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 خلیفة اهلل

  

 

 

 

 

 مختلف در تفسیر آیه خالفت احتماالتبررسی 

 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

چه مستتدد بته آترآن و  ،افکار علما حتیو  هامسلمانافکار  حتیاز افکار،  یبعض

بسیار جاهالنه است. عمق آن فحش  دباشد و چه نباشد، عمق آن را که بشکافیسدّت 

 إِنِّت »از جملته تممتت  رسمی به خدا استت، فحتش رستمی بته معنت)مین ست. استت.

تفستیر « عَتن اهلل»اهلل و خالفتت  ةاست که به معدتا  خالفت 1«خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِ  جاعِلٌ

، کیانًا، لفظًا، لغتًا غلت  استت و ا تر مغت  آن را عقالً، ک)نًا« عَن اهلل»خالفت  کددد.می

یق کدیم، ایدکه خلقی از خاله دیروز عرض کردیم و باز هم عرض میکچدان ،دبشکافی

خ)د ه ن سص. باشد، نسبت به ایدکه ایشان خلیفیالدبیول) باالترین خلق که خاتم ،خدا

 خدا است، این فحش به خدا است.

طت)ر کته خلیفته را آن ،«خَلیفَتةً اْلأَرْضِ فِ  جاعِلٌ إِنِّ  ْلمَالئِكَةِلِ رَبُّكَ آالَ إِْذ وَ»در 

ب است که هم بر خالف کتتاب استت و هتم بتر باعث تعجبسیار اند و ن)عًا معدا کرده

خالف سدّت است و هم بر خالف لغت است، هتم بتر ختالف عقتل استت، بتر ختالف 

به مالئکته استت. فحتش  تمامی م)ازین است، این هم فحش به خدا است و هم فحش

 ،تعتالی استتل اماتی دارد وستبحانه  حتق اآتد به خدا است که خالفتت از حضترت 
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ممکن استت کستی آائتل ر کردن. نه تدما شبیه، مقرّ حقل)ازمی دارد که شبیه از برا  

 د، ولکن آائل به مت)ت نباشتد. خالفتةیا چد سهیا  دو ،به مثل و شبیه برا  حق باشد

بیه و چه به عد)ان غیتر شتبیه، مقتضتی مت)ت اهلل استت تتا خلیفته اهلل چه به عد)ان ش

عتد  حالی اهلل است تا خلیفه بیاید، یتا یا انع ال اهلل است تا خلیفه بیاید، یا بی ،بیاید

حتق  یتترب)بتا خلیفه بیاید، یا بعد از شم)ل است اهلل نسبت به ارض  یتشم)ل رب)ب

ایتن اهانتت بته ذات مقتد  بیایتد.  ش)د، خسته بش)د، تا خلیفته ل بنسبت به ارض ع

 است.المی 

از خت)د اهلل ه را خلیفت« خَلیفَتةً»اهانت دیگر به مالئکه است، یعدی کسانی که این 

داندتد کته ایتن نستبت را معرفتت میشتع)ر و بیآدر مالئکه را نفمم و بیداندد، آنمی

یدند؟ ا ر مراد خدا را یا نفمم و مراد خدا را فممیدند« خَلیفَةً»دهدد. آیا مالئکه از می

یتا  فته است که نفممدد، اهانتت بته ختدا،نفممیدند پس خدا ط)ر  با مالئکه سخن  

مالئکه. یا  ولکن نفممیدند، اهانت به ،مالئکه صحبت کرده است که بفممدد ط)ر  با

یتتا  متتراد از خلیفتته کیستتت، فممیدنتتد متتراد از خلیفتته کیستتت ، مالئکتته فممیدنتتدخیتتر

غیتر اهلل استت؟ ا تر مالئکته کته ه اهلل استت یتا خلیفته خلیفت ،لیفتهفممیدند مراد از خ

اق عتالم افستق فستّ  ،متادون ون مالئکه که عادل هستدد و مادونِمعن)  هستدد و ماد

بگ)ید من  اوا  عالم هستی را ا ر خداوند به هترین ناداناق و نادانوج)د، افسق فسّ

 مَنْ فیما تَجْعَلُ أَ»تراض نیست که کدم، این دیگر جا  اعر میجانشیدی برا  خ)د مقرّ

بر فرض محتاالتی کته در ابعتاد  ،مگر خدا بر فرض محال .«الدِّماءَ یَسْفِكُ وَ فیما یُْفسِدُ

جاهتل  ،در کدت )نا )ن عرض کردیم، مگر خدا بخ)اهد جانشتیدی از بترا  خت)د مقترّ

دُ مَتنْ»مشتبه است که  است؟ خائن است؟ ظالم است؟ را « التدِّماءَ فِكُیَستْ  وَ فیمتا یُْفستِ

 کدد؟ن معیّ

آد  عاد ، ا ر آد  عاد  که عادل هم نیست، عالم هم نیستت، معنت)  هتم  حتی

کدتد کته جتا  او را تتا ر کدتد، حستاب مینیست، ا ر بخ)اهد جتا  خت)د کستی مقترّ

خداوند متعال کته تمتا  کمتاالت را  اماا  جا  او را بگیرد. ا  بگیرد، تا اندازهاندازه

خ)اهتد بترا  دارا است بر فرض محال این خدا  جامع جمیتع کمتاالت می نمایتبی

آیتا خداونتد کته بته مالئکته  کدم،، بر فرض محال تکرار متیدهدبخ)د جانشیدی آرار 

و مالئکته در احتمتال دو  کته همتین صتحی  « خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِ  جاعِلٌ إِنِّ »فرم)د: 

 د مراد از خلیفه، خلیفتة اهلل استت.ممیدنمراد از خلیفه چیست یا فکه است، فممیدند 

تل) ختدا یتا خلیفتة اهلل تتالی ؟استت« الدِّماءَ یَسْفِكُ» است؟« فیما یُْفسِدُ»خلیفة اهلل آیا 
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محمّتد  ،تل) خ)د راتالی ،کددن میاست؟ خدا که بر فرض محال برا  خ)د خلیفه معیّ

