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 )9-3خالصِ ٍ جوعبٌذی بحث پیشاهَى هبّی٘ت جي
زض ٔجبحث لجُ ٚخٛز ٔٛخٛزی ث٘ ٝبْ خٗ  ٚضیغبٖ ضا لغؼی زا٘ست ٚ ٝثب استسالَ اظ آیبت  ٚضٚایبت
اثّیس ضا اظ ٌط ٜٚخٗ زا٘ستیٓ ،زض ازأ ٝثحث ضا ثب ثطضسی ٔبٞیّت خٗ پی ذٛاٞیٓ ٌطفت.
زض پبیبٖ خّسٟی ز 4 ْٚاحتٕبَ زض ٔٛضز ٔبٞیّت خٗ ٔغطح ضس:
ٛٔ )1خٛزاتی ٔثُ ا٘سبٖ زاضای ضٚح  ٚخسٕی خبٌیط  ٚفضب اضغبَ وٗ.
ٛٔ )2خٛزاتی ٔدطّز ٔثُ ٔالئى.ٝ
ٛٔ )3خٛزات ثطظذی ٔثُ آ٘چ ٝزض ذٛاة زیسٔ ٜی ضٛز  ٚیب ٔسبئُ شٙٞی.
ٛٔ )4خٛزاتی فیعیىی ٔطوت اظ ضٚح  ٚخسٓ و ٝخسٓ آٟ٘ب ِغیف  ٚظطیف است.
احتٕبَ ا َٚزض ٔٛضز خّٙیبٖ ٔطزٚز است .ظیطا اٌط زاضای خسٕی فیعیىی  ٚفضبٌیط  ٚخبپطوٗ ثٛز٘س،
حتٕبً لبثُ ضٚیت ٔ ٚطبٞس ٜثب چطٓ  ٚحٛاسّ  ٚیب اثعاض فیعیىی ثٛز٘س.
احتٕبَ ز٘ ْٚیع ثب تٛخ ٝث ٝاستسالَ آیبت لطآٖ  ٚضٚایبت ٔؼػٔٛیٗ ػّی ٟٓاِسالْ ٔطزٚز است  ٚخٗ اظ
ٔالئىٕ٘ ٝیجبضس.
ا٘سبٖ ٔطوت اظ ضٚح  ٚخسٓ است .ضٚح  ٚیب ٘فس ا٘سبٖ ٕٞب٘ٙس ٔالئىٔ ٝدطّز است ،ثب ایٗ تفبٚت وٝ
ٔالئى ٝو ٝتسثیط أٛض ٞستی ضا ثط ػٟس ٜزاض٘س ،وبٔالً ٔدطّز ثٛز ٚ ٜاضتجبط  ٚتؼّّمی ثٔ ٝبز ٚ ٜخسٓ ٘ساض٘سِٚ ،ی
ضٚح  ٚیب ٘فس ا٘سبٖ تسثیط ثسٖ  ٚخسٓ ضا ثط ػٟس ٜزاضز  ٚزض ٚالغ ا٘سبٖ ٔطوت اظ خسٓ  ٚضٚح است.
ضٚح تسثیط ثس٘ی ضا ٔیىٙس ؤ ٝتؼّك ث ٝاٚست ِٚی ٔالئى ٝتسثیط أٛض ٞستی ضا ٔیىٙٙس و ٝثرطی اظ ثسٖ ایطبٖ
٘یست.
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اظ سٛی زیٍط عجك آیبت لطآٖ ٞط ٔٛخٛزی و ٝوٕبَ پصیط ثبضس ،ثبیس زاضای ثسٖ ثبضس .زض حبِی وٝ
ٔالئى ٝث ٝآذطیٗ حس تىبّٔی ذٛز ضسیس ٜا٘س « ٍٓهٓب هٌَٙب إِّلَب ّلَِٔ هٓقَبمٗ هَعٕلَُمٗ» (سٛضٞی غبفبت – آیٟی )164

