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رسالت (اثبات عدم خلیفة اهلل بودن انسان)

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
«خَلِیفةً» در آیه مورد بحث ،و «خَالئِفَ فِي الْأَرْضِ» 1در آیات دیگرر ،اینهرا دارا
چند احتمال است .فقط از نظر احتمال ،منتها در احتماالت وقتی که سبر و تقسیم و
بررسی میکنیم ،بعضی از احتماالت ممتنع است ،و بعضی از احتماالت ممکن و غیر
واقع است ،و بعضی از احتماالت واقع است.
مثلثی ترسیم میشرود در ایرن احتمراالتی کره را رع بره «إِنِّری َاعِر ف فِری الْرأَرْضِ
خَلِیفَةً» 2است .مربع احتماالت ،و مثلث هات .ما در این آیه مبارکه «وَ إِذْ قَالَ رَبُّرََ
لِ ْلمَلَائِكَةِ إِنِّی َاعِ ف فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً» صفحه  279لد اول ،اینطور شروع کردهایم:
«آیات اربع تبیّن موقف هذا اإلنسان -السامي -بعد سائر أنساله في األرض»« .سائر
أنساله في األرض» :نس ها گذشته منقرضشده انسانهرا قبر از ایرن انسران اخیرر،
انسان برگزیده به عنوان نوع و کلی و طبعًا به حساب افرراد بسریار ممتراز ،ایرن نسر
اخیر است که متص به یوم القیامة کبر است.
«أن عله اللّه خلیفة في األرض ،بعد مرا خلر لره مرا فري األرض كأنره هرو فقرط
إنسان األرض» «هُوَ الَّذِي خَلَ َ لَكُمْ مَا فِري الْرأَرْضِ َمِیعرًا»« 3کُرم» چره کسری اسرت؟
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«کُم» همین مکلفین زمان نزول این آیات هستند الی یوم القیامة الکبر  ،کره در بُعرد
اول ،انسانها هستند ،و در ابعاد دیگرر سرایر مکلفرین .برا اینکره انسرانهرا گذشرته
منقرضشده نیز بر حسب نص این آیات مکلف برودهانرد ،امرا «لکرم» بره آنهرا کرار
ندارد ،کانّ آنها چیز نیستند ،مثر سرفرها کره ههرن میشرود و افرراد سرر سرفره
هستند ،اما یک افراد ممتاز اصلی هستند که صحیح است گفته شود سفره بررا شرما
چند نفر گسترده شده است ،بقیه در حاشیه هستند .حاشیه یا مقارن است یا بعد است
یا قب است ،انسانهایی که قربالً خلر شردهاند و مکلرف بودنرد و منقررض شردهاند،
اینها در حاشیه انسانها اصلی هستند که نس اخیر است« .بعد ما خل له ما فری
االرض کانّه هو فقد انسان االرض» .صفحه .279
«و بعد أن أعطاه المعرفة التي یعالج بها خالفة األرض» آن معرفتی که انسانهرا
گذشته داشتهاند ،به اندازه معرفت انسران نسر اخیرر نیسرت ،الّرا اینکره ایرن معرفرت
انسان نس اخیر در بعضی از افراد ممتاز با در اتی که داشتهاند ،به مرحلره ثبروت و
اثبات رسیده است« .و بعد أن أعطاه المعرفة التي یعالج بها خالفة األرض» انشرینی
این هان را بعد از نس ها گذشته.
«لئال یخلد إلى األرض و یتبع هواه و یفرط عن هداه ،بر یترابع صرراطه اإلنسراني
الى اللّه ،فیحق في نفسه خالفة اللّه» منتها خالفت اهلل به این معنا که خالفت یعنی
انسان برگزیده است این نس اخیر را نسبت به معارف انسانی و نسربت بره اخرال و
عقاید و اعمال انسانی ،این برگزیدگی نسبت به گذشتگان است ،نه نسبت به خود.
«فلنعش ردحًا مع هذه الخالفة السامیة ،بعین البصیرة و انشراح الصردر» نره آنچره
که گفتهاند و نوشتهاند آن را هیرو کنیم ،بلکره برا انشرراح صردر و عرین بصریرت مرا
بنگریم که خالفت این انسانِ اخیر چه معنایی دارد.
 [سؤال] ردحًا یعنی قسمًا؛ یرک بخشری از زمران« .فري ومضرات االستشرراف» یعنری درنورها و درخشرشها استشرراف یعنری سرر بلنرد کرردن و نگریسرتن« .مطّلعرین علرى
ساحته األعلى ،متطلعین إلى المشیة العلیا»« .مطّلعرین علرى سراحته األعلرى» إطرالل
یعنی باال رفتن ،باال برویم و سراحت اعرال ایرن انسران اخیرر را ،نره تنهرا نسربت بره
انسانها منقرض شده گذشته ،بلکه نسبت به ک کائنات تو ه کنیم« .متطلعین إلى
المشیة العلیا» مشیت علیا ربانیه که تحق هیدا کرده است تکوینًا و تکلیفًا نسبت به
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این انسان اخیر ،ما مطلع بشویم و متو ه بشویم که «لَقَدْ خَلَقْنَرا اْلِِنْسرَ انَ فِري أَحْسرَ نِ
تَقْوِیمٍ» 1این انسان که در احسن تقویم است ،احسن تقرویم در سرم اسرت و در روح
است و در رحمات ربانیه است بقولٍ مطل  ،نسربت بره کر کائنرات در مثلرث زمران،
گذشته و اکنون و آینده ،در ک کائنات.
«حیث الجع ربانيٌّ فلیكن الخلیفة ربانیًا» چرون عر  ،عر ربرانی اسرت «وَ إِذْ
قَالَ رَبََُّ لِ ْلمَلَائِكَةِ» آن هم چه ع ربانی؟ ع ربانی که در ضمن باالترین مراح
ربوبیت را دارد که در اختصاص محمرد (ص) اسرت .اینطرور خداونرد آدم را آفریرده
اسرت کرره از او متسررل گرردد و از او منتشرئ گررردد محمردها و علیهررا و حسررنها و
حسینها و ابراهیمها و نوحها کره براالترین مشریت ربانیره و تربیتری حر سربحانه و
تعالی در محمد و محمدین (ص) است.
«مثالً أعلى للرب آیة لربوبیته» 2نه مِثالً ،اگر خلیفه خود خدا بود مِث بود ،ولو در
بخشی از هات صفات یا اسماء یا چه ،ولکن «مثال أعلى للرب آیة لربوبیته ،ال مرثالً
ینوبه سبحانه سبحانه «وَ إِذْ قَالَ رَبََُّ لِلْمَلَائِكَرةِ إِنِّری َاعِر ف فِری الْرأَرْضِ خَلِیفَرةً» اوالً
فرمود «رَبََُّ» که قبالً صحبت کردیم ،ثانیًا این ا دو مخاطب است ،یک مخاطرب کره
مخاطب اول است رسول اهلل (ص) ،هس رو این حساب ما باید درسرت فکرر بکنریم.
خود را آنقدر نزدیک کنیم و نزدیک کنیم به فکر خاتم النبیین (ص) که بتوانیم آنچه
را که او فهمید ،بفهمیم و در راه فهم او باشیم ،نره منحررف از فهرم او باشریم ،در راه
فهرم او باشرریم ،ولرو کرران آن مرحلره علیرا فهرم رسررول اهلل (ص) را از ایرن خطرراب
دریافت نکنیم .اما میتوانیم در راه فهم او باشیم؛ چرون قررآن «بَیرانٌ لِلنَّرا ِ» 3اسرت.
درست است آیاتش از نظر به دست آوردن مرادات ح سبحانه و تعرالی ،در در رات
این مرادات گوناگون است ،بعضی تفکر زیاد الزم دارد ،بعضی کرم ،و بعضری بیشرتر،
اما این ا در بُعد بیشتر است؛ چون مخاطب رسول اهلل (ص) است.
مخاطب دوم مالئکره هسرتند ،هرس مرا تبعیرت مریکنیم از فهرم رسرول اهلل و فهرم
مالئکه و اگرر خرود چیرز نفهمردیم .فررض کنیرد خرود نفهمیردیم کره ایرن خالفرت،
خالفتِ چیست؟ «إِنِّی َاعِ ف فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً» «خلیفتی» که نیست ،اگر هم برود کره

