
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 عھد معھود

 

 درس گفتارھایی از: مسعود بسیطی

 با اھتمام: زھرا مرادی

 

ی آفرینش آدمی به روایت ھدایتگران و فلسفه علیه السالمبا حقایقی از آفرینش آدم » عھد معھود«ی دورهدر 
بندد سخن با خداوند متعال می علیه السالمآسمانی آشنا خواھید شد. ھمچنین در این دوره، از عھدی که آدم 

 تا قیام قیامت به آن پایبند بمانند! –از جمله من و شما  –شود تمامی بنی آدم خواھیم گفت؛ عھدی که قرار می

 

 علیه السالم خلقت آدم: دومدرس 

ار گذشته به این موضوع اشاره شد که خداوند اراده فرمود تا بر روی زمین جانشینی برای خود قری در جلسه
فرشتگان که پیشتر شاھد زندگی موجوداتی زمینی بودند و برخی دھد و مالئک را از این امر مطلع فرمود. اما 

فساد و خونریزی آنھا را دیده بودند، معترضانه به خدا پیشنھاد کردند تا این خلیفه را از میان مالئک برگزیند. 
خبرید؛ ھمانا من قصد دارم برترین بندگانم را آن بی که شما از فرشتگان گفت من به چیزی علم دارم خداوند به

در این دوره و از نسل مخلوقی که او را از ِگل خلق خواھم نمود بر روی زمین جانشین خود سازم. سپس خداوند 
 را از خاک آفرید و از روحش در کالبد وی دمید.  علیه السالمحکیم آدم 

توان به خدای متعال چنین می که: آیا خداوند روح دارد؟ آیااین بود  مطرح شدگذشته ی سوالی که در جلسه
چیستی و ی نسبت دھیم که از روح تشکیل شده است؟ خدایی که مانند ھیچ یک از مخلوقاتش نیست و درباره

 توان سخن گفت؟ نمی ماھیت و جنس او

 پردازیم:می در این جلسه به پاسخ این سوال

 

 روح دارد؟! وندآیا خدا

 دھند که:می ان به عنوان مربی الھی به آدمی چنین تذکرامیر مومن

ھرکس  ... را توّھم نماید در حقیقت به سراغ خدا نرفته خداھر كس بخواھد با نیروى فكر خود "
لَیَس َکِمثلِِه [در حالی که ساخته است.  ھماننداو را به مخلوقاتش » خدا چگونه است؟«بگوید 
زاء تصور کند، او را [در حد تصورات بشری] وصف نموده و ھر و ھر کس برای خدا اج...  ]۱َشیء

 ۲انجامد."کس او را وصف نماید، کارش به کفر می

                                                 
 .۱۱قرآن کریم، سوره شوری، آیه  ۱
َمهی"َو َال إِ  ۲ ": تحف العقول، ص هیَف َفَقْد َشبََّھُه ... َو َمْن َجزَّأَُه َفَقْد َوَصَفُه َو َمْن َوَصَفُه َفَقْد أَْلَحَد فِ ی... َو َمْن َقاَل كَ  اُه أََراَد َمْن تََوھَّ

 .۶۳و  ۶۲
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توان باور نمود که خدا بخشی از روح می توان گفت خداوند از روح تشکیل شده است؟ و چگونهمی پس چگونه
 د؟!ا در کالبد آدمی قرار داده باشر -یعنی بخشی از وجود خودش  –خود 

ایشان است و از این رو مفسران و تبیین کنندگان حقیقی ی با مراجعه به مربیان الھی که علم قرآن در سینه
این نبوده که خدا از وجود خود در  ٤»نََفخُت فیِه ِمن ُروِحی«ی یابیم: مقصود خدا از آیهمی در ۳کالم وحی ھستند

ه و از آن روح که مالک و خالقش بوده در کالبد آدم قرار داده درون آدم قرار داده؛ بلکه خداوند روحی را خلق کرد
 از آن جھت است که:» ُروِحی«است. اگر گفته شده 

کند. می استفاده» ی مالکیت«اوال: عرب وقتی بخواھد مالکیت خود را نسبت به چیزی اعالم کند از  -
 ».ساَعتی«شود می »ساعت من«یا » َقلَمی«شود می به زبان عربی» قلم من«مثال 

