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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی »

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 
ای تاکنون از قبیل این سؤاالتی که دیروز کنم در هیچ گفته یا نوشتهمن گمان نمی

جواب داده باشند  اینکهتا چه رسد به  در مثلث معاد مطرح کردیم، مطرح کرده باشند

از  یههگاه قرآن و معارف شریف قرآنو علّت اصلی این جریان این است که ظاهرًا هیچ

 ها، محور نبوده است.ها و نه در غیر حوزهها نه در حوزهبرای مسلمان

قرآن شریف از نظر بیّنات آیات و براهین و استدالل خود، طوری پیروان خود را و 

شان کنهد کهه نهه تنپها پاسهاشوی اشهکاالت گ شهتدان خود را عمیق و دقیهق میمعتق

تواننههد ی اشههکاالتی هههم کههه نرههده اگههر برههود، میهسههتند، بلکههه در مثلههث زمههان حتهه

 پاساشوی این اشکاالت باشند.

ت یافالسفه و عرفا و غیر که مثالً در باب معاد نظراتی در اصهل و یها در خصوصه

ههای قلتقلهت و اند، إناند، وقت هم مصرف کردههم کریدهزحمت  البتهاند، آن داده

تر کنند و بسیار به حقیقت نزدیک کنند، نهه شد راه خود را نزدیکاند، میزیادی گفته

 قدر مصرف نکنند.وقت خود را و نه وقت دیشران را این

 دورم یو از من که ترعجب نیو  تر از من به من استیار نزدیک
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یبال که از طرف پروردگار عهالم بهر اوتِ عالم الیجپل و غنی الیار باصفایِ باطر

 انکلفهان إلی یوم الدّین نازل شده است، قرآن شریف است. پیغمبر بزرگهوار بها مکلفم

ایهن ه نتیجه اما 1«غَوى ما وَ صاحِبُكُمْ ضَلَّ ما» سال 23مصاحبت کردند ولکن در طی 

های تکلیف إلهی یهوم الهدّین و مکان هاآغازین و در کلّ نقاط زمانه سال در نقط 23

آخهرین پروردگهار خیانهت ه ها نسهبت بهه ایهن نامهمها مسهلمان امهاقرآن شریف است. 

گونه کهه بلکه آن گونه که شاید و باید رفتار نکردیم،کردیم، جپالت کردیم؛ نه تنپا آن

 باید نسبت به این قرآن برخورد کردیم.نراید و ن

القیامة و خود قیامت و بعد القیامة است، قرآن ایهن این سؤاالتی که نسبت به قبل 

ها گوناگون است. احیانه  جهواب سهؤال نفهی اسهت، سؤاالت را پاساشو است و پاسخ

احیان  اثبات است، احیان  در ظاهر نه نفی است و نه اثبات است که اگر نه نفی باشد 

 د. و نه اثبات باشد؛ یعنی این سؤال زمینه ندارد، چون جواب ندار

مثالً اگر سؤال شود که ذات خداونهد و حقیقهت خداونهد چیسهتن ایهن سهؤال یها 

جواب ندارد یا جواب این است کهه غیهر ممکهن اسهت غیهر خداونهد بهر ذات خداونهد 

وحهی چیسهتن  یهتمحیط گردد. یا اگر سؤال شود که حقیقت وحهی، ملکهوت و واقع

ل داد. غیهر رسهل بهه شود از برای غیهر صهاحبان وحهی و رسهپاسخ این سؤال را نمی

کنهد کهه ارتبهاط قاطعهه ثابهت کهرده اسهت و میه ادلّ اماحقیقت وحی آگاهی ندارند، 

 رمزی وحی بین خدا و بعضی از آفریدگان از انس و جن و مالئکه است. 

طور نیست که اگر سؤالی را جواب ندادنهد، چهون جهواب نهدارد. یها سهؤالی را این

این سؤال زمینه ندارد، محال است. برای پاسخ  جواب ندادند؛ چون اصالً پاسخ مثبت

کنید جواب نهدارد، چهون منفی بله، پاسخ منفی به این معنا که این سؤال که شما می

شما قدرت فپم بر جواب ندارید، نسبت به ذات خدا و حقیقت اسماء و صهفات خهدا 

، و حقیقهت فعههل خههدا و حقیقهت یههوم القیامههة الکبههری و زمهان یههوم القیامههة الکبههری

استمرار یوم القیامة الکبری، کیفیت ع اب، کیفیت ثهواب، کیفیهت و ملکهوت حسهاب، 

ه ها احاطتوانیم بر آنها است که ما نمیکیفیت إحیاء، کیفیت إماته و خیلی از کیفیت

ها در انحصهار ایهن واقعی داشته باشیم. پهس پاسهاشویی از پرسه ه ملکوتی و احاط

گونه است. اگر کسی جز خدا نتوانهد الً بشویند ایننیست که اگر چیزی را پرسیدند، مث
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پاسهخ ایهن سهؤال را دریافهت کنههد، خهدا گونهه و حقیقهت و ماهیهت او را بیههان ه گونه

 بفرمایدن! هرگز.