 .1تین ،آیه .4
 .2الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن و السنة ،ج  ،1ص .279
 .3آلعمران ،آیه .138
3

این معنا را داشتیم ،عرض میکنیم .آیا این خالفرت ،خالفرت از کیسرت؟ کره خداونرد
ع کرد این خالفت را در این آدم و نسلش الی یوم الدین ،ایرن خالفرت از کیسرت؟
چهار احتمال است :یا خالفت عن اهلل است که زاویه مستحی است ،یا خالفرت عرن
الجن و المالئکه است که زاویه ممکنه مستحیله فری المصرلحة اسرت ،اصرالً ممکرن
است ،ولکن نمیشود انجام داد ،یا زاویه سوم است که زاویه ممکنره واقعره اسرت کره
خالفت این انسان اخیر از انسانها گذشته است.
این ا اگر هم ،ما یا خود چیز میفهمیم که بله میفهمیم ،برا اینکه بعرد اول
به طور کلی منفی است ،بعد دوم و سوم نیز منفی اسرت ،و بعرد چهرارم مثبرت اسرت.
این را میفهمیم .وقتی ما دقت میکنیم میفهمیم که هیچ ممکنالو رود نمیتوانرد
خلیفه عن اهلل باشد در هیچ بعد از ابعاد مثلث در مثلث در صفات و ذات و افعرال،
که ما شرح دادیم.
خلیفه عن الجرن هرم نمیشرود باشرد چرون «وَ الْجَرانَّ خَلَقْنَراهُ مِرنْ قَبْر ُ مِرنْ نَرارِ
السَّمُومِ» 1،ن قبالً بودند ،زمان خلقت این انسان اخیر هم بودهاند ،بعدًا هرم هسرتند
الی یوم الدین هستند .هس خالفت به چه معنا است؟ باید ن از برین برونرد کره ایرن
انسان خلیفه آنها باشد ،یا کار که رن میکرردهانرد ،از آن کرار معرزول شروند ،ترا
انسان آنها خلیفه شود .هس این هیچ و هیچ .خلیفة المالئکه هم نیستند -اینکه مرا
میتوانیم بفهمیم -که «القرآن یفسّر بعضه بعضًا».

2

 اینکه فرمودید ذاتًا ممکن است؟ ممکرن اسرت ولکرن واقررع نیسرت ،مثر عنقرا مررثالً ،خلر ممکرن اسرت ،امررا درمصلحت واقع نیست .بعضیها ممکن است ،اگر هم زمینها باشد ،در مصلحت واقرع
است ،اما زمینه نیست ،وقتی که خود ن و ود دارند ،هس چطور خلیفه برا آنهرا
باشد؟ نه در اص و ودشان و نه در کارها آنها.
و اما نسبت به مالئکه «قُ ْ لَروْ كَرانَ فِري الْرأَرْضِ مَالَئِكَرةف یَمْشرُ ونَ مُطْمَئِنِّرینَ لَنَزَّلْنَرا
عَلَیْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُوالً»
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انشین فرشتگان دو بعد دارد :یک بعد این است که

