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خالفت آدم

 

 

 

 

 میِبِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّح

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

 

و  یکلّ یفروع کنیشده ول یاشهیر یهاالّسالم( بود. بحث هیسر خالفت آدم)عل بحث
بعد در  میکنیرا مطرح م یستتالا  . اوّل میعرض کن دیمانده استتت که با یجزئ یفروع

 .میکنیمربوطه فکر و دقّت م اتیآ یسالا ت بر مبنا نیپاسخ به ا

 

 شود؟یقبل از آدم هم م یهاشامل انسان «میاحسن  قو» هیآ ایآ

 

انَ فِ» نیا ای: آاوّل نِ  َقوِ یلَقَد خَلَقنَا اإلنستتَ را  یانستتان یها( کلّ نستتل4ن،ی)  «میأحستتَ
الف و  مش « اإلنسان»است که  نینه؟ پاسخ ا ایشامل است  نیخرچه گذشته و چه آ

صًا ا صو ست، مخ سان نیعهد ذکر ا شدند؛ بله اگر  ادیقبل، هرگز در قرآن  یهاکه ان ن
سان سان ا میگفتیم شدندیگذشته در قرآن ذکر م یهمنقرض شد یهاان است.  نیاإلن

الدّم در سه  مییگویدمًا مسفوحًا، سه جا الدّم؛ م یکی میمثالً دم در قرآن چهار  ا دار
ُسور مک ُسور مدن هیّجا در  ست، بنابرا هیّو در  شاره به دمًا مسفوحًا ا  نیالف و  مش ا

که بعد از  یشده باشد، امّا خون ختهیر وانیاست که از ح یکه حرام است خون یخون
ست؛ ول مانده حالل و پاک یبه طور عاد وانیدر بدن ح وانیذَبح ح سان کنیا  یهاان

خلق اهلل ألف ألف عالم و ألف ألف آدم و أنت »)مانند(  یا یگذشتتته که بر حستتا روا
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 ینسانا نیدر قرآن، د لت بر وجود چن یظاهر یدر قرآن، حتّ ینصّ  چی، ه«آخرهم یف
َةًیاألرضِ خَلِ یجَاعِلٌ فِ یإنِّ» میفهمیم فهیخل هیفقط از آ کندینم (. آن 30)بقره، «ف

س َسبر و  قس لیبود که طبق  حل نیا میکه عرض کرد یری ف  نیا یو د ل یمنطق میو 
 .قبل بوده است یانسان ها ایانسان و  نِیانسانِ موجود، جانش

 

سان ا نیبنابرا سان  نیدر قرآن ندارد، پس ا یالف و  م مرجع نیاو ً لقد خلقنا اإلن ان
 ریاولوالعزم و غ یهایوح ریو ستتتا یقرآن یهااستتتت که مورد خطاب یانستتتان نیهم

قبل به  یهاانستتان ًایوآله وستتلّم( استتت.  ان هیاهلل عل یاولوالعزم از آدم  ا خا م)صتتلّ
که  ییهامفسد بودند که خدا منقرضشان کرد، انسان ودند،ب زیرذل بودند، خونر یقدر

هستند؟  میمنقرض شدند چطور احسن  قو اد،یگناه ز اد،یز یزیخونر اد،یدر ا ر فساد ز
ستعداد و موقع ستند و نه از نظر فعل میأحسن  قو یو روح یفکر تیّنه از نظر ا . تیّه

در کار  یا با  لِیدل میهم نداشتتتت یلیدل چیاگر ه یول میمطلا دار نیبر ا یگریادلّه د
أحَسنِ  یلَقَد خَلَقنَا اإلنَسانَ فِ»گذشته در بُعد  یهاانسان یِبر نف یااگر ما ادلّه ست،ین

که  ا  یانیپا رِیانسان، انسانِ اخ نیا نی. بنابرمیبر ا بات هم ندار لیدل مینداشت «می َقوِ

 .است یقبل یهابه انسان بتانسان نس نیاستمرار دارد، خالفت بر ا امتیق یدامنه

 

 چه بود؟« ...هایف فسدُی من هایأ َجعَلُ ف» هیسالال مالئکه در آ لیدل

 

استفحام  ایسالال استفهام است  نی( ا30که مالئکه سالال کردند )بقره، نیدوم: ا سالال
 ست،یسالالِ اشکال ن مییگویاست؟ م یفقط سالالِ پرسش ایاست  یاست؟ سالالِ اشکال

