
جلسه دوم ترم اول 
ما خلیفه شدیم او رانده شد 

 سوال: چرا خلقت خلیفه در 
انتهاي عوالم اتفاق افتاد؟ 

شروع ماجراي خلقت انسان 

 گفتگوي عزازیل با خداوند 
متعال 

یک مثال 

 بعد از تمام این مراحل تازه پذیرش 
دانشجو آغاز می شود 

 باید مقدمات پذیرش دانشجو قبل از 
تمام این موارد اتفاق بیافتد 

ساخت بنا 

جذب اساتید مجرب 

 گماشتن نیرو هاي خدماتی 

 ...

 در ابتداي امر که سراغ دانشجو نمی 
 رویم 

 فرض کنیم می خواهیم دانشگاهی 
 ایجاد کنیم که ورودي هاي آن رتبه هاي 

برتر کنکور باشند 

 خداوند متعال از ابتدا قصد داشت 
 خلیفه اهللا بیافریند ولی آوردن او در 

 این عالم یا همان دانشگاه بزرگ نیاز به 
 مقدماتی داشته 

باید عوالمی خلق می شد 

 اجنه اي باید باشند که امور خدماتی 
این دانشگاه را به عهده بگیرند 

 مالئکه اي به عنوان سکان داران عرش و 
 کرسی و عوالم در نظر گرفته می 

شدند 

 بعد از اتمام مراحل مقدماتی خداوند 
 متعال آغاز می کند به خلق آدم یا همان 

پذیرش دانشجو در این دانشگاه 

 تمام این مقدمات براي این دانشجو بوده 
هرچند قبل از آمدن او باشد 

 با اینکه این دانشجو از همه مقدمات 
 شریف تر است ولی از جهت زمانی 

کارش بعد از این مقدمات آغاز خواهد شد 

ْرِض َجمیعًا ....    ُهَو الَّذي َخَلَق َلُکْم ما ِفی اْألَ
 او کسی است که همه آنچه در زمین است 

 براي شما خلق کرده 

 بعد از ایجاد تمام این دانشگاه خداوند 
متعال اعالم کرد 

 ِإْذ قاَل َربَُّک ِلْلَمالِئَکِۀ ِإنِّی جاِعٌل ِفی 
ْرِض َخلیَفۀً   اْألَ

من می خواهم خلیفه اهللا را بیافرینم 

مالئکه چه چیزي دیدند ؟ 

زمین محدود است 

خداوند می خواهد خلیفه اهللا بیافریند 

 خلیفه اهللا باید رنگی از خود او یعنی 
 خداوند داشته باشد بی نهایت باشد 
 عظیم باشد این عظمت با این زمین 

 مادي محدود جور در نمی آید 

 این فرایند خود به خود نزاع و در گیري 
و خون ریزي دارد 

 عالوه بر این تجربه نسناس و اجنه 
 شاهدي است بر اینکه این گمانه 
 معقول است تازه موجودات قبلی 

