛ کاف یانجام اعمال یوقتش برا ییتوانا

أنٍ یهُوَ فِ ومٍیَکُدَّ »اوا   نه ناتوان اوا    رد؟یبر فهیچرا خل نی( بنابر29)الرحمن «  اَ
 یکساااال  ندارد  وق  دارد چرا به جا سااا  ین ضیمرحالش بجاوااا    یاگر اواااتاد
 یبرا نیخود  هر کس با د ا یبرا  ودیکه فروتاده م یرا بفروتد؟ کس یخودش کس

س و  که  یک سال  ای رد یمیم ایا صوالً خدا  ایوق  ندارد. آ ایدارد؛ حال ندارد   ک ا
صورت فهیبه خل ازمندین ستخلفٌ عنه  در  و ؟ م ش یبرا یا که  ردیگیم نیخودش جان

بُعد چندم از محال بودنِ خالفة اهلل  نیا نیخودش ناقو با ااااد  کامد نبا ااااد. بنابر

 .رریهم بعد د نی)ص( با د  انیّیاو  که انسان ولو خاتم النّب

 

 

 دا تن خدا محال او  فهیخل

 

خالفة اهلل محال  یقیهم حق  یهم عقالن  یهم معنو  یها هم لفظاوااااال نیا یرو
مِن  هِیوَ نَفَخ ُ فِ»بود   «یروح»م د  م؛یهم دا اااات یفتیاگر عبارت خل یاواااا . حتّ

خدا روح دارد؟ جسااام دارد؟ که از بعضِ  یعنی سااا ؟یچ اشی( معن29)حجر  «یرُوحِ
  «یروح» نیپس ا م؟یبر حضاااارت مر ای ا؟بر کدّ انسااااانه ایفخ کند؟ روحش  بر آدم ن

  ی: روح نباتدهیکه خدا آفر یارواح انیدر م یعنیمخلوق به خالق اوااا .  یاضاااافه
لَقَد »ارواح  روح انسااان اواا .  نِیو... ممتازتر مانیروح انسااان  روح ا  یوانیروح ح
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انسان او  لذا  روحارواح   نِی(  چون ممتازتر4 نی)ت «مٍیأحسَنِ تَقوِ یخَلَقنَا اإلنسَانَ فِ
 یگرچه متشابه او  ول یروح نیا. «یمِن رُوحِ هِیوَنَفَخ ُ فِ: »«یروح»فرموده  هیدر آ

)که در « اهلل دی». م الً  اااودیبرطرن م یریهم از نظر غ یاش هم از نظر خودتشاااابه
  ود؟یبرطرن م هیانٌ الاش از نظر مضتشابه  نی(  متشابه او ؛ ولمیقرآن دار اتیآ

و  پس  اواّلً و    ان دشیچون اهلل مجرد ا  نیبنابر  «ءیکم له   سیل» ًایهم مجرّد ا
که مخلوق او  و خدا خالق او   و اختصاصِ روح انسان  یروح یعنی «یروح» نیا

 یلیخ شانی یکه ده تا فرزند دارد   یاو . م د کس ازشیامت یبرا «یروح»با عبارت 
 ؟یچند تا فرزند دار مییگوی. ماندمّالح هیبق یاواااا  ول سااااتهیعالم و عالّمه و  ااااا

ده تا دارد چون ده فرزند توالد کرده    ی یهم ده تا فرزند دارد هم  نی. ای ی دیگویم
 ی ی کند؛یکه قابد ذکر اوااا  و ممتاز اوااا  و به آن افتخار م یدارد  چون آن ی ی

 .او 

 

نُ الخَالِقِفَتَبَارَوَ اللَّ» حال  نیربّ العالم یِ ها یّ(  أحساانِ خالق14)مومنون  «نَیهُ أحسااَ
انسااان اواا   مالئ ه اواا   جنّ اواا     یّخدا خالق  یّدر خلقِ انسااان اواا . خالق

 ه یدر آ نیالخالق نی. اهاو  یّخالق نهایاو   نبات او   جماد او   تمام ا وانیح
عدِ اوّل در بر م نیلعالمربّ ا یها یّخالق  ها یّخالق نیکدّ ا انی. در مردیگیرا در بُ

نُ »خدا در خلق ِ روح انسااااان اواااا  که  یها یّأحساااانِ خالق فَتَبَارَوَ اللَّهُ أحسااااَ
 یفتیاگر هم خل ی: حتمیگردیطور اوااا . برم نیپس روحِ انساااان هم هم. «نَیالخَالِقِ

اواا . خدا نه  یاواا   نه نائب یلینه وکاواا    یفتیاهلل نبود. لذا نه خل فةیبود باز خل
َولنَاكَ »دارد  دیدارد  نه کارگزار دارد  نه وک فهیمِ د دارد  نه نائب دارد  نه خل وَمَا أر