هم پاسخ مثبت است،  1«رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحِ عَنِ یَسْئَلُونَكَ وَ»در باب روح 

ؤال از حقیقت روح اسهت کهه روح وحهی اسهت، کهه هم سلب پاسخ است. اگر مراد س

روح انسان است، روح فرشتشان است، روح جن است، روح مالئکه است، روح حیهوان 

 مِهنْ إِنْ وَ»روح شهعوری در کهلّ موجهودات اسهت.  حتیروح نباتی است،  حتیاست، 

 حتهیاین چهه روحهی اسهت کهه  2«تَسْبیحَپُمْ تَْفقَپُونَ ال لكِنْ وَ بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إاِلَّ ءٍشَيْ

 کنند. هر روحی از ارواح.العامین تسبیح میدات دارند و با آن روح به حمد ربجما

بِّحُ»هر حیاتی از مراحل گوناگون حیات که اقلّ آن  اسهت و اکثهر آن « بِحَمْهدِهِ یُسهَ

سهایر ارواحهی کهه  ،)ص( و روح القرآن است و بینپمها عهوان یهروح العصمة المحمّد

نیست، « وکَلُئَسَ»شود. ین دو روح اعلی و روح ادنی قرار دارد، این آیه شامل میبین ا

پیدا کند،  یتاستمرار دارد، چه استمرار که در مثلث زمان فعل« الرُّوحِ عَنِ یَسْئَلُونَكَ وَ»

دارد، اگر سؤال کردند و این دو استمرار فعلی در مثلهث زمهان  یتچه استمرار که شأن

 یُسَبِّحُ إاِلَّ ءٍشَيْ مِنْ إِنْ وَ»ر زمان، چه نسبت به روح کلّ کائنٍ باشد که و یا شأنی در ه

ین )ص( کهه النبیاشد که روح متّصل به خاتمچه باالتر از همه روح االرواح ب« بِحَمْدِهِ

باشد یا روح منفصل که بعد متّصل گردید که قرآن باشد کهه روح  العلیاروح العصمة 

 یههه روح عصمت هم روح است. نسبت بهه روح عصهمت محمّداالرواح است؛ نسبت ب

 الَرْتابَ إِذًا بِیَمینِكَ تَاُطُّهُ ال وَ كِتابٍ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ تَْتلُوا كُْنتَ ما وَ»)ص( هم روح است 

 3.«اْلمُبْطِلُونَ

کهار « رَبِّهي أَمْهرِ مِهنْ الهرُّوحُ قُهلِ»اگر سؤال از روح، سؤال از حقیقت است، جواب: 

بهر او دارد.  قیّهومی، علمهی و قهدرته دا است، کاری است که فقهط خداونهد احاطهخ

یعنی « رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ»کنند جواب است، بعضی تصوّر میشود گفت این النمی

به تو چه. نایر، این در بُعد سؤالی که جواب آن به این معنا نیست کهه حقیقهت روح 

از نظر خود شاص رسول اهلل )ص( مشر  حتیانی نیست، را بیان کند، حقیقت روح بی

 در ابعادی، در بُعد وحی و در بُعد عصمت بله.
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طور کهه خهدا را به ایهن معنها کهه کهار خهدا اسهت، همهان« رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ»

طور است. حقیقت جسم هم همین حتیشود فپمید و دانست و احاطه پیدا کرد، نمی

ههها هرگههز قابههل ادراک ونههد در درجههات گونههاگون آفریهده اسههت، اینارواحهی کههه خدا

 «.رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ»خالیق نیستند 

اگهر روح العصهمة اسهت، اگهر روح القهرآن اسهت، « الرُّوحِ عَنِ یَسْئَلُونَكَ» :بُعد دیشر

روح االنسان است، روح المالئکهه اسهت، روح الجهن اسهت، روح الحیهوان اسهت، روح 

النبات است، روح الجمادات است، جواب هر کدام حسابی دارد و جواب همه را داده 

ه عهالمین کهه نتیجهالربآیا عمق  حقیقت  ملکوته  بهه عنهوان فعهل  اینکهاست. از نظر 

کار « رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ»مطلقه است، اگر در این بُعد سؤال است، در همه  یتقیوم

 تواند حقیقت کار خدا را بفپمد. میخدا است و کسی ن

ْئنا لَهئِنْ وَ»اگر سؤال از روح القرآن است که محور سؤال هم همین است و له ا   شهِ

محور روح القرآن است. از  1«وَكیالً عَلَیْنا بِهِ لَكَ تَجِدُ ال ثُمَّ إِلَیْكَ أَوْحَیْنا بِالَّ ي لَنَْ هَبَنَّ

ه روح وحی است چیستن اگهر حقیقهت اسهت کنند این روح علمی کپیغمبر سؤال می

اگر مراد ایهن اسهت کهه آیها ایهن روح عصهمت و  امادهد کار خدا است. که جواب می

ای بهه ای یها خهود فکهر کهردهای و به دست آوردهروح قرآنی را تو خود تحصیل کرده

د گونه ابعهاای، در هر بُعدی از اینای و به دست آوردهای یا مرورت کردهدست آورده

کار محمّهد نیسهت، کهار محمّهدها نیسهت، کهار « رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ»ها و مانند این

 ها نیست.ها نیست، کار مرورتها نیست، کار عقلابراهیم

هر قدر علم باال برود علم برر منپای وحی، علم و دان  برر ههر انهدازه ههم بهاال 

 أَمْهرِ مِهنْ الهرُّوحُ قُهلِ»ت. پس جواب: برود، روح عصمت و روح وحی کار غیر خدا نیس

این کار برر نیست، این روی مرورت و تفکّر نیست، این روی تعلّم نیست، روی « رَبِّي

طور است. آیها روح انسهان قرآن و سایر ارواح این« رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ»تفکّر نیست 

