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 رسالت )اثبات عدم خلیفة اهلل بودن انسان(
 

 

 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

هرا دارا  این ،در آیات دیگرر 1«اْلأَرْضِ فِي خَالئِفَ»و  ،در آیه مورد بحث «یفةًلِخَ»

و تقسیم و  سبرمنتها در احتماالت وقتی که  ،نظر احتمال فقط از .چند احتمال است

و بعضی از احتماالت ممکن و غیر  ،بعضی از احتماالت ممتنع است ،کنیمبررسی می

 .و بعضی از احتماالت واقع است ،واقع است

إِنِّری  َاعِر ف فِری اْلرأَرْضِ » ع برهشرود در ایرن احتمراالتی کره را رمثلثی ترسیم می

إِْذ قَالَ رَبُّرََ  وَ»ما در این آیه مبارکه  .و مثلث  هات ،مربع احتماالت .ستا 2«خَلِیفَةً

 ایم:طور شروع کردهاین ، لد اول 279صفحه « لِْلمَلَائِكَةِ إِنِّی  َاعِ ف فِی اْلأَرْضِ خَلِیفَةً

سائر . »«األرض في أنساله سائر بعد -السامي -اإلنسان هذا موقف نتبیّ اربع آیات»

هرا قبر  از ایرن انسران اخیرر، شده انسانها  گذشته منقرضنس  «:األرض في أنساله

ایرن نسر   ،بعًا به حساب افرراد بسریار ممترازطو کلی و  عبرگزیده به عنوان نو انسان

 .است کبر  ةاخیر است که متص  به یوم القیام

 فقرط هرو كأنره األرض فري مرا لره خلر  مرا بعد األرض، في خلیفة اللّه  عله أن»

 ؟سرتا چره کسری «مکُر» 3«هُوَ الَّذِي خَلَ َ لَكُمْ مَا فِري اْلرأَرْضِ  َمِیعرًا» «األرض نسانإ
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عرد کره در بُ ،ند الی یوم القیامة الکبر هست همین مکلفین زمان نزول این آیات «مکُ»

هرا  گذشرته کره انسرانبرا این. و در ابعاد دیگرر سرایر مکلفرین ،ها هستندانسان ،اول

هرا کرار  آن هبر «لکرم»امرا  ،نرداهاین آیات مکلف برود صر حسب نشده نیز بمنقرض

شرود و افرراد  سرر سرفره ا  کره ههرن میمثر  سرفره ،ها چیز  نیستندکانّ آن ،ندارد

افراد ممتاز اصلی هستند که صحیح است گفته شود سفره بررا  شرما  یکاما  ،هستند

مقارن است یا بعد است  حاشیه یا .بقیه در حاشیه هستند ،شده است گستردهچند نفر 

 ،انداند و مکلرف بودنرد و منقررض شردهخلر  شرده هایی که قربالًانسان ،یا قب  است

بعد ما خل  له ما فری ». ها  اصلی هستند که نس  اخیر استها در حاشیه انساناین

 .279صفحه «. االرض کانّه هو فقد انسان االرض

  هران معرفتی که انسانآ« األرض فةخال بها یعالج التي المعرفة أعطاه أن بعد و»

کره ایرن معرفرت ا اینالّر ،به اندازه معرفت انسران نسر  اخیرر نیسرت ،اندگذشته داشته

به مرحلره ثبروت و  ،اندانسان نس  اخیر در بعضی از افراد ممتاز با در اتی که داشته

 انشرینی « األرض خالفة بها یعالج التي المعرفة أعطاه أن بعد و». اثبات رسیده است

 .ها  گذشتهاین  هان را بعد از نس 

 اإلنسراني صرراطه یترابع بر  هداه، عن یفرط و هواه یتبع و األرض إلى یخلد لئال»

خالفت اهلل به این معنا که خالفت یعنی  امنته« اللّه خالفة نفسه في فیحق  اللّه، الى

و  خرال بت بره ااخیر را نسبت به معارف انسانی و نسر س انسان برگزیده است این ن

 .نه نسبت به خود ،این برگزیدگی نسبت به گذشتگان است و اعمال انسانی، عقاید

ه چرنره آن «الصردر انشراح و البصیرة بعین السامیة، الخالفة هذه مع ردحًا فلنعش»

بلکره برا انشرراح صردر و عرین بصریرت مرا  ،را هیرو  کنیم اند آناند و نوشتهکه گفته

  دارد. ییاخیر چه معنا انسانِبنگریم که خالفت این 

 

  ]سؤال[ -

یعنری در « االستشرراف ومضرات فري» .یرک بخشری از زمران ؛قسمًا ردحًا یعنی -

 علرى مطّلعرین» .بلنرد کرردن و نگریسرتن یعنری سرر رافاستشر  هانورها و درخشرش

طرالل إ «األعلرى سراحته علرى مطّلعرین». «العلیا المشیة إلى متطلعین األعلى، ساحته

نره تنهرا نسربت بره  ،باال برویم و سراحت اعرال  ایرن انسران اخیرر را ،ال رفتنیعنی با

 إلى متطلعین» .بلکه نسبت به ک  کائنات تو ه کنیم ،ها  منقرض شده گذشتهانسان

نسبت به  و تکلیفًا ا  ربانیه که تحق  هیدا کرده است تکوینًایلعمشیت « العلیا المشیة
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نِ » تو ه بشویم کهما مطلع بشویم و م ،این انسان اخیر انَ فِري أَحْسرَ لَقَدْ خَلَْقنَرا اْلِِْنسرَ

سرم اسرت و در روح احسن تقرویم در   ،این انسان که در احسن تقویم است 1«تَْقوِیمٍ

 ،نسربت بره کر  کائنرات در مثلرث زمران ،مطل  قولٍاست ب هانیدر رحمات ربو است 

 .در ک  کائنات ،گذشته و اکنون و آینده

إِْذ  وَ»انی اسرت  عر  ربر ،چرون  عر  «ربانیًا الخلیفة فلیكن ربانيٌّ الجع  حیث»

ی که در ضمن باالترین مراح  ربان ع   ؟یربانآن هم چه  ع  « قَالَ رَبََُّ لِْلمَلَائِكَةِ

خداونرد آدم را آفریرده طرور این .اسرت (ص)که در اختصاص محمرد دارد ربوبیت را 

ها و هررا و حسررندد محمردها و علیگررر ئاسرت کرره از او متسررل  گرردد و از او منتشرر

و  هیره و تربیتری حر  سربحانربانت ها کره براالترین مشریها و نوحهیمها و ابراحسین

 .است )ص(تعالی در محمد و محمدین 

ولو در  ،ث  بودخدا بود مِخود اگر خلیفه  ،ثالًنه مِ 2«لربوبیته آیة للرب أعلى مثالً»