ن تل) خت)د را معتیّن را، تالیین را، م)سی و م)س)یییین را، ابراهیم و ابراهیمیو محمّد

ف،بدابراین این احتمال با کمتال  «.الدِّماء یَسْفِكُ وَ فیما یُْفسِدُ مَنْ»نه  ،کددمی بتا  تأستّ

فکتر  روهتی از علمتا   و کال  أسّف که از زبان و آلم وها تبا میلی)ن تأسّف،ه اران 

تعتالی استت.  ستبحانه و   حتقاسال  بیرون آمده است، بدترین فحش بته ذات مقتدّ

 .نفممیده است و الی آخرمالئکه نفممیدند، خدا هم 

دًا واحت روایتات آت)الً ،از آضا در روایات هم که ن)عًا تداآض دارد و اختالف دارد

 است، اشاره نکرده است. روایتاتی اهلل خلیفة «خَلیفَةً»نکرده است که مراد از  ا اشاره

متع  قل به معدتا دارد و دارد و دارد،، نددار تقطیعآدر تداآض دارد، جعل دارد، که آن

استت، نته « خَلیفَتةً اْلتأَرْضِ فِ  جاعِلٌ إِنِّ »ن خاصی که از جمله ذلک در جاها  معیّ

ت متااهب، هتیر روایتاتی اشتاره هتم نتدارد بته ات سدّی، روایتاروایات شیعه، نه روای

 ،ت)انتد باشتدهلل نمیاه ابعاد خلیفت در کلاز خ)د اهلل است. ه خلیف« خَلیفَةً»این  ایدکه

در کل ابعتاد خلیفتة  ،مح)ر استدالل استو آیات دیگر  آیه در کل ابعاد  که در این

، بعتض یت، در کل ربانیتاهلل یعدی خلیفه و جانشین از خ)د خدا در خدایی، در ربان

 ها اینو آنن، محال است، محال است، محال است. ن، زمان معیّ، در جا  معیّیتربان

 خشش دادند و چه کردند.محال را در

بر و تقسیم مدطقی و داللی کدیم و س، ما احتماالت را عرض میحاال احتمال دو 

آخرین مرحله مراد است. احتمتال دارد کته  ،بماند که ا تا آن آخرین مرحله کدیممی

یعدتی « خَلیفَتةً اْلتأَرْضِ فِ  جاعِلٌ إِنِّ  لِْلمَالئِكَةِ رَبُّكَ آالَ إِْذ وَ»، «خلیفةً عن المالئکه»

آیتا  ،بت)د« مخلیفتةً عتدک» ا تر ایدکته. چرا؟ برا  نیستاین هم درست « معدک خلیفةً»

متاء ندارنتد؟ ستفک دداندتد ندارنتد؟ نمی افساد فتی االرضداندد که خ)د مالئکه نمی

و بته جتا  او خلیفته  عدته مستتخلفٌر نیستتدد؟ چت)ن مدقترض کتردن داندد مقنّنمی

 .رض ب)ده استو افساد فی األ به حساب سفک دماء آوردن

ه ستابق ا تر البد ستابقه دارنتد.« الدِّماءَ یَسْفِكُ وَ فیما یُْفسِدُ مَنْ فیما تَجْعَلُ أَ آالُ)ا»

 أَ» )یدتد می عدته اریتی ندارنتد، چطت)ر رض از مستخلفٌسفک دماء و افساد فی األ

 1«یُؤْمَرُونَ ما یَْفعَلُ)نَ وَ أَمَرَهُمْ ما اللَّهَ یَعْنُ)نَ ال»؟ وانگمی خ)د مالئکه که «فیما تَجْعَلُ

داندتد داندد معن)  هستدد، دیگران میها میمعن)  هستدد، خ)د آنبه نصّ آرآن که 
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 ،کددتد؟ ختدایا یرند؟ به خ)د اعتراض میمعن)  هستدد، آیا مالئکه به خ)د عیب می

کتردیم، چته ا سفک دمتاء کتردیم، متا چته مخ)اهی آرار بدهی، شیدی برا  ما میجان

انتختاب  هستتیم خ)اهی از سدخ ما که سافک دماء و مفسد فتی األرضآیا می کردیم،

باشتدد  معن)  هستدد، ا تر هتم خطتایی داشتته دانددها می؟ غل  است، خ)د آنکدی

یا خطا خیلی آلیل  ،خطا استاست. این سؤال یا  خطایی است که با عنمت ساز ار

 .نیست، سؤال استفما  است، این اواّلً

 یتستدخشرط نیست؟ مالئکه و بشر  یتعده سدخ مگر در خلیفه و مستخلفٌ :ثانیًا

مکتانی ندارنتد،  یتند، ستدخافعالی ندار یتصفاتی ندارند، سدخ یتندارند، سدخذاتی 

مالئکه سماو   ،مالئکه اریی نیستدد« خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِ  جاعِلٌ إِنِّ »رض است فی األ

رض و اواّلً باید مالئکه افساد فی األ ،است« المالئکة عن ةًخلیف» «خَلیفَةً»ا ر  هستدد.