اینکه در ارض ،خداوند خلیفه قررار میدهرد ،بایرد مسرتخلفعنره هرم ارضری باشرد،
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مالئکه که ارضی نیستند ،بله «لَوْ كَانَ» .دوم انشین مالئکه ،در افعال مالئکری بایرد
باشد ،مگر مالئکه از افعال خود منعزل شردهاند کره ایرن انسران اخیرر انشرین آنهرا
باشد در افعال مالئکی؟ هس این هم ذاتًا صحیح ،ذاتًا درست ،اما واقعًا امکان نردارد؛
چون مستخلفٌعنه و ود دارد ،و ود دارد و کارها خود را انجام میدهد ،این هرم
مرحله دوم و سوم.
مرحله چهارم میماند که این مرحله ممکن و واقع است که این خلیفره ،انشرین
انسانها گذشته است که از آنها تعبیر به «نسنا » میشرود .ایرن را مرا مریفهمیم،
فکر میکنیم میفهمیم ،اگر اینها را ما نفهمیردیم ،مرا از فهرم رسرول مریفهمیم و از
فهم مالئکه میفهمیم ،مالئکه چه فهمیدند؟ آیا مالئکه از «إِنِّی َاعِر ف فِری الْرأَرْضِ»،
مخاطب باید خطاب را بفهمد یا نه؟ این مالئکه که مخاطب بودند ،آیرا فهمیدنرد کره
مراد از «خلیفةً» ،خلیفۀ کیست؟ یا نفهمیدنرد؟ اگرر نفهمیدنرد کره خرود ایرن خطراب،
نفهمی است .هس فهمیدند .از فهم آنها ما کمک میگیریم ،اگر خرود نفهمیردیم .اگرر
خود آنگونه که عرض کردم نفهمیدیم ما این ا از فهم مالئکه کمرک میگیرریم و از
فهم رسول اهلل باالتر از مالئکه کمک میگیریم ،اما بُعد اول خطراب مالئکره اسرت ،و
بعد دوم خطاب رسول اهلل «وَإِذْ قَالَ رَبََُّ لِ ْلمَلَائِكَةِ إِنِّی َاعِ ف فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً» خدا
نق میکند از مالئکه خطابِ اینکه «إِنِّی َاعِ ف فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً» برا رسول.
هس فهم ما سه بعد شد ،بُعد اول آنگونه که فهمیدیم ،مختصر عرض کردیم .بُعد
دوم از فهم مالئکه ،و بعد سوم از فهم رسرول اهلل کره أقرو االبعراد اسرت .حراال بعرد
وسط که فهم مالئکه است .سؤال :این مالئکه که در قررآن شرریف معصروم هسرتند و
عصیان نمیکنند ،آیات زیاد داریم که بعدًا بایرد صرحبت کنریم .معصروم هسرتند و
عصیان نمیکنند ،و طبعًا معرفت بره رب دارنرد و معرفرت معصرومین نسربت بره حر
سبحانه و تعالی ،از معرفت غیرر معصرومین براالتر اسرت ،آیرا میشرود نسربت بره ایرن
مالئکه یک بیمعرفتی که فسّا از مسلمین هم آن بیمعرفتری را ندارنرد ،بره مالئکره
نسبت داد؟ نه .اگر ما نسبت بردهیم کره مالئکره از «إِنِّری َاعِر ف فِری الْرأَرْضِ خَلِیفَرةً»
فهمیدند که خلیفۀ خود خدا است ،هس «قَالُوا أَ تَجْعَ ُ فِیهَا مَرنْ یفْسرِ دُ فِیهَرا وَ یسرْ فَُِ
الدِّمَاءَ» 1روایت هم این ا داریم ،که اگر مالئکه سرابقه سرفک دمراء نداشرتند ،سرابقه
إفساد نداشتند ،چرا این حرف را زدند؟ حاال کار به روایت فعالً نداریم.
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خود اینکه «قَالُوا أَ تَجْعَ ُ فِیهَا مَنْ یفْسِدُ فِیهَا وَ یسرْ فَُِ الردِّمَاءَ» آیرا معقرول اسرت
ولررو یررک در هررزاران کرره مالئکرره از «إِنِّرری َاعِر ف فِرری الْرأَرْضِ خَلِیفَ رةً» فهمیدنررد کرره
«خلیفتی» انشین خودم ،حاال بر فرض امکان ،اسرتحاله را کرار نرداریم .برر فررض
اینکه ممکن است خداوند نمونها داشته باشد ،انشینی داشته باشد مجال اسماء
باشد ،معنی خالفت این است دیگر! از ذات او ،از صفات او ،از اسماء او ،از افعرال او
نمونههایی داشته باشد ،کم یا زیاد ،آیا این نمونهها ربانیرت سرفک دمراء مریآورد؟
افساد میآورد؟ یا عصمت میآورد؟ مث مالئکه ،یا هایینتر از مالئکره ،امرا «خَلیفرةً»،
کسی که خداوند خلیفه خود قرار بدهد ،یعنی انشین خود قرار بدهد ،مجلی اسرت،
مظهر است ،نمونه است .آیا در این ا هیچ احمقی ممکن است اینطور فکر کنرد کره
خدایا ،میخواهی یک اشخاصی را که خونریز و فساد کنند ،بیاور ؟ خدا را اینقدر
نشناختها که تمام مصالح در خود خدا مع است؟
اگر بر فرض محال بخواهد برا خودش انشین قرار بدهد که سفک دمراء یعنری
چه؟ افساد فی االرض یعنی چه؟ آن وقت بعد «وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَردِّ ُ لَرََ»
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چه میخواهد بگوید؟ میخواهد بگوید ما مالئکه خلیفه تو نیستیم .در ایرن بُعرد اول
داریم بحث میکنیم ،اگر مراد انشین و خلیفه خود خدا است ،این ا مالئکه هستند
و این انسانی که «إِنِّی َاعِ ف فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً».
مالئکه که دارا مقام عصمت هستند اینها خالفرة اهلل ندارنرد ،خالفرت از خرود
خدا؛ چون اگر داشتند که تحصی حاص میشد .اگر خود این مالئکه خالفة اهلل بره
آن معنایی که میگویند و غلط است و محال است ،اگر به آن معنا ،خالفةف مّا عرن اهلل
داشتند ،اینها که سفک دما نمیکنند ،افساد نمیکنند ،معصوم هستند ،هس چرا خردا
اینها را واگذاشته است و خلیفه دیگر  ،معلوم است که این کسی که خداوند خلیفه
قرار میدهد یا مالئکه را از خالفت میانردازد ،اگرر خالفرت هسرت ،یرا ایرن خالفرت
باالتر است .هس چطور مالئکه میگویند که «قَالُوا أَ تَجْعَر ُ فِیهَرا مَرنْ یفْسرِ دُ فِیهَرا وَ
یسْفَُِ الدِّمَاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّ ُ لَََ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ»؟
هس دو راه ما بیشتر نداریم :یا فهم مالئکه را تخطئه کنیم ،معاذاهلل مالئکه آنقدر
نافهم و بیایمان و تاریرک و کرودن بودنرد کره از ایرن «خَلِیفرةً» اینهرا فهمیدنرد کره