مالمنِ  یمانندِ مشتترک. حتّ ایمشتترک باشتتد  ایکه  کندیبر خدا اشتتکال م یچون کستت
مشتترک هم اشتتکال بر خدا  یحتّ کند،یفاستتقِ فاستتقِ فاستتق هم بر خدا اشتتکال نم

خدا دارد، امّا بر خدا اعتراض  ریدر بُعد عبادتِ غ یاشتتتتتباها  رًایبله  قصتتتت کند؛ینم
ونَیَ  »از قرآن معصتتتومند  یمالئکه به نصتتتوصتتت ًای.  انکندینم «  اللَّهَ مَا أمَرَهُم عصتتتُ

ندارد  مانیاصل ا بااشکال منافات با عدالت ندارد، بلکه منافات  سوالِ ای( آ6م،ی) حر
و مشتترک استتت اعتراضِ بر خدا  ستتتیکه اصتتالً مالمن ن یچه برستتد با عصتتمت؟ کستت

وَهم »که مالمن استتت و عادل و معصتتوم استتت. پس از  ی ا چه رستتد به کستت کندینم
ستتالالشتتان طبقِ أمر و دستتتور خدا بوده، اگر خدا  نیمعلوم استتت که ا «فعلونیبأمره 

بت و دستتتتتورِ منف که نم نیا یبارهدر یدستتتتتورِ مث به مالئ نا داد،یستتتتالال   یبر مب
شان، فعلشان،  رکشان معصومانه  شان،ی( نفرای)ز کردندیشان سالال نمعصمت ا با 
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 کهنیا یاکه سالال کنند؟ بر دهدیاست. حا  چرا خدا اجازه م یوح یاست و بر مبنا
 .دیمعلوم شود به مالئکه گفت از من سالال کن هیّاز نظر مالئکه قض

 

 اند بود؟آدم که گناه کرد بر ر از مالئکه که معصوم ایآ

 

آدم  یانستتان که حت ایمعصتتوم بر رند  یمالئکه ایستتوم: مالئکه معصتتومند، آ ستتوال
سانِ پا نیگناه کرد؟ آدم نخست نینخست  ایاست گناه کرد. آ ریاخ یانیکه مبدأ  ناسل ان
  «یغَوَ»، «ضلّ»، «آدم یوعص» دانست،یم دانست؟ینم ای کندیگناه م دانستیخدا م

 یوَعَصتتَ »که آدم گناه کرد؛  میمستتتقر در قرآن دار هرظا ایبه طور نص و  ریو هفت  عب
 یِرستتتتالت تِی(. پس هدا122)طه، «یوَهَدَ إهِی*  ُمَّ اجإ َبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَ یآدَمُ رَبَّهُ فَغَوَ

کار  انیعص ست،ین ی رکِ اول انیاست. عص انیآدم بَعد از  وبه بود و  وبه هم از عص
 ایحرام کوچک استتتت. آ دیحرام کوچک، فرض کن ایحرام بزرگ  ایحرام استتتت. حا  

 .حرام کوچک منافات با عدالت ندارد؟ با عدالت و بر ر با عصمت منافات دارد

 

خواهد کرد  انیستتتالال که آدم با آن که معلوم استتتت عصتتت نیبه ا میگردیبرم نیبنابر
َالُوا أ َجعَلُ فِ»داد بر مالئکه؟  لیآدم را  فضتتتت نیچطور خدا ا ِدُیُمَن  هَایق  هَایفِ فستتتت

َسبِّحُ بِحَمدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إنِّ سفِکُیَو عَلَّمَ * و ونَأعلَمُ مَا    َعلَمُ یالدِّمَاءَ وَنَحنُ نُ
هُم عَلَ بِأستتتتمَاءِ هَالُ ء إن کُنتُم  یالمَالئِکَةِ فَقَالَ أنبِئُونِ یآدَمَ األستتتتمَاءَ کُلَّهَا  ُمَّ عَرَضتتتتَ

شد که برا یخدا برا ازی(. دو امت31)بقره، «نیَصادِقِ شد. آ یآدم قائل   ایمالئکه قائل ن
که آدم  ازیامت نیدومًا ا و أسماء مِی عل ازِیاوّ ً امت ست؟یمفضول بر فاضل ن لی فض نیا

که مالئکه  نیبه آدم داد و ا ازیاسماء به مالئکه شود. دو امت نیاشباحِ ا مِیمأمور به  عل
آدم در آن موقع معصتتوم نبود و گناه کرد، جوابش  یطبق نصتتو ِ قرآن معصتتومند ول