و ثانیًا باید مالئکته بش)ند و خلیفه بش)ند سفک دماء کرده باشدد تا مستحق انقراض 

له این اد افراد هر فرد  ازالً، ثانیًا، ثالثًا که اوّ سدخ باشدد.اشدد و ثالثًا باید هماریی ب

دیگر  کته در خت)د آیته ه و ادلّ باشدد« ةعن المالئک»ه ش)د که خلیفکافی است، نمی

 کدیم.استفاده می

یت)  القیامتة ، بتا انستان و بعتد از انستان إلتی دوانگمی مالئکه آبل از انسان ب)دن

بته دلیتل  ،هستتستت، عت ل نشتده استت،  عده هخ)ب چرا خلیفه؟ مستخلفٌ هستدد،

افساد  ،به دلیل آرآنی ،استسفک دماء نکرده ، به دلیل آرآنی ،ع ل نشده است، آرآنی

از چته کستی پس خالفت  .به دلیل آرآنی ،در سماء استبه دلیل آرآنی، ، نکرده است

ت)  خ)د ، اار برا  نماز میجانشین امروز ؟ ا ر  فته ش)د که من به جا  خ)د است

جانشین کجا برود؟ جانشین معدا ندارد، وآتی خت)د تت) آمتد ، آمتاد ی دار ، آمد  

هستتدد، مشتغ)ل  ها، جانشتین بته چته معدتا استت؟ مالئکته در آستمانسق)ط نکترد 

رض نکردنتد، ستاآ  و سفک دماء نکردند، افساد فتی األ وظایف مالئکی خ)د هستدد

یعدی چه؟ « ةعن المالئک»ه خلیفنشدند، نه ک)نًا، نه کیانًا، نه مکانًا ساآ  نشدند، پس 

 معدا ندارد.« عن المالئکة»مالئکه ه خلیف ،به هیر معدا از معانی

ط)ر. درست است جن ستفک دمتاء دارنتد، افستاد جن، خ)ب جن هم همین :س) 

فی األرض دارند، ولکن ستفک دمتاء و افستاد فتی األرض انتس بیشتتر از جتن استت. 

درست است جن شیاطین دارند، متؤمدین هتم دارنتد، صتالحین هتم دارنتد، ولکتن بتر 

 كتانَ إِنَّتهُ اْلإِْنستانُ حَمَلَمَتا وَ»است  اح ابه س)ره حسب آیاتی از آرآن که از جمله آی
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 ات وآن کستتی کتته بتته عدتت)ان ظلتت)  و جمتت)ل در میتتان کتتل ستتماو 1،«جَمُتت)الً ظَلُ)متتًا

 كتانَ إِنَّتهُ اْلإِْنستانُ حَمَلَمَا وَ»ارییان و مکلّفان معرفی شده است  ض وسماواتیان و ار

 ظلتم استت، بتاالترین ظلتم در و بتاالترین پس ا ر ظلمتی وجت)د دارد. «جَمُ)الً ظَلُ)مًا

 اْلجَتانَّ وَ»هتم در انستان استت. وانگمتی  انسان است، درست استت، بتاالترین عتدالت

آبل ب)دنتد، بعتد هتم هستتدد، حتاال هتم هستتدد. بتر  2«السَّمُ) ِ نارِ مِنْ آَبْلُ مِنْ خَلَْقداهُ

یت)  لتی د، بعد از انسان هم هستدد، إآبل از انسان خلق شدن حسب آیات زیاد  جانّ

 . بدابراین خالفت یعدی چه؟هستدد ایدکهالرحمن دلیل است بر ه القیامة و آیات س)ر

کردند؟ نه ک)نًا سق)ط  سق)طکیانًا  ش)د؟ائب جن ک)نًا سق)ط کردند که آد  اوّل ن

ط)ر که نیست. همان یتوانگمی بین جن و انسان سدخ کردند، نه کیانًا سق)ط کردند،

ذاتتی و  یتعدته ستدخ ن نیستت و در خلیفته و مستتلخفٌبین مالئکته و انستا یتسدخ

ندارد. جتن از نتار استت، انتس از  یتسدخصفاتی و اعمالی شرط است، جن با انسان 

استت در تکتالیف زیتاد  درستت  شت)د.ش)د، جن دیده نمینس دیده میتراب است، ا

و  تکالیف جستمی بته مداستبت ناریتت خت)ددر تکالیف روحی و در  مشترک هستدد،

 در کتار نیستت. یکتامل یتستدخ ولکتن ،خ)د، مشترک هستتدد یتن به عد)ان ترابانسا

 ش)د باشد.الجن هم نمی ةبدابراین خلیف

دُ مَنْ فیما تَجْعَلُ أَ»کدم تکرار می ،وانگمی فِكُ وَ فیمتا یُْفستِ دلیتل  ایتن «التدِّماءَ یَستْ

ستت، حتاال سفک دماء داشته، افساد فتی األرض داشتته ا عده مستخلفٌ ایدکهاست بر 

، فستاد فساد فی األرض انس بیشتر از جن استدماء و اسفک  ؟دتکرار کدی دخ)اهیمی

پتس احتمتال اوّل غلت  استت کته  هم بیشتر است.او بیشتر از جن است، ول) ث)اب او 

، «مالئکةعن ال» عن اهلل باشد، احتمال دو  غل  خلیفه« خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِ  جاعِلٌ إِنِّ »

 فِت  جاعِتلٌ إِنِّت »، «خَلیفَتةً»غلت .  هم ، احتمال چمار «نعن الج»ل  احتمال س)  غ

هایی در زمتین آفریتده استت کته نستل اخیتر هستتدد و انستانخداوند « خَلیفَةً اْلأَرْضِ

 وَ اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ خَْلقُ آیاتِهِ مِنْ وَ» .هایی هم در کرات سماو  آفریده استانسان

 3.«رٌآَدی یَشاءُ إِذا جَمْعِمِمْ عَلى هُ)َ وَ دابَّةٍ مِنْ فیمِما بَثَّ ما

                                                           

 .72ه احزاب، آی. 1

 .27ه حجر، آی. 2

 .29ه شوری، آی. 3
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هستتدد ها العقت)لی در آستمانم)ج)دات ذو  کدم،تکرار کرد  و اشارتًا عرض می

یا نه، بحث سر استم نیستت، از  بگااریدانسان را ها اسم آن، العق)ل ارییماندد ذو 

نه  ،طبقات، درونی، برونی، درجات، یت، فعلیتنظر عقل، از نظر تکلیف، استعداد، شأن

تر از انستان هستتدد، برابتر هستتدد. وآتتی کته برابتر باالتر از انسان هستدد و نته پتایین

برابر را جا  آن بیاورد؟ چترا ک)نتًا یتا  دا آن برابر را مدقرض کدد و اینهستدد، چرا خ