 .1همان.
6

انشین خود خدا است ،مع ذلک نسبت میدهند کره خردایا ،انشرین بررا خرودت
قرار میدهی؟ که سفک دماء؟ چند اشکال دارد:
 -1انشین خدا که سفک دماء نمیکند ،انشین خدا که خدایی کار میکنرد ،آن
تعبیر که میکنند ،الگو خدایی ،خداگونه ،که این هم غلط است ،خداگونه و غیرره.
اینچنین است ،مالئکه ،خلیفه خدا که خداگونه است ،شما چرا میگویید که «أَ تَجْعَ ُ
فِیهَا مَنْ یفْسِدُ فِیهَا وَ یسْفَُِ الدِّمَاءَ»؟
 -2حاال این را هرم نمیفهمیرد ،نمیفهمیرد ،کره بعرد دوم اسرت ،آنقردر مالئکره،
معاذاهلل ،کودن و کودن و کودن هسرتند و نفهرم هسرتند کره نمیفهمنرد کره خلیفره و
انشین خودِ خدا ،باید صرالح باشرد .نمیفهمنرد ،ولکرن از کجرا سرفک دمراء؟ بایرد
سابقه داشته باشد .خداوند باید قبالً برا خودش یک خلیفها معیّن کرده باشرد کره
سفک دماء میکند ،باید قبالً بدانند ،اگر قربالً شرد ،مطلرب طرور دیگرر شرد ،مطلرب
برمیگردد و به مرحله چهرارم میرسرد ،کره قربالً خداونرد یرک انسرانهرایی خراکی،
مو وداتی خاکی به گونه این انسان اخیر آفریده است و سرفک دمراء کردنرد و افسراد
فی االرض کردند و منقرض شدند ،کما اینکه ایرن انسران هرم محردّد اسرت «إِنْ یَشرَ أْ
یُذْهِبْكُمْ وَ یَأْتِ بِخَ ْل ٍ َدِیدٍ» 1کما اینکه قبالً کردیم.
این خطاب به مفسدین است ،خیرال نکنیرد چیرز هسرتید ،زور داریرد ،مطلبری
هست ،خطاب به مفسدین است ،صالحین که هیچ ،اگر خداوند بخواهد شما را از بین
میبرد «وَ یَأْتِ بِخَ ْل ٍ َدِیدٍ» «وَ یَأْتِ بِآخَرِینَ» 2این تهدید نسبت به بخشی از این نس
اخیر است ،و الّا بخش مهم این نس اخیر کره معصرومین باشرند و ال سریما محمرد و
محمدیین (ص) باشند ،اینها که تهدید ندارد« .لَوْلَاكَ لَمَا خَلَ ْقتُ الْأَ ْفلَاكَ».

3

هس در بخش دوم باز این سرؤال بره مالئکره وارد میشرود ،و هرر دو بخرش غلرط
است ،هس ما از فهم مالئکه میفهمیم که خیر ،این ریان ،ریانی نیسرت کره اینهرا
خلیفه خود خدا باشند.
از خطاب به رسول «وَ إِذْ قَالَ رَبََُّ» چرا «رَبََُّ» فرمود؟ معلوم میشود که ربوبیت
رب سبحانه و تعالی نسبت به انسانٌ مّا مدخلیت دارد در این ع خالفت ،و إال چرا

 .1فاطر ،آیه .16
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«رَبََُّ» بگوید؟ اگر ارتباط نداشته باشد خالفت آدم (ع) به «کَ»؛ محمد (ص)« ،رَبََُّ»
چه؟ چه ارتباطی است؟
ارتباط صحیح در این ا این است که این هیغمبر بزرگوار سهم دارد و سهم بزرگ
دارد بر این ع خالفت .ایرن نسرلی را کره خداونرد خلیفره مرن سربب قررار داد کره
ابو ه ها و ابولهبها و صدامها و شاهها و شمرها ،اینهرا کره چیرز نیسرتند ،بایرد
افراد در میان اینها باشند که بران تمام فسادها و سفک دماءها گذشته و فعلیه
را الی یوم الدین بکند .هس سهم بزرگ در این خالفت که «مَا نَنْسَخْ مِنْ آیةٍ أَوْ نُنْسرِ هَا
نَأْتِ بِخَیرٍ مِ ْنهَا أَوْ مِ ْثلِهَا» 1این «خیرٍ منها» است.
و لذا «لَقَدْ خَلَقْنَا اْلِِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ» با شرحی که دارد و قبالً صحبت شرد
و مالحظه خواهید فرمود ،که شخص مراد نیست .این نس  ،این سنخ انسان اخیرر کره
از انسان اول آغاز میگردد و به انسان آخر الری یروم الردین انجرام مییابرد و بینهمرا
متوسطین ،این مجموعه ،از مجموعه انسانها قب بهترر اسرت .در روایرت دارد« :إِنََّ
اللَّهِ خَلَ َ اللَّهُ أَلْفَ أَلْفِ عَالَمٍ وَ أَلْفَ أَلْفِ آدَمَ وَ أَْنتَ فِي آخِرِهِمْ» 2الف الف برا تکثیر
است ،یعنی میلیون ،الف الف یعنی میلیون ،خداوند میلیون و بیشتر یا هرر چره ،آدم و
عالم خل کرده است «وَ أَْنتَ فِي آخِرِهِمْ» بر حسب روایات ،و مرا روایرات را تصردی
میکنیم ،نسبت به الف الف نه ،نسبت به اینکه قبالً نس ها انسرانی بودنرد کره اگرر
هم اآلن اکتشرافاتی اسرت ،مکتشرفین اکتشراف میکننرد کره یرک سردهایی از چنرد
میلیون سال قب  ،میگویند :بنابراین این انسان سابقه چنرد میلیرونی دارد ،میگروییم
خیر ،مشابهت است ،مطلبی نیست.
اگر یک کارخانه بلورساز بلور ساخت ،کارخانه تخریب شد و بلرورش از برین
رفت و کارخانه دیگر ساختند ،بلور ساختند حتمًا بایرد گفرت ایرن از همران اسرت؟
مشابه است .این انسان اخیر هم مشابه انسان اول است .شما اگر نس هایی به هیکر
انسان اکتشاف کردید برا میلیونها سال قب  ،این ا دو احتمال است :یک احتمرال
این است که این نس مو ود از همان است .دوم این است که خیر ،او منقررض شرده
است یا آنها منقرض شدهاند ،یکی هس از دیگی منقرض شدند بعد در مرحله اخیرره
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این انسان اخیر خل شده است ،چنانکه نصوصی از آیات شریفه بر این مطلب داللت
دارد.
«وَإِذْ قَالَ رَبََُّ» از خطاب به هیغمبر میفهمیم هیغمبر مخاطب است ،چرا مخاطرب
است؟ چرا مرن مخاطرب هسرتم؟ بررا اینکره مرن سرهم برزرگ دارم از ایرن خالقرت
ممتازها که نسبت به آدم صفی اهلل است .و لذا در این ا مالحظه بفرمایید ،آنچه را
که یادداشت کردیم به طور مختصر است و تفصریالً عررض مریکنیم ،و تبلروراتی هرم
احیانًا دارد.
«آیة یتیمة منقطعة النظیر في تصریح الخالفة األرضیة لهذا اإلنسران ،مهمرا تلمرح
لها و تلمع آیات أخرى في إشارات» 1آیرات خالفرت زیراد اسرت کره بحرث مریکنریم.
«یح لنا أن نجدّ السیر بهذه الیتیمة بك إمعان و إتقان» سیر را خیلی د و صریح
داشته باشیم .توقف نسبت به افکار و گفتهها و نوشتهها دیگران نداشته باشیم« .في
ك ّ لفظةٍ أو لمحةٍ ،و لكي نحص منهرا علرى معرفرةٍ منقطعرة النظیرر» واقعرًا منقطعرة
النظیر است .شما در تمام انظار که را ع به خالفت آدم است ،اکثررًا  99درصرد ،یرا
صد درصد مالحظه میکنید که خیر ،دکتر آنطور میگوید ،آخوند اینطور میگویرد،
فالن شخص اینطور میگوید ،که خیر این انسان مجال خدا است ،مظهر خدا است،
انشین خدا است .انشین خدا است ،الوهیت خدا در ارض که از برین نرفتره اسرت،
اگر الوهیت خدا «وَ هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلٰهٌ وَ فِي الْرأَرْضِ إِلٰرهٌ وَ هُروَ الْحَكریمُ الْعَلریمُ»