 ستتت،یمفرد ن فةًیخل «فَةًیاألرضِ خَلِ یجَاعِلٌ فِ یإنِّ»استتت که در  نیجواب ا ستتت؟یچ
آدم و نسل آدم نسبت به گذشتگان قرار  انیم یخالفت یعنیاست  ری نک نِی نو نشی نو
شخصِ آدم خل ست،یشخص آدم ن فةًی. خلمیدهیم شخصِ آدم  فهیاگر  بود و خالفتِ 

شخص  نیا شیبود معن یربّان لیدو  جل نیمورد ا ست که از دو نظر و در دو مرحله  ا
ل  األرضِ  یجَاعِلٌ فِ یإنِّ» ر،یمالئکه که معصتتومند، خبر  استتتآدم که گناه کرد مفضتتَّ

 .را شامل است ریکلّ نسل انسان اخ فهیخل نیا «فَةًیخَلِ
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افضل از  ایمادون آدمند  ایآدم و برابران با آدمند،  ایاست،  ینسل سه بُعد نیا یمنته
لند، در کل نه در جزء.  هانیمثلّث، در کلّ ا نیآدمند. در ا انَ »مفضتتتَّ لَقَد خَلَقنَا اإلنستتتَ

َسافِلِ»مقابلش  «میأحَسنِ  َقوِ یفِ سفَلَ  سان ایاست. آ «نی ُمَّ رَدَدنَاهُ أ در  لکه بالفع یان
ل است؟ خ نیدر اسفل السافل دهیعمل در عق . بله انسان چه در ریاست، در کل مفضَّ
 تیّ و شأن تیّاز نظر استعداد، فطرت، عقالن ن،یباشد و چه در اسفل سافل میأحسن  قو

است. اگر  میاعمال بشود؛ أحسن  قو یدر حدّ اعل تیشأن نیاگر ا کنیمفضَّل است، ول

 .است نیاسفل سافل نیا شودگرفته  دهیناد تیّشأن نیا

 

بلکه آدم  ستتتیخالفت در انحصتتار آدم ن نیا «فَةًیاألرضِ خَلِ یجَاعِلٌ فِ یإنِّ» نیبنابرا
ل استتت  ل استتت بر کلّ کائنات، حتّ فهیخل نیا یعنیکه مفضتتَّ بر مالئکه  ا  یکه مفضتتَّ

سان سبت به ان  نیبلکه خالفت در ا ستیخالفتِ خا  ن نیمنقرض، ا یهاچه رسد ن
ل استتت بر کلّ نستتل یگرچه گناه کرد ول وّلمجموعه استتت، بله خود آدمِ ا  یهامفضتتَّ

 .قبل یمنقرض شده

 

برابرش  ا چه رستتد به  یهااستتت که شتتخص آدم  ا چه رستتد به آدم حیحصتت کن،یول
لند ول یهاافضتتل، بر آدم یهاآدم  ستتت؟یچ« وعلّم آدم األستتماء کلّها» کنیقبل مفضتتَّ

( 31)بقره،« وعَلَّمَ آدَمَ األسمَاءَ کُلَّهَا» یکیشخص آدم در دو بعد بر مالئکه مفضَّل شد: 
(؛ أوّ ً آدم به أسماء که ذوات هستند معلَّم 31)بقره،« بِأسمَاءِ هاَلُ ء یفَقَالَ أنبِئُونِ»و دو 

استتماء را به  نیاستتماء را، و استتماءِ ا نیمأمور شتتد که اشتتباح ا ًایشتتد )آموخت(. و  ان
آدم که گناه  نیا کنیکرد، ول یکه، درستتت که آدم گناه نیدهد. جواب ا میمالئکه  عل

 یهابر کلّ مالئکه استتت  ا چه رستتد به انستتان لکرد، از نظر استتتعداد مفضتتَّ  یکوچک

 .که منقرض شدند یقبل

 

 

 اشباح؟ ایذوات  ایچه بوده است؟ لفظ بوده « کلّها األسماء»

 

شد که اسماء  نیبحث بر ا م،یبحث اسماء را قبالً کرد ست؟یاألسماء کلّها چ نیا حال
را  اءیکلِّ اشتت یِچون اگر استتماءِ لفظ ستتت،ین یاستتت. استتماءِ لفظ نیع ایلفظ استتت  ای