 ٚتطلّی  ٚتىبُٔ ثطای آٟ٘ب ٔؼٙی ٘ساضزِٚ .ی ا٘سبٖ  ٚخّٗ زاضای تىبُٔ  ٚتىّیف ٞستٙس ،ثٙبثطایٗ ثبیس
ػال ٜٚثط ضٚح زاضای ثسٖ  ٓٞثبضٙس.
پس خٗ یب ثبیس ٔٛخٛزی ثطظذی ثبضس  ٚیب ٔٛخٛزی ٔطوت اظ ضٚح  ٚخسٕی ظطیف.
ٔٛخٛز ثطظذی ٕٞبٖ است و ٝزض ذٛاة زیسٔ ٜیطٛز .زاضای ثؼس ع ٚ َٛػطؼ  ٚاضتفبع  ٚضً٘ است،
ِٚی خبٌیط  ٚلبثُ ِٕس ٘یستٔ .سبئُ شٙٞی ٔب  ٓٞخعء ٔٛخٛزات ثطظذی ٞستٙس.
ٔسبئُ شٙٞی ٛٔ ٚخٛزات ثطظذی ثب ٔبز ٜسبظٌبضی زاض٘س .یؼٙی ضجبٞت ثب ٔٛخٛزات فیعیىی زاض٘س .اٌط
ٔب یه تػّٛض شٙٞی اظ ضیئی زاضیٓ ،ایٗ تػٛیط ،ذٛزِ ضیء ذبضخی ٘یست .زض حبِی و ٝضٚح ٛٔ ٚخٛز ٔدطّز
ٞیچٍ ٝ٘ٛسبظٌبضی  ٚیب ضجبٞتی ثب ٔٛخٛزات فیعیىی ٘ساضز.
ثٙبثطایٗ خٗ یب ثبیس ٔٛخٛزات ثطظذی ثبضٙس  ٚیب ٔٛخٛزاتی ٔبزی  ٚفیعیىی ٔطوت اظ ضٚح  ٚخسٓ وٝ
خسٓ آٟ٘ب ٔثُ آتص  ٚیب ٔٛج ظطیف ثٛز ٚ ٜخبٌیط ٘یست.

 )10-3جي هَجَدی فیزینی ٍ ظشیف
ثب استسالِی و ٝذٛاٞیٓ وطز  ٚضٛاٞسی و ٝشوط ذٛاٞس ضس ،ثبثت ٔیطٛز و ٝخٗ ٔٛخٛز ثطظذی ٘یست،
ثّىٛٔ ٝخٛزی است فیعیىی و ٝخسٓ ظطیفی زاضز.

 .اًسبى در لَس ًشٍل اس بزسخ گذضتِ ٍ پس اس هزگ ًیش در لَس صعَد اس بزسخ گذر خَاّذ کزد .در ایي عبلن بذى اًسبى ،بذى هثبلی ٍ بزسخی هی ببضذ.
اگز ضخصی کِ اس دًیب رفتِ بب اًسبى ارتببط بزلزار هیکٌذ بب ّویي بذى بزسخی اٍ خَاّذ بَد.
اگز در ّویي دًیب ّن اًسبى تَجّْص را بِ عبلن بزسخ هعغَف کزدُ ٍ اس جسن ٍ بذًص دست بزدارد ،در ّویي جب ّوبى عبلن بزسخ را هی تَاًذ ببیٌذ .پس اس
هزگ ٍرٍد بِ عبلن بزسخ بزای ّوِ ببالجببر اتفبق هی افتذ.
ایي هسئلِ در حبل خَاة بیطتز بزای هب لببل درن است .در حبلی کِ اگز اضتغبالت هبدّی رٍسهزُ ًببضذ ٍ تَجِ هب فمظ بِ بعذ جسن ٍ بذى ًببضذ ،در بیذاری
ّن هی تَاى بِ هَجَدات بزسخی تَجِ کزد.
چطن دل ببس کي تب جْبى بیٌی

آًچِ ًبدیذًی است آى بیٌی

اگز اًسبى بِ عَر هذاٍم ٍ عبك بزًبهِ در لبزستبى حضَر پیذا کٌذ ٍ بِ هزگ فکز کٌذ ،اٍلیي عبلوی کِ بب بزیذى اس ایي عبلن ،بزای اًسبى ظَْر هیکٌذ عبلن
بزسخ است .اًسبى در ّویي دًیب هیتَاًذ عبلن بزسخ خَدش ٍ دیگزاًی کِ ٌَّس سًذُ ّستٌذ ٍ یب کسبًی کِ هزدُ اًذ را ببیٌذ.
ٍ یب اگز کسی کِ در عبلن بزسخ است ،بب هب ارتببعی داضتِ ببضذ ،بب بزسخ هب در ارتببط است.