، روح جماد را، این روح جمادی کندن روح حیوان را، روح نبات رارا انسان ایجاد می

حمد الرّب، همه از طرف حهق ، بکه این مت کّر حق است و مسبّح حق است بحمد اهلل

سبحانه است، در جسم هم مطلب این است. اگر سؤال کننهد کهه ایهن اجسهام از کجها 
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يْ غَیْهرِ مِهنْ خُلِقُوا أَمْ»آمده است و چه کسی آفریده استن   أَمْ  *ونَاْلاهالِقُ هُهمُ أَمْ ءٍشهَ

 این را به عنوان نمونه عرض کردم.  1«   یُوقِنُونَ ال بَْل اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقُوا

و اما راجع به معاد. این مثلث سؤال کهه در هندسهه کهون بوجههٍ عهام امکهان دارد 

در مثلهث زمهان و چهه از نظهر  یهتبرود یا شده است و یا خواهد شد، چه از نظهر فعل

دههد یها ماننهد اوّل، ماننهد دوم و یها اگهر... قهرآن اگرهها را ههم جهواب میکهه  یتشأن

 سایرین. 

ئَلُونَكَ» کنهدشود حقیقت را بیهان کهرد بیهان میجایی که میآن  وَ اْلاَمْهرِ عَهنِ یَسهْ

رِ  امهها«. لِلنَّهها ِ مَنههافِعُ وَ كَبیههرٌ إِْثههمٌ فیپِمهها قُههْل» حکههم اسههتجههواب حسههابی،  2«اْلمَیْسههِ

محال نیست که خداوند جواب دهد که چرا ماه هر شهب یهک  3«اْلأَهِلَّةِ عَنِ كَیَسْئَلُونَ»

دهههد. ایههن ربطههی بههه قههرآن و کتههاب وحههی نههدارد. ایههن بههه علههم طههور رن نرههان می

شناسی ربط دارد. نه، آن سؤالی که شما باید بکنید ایهن اسهت شناسی و آسمانستاره

 «.اْلحَجِّ وَ لِلنَّا ِ مَواقیتُ هِيَ قُْل»چیستن  اهلّهآیا تکالیف ما در اختالف 

ها در نظر دارند و به درد سؤالی که آن اماجواب سؤالی که باید بکنند داده است. 

کنهد، شهما یهک عهالم گوید چه فایده داردن یک نفهر از شهما سهؤال میخورد، مینمی

« جهو  نمِه يغنِهتُ ال و نُسهمَتُ ال»کنهد کهه بسیار وارد و مطّلع، یک سؤاالتی میه علّام

خهورد. یهک را نکنیهد، از چیهزی سهؤال کنیهد کهه بهه درد شهما می گوید این سؤالمی

 قُهلِ یُْنفِقُونَ ذا ما یَسْئَلُونَكَ» :دهدطور است که قرآن جواب میقسمت از سؤاالت این

کهه شهده و نرهده  اسهت چقدر این جواب عالی است که شهامل کهلّ سهؤاالتی 4«اْلعَْفوَ

 است. 

باب معاد، آیا قبل از این معاد، معادهای دیشری بوده است یا نهن این یک  و اما در

سؤال بود. دوم: آیا خود معاد در دو بُعد قیامة اإلماته و قیامهة اإلحیهاء و در اسهتمرار 

معاد چه وضعی استن استمرار إلی غیهر النپایهة داردن اسهتمرار إلهی النپایهة داردن در 

د یا إلی غیر النپایهة اسهتن آیها در نهار ههم إلهی غیهر بپرت تا چه زمانی استمرار دار

النپایة استن و ضلع سوم این سؤال نسبت به بعد المعاد است. نسبت بهه بعهد المعهاد 
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کنهد چه آخر داشته باشد، چه نداشته باشد، آیا خداوند عالم تکلیف دیشری خلهق می

ائنات است برای کلّ ک که بعدًا موتی، بعدًا برزخی و بعدًا هم معادی که یوم الجمع از

خههواهیم آفرینههدن مها نمیکنههدن دیشهر موجهودی نمیف مییها خداونهد در خلقههت توقه

 ای جواب دهیم. سلیقه

طور که سؤال، سؤال متقنی است، اگر ما نفی  و اثبات  جوابی داریهم بایهد بهه همان

ان وعهده لفهکضلع اوّل: آیا قبل از معادی که خداوند به ما، بهه م اماطور متقن باشد. 

ای نهدارد. مها کهلّ داده است، معادی یا معادهای دیشری بوده است یا نهن قرآن اشهاره

گ اریم. کلّ آیاتی که به خلقت جپان مربوط است و بهه بین میآیات معاد را زیر ذره

جپان مربوط است و به انقراض جپان مربوط است که معاد در دو بُعد إماته و  یتفعل

اند، ای سلب  و ایجاب  ندارد. ندارد که قبالً خالیقی بودههیچ اشارهحیاء است تاکنون إ

معاد کلّی شده است، یک مرتبه یا چند مرتبه و ندارد که نبهوده اسهت. نهه بهوده اسهت 

 دارد و نه نبوده است دارد، تا چه رسد یک مرتبه دارد یا چند مرتبه دارد.

ست که این معادی که خداوند به ما فپمیم قدر معلوم این ابنابراین آنچه را ما می

دومین است، سومین است، چپهارمین اسهت،  اماوعده داده است، ناستین معاد است. 

دانیم. اگهر قهرآن شهریف هها را نمهیبعدًا معادهایی خواهد بهود، ناواههد بهود، مها این

اثبات  کنیم و نهای نفی  و اثبات  ندارد، ما نه نفی میتصریحی و یا ظپوری و یا اشاره

گوییم نیسهت. ههم هسهت را نهدارد و طور نیست که چون قرآن ندارد میکنیم. اینمی

 هم نیست را ندارد. 