 مرثالً ال لربوبیته، آیة للرب أعلى مثال» نولک ،یا چه اسماءیا  صفاتبخشی از  هات 

اوالً « إِْذ قَالَ رَبََُّ لِْلمَلَائِكَرةِ إِنِّری  َاعِر ف فِری اْلرأَرْضِ خَلِیفَرةً وَ»سبحانه  سبحانه ینوبه

یک مخاطرب کره  ، ا دو مخاطب استاین ثانیًا ،صحبت کردیم که قبالً «رَبََُّ»فرمود 

 .فکرر بکنریمدرسرت باید ما و  این حساب هس ر ،)ص( مخاطب اول است رسول اهلل

که بتوانیم آنچه  )ص( قدر نزدیک کنیم و نزدیک کنیم به فکر خاتم النبیینخود را آن

در راه  ،نره منحررف از فهرم او باشریم ،بفهمیم و در راه فهم او باشیم ،را که او فهمید

ن خطرراب از ایررا  )ص( ا  فهرم رسررول اهللعلیررولرو کرران آن مرحلره  ،فهرم او باشرریم

 .اسرت 3«لِلنَّرا ِ بَیرانٌ»چرون قررآن  ؛یمتوانیم در راه فهم او باشاما می .دریافت نکنیم

در در رات  ،درست است آیاتش از نظر به دست آوردن مرادات ح  سبحانه و تعرالی

 ،و بعضری بیشرتر ،بعضی کرم ،بعضی تفکر زیاد الزم دارد ،این مرادات گوناگون است

 .است )ص( چون مخاطب رسول اهلل ؛ر استعد بیشت ا در بُاما این

هرم فهرم رسرول اهلل و فکنیم از هرس مرا تبعیرت مری ،مخاطب دوم مالئکره هسرتند

 ،خرود نفهمیردیم کره ایرن خالفرت یردفررض کن .مالئکه و اگرر خرود چیرز  نفهمردیم

برود کره هم اگر  ،که نیست «خلیفتی»« إِنِّی  َاعِ ف فِی اْلأَرْضِ خَلِیفَةً» ؟چیست خالفتِ
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کره خداونرد  ؟خالفرت از کیسرت ،آیا این خالفرت .میکنعرض می ،این معنا را داشتیم

 ؟ایرن خالفرت از کیسرت ، ع  کرد این خالفت را در این آدم و نسلش الی یوم الدین

یا خالفرت عرن  ،ی  استحیا خالفت عن اهلل است که زاویه مست :چهار احتمال است

ممکرن  اصرالً ،اسرت ةفری المصرلح هیلحست که زاویه ممکنه مستاالجن و المالئکه 

یه ممکنره واقعره اسرت کره ویا زاویه سوم است که زا ،شود انجام دادولکن نمی ،است

 .ها  گذشته استخالفت این انسان اخیر از انسان

که بعرد اول برا  این ،فهمیمفهمیم که بله میما یا خود چیز  می ،اگر هم  ااین

 .و بعرد چهرارم مثبرت اسرت ،سوم نیز منفی اسرت بعد دوم و ،به طور کلی منفی است

توانرد و رود  نمیالمکنفهمیم که هیچ مکنیم میوقتی ما دقت می .فهمیماین را می

 ،خلیفه عن اهلل باشد در هیچ بعد  از ابعاد مثلث در مثلث در صفات و ذات و افعرال

 .که ما شرح دادیم

 خَلَْقنَراهُ مِرنْ قَبْر ُ مِرنْ نَرارِ وَ اْلجَرانَّ»شرود باشرد چرون خلیفه عن الجرن هرم نمی

هرم هسرتند  بعدًا ،نداهزمان خلقت این انسان اخیر هم بود ،بودند  ن قبالً 1،«السَّمُومِ

از برین برونرد کره ایرن  ن باید  ؟استا هس خالفت به چه معن .الی یوم الدین هستند

ترا  ،وندشر عرزولاز آن کرار م ،نرداهکرردیا کار  که  رن می ،ها باشدانسان خلیفه آن

که مرا این-خلیفة المالئکه هم نیستند  .هس این هیچ و هیچ .خلیفه شود هاآن انسان

 2.«ر بعضه بعضًاالقرآن یفسّ»که  -توانیم بفهمیممی

  که فرمودید ذاتًا ممکن است؟این -

امررا در  ،ممکرن اسرت خلر  ،مررثالً عنقرامثر   ،ممکرن اسرت ولکرن واقررع نیسرت -

در مصلحت واقرع  اشد،ب ا اگر هم زمینه ،ها ممکن استعضیب .مصلحت واقع نیست

هرا برا  آن هس چطور خلیفه ،وقتی که خود  ن و ود دارند ،اما زمینه نیست ،است

 .هاآن در اص  و ودشان و نه در کارها نه  ؟باشد

ونَ مُْطمَئِنِّر»و اما نسبت به مالئکه  ینَ لَنَزَّْلنَرا قُْ  لَروْ كَرانَ فِري اْلرأَرْضِ مَالَئِكَرةف یَمْشرُ

یک بعد این است که  : انشین فرشتگان دو بعد دارد 3«عَلَیْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُوالً

 ،ارضری باشرد عنره هرمسرتخلفبایرد م ،دهردخداوند خلیفه قررار می ،که در ارضاین

                                                           

 .27. حجر، آیه 1
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ی بایرد در افعال مالئکر ،دوم  انشین مالئکه«. لَوْ كَانَ»بله  ،مالئکه که ارضی نیستند

هرا اند کره ایرن انسران اخیرر  انشرین آنشرده زلمنع خود مگر مالئکه از افعال ،باشد

 ؛امکان نردارد اما واقعًا ،ذاتًا درست ،هس این هم ذاتًا صحیح ؟باشد در افعال مالئکی

این هرم  ،دهدو ود دارد و کارها  خود را انجام می ،و ود دارد عنهستخلفٌچون م

 .مرحله دوم و سوم

 انشرین  ،که این مرحله ممکن و واقع است که این خلیفره ماندمی له چهارممرح

 ،فهمیمایرن را مرا مری .شرودمی «نسنا »ها تعبیر به ها  گذشته است که از آنانسان

فهمیم و از مرا از فهرم رسرول مری ،نفهمیردیمما ها را اگر این ،فهمیمکنیم میفکر می

 ،«إِنِّی  َاعِر ف فِری اْلرأَرْضِ»آیا مالئکه از  ؟یدندمالئکه چه فهم ،فهمیمفهم مالئکه می