28

 )1اِٚیٗ ضبٞس ایٗ است و ٝعجك آیبت لطآٖ خّٙیبٖ ٔٛخٛزاتی ٔىّّف  ٚزاضای تىّیف ٞستٙس ،زض حبِی
وٛٔ ٝخٛزات ثطظذی تىّیف ٘ساض٘س.
 سٛضٞی شاضیبت – آی:56 ٝ
« ٍٓهٓب خَلَقْتٔ اّلْجِيَ ٍٓاّلْئًِسٓ إِّلَب ّلٙیٓعٕبٔذٍٔىِ»
ایٗ آی ٝغطاحتبً ثط ٔىّّف ثٛزٖ خّٗ  ٚا٘س تبویس زاضز .خّٙیبٖ ثب ػجبزت  ٚثٙسٌی ذسا٘ٚس ٔیتٛا٘ٙس
ٔؼطفت وست وٙٙس.
 ٚ یب زض سٛضٞی خٗ – آیبت  14 ٚ 15آٔس ٜاست:
« ٍٓؤًََب هٌَٙب اّلْؤسٕلٙؤَىَ ٍٓهٌَٙب اّلْقَبسٙطَُىَ فَوٓيْ ؤَسٕلَنٓ فَإٍُّٕلَئٙلٓ تَحٓشٍَٕا سٓشَذٖا»
« ٍٓؤَهَب اّلْقَبسٙطَُىَ فَنَبًَُا ّلٙجٌَْٓٓنٓ حٓطَبٖب»
ایٗ آیبت غطاحت زاضز و ٝثطذی اظ خّٙیبٖ ٔسّٕبٖ  ٚافطاز غبِح  ٚثطذی زیٍط ٘بغبِح  ٚوبفط٘س ٚ
خّٙیبٖ ٘بغبِح ٞیعْ آتص خٞ ٟٓٙستٙس.
ثٙبثطایٗ خّٙیبٖ زاضای تىّیف ثٛزٔ ٚ ٜیتٛا٘ٙس ثٟطتی  ٚیب خّٕٟٙی ثبضٙس ٚ .یب زض سٛضٞی اِطحٕٗ ایٗ
آی ٝظیبز تىطاض ضس ٜاست:
« فبإی ؤالء سب٘نوب تنزّببى»
ذغبة ایٗ آی ،ٝا٘س  ٚخٗ ٔیجبضس  ٚزِیُ زیٍطی ثط ٔىّّف ثٛزٖ خِٙیبٖ ،ظیطا زض پبضٞبی اظ ٔٛاضز ،زض
ازأٔ ٝسبئّی شوط ضس ٜاست ؤ ٝطثٛط ث ٝتىّیف  ٚثٟطت  ٚخ ٟٓٙا٘سبٖ ٔیطٛز.
ٞیچ تىّیفی خسا اظ اذتیبض ٘یستٕ٘ .یطٛز ٔٛخٛزی ٔىّف ثبضس ِٚی اذتیبض ٘ساضت ٝثبضس .ثٙبثطایٗ
خّٙیبٖ ٔٛخٛزاتی ٔىّّف  ٚزاضای اذتیبض ٞستٙس ،زض حبِی و ٝزض ثطظخ ٔسئّٟی اذتیبض  ٚتىّیف ٚخٛز ٘ساضزِ .صا
خّٗ ٕ٘ی تٛا٘س ٔٛخٛزی ثطظذی ثبضس.
ا٘سبٖ ٘یع تب ظٔب٘ی و ٝزض ػبِٓ ثطظخ ثٛز ٜزاضای تىّیف ٘جٛز ٜاست  ٚثٙب ثط فطٔبیص ػالٟٔغجبعجبیی
اِٚیٗ وّٕٟی تىّیف  ٚتططیغ ثب ٞجٛط ا٘سبٖ ث ٝخٟبٖ ٔبزّ ٜآغبظ ضس.
ثؼس اظ ٔطي و ٝا٘سبٖ ٔدسزاً ث ٝػبِٓ ثطظخ ثط ٔیٍطزز ٘یع تىّیف ٘ساضز .زض ػبِٓ ثطظخ غؼٛزی ا٘سبٖ
اظ اػٕبِی و ٝزض ز٘یب ا٘دبْ زاز ٜثٟطٔ ٜی ثطز ٕ٘ ٚیتٛاٖ ػُٕ خسیسی ضا ضطٚع وٙس.
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(ض)ٜ