2

الوهیت خدا در زمین ،قبالً بوده است ،حاال هم هست ،بعدًا هرم خواهرد برود ،انسران
میخواهد چه کار کند؟ میخواهد کار خدایی در زمین بکند؟ یعنی الوهیرت خردا در
انسان نقش مییابد؟
«و إذ ترى ما هو المعطوف علیه هنا؟ ال نجد هنا معطوفًا علیه مذكورًا یناسبه»« 3و
إذ» قب از آن به هیچ ایی نمیتواند بخورد .نکته است .این واو عطرف اسرت دیگرر،
واو استیناف که نیست .یعنی خداوند چیزهایی در گروش قلرب رسرول فرمروده اسرت،
اینجا نیاورده است ،مطالب خاصه است .خداوند مطالب خاصها با رسول دارد ،گاه
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به صورت «كهیعص» 1بیان میکند ،گاه «فَأَوْحَى إِلَى عَبْردِهِ مَرا أَوْحَرى» 2ذکرر میکنرد،
گاهی میشود کره در گوشری اسرت کره اصرالً بره لفره هرم نیراورده اسرت .این را از
درگوشیهایی است که در گوش قلب رسرول ایرن وحری خراص محمرد (ص) شرده
است و به لفه هم نیامده است .آنقدر علو دارد و آنقدر الل و عظمت دارد که بره
لفه هم نیامده است ،آنکه میشده فعالً بیاید ،این است که مربروط بره کر انسرانها
است.
«و إذ ترى ما هو المعطوف علیه هنا؟ ال نجرد هنرا معطوفرًا علیره مرذكورًا یناسربه،
فلیكن سرًّا بین اللّه و رسوله غیر مذكور لنا ،حیث الخطاب هنا له (ص) ذاتیرًا ال لنرا»
خطاب شخصی است ««فاذكر» و «اذكر» إذ قال ربَ» اُذکر قبلی نیست ،لفره آن هرم
نیست ،ما نمیدانیم .اینکه ما میتوانیم بفهمیم هست ،این درست نیست که خداونرد
یک درگوشی با هیغمبرر دارد کره اگرر لفره آن را هرم بگویرد مرا نمیتروانیم بفهمریم.
بیاورد ،چه کند؟ کتاب ،کتاب بیان است ،اما آن درگوشیهایی که خداونرد برا رسرول
دارد و ما میتوانیم با ردّ سریر و تفکرر بفهمریم ،آنطرور کره عررض کرردیم در قررآن
شریف میآید .و لذا در قررآن شرریف بعضری از مطالرب کره اگرر لفره آن میآمرد مرا
نمیفهمیدیم یا به آن ا مال و اختصار نمیفهمیدیم ،خداوند «الم ،الر ،کهیعص» این
اشاره رمز است و هرگز خود ما معانی این الفاظ را متو ه نیستیم.
«إِذْ قررالَ رَبُّرََ لِ ْلمَالئِكَرةِ» و لمرراذا «ربررَ» ال «رَبِّ الْعررالَمِینَ»؟ علّرره ألن لرره الحرره
األعظم من هذه الخالفة ،فهو الخلیفة األعظم و اإلمام األقدم ،ابنٌ آلدم االوّل صورة و
أبوه سیرة و سریرة .و إني و إن كنت ابن آدم صورة فلي فیه معنى شاهد برأبوتي» ایرن
اب آدم است در اص  ،ولو ابن آدم است در سم ،اما أب آدم است در اص  .ولذلک
«كُ ْنتُ نَبِیًّا وَ آدَمُ بَیْنَ الْمَاءِ وَ الطِّینِ» 3این معنرا دارد« .كُنْرتُ نَبِیّرًا» فقرط در علرم خردا
نیست ،در علم خدا قب از اینکه آدم بین ماء و طین باشد ،قب از خلقرت کر عرالم،
خدا میدانست که این هیغمبر را هیغمبر آخر خواهد کرد ،این مطلبری دیگرر اسرت کره
بعدًا باید در بحث نبوت ختمیه صحبت کنیم.
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«قالَ رَبََُّ لِ ْلمَالئِكَةِ إِنِّي اعِ ف فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً» آیات دیگر هم هسرت« :إِذْ قرالَ
رَبََُّ لِ ْلمَالئِكَةِ إِنِّي خالِ ٌ بَشَرًا مِنْ طِینٍ» 1این ا خالفت نیست «مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمٍَِ
مَسْنُونٍ» 2خالفت نیست« .بشرًا من طین من صلصال من حمرٍِ مسرنون» ،هرو الخلیفرة
في األرض مهما اختلف هذا الخل عن ذلَ الجع ».