آیرا فهمیدنرد کره  ،این مالئکه که مخاطب بودند ؟یا نهبفهمد مخاطب باید خطاب را 

 ،اگرر نفهمیدنرد کره خرود ایرن خطراب ؟یا نفهمیدنرد ؟کیست ۀخلیف ،«خلیفةً»مراد از 

اگرر  دیم.خرود نفهمیر اگر، گیریمها ما کمک میاز فهم آن .فهمیدندهس  .نفهمی است

گیرریم و از از فهم مالئکه کمرک می ا اینگونه که عرض کردم نفهمیدیم ما خود آن

و  ،سرتاعد اول خطراب مالئکره اما بُ ،گیریمه کمک میمالئک فهم رسول اهلل باالتر از

خدا « رْضِ خَلِیفَةًوَإِْذ قَالَ رَبََُّ لِْلمَلَائِكَةِ إِنِّی  َاعِ ف فِی اْلأَ»بعد دوم خطاب رسول اهلل 

 .برا  رسول« إِنِّی  َاعِ ف فِی اْلأَرْضِ خَلِیفَةً»که این کند از مالئکه خطابِنق  می

عد بُ .کردیممختصر عرض  ،گونه که فهمیدیمعد اول آنبُ ،فهم ما سه بعد  شدهس 

 حراال بعرد .بعراد اسرتالا أقرو و بعد سوم از فهم رسرول اهلل کره  ،دوم از فهم مالئکه

ن شرریف معصروم هسرتند و آاین مالئکه که در قرر :الؤس .وسط که فهم مالئکه است

معصروم هسرتند و  .یمبایرد صرحبت کنر داریم که بعدًا  آیات زیاد ،کنندعصیان نمی

معصرومین نسربت بره حر   رفرتمعرفت بره رب دارنرد و مع عًاطبو  ،کنندعصیان نمی

شرود نسربت بره ایرن آیرا می ،اسرتاز معرفت غیرر معصرومین براالتر  ی،تعال ه وسبحان

بره مالئکره  ندارنرد، معرفتری رامعرفتی که فسّا  از مسلمین هم آن بیمالئکه یک بی

« ضِ خَلِیفَرةًإِنِّری  َاعِر ف فِری اْلرأَرْ»اگر ما نسبت بردهیم کره مالئکره از  .نه ؟نسبت داد

دُ فِیهَرا وَ تَجْعَ ُ فِیهَا مَرنْ قَالُوا أَ»هس  ،ستا خود خدا ۀفهمیدند که خلیف فَُِ  یْفسرِ یسرْ

سرابقه  ،که اگر مالئکه سرابقه سرفک دمراء نداشرتند ، ا داریمروایت هم این 1«الدِّمَاءَ

  .نداریم حاال کار  به روایت فعالً ؟چرا این حرف را زدند ،فساد نداشتندإ

                                                           

 .30. بقره، آیه 1
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فَُِ الردِّمَا تَجْعَ ُ فِیهَا مَنْ یْفسِدُ فِیهَا وَ قَالُوا أَ»که خود این آیرا معقرول اسرت « ءَیسرْ

فهمیدنررد کرره « إِنِّرری  َاعِرر ف فِرری اْلررأَرْضِ خَلِیفَررةً»ولررو یررک در هررزاران کرره مالئکرره از 

برر فررض  را کرار  نرداریم.اسرتحاله  ،فرض امکان برحاال ،  انشین خودم «خلیفتی»

اسماء  ال  انشینی داشته باشد مج ،ا  داشته باشدکه ممکن است خداوند نمونهاین

از افعرال او  ،از اسماء او ،از صفات او ،از ذات او ر!خالفت این است دیگ عنیم ،باشد

 ؟آوردیرت سرفک دمراء مریربانها  آیا این نمونه ،کم یا زیاد ،هایی داشته باشدنمونه

 ،«لیفرةًخَ»امرا  ،تر از مالئکرهیا هایین ،مث  مالئکه ؟آوردیا عصمت می ؟آوردافساد می

 ،تاسر یمجل ،یعنی  انشین خود قرار بدهد ،قرار بدهدکسی که خداوند خلیفه خود 

طور فکر کنرد کره  ا هیچ احمقی ممکن است اینآیا در این .نمونه است ،ر استهمظ

قدر یناخدا را  ؟، بیاور و فساد کنندخواهی یک اشخاصی را که خونریز  مییا، خدا

 ؟تمام مصالح در خود خدا  مع استکه  ا هنشناخت

که سفک دمراء یعنری  قرار بدهدبرا  خودش  انشین بخواهد ل اگر بر فرض محا

 1«نُقَردِّ ُ لَرََ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ وَ»د عوقت ب آن ه؟افساد فی االرض یعنی چ ه؟چ

عرد اول در ایرن بُ .خواهد بگوید ما مالئکه خلیفه تو نیستیممی ؟خواهد بگویدمی هچ

 ا مالئکه هستند این ،استا و خلیفه خود خد اگر مراد  انشین ،کنیمداریم بحث می

 .«إِنِّی  َاعِ ف فِی اْلأَرْضِ خَلِیفَةً»و این انسانی که 

خالفرت از خرود  ،اهلل ندارنرد ةها خالفررا  مقام عصمت هستند اینمالئکه که دا

اهلل بره  ةاگر خود این مالئکه خالف شد.که تحصی  حاص  میچون اگر داشتند  ؛خدا

 ا عرن اهللمّةف خالف ،اگر به آن معنا ،گویند و غلط است و محال استکه میآن معنایی 

هس چرا خردا  ،دهستن معصوم ،کنندافساد نمی ،کنندها که سفک دما نمیاین داشتند،

معلوم است که این کسی که خداوند خلیفه  ،ها را واگذاشته است و خلیفه دیگر این

خالفرت  ایرن یرا ،اگرر خالفرت هسرت ،انردازددهد یا مالئکه را از خالفت میقرار می

دُ فِیهَرا وَ قَالُوا أَ»گویند که هس چطور مالئکه می .باالتر  است  تَجْعَر ُ فِیهَرا مَرنْ یْفسرِ

 ؟«نُقَدِّ ُ لَََ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ یسْفَُِ الدِّمَاءَ وَ

قدر معاذاهلل مالئکه آن ،تخطئه کنیم یا فهم مالئکه را :شتر نداریمهس دو راه ما بی

هرا فهمیدنرد کره این «یفرةًلِخَ»ایمان و تاریرک و کرودن بودنرد کره از ایرن فهم و بیان

                                                           

 . همان. 1
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 انشرین بررا  خرودت  خردایا، کره دهند، مع ذلک نسبت میاست  انشین خود خدا