ای که آن روح بر سایر ارواح پیدا کرده بود، خداوند آن را اینچنین به خود ثانیا: به جھت اعالم شرافت ویژه -
منتسب فرمود؛ ھمچنانکه تمامی اماکن روی زمین مملوک و مخلوق خدا ھستند اما خداوند تنھا یکی 

 ٥ من)ی (خانه» بَیتی«اش فرموده  از آنھا را که شرافت ویژه ای دارد به خود منتسب کرده و درباره
فوق توجه ی در تبیین آیه –ششمین جانشین و مفّسر حقیقی قرآن پس از رسول خاتم  –به کالم امام صادق 

 بفرمایید:

ای دستور داد آن روح را در كالبد [آدم (ع)] بدمد، نه "خداوند ... روحی را آفرید، آنگاه به فرشته
... آن روح را به خود نسبت داد،  چرا که  ٦خدای متعال كم شده باشداینكه بعد از نفخ، چیزی از 

من ی ھا فرمود: خانهخانهی ای از میان ھمهآن را بر ارواح دیگر برگزید، ھمان گونه که به خانه
علیه (که کعبه است) و نسبت به پیغمبری از میان پیامبران فرمود: خلیل من (حضرت ابراھیم 

اینھا آفریده، ساخته شده، پدید آمده، پروریده و تدبیر شده ی ھا و ھمه) و مانند اینالسالم
۷ھستند. " 

در آدم نھاد؛ و و از آن پس آدمی  –یعنی بخشی از وجود خود  –ای معتقدند خداوند از روح خود هبنابراین اینکه عدّ 
ای بیش دید و ... افسانهبه روح خداوندی متبرّک و دارای شرافتی ویژه گردید؛ آنچنان که اشرف مخلوقات گر

 ای مغایر با اعتقادات صحیح توحیدی!نیست. افسانه

را از زبان فرستادگان الھی که به منبع وحی وصل  علیه السالمکند که داستان خلقت آدم می عقل چنین حکم
 ھستند، بشنویم:

                                                 
ارائه  ھای سایت محّمد (ص)درسنامهرا که در بخش » تبیین قرآن«ی گردد حتما درس نامهبه فراگیران عزیز توصیه می ۳

ی اینکه چه کسانی به علم قرآن اشراف دارند و مفسر و مبیّن حقیقی درباره» تبیین قرآن«ی ه مطالعه فرمایند. در دورهگردید
 شوند، به تفصیل توضیح داده شده است.قرآن دانسته می

 .۲۹قرآن کریم، سوره حجر، آیه  ٤
 با تفصیل بیشتری بیان شده است.  شبھات توحیدیسایت محّمد (ص) قسمت  شبھات روزبخش پاسخ این شبھه در  ٥
َ َعزَّ َو َجلَّ َخلَقَ ) ۲۹(سوره حجر، آیه » ِمْن ُروِحیَفإِذا َسوَّْیُتُه َو نََفْخُت فِیِه «فی قوله " ٦ َخْلقاً َو َخلََق ُروحاً ثُمَّ أََمَر  َقاَل إِنَّ �َّ

ِ شَ نََقَصْت ِمْن ُقدْ  یَسْت بِالَّتِ یَفلَ  هِ یَملَكاً َفَنَفَخ فِ  ، ص ۲تفسیر العیاشی، ج . ؛ ۱۷۲توحید صدوق، ص : "ِمْن ُقْدَرتِه یئاً ھِ یَرِة �َّ
 (ذیل ھمین آیه) .۳۶۴، ص ۳. ؛ تفسیر برھان، ج ۱۲، ص ۴؛  بحاراالنوار، ج (ذیل ھمین آیه). ۲۴۱

۷  : ِ َعزَّ َو َجلَّ ِ علیه السالم َعْن َقْوِل �َّ : َكْیَف ھَذا النَّْفُخ؟ )۹۲ یه(سوره حجر، آ »َو نََفْخُت فِیِه ِمْن ُروِحی«"سأَْلُت أَبَا َعْبِد �َّ
ُسوٍل ِمَن : بَْیتِی، َو لِرَ ُبُیوتِ ٍت ِمَن الْ َل لِبَیْ َسائِِر اْألَْرَواحِ، َكَما َقا نَْفِسِه ِألَنَُّه اْصطََفاُه َعلى إِنَّ الرُّوَح ... إِنََّما أََضاَفُه إِلى«: َفَقالَ 