3

یک خل است ،یک ع است .یک خل ِ سم آدم است و روح او به عنوان روح
انسان ،و یک ع ِ خالفت است در این سم ،که زیباتر و در این روح که فاعلیرت و
قابلیتش بیشتر است از نظر ع ربانی ،چه ع تکوینی ،و چه ع تشریعی.
«حیث خل بشرًا من طین ثم ع إنسانا خلیفرة .ثرم تررى و مراذا تعنري الخلیفرة
عامة و ماذا هنا؟ إنها من الخلف :أن یاتي كائن خلف آخر ینوبه في كونه أو كیانره أو
صفاته و أفعاله» اگر اینها نباشد که خلیفه نیست .بچرها بررا انسران متولرد شرد و
مُرد ،میگویند انشین او آمد «في كونه» .یا بچها برا انسان متولد شرد ،یرک نفرر
دیگر نظیر او آمد ،خلیفه است ،نظیر او است ،یا کسی برود کرار میکررد ،از آن کرار
ساقط شد ،قرار شد که کسی دیگر به ا او این کار را انجام دهد ،هس قبلی بایرد
یا خودش برود یا صفاتش برود یا سقوط هیدا کند ،بر خدا که این مطالب نیست.
«و كأنه هو بعده» 4خلیفه مث مستخلفٌعنه است منتها در مثلثی .یا خلیفه بهتر از
مستخلفٌعنه است ،یا هایینتر است ،یا برابر اسرت .این را بهترر اسرت ،بهترر اسرت بره
حساب آنچه که در خود آیه دارد.
«مهما اختلفا في در ات ،فال بد إذا من مشاركة بینهما تهمّه الخالفة» در این سه
ضلع ،مشارکةفمایی ،یا ذاتًا ،یا صفاتًا ،یا افعاالً ،یا دو یا هر سه ،کم یا بیشتر یا مساو ،
مشارکةفمایی و مشابهةفمایی در کار باید باشد .بین خل و خال مشابهت اصالً و ود
ندارد در هیچ بعد از ابعاد.
«و تاء الخلیفة للمبالغة ،أنه یتابع» دنبال میکند «ما للمستخلف عنره بجردٍّ برال و
عزمٍ فارغ ،او یزید عنه كما هنا» مثالً «یَا دَاوُدُ إِنَّرا َعَلْنَراكَ خَلِیفَرةً فِري الْرأَرْضِ» 5داود
بزرگتر از یِسّی است .هیغمبر بزرگوار خلیفه عیسی است ،بزرگتر از او است ،اما بعضی
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از خلیفهها کمتر هستند .شما امام ماعت هستید ،حاال وقت ندارید ،مرری

هسرتید

یا ایی رفتید ،کسی را که رتبه دوم است ،میگذارید ،این هایینتر است .یا کسری کره
برابر شما است ،در هر سه بعرد خالفرت اسرت ،منتهرا در رات خالفرت ،مرثالً هیغمبرر
بزرگوار که مأموریرت دارد «أَنِ اتَّبِرعْ مِلَّرةَ إِبْررَاهِیمَ حَنِیفرًا» 1یعنری چره؟ هیغمبرر طریر
ابراهیم را تبعیت کند ،یعنی همان ابراهیموار باشد؟ نخیر ،یا محمدوار است که براالتر
از ابراهیموار و نوحوار و موسیوار و عیسیوار است .این اتباع به این معنرا اسرت کره
همان راه را به اندازه او بروید؟ نخیر .بیشتر از او ،کمتر از او.
«بجدٍّ برال و عرزمٍ فرارغ ،او یزیرد عنره كمرا هنرا» ایرن آدم «یزیرد عمّرن سرلف مرن
النّسررنا » «أو یررنقص او یسرراوي كمررا فرري غیرهررا ،علررى اشررتراك ذلررَ المثلررث مررن
الخلفاء» 2اشتراک در اص خالفت است.
«في المجانسة مع المستخلف عنه كونًا و كیانًا قضیة الخالفة في حقها و حاقّهرا»
حاقش و ود است ،حقش در مقاب باط است« .فه إنّ هذا اإلنسران -إذا -خلیفرة
اللّه؟ أن یخلف اللّه في ألوهیته في أرضه ،كأنه غائبٌ عن األرض ،فاإلنسان لره خلیفرة
و نائب في األرض؟ واب« :وَ هُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَ فِي الْأَرْضِ إِلهٌ» 3آیرا الوهیرت
خداوند در ارض معط شد؟ از بین رفت که ایرن انسران در ارض خلیفره خردا شرود؟
«إِنِّي اعِ ف فِي الْأَرْضِ خَلیفَةً».
«فلما ذا الخالفة في األرض؟ و له الحكم في األرض كما في السماء ،و لیس الرس
إلّا مبلغین عن اللّه» رس که خلفاءاهلل نیستند ،مبلغرین عرن اهلل هسرتند« .ال خلفراء أو
وكالء أو نواب عن اللّه! فلما ذا الخالفرة فري األرض؟ و لرو أنهرا الخالفرة اإللهیرة فري
األرض لكانت المالئكة المخاطبون هنا أحرى» آن بُعد اول بود که خود ما میفهمیم.
بعد دوم فهم مالئکه ،بعد سوم فهم رسول اهلل ،این بعد دوم است« .و لو أنهرا الخالفرة
اإللهیة في األرض لكانت المالئكة المخاطبون هنرا أحررى أن ینهموهرا» آقرا دکترر،
آقا عالم ،شما از مالئکه بهتر فهمیدید؟ کرار بره محرال برودن آن نرداریم ،ممکرن،
ولی از مالئکه بهتر فهمیدید ،شما که میگویید خالفت از خدا است؟
«فلما ذا السؤال او االعتراض« :أَ تَجْعَ ُ فِیها مَنْ یُفْسِدُ فِیها وَ یَسْفَُِ الدِّماءَ»» نمی-
گوییم اعتراض ،میگوییم سؤال« .فه إن خلیفة اللّه» البته نفسه «في فهم مالئكة اللّه
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یفسدون و یسفكون؟! و هم أنوار عارفون ،ال یتهمون الررب فیمرا یخفرى ،فكیرف فیمرا
یجلو» کسی که نمیداند خدا را متهم میکند که اه هستی .کسی که میداند چه؟
کسی که میداند خدا گفته «خلیفتی» ،اگر خلیفتی گفته این یجلی است ،چطرور ایرن
را متهم میکند که «أَ تَجْعَ ُ فِیها»؟ روایت« :مَا عَلِمَ الْمَلَائِكَرةُ» در تفسریر برهران لرد
اول صفحه  .74صفحه بعد است« :الْعَیَّاشِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
(ع) مَا عَلِمَ اْلمَلَائِكَةُ بِقَوْلِهِمْ «أَ تَجْعَ ُ فِیها »...لَوْ لَا أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا رَأَوْا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَ
یَسْفَُِ الدِّمَاءَ» باید قبالً دیده باشند.
«فالخلیفة هنا إنسان یخلف إنسانا مضى ام من ذا» 1این «مضی أم من ذا» دو معنا
است :یکری «مضری» منقررض شردند ،یرا نره ،منقررض نشردند ،خردا آنهرا را از مقرام
انداخته است ،عزل کرده است ،یا باید مستخلفٌعنه از بین برود ،یا این که مستخلفٌ-
عنه اگر هم باشد عزل بشود« .أم من ذا» را به حساب کلی عرض میکنیم« .مضی» به
حساب شخصی است« .مضی» که میدانیم آنها رفتند ،ولی به حسراب کلری ممکرن
است که کسی انشین کسی شود و مستخلفٌعنه مو ود باشد .فعالً نمیتواند ،فعرالً
معزول است.
«ال أنه یخلف اللّه و سبحانه اللّه أن یخلفه انسان ام من ذا .ال نجرد تصرریحةً و ال
إشارةً قرآنیة على خالفة اللّه هذه» تا محتاج به تأوی بشویم .در قررآن تأویر نردارد،
البته تأویلی که ما میگوییم ،نه اشارها نه تصریحی ،هیچ چیز در کتاب نرداریم کره
خداوند بگوید« :خلیفه من» حتی «خلیفة اهلل» هم در قرآن ندارد ،اگر هم داشت می-
گوییم «خلیفةف َعَلَه اهلل خلف من سلف» .ولی نداریم.
«اللّهم إلّا ان یجع اللّه إنسانًا خلیفة عن سالفه ،فقد یسمّى خلیفة اللّه و ال تعنري
أنه یخلف اللّه و معاذ اللّه ،و انما الذي نصبه اللّه نائبًا یخلف مثیله في منصربه ،نبروة
3 2