  ؟ چند اشکال دارد:که سفک دماء ؟دهیقرار می

آن  ،کنرد انشین خدا که خدایی کار می ،کندکه سفک دماء نمیخدا نشین  ا -1

غیرره. خداگونه و  ،غلط استهم که این  ،خداگونه ،الگو  خدایی ،دنکنتعبیر  که می

تَجْعَ ُ  أَ»گویید که شما چرا می ،خلیفه خدا که خداگونه است ،مالئکهاست،  چنیناین

 ؟«َُ الدِّمَاءَیسْفِ فِیهَا مَنْ یْفسِدُ فِیهَا وَ

 ،قردر مالئکرهنآ ،کره بعرد دوم اسرت ،فهمیردنمی ،فهمیردحاال این را هرم نمی -2

فهمنرد کره خلیفره و ند کره نمیهسرت و نفهرم هسرتندو کودن  و کودن کودن ،معاذاهلل

بایرد  ؟سرفک دمراء از کجرا ولکرن ،فهمنردمین باید صرالح باشرد. ،خدا  انشین خودِ

ن کرده باشرد کره ا  معیّبرا  خودش یک خلیفه قبالًباید  خداوند د.سابقه داشته باش

مطلرب  شرد، مطلرب طرور دیگرر  شرد، اگر قربالً ،بدانند باید قبالً ،کندسفک دماء می

 ،هرایی خراکیخداونرد یرک انسران کره قربالً ،رسردبه مرحله چهرارم می و گرددمیبر

کردنرد و افسراد  آفریده است و سرفک دمراء اخیرمو وداتی خاکی به گونه این انسان 

ْأ » محردّد اسرت هرم انسران ایرن کهاینکما  ،فی االرض کردند و منقرض شدند إِنْ یَشرَ

 .کردیم که قبالًاین کما 1«یُْذهِبْكُمْ وَ یَْأتِ بِخَْل ٍ  َدِیدٍ

مطلبری  ،دزور  داریر ،یدخیرال نکنیرد چیرز  هسرت ،این خطاب به مفسدین است

اگر خداوند بخواهد شما را از بین  ،هیچ صالحین که ،به مفسدین استخطاب  ،هست

 نسبت به بخشی از این نس  هدیداین ت 2«وَ یَْأتِ بِآخَرِینَ» «وَ یَْأتِ بِخَْل ٍ  َدِیدٍ»برد می

محمرد و  سریما ا بخش مهم این نس  اخیر کره معصرومین باشرند و الالّ و ،است اخیر

 3.«اْلأَْفلَاكَ خَلَْقتُ لَمَا لَوْلَاكَ». ندارد هدیدها که تاین ،باشند )ص( نیمحمدی

و هرر دو بخرش غلرط  ،شرودوارد میبره مالئکره ال ؤهس در بخش دوم باز این سر

هرا  ریانی نیسرت کره این ریان، این  ،خیرفهمیم که س ما از فهم مالئکه میه ،است

 .نداشخلیفه خود خدا ب

ربوبیت  شود کهمعلوم می فرمود؟« رَبََُّ»چرا « إِْذ قَالَ رَبََُّ وَ»از خطاب به رسول 

 چرا ، و إالا مدخلیت دارد در این  ع  خالفتمّ رب سبحانه و تعالی نسبت به انسانٌ

                                                           

 .16. فاطر، آیه 1
 .133آیه . نساء، 2
 .405، ص 16. بحاراألنوار، ج 3
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« رَبََُّ» ،)ص(محمد  ؛«کَ»به  )ع( اگر ارتباط نداشته باشد خالفت آدم ؟بگوید «رَبََُّ»

 چه ارتباطی است؟؟ هچ

سهم دارد و سهم بزرگ  ا این است که این هیغمبر بزرگوار ارتباط صحیح در این

ایرن نسرلی را کره خداونرد خلیفره مرن سربب قررار داد کره  .دارد بر این  ع  خالفت

بایرد  ،کره چیرز  نیسرتندهرا این ،اهها و شمرها و شاهها و صدامها و ابولهبابو ه 

گذشته و فعلیه   هاد که  بران تمام فسادها و سفک دماءنها باشافراد  در میان این

هَا »هس سهم بزرگ در این خالفت که  .الدین بکند را الی یوم مَا نَْنسَْخ مِنْ آیةٍ أَوْ نُْنسرِ

 .است «منها خیرٍ»این  1«نَْأتِ بِخَیرٍ مِْنهَا أَوْ مِْثلِهَا

صحبت شرد  با شرحی که دارد و قبالً« لَقَدْ خَلَْقنَا اْلِِْنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَْقوِیمٍ»و لذا 

این سنخ انسان اخیرر کره  ،این نس  .مراد نیست شخصکه  ،دو مالحظه خواهید فرمو

یابرد و بینهمرا به انسان آخر الری یروم الردین انجرام میو گردد از انسان اول آغاز می

 إِنََّ» :در روایرت دارد .اسرتبهترر  ها  قب از مجموعه انسان ،این مجموعه ،متوسطین

برا  تکثیر  الف الف 2«هِمْآخِرِ فِي أَْنتَ وَ آدَمَ أَْلفِ ْلفَأَ وَ عَالَمٍ أَْلفِ أَْلفَ اللَّهُ خَلَ َ اللَّهِ

آدم و  ،یا هرر چره خداوند میلیون و بیشتر ،یعنی میلیونالف الف  ،یعنی میلیون ،است

روایرات را تصردی  و مرا  ،بر حسب روایات «آخِرِهِمْ فِي أَْنتَ وَ»عالم خل  کرده است 

ها  انسرانی بودنرد کره اگرر نس  که قبالًه ایننسبت ب ،نسبت به الف الف نه ،کنیممی

هایی از چنرد کننرد کره یرک  سردمکتشرفین اکتشراف می ،ن اکتشرافاتی اسرتهم اآل

گروییم می ،بنابراین این انسان سابقه چنرد میلیرونی داردگویند: می ،میلیون سال قب 

 .مطلبی نیست ،مشابهت است ،خیر

و بلرورش از برین  تخریب شدرخانه کا ،اگر یک کارخانه بلورساز  بلور  ساخت

 ؟بایرد گفرت ایرن از همران اسرت بلور ساختند حتمًا ،رفت و کارخانه دیگر  ساختند

به هیکر  هایی شما اگر نس  .این انسان اخیر هم مشابه انسان اول است .مشابه است

یک احتمرال  :دو احتمال است  ااین ،ها سال قب میلیون برا انسان اکتشاف کردید 

او منقررض شرده  ،خیردوم این است که  .است که این نس  مو ود از همان استاین 

 هیکی هس از دیگی منقرض شدند بعد در مرحله اخیرر ،اندها منقرض شدهاست یا آن

                                                           

 .106. بقره، آیه 1
 )با اندک تفاوت(. 652 ، ص2 ج، الخصال؛ 40، ص 29 ج، و السنة بالقرآن القرآن ریتفس فى الفرقان. 2
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بر این مطلب داللت  هآیات شریف صی ازوصکه نچنان ،این انسان اخیر خل  شده است

 .دارد

چرا مخاطرب  ،فهمیم هیغمبر مخاطب استغمبر میاز خطاب به هی« وَإِْذ قَالَ رَبََُّ»

