
 فصل اول، جلسه دومهای سش و پاسخپر 

************************************ 

اول این که میخواستم بدونم جسم انسان از ابتدای آفرینش روی سطح کره زمین بوده   .1
و روح او در ملکوت بوده، این رو از کجا و به چه شلک استنباط کردند؟ یعنی روح قبل 
از این که در جسم دمیده بشه، اون مسئله سجده کردن و به حضور مالئکه رسیدن و  

 اینها رو به شلک مجرد تجربه کرده و بعد در جسم حلول کرده؟

خدای متعال فرمود انی جاعل فی االرض خلیفه. پس از ابتدا بنا بوده بر روی زمین :پاسخ
خدا خلق کنه. خلق هدفش غایتش اثرش فی االرض است نه فی السماء. البته ممکنه  

د از این که در زمین خلیفه اهلل شد. خلیفه اهلل فی االرض به مقام فی السماء هم برسد بع
این نکته اول. نکته دوم این که اول جسم آدم آفریده شد در روایات ما منابعش رو هم 
خدمتتون عرض کردیم و اینو توضیح مفصل دادم که خدا اول جسم رو آفرید در معرض 

ت الی آخر. از مالئکه قرار داد، شیطان آمد با او گفت و گو کرد بعدا در در زمین قرار گرف
همین آیه که نفخت فیه من روحی باید جسمی باشه که نفخت فیه من روحی. نفخ که  
یک چیز نیست که روی هوا اتفاق افتاده باشه پس حتما جسمی قبال بوده و هنوز هم 
ادبیات   این جمله در  نیوفتاده بوده. چون اگر بوده گفتن  اتفاق  این جسم نفخی درش 

جسمی بوده است و خداوند در او نفخی صورت داده است.   قرآنی می شود باطل. پس
خب ما گفتیم اثر این نفخه چیه. وقتی نفخ روح اتفاق افتاد چه اتفاقی در آدم رخ داد. 
از طرفی هم می دانیم که این آدم یک زمانی رو در بهشت برزخی طی کرده. این زمان کی 

شده. یعنی نمی شود بهش   بوده؟ حتما روحش نبوده چون روحش بعد از جسم آفریده
گفت آدم. عرض کردیم بر اساس حکمایی مثل امام، مرحوم شاه آبادی و عالمه طباطبایی 
و دیگران وقتی که روح تعلق پیدا کرد به علت شرافت اون جسم به محض این که این 
تعلق صورت گرفت، چشم باز کرد و ملکوت دید. کماکان جسمش در زمین است و اصال 

جسم مادی تحقق پیدا نمی کنه. مکاشفه نیاز به جسم مثالی داره اگر بخواد  مکاشفه با  
تو عالم مثال باشه. چون جسم مادی، مادیه امکان حضور در مثال رو نداره. عالم مثال، 
عالم جسم نیست. مالئکه و سجده و اینها هم مشخصا در عالم ماده نبوده چون این ها  

این   هم که اصال جسم ندارند که بخوان در  به آدم پس الجرم  عالم ماده سجده کنند 
 سجده در عالم مثال بوده. حاال انسان هبوط کرده که توضیح دادیم چگونه بوده. 

 
شد، یعنی اول کره زمین آفریده  کاش توضیح بیشتری درباره خلقت خود زمین داده می  .2

نسان؟  شده بعد آسمانها؟ این موجودات چند سال روی زمین زندگی کردند تا خلقت ا
خوراک اینها چی بوده و چطور زندگی میکردند؟ بهشت و جهنم قبل از زمین آفریده  
شدند؟ حضرت آدم در کجا آفریده شدند که بعد به زمین هبوط کردند؟ وقتی انسان  
خلق شد، اون موجودات قبلی هنوز هم روی زمین بودند یا نه؟ آیا جنیان از آتش جهنم  



که کره زمین و بقیه سیاره ها در اون هستن همون  خلق شدند؟ این آسمان و فضایی  
 آسمون اول محسوب میشن؟ 

ما در مورد عوالم و ارتباطاتشون در طول ترم های بعد مفصال بحث هایی رو داریم  پاسخ:
که درخدمت شما خواهیم بود. اگر میخواستیم در گام اول وارد خلقت زمین و مخلوقات 

مخاطبین مالل آور باشه و در عین حال هم ما دیگر بشویم طبعا ممکن بود برای عام  
بحثمون رو در رابطه با روایت انسان و انسان در نظر گرفتیم. لذا سعی می کنیم کمی از 
این بحث ها به صورت اجمالی عبور بکنیم و تفصیل بحث رو به انسان بپردازیم. بله ماده  

ن از خاک هست و به  اولیه تشکیل دهنده جنیان و شیاطین از آتشه همچنان که انسا 
همین دلیل اونها به راحتی امکان ارتباط با کرات دیگه و کهکشان های مختلف رو دارند و 
آفرین  هیچکدام مشلک  اجنه  برای  و...  اکسیژن  برای  مثال  داریم  ماها  موانعی که  اون 
ماده  از  بعدی  آسمان های  در  و  اول محسوب میشه  آسمان  ها  این  بله همه  نیست. 

یی که می رسیم به جایی که مجرد از ماده و اینها و زمان و مکان خواهد بود. دیگری، تاجا
 آنچه که می بینیم و قابل حس است و اینها، همه آسمان اول است.

 
اینکه خلقت حضرت آدم توضیح داده شد اما خلقت حوا همسر او بیان نشد فقط یک   .3

 مرتبه در کنار هم در بهشت بودند خلقت حوا به چه شلک بود؟ 

خلقت حوا هم شبیه آدم و با همون فرایند بوده و توضیح دیگری نیاز نبوده که  پاسخ:
گفته بشه. چون تفاوتی در اون نحوه خلقت و کیفیت خلقت نبوده  و کال همون مسیر رو 
دنبال می کنه. روایات و گزارش های تاریخی که نشان دهنده تفاوت هست یا حوا رو از 

 نظر گرفتند، بیشتر سبقه توراتی داره و ما اون رو قبول نداریم.باقی مانده لگ آدم در  
 
تونیم  سالگی هست؟ از لحاظ تجربی می ۲۵یم که تعلق روح به بدن تا  ما از کجا فهمیده  .4

این مطلُب نشون بدیم؟ و دقیقا مساله رشد و تقرب انسان چه ارتباطی با این مطلب  
 سالگی؟ ۲۵ن بین ما نه  کرده، حالت تقدُس پیدا  ۴۰داره؟ و چرا سنینی مثل 

ما ادعایی که کردیم رو بر اساس نظر مثال مرحوم امام در کتاب شریفشون خدمت پاسخ:
شما عرض کردیم. از لحاظ تجربی حقیقتا نمی تونم نشون بدم و بررسی هم نکردم. اآلن  

نیست. سن استواء یک بحث پژوهشی جدی هست حاال از لحاظ   25مسئله تقدس سن
روان به بلوغ می رسه، جسم کی به بلوغ می رسه؛ اجماال در مورد مباحث مربوط روانی، کی  

 به بلوغ هم روانشناس ها هم متکلمین بحث های خوبی رو داشتن.
 