 و افستاد فتی األرضکردنتد هتا ستفک دمتاء مید؟ ا تر آنکیانًا یتا افعتاالً مدقترض کدت

افساد انستان، ستفک دمتاء  ط)ر است. صالح انسان،همینهم کردند، خ)ب انسان می

 تَجْعَلُ  أَ»است که  بالمرج ترجی  پس این  است.   آسمانهاماندد انسان انسان ارض

فِكُ وَ فیمتا یُْفسِدُ مَنْ فیما فستاد فتی اه ها ستابقانستان از آنه پتس ستابق. «التدِّماءَ یَستْ

خ)اهید همان را تکرار کدیتد؟ بته همتان فک دماء است، آیا میسه األرض است، سابق

اندازه تکرار ش)د؟ ا ر تکرار به همان انتدازه استت چترا مدقترض کترد ؟ ا تر بمتتر از 

. استت ترتر و ناصتحی کته ناصتحی استت ها صحی  است، ا ر بدتر از آن ،ها استآن

ن ستماو  در ستماء استت وانگمتی انستا ت)اند مراد باشد.نمی دابراین انسان سماو ب

 ،کدیممتی سه، چمار م)رد اکتفابه در ارض نیست. ما  ،«خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِ  جاعِلٌ إِنِّ »

 کدید. آس علی ذلک فعلل و تفعلل.میه شما ت)ج ،بیشتر است ادله ولکن تعداد

هتا را آن و نستلیعدی ما آد  و ح)ا « خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِ  جاعِلٌ إِنِّ »احتمال دیگر 

هتا تکلیتف نیست، ثانیًا آن یتاواّلً سدخ .ددحی)انات باش ازکه جانشین  مکدیخلق می

هتم  ،ماندا هستدد. بدابراین احتمالی که باآی میهانسان تکلیف دارد، ثالثًا آن ندارند

 إِنِّت »فممیم این استت کته وآتتی بته مالئکته  فتته شتد: هم ما میو  مالئکه فممیدند

ل ب)دنتد و مدقترض هایی که آبتاز جانشین، جانشین انسان« خَلیفَةً أَرْضِاْل فِ  جاعِلٌ

 فیمتا تَجْعَتلُ أَ» : )یددا ر چدین نب)ده است، پس به چه حسابی می شدند را فممیدند.

عدته دیتده باشتدد، نته  از مستخلفٌ ی؟ باید سفک دمائ«الدِّماءَ یَسْفِكُ وَ فیما یُْفسِدُ مَنْ

نه شدیدن، بایتد عیدتًا  ،نه ظن، نه خیال، نه احتمال، نه  فتننیست، که خیالی، خیال 

شتم)د کترده  از مستتخلف عدته االریتی از مستتخلف عدته و ستفک دمتائی إفساد فی

 ها آترارخ)اهیم جانشیدی برا  آنیخدا بگ)ید ما م ها مدقرض شدند. وآتی آنباشدد

افستاد فتی مرار، یعدتی ستفک دمتاء استت هتا آترار دادنعدی جانشین برا  آنبدهیم، م

 االرض استمرار.

ها خاکی ب)دند، این که آن ه این غل  است که انسان  فته ش)د، مالئکه دیدندالبت

، ایتن غلت  استت، آیتا  استت. یکستان استتهم خاکی است، خ)ب خاکی و خاکی 
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جمل و محمّد پس اب) ،یکسان است ییکسان است؟ ا ر خاکی و خاک یبا خاک یخاک

رستالت  آبتل ازیکسان است رستل جدتی   ر نار  و نارتدد؟ ا یکسان هساهلل بن عبد

هتا ختاکی پس خاکی و خاکی یکستان نیستتدد، چت)ن آن اخیر اسالمی و فسّاق جدّی.

الً. اوّ ، ایتنطت)ر هستتددکه ختاکی هستتدد همین هم هاینا ،کردنداند و افساد میب)ده

 ،کردند و سفک دماء کردندهایی که خاکی ب)دند و افساد آن از کجا معل)  است :ثانیًا

از  ایدکتهنته  انتدایده کرده باشتدد، معایدته کردهباید مع ؟معایده عل)  است ج از کجا م

م)ج)د خاکی سفک دماء کرده استت، افستاد  که ایناند معایده کرده نظر خاکی ب)دن.

 ،طت)ر  استت کته آابتل بقتاء نبت)ده استت و ستفک و افستاد او رض کرده استفی اال

کدد که ا ر شتما چدتین و چدتان میکدد. آرآن در آیاتی تمدید ن تمدید میآرآ چدانکه

 آوریم.کدیم،  روه دیگر میمی 1«نَآخَری آَ)ْمًا»شما را تبدیل به  ،کدید

 اخیتر ها  انستانی کته آبتل از نستلپیدا کرد، نسبت به نسل یتهمین تبدیل واآع

ا مدقرض کترد. بدتابراین مالئکته ها رپیدا کرد و آن یتاین تمدید واآعو  انسانی ب)دند

تتًا و دارنتد ذا یتباید عیدًا، شم)دًا، حض)رًا از نسل ماندد نسل اخیر انسانی کته ستدخ

 أَ»استت  و اعتتراض حاال جا  سؤال ،باشدد صفاتًا و عمالً و شأنًا، این جریان را دیده

دُ مَنْ فیما تَجْعَلُ شتدند، البتد خت)ب ستاکت می ،فرمت)د بلتهمی ا تر ختدا .«فیمتا یُْفستِ

ختدا  بتدتر آمتد، ، فتالنرفتت یفالنت ما علم مطلق نیستتیم. ایدکهبرا   حکمتی است،

که اشکال ندارد، ستؤال کته خ)اهیم سؤال کدیم، سؤال ولکن ما می ،، باشدجعل کرده

ه نقنتان ، البتتانددر این سؤال از عنتمت ختارن نشتدهبدابراین مالئکه حرا  نیست. 