اظ ٔدٕٛع ایٗ ثحث ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت خّٙیبٖ ٕ٘یتٛا٘ٙس ٔٛخٛزات ثطظذی ثبضٙس .چ ٖٛزاضای اذتیبض
 ٚتىّیف ثٛزٔ ٚ ٜیتٛا٘ٙس ثب ثٙسٌی  ٚػجٛزیت ثٔ ٝؼطفت ضا ٜیبثٙس.
 )2زِیُ زیٍط والْ اثّیس زض ٔمبیس ٝی ذٛز ثب ا٘سبٖ است؛ زض خبیی و ٝپس اظ سطپیچی اظ أط
ذسا٘ٚس زض سدس ٜی ثط آزْ ٌفت :سٛضٞی اػطاف – آیٟی : 12
« قَبلَ هٓب هٌَٓعٓلٓ ؤَالَ تَسٕجٔذٓ إِرْ ؤَهٓشْتُلٓ قَبلَ ؤًََبْ خَیٕشٌ هٌِِْٔ خَلَقْتٌَٙی هٙي ًَبسٍ ٍٓخَلَقْتَِٔ هٙي طٙیيٍ»
ذسا٘ٚس ث ٝاثّیس ٌفت چ ٝچیعی ٔٛخت ضس ٍٙٞبٔی و ٝت ٛضا أط وطزْ ،آزْ ضا سدس٘ ٜىطزی .اثّیس
ٌفت ٔٗ اظ آزْ ثٟتطْٔ .طا اظ آتص آفطیسی ِٚی ا ٚضا اظ ذبن آفطیسی.
زض ٔجبحث ٌصضت ٝثبثت ضس و ٝاثّیس اظ خّٙیبٖ ٔی ثبضس .ایٗ ٔمبیس ٝی زض ذّمت ذٛز زِیّی است ثط
ایٗ و ٝخّٙیبٖ ٔثُ ا٘سبٖ زاضای ثسٖ ٔی ثبضٙس.
ایٗ ٔمبیسٔ ،ٝمبیسٟی خسٓ  ٚثسٖ است .ظیطا اظ یه س ٛذبن  ٚعیٗ ٔغطح ضس ٚ ٜاظ سٛی زیٍط ٘بض
 ٚآتص.
اٌط خّٗ زاضای خسٓ  ٚثسٖ ٘جٛز ،زِیّی ٘ساضت و ٝذّمت ذٛز ضا ثب ذّمت ٔبزّی ا٘سبٖ و ٝاظ ذبن
است ٔمبیس ٝوٙس.
ٕٞیٗ لیبس و ٝاثّیس ثطای اِٚیٗ ثبض ٔطتىت ضس  ٚضیط ٝزض تىجّط ا ٚزاضتٛٔ ،خت ٌٕطاٞی ٘ ٚبفطٔب٘ی
ا ٚضس.
آیب ٔیطٛز ٔٛخٛزی ؤ ٝدطّز  ٚیب ثطظذی ثبضس  ٚاغالً ضیط ٝای زض ٔبز٘ ٜساضت ٝثبضس ،اظ آتص آفطیسٜ
ضس ٜثبضس؟ ِصا اظ ٕٞیٗ ػجبضت ٔیتٛاٖ فٕٟیس و ٝاثّیس  ٚخٗ ٔٛخٛزاتی ٔبزی ٞستٙس.
ایٗ ٔمبیس ٝثب ضٚح ا٘سبٖ ٘یست ،ظیطا ضٚح ا٘سبٖ ٔدطّز استِ .صا ایٗ ٔمبیس ٝثب خسٓ  ٚثسٖ ا٘سبٖ
ٔیجبضس .ضیغبٖ ثسٖ ذٛزش ضا ثب ثسٖ ا٘سبٖ ٔمبیس ٝوطز ٌ ٚفت ٔطا اظ آتص آفطیسی ِٚی آزْ ضا اظ ذبن.
زض ٔٛضز ٔؼٙبی « خَلَقتَِٔ هي طیيٍ»  ٚایٙى ٝا٘سبٖ اظ ذبن آفطیس ٜضس ٜاست ،تؼبثیط ٔتفبٚتی ضس ٜاست.
ثطذی ٌفتٙس فمظ آزْ (ع) اظ ذبن آفطیس ٜضس ٚ ٜضیغبٖ  ٓٞذٛزش ضا ثب آزْ