ساله آفرید، چی بود؟  ۲۵صورت شخص  جا حضرت آدم و حوا ُر به علت این که خدا یک  .5

ها و.. بود، این جسم ته شون در مأل فرش سالی که جسم ۴۰شد در همون ) آخه انگار می 
جا ست که اساسًا جسم بدون  هزارِم معمولی رشد کنه.. ولی مسأله این ۶۲۵با سرعت  



از تشکیل نطفه تا چهارماهگی چه روح قابلیت رشد نداره؟ )درین طوری جسم  صورت 
یا چون شرایط مادی داره رشد می  برای رشد جسم کنه؟(  بوده، هنوز  ای که  شون الزم 
 یا..؟(  فراهم نبوده؟

همون حضور در ملکوته. من ادامه رو متوجه نمی شم. ولی مسئله اینجاست که  پاسخ:
 اساسا جسم بدون روح، قابلیت رشد نداره. من سوال دوم رو یه قدری متوجه نمیشم کال

 
اللهِی انسان به »نفخت فیه  شد اهمیت مسأله و شأنیت خالفة که گفته باتوجه به این  .6

ه وگرنه باقی موجودات هم روح دارن؛ سؤالم اینه که: روح باقی  گرد من روحـ»ی«« برمی
 موجودات از چه جنسی هست؟ 

این معنا پاسخ: به  این  از چه جنسیه  قبول،  این  دارند  روح  باقی موجودات  نگاه کنید، 
نیست که جنسش با آدم فر می کنه. من تصورم اینه، مثال نور رو توجه بکنید، نور چراغ  

.همه اش یک جنس دارند اون هم نوره. شدت و ضعف با هم متفاوته ماه و خورشید و...  
وقتی یک چیزی ضعیفه، تعین دیگری داره. کم روشن می کنه کم قابلیت دیده شدن از 

 راه دور داره و اال جنسش واحده.
 
گفتید اتفاقی افتاد که خبر تمرد مقربی، از لوح محفوظ درز کرد؛ اما نگفتید چه بود آن   .7

 د که ناگهان همه باخبر شدند عصیانی در راه است؟ اتفاق؟ چه ش

همین جمله بود یکی از مقربین مترود خواهد شد و لعنت اول و آخر با او خواهد پاسخ:
بود. حاال درز کرده بود به معنای این نیست که خدا نمی خواست این اتفاق رو به کسی  

 نه اطالعات روز مردم بکنه بگه به هر حال بنای او بود که آرام آرام این رو وارد گردو
 
ام، اما پیشتر گمانم  وبیش خوانده گویید برایمان؟ در تفسیر کم از لوح محفوظ بیشتر می .8

این بود که لوح محفوظ نزد خداست و دسترسی به آن نیست جز برای اهل بیت. لوح  
 است واقعًا، کتاب است یا معناست؟! 

رو  پاسخ: امکانش  ما  و  نیست  وقتش  یه مقداری بحث های مفصل  اآلن  نداریم چون 
لوح محفوظ داریم که در   اثبات داریم.  لوح  لوح داریم.  فلسفی می طلبه که چندجور 
عرشه و کرسیه. عرش کرسی چی ان و چجوری اند باید یه قدری جلوتر بریم تا بفهمیم  

د  که این مسئله چطور قابل گفت و گو هست. به نظرم اگر عجله دارید بهترین پیشنها
رجوع به آیاتی است که در مورد لوح، کرسی یا لوح محفوظ در موردش اتفاق افتاده. از 

 تفسیر المیزان شریف عالمه طباطبایی.
 



تا قبل از آن پس پنج تن    ۱/۱/۱مگر تاریخ   .9 اولین بشر نبود، پس وقتی بشری نبوده 
ستور سجده  علیهم السالم و داستان کربال از کجاست؟ یعنی ایشان  عالین هستند که د

 به آنها داده نشده؟ 

این وجودات نوریه هنوز وجود خاکی پیدا نکردند. کماکان وجود نوری دارند خلقت پاسخ:
اونها هم قبل از خلقت حضرت آدم بوده ولی حاال بحث های مفصلی داره که چه طور  
می شود زمانی که نیومده رو گزارش میدن این از اون رموزاتی است که خدمت شما  

حش رو بدیم. اجماال از ما بپذیرید که این اتفاق ممکنه که از زمانی که نیومده  توضی
 خبر قطعی بدن. بله این ها عالین اند.

 
در ترجمه تحت اللفظی عالین، برتری جو نوشته. در حالیکه در متن بلند مرتبه تفسیر   .10

به. برتری  شود. ظاهرا در ترجمه های مختلف معانی مختلفی دارد. )فرشتگان بلندمرتمی
جو. بلندمرتبه( تکلیف چیست؟ چون به نظر نمی آید برتری جو اینجا معنی درستی  

 باشد.

نه نه برتران برتری جویی نه. بله همون تفسیره درسته. ترجمه غیر از تفسیره. هر پاسخ:
ترجمه ای چکیده ای از ساحت تفسییره و اگر با تفسیر نتونه خوب ارتباط برقرار کنه،  

 عقولی خواهد بود.ترجمه نا م
 

همون طور که می دانیم و در آیات قرآن هم آمده، خدا اسماء رو به آدم یاد داد و  .11
همین مسئله باعث فضل و برتری آدم نسبت به فرشته ها شد چون اون ها از این  
اسماء اطالعی نداشتند و این اسماء اگر اشتباه نکنم یک طور علم بی نهایتی بوده یا  

همه چیز  مطلع می کرده  با این اسماء. سوال بنده این است که چطور آدم  آدم رو از  
وقتی این اسماء رو می دونسته چطور وقتی شیطان میاد و اون رو گول می زنه، نمی  
فهمه و مطلع نیست که ممکن است موجودی بیاد قسم دروغ بخورد مثال ابلیسی که  

کند پیش آدم است و ظاهرا  طبق گفته آقای نخعی، موقعی که ابلیس سجده نمی  
مکالمه شیطان با خدا که می خواهد همه را گمراه کند و به من مهلت بده هم دحضور  
آدم بوده. قاعدتا آدم از حضور ابلیس مطمئن بوده و چطور اون موقع این ها رو نمی  

 دونسته که ممکنه موجودی به شلک مار دربیاد و قسم دروغ بخوره.

دن، ادراک یا هر جور بخوایم در موردش بگیم مالزمه ای با عامل علم داشتن، عالم شپاسخ:
بودن انسان نداره. یعنی اگر بخواید در کارهای تربیتی صرفا با ایجاد یک علمی به ماجرا  
به دروغ گفتن علم ایجاد کنید در مخاطبتون که )دروغ( بده، آیا الزاما با یک متربی  

جماال به نظر من و بسیاری از مشاهیر  عامل مواجه خواهی شد؟ این بحث مهمیه. ا
این که عالم شدن مالزمه ای با عامل شدن نداره. هرچند شرط الزم است اما شرط  
کافی نیست. ممکنه به هر دلیلی اون شخصی که عالم به یک چیزه، به واقع اون علم  



ه  عمل نکند. یکی از دالیلش نفسانیته. دکترا خیلی هاشون می دونن که سیگار ضرر دار 
اما میکشن. به همون معنا امکان داره انسان دچار نسیان بشه. یادش بره. اون چیزی  
که میدانسته رو. یعنی اآلن اگر بپرسی، بلده. اما موقع عمل به علت شدت روحی که  
پیدا می کنه یا اضطراب و استرسی که داره به علت عجله ای که درش هست و هزاران  

ه یادآوری یا استذکار اصطالحا نشود. درمورد حضرت  دلیل دیگری که در او هست، ممکن
آدم نمی توانیم بگوییم نفسانیتی بر آدم غلبه کرد که او این کار بد رو انجام داد. چوت  
اون وقت باید دست از عصمت آدم برداریم. یک راهی که به ما گفتن و قرآن هم گفته  

نی عزم در او ایجاد نشد  مسئله نسیان و فراموشی است. فنسی و لم یجد له عزما. یع
 برای این که نسیانی بود. 

 
 از ایه *و کان من الکافرین* چطور متکبر بودن شیطان برداشت شد؟! .12

داشته، پاسخ: حسادت  که  نکردیم  استدالل  الکافرین  من  کان  از  اما  گفتیم  رو  این  ما 
 حسادتش رو از جای دیگه تو روایات خدمت شما عرض کردیم. 