. عنمت مادون نسبت به عنمت ماف)ق نقنتان داردها درجات است، ولکن عنمت

قنان است، ولی همته عنتمت است، عنمت ماف)ق نسبت به عنمت ماف)ق الف)ق ن

ها درجاتی است، عنمتولکن دارا   ،ترک فسق استها ها، عدالتاست. مثل عدالت

عنیانی ندارنتد، تترک واجتب   مدتما دارا  درجاتی است. خطا ترک خطا استهم 

 اْلتأَرْضِ فِت  جاعِتلٌ إِنِّت  لِْلمَالئِكَتةِ رَبُّتكَ آالَ إِْذ وَ»عل حرا  ندارند. بدابراین ندارند، ف

ند و این جانشتین بمتتر اهها  آبل که مدقرض شداین جانشین است از انسان« خَلیفَةً

 اهلل سص..ها است، این در فمم ما و مالئکه و در فمم رس)لاز آن

دیدنتد و بعتد  هتاارائته کترد و آنها را فساد انساناز  بخشیبه مالئکه خداوند  -

 المعایده دیدند.ب عتراض کردند،ا

                                                           

 .11ه انبیاء، آی .1
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ها دیدند، باالخره دیدند یتا ختدا ارائته کرد یا آن ارائهحاال یا خدا  ها ب)دند،آن -

 کرد یا شم)د کردند.

 خداوند فسق نسل جدید را ارائه کرد. -

فستق نستل  ایدکتهراض نیستت، بترا  ا  اعتتکته جت ه ب)دها را ارائه کردا ر این -

 ارائه کرده ب)د، اواّلً آیه ندارد، ثانیتًا ا تر ستفک را هاا ر این از آبل است. کمتر جدید

کمتتر از  ایدکهبرا  د، چرا؟ شنمی ارائه کرده ب)د، اعتراض دماء و افساد نسل جدید را

ها را مدقرض ما آنبرا  چیست؟ « خَلیفةً» ایدکهبرا   ها است.ها است، کمتر از آنآن

، نب)دنتد آابل بقاءکردند، فساد میکردند، اسفک دماء می ایدکهبرا  کردیم برا  چه؟ 

ست. ا تر ختدا ارائته نسل بمتر آوردیم، پس این نسل بمتر ا ها را مدقرض کردیمما آن

 فیمتا تَجْعَتلُ أَ»نسل بمتر اعتتراض و ستؤال ه و در ارائ نسل بمتر دادهه ارائ ،داده است

 هر   نخ)اهد ب)د.« الدِّماءَ یَسْفِكُ وَ فیما یُْفسِدُ نْمَ

قلتین، ، نت)ر الث284ِّه در جلد اوّل تفسیر، صفح ،روایتی داریماز رس)ل سص.  حاال

 حتتدیث فتت . تس علتت  المتتؤمدین امیتتر عتتن الشتترایع علتتل عتتن» 58ه جلتتد اوّل، صتتفح

 فَلَمَّا الدَّسْدَا ِ وَ اْلجِنِّ مِنَ خَْلقِ  مِنْ اْلأَرْضِ لِأَهْ إِلَى اْنظُرُوا لِْلمَلَائِكَةِ آَالَ ثُمَّ :الخالفة

 مِتنَ» دتد.دکمیا  چته دبه امر خدا نظر کردند و دیدنتد کته ایتن نست .«یَعْمَلُ)نَ مَا رَأَوْا

 أَنْ إِلَتى- عَلَتیْمِمْ ذَلِتكَ عَظُتمَ اْلحَتقِّ بِغَیْرِ اْلأَرْضِ فِ  اْلفَسَادِ وَ الدِّمَاءِ سَْفكِ وَ اْلمَعَاصِ 

 ها است.عدما است، جانشین از آنپس خلیفه « خَلِیفَةً اْلأَرْضِ فِ  جاعِلٌ إِنِّ  آَالَ -آَالَ

 این یک روایت.

 أبت  عتن للنتدوق الت)حیتد كتاب عن» :59ه صفح ،مندرروایت دیگر در همین 

 اْلعَالَمَ هَاَا خَلَقَ نَّمَاإِ اللَّهَ أَنَّ تَرَى لَعَلَّكَ :آخره ف  یق)ل ط)یل حدیثٌ. تس الباآر جعفر

ب)ده است؟ آتبالً  یعدی خدا بیکار آبالً ع)المی نب)ده است؟لم واحد. همین عا «اْل)َاحِدَ

، همتین «غَیْترَكُمْ بَشَرًا یَْخلُقْ لَمْ اللَّهَ أَنَّ تَرَى أَوْ» هایی ب)ده است.ع)المی ب)ده و انسان

 أَْلتفَ وَ عَتالَمٍ أَْلتفِ أَْلتفَ خَلَتقَ لَقَدْ اللَّهِ وَ بَلَى» که شما هستید. همین نسلعالم شما، 

ی)ن است یا یک میل «أَْلفِ أَْلفَ» .«اْلآدَمِیِّینَ أُولَئِكَ وَ اْلعَ)َالِمِ تِْلكَ آخِرِ فِ  أَْنتَ آدَ ٍ أَْلفِ

ها  انستانی مقتادیر زیتاد  نستلالف یک میلیت)ن استت،  بیشتر یا کمتر هر چه، الف

 ل اخیر خلق کرده است و ت) در آخر هستی.نسخداوند آبل از 

آختر  سبی؟ آخرِآخر نِ آخر هستی یا در آیا ت) در آخرِ ت) در آخر هستی یعدی چه؟

و انستانی  دیگتر عتالمی ،یعدی خداوند این نسل اخیر انسان را که آفرید و آیامت شتد

را چته « خَلَتقَ»هستی؟ یعدی این « خَلَقَ»آخر  ،آخر است یا نه نخ)اهد آفرید، این آخرِ
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پس ت)  اما  صادق و اما  باآر ست. هستدد. )ید؟ فرد  از افراد نسل اخیر که کسی می

ممکتن استت ل اخیر از آنچه خدا خلق کرده استت، در نسل اخیر هستی، یعدی در نس

هایی، هتایی، انستان، ختدا عالمبعتد از مت)ت، عتالم بعد از آیامت هم، آیامت برپا شتد

دلیلتی هر   داشتیم باز ما روایتی هم داریم، ا ر روایتی هم نمی حی)اناتی خلق کدد.