اهلل بودن و  تِیآنها، ملکوت آنها از باب آ قتیآنها، حق ونیبه ع یبداند ول یکستتتت
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ا   یلیندارد. خ تیّاهم نیمعرفت اهلل بودن، معرفت نداشتتتته باشتتتد؛ ا لهیوستتت از فُستتتّ
د خو لیندارند. به دل یمعرفت درستتتت کنیول دانندیرا م یاریهستتتتند که استتتماء بستتت

سماء الفاظ ن نیا ات،یآ َضهُم عَلَ» ستیا «  بِأسماءِ هَالُ ء یالمَالئِکَةِ فَقَالَ أنبِئُونِ ی ُمَّ عَرَ
سه بُعد31)بقره، ست:  ی(  َسمَّ قتیبعد حق کی ست،بُعد لفظ ا کیا ست، بُعد  اتیمُ ا

ست. پس ا شباح ا َسبر و  قس نیسوم ا ست. بُعد لفظ از نظر   ید ل میسه بُعد در کار ا
ذوات  نیاند. پس اکه ذوات گرددیبه اسماء بر م« هُم»بلکه  ُمَّ عَرََضهُم،  ستیدر کار ن
 یاست، اسم لفظ یاهمّ از اسم لفظ ینیقرار گرفتند نه الفاظ. اصو ً اسم ع میمورد  عل

استتت.  دیز د،ی: زستتتیقابل جعل ن ینیاستتمِ ع کنیاستتت، ول ادیقابل جعل و کم و ز
 .است دیز د،یخودِ ز یبشود، ول ینق ایبشود  یلفظًا ممکن است  ق

 

 ملکوت انواع

 

سم لفظمهم نیبنابر سمِ ع ،ی ر از ا ست. و مهم ینیا سم عا ست،  ینی ر از ا ملکو ش ا
 یهم برا ییهتاملکوت کنی)ذات( دارنتد، ول نیع رهیحجر و غ وار،یامر، در، د د،یتتز
مَوَاتِ  یفِ نظُرُوایَأولَم »استتتتت که  نیهستتتتت. بُعد اوّل ملکوت ا هانیا مَلَکُوتِ الستتتتَّ

را که  یقتیظاهر، ملکوت و حق نیمأمورند در وراءِ ا فان( مکل185ّ)اعراف،« واألرض
ملکوت اوّل. که  نیخالق بودنِ خداستتتتت؛ بنگرند. ا انگرِیحادث بودن، و نما نگرِینما

 .است یفیکلّ مکلّفان  کل یملکوت اوّل برا

 

مَوَاتِ وَاألرض مَیإبرَاهِ یلِتتکَ نُرِوکَتتذَ»استتتتتت  یانیتتدوّم وح ملکوت «  مَلَکُوتَ الستتتتَّ
 اءیصد در صدِ کلِّ اش قتِیحق یعنی(. و ملکوت سوم در انحصار خداست. 75)انعام،

 دهد،ینشتتتان م اءیرا به انب یانیدر صتتتدِ وح قتِیحق کنیدر انحصتتتار خداستتتت، ول

 .رندیبگ ادیمأمورند  گرانیدرا  یفطر یِدر صدِ عقالن قتِیحق

 

 :سه بُعد است ی( اسماء داراهیآ نیجا )در ا نیا حال

 

حجر، نبات،  وار،یأمر، در، د د،یز« وعَلَّمَ آدَمَ األسمَاءَ کُلَّهَا» یاصلِ موجودات خارج -1
 رهیجماد و غ
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ست که مکلّفان مأمورند ملکوت را بفهمند  یبُعد ملکو  -2 مَلَکُوتِ  یفِ نظُرُوایَأولَم »ا

 «رضالسَّمَوَاتِ واأل

 

ملکوت ستتتتوم هم در  م،یستتتتتیاستتتتت که ما مکلّف به آن ن یانیملکوت دوم وح -3

 .انحصار خداست

 

که به  یملکو  یعنیهستند،  یاسماء، ملکوت وُسطان نیبُعدِ اوّل و سوّم، ا یمنها حا 
س بود، خوب مالئکه که در  یفی کل ،یاگر ملکوتِ ظاهر رایگردد. ز می عل یوح یلهیو

ند. چطور انستتتتان قدّم ظاهرآن م ند و  یانیوح ریغ یِستتتتطح یِها ملکوتِ  را مکلّف
 .است یانیملکوت وح نیپس ا  وانند؟ینم ئکهمال یول اورندیبدست ب  وانندیم

 

 معلم مالئکه آدم

 