در آیات خلقت بوجهٍ عام و در آیهات انقهراض خلقهت بهه معنهای قیامهت و الیهوم 

های قبل یها قیامهت قبهل ای، نه بر نفی قیامتاآلخر نه تصریحی، نه ظپوری، نه اشاره

آن مطالبی است که بر ما مافی است. مشر وقت یوم ه اثبات. این از جمل دارد و نه بر

چقهدر  1«أُْخفیپها أَكادُ» امااآلخر برای ما مافی نیستن امکان هم دارد که گفته شود، 

 أَكهادُ»کننهد: یعنی چهن بعضی به عکهس معنها می« أُْخفیپا أَكادُ»برد. مطلب را باال می

مشهر خهدا بلهد نیسهت حهرف بزنهدن اگهر «. أُْخفیپا أَكادُ. »«أکاد أُظپرها»یعنی « أُْخفیپا

نسبت به سهاعت اسهت. مهن وقهت سهاعت را « أُْخفیپا أَكادُ»آگاهی ندارید معنا نکنید. 

أکادُ أصل بافائپا »، «أُْخفیپا أَكادُ»گویند دانیم. میشود هم گفت، نمیگویم، نمینمی

 نیست. « ظپرهاأُ أَكادُ»اصالً جای « و اُظپرها
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رسول اهلل زمان ساعت  حتیشود هیچ کس   و حتم  نمیتّگوید بولی خداوند می

بر چه کسین بهر مها مافهی « أُْخفیپا أَكادُ»شودن نایر. می« ظپرهاأُ أَكادُ»را بداند، این 

 أَكادُ»است. مشر ساعت بر چه کسی ظاهر استن بر خود پیغمبر هم ظاهر نیست. نایر 

نزدیک است که خداوند بر خود ساعت  ی مستحیل.«أکادُ»پا منت «.علی نفسی أُْخفیپا

قیامت را مافی کند، ولی محال است. این برای تأکید این مطلب است که غیر ممکن 

وقت قیامت  اینکهدانند. این تأکید در است خلقی از خالیق وقت قیامت را بداند، نمی

 معلوم نیست.

انهد، انهد، چقهدر بودهیی که قبل بودههااند، نسلهایی که قبل بودههمچنین انسان

ها چشونه بوده است، چرا منقرض شدند، چه وقت منقرض اند، رسالتچه وضعی بوده

شدند، آیا انقراض کلّی است که قیامت کلّی استن معنی انقراض کلّی و قیامهت کلّهی 

و اند با کلّ جپان منقهرض شهده هایی که قبل از این نسل بودهاین است که آن انسان

هها را برزن و دنیا در هم نوردیده شده است و قیامت حاصل شده است. ما اصهالً این

 دانیم.نمی

نسل موجود انسان بهوده هایی، قبل از کند که نسلی یا نسلقرآن شریف اشاره می

ر کننهد. آنچهه را کهه اسهتند تفکهخهاص ههم آقایهان ناوه فانه در ایهن آیهاست و متأس

گوینهد. بنها بهر ایهن نبایهد باشهد کهه آنچهه را دیشهران که میاند، آنچه را دیشران گفته

اند مها ههم بشهوییم. یکهی از بهرادران اند ما هم بفرماییم. آنچه را دیشران گفتهفرموده

 پنجاهتلفنی فرمودند: من در  یکی از آقایان بزرگوار که قطع  مجتپد مسلّم است و 

رام قائهل هسهتم و حهافر قهرآن دوره بودیم و خیلی هم برای ایران احتسال پی  هم

فانه در در  فرمهوده بودنهد کهه مها در نمایرهشاه کتهاب تپهران ولی متأس هم هستند.

ای راجع به نماز مسافر به من دادند. سؤال کهردم چیسهتن بودیم یکی از آقایان جزوه

مهاه. ایرهان نقهل ه در کهر حتهیایران گفتند: نماز مسافر به هیچ کسهی قصهر نیسهت 

ه آن آقای بزرگوار که از بزرگان شورای نشپبهان ههم هسهتند، از علمهای فرمایند کمی

ایران فرمودند: من بهه  اما ،تراز هم هستند، خیلی هم برای ایران احترام قائل هستیم

طور نیستن و ایران جرأت این« بدعةٌ جدیدة»این آقا که کتاب را به من دادند، گفتم: 

چیست. ایران این حرف را روی منبهر زدنهد، داند قضیه ندارد به من بشوید، چون می

کردند که آیا سورة فرمودند و مناسبت ظاهرًا این بود که ایران بحث میتفسیر هم می

قری  دو سوره است یا یک سوره استن فرموده بودند: بهه نظهر مهن دو ه الفیل و سور

ماینهد: فرطور هم است، چون بسم اهلل فاصله است. ولی آقایهان میسوره است. همین
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گهویم باشهد، یهک سهوره باشهد. بعهد بهه ایهن یک سوره است. من به احترام آقایان می

 همناسبت این جزوه را دادند و ایهن چنهین و چنهان اسهت و بهرخالف آراء اسهت. کأنّه

ایران میل داشتند من هم مطابق میل آقایان بر خهالف نهصّ کتهاب اهلل بشهویم نمهاز 

 قصر است.