خیتر. ت)آّتف کدتد، مکه خداوند خلقت را  چی  ا ، نه ظاهر ، نه هیر، نه اشارهنداریم

هم ت)آّف خلقت آبتل از خلتق ایتن انستان نبت)ده استت و هتم ت)آّتف خلقتت بعتد از 

 اْلتأَرْضِ فِت  جاعِتلٌ نِّت إِ» انقراض عالم و آیامت به حساب نستل اخیتر نخ)اهتد بت)د.

چت)ن  ،اریم تاایتن بحتث را بترا  بعتد می ،«فیمتا یُْفسِدُ مَنْ فیما تَجْعَلُ أَ آالُ)ا خَلیفَةً

 .خ)اهیم سؤاالتی مطرح کدیممی

 نُقَتدِّ ُ وَ بِحَمْتدِ َ نُسَبِّ ُ نَحْنُ وَ الدِّماءَ یَسْفِكُ وَ فیما یُْفسِدُ مَنْ فیما تَجْعَلُ أَ آالُ)ا»

ماءَ آدَ َ عَلَّتتمَ وَ*  تَعْلَمُتت)نَ ال متتا أَعْلَتتمُ إِنِّتت  آتتالَ كَلَتت چیستتت؟ « أستتماء»، «كُلَّمتتا اْلأَستتْ

ماءَ» .دادتبل)ر  خت)اهیم  اهللشاءإن در تفسیر بحث کردیم، اآلن یر مقاد جمتع « اْلأَستْ

شت)د. استماء ختالق، استماء پس شامل تما  اسماء می ی به ال ،اسم است و جمع محلّ

شامل است. چت)ن استم را ، اسماء عیدی، تما  اسماء اسماء شبحی، اسماء لفظی، خلق

کدد، اسم چی   است کته ظتاهر  می ؟ اسم چی   است که داللت بر مسمّییعدی چه

مراد از  حاالهر شبحی، ظاهر عیدی و باطدی دارد. دارد و باطدی دارد. ظاهر لفظی، ظا

ه ذاتتًا، نته استماء اهلل نت لتق متراد باشتد؟اسماء است کته استماء خ این اسماء آیا بعض

ماءَ»خ)ب  مراد نیست؟ -کدممیسؤال دار  -افعاالً، نه صفاتًا  ی بته جمتع محلّت« اْلأَستْ

ایتن ، استتغراآًا ی به ال  این است که شتامل کتل باشتدال  است و مقتضا  جمع محلّ

 اواّلً.

اسماء لفظتی متراد فق  ا ر اسماء اهلل مراد نیست و اسماء الخلق مراد است،  :ثانیًا

استم  ،خ)ب مالئکه بدون اسم با اشیاء آشدا هستدد ،است؟ ا ر اسماء لفظی مراد باشد

مالئکتة اهلل کته فت)ق عتدالت هستتدد، مقتا  عنتمت هستتدد و درجتات  خ)اهدد.نمی

در  ،هستتتدد العتتالمینربال کددتتد و عمّتها زنتتد ی میعنتمت را دارنتتد و در آستمان

خ)اهدتد چته ها با خ)د مسمّیات برخ)رد دارنتد، استم میچه، آندر  ،در تشریع ،تدبیر

 این اواّلً. ،آشدا نباشد خ)اهد که با مسمّیار؟ کسی اسم میک

اسم دانستن فضیلت نیست، خیلی کستان هستتدد کته استماء زیتاد ، اآت)ال  :ثانیًا

 شنتت ها فکر ندارند. کتاب ن)شتته،آنولی خ)د  ،دانددزیاد ، اشخاص زیاد  را می

اخیترًا هتم کتتابی ن)شتتدد در  ندارد.چی    ، از خ)د هیرجلد، بیشتر، کمتر صدجلد، 
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سؤال کدی بلد  آن زیاد است. از خ)د اومجلّدات  )یم، ولکن چه م)ی)عی است نمی

ه رفته، دریا رفتته و نقتل هتم نکترده از درّ از آن، ک)ه رفته، ،از این نیست، جمع کرده،

. از خ)د او ستؤال در، چقدر..جلد، چق شنت، کردهاست. جمع کرده، جمع  چه کسی

 ،و عمقتًا وارد شت)د بفممد این فضیلت است؟ ا ر کسی یک مطلب را ،فممدنمیکدی 

اآت)ال را  ء و همتهتما  اآ)ال شیخ و سیّد و آخ)نتد و علمتااین است که کسی  بمتر از

ستن که کمال رف اسم لفظی دانص .، اجتماد نداردش)دسرش نمی ولکن از معدا ،بداند

ظتی استماء لفولکتن ا تر متراد از استماء،  . رچه با کمال ب)دن هم سؤال است نیست،

جمل و محمّد و ستلمان اب) و وو زید و عمر م)ج)دات عالم است حجر و شجر و مدر

 صرف دانستن اسماء که مطلبی نیست.اسماء مراد است، خ)ب  ،آسمان و زمین و

چته کتار؟ خ)اهدد اسم می ،ئکه با مسمّیات برخ)رد دارندمال اواّلً اوّال، ثانیًا، ثالثًا،

متن »سمّیات آشدا هستدد در تدبیر امت)ر است. وآتی با م اسم برا  نشان دادن مسمّی

با مسمّیات آشدا هستدد، حاال اسم را نداندد یا  ،«من آبل اهلل»ار  در کار   ،«ل اهللبَآِ