کره مرن سرهم برزرگ دارم از ایرن خالقرت بررا  این ؟مهسرت چرا مرن مخاطرب ؟است

آنچه را  ،فرماییدب مالحظه ا و لذا در این .ا  که نسبت به آدم صفی اهلل استممتازه

هرم و تبلروراتی  ،کنیمعررض مری تفصریالًو  به طور مختصر است کردیمکه یادداشت 

 .دارد احیانًا

 تلمرح مهمرا اإلنسران، لهذا األرضیة الخالفة تصریح في النظیر منقطعة یتیمة آیة»

 کنریم.کره بحرث مری آیرات خالفرت زیراد اسرت 1«إشارات في أخرى آیات تلمع و لها

سیر را خیلی  د  و صریح  «إتقان و إمعان بك  الیتیمة بهذه السیر نجدّ أن لنا یح »

 في» .ها  دیگران نداشته باشیمنوشته و هاگفتهنسبت به افکار و توقف  .داشته باشیم

واقعرًا منقطعرة « النظیرر منقطعرة معرفرةٍ علرى منهرا نحص  لكي و ،لمحةٍ أو لفظةٍ ك ّ

یرا درصرد،  99 اکثررًا ،ستاخالفت آدم به  عشما در تمام انظار  که را  النظیر است.

 ،گویردطور مینایآخوند  ،گویدطور میدکتر آن خیر،کنید که صد مالحظه میصد در

 ،ستا ر خداهمظ ،ستا خداخیر این انسان مجال  که  ،گویدطور میاین فالن شخص

 ،که از برین نرفتره اسرت در ارض خداالوهیت  ،است  انشین خدا .ستا خدا انشین 

 2«اْلعَلریمُ اْلحَكریمُ هُروَ وَ  إِلٰهٌ وَ فِي اْلرأَرْضِ إِلٰرهٌوَ هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ» خدا الوهیتاگر 

انسران  ،خواهرد برود هست، بعدًا هرم حاال هم ،بوده است قبالً ،یت خدا در زمینالوه

در یرت خردا الوهیعنی  ؟خواهد کار خدایی در زمین بکندمی ؟کار کنده خواهد چمی

 ؟یابدنقش میانسان 

و » 3«یناسبه مذكورًا علیه معطوفًا هنا نجد ال هنا؟ علیه المعطوف هو ما ترى إذ و»

 ر،عطرف اسرت دیگر واواین  .نکته است .تواند بخوردنمی یی ابه هیچ از آن قب « إذ

 ،یعنی خداوند چیزهایی در گروش قلرب رسرول فرمروده اسرت .ناف که نیستیاستواو 

گاه  ،ا  با رسول داردخداوند مطالب خاصه. مطالب خاصه است ،اینجا نیاورده است

                                                           

 .279، ص 1، ج و السنة بالقرآن . الفرقان فی تفسیر القرآن1
 .84. زخرف، آیه 2
 .279، ص 1، ج و السنة نبالقرآ . الفرقان فی تفسیر القرآن3
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 ،کنردذکرر می 2«فَأَوْحَى إِلَى عَبْردِهِ مَرا أَوْحَرى»گاه  ،کندیان میب 1«كهیعص»به صورت 

 را از این .بره لفره هرم نیراورده اسرت شود کره در گوشری اسرت کره اصرالًگاهی می

شرده  )ص( ست که در گوش قلب رسرول ایرن وحری خراص محمرد ا ییهادرگوشی

و عظمت دارد که بره قدر  الل قدر علو دارد و آنآن .است و به لفه هم نیامده است

 هااین است که مربروط بره کر  انسران ،بیاید فعالًشده که میآن ،لفه هم نیامده است

 .ستا

 یناسربه، مرذكورًا علیره معطوفرًا هنرا نجرد ال هنا؟ علیه المعطوف هو ما ترى إذ و»

« لنرا ال ذاتیرًا )ص( له هنا الخطاب حیث لنا، مذكور غیر رسوله و اللّه بین ًاسرّ فلیكن

هرم  آن لفره ،قبلی نیستاُذکر  «ربَ قال إذ «اذكر» و «فاذكر»»شخصی است  خطاب

این درست نیست که خداونرد  ،توانیم بفهمیم هستکه ما میاین .دانیمما نمی ،نیست

 .تروانیم بفهمریمهرم بگویرد مرا نمی آن را یک درگوشی با هیغمبرر دارد کره اگرر لفره

هایی که خداونرد برا رسرول اما آن درگوشی کتاب بیان است، ،؟ کتابکند هچ بیاورد،

طرور کره عررض کرردیم در قررآن آن ،بفهمریم سریر و تفکرر توانیم با  ردّدارد و ما می

آمرد مرا می آن ن شرریف بعضری از مطالرب کره اگرر لفرهو لذا در قررآ .آیدشریف می

این  «الم، الر، کهیعص» خداوند ،فهمیدیمفهمیدیم یا به آن ا مال و اختصار نمینمی

 .ما معانی این الفاظ را متو ه نیستیم خود هرگزو است  رمز اشاره 

 الحرره لرره ألن علّرره ؟«اْلعررالَمِینَ رَبِّ» ال «ربررَ» لمرراذا و «لِْلمَالئِكَررةِ رَبُّررََ قررالَ إِْذ»

 و صورة االوّل آلدم ابنٌ األقدم، اإلمام و األعظم الخلیفة فهو الخالفة، هذه من األعظم

ایرن « برأبوتي شاهد معنى فیه فلي صورة آدم ابن كنت إن و إني وة. سریر و سیرة أبوه

 لکذلو .ب آدم است در اص أ اما ،ولو ابن آدم است در  سم ،اب آدم است در اص 

در علرم خردا فقرط  «نَبِیّرًا كُْنرتُ». این معنرا دارد 3«الطِّینِ وَ اْلمَاءِ بَیْنَ آدَمُ وَ نَبِیًّا كُْنتُ»

 ،کر  عرالمخلقرت قب  از  ،و طین باشد ءمابین که آدم   از ایندر علم خدا قب ،نیست

این مطلبری دیگرر اسرت کره  ،دانست که این هیغمبر را هیغمبر آخر خواهد کردخدا می

 .ختمیه صحبت کنیم نبوت باید در بحث بعدًا

                                                           

 .1. مریم، آیه 1

 .10. نجم، آیه 2
 .402، ص 16. بحاراألنوار، ج 3
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 قرالَ إِْذ» آیات دیگر هم هسرت: «خَلِیفَةً اْلأَرْضِ فِي  اعِ ف إِنِّي لِْلمَالئِكَةِ رَبََُّ قالَ»

 حَمٍَِ مِنْ صَْلصالٍ مِنْ»  ا خالفت نیستاین 1«طِینٍ مِنْ بَشَرًا خالِ ٌ إِنِّي لِْلمَالئِكَةِ رَبََُّ