بدعهةٌ »به یاد نداشتند یا این مطلب را در خواب دیدنهد کهه ایران  اینکهاواّلً مثل 

است. بعد که از منبر پایین آمدند به ایران گفتم: اگهر ایهن رأی دلیهل قرآنهی « جدیدة

اسهتن ایرهان خندیدنهد و فرمودنهد: بعهد صهحبت « بدعةٌ جدیدة»هم داشته باشد باز 

بال است که بزرگان علمای مها  هاطور است یا نهن این برای ما مسلمانکنیم. همینمی

طور عوامانه فکر کنند. من نباید بشهویم کیسهت، ایرهان طور عامیانه فکر کنند، ایناین

هم نفرمودند ولی هر دو معلوم است. هم ایران فرمودند: معلوم است که کتهاب بهرای 

کنم برای خیلی از افراد معلهوم اسهت کهه آن شهاص من است و هم من که عرض می

 کیست.

طور باشیمن منِ حافر قرآن، مهنِ حهافر نپهج، را ما باید نسبت به کتاب اهلل اینچ

منِ حافر سیاست، منِ حافر کیاست، منِ حافر دیانت، منی که در حهد فتهوا هسهتم 

 یهگوییم مثل بقکه اگر ایران رساله بنویسند، ما از نظر فقه سنّتی اعتراض نداریم، می

طهور باشهیمن ت. چرا ما باید نسبت به کتهاب اهلل اینهم باالتر اس یهاست، ایران از بق

طهور که اگر یک نفر بر مبنای کتاب اهلل فتوا دهد، ما هم اشتباه  جعل کنیم و هم این

 کنیم.

 إِْذ وَ»مبارکه که به این مناسبت عرض کردم ه به بحث برگردیم. ما نسبت به این آی

گوینهد: آقایان چهه کهار کردنهدن می 1«خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي لِْلمَالئِكَةِ رَبُّكَ قالَ

 ،هخلیفة اهلل. به زبان برادران عزیز مرحوم )ره( دکتر شریعتی و مطپری و غیره، گ شهت

 خلیفة اهلل است. ، کهفعلی و متسلسل

روح الپهی اسهت و جسهمت لجهن.  وته دهند، ای انسان روحمی جتبرّ بعضی خیلی

طور معنا اصالً روح الپی یعنی چهن! یا روح اهلل را همان! این حرف قرنگ استمثالً 

شود. اسم او را خدا طور میهمان بش ارد،روح اهلل اسم بچه خود را کنند. هر کس می

ایهن  امها. هها روی چرهم بعضهینش اشته است، قبول داریم روی چرم. کهف پهای آن

 شود که شما لغت را غلط معنا کنید. دلیل نمی
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اگهر ههم در قهرآن شهریف نهص «. خلیفتی»نفرمود: « خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِي لٌجاعِ إِنِّي»

شاص به جهزء اسهتن مشهر اضهافه ه اضاف« تیخَلیفَ اْلأَرْضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي»داشت که 

یعنهی در آن « بیتهی»یک نو  استن ما پهنج نهو  اضهافه داریهم. اگهر خداونهد فرمهود: 

است، « خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي»اواّلً  یعنی منظور من هستمن« خَلقی»خوابدن می

بود قابل این تفسیر نبود. چهون اواّلً خلیفهه و مسهتالفٌ عنهه بایهد « خلیفتی»اگر هم 

داشته باشند. ثانی  مستالفٌ عنه بمیرد یا از کار بیفتد، خلیفه جای او بیایهد.  یتسنا

شهود کهه وکیهل حهال میخهدا بی میهرد، نههدارد، نه خدا می یتخدا نه با انسان سنا

 بشیرد، وزیر بشیرد، معاون بشیرد، خلیفه بشیرد، دبیر بشیرد.

 به معنای حاکم نیستن جااین -

 خیلفه هیچ وقت حاکم نیست. ،خیر -

 «.خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي» -

گویهد مهن حاکم، حاکم است، خلیفه هم خلیفه است. مثالً بقهال سهر محهل می -

 مروز وقت ندارم، پسرم جانرین من است، حاکم استن خلیفه حاکم نیست. ا

 «.اْلأَرْضِ فِي خَلیفَةً جَعَْلناكَ إِنَّا داوُدُ یا»درباره داود دارد:  -

 بَهیْنَ فَهاحْكُمْ اْلهأَرْضِ فِهي خَلیفَهةً جَعَْلنهاكَ إِنَّها داوُدُ یا»آن مطلب دیشری است،  -

 لیفه اُحکُم نیست. خلیفه، خلیفه است. معنی خ 1«بِاْلحَقِّ النَّا ِ

 ، برای همین خلیفه است.«فَاحْكُمْ»خلیفه  -

از نبی قبل. چون نبی قبهل حهاکم رسهالتی « خلیفةً»از چه کسین « خلیفةً»ولی  -

بوده است، جانرین حاکم رسالتی، حاکم رسالتی است. جانرین کنّا  کنّاسک است، 

عملهه عملهک اسهت یها بهاالتر یها مثهل او یها جانرین حمّال حمّالک اسهت، جانرهین 

 تر. پایین

جانرین هر کسی سنخ او است، جانرین معلّم فیزیک، معلّم فیزیک است، جانرین 

طور نیست که خلیفهه معلّم شیمی است، جانرین خادم، خادم است. این ،معلّم شیمی

او کسی را یعنی حاکم. اگر یک نفر در زندان است و آدم کرته است، بنا شد که جای 

فانه به معنی لغهات حاکم استن او محکوم است. ما متأسببرند، او هم خلیفه بوده، او 

 توجههداریم، بهه خودمهان  توجهداریم، نه به جمالت  توجهنداریم. نه به لغات  توجه

 داریم.
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گوییم بلند شو یعنی بنرین. بنرهین یعنهی بهدو، خود ما آنچه را که میل داریم می