 خلیفه اهللا را هم نداشتند و این مقدار 
قرار نبود بزرگ باشند 

عُل فیها َمْن یُْفِسُد فیها وَ   قالُوا َأ َتج�
ماء  َیْسِفُک الدِّ

 آیا در زمین کسی را قرار می دهی که در 
آن فساد کند و خون ریزي نماید؟ 

 خدایا این موجودي که می آفرینی 
 نتیجه اش فساد است و فاسد و 

 خلیفه اهللا بودن قابل جمع نیست 

 ما هم در حال تسبیح و تقدیس تو 
هستیم 

 خلیفه اهللا بودن هم با تسبیح و 
 تقدیس مطابق است نه با فساد و خون 

ریزي 

 از همین ابتدا تصورمان در مورد خداوند را 
 مشخص کنیم که چیزي غیر از 

تصویر یهود در تورات است 

 خداي ما خدایی است با بندگان اتمام 
 حجت می کند و اگر کسی پرسشی 

 داشته باشد سوالش را تا انتها پاسخ 
 می دهد 

 در مرحله اول پاسخ به مالئکه می 
 فرماید من چیزي می دانم و علم دارم که 

شما نمی دانید 

 اما به جاي پاسخ نظري در مرحله دوم 
 شروع به اقناع مالئکه از راه دالیل عملی 

می کند 

به ادامه خلق انسان می پردازد 

 خلقت جسمانی انسان تمام شده 

 حاال اتفاق مهم در مورد انسان را رقم می 
زند 

نفخت فیه من روحی 

از روح خود به انسان می دهد 

 اینکه به چه شیوه اي نفخ روح انجام 
 شده از مسائل بزرگ و مهم در حکمت و 

فلسفه است 

 االن خدا به مالئکه توضیح می دهد که 
 دوگانه اي که در موردش سوال داشتند 

آیا صحیح است یا نه 

 خداوند اصال انکار نمی کند که خون 
 ریزي توسط انسان در زمین صورت می 

 گیرد و دیدیم که اتفاق افتاده 

 و اینکه مالئکه تسبیح و تقدیس 
می کنند را هم می پذیرد 

 نه جنگ و خون ریزي که این موجود انجام 
 می دهد دلیل خلیفه نشدن اوست و نه 

 اینکه باید تسبیح و تقدیس 
بکند دلیل است 

 دلیل خلیفه اهللا شدن چیز دیگري 
است 

 در آیات قرآن به آن علم اسماء می 
گویند 

 گنجی در اختیار آدم است که شما 
مالئکه ندارید 

خوب مالئکه  می آموزند 
 خداوند به مالئکه می فهماند که نوع 

 خلقتشان به گونه اي است که نمی 
توانند آن را بدست آورند 

 ولی انسان بگونه اي آفریده شده که 
می تواند بیاموزد 

اینجا مالئکه به تفصیل قانع شدند 
 در ضمیمه این جلسه توضیح کاملش 

خواهد آمد 

خداوند دستور داد که سجده کنید 

یعنی احترام بگذارید به این موجود 

 اثر این اداي احترام این است که باید از 
این موجود مثل من اطاعت کنید 

این امر به چه کسانی بود؟ 

 به مقام مقربین 
 به یک شخص خاص یا یک گروه خاص 

 نیست 
 هر کس در مقام مقربین است باید 

سجده کند 

 مالئکه قانع شده بودند و سجده کرده و 
این جانشینی را پذیرفتند 

اما عزازیل نپذیرفت 
 حسادت او از مرحله درونی به مرحله 

علنی خارج شد 

 دو گفتگو داریم 

 یکی گفتوگو مالئکه با خدا که 
 با توضیح خداوند مالئکه قانع شدند 

یکی گفتگوي عزازیل با خدا 

 این همان خداست که به سوالت جواب می 
دهد به راحتی سوال را رد نمی کند 

 َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبلیَس َلْم َیُکْن ِمَن َ 
اِجدین   السَّ