(ع) ٔمبیس ٝوطز .ثمیٟی

ا٘سبٖ ٞب اظ ٘غف ... ٚ ٝذّك ضس ٜا٘س .ایٗ ٘ظطی ٝثٙبثط آیبت لطآٖ وطیٓ ٔطزٚز است ،ظیطا زض ثطذی آیبت آفطیٙص
اظ ذبن ٔطثٛط ث ٕٝٞ ٝی ا٘سبٟ٘ب ٔغطح ضس ٜاست.
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ثطذی زیٍط ٔٙظٛض اظ آی ٝضا ایٗ زا٘ست ٝا٘س وٛٔ ٝاز آِی و ٝثسٖ  ٚخسٓ ا٘سبٖ ضا تطىیُ ٔیسٞس زضست
ٕٞبٖ ٔٛاز آِی ٔٛخٛز زض ذبن ٔی ثبضس .ایٗ ٘ظطی٘ ٓٞ ٝیبظ ث ٝاثجبت ػّٕی زض ػّ ْٛتدطثی ٔب٘ٙس ظیست
ضٙبسی ٔ ... ٚیجبضس.
اٌط آیبتی ضا و ٝزض ایٗ ٔٛضز زض لطآٖ وطیٓ آٔس ٜثب زلت ٔٛضز تٛخ ٝلطاض زٞیٓٔ ،ؼّٔ ْٛیطٛز ٔٙظٛض اظ
آفطیٙص ا٘سبٖ اظ ذبن ،اضبض ٜث ٝثؼس ٔبزّی ا٘سبٖ است .اٌط ٔٙظٛض ٔٛاز آِی ٔٛخٛز زض ذبن ثٛز ،ثمیٟی
ٔٛخٛزات ٔثُ ٌیبٞبٖ ،زضذتبٖ  ٚحیٛا٘بت ٘یع زض چطذ ٝی اوٛسیستٓ اظ ذبن ٞستٙس ٛٔ ٚاز آِی تطىیُ
زٙٞس ٜی آٟ٘ب ٘یع اظ ذبن استِٚ ،ی ٞیچىساْ اظ آٟ٘ب ثٔ ٝمبْ «خلیفة اّللْی» ٘رٛاٙٞس ضسیس.
ٔب٘ٙس سٛضٞی ثمط – ٜآیٟی :30
« ٍٓإِرْ قَبلَ سٓبُلٓ ّلٙلْوٓالَئٙنَةِ إًِِی جٓبعٙلٌ فٙی األَسٕضِ خَلٙیفَةً قَبّلَُاْ ؤَتَجٕعٓلُ فٙیْٓب هٓي یٔفْسٙذٔ فٙیْٓب ٍٓیٓسٕفٙلٔ اّلذِهٓبء
ًٍَٓحٕيُ ًُسٓبِحٔ بِحٓوٕذٙكٓ ًٍُٓقَذِسٔ ّلَلٓ قَبلَ إًِِی ؤَعٕلَنٔ هٓب الَ تَعٕلَؤَىَ»
ذسا٘ٚس ثٔ ٝالئىٌ ٝفت ٔٗ ٔیرٛاٛٔ ٓٞخٛزی ثیبفطیٙیٓ اظ خٙس ظٔیٗ  ٚذبوی ٔ ٚبزّی است ٚ
ٔیتٛا٘س ذّیفٟی ٔٗ ثبضس ٔالئى ٝث ٝخٙجٟی ضٚحی ا٘سبٖ وبُٔ تٛخ ٝوطز ٚ ٜآٖ ضا اظ ذٛز ثطتط زیس٘س  ٚثط اٚ
سدس ٜوطز٘سِٚ ،ی زض ػیٗ حبَ ث« ٝفی االسض» ٘یع تٛخ ٝوطزٔ ٚ ٜؤزّثب٘ ٝسطّ ٔسإِ ٝضا اظ ذسا٘ٚس استفسبض وطزٜ
 ٚتٛضیح ذٛاستٙس.
ا٘سبٖ ٔٛخٛزی ز ٚثؼسی است و ٝزض غٛضت تؼبِی خٙجٟی ضٚحب٘ی ٔیتٛا٘س ثٔ ٝمبْ ذّیفة اِّٟی ثطسس.
ِٚی خٙجٟی ٔبزی ا٘سبٖ و ٝزض « فی االسض » اضبض ٜضسٛٔ ،ٜخت فسبز  ٚذ٘ٛطیعی ذٛاٞس ضس وٕٞ ٝیٗ أط
ٔٛخت استفسبض  ٚتٛضیحرٛاٞی ٔالئى ٝضس.
ِٚی اثّیس فمظ ث ٝخٙج ٝی ٔبزی آزْ تٛخ ٝوطز  ٚاظ سدس ٜثط ا ٚسطپیچی وطز.
ذسا٘ٚس پبسد ٔالئى ٝضا ای ٍٝ٘ٛٙزاز:
 سٛض ٜی ثمط – ٜآی ٝی :31
« ٍٓعٓلَنٓ آدٓمٓ األَسٕوٓبء مُلَْٓب ثُنَ عٓشَضَْٔنٕ عٓلَى اّلْوٓالَئٙنَةِ فَقَبلَ ؤًَبِئًَُٙی بِإَسٕوٓبء ّٓؤُالء إِى مٌُتُنٕ صٓبدٙقٙیيَ»
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ذسا٘ٚس ٟٕٞی اسٕبء اِٟی ضا ث ٝا٘سبٖ وبُٔ آٔٛذت ٝثٛزٕٞ ٚ ،یٗ ٔٛخت ٔیطٛز ا٘سبٖ ثب ٚخٛز زاضتٗ
ثؼس ٔبزی ،ظطفیت ذّیفة اِّٟی ضا زاضزِ .صا ٔالئى ٝتسّیٓ ضس٘س.
ذالغ ٝآ٘ىٝ؛ ػجبضت « فی األسض » اضبض ٜث ٝثؼس خسٕب٘ی ،فیعیىی ٔ ٚبزّی ا٘سبٖ استٔ ٚ ،مبیسٟی
اثّیس خٙجٟی ٔبزی ذٛز ضا ثب ایٗ خٙجٟی ٔبزی  ،ذٛز زِیّی ثط ٔبزّی  ٚفیعیىی ثٛزٖ خّٙیبٖ است.
اثّیس خٙجٟی ٔبزی ذٛز ضا و ٝظطیف ِ ٚغیف ٔثُ آتص  ٚیب ٔٛج است ،خبٌیط ٘یست  ٚث ٝضاحتی
ٔیتٛا٘س اظ خبیی ث ٝخبیی زیٍط خبثدب ضٛز  ٚث ٝغصا  ٚذٛضان چٙسا٘ی ٘یبظ ٘ساضز ،ثب ثسٖ ا٘سبٖ و ٝخبٌیط
است ،زض خبثدبیی ٔطىُ زاضز ،اظ ٘ظط خسٕب٘ی ضؼیف است ٘ ٚیبظ زائٓ ٔ ٚطتت ث ٝذٛضان  ٚغصا زاضز ٚ
زاضای ػٕطی وٛتب ٜاستٔ ،مبیس ٝوطز  ٚذٛز ضا ثطتط اظ ا ٚزیس ( .ؤ٘ب ذیطٌ ٔ)ٝٙ