، خلیفه «خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي»شود. باور یعنی باواب، نمی بدو یعنی باور،

که بعد از او است. خلیفه از خَلهف اسهت، خلهف است، آن« ما یَالُفُ»یا « من یَالُفُ»

خواهیم لفهر خلیفهه یعنی پرت. پرت یعنی حاکمن هر پرتی که حاکم نیست. ما می

اگر خلیفتی هم بود. جانرین من، مشر خدا « خَلیفَةً رْضِاْلأَ فِي جاعِلٌ إِنِّي»را بفپمیم. 

کردیم. مهثالً فهرض جانرین داردن خودش جانرین داردن اگر هم خلیفتی بود معنا می

من اسهت، یعنهی مهن او را جانرهین ه کنید اگر خداوند فرمود: محمّد بن عبداهلل خلیف

 جانرین خدا است.  اینکهعیسی ) ( قرار دادم. این است، نه 

 فرمود.می «لی خلیفةً» -

طور معنا فرمود اینفرمود، آن هم درست نبود. اگر آن را هم میمی« خلیفةً لی» -

خلیفهةً »فرمهود: که دروغ بود، اگهر ههم می« خلیفةً عن ذاتی»گفت: کردیم. اگر میمی

بایهد  اینکههفرمود یا دروغ است یها بایهد معنهی کهرد. چهران بهرای ای میهر جمله« لی

نرین، کسی که پرت کسهی اسهت، دنبهال کسهی اسهت و از کسهی اسهت؛ اواّلً بایهد جا

عقهرب باشهد، عقهرب ه اسب باشد، اسب خلیفهه شود مورچه خلیفسنخ باشد، نمیهم

باشهد؛  یتشهود سهنادیوار باشد، نهه، بایهد بهین کسهی کهه جانرهین کسهی میه خلیف

نهد، قهرآن جانرهین شود مکاسب جانرین کفایه شهود، ههر دو جانرهین قهرآن گردنمی

داشته باشد. این کسی که یا چیهزی کهه جانرهین او اسهت،  یتشود. باید سنا موذجنا

تواند جانرین خهدا جانرین مکان نیست، جانرین از نظر مکانت است. هیچ کس نمی

باشد. اواّلً خدا جا ندارد، زمهان نهدارد، مکهان نهدارد، دو نهدارد، وکیهل نهدارد، کفیهل 

 ندارد، معاون ندارد.

بنابراین خدا جانرهین داشهته باشهد یهک معنهای دیشهر دارد؛ یعنهی خهدای دوم و 

افتد کهه جانرهین بشه اردن خدای کوچک، این نیست. وانشپی مشر خدا از خدایی می

میرد که جانرین بش اردن مشر پیغمبری که حاکم است، خدای دوم اسهت مشر خدا می

که جانرین خدا نیست. مهن کهه  که حاکم است یا رسول من اهلل استن رسول من اهلل

 رسان جانرین من استن این نامه ،نویسمبه شما نامه می

 کند که چنین باشد.گوییم چون خدا عادل است، عدالت خدا حکم میمثالً می -
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خهدا  ما جانرین نیستیم. پهس تها 1«عَبِیدِكَ مِنْ عَبْدٍ أَيُّ»ما جانرین خدا نیستیم.  -

هستیم. پس شیطان هم کهه موجهود اسهت جانرهین خهدا موجود است، ما هم موجود 

 فِهي جاعِهلٌ إِنِّي»شود. این است. اگر در اصل کون است، در اصل وجود است که نمی

خلیفهةً عهن »گفهت: به جپت اوّل کهه بهه ههر عبهارتی اگهر می توجهبا « خَلیفَةً اْلأَرْضِ

گفتیم یعنهی خداونهد می طور بوداگر این« خلیفةً لی»، «خلیفةً منّی»دروغ بود، « ذاتی

شهود. است که مقرّر کرده که ایهن آدم جانرهین قبلهی باشهد، جانرهین بعهدی کهه نمی

افتاده  یتجانرین یا قبلی باشد یا جانرین انسانی که اآلن است و از عُرضه و از موقع

 کند. این معنای جانرین است. است، خداوند برای او جانرین مقرّر می

 کنیمنطور معنا میرا چ« لیفةً لیخَ» -

است که خداوند وقتی عیسی رفهت،  یتیعنی این به سود مقام ربوب« لیفةً لیخَ» -

محمّد بیاورد. وقتی موسی رفت، عیسی بیاورد. وقتهی ابهراهیم رفهت شهاص دیشهری 

 جاعِهلٌ إِنِّي«. »خلیفة لی»داریم، نه « خلیفتی»نداریم. نه « لیفةً لیخَ»بیاورد. منتپا ما 

 «.خَلیفَةً رْضِاْلأَ فِي

فپمنهد یها مهان مالئکهه مااطهب هسهتند آیا مالئکه کهه مااطهب هسهتند بپتهر می

فپمندن! من فپمد، دیشران میفپمد، شریعتی میفپمیمن! مطپری میفپمند، ما مینمی

نپایههت احتمههال فپممن مالئکههه مااطههب هسههتند یههک در میلیههارد و یههک در بیمههی