 
 ساله منظوره؟ ۲۵سال در جایی افتاده بود،همان جسد  ۴۰اینکه جسد ادم  .13

ساله ای که ما کامال در نقطه استوی در نظر می   25جواب بله است همون جسدپاسخ:
 گیریم. 

 
در مورد یاددادن اسما به ادم که خداوند آن را دلیل خلق ادم میفرمایند، چرا  این را   .14

است؟)و اینجا هم منظور از  به فرشته ها یاد نداد؟ایا ظرفیت وجودی خاصی میخو
 اسما،اهل بیت هستند؟ (

آفرین خیلی خوب فرمودید و خیلی خوب استدالل کردید. ظرفیت وجودی میخواد. پاسخ:
یعنی خدا ابا بخل و ترس از این نداره که به هرکس این رو بیاموزه اما خب ظرفیت  

از کمال نبوده    وجودی هر موجودی اقتضاء حدی از کمال رو داره. در مالئکه این حد
در خود اون آیاتی هم که گفتیم این مسئله آمده بود. انبئهم باسماء ان کتنم صادقین.  
که مالئکه گفتن، سبحانک العلم لنا اال ما علمتنا. ما به اندازه ظرفیتمون فقط می  

 تونیم گزارش بدیم و اون خارج از ظرفیت ما هست. 
 

بودند. .15 هم  با  حوا  و  ادم  ابتدا  از  سجده  فرمودید  از  شد؟بعد  خلق  کی  دقیقا  حوا 
 فرشتگان؟ 

آدم و حوا با هم بودند و حوا همزمان با آدم خلق شده و توضیح هم دادیم این که  پاسخ:
نوع خلقت   نداریم. در  قبول  ما  توراتی است که  اسرائیلیات  از  اینها  و  از دنده چپ 

 مساوی اند.



 
به بدنش نزول پیدا میکنه یکم  سالگی به تدریج روح ۲۵اون جایی که گفتن انسان تا  .16

 بیشتر میشه نوضیح بدن؟ یا اگه منبعی داره بفرمایید

عرض ما این بود که از امام هم گرفتیم در کتاب معاد چاپ تبیان از مجموعه کلمات  پاسخ:
امام از بحث های معادشون طراحی کردند. سن استوی، فإذا سویته و نفخت فیه من 

سال در نظر گرفتن. و ممی    25جسمی است رو  روحی، سن استوی که سن تعامل  
سال چون انسان به استوی رسیده، همه روح به انسان تعلق  25فرماید تقریبا در سن

انسان میاد شما   به  روح که در سنین مختلفی  از  پیدا کرده. کامال درجات مختلفی 
کنه.  ماهگی در شکم مادر شروع میشه یعنی انسان کمال پیدا می  4بفرمایید کمال، از 

سالگی به اتمام می  25کماالتی که از جانب پروردگار القاء و نفخ قرار اتفاق بیوفته تا  
رسه و باید انسان خودش بعضی از کماالت رو به واسطه عمل اختیاری در خودش به  

سال  25وجود بیاورد. این به این معنا. حاال اگر شخصی بدون این که این مسیر طوالنی  
آفریده شود و بدون این که واسطه ای از پدران و مادران در    طی بشه، مستوی القامه

 کار باشه، به او روح تعلق گرفته بشود، چشم که باز بکند خود رو در مکلوت می بینه 
 

ای بین حضرت آدم و  تعلیم اسما توسط نور حضرت خاتم بوده؟ یعنی هیچ مواجهه  .17
تنها کسی بودن که مستقیم  خدا نبوده؟ گفت و گوی مستقیم...؟ با این حساب پیامبر،  

 با خدا گفت و گو کردن)قبل از آفرینش باقی موجودات و معراج(

 دقیقا همینطوره. احسنت برشما پاسخ:
 

من برام سوال شد چطور ممکنه هم مالئکه معصوم از خطا باشند هم اظهار نظر کنند  .18
 در برابر خدا در ماجرای آفرینش انسان؟ و خدا "سوال" میکنند؟

ما که نگفتیم مالئکه معصوم از خطا هستند و اون حد از عصمت رو برای ایشان  پاسخ:
معین نکردیم. اجماال مختارند و اجماال هم میدانیم که در ماجرای انسان هدفشون  
عصیان از پروردگار نبوده بلکه پرسش از این بوده که چطوری میشه این اتفاق خلیفه  

فکر می کنیم این جوری میابیم ماجرا رو که فساد اللهی رو شما رقم بزنید ما هرچی  
اتفاق می افته و مسئله عصمت هم در هر حالیش با اظهار نظر نکردن مالزم نیست.  
که   نپرسد.  پرسشی  نباید  الزاما  باالدستش  مقابل  در  است  معصوم  که  کسی  یعنی 

پرسه.    معصوم باشد. مثال حضرت ابراهیم در مورد نحوه احیاء اموات از خدا سوال می
بعدم نمیگه به خاطر این که ایمان ندارم میگه لیطمأنَّ قلبی. کسی هم نگفته که این  
پرسش ابراهیم به منزله خروج او از دایره عصمت هست. دقت بکنید شما دومسئله  

 رو باهم مالزم می دونید که مالزمه ای باهم ندارند.
 



 هر ویس رادوبار گوش دادم در ویس اول و دوم اسمی از عزرائیل برده نشده بود من  .19
ما آنچه که گزارشی که در مورد جناب عزرائیل که از مالئکه مقرب هست و اربعه پاسخ:

مقربه: میکائیل، جبرائیل، اسرافیل، عزرائیل. ما بحثی که گفتیم زمانی بود که خداوند  
فرستاد  متعال بناکرده بود که از زمین آدم رو بیافریند. هر کدام از این مالئکه رو می  

به جناب   رسید  نوبت  داد.  نمی  قرار  اونها  اختیاذ  در  رو  و خاکش  ابا می کرد  زمین 
عزرائیل و او رفت و از زمین خاک برداشت و به هر تقدیری اون خاک رو به عنوان ماده  

 المواد تشکیل انسان برای پروردگار مهیا کرد.
 

اینکه عزازیل مقامات معنو .20 با توجه به  اینه که  تا به  سوال بنده  ی رو طی کرده بود 
آسمان هفتم رسیده بود )و به قول حاج آقای نخعی از جنس مکانت هست نه مکان(  
میشه تعبیر کرد به اینکه عالم ربانی شده باشه. با این حال چه طور میشه رفتارهایی  
نکنه   مکانت سقوط  اون  از  و  بده  انجام  روح  نفخ  از  قبل  رو  داده شد  توضیح  که 

صحبت هاش با زمین و ... یا اصال همون تکبرش که از نوع گناهان  همچنان ) مثال  
قلبه و الزم نیست ظهور کنه تا گناه محسوب بشه(؟ قبل از رسیدن به بحث سجده  

 نکردن.... 
مسئله رجم آخرین مرحله ایست که خداوند نسبت به موجودات عالم باال انجام  پاسخ:

هر عصیانی عذابش معادل عذاب بزرگ  داده است. قبل از او مراحلی بوده حتما یعنی  
نیست طبیعتا وقتی خدای متعال می بینه که دیگه هیچ جور امکان اصالح برای این  
شخص وجود نداره و کامال در مکان گناه قرار گرفتته و از خر شیطان پایین نمیاد، الجرم  

دم از  کار به رجم او کشیده میشه. طبعا رجم شیطان قبل از این اتفاق می افته که آ
بهشت اخراج میشه. اما این رجم یک رجمی است که کماکان شیطان امکان حضور رو  
به معنای قرار گرفتن در این مکانت و فریب به واسطه اسم مضل الهی دارد. اما نه 
دیگر به عنوان یک موجود مقرب بلکه به عنوان موجودی که بخواهد موجب امتحان  

ر گرفته اند از جمله آدم بشود. بعدها به واسطه تولد  و ابتالء موجوداتی که در اینجا قرا
آسمان باال منع میشه و رسول اهلل که به دنیا میان کال راه آسمان رو  4عیسی مسیح از  

 برای ابلیس خدای متعال می بنده.
 