 یعنیداد.  لیکه ملکوت دوم است؛ آدم را  فض اءیاش یانیملکوت وح یلهیبه وس خدا
 یِانیبودنِ وح تیو آ یانیملکوتِ وح افتیخلق کرد که استعداد در یخدا آدم را طور

را نداشتند، به چند جهت:  هیّبن نیمالئکه ا یرا نسبت به خدا را داشته باشد، ول اءیاش
َضهُم عَلَ »است.  یانیملکوتِ وح نی( ا31)بقره،« کُلَّهَا سمَاءَوَعَلَّمَ آدَمَ األ» یکی  ی ُمَّ عَرَ
سمَاءِ هاَلُ ء یلمَالئِکَةِ فَقَالَ أنبِئُونِا ست. به  ست،ی( بهالُ ء ن31)بقره،« بِأ سماءِ هاَلُ ء ا بأ

  »گفتند  د؟یدانینم ای دیدانیرا م ها،نیاشتتباح ا یعنی ها،نیمالئکه گفت که استتماء ا
و  دانستتتند،یرا نم یقیبُعدِ دومِ ملکوتِ حق یِانیملکوتِ وح نیپس مالئکه ا«. لنا لمع
به آدم  یانیملکوتِ دومِ وح میبدانند. چون علّم آدم األستتماء کلّها،  عل  وانستتتندینم

نداشتتتند،  میبدانند و هم  عل  وانستتتندیو هم نم دانستتتندیمالئکه هم نم کنیبود، ول
هُم » ا یالمَالئِکَةِ فَقَالَ أنبِئُونِ یعَلَ ُمَّ عَرَضتتَ ستت س آدم  «نیدِقِبِأستتمَاءِ هاَلُ ء إن کُنتُم صتتَ

را،  یانیدر ملکوتِ وح ینیاستتتماء را، اشتتتباحِ استتتماءِ ع نیمأمور شتتتد که اشتتتباحِ ا
بعد معلَّم  کیرا نشتتتتان بدهد. پس آدم در دو بُعد مفضتتتتَّل استتتتت:  شتتتتانیدورنما

اشتتتتباحِ  میاستتتتت، بُعد دوم معلِّم مالئکه در  عل یانی( استتتتماء ملکوت وحرندهیادگی)

 .است یانیملکوتِ وح
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ش یِانی( وحرندهیادگیآدم که معلَّم ) حا ، ش اءیملکوت ا است؟  اءیاست؛ منظور کدام ا
که افضل بر  یائیکه برابر آدم است، اش یائیاز آدم است، اش یاست که ادن یائیاش کی

ل )از  یو رستتالت با آن حضتترت برابرند، أدن یکه در وح یآدم استتت. برابر با آدم رُستتُ
 اءیهستند، چه از رسل و چه از انب یکه اعل ی)از آدم( رُُسل یرُُسل است، اعل ریآدم( غ

آدم به ملکوتِ  ریغ ایهستتتتتند. پس معرفت آدم  یدرجا  یدارا هانیچه از اولوالعزم، ا

 .بعد دوم برابر، بعد دوم بر ر ،یسه بُعد است: بعد اوّل أدن یدارا اءیاش یِانیوح

 

معرفت اهلل استتت چه  لهیها وستتکه معرفتِ آن ،یاستتماءِ منفصتتلِ ربّان یِبر رها نِیبر ر
الم(. بَعد از آن أولوالعزم ما دونِ  همی)علنییهستتتتتند؟ محمّد و محمد یکستتتتان الستتتتّ
ست از انب اء،ی(، بعد از آن انبنیی)محمد ُسل. پس ا سماء کلّها عبارت ا  اءیبعد از آن رُ

معرفت اشباحِ  یکه حتّاست، أولوالعزم.  یّکه جمع نب اءیانب ل،است، رس ءیکه جمع نَب
 شتریعزم، معرفة اهلل را ب تیمرا ا چندگانه در بُعد نُبُوءَت، رسالت، نبوَّت، و  نی مام ا

به معرفت ذوات اکندیم عدِ ملکوتِ  هانی. معرفتِ ذواتِ اهانی.  ا چه رستتتتد  در بُ

 .السّالم( است هیآدم)عل یکه دارد برا یبا درجات و مرا ا مختلف ،یانیوح

 

 نیا یکه اشتتباح و دورنما میمالئکه مأمورند به  َعَلُّم، آدم مأمور استتت به  عل نیبنابر
و با  ر بر اهلل داشته  شتریبلکه در بُعد د لت بر ر و ب ،یذوات مقدّسه را نه در بُعد ذا 