ابهل عصههمت. جنهون، مالئکههه معصهوم هسههتند. دهیم در مقابههل عقهل، نههه در مقنمهی

طهور فپمیدنهد کهه نپایهت مالئکهه ایندهیم یک در میلیارد و یک در بیاحتمال نمی

بله، جانرین از ذات خدا، به جای خدا است. اگر جانرین به جای خهدا اسهت، کهدام 

تهو ای، کدام کافری که خدا را قبول دارد، دیوانهه، کهافر ههر چهه، بشویهد خهدایا دیوانه

دُ»شهود ک  میک  درست کنی، خدا آدمخواهی به جای خودت آدممی  وَ فیپها یُْفسهِ

که  درسهت خواهی به جای خودت مفسد درست کنی، آدمخدایا می 2«الدِّماءَ یَسْفِكُ

ای احتمهال دههد، ههیچ دیوانههکنی، بد درست کنی. ایهن را ههیچ جنّهی احتمهال نمی

 پانصهدسهت، ولهو هباالخره قبهول دارد خهدا  دهد، هیچ فاسقی و هیچ کافری کهنمی

میلیون خدا قائل شود، این هم یکی از خداهایی است که باالخره علم او زیهاد اسهت، 
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توانهد ای نمیدهنهد کهه ههیچ دیوانههیک احتمالی میها قدرت او زیاد است. پس این

 بدهد.

 رَبُّههكَ قههالَ إِْذ وَ»خطههاب بههه چههه کسههی اسههتن « خَلیفَههةً اْلههأَرْضِ فِههي جاعِههلٌ إِنِّههي»

تمام فرشتشان خدا که عامل وحی و غیر همه مااطب هستند. « المالئکة»، «لِْلمَالئِكَةِ

 چپار احتمال دارد: « خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي»

 .محال است« خلیفةً عن ذاتی» -1

 مِهنْ قَبْهلُ نْمِ خَلَْقناهُ اْلجَانَّ وَ»دروغ است، چون جن است، « خلیفةً عن الجن» -2

شما ندیدید ولی قرآن دیده است، وجود دارد،  2«اْلإِْنسِ وَ اْلجِنِّ مَعْرَرَ یا» 1،«السَّمُومِ نارِ

بعد ههم بودنهد،  «السَّمُومِ نارِ مِنْ قَبْلُ مِنْ خَلَْقناهُ اْلجَانَّ وَ»کند. چون قرآن خطاب می

مقابل مسجد جن در مکّه  را جن که ما اینه منقرض نردند، در زمان پیغمبر در سور

حاال هم هستند، اآلن هم « السَّمُومِ نارِ مِنْ قَبْلُ مِنْ خَلَْقناهُ اْلجَانَّ وَ»جنّی که  نوشتیم.

یعنی جن مُهردن نهه. جهن از « لیفةًخَ» ،هست و هست« اْلإِْنسِ وَ اْلجِنِّ مَعْرَرَ یا»هستند 

 فه هستندن این هم دروغ است. ها خلیافتادن نه. از چه چیزی افتاد که آن یتجن

جههای مالئکههه کجهها اسههتن فضهها و آسههمان، بههه زمههین کههم « مالئکههةالخلیفههة » -3

 فِهي جاعِهلٌ إِنِّهي»کنند. عالمین میالربها چیستن کارهایی که عمّال . کار آنآیندمی

 مَهنْ افیپه تَجْعَهلُ أَ قالُوا»نیست. چران « خلیفة المالئکة»به چند جپت « خَلیفَةً اْلأَرْضِ

دهد، ما جهواب خود آیه جواب می« بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ نَحْنُ وَ الدِّماءَ یَسْفِكُ وَ فیپا یُْفسِدُ

جها نیسهت. هها اینمالئکه هم نیست. اواّلً جای آن« بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ نَحْنُ وَ»دهیم. نمی

ایهن بحهث  البتهه جها اسهت.جها اسهت، روح اینجانرین مالئکه آدم است. مالئکهه آن

مفصّل شده است و در تفسیر هم است. چون مناسب با وضهع بحهث مها اسهت عهرض 

 کنم. می

یعنی این انسان جانرین چه کسی استن جانرین االغ است یا اسهب « ةًلیفَخَ» -4

استن شتر استن یا کرم است یا سوسمار استن یا ستاره است یا درخت استن یا فیل 

یعنی چون انسان برر اوّل « خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي»استن جانرین انسان است. 

 کند. و انسان اوّل است، خداوند او را برای جانرین قبلی خلق می
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کنهد کهه مها اوّلهین و آخهرین خلقهت روایت داریم که از امام صادق ) ( سؤال می

 فِهي أَْنتَ آدَمٍ أَْلفِ أَْلفَ وَ عَالَمٍ أَْلفِ أَْلفَ اللَّهُ خَلَقَ لَقَدْ اللَّهِ وَ»فرماید: نایر هستیمن می

« آدَمٍ أَْلهفِ أَْلهفَ وَ عَهالَمٍ أَْلهفِ أَْلهفَ»دانیم، ولهی را نمی« آخِرِ فِي أَْنتَ»ما  البته 1،«آخِرِ

های گ شته است، حاال چقدر است، ما چه عرض کنیم. پس این انسان جانرین انسان

و است در کون و در کیان. چران مها انسهان جای ا اند و اینبوده است که منقرض شده

یابیم که غیر از این انسانی که تناسل متسلسل یابیم، بلکه میبینیم و نمیدیشری نمی

 از انسان اوّل با هم دارند، وجود ندارد. حاال فرض کنید داشته باشد، ما بحثی نداریم. 