استاد فرمودن خدا اسماء رو به انسان آموخت و درحالی که فرشتگان اون رو نداشتن،   .21
 ا رو به فرشتگان بیاموزد! ؟ خب مگر نمیشد همون ه

 جواب ندارد 
 

در جلسه دوم حاج آقا توضیح دادند که اسماء چیزی بود که خداوند به انسان آموخت   .22
و همین باعث میشه که یه جورایی مزیت آدم به مالئکه میشه خب این اسماء چی  

 هستند که باعث مزیت آدم نسبت به مالئکه میشه.



 فت در جلسات آینده خواهیم گپاسخ:
 

خدا مستقیم جواب مالئکه رو نمیده اونجایی که مالئکه به خدا میگن چرا آدم رو   .23
میخوای خلق کنی و.... چرا خدا اونجا مستیم جواب نمیده در واقع احساس می کنم  
که یه جور کم محلی هم میکنه یا تغاقل یا نمیدونم اسمش رو چی میشه گذاشت.  

 با فرزندامون به کار بگیریم؟ آیا این شیوه رو میشه در مسائل تربیتی
خدا وقتی داره با مالئکه گفت و گو می کنه مالئکه استداللی دارند. استدالل اینه که پاسخ:

یا بر اساس تجربه ای که ما از این موجودات مادی در زمین سراغ داریم یا بر اساس  
ه فساد و  تحلیل عقالنی که از موجود متکثر در درون عالم داریم این نتیجه حاصله ک

خون و خونریزی میشه. پروردگار چه جوابی میده میگه انی اعلم ما ال تعلمون. چیزی  
این پرسش رو   میدونم که شما نمیدونید. که به واسطه ندانستنه هست که دارید 
مطرح می کنید کانه داره میگه اجازه بدید من بسازم این موجود رو بعدا خواهید دید  

انسان آفریده میشه. خدای متعال به او علم اسماء رو    که چه دلیلی داشته خلقتش.
میده این اسماء چی اند در موردش خواهیم گفت. به هر حال یک شان بزرگی از دارایی  
رو خدا در اختیار انسان قرار میده بعد می فرماید به انسان که عرضهم علی المالئکه.  

دم و تو عالم شده رو عرضه  آدم عالم به اسماء بود اما خدا میگه اینایی که بهت دا
کن به مالئکه ببینم. بعد به مالئکه میگه اینایی که بهتون داده شده از طرف آدم بگید  
چیه؟ انبئهم بأسماءهوالء ان کنتم صادقین. مالئکه متوجه میشن که آپشنب برای فهم  
اون چیزی   ندارند و متوجه  ندارن.  این شان وجودی  بر  احاطه  و  و دریافت  و درک 

که خدا ابتدائا بهشون گفته بود انی اعلم ما التعلمون. یه ویژگی داره این آدم   میشن
که به واسطه اون ویژگی که هنوز شما نمی دانید این شان خلیفه اللهی رو پیدا کرده  
در این نشئه دوم حاال دیگه مالئکه به تفصیل می فهمند که اون چه موضوعی بوده  

 گه سبحانک ال علم لنا اال ما علمتنا. که اونا نداشتن لذا قانع میشن دی 
 

های عصیان  هایی که با مالئک یا خدا داشته، غیر از اون فریم در مورد شیطان و دیالوگ  .24
و تکبر که در قرآن اومده، باز هم اسناد و مدارکی هست؟ اینکه تعامالت شیطان چطوری  

 منابعش رو بشناسم. بوده، ادبیات حرف زدنش و ... . این رو هم مشتاق شدم بدونم و  
نخیر کافیه. یعنی اینقدر قرآن این مباحث رو به صورت جزئی بیان کرده که جایی پاسخ:

برای گفت و گو نیست اال این که من یه فحص مجددی بکنم و اگر چیزی به نظرم  
 رسید خدمت شما عرض می کنم.

 
انسان روی زمین  اینجور که من فهمیدم خلقت انسان روی زمین بوده. یعنی از اول   .25

بوده نه عرش و آسمان هفتم و بهشت و ... . یعنی روی زمین بوده و مالئک در آسمان  
هفتم بهش سجده کردند. یعنی احتماال به روحش که حضور معنوی در عرش داشته،  



های ذهنی من حسابی بهم ریخته. یه کمی کمک کنید به  سجده کردند. درسته؟ گزاره 
 سم. تصویر روشنی از خلقت بر 

توضیح دادیم خدا آنچه که وعده داد این بود که انی جاعل فی االرض خلیفه یعنی پاسخ:
اون مسئله ای که موج به هم ریختگی عالم باال شد و عده ای مثل مالئکه اومدن و  
با خدا صحبت کردند کسی مثل عزازیل ابا کرد از سجده و اینها موضوعا این بود که  

بعدم آفرید این انسان رو و این جعل، جعل فی االرض  انی جاعل فی االرض خلیفه.  
بود حاال این بخش اول و تابلوی اول که هیچ شک و شبه ای در موردش نیست مکرر  
هم روایاتی داریم که این رو در کجا درست کرد کالبدش در صفا بوده مکه بوده کجا  

که بعد از    بوده این ها روایاتش. اما اینکه بحث دومی رو عرض کردیم خدمت شما
خلقت جسمانی آدم این آدم روح که بهش تعلق پیدا کرد و نفخ روح اتفاق افتاد به  
علت در کار نبودن وسائطی که برای انتقال این روح از پروردگار به انسان صورت بگیره  
پدر و مادر و جد و اینها نبود یک جا اون هم از یک موجودی که در اوج شرافت آفریده  

ودی که منبع شرفه یعنی توسط پروردگار، این تعلق روح که اتفاق  شده و توسط موج 
افتاد چشم باز کرد، آدم خودش را در عالم باال و عند ملیک مقتدر در نزد مالئکه مقرب  
دید این هم تابلوی دوم. این دو تابلو باهم متناقض نیستند یعنی هم انسان در زمین  

ست روحا و این دوتا باهم اصال تناقض  است جسما و هم در حال مکاشفه با عالم باال
نداره گویی که انبیاء عظام حضرت مریم وقتی که در محراب بودند و جسما در مسجد  
االقصی داشتند نماز می خوندند روحش در بین مالئکه مقرب بوده و این گزارشی است  

ه در  که خود این بزرگوار می دهد و هم قرآن این رو بعدا در مورد مریم اشاره می کن
مورد انبیاء دیگه هم به شرح ایضا. پس این تناقضی که نداره. وقتی که آدم خود رو  
در اون مرتبه و مکانت دید خب طبعا مواجه او با اون موجوداتی که در اون مکانت  
بودن اتفاق افتاد ماجرای سجده و حضور در بهشت برزخی بعد از اون باز شدن اون  

آدم و حضور اون در ع الم فرشته هاست. هبوط چیه؟ هبوط اصطالحا  چشم بزخی 
اتحاد جسم و روح است حاال این روحه قبال باال بوده به واسطه هبوط میاد و در زمین  
قرار می گیره و جسم و روح باهم شروع می کنند به حرکت کردن بعدا ولی آیا امکان  

وجود داره؟    تعلق مجدد روح به عالم باال وجود دارد؟ گفتیم بله وجود داره. چجوری
 با انجام مناسکی که حضرت آدم شروع کننده اون مناسک است. 