 الخلیفرة هرو ،«مسرنون حمرٍِ من صلصال من طین من بشرًا»خالفت نیست.  2«مَسْنُونٍ

 3.«الجع  ذلَ عن الخل  هذا اختلف مهما األرض في

به عنوان روح  او  سم آدم است و روح خل ِیک ت. یک  ع  اس ،یک خل  است

و  اعلیرتکه زیباتر و در این روح که ف ،خالفت است در این  سم و یک  ع ِ ،انسان

 .تشریعیو چه  ع   ،چه  ع  تکوینی ،قابلیتش بیشتر است از نظر  ع  ربانی

 الخلیفرة تعنري مراذا و تررى خلیفرة. ثرم إنسانا  ع  ثم طین من بشرًا خل  حیث»

 أو كیانره أو كونه في ینوبه آخر خلف كائن یاتي أن: الخلف من إنها هنا؟ ماذا و عامة

انسران متولرد شرد و بررا  ا  بچره .نباشد که خلیفه نیستها اگر این «أفعاله و صفاته

یرک نفرر  ،ا  برا  انسان متولد شردیا بچه «.كونه في»او آمد د  انشین نگویمی ،ردمُ

از آن کرار  ،کرردیا کسی برود کرار  می ،ستا اونظیر  ،فه استخلی ،دیگر نظیر او آمد

بایرد ی هس قبل ،کسی دیگر  به  ا  او این کار را انجام دهدقرار شد که  ،ساقط شد

 .مطالب نیستاین بر خدا که  ،یا خودش برود یا صفاتش برود یا سقوط هیدا کند

بهتر از خلیفه یا لثی. عنه است منتها در مثمستخلفٌخلیفه مث   4«بعده هو كأنه و»

بهترر اسرت بره  ، را بهترر اسرتاین ، یا برابر اسرت.تر استیا هایین ،است عنهمستخلفٌ

 .حساب آنچه که در خود آیه دارد

در این سه  «الخالفة تهمّه بینهما مشاركة من إذا بد فال در ات، في اختلفا مهما»

 ،کم یا بیشتر یا مساو  ،یا دو یا هر سه ،یا افعاالً ،یا صفاتًا ،ذاتًا مایی، یاةفمشارک ،ضلع

و ود  بین خل  و خال  مشابهت اصالً .در کار باید باشد ماییبهةفو مشا ماییةفمشارک

 در هیچ بعد  از ابعاد. ندارد

 و برال  بجردٍّ عنره للمستخلف ما»کند دنبال می« یتابع أنه للمبالغة، الخلیفة تاء و»

ود دا 5«یَا دَاوُدُ إِنَّرا  َعَْلنَراكَ خَلِیفَرةً فِري اْلرأَرْضِ» مثالً «هنا كما عنه یزید او فارغ، عزمٍ

اما بعضی  ،استاز او بزرگتر  ،هیغمبر بزرگوار خلیفه عیسی است .است یِسّیبزرگتر از 
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 .28. حجر، آیه 2
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ید هسرت مرری  ،حاال وقت ندارید هستید، شما امام  ماعت .ندهست ها کمتراز خلیفه

یا کسری کره  تر است.هایینگذارید، این است، می رتبه دومکه کسی را  ،یا  ایی رفتید

هیغمبرر  مرثالً ،منتهرا در رات خالفرت ،در هر سه بعرد خالفرت اسرت ،ستا برابر شما

طریر  ؟ هیغمبرر هیعنری چر 1«أَنِ اتَّبِرعْ مِلَّرةَ إِبْررَاهِیمَ حَنِیفرًا»موریرت دارد أبزرگوار که م

یا محمدوار است که براالتر  ؟ نخیر،وار باشدیعنی همان ابراهیم ،ابراهیم را تبعیت کند

اسرت کره  معنرا این اتباع بهاین  .وار استوار و عیسیوار و موسیوار و نوحاز ابراهیم

 از او، کمتر از او.بیشتر  .نخیر ؟همان راه را به اندازه او بروید

یزیرد عمّرن سرلف مرن »ایرن آدم « هنرا كمرا عنره یزیرد او فرارغ، عرزمٍ و برال  بجدٍّ»

 المثلررث مررن ذلررَ اشررتراك علررى غیرهررا، فرري كمررا یسرراوي او یررنقص وأ» « النّسررنا

 است. خالفت اشتراک در اص  2«الخلفاء

« حاقّهرا و حقها في الخالفة قضیة كیانًا و كونًا عنه المستخلف مع المجانسة في»

 خلیفرة -إذا -اإلنسران هذا إنّ فه » است. حقش در مقاب  باط  ،حاقش و ود است

 خلیفرة لره فاإلنسان األرض، عن غائبٌ كأنه أرضه، في ألوهیته في اللّه یخلف أن اللّه؟

 الوهیرتآیرا  3«إِلهٌ اْلأَرْضِ فِي وَ إِلهٌ السَّماءِ فِي الَّذِي هُوَ وَ»األرض؟  واب:  في نائب و

 ؟انسران در ارض خلیفره خردا شرود ایرن که از بین رفت ؟ارض معط  شد خداوند در

 «.خَلیفَةً ضِاْلأَرْ فِي  اعِ ف إِنِّي»

 الرس  لیس و السماء، في كما األرض في الحكم له األرض؟ و في الخالفة ذا فلما»

 أو خلفراء ال» هسرتند. اهللعرن مبلغرین  ،اهلل نیستندءرس  که خلفا «اللّه عن مبلغین إلّا

 فري اإللهیرة الخالفرة أنهرا لرو األرض؟ و فري الخالفرة ذا فلما! اللّه عن نواب أو وكالء

 .فهمیممی ما عد اول بود که خودآن بُ «أحرى هنا المخاطبون المالئكة كانتل األرض

 الخالفرة أنهرا لو و» است. این بعد دوم ،بعد سوم فهم رسول اهلل ،بعد دوم فهم مالئکه

 ،آقرا  دکترر« ینهموهرا أن أحررى هنرا المخاطبون المالئكة لكانت األرض في اإللهیة

 ،ممکرن ،نرداریم آن کرار  بره محرال برودن د؟یدیشما از مالئکه بهتر فهم ،آقا  عالم

 است؟ خالفت از خدا دگوییمی د، شما کهاز مالئکه بهتر فهمیدی ولی

-نمی ««الدِّماءَ یَسْفَُِ وَ فِیها یُْفسِدُ مَنْ فِیها تَجْعَ ُ أَ»: االعتراض او السؤال ذا فلما»

 اللّه مالئكة فهم في»فسه البته ن« اللّه خلیفة إن فه » سؤال.گوییم گوییم اعتراض، می

                                                           

 .123. نحل، آیه 1
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 فیمرا فكیرف یخفرى، فیمرا الررب یتهمون ال عارفون، أنوار هم و! یسفكون؟ و یفسدون