م دانستن فضتیلت نیستت. روایتت دارد صرف اس :ثانیًا اواّلً. ، اینبداندد مطلبی نیست

کددتد، یتک نفتر وست  بحتث می کته را دیدنتددر مستجد  روهتی  اهلل سص.که رس)ل

سی استت؟ عترض کردنتد: اعلتم متا استت، کدد، فرم)د: این چه کصحبت می ونشسته 

را بلتد استماء  .است. فرم)د: این علم نیست اعلم ما به اسماء و القاب و تاریخ و فالن

ةٌ أَوْ مُحْكَمَتةٌ آیَةٌ ثَلَاثَةٌ اْلعِْلمُ إِنَّمَا»یست، علم ن ب)دن دَّةٌ أَوْ عَادِلَتةٌ فَرِیضتَ  مَتا وَ آَائِمَتةٌ ستُ

خبر استت ایتن ز معدا بیداند و ااست، کسی که لفظ را می جمل 1«.لٌمْجَ فَمُ)َ خَلَاهُنَّ

جاهتل  خبتر استت ایتنعقیتده بی دانتد و ازچدانکه کسی که معدا را میجاهل است، 

ایتن  ،خبتر استتاز عمتل بی دانتد،داند، عقیده را میو معدا را میکسی که لفظ است. 

جاهل است. پس اصل در بُعد اوّل دانستن معدا است و انتقال به عقیتده و انتقتال بته 

 بدابراین اسماء لفظی مطرح نیست. .عمل است در آن م)ی)عاتی که عملی است

استم  ات هتمچ)ن اعیتان م)جت)د ن م)ج)دات است،مراد از اسماء اعیا ایدکه الثًاث

است. اعیان م)ج)دات چه جماد باشد، نبات باشد، انستان باشتد، حیت)ان باشتد، جتن 

 ایدکتهاسم هستدد. بترا  تر از باشد، چه باشد، اعیان م)ج)دات اسم هستدد، بلکه اسم

ا تر بته . ا ر جعتل نباشتد کته نیستت کدد،لفظًا و جعالً داللت بر کتاب می لفظ کتاب

لفتظ جعتل استت. لفتظ  بت)د.خ)ب پدیر  ،ب)د، پدیر ب)د خ)ب نان ،جا  کتاب نان ب)د
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و آشتر  استت و ثانیتًا ا  و لفظی کدد، اواّلً داللت پ)ستهکتاب که داللت بر کتاب می

خ)د کتاب چه؟ خ)د کتاب، خت)د کتتاب عالمتت بتر ن)یستدده استت،  اماجعلی است، 

اب عالمت لفظی و آشر  و جعلی است و خت)د لفظ کتاب عالمت است، ولی لفظ کت

تر استت، کتاب عالمت عیدی است. پس ا ر لفتظ کتتاب استم استت، خت)د کتتاب استم

تر استت و تمتا  ق آن استمتر است، تحقّکتاب اسمبه ه تر است، عقیدمعدا  کتاب اسم

 م)ج)دات عالم و خالیق اسماء هستدد، اسماء اهلل هستدد.

 وَ»استماء الحستدی داریتم  1.«اْلحُسْدى اْلأَسْماءُ لِلَّهِ وَ» کدد،مدتما اسماء اهلل فرق می

تما  عالم هستتی از درون و بترون و لفتظ و علتم و  ،«بِما فَادْعُ)هُ اْلحُسْدى اْلأَسْماءُ لِلَّهِ

استماء اهلل استت.  شیء بر آن شت)د،اطالق لفظ  آنچه ،عقیده و عمل و سلب و ایجاب

رَ مَتتنْ»کددتتد کستتانی در لفتتظ و در ظتتاهر  یتتر می مدتمتتا از ایتتن استتماء اهلل  إِلَیْمَتتا أَبْنتتَ

بتا نظتر عمیتق و  ،کددتدعمیق نظتر می بیدددعالم را که میکه کسانی هستدد  2.«أَعْمَْتهُ

بیدتد، انستان ، زمتین میعمتقبیدد، ولکن آفریددتده را در بُعتد رآیق و دآیق آسمان می

ها همه اسماء هستتدد. مدتمتا بیدد، بدابراین اینیبیدد، دیگران را مبیدد، خ)د را میمی

کددتتد، فاده میها ستت)ء استتتکددتتد، بعضتتیاستتتفاده می حستتن هااز ایتتن استتماء بعضتتی

 کددد.احسن میه ها استفادبعضی

ها و مالئکته و جتن، و حی)انتات و انستان نباتتات تما  عالم هستی از جمادات و

ماءَ آدَ َ مَعَلَّت»همه اسماء اهلل هستتدد. آیتا متراد از  عیت)ن هستتدد؟ اعیتان  3«كُلَّمتا اْلأَستْ

فی ذوات م)ج)دات به آد  تعلیم اهلل است؟ یتا تعریتف استت؟ یتک تعلتیم هستدد؟ معرّ

دو  استت کته اعیتان  احتمال ا ر مراد از اسماء« اْلأَسْماءَ آدَ َ عَلَّمَ»داریم یک تعریف. 

 یتهمحمّد یتتکته عید ین االعیتانول) اع ،م)ج)دات است با درجات و مراتبی که دارند

 «.عَلَّتمَ»، شداستاندن، نته است، معرفی کردن« رَّفَعَ»نیست، این « عَلَّمَ»این  ،سص. است

م و علّ»فرم)د: فرم)د؟ میچرا اسماء  ،ات استوانگمی ا ر مراد از اسماء اعیان م)ج)د

ء که ظتاهر آن چرا اسماء؟ چرا اسما .تر  استوای  ، کائدات لفظ«ماکائدات کلّالآد  

 عَلَّتمَ وَ»ه کدید فرم)د؟ ت)ج« كُلَّما»وانگمی چرا  در بُعد ظاهر این است که الفاظ باشد.