 یچه کساااا دی( وک66)أنعام « قُد لَّساااا ُ عَلَیبُم بِوَكِید»(  54)اوااااراء « عَلَیهِم وَكِیلًا
که از نظر زمان  از نظر  یدهد. کساا امکار را انج تواندیکه خودش نم یکساا رد؟یگیم

ندیقدرت  از نظر ام ان  نم هد وک توا جام د خدا چرا وکردیگیم دیکار ان  دی. و 
نه مِ د دارد  نه نائب  نه  رد؟یچرا مِ د بر رد؟یچرا نائب بر رد؟یبر فهیچرا خل رد؟یبر

 .س یاهلل ن فةیخل نیا «فةیاألرض خل یجاعد ف یإنّ» نیبنابرا فه؛ینه خل د یوک

 

 فةیالمالئ ة اوااا ؟ خل فةیالجنّ اوااا ؟ خل فةیآدم خل ایاوااا  که آ نیا یبعد بحث

 .میکنیرا فردا عرض م نیاالنس او ؟ ا

 

 ارض کجاو ؟« األرض یف» در
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ارض  نیگفته هم یارض او ؟ چه کس نیارض هم ای  ارض کجاو ؟ آ«األرض یف»
( 4)اوراء  «نیاألرضِ مَرَّتَ یال ِتَابِ لَتُفِسدُنَّ فِ یفِ دَیإورائِ یبَنِ یإلَ نَایوقَضَ »او ؟ م الً 

از  یپس ارض کدّ ارض او . بر خالن آنچه که گروه خاص ن یکجا بودند؟ زم نیمَرَّتَ
ّسران م سط ه یآ نیکه ارض در ا ندیوگ یمف و   خ نیارضِ فل ارض  دیگویخدا م ریا

* فَإذَا جَاءَ وَعدُ أُوالهُمَا  رعیلَتَعلُنَّ عُلُوّع کَبِوَ نِیاألرضِ مَرَّتَ یلَتُفِسدُنَّ فِ»کدِّ ارض او  
دو افسااادِ جهان  اامول دارند که هنوز ما در  دیاواارائ ی  بن«عِبَادع لَنَا...  ُمیبَعَ نَا عَلَ
سادِ جهان  مول ن ردند تا تا نت م یاوّل یمرحله  شوند و از ب جتًایاف بروند.  نیداغان ب

ارض   نیجنسِ ارض اوااا   چه ا نیارض  ا دیگویم یارض  وقت دیگویخدا م نجایا
و  هانیها  زم(  چه ارض12)طالق « ومن االرض م لهُنَّ»که  رر یچه  ااااش ارض د

به دل د؟یچه دل ه. بفیت ل ررِید یهانهیزم الف الم  که گفته که الف و الم  دیاواّلً 
قبول  میدا اااات یلیدل جنس یِمعن رِیا اااااره اواااا ؟ الف المِ جنس اواااا . اگر بر غ

الف الم جنس او . چون ارض ن ره او  الف الم جنس او   جنسِ  یول م یکردیم
 س ؟یاش چارض. ادلّه

 

کدّ  یرا برا یکه روال  ربّان یتیآ کی( 24)فاطر  «رینَذِ هَایوإن مِن أُمَّةٍ إأل خال فِ» م الً
 نیکه همان طور که در ا میکه عرض کرد یاتیکرده  حاال آ ینال  کدّ م لّفان معرف

وجود دارند. همان طور  ییهاانسان زیها نوجود دارند در آومان ییهاما  انسان نِیزم
آدم صاااحب  نیهم م لّفند. بنابرا یآواامان یهام لّفند انسااان نیزم یهاکه انسااان

روول او  قبد  نیروول او   آدم که اوّل نینبوده؟ آدم اوّل ایبوده  ع یروال  و  ر
کدّ م لّفان  یروالتش برا دیروول با نیاوّل نینسد نبوده او   ا نیبر ا یاو روولاز 

 فی  أرضِ ت ل«االرض یف» نی. بنابریآومان نو چه م لّفا نیزم نیبا د چه م لّفان ا
 یبرا نیانتقال آدم از جنّ  به زم یکدّ م لّفان اواا  منته یاواا  و روااال  آدم برا

ص انیعص وال   ماندیدر همان جنّ  م کردینم انیبود  اگر در جنّ  ع والتش ر و ر
از  قبدکرد البته  انیچون آدم عصاااا  نیجنّ . ول ریبود  چه در جنّ  و چه غ یعالم