ه؟ داند چکه می کسی اه  هستی.کند که  متهم میخدا را داند که نمی کسی «یجلو

چطرور ایرن گفته این یجلی است، اگر خلیفتی  ،«خلیفتی»داند خدا گفته که می کسی

 لرد  برهران در تفسریر «اْلمَلَائِكَرةُ عَلِمَ مَا» :روایت ؟«فِیها تَجْعَ ُ أَ»کند که را متهم می

 اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ عَنْ يُّاشِیَّْلعَا»است: صفحه بعد  . 74اول صفحه 

 وَ فِیهَا یُْفسِدُ مَنْ رَأَوْا كَانُوا قَدْ أَنَّهُمْ لَا لَوْ« ...فِیها تَجْعَ ُ أَ» بِقَوْلِهِمْ اْلمَلَائِكَةُ عَلِمَ مَا )ع(

 قبالً دیده باشند.باید « الدِّمَاءَ یَسْفَُِ

 معنادو « أم من ذا یضم»این  1«ذا من ام مضى إنسانا یخلف إنسان هنا فالخلیفة»

 قرامهرا را از مخردا آن ،منقررض نشردند ،یرا نره ،منقررض شردند «مضری»یکری  :است

-ستخلفٌیا این که م د،از بین برو عنهستخلفٌیا باید م ،زل کرده استع ،ه استانداخت

به « مضی» .کنیممی عرضبه حساب کلی را « أم من ذا» .زل بشودعباشد هم اگر  عنه

ولی به حسراب کلری ممکرن  ،ها رفتنددانیم آنکه می «مضی»است.  حساب شخصی

 فعرالً ،تواندنمی فعالً شد.عنه مو ود باکسی  انشین کسی شود و مستخلفٌاست که 

 .است معزول

 ال و تصرریحةً نجرد ال .ذا من ام انسان یخلفه نأ اللّه سبحانه و اللّه یخلف أنه ال»

 ،نرداردتأویر   قررآن درتأوی  بشویم. به تا محتاج « هذه اللّه خالفة على قرآنیة إشارةً

در کتاب نرداریم کره  زچی هیچ ،ا  نه تصریحینه اشاره ،گوییمکه ما می تأویلی البته

-اگر هم داشت می در قرآن ندارد،هم  «خلیفة اهلل»حتی  «من هخلیف» :بگوید وندخدا

 ولی نداریم.. «سلف اهلل خلف من هلَعَ َ ةففخلی»گوییم 

 تعنري ال و اللّه خلیفة یسمّى فقد سالفه، عن خلیفة إنسانًا اللّه یجع  ان إلّا اللّهم»

 نبروة منصربه، في مثیله یخلف نائبًا اللّه نصبه الذي انما و ه،اللّ معاذ و اللّه یخلف أنه

 3.«2«بِاْلحَ ِّ النَّا ِ بَیْنَ فَاحْكُمْ اْلأَرْضِ فِي خَلِیفَةً  َعَْلناكَ إِنَّا داوُدُ یا»: ماذا أم إمامة أو

 «اْلرأَرْضِ خَالئِرفَ  َعَلَكُرمْ الَّرذِي هُوَ وَ» کلیدوم خالفت  ،یخالفت نبوت برا این 

 کهیک بعد آن :دو بعد دارد «اْلأَرْضِ خَالئِفَ  َعَلَكُمْ الَّذِي هُوَ»این  .غلط است  خالئ

گراه نسر   ، یرا حروا،آدم اسرت، شخصهگاه نس  اخیر ب ،جمعیتهاین نس  اخیر ب «مکُ»
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دو  «خَالئِرفَ  َعَلَكُرمْ« »مکُر»ایرن  ،«مکُ»این  ،ةاز آدم تا الی یوم القیام ،جمعیتهاخیر ب

 :ردبعد دا

 ه.ها  منقرض شداز انسان هستند ها  اخیر  انشیناین مجموعه انسان -1

ا  کره دهسرهرر  «لکر ِّ قررنٍ»از بعضری  انشرین هسرتند بعضری این مجموعه  -2

یرن  انشرین اآیند کره ها میبعد اوالد آن ،هایی که بودند رفتندک  آن رود تقریبًامی

را  ثرال  ا تمرام ایرن مراحر  این ،تهس هدر هر چ ،در کیان است ،در کون است ،او

   انشین بع بعضیمجموعه  ،ها رفتندآن چنانکه ،خلیفه گذشته ،مجموعه یرد.گمی

 کارهایی که دارند. بعضی  انشین بع  در مقامات و ،در اص  و ود

 را این 1«أَرْضِاْلر خُلَفراءَ یَجْعَلُكُرمْ وَ السُّوءَ یَْكشِفُ وَ دَعاهُ إِذا اْلمُْضطَرَّ یُجِیبُ أَمَّنْ»

از  واقعرًا ،()عج یم در غیبت کبرا  ولی امرهست ما در حال اضطرار .چیز دیگر  است

 ،ما باید دعا کنیم که خداوند ولی امر را برساندو یم ر هستدر حال اضطراک   هات 

حضررت  وشرود ب شوسه ()عج صالح بشویم تا راه ظهور مهد  ،ما را اصالح بفرماید

 .شرایط سلبی دارد و شرایط ایجابیند که رتشریف بیاو

چه  هااین «اْلأَرْضِ خُلَفاءَ یَجْعَلُكُمْ وَ السُّوءَ یَْكشِفُ وَ دَعاهُ إِذا اْلمُْضطَرَّ یُجِیبُ أَمَّنْ»

اسرت کره ایرن خلیفرة االرض  (عرج) حضرت ولری امرر آن نمونه بارز ؟هستندکسانی 

 .«)ع( ةة االئمکافخلیفة و نبیین کافة الرس  و الفة خلی» چه؟ یعنیطل ، م قولٍاست ب

 ،ظهرور فرمودنرد (عرج) و لذا در روایات دارد که وقتی ولی امرر .این نمونه همه است

لَامُ»توانید به ایشان که سالم کنید بگوییرد شما می  ،درسرت اسرت «آدَمُ یَرا عَلَیْرََ السرَّ

یرا » ،درسرت اسرت «اللَّرهِ عَبْدِ نَبْ مُحَمَّدَ یَا عَلَیََْ السَّلَامُ»است و غیره.  نمونه بارز آدم

یعنری ایشران  .ایرن حسراب دارد ،ائمره .درسرت اسرت «ةیا فاطمر» ،درست است «علی

مطلرب عرفرانی و یرک  آن ،مجرال  خردا نیسرت ،بشر و خل  البته مجال  همه است.