ت هستتدد، مخن)صتًا اعیتان حقیقتت ا تر استماء اعیتان م)جت)دا ،«كُلَّما اْلأَسْماءَ آدَ َ
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 ، رددبرمی به جمع مکسّر ،یمیر مؤنث است «ها» یرچرا؟ یم« کُلَّما»دیه هستدد محم

 یتهد، مخن)صتًا حقیقتت محم)جت)دات هستتدده اسماء. ا ر مراد از اسماء، اعیتان مب

و  «ستماءأعمتق األ»و  «ستماءأعلتی األ»و « ستماءاأل یسمأ»سص. که چدین هم هست، 

 اْلأَسْماءَ آدَ َ عَلَّمَ وَ»پس چرا  ،هم هستاست، ا ر چدین است که چدین  «سماءاأل أدلّ»

 گر. باید رو  این دآّت و فکر ش)د.یفرم)د؟ این هم سؤال د« كُلَّما

استماء هتم استماء لفظتی استت، هتم استماء  کدیم.عترض متی را ا یک شمّهحاال 

شتتبحی استتت، هتتم استتماء عیدتتی استتت و هتتم استتماء حیتتاتی استتت. هتتر م)جتت)د  از 

ت)آّف  جاهستدد. در این «علی اهلل دالّ»ها اسماء هستدد، آن« اهللمن س)  »م)ج)دات 

 آدَ َ عَلَّمَ وَ»آسمت آبلی، آیا  ما است ا ر زنده ماندیم.ه حث عمیق شدبچ)ن ب ،کدممی

 .اسماء اهلل را شامل است یا نه؟ استماء لفظتی اهلل، اهلل، رحمتان، رحتیم« كُلَّما اْلأَسْماءَ

 رحمتان را، دارنتد، اهلل را، که که معرفت در بُعد عنتمت بتاهللداندد؟ مالئمالئکه نمی

 الً به الفاظ احتیان ندارند.، اصرب را، رحیم را

 ش)د که این اسماء المی است؟از کجا معل)  می -

حق بتا شتما استت، ولتی حتق بتا شتما هتم  ولی ج)اب دارد، بله هست، ،هست -

 ولی استتثداء دارد ،اسماء المی است کهاین احتمال وج)د دارد« كُلَّما اْلأَسْماءَ»نیست. 

 پیدا کدید. آطعی را استثداء آطعی دارد، استثداء

 اْلأَسْماءُ لِلَّهِ وَ»ش)د  فت، اسم فعلی، اسم صفاتی، اسماء المی که اسم ذاتی را می

یتا نته؟ جت)اب: بعضتی از ها هست اینه شامل هم« عَلَّمَ وَ»آیا  1.«بِما فَادْعُ)هُ اْلحُسْدى

؟ داندچه کسی می ،است یه آابل تعلیم نیست، حقیقت رب)باسماء المی است که اصالً

، یتتختدا استت، حقیقتت خالق یتتحقیقت علم ختدا استت، آتدرت ختدا استت، آی)م

 داند؟را می حقیقت چه کسی این ،یتع، مشرّیترمدبّ

 ]سؤال[ -

 بتر ذات ختدا ختدا دالّ یتتمخیتر، حقیقتت استت. حقیقتت عالِاست؟  از اسماء -

بتر  است، حقیقت حیات ختدا دالّ بر کمال ذات خدا خدا دالّ یتآادر، حقیقت است

 ،و آتدرت استتاستت حقیقت اسماء صفات ذاتی که علم است و حیات  کمال است،

آتدیر استم نیستت؟ استم  2،«آَتدیرٌ ءٍشتَ ْ كُتلِّ عَلتى اللَّهَ إِنَّ» پس اسماء است. ،دال است
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حق عین  نمایتبیدارد و آدرت داللت حق  نمایتبیاسمی است که بر آدرت  است.

نمایتت عتین ذات حتق بی حیتاتذات حق استت،  نمایت عینذات حق است، علم بی

 ،افعتال حتق را ،حتق را صفات فعلی حتیحق را و  است، صفات ذاتیه. صفات ذاتی

ه را بته متادّ حتتیه دور هستتیم، دانستن حقیقت مادّداند؟ ما از چه کسی حقیقتًا می

 بشداستیمدرصتد علتم صد ط)ر مطلتقه را حقیقتتًا بتها تر متادّشداستیم، حقیقت نمی

 چ)ن علم مساو  با عمل است.ت)انیم خالق ش)یم، می

نیستت، علمتی استت کته آور نیست و ت)ان عمل در بُعد آن علم آن علمی که عمل

چ)ن  درصد آدرت دارد،صدعلم دارد پس درصد صدخداوند چ)ن  درصد نباشد.صد

ر غیر خدا آتدرت مطلقته علم و آدرت دارد. ا درصد صدپس  ،حیات دارددرصد صد

غیر خدا هم خدا ب)د، خالق ب)د و ماندد خدا  ،داشت م)ج)دات بر ایجاد و علم مطلق

و آتدرت استت و استماء  و کرد. بدابراین استماء ذات حتق کته علتم و حیتاتخلق می

 کته ییهتابلته، آناز برا  خلق نیستت.  ،غیر حق برا این آابل تعلیم از  ،صفات حق

که خدا را در بُعد امکتان و بته  یهایی که آابل تعلیم است اسمائآن ،آابل تعلیم است

ا ر خدا خت)د خ)یشتتن  ایدکهاین هم بحث دارد. برا   ،کددحساب ممکن معرفی می

، پس چترا خت)د معرفی کرده است را با تعلیم اسماء صفاتی خ)د و اسماء افعالی خ)د

بته مالئکته معرفتی  ،کتردهخ)یشتن را به مالئکه معرفی نکترده استت؟ بته آد  معرفتی 

 ت؟نکرده اس

اهلل روز شدبه ا ر زنده ب)دیم شاءإندو جانب  از که در دو جدبه واین بحثی است  

 خ)اهد آمد.

دَتا لِمَتا عَظِتیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُترْإِیمَانِ وَ مَعَتارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِدُ)رِ اْل رَحْاللَّمُمَّ اْش»

 «.یَاهُتُحِبُّهُ وَ لَا تَرْ دَا عَمَّا لَایَاهُ وَ جَدِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَا ُ عَلَیْ»
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