أو إمامة أم ماذا« :یا داوُدُ إِنَّا َعَلْناكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّا ِ بِاْلحَ ِّ» ».

این برا خالفت نبوتی ،دوم خالفت کلی «وَ هُوَ الَّرذِي َعَلَكُرمْ خَالئِرفَ الْرأَرْضِ»
خالئ غلط است .این «هُوَ الَّذِي َعَلَكُمْ خَالئِفَ الْأَرْضِ» دو بعد دارد :یک بعد آنکه
«کُم» این نس اخیر بجمعیته ،گاه نس اخیر بشخصه اسرت ،آدم ،یرا حروا ،گراه نسر
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اخیر بجمعیته ،از آدم تا الی یوم القیامة ،این «کُم» ،ایرن «کُرم» « َعَلَكُرمْ خَالئِرفَ» دو
بعد دارد:
 -1این مجموعه انسانها اخیر انشین هستند از انسانها منقرض شده.
 -2این مجموعه بعضری از بعضری انشرین هسرتند «لکر ِّ قررنٍ» هرر سردها کره
میرود تقریبًا ک آنهایی که بودند رفتند ،بعد اوالد آنها میآیند کره ایرن انشرین
او ،در کون است ،در کیان است ،در هر چه هست ،این ا تمرام ایرن مراحر ثرال را
میگیرد .مجموعه ،خلیفه گذشته ،چنانکه آنها رفتند ،مجموعه بعضی انشین بع
در اص و ود ،بعضی انشین بع

در مقامات و کارهایی که دارند.

«أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَكْشِفُ السُّوءَ وَ یَجْعَلُكُرمْ خُلَفراءَ الْرأَرْضِ» 1این را
چیز دیگر است .ما در حال اضطرار هستیم در غیبت کبرا ولی امر (عج) ،واقعرًا از
ک