؛ توحید  .۳۲۸و  ۳۲۷، ص ۱كافی، ج »": ، َمْرُبوٌب، ُمَدبَّرٌ الرُُّسِل:َخلِیلِی، َو أَْشبَاِه ذلَِك، َو ُكلُّ ذلَِك َمْخلُوٌق، َمْصُنوٌع، ُمْحَدثٌ 
 )یهآ ینھم یل. (ذ۳۶۳، ص ۳برھان، ج  یرتفس. ؛ ۱۷۱صدوق، ص 
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دا بود، در کالبد آدم قرار داد. آنگاه به خلق شده توسط خ یزرا که آن ن یو روح یدرا از گِل آفر السالم یهعلخداوند، آدم 
۸داد. یاد یایندب یابندگانش را که قرار بود از ُصلب او به دن ینو مشخصات برتر یاسام السالم یهعلآدم  سپس ارواح  
 یاآ ید،من سزاوارتر ینیبر جانش یدکردمی و فرمود شما که ادعا ادآنھا را به مالئک نشان د ینتریدهبرگز
۹ھستند؟ یام چه کسانیدهو مخلوقاتم برگز ینخالفت خود بر زم یکه برا نانییا یددانمی    

                                                 
) را یاد داد: قرآن اْألَْسماءَ ی اسامی (یعنی: [خداوند] به آدم ھمه "اْألَْسماَء ُكلَّھا آَدمَ  َو َعلَّمَ فرماید: "خداوند در قرآن کریم می ۸

بیین این تدر تفسیر و  -یازدھمین جانشین و مبیّن قرآن پس از رسول خاتم  –امام حسن عسکری . ۳۱م، سوره بقره، آیه کری
ِ َو أَْسَماَء یأَْسَماَء أَْنبِ اْألَْسماَء ُكلَّھا  آَدمَ  َو َعلَّمَ  ثُمَّ َقالَ ... : "فرمایندآیه می ٍد َو َعلِ مُ اِء �َّ  وَ ِن یاْلَحَسِن َو اْلُحسَ  وَ  َفاِطَمَة وَ  یَحمَّ

لَى اْلَمالئَِكِة عَ  -اً َو اْألَئِمَّةَ یداً َو َعلِ َعَرَض ُمَحمَّ  مَّ َعَرَضُھمْ ثُ  -َعتِِھْم َو ُعَصاِة أَْعَدائِِھمْ یاِر شِ یَن ِمْن آلِِھَما َو أَْسَماَء ِرَجاٍل ِمْن خِ یبِ یالطَّ 
ُ تَعَ  اا َعلَّْمَتنإِالَّ م ُسْبحانََك ال ِعْلَم لَنا... َقالَِت اْلَمَالئَِكُة  نَ یُكْنُتْم صاِدقِ  بِأَْسماِء ھُؤالِء إِنْ  یَفقاَل أَْنبُِئونِ  ...  ا آَدمُ ی - الَى... َفَقاَل �َّ

ا أَْنبَأَُھمْ فَ  - اِء َو اْألَئِمَِّة عیأَْسَماِء اْألَْنبِ  [َو] أَْنبِْئ َھُؤَالِء اْلَمَالئَِكَة بِأَْسمائِِھمْ  بِِھْم َو َماِن یبِاْإلِ  َثاقَ یِھُم اْلَعْھَد َو اْلمِ یلَ َعَرُفوَھا أََخَذ عَ  لَمَّ
ه و یى ّ� علصلّ حمد مو اسم الھی اء یان شده اسامى انبیب ُكلَّھاَو َعلََّم آَدَم اْألَْسماَء ه یمراد از اسماء كه در آ یعنی: "التَّْفِضیِل لَُھم

اسامی و  پاکان از نسل ایشان (نه امام از ذریه حسین علیه السالم)ن و یفاطمه و حسن و حسو  ه الّسالمیعلو على آله و سلّم 
و ائمه را بر  علیه الّسالمو على  صلّى ّ� علیه و آله و سلّممحمد خداوند [انوار] سپس  .دشمنان آنھا بود ایشان و بدترینشیعیان  برترین