 همه مالئکه مقرب سجده کردند اال 
ابلیس 

 قاَل ما َمَنَعَک َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَک 

 چرا زمانی که به تو امر شد، سجده 
 نکردي 

 بالفاصله بعد از انجام ندادن دستور 
 خداوند برخورد نمی کند از او دلیل می 

خواهد 

 قاَل َأَنا َخْیٌر ِمْنُه َخَلْقَتنی  ِمْن ناٍر َو َخَلْقَتهُ 
ِمْن طین  

 من از این موجودي که خلق کردي بهتر 
هستم من از آتشم و او از گل 

 عزازیل در روند تمام گفتگوي خداوند 
 با مالئکه و دالیلی که خداوند براي 

 این جانشینی مطرح کرده حضور 
 داشته 

باید قانع می شد 

 این جوابی که می دهد که من از او بهترم 
چه جوابی است؟ 

 مگر خداوند ِسّر خلیفه اهللا بودن آدم را 
مشخص نکرده بود؟ 

 مگر جایی گفته شده بود که 
 خلیفه اهللا باید جنسش بهتر از همه 

باشد؟ 

 پس در واقع عزازیل استدالل نمی کند 
بلکه بهانه می آورد 

بهانه نپذیرفتن دستور خداوند 

 یعنی می گوید که من در مقابل خدا 
 هستم 

این همان استکبار است 

 اینجا دیگر جایی براي توضیح و 
 جواب نیست چون خداوند قبال پاسخ 

تمام این موارد را داده 

 عزازیل اشکال ندارد بلکه بهانه آورده و 
 استکبارش را در پشت این مدل سوال و 

بهانه آوردن مخفی می کند 

 آسمان هفتم و محل مقربین جاي په 
موجوداتی است؟ 

 افرادي که مستکبر نیستند در این 
 جایگاهند و به همین دلیل در این محل 

 حضور دارند 

 اگر کسی استکبار داشته باشد 
دیگر مال این جایگاه نیست 

 دلیل اخراج شدن ابلیس بی 
 حوصلگی و عصبانیت خداوند نیست 

 بلکه وقتی او استکبار کرد خود 
به خود خارج می شود از این جایگاه 

چه چیزي باعث خروج او شد؟ 

 استداللی که ابلیس آورد یک 
استدالل ماتریالیستی است 

مادي گرایی می کند 

 االن ابلیس از درگاه خداوند مطرود شده و 
آن پیش بینی اتفاق افتاده 

قاَل َأْنِظْرنی  ِإلى  َیْوِم ُیْبَعُثون  
 ابلیس از خداوند درخواست فرصت 

کرد تا قیامت 

خداوند به او فرصت داد قاَل ِإنََّک ِمَن اْلُمْنَظرین  
 ولی نه تا قیامت بلکه تا وقت 

 معلومی 

ْقُعَدنَّ َلُهْم ِصراَطَک   قاَل َفِبما َأْغَوْیَتنی  َألَ
اْلُمْسَتقیم  

 به خاطر اینکه من را فریب دادي در 
 مسیر مستقیم این انسان ها قرار می 

گیرم 

خداوند متعال او را فریب نداد دروغ گفت 

 بعد از اینکه خیالش از مهلت گرفتن 
 از خدا راحت شد با خود خداوند مقابله می 

کند 

 اولین درگیري ابلیس با اراده خداوند 
است 

 و فقط با این یک نفر حضرت آدم 
 برخورد نمی کند بلکه با همه نسل 

بشر درگیر می شود 

 اراده خداوند این است که بنی آدم را 
کرامت ببخشد 

 ابلیس می خواهد با این اراده مقابله 
کند 

 ابتداي خلقت با یک جنگ سنگین 
شروع می شود 

 خداوند با مالئکه و انبیاء و مومنین در 
 صدد تحقق بخشیدن به کرامت انسان 

 است 

 و ابلیس با لشکریانش در تالش 
 براي مقابله با تحقق بخشیدن این 

کرامت هستند و به دنبال اغواي بشر 

 هر دو طرف تمام توانشان را به میدان می 
آورد 

 و ابلیسی که تا آسمان هفتم باال 
 رفته یک موجود ساده و ضعیف 

 نیست قدرت هایی دارد و زمین بازي را 
تحویل نمی دهد 

 همه انسان ها هم گزینه روي میز ابلیس 
هستند 

 آدم در کجاست زمین یا آسمان 
هفتم؟ 

 وقتی که روح به بدن تعلق گرفت 
در حالت استوا بود 

 سن استوا سن تکمیل قواي جسمانی 
 است روایت ها مختلف است 20 سال 25 

سال 40 سال 

 روح در این حالت استوا به بدن تعلق 
 گرفت و چون این تعلق روح بدون 

 واسطه بوده یعنی رشد از کودکی تا 
 بزرگی نداشته و مستقیم و کامل در 

 همین سن روح تعلق گرفته چشم باز 
 کرد و خود را در آسمان هفتم دید ولی 

 جسم در زمین است 