ثٙبثطایٗ خّٙیبٖ ٔٛخٛزاتی ٞستٙس و ٝزاضای ضٚح  ٚخسٓ ٞستٙس  ٚخسٓ آٟ٘ب ظطیف ثٛز ٚ ٜخبٌیط
٘یست.
آیبت زیٍط و ٝزض ظیط ٔیأیس ثبظ ث ٝایٗ ٔسإِ ٝاضبض ٜزاضز:
 سٛضٞی حدط -آیٟی :27
« ٍٓاّلْجٓأىَ خَلَقٌَْبُٔ هٙي قَبٕلُ هٙي ًَبسِ اّلسَؤَمِ»
 سٛضٞی ظ – آیٟی :76
« قَبلَ ؤًََب خَیٕشٌ هٌِِْٔ خَلَقْتٌَٙی هٙي ًَبسٍ ٍٓخَلَقْتَِٔ هٙي طٙیيٍ»
 سٛضٞی اِطحٕٗ – آیٟی :15
« ٍٓخَلَقَ اّلْجٓبىَ هٙي هَبسِجٍ هِي ًَبسٍ»
ثٙبثطایٗ اظ چٟبض احتٕبِی و ٝزض ٔٛضز ٔبٞیّت خٗ عطح ضس ،احتٕبَ چٟبضْ ٔغبثك ثب آیبت  ٚضٚایبت
ٔی ثبضس .زض ٔجبحث آیٙس ٜث ٝخعئیبت ٔبٞیّت خّٙیبٖ  ٚویفیت ظ٘سٌی آٟ٘ب اضبض ٜذٛاٞس ضس ،تب زض ایٗ ثیٗ ثٝ
ٔبٞیّت ضیغبٖ و ٝاظ خٙس خٗ است ،ثیطتط پی ثجطیٓ.
اٖ ضبءاهلل

32

اداهِ جلسِ چْبسم:
زض ازأ ،ٝخٟت تىٕیُ ثحث ٌصضتٔ ٝدسزاً ث ٝسٛضٞی ثمط -ٜآیٟی  30اضبض ٜذٛاٞیٓ وطز:
« ٍ إرقبل سبل ّللوالئنة ؤًّی جبعلٌ فی االسض خلیفة»...
ایٗ آی ،ٝزض یه ٍ٘بٔ ٜطثٛط ث ٝآفطیٙص ا٘سبٖ ٔبزّی  ٚیب ث ٝػجبضت زیٍط ثؼس ٔبزّی ا٘سبٖ ٔیجبضس ،اظ
ٕٞیٗ ضٔ ٚالئى ٝثب تٛخ ٝث ٝػجبضت « فی االسض»  ٚظٔیٙی ٔ ٚبزّی ثٛزٖ ا٘سبٖ فٕٟیس٘س و ٝایٗ ٔٛخٛز ،ضطّذیع
ثٛز ٚ ٜزض ظٔیٗ ث ٝفسبز ذٛاٞس پطزاذت.
اِجت ٝایٗ و ٝذسا٘ٚس ثٔ ٝالئىٔ ٝیفطٔبیس ٔیرٛا ٓٞزض ظٔیٗ ذّیف ٝلطاض ز ،ٓٞث ٝایٗ ٔؼٙی ٘یست وٝ
ذالفت ا٘سبٖ فمظ زض وطٞی ظٔیٗ ثٛز ٚ ٜذسا٘ٚس زض آسٕبٟ٘ب ذّیفٟی زیٍطی زاضز .ثّى ٝا٘سبٖ وبُٔ و ٝاِٚیٗ
ٔرّٛق ذسا٘ٚس  ٚغبزض أ َٚیجبضس ذّیفٟی ذسا٘ٚس زض تٕبْ آسٕبٟ٘ب  ٚظٔیٗ است  ٚلجُ اظ آ٘ىٔ ٝالئىٚ ٝ
خّٙیبٖ آفطیس ٜض٘ٛس ،ا ٚذّك ضس ٜاست  ٚآفطیٙص تٕبْ ذالیك ث ٝاشٖ ذسا٘ٚس تٛسظ ا٘سبٖ وبُٔ ِٚ ٚی اهلل
االػظٓ غٛضت پصیطفتٚ ٚ ٝخٛز ٟٕٞی ذالیك ٔٛٙط ثٚ ٝخٛز اٚست ٞ ٚیچ ٔٛخٛزی ٕ٘یتٛا٘س ثس ٖٚاشٖ غبزض
ا ،َٚث ٝحیبت ذٛیص ازأ ٝزٞس.
ثب ایٗ حبَ ،زض یه ٍ٘ب ٜخؼّی و ٝزض ایٗ آی ٝآٔس ٜاست ،اضبض ٜث ٝذّمت ظٔیٙی ا٘سبٖ است.
ا٘سبٖ خب٘طیٗ ٔغّك ذسا٘ٚس است  « ٚفی االسض » اضبض ٜث ٝذبوی ثٛزٖ خسٓ ا ٚ ٚخبیٍب ٜظ٘سٌی
اٚست.
ثطذی ٔفسّطیٗ ثعضي ٔب٘ٙس ػالٔ ٝعجبعجبیی (ض )ٜثط ایٗ ٘ظط ٞستٙس ؤ ٝالئى ٝاظ ٕٞیٗ ػجبضت «