 مُحَمَّدٌ أَوَّلُنَا»در آن روایتی که دارد که  ،ولکن ،است  دیگر حساب آن ،استخرفانی 

ولو نقطره  ،روح مشابه است ، سم نه 2«مُحَمَّدٌ كُلُّنَا وَ مُحَمَّدٌ أَوْسَطُنَا وَ مُحَمَّدٌ خِرُنَاآ وَ

نه در  ،انتقالی است ،است و نقاط بعد انتقالی است )ص( بن عبداهللروح محمد  أولی

امرا در بعرد  ،و عمر  علیراو طهرارت  علیابلکه در بعد عصمت  ،محمد ابعاد روحک  

 .حضرت داریم انحصار آنه در اخذ وحی ک
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 ]سؤال[ -

درست است حضرت  ، مع است «مکُ»فرد نیست  «مکُ» واب شما این است که  -

قطرع   راینآخر کالم را هم .ما چند خالفت داریم ،آورندتشریف میکه  (عج) مهد 

 انشین ک  نبیین  ،است (عج) ست که مربوط به ولی امری اولایک خالفت  کنیم.می

بعد یک ر عت خاص الخاص داریم  .ستاولی اخالفت مطلقه  ،است )ع( هو ک  ائم

رسر  مرن الم زرسر  اصرلی کره اولروالع .کننردو رس  ر عت می هکه رسول اهلل و ائم

االرض  ةائمه هم یکی هرس از دیگرر  خالفر ،االرض کلی دارند ةها خالفاین ،هستند

چرون امرام  ؛گررددخرتم میاالرض امرام یرازدهم  ةقیامت به خالفر ًاظاهر ،کلی دارند

 .این یک بعد .دوازدهم اولین فرد  هستند که خالفت کلی را دارند

 کننرد و اسرتانداران مملکرت ههنراور مهرد ها ر عرت مریدوم انبیایی که اینعد بُ

بایسرت تو برر مقرام خرود ود! ا  دا هست.هم  ءدر کتب انبیا کهکما این ،هستند ()عج

 است. ب دانیالاکتظاهرًا  ،هستء در کتب انبیا .آمد دخواه آن هنگام که ابن االنسان

نفرر کره اصرحاب  313ایرن  .مسند والیت خرواهی برود برد تو ،آمخواهد  ابن االنسان

 ءاویررک لرر :دو معنررا دارد در لغررت عربرری ءاوچررون لرر ،هسررتند (عررج) لویرره ولرری امررراأل

استان تمرام  313 یعنی .دارد را هر دو معنا ،فرمانده لشکر ءاوو یک ل ،استاندار  است

نفرر دارا   313و هر یک فررد از ایرن  ،خواهد شد تشکی  تکلیفدر بعد  و ودْکشور 

مملکرت  رو دیگر هسرتند یکی استاندار ،(عج) در این دولت مهدو  ،دو عنوان هستند

 ،اسرتان عررا  ،اسرتان ایرراناسرتان آمریکرا،  ،لمانآاستان  ،استان است ،در کار نیست

 «مکُ»هس  ،«مکُ»این هم یک بعد  .هستند ه  یشد و فرماندهستن راستاندا است. استان

 .در ات و مراح  دارد افراد هستند، منتها ،چند ابعاد دارد

رَةُ هُروَ وَ اْلعَْقردُ لَرهُ كَمَر َ فَِِذَا» آن ده هزار نفر که «مکُ»بعد دیگر   رَ ُر ٍ آلَرافِ عَشرَ

 هستند که هر یک (عج) زیر هرچم مهدو  ضرِسرباز حا ،ده هزار نفر 1«اللَّهِ بِِِْذنِ خَرَجَ

نه قدرت  سمی ظراهر   ،به اندازه ده هزار مرد  نگی قدرت قلب دارند هااز آن نفر

کره کسرانی کره برا  این هستند.« کُم»ها هم این .بلکه قدرت ایمانی ،شجاعت فقط و

 ،فرمانرده کر  بسرم اهلل .هرا فرمانردهی دارنردهسرتند این (عرج) اعضا  دولت مهرد 

 ()عرج ها  فرمانردهی کر  قروا  مهرد ها و ریشهکسانی که اص  ،معاونین بسم اهلل

 ر عررتکسررانی هسررتند کرره  ،ایررن ده هررزار نفررر نیسررت. و لررذا فقررط هسررتند بسررم اهلل
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کسرانی کره ر عرت بردون بود. یم خواه هااز آنهم اهلل ما ءشاان ،کنندمی ءستدعاباإل

 مَحَر َ مَرنْ وَ» ،باشند در بعد ایمان 1«مَحْضًا ِِیمَانَاْل مَحَ َ مَنْ»کنند که می ءاستدعا

 اْلِِیمَرانَ مَحَر َ»و بینهمرا کسرانی هسرتند کره نره  ،باشند در بعرد کفرر «مَحْضًا اْلكُْفرَ

 ،کننردمری ءکره ر عرت باالسرتدعاهستند، « مَحْضًا اْلكُْفرَ مَحَ َ»و نه  هستند «مَحْضًا

کسانی که ابرزار ایرن دولرت کریمره  (عج) هد در دولت م .فرماندهی دارندهم ها این

طَرَّ یُجِیربُ أَمَّرنْ»د و لرذا هسرتن ها خلفاء االرضاین ،هستند فُ وَ دَعراهُ إِذا اْلمُضرْ  یَْكشرِ

 .«اْلأَرْضِ خُلَفاءَ یَجْعَلُكُمْ وَ السُّوءَ

مرا  مرع حروا  اما این  مله را عرض کنیم که یک مقدار   ،وقت ما تمام است

در روایت دارد کره  ،خود را نبازیم ،ماد  یا معنو  ،مقاماتی هیدا کردیمبشود که اگر 

یرا  :عررض کررد .دادمنین گروش مریؤخواندند و امیرالمرهیغمبر بزرگوار این آیه را می

 خلیفررة األرض بودنررد. رسررول اهلل .تررو فرمررود مررثالً چرره کسرری؟ رسررول اهلل مررثالً

چرا تو : هیغمبر فرمود ،ه به هوش آمدبعد ک ، بیهوش شد.ش کرد و افتادغ منینامیرالمؤ

 ،ترسم که اگرر خلیفرة االرض بشروم خرودم را گرم کرنممی :عرض کرد ؟طور شد این

-بری ،کنردخدا به تو کمک می ،این دو بعد  است .کندخدا به تو کمک می ،فرمود نه

 ،کنریمها و ما و ماها معاذاهلل وقتی که یک مقامی هیدا میحساب نیست که من و من

انسانیت  ،شرف را ،کنیمهیغمبر را گم می ،کنیمخدا را گم می ،کنیمودمان را گم میخ

در  ،کنیم و مث  یک انسانی کره لباسری از یرخ هوشریده اسرتهر چه هست گم می ،را

  .«أطَخَاْل نَمِ وَ الزَّلَ ِ مِنَ إِیَّاكُمْ وَ اللَّهُ عَصَمَنَا». شودآب می یم وگیرمقاب  تنور قرار می

نَرا لِمَرا عَظِریمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُررِِْیمَانِ وَ مَعَرارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ  َنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»
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