هات در حال اضطرار هستیم و ما باید دعا کنیم که خداوند ولی امر را برساند،

ما را اصالح بفرماید ،صالح بشویم تا راه ظهور مهد (عج) شوسه بشرود و حضررت
تشریف بیاورند که شرایط سلبی دارد و شرایط ایجابی.
«أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَكْشِفُ السُّوءَ وَ یَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ» اینها چه
کسانی هستند؟ نمونه بارز آن حضرت ولری امرر (عرج) اسرت کره ایرن خلیفرة االرض
است بقولٍ مطل  ،یعنی چه؟ «خلیفة کافة الرس و النبیین و خلیفة کافة االئمة (ع)».
این نمونه همه است .و لذا در روایات دارد که وقتی ولی امرر (عرج) ظهرور فرمودنرد،
شما میتوانید به ایشان که سالم کنید بگوییرد «السرَّ لَامُ عَلَیْرََ یَرا آدَمُ» درسرت اسرت،
نمونه بارز آدم است و غیره« .السَّلَامُ عَلَیََْ یَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّرهِ» درسرت اسرت« ،یرا
علی» درست است« ،یا فاطمرة» درسرت اسرت .ائمره ،ایرن حسراب دارد .یعنری ایشران
مجال همه است .البته بشر و خل  ،مجرال خردا نیسرت ،آن یرک مطلرب عرفرانی و
خرفانی است ،آن حساب دیگر است ،ولکن ،در آن روایتی که دارد که «أَوَّلُنَا مُحَمَّدٌ
وَ آخِرُنَا مُحَمَّدٌ وَ أَوْسَطُنَا مُحَمَّدٌ وَ كُلُّنَا مُحَمَّدٌ» 2سم نه ،روح مشابه است ،ولو نقطره
أولی روح محمد بن عبداهلل (ص) است و نقاط بعد انتقالی است ،انتقالی است ،نه در
ک ابعاد روح محمد ،بلکه در بعد عصمت علیا و طهرارت علیرا و عمر  ،امرا در بعرد
اخذ وحی که در انحصار آن حضرت داریم.
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 [سؤال] واب شما این است که «کُم» فرد نیست «کُم» مع است ،درست است حضرتمهد (عج) که تشریف میآورند ،ما چند خالفت داریم .آخر کالم را همین را قطرع
میکنیم .یک خالفت اولی است که مربوط به ولی امر (عج) است ،انشین ک نبیین
و ک ائمه (ع) است ،خالفت مطلقه اولی است .بعد یک ر عت خاص الخاص داریم
که رسول اهلل و ائمه و رس ر عت میکننرد .رسر اصرلی کره اولروالعزم مرن الرسر
هستند ،اینها خالفة االرض کلی دارند ،ائمه هم یکی هرس از دیگرر خالفرة االرض
کلی دارند ،ظاهرًا قیامت به خالفرة االرض امرام یرازدهم خرتم میگرردد؛ چرون امرام
دوازدهم اولین فرد هستند که خالفت کلی را دارند .این یک بعد.
بُعد دوم انبیایی که اینها ر عرت مریکننرد و اسرتانداران مملکرت ههنراور مهرد
(عج) هستند ،کما اینکه در کتب انبیاء هم هست .ا داود! تو برر مقرام خرود بایسرت
آن هنگام که ابن االنسان خواهد آمد .در کتب انبیاء هست ،ظاهرًا کتاب دانیال است.
ابن االنسان خواهد آم،د تو بر مسند والیت خرواهی برود .ایرن  313نفرر کره اصرحاب
األلویرره ولرری امررر (عررج) هسررتند ،چررون لرواء در لغررت عربرری دو معنررا دارد :یررک لرواء
استاندار است ،و یک لواء فرمانده لشکر ،هر دو معنا را دارد .یعنی  313استان تمرام
کشور و ودْ در بعد تکلیف تشکی خواهد شد ،و هر یک فررد از ایرن  313نفرر دارا
دو عنوان هستند ،در این دولت مهدو (عج) ،یکی استاندار هسرتند و دیگرر مملکرت
در کار نیست ،استان است ،استان آلمان ،اسرتان آمریکرا ،اسرتان ایرران ،اسرتان عررا ،
استان است .استاندار هستند و فرمانده یش هستند .این هم یک بعد «کُم» ،هس «کُم»
چند ابعاد دارد ،افراد هستند ،منتها در ات و مراح دارد.
بعد دیگر «کُم» آن ده هزار نفر که «فَِِذَا كَمَر َ لَرهُ الْعَقْردُ وَ هُروَ عَشرَ رَةُ آلَرافِ رَ ُر ٍ
خَرَجَ بِِِ ْذنِ اللَّهِ» 1ده هزار نفر ،سرباز حاضرِ زیر هرچم مهدو (عج) هستند که هر یک
نفر از آنها به اندازه ده هزار مرد نگی قدرت قلب دارند ،نه قدرت سمی ظراهر
و شجاعت فقط ،بلکه قدرت ایمانی .اینها هم «کُم» هستند .برا اینکره کسرانی کره
اعضا دولت مهرد (عرج) هسرتند اینهرا فرمانردهی دارنرد .فرمانرده کر بسرم اهلل،
معاونین بسم اهلل ،کسانی که اص ها و ریشهها فرمانردهی کر قروا مهرد (عرج)
هسررتند بسررم اهلل .و لررذا فقررط ایررن ده هررزار نفررر نیسررت ،کسررانی هسررتند کرره ر عررت
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باإلستدعاء میکنند ،انشاءاهلل ما هم از آنها خواهیم بود .کسرانی کره ر عرت بردون
استدعاء میکنند که «مَنْ مَحَ َ الِِْیمَانَ مَحْضًا» 1باشند در بعد ایمان« ،وَ مَرنْ مَحَر َ
الْكُفْرَ مَحْضًا» باشند در بعرد کفرر ،و بینهمرا کسرانی هسرتند کره نره «مَحَر َ الِِْیمَرانَ
مَحْضًا» هستند و نه «مَحَ َ الْكُفْرَ مَحْضًا» هستند ،کره ر عرت باالسرتدعاء مریکننرد،
اینها هم فرماندهی دارند .در دولت مهد (عج) کسانی که ابرزار ایرن دولرت کریمره
ُضرطَرَّ إِذا دَعراهُ وَ یَكْشرِ فُ
هستند ،اینها خلفاء االرض هسرتند و لرذا «أَمَّرنْ یُجِیربُ اْلم ْ
السُّوءَ وَ یَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ».
وقت ما تمام است ،اما این مله را عرض کنیم که یک مقدار حروا

مرا مرع

بشود که اگر مقاماتی هیدا کردیم ،ماد یا معنو  ،خود را نبازیم ،در روایت دارد کره
هیغمبر بزرگوار این آیه را میخواندند و امیرالمرؤمنین گروش مریداد .عررض کررد :یرا
رسررول اهلل مررثالً چرره کسرری؟ فرمررود مررثالً تررو .رسررول اهلل خلیفررة األرض بودنررد.
امیرالمؤمنین غش کرد و افتاد ،بیهوش شد .بعد که به هوش آمد ،هیغمبر فرمود :چرا تو
اینطور شد ؟ عرض کرد :میترسم که اگرر خلیفرة االرض بشروم خرودم را گرم کرنم،
فرمود نه ،خدا به تو کمک میکند .این دو بعد است ،خدا به تو کمک میکنرد ،بری-
حساب نیست که من و منها و ما و ماها معاذاهلل وقتی که یک مقامی هیدا میکنریم،
خودمان را گم میکنیم ،خدا را گم میکنیم ،هیغمبر را گم میکنیم ،شرف را ،انسانیت
را ،هر چه هست گم میکنیم و مث یک انسانی کره لباسری از یرخ هوشریده اسرت ،در
مقاب تنور قرار میگیریم و آب میشود« .عَصَمَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاكُمْ مِنَ الزَّلَ ِ وَ مِنَ الْخَطَأ».
«اللَّهُمَّ اشْرَحْ صُدُورَنَا بِنُورِ الْعِلْمِ و الِِْیمَانِ وَ مَعَرارِفِ الْقُررْآنِ الْعَظِریمِ وَ وَفِّقْنَرا لِمَرا
تُحِبُّهُ وَ تَرْضَاهُ وَ َنِّبْنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ».
«وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ».
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