 أَیُّپَها یها»کنهد میدر بعضی آیات خداونهد تپدیهد  اینکهخداوند این نص را... کما 

ْأ إِنْ  *اْلحَمیدُ اْلغَنِيُّ هُوَ اللَّهُ وَ اللَّهِ إِلَى اْلفُقَراءُ أَْنتُمُ النَّا ُ  بِاَْلهقٍ یَهْأتِ وَ یُهْ هِبْكُمْ یَرهَ

کنهد. شود بعد خداوند خلق جدیدی خلق میبرد، گور همه گم میهمه را می 2«جَدیدٍ

ستید، خیلهی عهالی هسهتید کهه حتمه  بایهد شما تصوّر نکنید خیلی دوست داشتنی ه

ها( توانم شما را از بین ببرم، نایر )اگر نازی کند، از دم فرو ریزند قالبباشید من نمی

کرهد، باواههد اعهدام کنهد آن فهیم مسهتمر را سهلب خداوند باواهد اعدام کند نمی

 شود.میشود هم کون او و هم کیان او در تبع کون نابود کند، آن  نابود میمی

پس قبل از این انسان، انسان است. این جوابشوی « خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي» 

بسههیاری از مسههائل اسههت، از جملههه کسههانی کههه مستکرههف ابههدان و اجسههاد مردگههان 

گویید که از عمر برهر گویند شما اهل ملّت تورات و انجیل و قرآن چه میهستند، می

هها سهال قبهل اسهت. ما جسدی پیهدا کهردیم کهه بهرای میلیونگ رد، نایر ده هزار می

ها سال قبل است، فهرض کنیهد مها دیهدیم، لمهس که جسد پیدا کردیم برای میلیوناین

ما از نسل همین جسد هستیمن نایهر.  اینکهولیکن آیا دلیل است بر  ،کردیم، فپمیدیم

ر بیاورنهد شهما یقهین هها دو بلهوبلورسازی شبیه هم بلور بسازند، آنه اگر دو کارخان

دارید که این دو بلور برای یک کارخانه استن نایر شهبیه ههم هسهتند. مشهر شهباهت 

هر دو برای یک کارخانه اسهتن اگهر  اینکهاستن مشر شباهت دلیل است برای  یتعین

های انسهانی دیشهر ههم قرآن تثبیت کرد کهه قبهل از ایهن نسهل موجهود انسهانی، نسهل

ها سال قبل پیهدا کردیهد، فهرض کنیهد قبهول نی برای میلیوناند و شما جسد انسابوده

کهه هها سهال قبهل اسهت. اینشناسی برای میلیونکردیم از لحاظ جسدشناسی و جسم
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کند که این نسل موجود از همان اسهت ها سال قبل است، این تثبیت نمیبرای میلیون

کند و وقتهی ابت نمیکه ثاین ،و هر دو با هم متّصل هستند و تناسل از یکدیشر دارند

اند و بهه دو های دیشر بودهانسان که وحی ثابت کرد که قبل از این نسل موجود نسل

 ها از بین رفتند. نعلّت آ

هها اسهت. ایهن انسهانی کهه اکثهرًا قدر ظالم است، بپتر از آنتازه آن انسانی که آن

 أَ»هها هسهتند. ها بپتهر از آناین« فاسِقُونَ»و « ال یفپمون» 1،« یَعْقِلُونَ ال»چنین هستند 

آیهد. سؤال در ضهلع اوّل میه جا زمیناین 2«الدِّماءَ یَسْفِكُ وَ فیپا یُْفسِدُ مَنْ فیپا تَجْعَلُ

های های متناسهل یها منفصهل، نسهلهای متناسل و یا غیر متناسل، نسهلآیا این نسل

های متفاصهل ند. نسهلهای انسانی که از آدم اوّل و از حوای اوّل هسهتمتناسل، نسل

هایی کهه قهبالً بودنهد، منقهرض شهدند. آیها در ایهن که غیر متناسل هستند؛ یعنی نسل

های کلّی، قیامت کلّی بوده استن چنانکه در انقراض کلّی این انسهان قیامهت انقراض

شود با مرابپت استدالل کهردن بهر حسهب آیهات بها انقهراض کلّهی کهلّ کلّی است. می

هایی که در بهرزن هایی که مورد بحث است، انسانین، کلّ انسانکلفها و کلّ مانسان

ها کهلّ جپهان منقهرض هستند یا در این عالم تکلیف زنده هستند، با انقراض کلّی آن

 شود. گردد و قیامت مطلقه حاصل میمی

های ها بوده است یا نهن آیا انقراض نسلی یا نسلآیا چنین جریانی در آن انقراض

ْأ إِنْ»ل از این نسل با انقراض کهل مالزمهت داردن نایهر. انسانی قب  أَیُّپَها یُهْ هِبْكُمْ یَرهَ

ْأ إِنْ»تهالزم نهدارد.  3«بِهخخَرینَ یَْأتِ وَ النَّا ُ پهس  4«جَدیهدٍ بِاَْلهقٍ یَهْأتِ وَ یُهْ هِبْكُمْ یَرهَ

 انقراض باری از جپان با انقراض کلّ جپان مالزمت ندارد. 

نَها لِمَها عَظِهیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُهرْإِیمَانِ وَ مَعَهارِفِ اْلمِ و اْلعِْلدُورَنَا بِنُورِ اْلصُ رَحْاللَّپُمَّ اْش»

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

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»
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