شند. بنابر ست آدم گناه کرد، ول نیسالال ا نیجواب ا نیبا ست ا شخص  یبود که در
قابل  شیاستتماء برابرش برابر، بر رش بر ر، ادنا نِیبلکه معلّم ستتت،ین آدم معلِّم استتماء

استتتت، و  نیاوّل یِانیاستتتت و برابرش وح نیمربوط به کلِّ مکلّف شیادنا ستتتت،ین می عل
هُم عَلَ»با  ر استتت.  یانیهم وح شیبعد المَالئِکَةِ  یوعَلَّمَ آدَمَ األستتمَاءَ کُلَّهَا  ُمَّ عَرَضتتَ

دورادور  ینمودارها یعنیکه اشتتباح  نید لت دارد بر ا« بِأستتمَاءِ هاَلُ ء یفَقَالَ أنبِئُونِ

 .شد می( به مالئکه  علهمی)صلوات اهلل وسالمه علنیّمحمّد قتیحق

 

ر سیکتاب ادر در  ادداشتتتی نیهم هستتت، و در کتاب بشتتارات عهد یانیبه زبان ستتُ
 سیادر یحضتترات استتت، برا یاشتتباح و دورنما یاستتماء که حاو نیام که لفظِ اکرده
شباحِ خمسه نیشده. پس ا می عل وآله  هی)صل اهلل عل هیّچهارده محمد ای هیّمحمّد یا

سلّم( برا شباح به بعض مِی عل یلهیسشده، که به و می عل اءیانب یو  مِیو  عل اءیاز انب یا
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ل اءیاز انب گرید یبعضتت یبرا نییّحقائقِ محمّد  ادیآنها ز یاند، معرفت اهلل براکه مفضتتَّ
 .شودیم

 .انیآقا شیبه فرما دهمیحا  گوش م کنم،یمقدار اکتفاء م نیبه ا خوب،

 تیآدم شتتتخصتتت یعنی رستتتاند؟یذوات را م« أنبئهُم»در « هم»که  دیحاج آقا فرمود]

 ]را نشان داد؟ نیّیمحمد

شان داد. چون  هیّمحمد تِیّشخص یمنته شباح را به مالئکه ن شان داد و ا را به آدم ن
 .است یانیوح ریملکوت، ملکوتِ غ یاو  یمرحله

 [وارد شده است؟ ثیصحبت ها و مطالا از حد نیحاج آقا ا]

 میآوریاست. ما استد ل م اتیمحور، آ یمنته ث،یهم از احاد میفهمیم اتیاز آ هم
 .ستیذوات هم ن یهمه ست،یأسماء الفاظ ن نیا

 ]م؟یاشباح دار اتیآ یکجا م؟یآوریاشباح را از کجا م]

اسماء هال ء الفاظ است؟ نه. خودش است؟ نه. نه الفاظ « بِأسمَاءِ هاَلُ ء یأنبِئُونِ فَقَالَ»
 .است نیانگیاست، م نینابیاست نه خودش است، بلکه ب

 [چه اشکال دارد خودش باشد؟]

ست، بب« هُم» خودش َضهُم عَلَ دینیا سمَاءِ » ای« بهم» یالمَالئِکَةِ، فَقَالَ أنبئُونِ ی ُمَّ عَرَ بِأ
ست، و « هُم» ست،یکه ن« بهم»؟ «هاَلُ ء سمائهم»خودِ ذوات ا شباح م نیا« بأ . شودیا

 ای« هُم» نیرا بگذار کنار. ا یهستتتند. استتماء لفظ« هُم»چون  ستتتیهم ن یاستتماء لفظ
و در  م،یآوریم رونیب هیآ نیاند. پس ما اشتتباح را از اتذوا یِدورنما ای انداتخودِ ذو

 یلفظ ایاستتتماء،  نیکه ا میآوردیدر م هی. اگر نبود ما از خود آمیدار ادیهم ز اتیروا

 .است یاز اسماء ذا  ییاست، که دورنما نیانگیم ایاست،  یاسماء ذا  ایاست، 

 

و  میکنیصتتتتحبت م یو مقدار میدهیقرآن را مورد بحث قرار م یمشتتتتکله اتیآ ما
و در واقع  میکنیاستتتفاده م انیو از نظر آقا انیآقا شیبه فرما میدهیگوش م یمقدار

 ...بحثمان نیدو بخش دارد ا