(  چون 122)طه  «یوهَدَ هِی*  ُمَّ اجتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَ یآدَمُ رَبَّهُ فَغَوَ یوعَصاااَ »رواااال  
 یبرا طانینبود  ولذا  ااا انرریعصااا یجابود که اصاااالً  ییکرد  آن جنّ  جا انیعصااا
 یبرا نیاش از آنجا طرد  ااد. بنابرکوچک انیعصاا یطرد  ااد  آدم هم برا طنتشی اا
س خیدر طولِ تار ارب نیاوّل . أرض کدّ س یأرض ن نیکه أرض ا میکنیما عرض م ریتف
 .او  فیت ل یهانیو کدّ زم نیارض
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 س یاهلل ن فةیمالئ ه  اهد او  که منظور خل وؤال

 

عنوان  سا ؛یکه خالف   خالفة اهلل ن انیجر نیا بات ا یبرا دیکه با یضامن مطلب در
که منظور  دندیمالئ ه فهم ایمالئ ه هسااتند. آ جانیدر ا نیاواا  که  مخاطب نیکرد  ا

 یخالف  نفهم نیکه خودِ ا دندیاگر مالئ ه نفهم رران؟یخالف ِ د ایخالفة اهلل اواا  
  یّغلط اواا  و اهان  به مقام الوه نینفهمند  ا  همالئاواا   که خدا خطاب کند و 

 فةیخل ای دندیاهلل فهم فةیخل ای. حاال مالئ ه سااا یکه منظور چ دندیاوااا . پس فهم
 دند ی( فهمنیچن نی)ا ییهاچنان که نفهم دندیاهلل فهم فةی. اگر خلدندیاهلل فهم ریغ
 نیمشاارو هم چن یمنافات با عصاام  و عدال  و اوااالمِ مالئ ه دارد  چون حتّ نیا

خودم  یبه جا خواهمیکه من م نیکه م الً خدا خطاب کند به مشاارک زندینم یحرف
 زیآدم جاهد بد ذات خونر یخواهیم ایکه آ ندیبرو نیقرار بدهم  و مشاارک نیجانشاا
 یفالن یدروم آقا یمن برا یردا به جاکه ف دیفرمایم یبروجرد ی  اگر آقا؟یقرار بده

 ووادِیب  عورِینفر آدمِ ب کی ایآ دیکه برو س ین یاوانهید چیه  یجاهل چیه دیآیم
(؟  خالف  با مساااتخلفٌ عنه متناواااب دیبفروااات دیخواهیخودتان م یفاواااق )به جا

 .او 

 

بدتر   یجهال  و نها  ینها نیکه مراد خالف  اهلل اواا   ا دندیاگر مالئ ه فهم حاال
که افساااد کند   یکساا یخواهیم ای: آندیاواا  که برو یاز  اارو  و بدتر از هر کفر

از  ای یاز قبد وااااابقه دار ؟یدی(؟ از کجا فهمیخودت برذار یکند )به جا یزیخونر
خدا  ایقبد چه بوده؟ قبد آ ؟یقبد وااااابقه دار از امده ین فهیبعد؟ از بعد که هنوز خل

ش  م یَوبر و تقس نیطبق ا نیاند که حاال بدتر با ند؟ بنابردا ته که بد بوده ینانیجان
 مانشااان یا نیترمقام کم یبا مقامِ عصاامتشااان  مقام عدالتشااان  حت یمالئ ه به خوب

که  کنندیلفظ نم نیمقام  رو )محاالً(  اگر هم مالئ ه مشرو با ند تلفّظ به ا یحت
 .«الدِّمَاء سفِکُیَوَ  هَایفِ فسِدُیُمَن  هَایأتَجعَدُ فِ»

 

 او  یانسان یمنقرض  ده یهانسد یفهیالسالم( خل هی)علآدم
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از  ساا یاهلل ن فةی. حاال که خلساا یاهلل ن فةیخل نیکه ا دندیمالئ ه قطعًا فهم نیبنابر
 فسدیمن  هایوؤال را کردند که أتجعد ف نیوؤال را کردند؟ به چه مناوب  ا نیکجا ا

خالف  در  نیکه هنوز خلق نشااده اواا . پس ا فةیخل دند؟ید فهیخل نیدر ا ایآ ها؟یف
. چون انددهیمستخلفٌ عنه وابقه دا ته که از مستخلفٌ عنه ها افساد و وفک دماء د

 هاانیهمان جر ایکه آ کنندیوااؤال م انددهیاز مسااتخلفٌ عنه افساااد و واافک دماء د
 نیگذا ااته و ا ییجا را ی ااخو ناکساا کیکه  یت رار  ااود؟ م د کساا خواهدیم

چه به ذهن  اورم یب نیجانشاا خواهمیکه م دیگوی ااخو ناکس را عزل کرده  بعد م
ندیم ایآ ن هیا د؟یآیم نابر اوردیب نیجانشاااا خواه ند؟ ب کار را ب  مان   نیکه ه