 
جسمش در زمین بود و روحش در آسمان که    ۱/۱/۱جلسه ی دوم فرمودید که انسان   .26

فرشتگان به این روح سجده کردند و .... و تشبیه کردید به حالت خواب پس با توجه  
ن تپش قلب ، تنفس و ... وابسته  به این مطلب آیا  انسان دارای دو روح هست ؟ چو 

به حضور روح هست ،  اگه روح در آسمانها باشه و جسم در زمین چگونه عالئم حیاتی  
امکان پذیره ؟ یا اینکه فقط جسم حضرت آدم در زمین قرار داشت بدون عالئم حیاتی  

 ؟



بدن رو نخیر. البته دارای دو روحه. روح حیوانی و روح انسانی که روح حیوانی اون  پاسخ:
اداره می کنه و روح انسانی که امکان رشد در حد ملکوت رو هم داره. با روح حیوانی  
انسانی   روح  به  وابسته  پذیره حیات معنوی هم که کامال  امکان  عالئم حیات مادی 
است. و توضیح دادیم که انسان جسمش در زمینه و نفخ روح که اتفاق میافته چشم  

بعد از هبوط هم این روح به این بدن ملحق میشه و   باز می کنه عالم ملکوت میبینه
دنیا رو می بینه اال با اون سیر مناسکی انسان رو به ملکوت عالم و بهشت برزخی بر 

 می گردانه.
 

سوره ی بقره    ۳۰و  سوال اخر که پاسخش برای من خیلی مهمه ابهامیه که در آیه ی   .27
زمین جانشینی برای خودم قرار    ایجاد شد که  خداوند به مالئک فرمود: میخواهم در 

دهم و استاد  هم فرمودند که انسان جسم انسان روی زمین بود و روحش در آسمان  
از ابتدا برای زمین خلق شده پس  قصه ی خوردن میوه ی درخت   بنابراین انسان 
میوه ی   بخاطر خوردن  ادم  و شنیدیم که حضرت  ؟)ما خوندیم  ... چیه  و  ممنوعه 

به ز  ایه قرآن و  درخت ممنوعه  افتاد ولی طبق  اتفاق  یه تبعید  انگار  رانده شد  مین 
صحبت های استاد گویی حضرت آدم از ابتدا روی زمین بودند اصال برای زمین خلق  

 شده بودند  ، در واقع  سوال من توجیه و توضیح این تناقض بود( 
انی جاعل تناقضی اصال نیست یعنی جسم آدم رو همون جوری که قرآن می فرماید  پاسخ:

فی االرض خلیفه از ابتدا در زمین قرار گرفته پس جعل خلیفه غایتش زمین بوده این  
بخش اول که ال خالف درش هیچ خالفی نداریم. اما عرض کردیم به علت تعلقات روح  
که یک فرایند دفعتی در آدم بود وقتی چشم باز کرد از جهت روحانی و روحی خودش  

ش در زمین بود همزمان روحش در آسمان متولد شد.  رو در آسمان دید. یعنی جسم 
چشم که باز کرد خود رو در حالت مکاشفه و حضور عند ملیک مقتدر دید. این دوتا  
باهم تناقض نداره. یکش وجود جسمی انسانه و یکیش وجود روحانی انسان. گویی  

ین بوده  اینکه وقتی رسول اهلل میخواسته مکاشفات روحانی براش اتفاق بیوفته در زم
اما روحش در آسمان میان مالئکه بوده همچنان که مریم مقدس وقتی در محراب قرار  
گرفت جسمش در زمین بود اما روحش داشت با مالئکه تسبیح می کرد. این ها هیچ  
تناقضی باهم نداره. بعد از هبوط این روح از عالم باال هبوط می کنه و متعلق به جسم  

ر زمین مجددا توسط حضرت آدم ایجاد میشه و او اآلن  میشه کانه وحدت جسم روح د
که چشم باز می کنه برای بار دوم بعد از هبوط دیگه روح و جسمش هر دو در زمین  
اند باز هم امکلن رفتن باال داره اما اگر مناسکی رو انجام بده نه به صورت اتوماتیک  

مکاشفه خارج میشه    )حضرت آدم به خاطر اون میوه ممنوعه از اون حالت عرض کردیم
و از اول هم در زمین آفریده شده تبعیدی به این معنا در کار نیست یعنی اینجور نبوده  
که بنا نبوده ایشون به زمین برگرده به واسطه خورد اون میوه ممنوعه یا دست زدن  
به اون درخت به زمین هبوط پیدا کرده باشه بلکه این هبوط در واقع رحمت و بسط  



گاره و اگر آدم در بهت تا آخر می موند اصال تولید نسل و گسترش نسل  رحمت پرورد 
پروردگار در همه نسل آدم اتفاق نمی افتاد و بعد از این هم که به زمین آمد امکان  

 رفتن باال مجددا برای ایشون با تلقی کلمات پیدا شد.
 

ن نفحه تا  ماهه حلول نمیکنه و ای4استاد فرمودند روح الهی یکدفعه به بدن جنین   .28
سالگی ادامه داره. میخواستم ببینم این حلول روح در چه سنینی اتفاق میافته و به  25

چه صورت هست؟ مثال اینکه میگویند بچه ها را در شبهای قدر بیدار نگه دارید چون  
 قوای عقل درین شبها بر بچه سوار میشود جزء همین حلول روح محسوب میشود؟ 

 سالگی ادامه پیدا میکنه25نطفه اغاز میشه و تا از ماه چهارم انعقاد پاسخ:
 

 حضرت حوا هم  اون اسما رو میدونست؟  .29
 بله ایشون هم علم داشت پاسخ:

 
خدا برای قانع کردن مالئکه گفت آدم چیزی می دونه که شما نمیدونید،ولی همه این   .30

خواست  دانسته ها رو خدا به آدم یاد داده بود. خب همه این اطالعاتو اگر خدا می  
می تونست به بقیه موجودات عالم بده از جمله نسناس و مالئکه  و ابلیس و ... و  
آنها با این اطالعات قابلیت جانشینی خدا رو پیدا کنن و نیازی به آدم نباشه. این رو  

 استاد جواب بدن ممنون میشم 
علم رو  ببینید خدا اگر میخواست بله می توانست به بقیه موجودات عالم هم اسن  پاسخ:

بده بحث ناتوانی نعوذ باهلل پروردگار نیست.بحث در اینه که آیا اون موجود قابلیت  
این علم رو دارد و میتونه حامل این علم باشد، ظرفیت بهره مندی از این شان از  
دارایی که پروردگار میخواد برای او در نظر بگیره رو داره یا نه. طبعا کسی جز انسان از  

این توان برخوردار نیست دلیلش هم در ساخت وجودی آدم هست که  این قاعده و از  
توضیحاتی احتماال در اواخر ترم یا ترم بعد می دیم که چرا انسان این قدر رو داره که  
حامل این قدر از توان توسعه ای و حامل علم بودن میتونه بشه. در مورد نسناس و 

توان رو ندارند. خودشون هم می    مالئکه که قطعا نخواهند توانست اجنه هم کال این
پذیرند که ندارن در گزارش های تاریخی هم داریم که اجنه صرفا میتونن یک ایده ای  
رو مطرح کنند. در اجرای اون ایده و تفصیل و تفریع آن توانایی خاصی ندارند این  

 توانایی منحصر در انسانه. 
 