فی

االسض» ثٛز و ٝضط ذیع ثٛزٖ ا٘سبٖ « یٔفْسٙذٔ فٙیْٓب ٍٓ یٓسٕفٙلٔ اّلذِهٓبء» ضا ٘تیدٌ ٝطفتٙس .ث ٝایٗ غٛضت و ٝزیس٘س
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ظ٘سٌی ذبوی  ٚظٔیٙی و ٝیه ظ٘سٌی اختٕبػی است  ٚظ٘سٌی اختٕبػی ٕٞطا ٜذٛز اذتالف ٘ ٚعاع زض پی زاضز
 ٚآٖ ٘یع ٔٙدط ث ٝفسبز  ٚذ٘ٛطیعی ذٛاٞس ضس.
اظ ازأٟی ٕٞیٗ آیبت ٔیتٛاٖ ثٚ ٝضٛح پی ثطز و ٝاثّیس  ٓٞزض خٕغ ٕٞیٗ ٔالئى ٝحضٛض زاضتٝ
است .زض ضٚایبت (اظ خّٕٟ٘ ٝح اِجالغ ٓٞ )ٝزاضیٓ و ٝاثّیس حسٚز ضص ٞعاض سبَ زض ٔیبٖ ٔالئى ٝثٛز .اظ
آ٘دبیی و ٝاثّیس اظ خٙس خّٙیبٖ استٔ ،یتٛاٖ پی ثطز و ٝخّٙیبٖ لجُ اظ آفطیٙص ا٘سبٖ ذبوی ،زض ظٔیٗ ظ٘سٌی
ٔیىطزٞب٘سِٚ ،ی آٟ٘ب لبثّیت ذّیفة اِّٟی ضا ٘ساضتٙس.
ضٚایتی زض وتبة « االختصبص» ضید ٔفیس (ض )ٜزض ثبة اِمیبس – غفحٟی  109اظ أبْ غبزق (ع) ٘مُ
ضس ٜاست« :إىَ ؤٍَلَ هي قبس ابلیس ،فقبل خلقتٌی هي ًبسٍ ٍ خلقتِ هي طیي»
اِٚیٗ وسی و ٝلیبس وطز ،اثّیس ثٛزٍٙٞ ،بٔی وٌ ٝفت ٔٗ اظ آتص آفطیس ٜضسٞبْ  ٚا( ٚا٘سبٖ) اظ ذبن
ذّك ضس ٜاست»
ثبثی زض فمٚ ٝخٛز زاضز ث٘ ٝبْ «لیبس» و ٝثب زض ٘ظط ٌطفتٗ خٕیغ ضطایظ  ٚتغبثك سٙریّت ز ٚضیء ٔی-
تٛاٖ ز ٚچیع ضا ثب  ٓٞلیبس  ٚحىٕی ٔطبث ٝغبزض وطز  ٚایٗ أىبٖ پصیط ٘یست ٍٔط آ٘ى ٝاظ ضا٘ ٜمُ  ٚیب زِیُ
ػمّی لغؼی ث ٝػّت حىٓ ضا ٜپیسا وٙیٓ.
ٔثالً زض ٔٛضز ٘دس  ٚحطاْ ثٛزٖ ضطاة حىٓ فمٟی زاضیٓ .اٌط چیعی ثب ضطاة سٙریّت زاضت ٔ ٚسىط
ثٛز  ٚضطایظ حىٓ ضا زاضتٔ ،یتٛاٖ ث ٝحطاْ ثٛزٖ آٖ حىٓ زاز.
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ِٚی ٞیچٍب ٜثب یه ضجبٞت ظبٞطی ٕ٘یتٛاٖ حىٕی ضا تؼٕیٓ زاز .وبضی و ٝاثّیس ثطای اِٚیٗ ثبض ا٘دبْ
زاز .اثّیس ثس ٖٚآ٘ى ٝث ٝخٙجٟی ضٚحب٘ی آزْ تٛخ ٝوٙس ،فمظ خٙجٟی خسٕی ٔ ٚبزّی ا٘سبٖ ضا زض ٘ظط ٌطفت ٚ
ثب ایٗ لیبس ذٛز ضا ثطتط اظ آزْ زا٘ست  ٚثط ا ٚسدس٘ ٜىطز.