سان ستخلفٌ عنه بودند  قبالً بوده ییهاان وفک دماء کردند  خونرم کردند   یزیاند که 
 .کنندیحساب( وؤال م نیا یجا )مالکئة رو نیفساد کردند و ا

 

 [س ؟یمرر حضرت آدم أبو البشر ن]

 

شر خل حضرتِ و  و خل فهیآدم أبو الب سان یفهیا سان یهاان و . ان قبالً  ییهاقبد ا
سانبوده ساد کردند  ز ادیکه ز نیها از نظر ااند که آن ان وفک دماء کردند  خدا  ادیف
ش خواهمیکه من م دیگویم شآن یبرا نیجان و    ای نیها قرار دهم. حاال جان برتر ا
 جیچطور اوا (. مالئ ه گ نیهم نرفته )که وضاع ا چیه دامادون. خ ایبرابر اوا   ای

 کنندیت رار  ود؟ ووال م خواهدی( میقبل یها)فسادِ انسان انیهستند که همان جر
 ایآ پروااندی. مساا یوااؤالِ جهد ن ساا  یو وااؤالِ اوااتفهام اواا   وااؤالِ اعتراض ن

ح م   یکه خدا خلق کرد از رو ییهاها ت رار  ااود؟ چون آن انسااانآن خواهدیم
اگر   ااود؟یچه طور م ؟یکنیخلق م یخواهیهمان ح م  م یبر مبنا ایخلق کرد  آ

أعلَمُ مَا  یقَالَ إنِّ»  ودیت رار م انیم د آنها با ند و بدتر از آنها با ند که همان جر
انساان که ا ارنِ خالئق اوا   نی( ا30)بقره « وعلّم اآلدم األواماء کلها... ال تَعلَمُونَ 

را  رشیمختصرِ مطلب که تفس نیاو . ا یقبل یهابرتر و باالتر از انسان اریبس اریبس
 .میکنیفردا عرض م

 [بوده؟ یقبل یچطور حضرت آدم أبوالبشر بوده  از نسد بشرها]

 

ها انسان رریخلق  د  طبق نصوص قرآن آدمِ أبو البشر از نسد د نیأبو البشر از ت آدم
سدس ین سان یها. ن شر در ا ررید یهاان سدِ اخ نیکلًّا منقرض  ده  آدم أبو الب  رین
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 نیدو تا که ا نیبعد حوّا از آدم  بعد کدّ انسااانها از ا ن یاوّل از خاو خلق  ااده  از ت
 .میدهیمبحث را بعدا انجام 

 

 ییهاآدم نیبا د  امّا ا فهیوجود دا ته با د که خل  یونخ دیکه با دی ما فرمود]
 [ ود؟یها مآن یفهینبودند  چطور آدم خل نیکه قبد بودند از ت

 .نبودند؟ أوّالً آدم بودند نیاز ت دیگویم یکس چه

 [س یآدم ابو البشر ن نیپس ا]

 

 نیاز آن ابوالبشاار اواا   آن ابو البشاار و نساالش منقرض  اادند. ا ریابوالبشاار غ نیا
سلش بعد آمدند. بنابر شر و ن ألف ألف عالم  یخلق اهلل تعال»که  میدار  یروا نیأبوالب

کلًّا منقرض  دند   کردندیکه افساد م یانسان قبل یهاو آن نسد« و ألف ألف آدم و...
 ایاو    یأدن ایمما د  یا خلق کرد. که منتهها رها  خدا مُما ِد آنبعد از انقراض آن

« وَعَلَّمَ آدَمَ األوااامَاءَ کُلَّهَا» یعنیاوااا   یمما د )آدم( أعل نیبرابر. و ا ایاوااا    یأعل
 .(31)بقره 

 

 فهیخدا چرا لفظ خل دیفرمای ااااما م فهیخل یو لغو یاصااااطالح یبا توجه به معنا]
 [آورده او ؟

 

با  یمنقرضِ انسان یهاونخ ایر دو ونخِ انسانند  آاو . چون ه نیجانش فةیخل یمعنا
 ای فهیخل نیا ینه؟ بله. منته ای  هر دو انسااان هسااتند  فةیاالرض خل یواانخِ جاعد ف

 جیبودند  چون گ جیها گاوااا . آن ترنییپا ایبرابر  ایباالتر از مساااتخلفٌ عنه اوااا  
مطلب را ان  یأعلم ما ال تعلمون تا آخر  تتمّه یکه إنّ ودبودند وؤال کردند و خدا فرم

 .میکنی اء اهلل فردا عرض م

 

 ورحمة اهلل وبرکاته  میعل والسالم

 

 


