
جلسه اول ترم یک 
کسی بود اما هنوز آدمی نبود 

قبل از 1/1/1 چه بود و چه شد 

 اینجاي بحث هنوز بحث تاریخ 
نیست 

 در تاریخ باید انسانی باشد مشاهداتی 
 انجام دهد و به ما گزارش کند 

هنوز انسانی نیامده 

پس چه کنیم؟ 
به منابع وحیانی رجوع می کنیم 

 حتما عوالم و موجوداتی قبل از 
خلقت آدم آفریده شده 

 از این آیه می فهمیم از قبل موجوداتی 
بوده 

 یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي 
خلقکم و الذین من قبلکم 

 از «والذین من قبلکم» می فهمیم قبل 
از ما هم موجوداتی بودند 

 روایت ابو حمزه از بیان پرتکرار امام 
  سجاد علیه السالم 

 در ابتداي روایت توضیحاتی در مورد 
 خلق اول که در ضمیمه جلسه بعد به آن 

می پردازیم بیان شده است 

 آیا فکر می کنید خداوند جز شما 
 خلقی نداشته 

 خداوند هزار هزار آدم و هزار هزار  عالم را 
 آفرید 

و اهللا ما در آخر این عوالمیم 

 زمین قبل و بعد از خلقت آدم بسیار 
مهمه 

 روایت امیرالمومنین علیه السالم در  
 مورد زمین و موجودات آن قبل از خلقت 

آدم 

 آیا در زمین موجوداتی بودند که قبل 
از آدم خدا را عبادت بکنند؟ 

 خلقی در آسمان ها و زمین بودند که 
شبانه روز خداوند را تسبح می کردند 

خلقت زمین قبل از آسمان ها بود 
 جغرافیاي که توجه همه موجودات عوالم 

به آن است 
پس زمین اهیت خاص داره 

 سپس فرشته هاي روحانی بال دار را 
 آفرید 

 امکان دسترسی به همه عوالم را به آنها 
داد 

در طبقات مختلف آسمان ها  جاي داد 

 شبانه روز مأمور به تسبیح 
 پروردگار بودند و امور آسمان ها را انجام 

می دادند 

 در بین اونها اسرافیل میکائیل و 
جبرائیل رو بر گزید 

اولین انتخاب هاي خداوند 

 سپس اجنه را در زمین آفرید که از 
 فرشته ها پایین تر بودند 

 خداوند در قرآن فرموده که ما قبل از شما 
اجنه را آفریدیم 

 آنها را از رسیدن به مالئک در پرش  
نگه داشت 

و آنها را در طبقات هفتگانه زمین جا داد 
 دریافتی که ما االن از زمین داریم یک 
 شیء مسطح تو پر است و طبقه اي در 

آن سراغ نداریم 

اجنه هم خداوند را تقدیس می کردند 

 اجنه به آسمان ها می رفتند با مالئک 
 گفتگو می کردند با آنها می آسودند 

و از آنها می آموختند 

 به نظر میاد که این موجودات در محضر 
هم بودند 

 سپس آفریده اي پایین تر از اجنه 
آفرید با تن و جان و بدون بال و پر 

نسناس 

اما از بنی آدم نیستند  قیافه انسان دارند 

آنها را در میانه و پشت زمین جا داد 

با اجنه خدا را تقدیس می کردند 

 سپس دسته اي از اجنه و همه نسناس ها از 
 فرمان خدا سرپیچی کردند 

فضاي یکدست تبدیل به نزاع شد 

 شروع به انجام گناه ها کردند جوامع 
 دیگري ساختند به یگدیگر به 

 ناحق ستم کردند و سرکشی کردند 
 تا آنجا که خون هم را ریختند و تباهی 
به بار آوردند و خداوند را منکر شدند 

 گروه فرمان بر از اجنه بر کار هاي 
 خداپسند ایستادگی کرده و از 

 نسناس ها و گروه سرکش اجنه جدا 
شدند و با هم درگیر شدند 

اینها به آسمان ها رفتند 

 بال اجنه سرکش فرو ریخت 

 به واسطه کمک مالئکه تمام گروه هاي 
 نافرمان منقرض شد و مجددا خلق جدیدي 

آفریده شد 

 حاال فقط اجنه باقی مانده اند 

 یکی از این اجنه که در روایات آمده که 
 اظهار ایمان می کرد و از ابتدا هم ایمان 
  نداشت ولی در بین مومنین بود و چون 