اثّیس ثسٖ ذٛزش ضا و ٝظطیف ِ ٚغیف است  ٚث ٝآسب٘ی اظ خبیی ث ٝخبی زیٍط خبثدب ٔیطٛز ،ثب ثسٖ
فیعیىی  ٚخبٌیط آزْ ٔمبیس ٚ ٝذٛز ضا ثطتط زیس .غبفُ اظ ایٗ و ٝآ٘چٛٔ ٝخت ذّیفة اِّٟی ا٘سبٖ ٔیطٛز،
خٙجٟی ضٚحب٘ی اٚستٕٞ ،بٖ وٛٔ ٝضز تٛخٔ ٝالئى ٝلطاض ٌطفت.
ِصا أبْ غبزق (ع) زض ازأٟی ضٚایت ٔیفطٔبیٙس:
« ٍ ّلَ عٓلٙنٓ إبلیس هب جٓعٓلَ اهلل فی آدم ّلن یفتخش علیِ»
اٌط اثّیس ٔیسا٘ست و ٝذسا٘ٚس زض ٚخٛز آزْ چ ٝچیعی لطاض زاز ٜاست ،ثط ا ٚفرط ٕ٘یفطٚذت.
سپس أبْ غبزق ػّی ٝاِسالْ زض ثیبٖ ٔبٞیّت ٔالئى ٚ ٝخٗ ٔیفطٔبیٙس:
« إىَ اهلل عزٍجل خلق اّلوالئنة هي اّلٌَّس ٍ خَلَقَ اّلجبىَ هي اّلٌّبس ٍ خلق اّلجيَ صٌفبً هي اّلجبىّ هي اّلشّیح ٍ
خلق صٌفبً هي اّلجيّ هي اّلوبء ٍ خلق آدم هي صفحة اّلطّیي»
ذسا٘ٚس ٔالئى ٝضا اظ ٘ٛض  ٚخّٙیبٖ ضا اظ آتص آفطیسٌ .طٞٚی اظ خّٙیبٖ ضا اظ ثبز ٌ ٚطٞٚی زیٍط ضا اظ آة
ذّك وطز ،زض حبِی و ٝآزْ ضا اظ ذبن آفطیس.
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ایٗ ضٚایت ثحث خبٔؼی اظ چٍٍ٘ٛی ذّمت خّٗ ضا عطح ٔی وٙس .اِجت ٝزض ٔٛضز «خبّٖ» « ٚخّٗ» ثطذی
اظ ٔفسّطیٗ تفبٚت لبئُ ضسٞب٘سِٚ ،ی آ٘غٛض و ٝاظ آیبت لطآٖ ٔیتٛاٖ استٙجبط وطز ایٗ ز ٚیىی ثٛزٕٞ ٚ ٜبٖ
خّٙیبٖ ٔیجبضٙس .ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛزض سٛضٞی حدط -آیٟی :27
«ٍٓ اّلجَٕبىَ خَلَقٌَْبُٔ هٙي قَبٕلُ هٙي ًَبسِ اّلسَؤَم»
زض ٞط حبَ ،زض ایٗ ضٚایت ،ثب ثطزاضت اظ آیبت ٔطثٛط ث ٝذّمت حضطت آزْ (ع) ذّمت خٗ ضا اظ آتص،
ثبز  ٚآة ٔؼطفی وطز ٜاست وٟٕٞ ٝی آٟ٘ب ضا زض ٔمبیس ٝثب ذبنِ ،غیفتط  ٚظطیفتط ٞستٙسِ .صا ٔطرع ٔی
ضٛز ذّمت خّٙیبٖ ثب ٔالئىٔ ٝتفبٚت ثٛز ٚ ٜثط ذالف ٔالئى ٝزاضای خٙجٟی فیعیىی ٔٚبزی ٞستٙس.
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