میده و انسان خاص شده؟  من نمی فهمم یعنی چه که خدا از روح خودش در انسان د .31
 مگر روح فرشتگان و دیگر موجودات از خداوند نیست؟ 

اگر تشبیه بکنیم نور رو که حقیقت واحدی داره با پروردگار که تشبیه از جهاتی البته  پاسخ:
غلطه ها اما از جهاتی درسته. بین نور المپ و مهتابی و نور ماه و خورشید همه شون  



فاوتی ندارن اما شدت و ضعف، کیفیت و رنگ  و... در یک حقیقت که نورند هیچ ت
اونها با هم متفاوته. به این حالت میگن تشکیک یعنی اون حقیقت نوری مشکک و  
این تشکیکش باعث میشه در هر شکلی قرار گرفت شکلی و تعینی پیدا بکنه. وقتی  
  خدا می فرماید و نفخت فیه من روحی همه موجودات از خدای متعال وجود گرفتن 
و همه اونها در واقع منبعشون پروردگاره ولی این نور در انسان تجلی باالتری داره.  
نورانیتش مثل تفاوت بین خورشید است با نور چراغ ماشینتون مثال. حقیقت واحد و  
فرق بین تشدید. به دلیل اون شدتی که در نور آدم هست فرمود و نفخت فیه من  

وری که توسط خدای متعال میخواسته در موجودی  روحی. یعنی عالی ترین جلوه از آن ن
 متولد بشود هنگام وجودش رو من به آدم دادم.

 
در این مورد بحثی نشد که چرا خدا به ابلیس اجازه داد و دست او را در گمراه کردن   .32

 انسان باز گذاشت؟ 
ه  خب خدای متعال اراده کرده موجود مختار بیافرینه باید باالخره یه سری باشه کپاسخ:

گول یزنه و امتحان برگزار بشه و اال اختیاری که یک طرفش باز باشه و یک طرفش  
بسته باشه اصال دیگه اختیار نیست. مثل اینکه انسان رو مخیر کنید بین چلوکباب  
کوبیده خوشمزه و زهر هالهل انتخاب کنه خب همه چلوکباب رو انتخاب می کنند و  

دو طرف امتحان قابل انتخاب شدن باشد و  میگیم به چه آدم مختاری. مختار یعنی  
 اون کسی که خوب رو انتخاب کرد در این حالت بهش جایزه بدن، این جایزه معنا داره. 

 
خدا   .33 که  است  چیزی  همان  خلقت  هدف  نزدین؟  حرفی  خلقت  هدف  مورد  در 

 میدانست و فرشتگان نمی دانستند؟ 
خلق پروژه پروردگاره توی یکی از هم آره هم نه. یکم مبهمه سوال ولی اجماال هدف  پاسخ:

 جلسات در مورد پروژه خدا مفصال احساس می کنم صحبت کردیم.
 

در رابطه با خلقت انسان فرمودند جسم انسان ابتدا خلق شده بود و روح دمیده  .34
نشده بود که فرشتگان به سراغ جسم انسان می رفتند و تعظیم می کردند، به نحوی  

اک را از زمین به آسمان ها برده، خدا جسم انسان را در مطرح شد که گویی عزرائیل خ
آسمان آفریده و در معرض دید فرشتگان قرار گرفته، در جلسه بعد نظر امام رو مطرح 
کردن که از ابتدا جسم انسان در زمین بوده و ماجرای بهشت مکاشفه بود. این تعارض  

خلق جسم رو هم در زمین  در جایگاه جسم انسان رو چگونه حل کنیم؟ یعنی از ابتدا 
 بدونیم؟ پس ماجرای عزرائیل رو چطور توضیح میشه داد؟ 

ما دچار تناقض نمی شیم به این معنا که جسم انسان در زمین است در یک موقیعتی پاسخ:
آورده می شود زمین. عین   باال و  به  برده می شود  برای نشان دادن به مالئکه  هم 

باال و دوباره میارتش پایین. یا مثل جناب  حضرت عیسی که انی رافعک که میبرتش  



ادریس نبی که دوتاش توی قرآن هست. یا رسول اهلل به وقع معراج. این سه تا مثال  
برای این که اتفاق نادری نبود. ولی به هر حال این جسم در زمین قرار داده شده. جعل  

وز روح بهش  شده در زمین. جاعل فی االرض خلیفه این از اینجا. حاال این جسم هن
تعلق پیدانکرده. وقتی روح تعلق پیدا می کنه به همون علتی که توی درست توضیح  
دادیم، این اتحاد بین روح و جسم که اتفاق می افته این جناب انسان که چشم باز  
کرد. عالم ملکوت دید. حاال این انسان در بهشت برزخی است. سیری داره و اتفاقاتی  

ه اون اتفاق تکوینی هبوط می کنه. پس ببینید در هیچ کدوم  داره تا این که به واسط
 از این روند ما تناقضی رو مشاهده نمی کنیم.

 
را    ۱بزارید با ی مثال شروع کنم ... برای مثال داخل یک کالسی معلمی دانش اموز .35

به گوشه ای میبرد و تمام علم را به او یاد میدهد ... و از دانش اموزان سوالی میپرسد  
گوید ایا کسی میتواند این سوال رو حل کنه ؟!! همه با هم یک صدا میگن جز  و می

  ۱اون چیزی که به ما یاد دادی ما چیز دیگه ای بلد نیستیم و می گوید دانش اموز  
سوال را حل میکند و معلم میگوید همگی به دانش    ۱سوال را حل کن و دانش اموز  

ر بگیرید و خودتان را عضو یکی از ان  سجده کنید ... خب شما این را در نظ  ۱اموز  
دانش اموزان تصور کنید ایا همچین چیزی را میپذیرید ؟ من اگر باشم با خودم میگویم  
که او تمام علم را به او یاد داده خب اگر به منم یاد میداد منم حل میکردم و او  

ه پولدار شده  چیزی را "کسب" نکرده... مانند اقا زاده ای که کسی اورا تحصین نمیکند ک
است چون او از همان اول پولدار بوده ولی کسی که فقیر بوده و بعدش پولدار شده  
همه اورا تحصین میکنند حضرت ادم هم چیزی را کسب نکرد ... یعنی کار خاصی نکرد 
که خدا بگه : اهااااااان حاال که ادم به این مقام رسید به او سجده کنید نه این نشد 

در بدنش دمیده شد همگی به او سجده کردند و این مطلب برای   تا حضرت ادم روح 
خود من قابل قبول نیست لطفا اگر چیزی هست که بنده ازش خبر ندارم منو اگاه  

 کنید ... 
تصویر شما با آنچه که ما ما می گوییم متفاوته یعنی این جور نبوده که یکی از افراد پاسخ:

چیزی بگه که به بقیه نمیگه. بلکه ماجرا از  کالس رو جدا بکنه بره گوشه ای به اون  
این قراره که جز اون دانش آموز هیچکدام از این افراد وقتی که درس رو گوش می  
کنند امکان فهم رو ندارند. شما فرض بکنید بقیه درحد کالس سوم سواد دارند معلم  

زیک  داره فیزیک هالی دی درس میده جز یک دانش آموز که دانسجوی رشته ارشد فی 
هست باقی دانش آموزان با معادله و ریاضیات گسسته آشنا نیستند. معلم شروع می  
کنه به تدریس کردن نکات او برای دیگران کلمات مهملی است که از او چیزی جز یک  
اون   اما  فهمند.  نمی  اینها چیزی  و  نمودار  چندتا  و  تصویر  بر  نشسته  سری خطوط 

شت برداری می کند از درس استاد و برای دانشجویی که یک گوشه ای نشسته یاددا 
خودش کلی ایده های جدیدی و اینهایی به دست میاره. حاال استاد به شاگرد زرنگه  



میگه به این ها بگو چیز هایی که یاد گرفتی. دانش آموز زرنگ شروع می کنه به بیان  
ه اونها  نکاتی که گفته شده اونها می فهمند که بله این دانش آموز چیزهایی بلده ک

اصال اطالعی ازش ندارن برمی گردن به خدا میگن سبحان اهلل ال علم لنا اال ما علمتنا.  
اینو ببرید توی ادبیات قرآنی وقتی علم اهلل آدم اسماء کلها، وقتی خدا علم رو کامل به  
آدم یاد داد، فرمود عرضهم علی المالئکه.عرضهم به این معناست که بعد از عرضه این  

آدم عالم نشدند چون اگر آنچه که بلد بود آدم می گفت و اونها توانایی و   علم توسط 
قوه یادگیری هم داشتند، این عرضه مساوی میشد با عالم شدن مالئکه. به محض  
این که عرضه حاصل شد و مالئکه فهمیدند که امکان عالم شدن رو ندارند، و خدا  

آدم عالم بشید در صورت عرضه    فرمود که حاال اگر شما راست می گید میتونید مثل
این اسماء بگید ببینم این اسماء چی بودند و چجوری بودند؟ اینجا بود که مالئکه  
فهمیدند دارای یک خصوصیتی که بتوانند به واسطه اون عالم به اسماء بشن نیستن.  