 فهمید در بین مومنین امکان رشد و 
 قدرتمند شدن دارد باقی ماند به دنبال 

 قدرت بود حارث یاعزازیل بود 

 شروع کرد از خودش حاالت مومنانه نشان 
 دادن و ظاهر مومنانه دارد 

 در آسمان اول هزار سال نماز خواند 

 و آنقدر به این رفتار مومنانه ادامه داد 
 که در بین همه اجنه و مالئکه معروف 

شده بود و او را دوست می داشتند 

 خبر این کار هاي او به آسمان دوم رسید 
 و با اذن خداوند متعال به آسمان دوم 

 رفت 
 در آسمان دوم هم هزار سال عبادت کرد 

 همین طور ادامه داد تا به آسمان هفتم و 
 مالئک مقرب رسید و جز ملکوتیان 

شده بود 

خبري از لوح محفوظ پخش شد 
 یکی از مقربان مطرود پروردگار خواهد 

 شد در حالی که لعنت اولین و آخرین 
با او خواهد بود 

 تمام مقربان آسمان هفتم از این جمله 
 لرزیدندکه شاید ما باشیم 

 به دنبال راهی بودند که مشمول این 
واقعه نشوند 

 خداوند هیچ گاه از ابتدا قصد گمراه 
 کردن موجودات را ندارد و سعی در 

هدایتشان دارد 

 وقتی عزازیل سجده می کرد بر محل 
سجده نقش می بست 

لعنت اهللا علی ابلیس 

 از ابتدا اسم او ابلیس نبود بعدا 
ابلیس شد 

 خداوند در حال راهنمایی است که شاید او 
هم مقداري به خودش بیاید 

 در اون جایگاه حتی به فکرش خطور 
 نمی کرد که شاید این ابلیس من 

 باشم توبه اي تضرعی به خدا داشته 
باشم که بعدا مسئله اي پیش نیاید 

 موجود مومن به نفسش ظنین است 

 به رحمت خدا اعتقاد داره 
 ولی همان اندازه به نفس خودش ظنین 

است 

 مالئکه سراغ عزازیل می رفتند و از او 
می خواستند براي آنها دعا کند 

 وقتی مالئک از او در خواست دعا می 
کردند با حالت تکبر قبول می کرد 

 موجود متکبر  در مقابل عزازیل خیالش راحت بود 
 هیچ وقت خودش رو در معرض خطر نمی 

بیند 

خبر دوم از طرف خداوند اعالم شد 

 خداوند می خواست موجود جدیدي در زمین 
 قرار دهد 

 خداوند براي اولین بار می خواهد براي 
خود خلیفه بیافریند 

انی جاعل فی االرض خلیفۀ 
 من می خواهم در این زمین (که جغرافیاي 

 مهمی است) موجودي خلق کنم و 
 مسئولیت مهمی به او بدهم : جانشینی 

خودم 

 تا قل از این خبر بعد از خداوند چه 
کسی معروف است و مقبول؟ 

عزازیل 

 خداوند می خواهد خلق جدیدي کند پس 
عزازیل نخواهد بود 

عزازیل به آن موجود حسادت کرد 

 کم کم این حسادت می خواهد خود را 
نشان دهد فعال در دل اوست 

 وقتی من نیستم جلوي کسی که می 
خواهد باشد مانعش می شوم 

 عزازیل که از زمین رشد کرده و تا 
آسمان هفتم رفته توانایی هایی دارد 

 سعی کرد در این پروژه خدا دخالت کند 
تا اتفاق صورت نگیرد 

 سراغ زمین آمد 

 گفت می دانی این موجود جدید را می 
خواهند از تو خلق کنند 

 من اطالع دارم این موجود اهل جهنم می شود 

 اهل جهنم می سوزند و چون تو ماده ي آن 
انسانی تو هم می سوزي 

زمین گفت چطور مقابله کنم 
 مالئکه را به عظمت خدا قسم بده که از 

تو براي خلق او نبرند 

 جبرائیل ، اسرافیل و میکائیل آمدند 
 زمین قسمشان داد دست خالی 

برگشتند 

 عزرائیل را خدا فرستاد 

زمین تمام تالشش را کرد 

 ولی عزرائیل نپذیرفت و یک قبضه 
از خاك زمین را برداشت 

 با مشاهده جدیت او در انجام دستورات 
خداوند او را مأمور قبض روح انسان کرد 

 خداوند متعال ابتدا جسم انسان را از 
 خاك آفرید  سپس بعد از چهل سال روح 

آفریده  و در انسان دمیده شد 

 ساخت این جسم در معرض دید و مشاهده 
همه بود 

 شاید یکی از دالیل این کار نشان دادن 
 جدیت خداوند در قرار دادن خلیفه بر 

روي زمین است 

 جسم انسان چهل سال در معرض دید 
 مالئکه بود 

 مالئکه او را مشاهده می کردند و به او 
غبطه می خوردند 

 شیطان رد می شد و می گفت: خلیفت 
 اهللا بودن در شأن تو نیست به تو 

 نمی آید 