رو    این بود که به خدا گفتن سبحانک ال علم لنا ... .حاال با این تصویر برگردید مثالتون
 تصحیح کنید. مشکلتون احتماال پیش نیاد. 

 
روح بعد از جسم آفریده شد. یعنی روح از قبل وجود نداشت؟ یا وجود داشت اما   .36

 این اتصال انجام نشده بود؟ 
اونجا اصال عالم قبل و بعد نیست. اون عالمی که ما ازش حرف می زنیم عالمیه که  پاسخ:

قبل و بعد از جهت منطقی اینجا اشکال داره.  زمان اصال هنوز خلق نشده. لذا گفتن  
ولی اول جسم رو در معرض مالئکه قرار داد و بعد روح رو به او متصل کرد. آیا این به  

 معنای این است که روح قبال بوده یا نه. این رو نمیشه استدالل گرفت.
 

یا موجودات دیگر غیر از انسان هم روح دارند؟ جسم اونها از چه چیزی تشکیل   .37
 شده؟ 

روح یک حقیقت واحدی است مثل نور می ماند. نور مهتابی یا خورشید و.... . همه پاسخ:
نور ها یک حقیقت اند، شدت و ضعفشون بابت اون موقعیتیه که درونش قرار گرفتن.  
و اال حقیقت، حقیقت واحدی است. نور خورشید مثال خیلی اشتداد داره و بیشتره  

. حقیقت نوریه روحی که درون انسان شدیدترین نوری  نوره مثال المپ خیلی کمتر است
 رو در بین موجودات مادی داره. به همین واسطه به او میگیم خلیفه اهلل. 

 
ممنون میشم حاج آقا کلمه » اسماء« رو بیشتر توضیح بدهند که منظور از اسماء  .38

 چی هست؟ 
 جواب ندارد 

 



اختیار دارند؟ اگر مجبورند و از خود اختیاری  آیا مالئکه مجبور به عبادت خداوندند یا   .39
 ندارند، پس چطور به خلقت آدم توسط خداوند اشکال گرفتند؟ 

اختیار مسئله ای نیست که بگیم آیا هست در یک موجودی یا نیست. یعنی این پاسخ:
باشد که یا موجودی مختار است یا مختار نیست که دیگه هیچ درجه ای از اختیار رو  

نور میمونه. دارای مراتبه. این که در مورد انسان میگیم موجود مختاره،  نداره. مثل  
یعنی باالترین شان و باالترن امکان اختیار را در بین موجودات زنده دارا است. این  
میگیم، یا جایی گفتن که مالئکه مختار نیستند، یعنی سنخ اختیاری که انسان دارد را  

تار نیستند نیست. یعنی حتما شان اختیاری مالئکه  ندارد. اما به این معنا که اصال مخ
از جماد بیشتره. از حیوان بیشتره ولی هم بامره یفعلون به معنای جبرش نیست. اون  

 علم به مقام پروردگار هست که هم بأمره یفعلون. 
 

سؤالم اینه که  فرشته ها که خدارو عبادت میکردن چرا مارو آفرید مگه نیاز به عبادت   .40
 ما داشت؟ 

ما نگفتیم در توضیح خلقت انسان، که علت خلق او عبادت است که بفرمایید فرشته  پاسخ:
ها هم در او مشترک اند. اما اگر بگید آیا علت عبادت است چون خدا گفته ما خلقت  
الجن و االنس اال یعبدون؛ پس فرشتگان عبات خدا می کردند پس چه نیازی است به  

مالئکه است. این جا خدا چند جواب دارد. یک:    خلقت؟ این همان گفت و گوی خدا و
بیند که مظلومانه سوال   نپرسید. بعد می  اعلم ما ال تعلمون پس یعنی سوال  انی 
جواب داده نشده، وارد گفت و گوی مفصلی با اون ها می شود که یک: اون موجودی  

ه شما  که مب خواهم بیافرینم قدرت و شانی در عبادت داره و عظمت در عبادت دارد ک
نمی توانید بیاوید. ادامه گفت و گو مبنی بر این است که چرا او می تواند خیلی عبادت  
بکند؟ چون او علم به اسماء دارد و بعد به مالئکه نشان می دهد که اون ها این رو  
ندارند و توانایی داشتنش را هم ندارند. یعنی ظرفیت وجودی شان اقتضاء این سطح  

به آیات قرآنش مراجعه کنید و ترجمه های دقیق بخونید، اگر سوالی  از دریافت را ندارد.  
 بود در خدمتم.

 
یه سوال برام پیش اومده که قبال با شنیدن خیلی از روایات برام مطرح بود. اونم اینکه   .41

ها  النوع ها یونان و داستان رب ها بیشتر آدم رو یاد افسانه نوع دیالوگ خدا و فرشته 
ها و  شناسیم خیلی تفاوت داره بعضی سوال کردن که باید و می میندازه و با خدایی  

ها در ابتدائیات کالم هم مشلک دارند  رسه فرشته ها خیلی عجیبند؛ به نظر میفضاسازی 
یا اعتقاد به علم و قدرت و حکمت و ... نمی دونم چرا این دست  در تسلیم بودن 

شد خیلی کودکانه به نظر    روایات که توی صوت هم بهشون استناد شد و ازشون گفته 
 میاند.



این نکته ای که ما در مورد گفت و گوی خدا و فرشتگان گفتیم عین متن آیه قرآن  پاسخ:
است. روایت که نیست و این که صرفا یادآوری می شوید با یک سری گفت و گوهای  

ف  کذبی با رب النوع های ایران باستان، دلیل ضعف نیست الزاما. باید بگویید وجه ضع
این   ها  آن  ویژگی  با چه  پرسشی کنند،  مالئکه همچین  ندارد  امکان  مثال  چیست؟ 

 تعارض دارد. مشخصا بیان بفرمایید من در خدمت هستم. 
 

 آیا روح انسان از خود خداست؟ یعنی خدا از روح خود در انسان دمید؟ .42
 بله چون فرمود نفخت فیه من روحی.پاسخ:

 
گفتیم. معلوم شد روح حضرت آدم علیه السالم  در آخر در مورد واسطه های روح   .43

بدون واسطه از خود خدا گرفته شده و این یعنی باالترین درجه روح رو ایشان دارند.  
آدم علیه السالم بیشتر است   از حضرت  السالم که مقامشان  پس اهل بیت علیهم 

 کجای این ماجرا هستند؟ آیا روح آنها هم بدون واسطه است؟ 
وح اهل بیت با نوع روح حضرت آدم متفاوت است. آن حقیقت محمدیه  اصال نوع ر پاسخ:

که به رسول اهلل و اهل بیت)ع( داده شده است، سنخش متفاوت است. فرمود روح 
مومنین و انبیاء از آسمان چهارم است حال آن که جسم ما اهل بیت از آسمان چهارم  

است که شما درمورد آن  است. راوی فرمود در مورد روحتان چه؟ فرمود که آن امری  
علمی ندارید. ما اوتیتم من علم اال قلیال. آن یک امر عظیمی است که از حد و طور  

 عقالنیت ما خارج است.
 

نداشت   .44 و حیرتی  ابهام  آدم هیچ  یعنی  علوم؟  یعنی جامع  اسماء داشت،  علم  آدم، 
 هنگام ورود به دنیا؟ 

ست. چون باالخره باید این علم به  علم اسماء جامع علوم است اما منافی ابهام نیپاسخ:
تحقق برسد. تحقق دادن چیزی که شما می دانید به این راحتی ها در زمین اقال امکان  

 پذیر نیست و سختی ها و مصائب و مشکالتی دارد.
 

طبق آیه نفخت من روحی، آیا خدا در سایر موجودات هم از روح خودش دمید یا فرق   .45
 میکند

روح در انسان بوده و روح پرودگار به این معنا اصال در موجودات   آخرین مرحله کمالیهپاسخ:
 دیگر وجود ندارد. 

 
در اینکه خدا به همه فرصت خوب شدن میده و امکانات در اختیار همه قرار میده و   .46

شیطان هزاران سال پرستش خدا رو کرده شکی نیست.ولی چطور شیطان به این مقام  
وجودش زمینه سرکشی وجود داشته یا همون که تو دوره هم  باال میرسه با اینکه ته  



تاکیید شد که لگ افراد فرق میکنه. چطور میشه که شیطانی که شیشه خورده داره  
بشه استاد و واعظ مالیکه. لک سوالم اینه که با این استعداد سرکشی نهایتا شیطان  

 باید یک فرشته معمولی میشد نه استاد تمام همه فرشته ها؟؟ 
این که ما می گوییم درونش مایه های خطا و بدی وجود دارد، این که می گوییم  پاسخ:

شیشه خورده دارد، این در تمام موجودات مختار وجود دارد. یعنی دو گونه ساخت در  
اون ها وجود دارد که اولی در اون ها میل به بدی ایجاد می کند و دومی میل به 

است. اگر میل به بدی نباشد، میل به خوبی    خوبی. اصال ویژگی مختارها هم همین
ارزش ندارد چون در یک مبارزه به وجود نیامده است. ذاتا خوب است و وقتی موجودی  
ذاتا خوب است، برای او پاداش نمی دهند. مثال یک کسی ژنتیکی آدم کریمی است. 

کریم    به خاطر کرامتش او رو تشویق نمی کنند. کسی را تشویق می کنند که می تواند
نباشد و می تواند خسیس باشد اما با یک تالشی خودش رو در معرض کرامت قرار  
می دهد. هر دو در ابتدا، در انسان بالقوه اند. یعنی هم خوبی ها هم بدی ها. این  
موجودات مختار اند که با تالش می توانند زمینه خوبی را برای خودشان ایجاد بکنند 

وجودی زمینه خوبی را ایجاد کرد، مادامی که بدیش فعلیت  یا زمینه بدی. حاال اگر یک م 
نیافته است که شما نمی توانید به واسطه اون بدی ای که بعدا ممکن است فعلی  
بشود او را مجازات کنید. این مجازات قبل از گناه است و عادتا و عقال از موجود حکیم  

ل از این که بخواهد  صادر نمی شود و خدای متعال هم به همین دلیل ابلیس رو قب 
کاری بکند، سزا نیست که مجازات بکند و اگر خوب هم باشد باید به واسطه خوبی  
اش پاداش بگیرد. یعنی هر موجود مختاری که کار خوب می کند باید پاداش بگیرد 

 البته که زمینه بدی هم دارد.
 

و در نتيجه  ايا با توجه به سرنوشت شيطان مي توان گفت كه عبادات او ظاهري بوده  .47
تاثيري در رشد و كمال او نداشته ؟ ايا در اين صورت اين مطلب مصداق "و كان من  

 الكافرين "نخواهد بود؟
خیر. اصال نمی توانیم همچین حرفی بزنیم. ببینید هر موجود مختاری بالقوه هم پاسخ:

ت  خوبی هایی دارد یعنی امکاناتی برای خوب بودن دارد در وجودش که نفس لوامه اس 
است. هم امکاناتی برای بد بودن که نفس اماره است. این دو باید باشد که ما اصال  
بگوییم موجود مختار. حاال هر کدام را که انتخاب کرد در همان مسیر رشد می کند و  
حرکت می کند. بعضی از عمل های ظاهری دارد و بعضی از عمل های باطنی. این کان  

ن که این بعدا بر اساس اختیارش این مسیر رو  من الکافرین علم خداست در شیطا 
انتخاب می کند، اما خدا چرا بر اساس این علم عمل نمی کند؟ چون هرگونه مجازات  

 قبل از ارتکاب به گناه، قبیح است از کسی که حکیم است، انجام بدهد.
 



فرموديد كه "و علم ادم اسما كلها" ، حضرت محمد به حضرت آدم ياد داد سوالم اين   .48
 است كه اسما منظور چى هست؟ 

اسماء همان کلمات اند به نحو اجمال. کلمات همان اسماء اند به نحو تفصیل. پاسخ:
توضیحش رو اگر بخواهید مفصال دریافت بکنید، می توانید مراجعه بکنید به تفسیر  
ذیل همین آیه، در تفسیر شریف المیزان؛ عالمه طباطبایی صحبت های مفصلی رو  

 دارد. 
 

ززمانی که شیطان به انسان سجده نکرد اسمش از عزازیل به ابلیس تغییر پیدا  پس ا .49
 کرد ؟ و آیا این اسامی را خدا میگذاشت؟ 

گاهی این را گفته اند و این اسم گذاری ها، همه اش توسط اولیاء خدا به ما رسیده  پاسخ:
 است. 

 
روح انسان    گفته شد که همه موجودات دارای روح هستند روح حیوانات چه فرقی با .50

 دارد؟
حقیقت یک چیز است اما مراتبش، با هم متفاوت است. مثل نور می ماند. شدت پاسخ:

و تراکم وجودی روح انسان خیلی باالتر و شریف تر است و به همین دلیل انسان اشرف  
 مخلوقات است. آن ها رقیقه ای از همین حقیقت در اختیارشان هست.

 
کهف که    ۱۰۹منظور از کلمه در قرآن  پنج تن هستن. پس آیه آقای نخعی فرمودند که  .51

 کلمات را بکار برده چیست؟ 
دقت بفرمایید ما در آن بحث عرض کردیم که کلمه به معنای حرف نیست. آن طور  پاسخ:

که می گوییم کلمه اسم است و فعل است و حرف. به معنای این چیزی که در لغت  
جور که در ادبیات فارسی هست. عرض کردیم  می گوییم نیست. کانه لغت نیست آن  

در ادبیات قرآنی، کلمه به معنای وجودی است که در بیرون وجود معینی دارد. مثل  
انسان، درخت، یک موجود خدا ساز. این جا هم دقیقا به همین معناست. یعنی در 
در سوره کهف؛ معمول مفسرین   بفرمایید  فرمودید، مالحظه  ای که شما  آیه  همین 

ودند که کلمه به معنای موجود الهی و خداساز است. بعد گفتیم حاال مصداق این  فرم
موجود خداساز در این آیه ای که ما گفتیم تلقی آدم بربه کلمات، کدام موجود خداساز  
است؟ مصداقش را گفتیم اهل بیت است نه این که هر جا لفظ کلمه آمد در قرآن  

 منظور اهل بیت است.