گفتند گویید اسامی اینان را [که به شما عرضه داشتم] بگویید ... مالئک عرضه داشت ... و فرمود اگر راست می فرشتگان
آنھا یعنی سامى ا ،فرشتگانه این اى آدم ب دانیم. پس خداوند فرمودای نمیپاک و منزھی؛ ما جز آنچه خود ما را تعلیم داده

ند بر مالئک عرضه داشت یعنی رسول ایشان [آنانی که خداوچون اسامى را خبر داد  .غمبران و ائمه را خبر بدهیپاسامی 
ایمان داشته ران و ائمه غمبیبه پمبنی بر اینکه از فرشتگان عھد و پیمان گرفت ی اطھار] را شناختند و خداوند خاتم و ائمه

 ۳۳تا  ۳۰ل آیات . ذی۱۶۴، ص ۱برتر بدانند: تفسیر برھان، ج  آنھای و ائمه ھدى را از ھمه ه و آله و سلّمیصلّى ّ� علو محمد باشند 
نیز آورده شده  ۱۳۱، ص ۱تفسیر جامع، ج متن فارسی این حدیث در . ؛ ۱۱۸و  ۱۱۷، ص ۱۱بحاراالنوار، ج سوره بقره. ؛ 

 است.

. و با استناد به این ۳۱ه ": قرآن کریم، سوره بقره، آینیبِأَْسماِء ھُؤالِء إِْن ُكْنُتْم صاِدقِ  یثُمَّ َعَرَضُھْم َعلَى اْلَمالئَِكِة َفقاَل أَْنبُِئونِ "  ۹
 لَى اْلَمالئَِكةِ عَ  -ةَ اً َو اْألَئِمَّ یَعَرَض ُمَحمَّداً َو َعلِ  ثُمَّ َعَرَضُھمْ ... "بخش از کالم امام حسن عسکری در پاورقی پیشین که فرمودند: 

و  الّسالم یهلعو على  له و سلّمو آ یهصلّى ّ� علند [انوار] محمد سپس خداو یعنی: "...  نَ یبِأَْسماِء ھُؤالِء إِْن ُكْنُتْم صاِدقِ  یَفقاَل أَْنبُِئونِ  ...
گویید اسامی اینان را [که به شما عرضه داشتم] بگویید: بنگرید می و فرمود اگر راستبر فرشتگان عرضه داشت ... ائمه را 

نیز در این باره چنین  –اتم ششمین جانشین و مبیّن قرآن پس از رسول خ –؛ ھمچنین امام صادق  .۸به پاورقی شماره 
ِ ُكلََّھا فرمایند: می َ تَبَاَرَك َو تََعالَى َعلََّم آَدَم ع أَْسَماَء ُحَججِ �َّ  یقاَل أَْنبُِئونِ فَ  -َمَالئَِكةِ َواٌح َعلَى الْ َو ُھْم أَرْ ُھْم ثُمَّ َعَرضَ "إِنَّ �َّ

نا إِالَّ ما الُوا ُسْبحانََك ال ِعْلَم لَ ق - آَدمَ ْم ِمنْ ِسكُ یِحُكْم َو تَْقدِ یاْألَْرضِ لَِتْسبِ  یأََحقُّ بِاْلِخَالَفِة فِ  أَنَُّكمْ  نَ یبِأَْسماِء ھُؤالِء إِْن ُكْنُتْم صاِدقِ 
ُ تَبَاَرَك َو تََعالَى قالَ  مُ یُم اْلَحكِ یَعلَّْمَتنا إِنََّك أَْنَت اْلَعلِ  ِم یَوَقُفوا َعلَى َعظِ   بِأَْسمائِِھمْ ا أَْنبَأَُھمْ بِأَْسمائِِھْم َفلَمَّ ا آَدُم أَْنبِْئُھْم ی -�َّ

ِ تََعالَى ِذْكُرُه َفَعلُِموا أَنَُّھمْ  َمْنِزلَتِِھمْ  ِ ی بِأَنْ  أََحقُ  ِعْنَد �َّ َعْن أَْبَصاِرِھْم َو  بَُھمْ یتِِه ثُمَّ غَ یبَرِ  َجَجُه َعلَىحُ أَْرِضِه َو  یفِ  ُكونُوا ُخلََفاَء �َّ
ارواحى که  راآنھا . سپس ھاى خود را تعلیم نموداسامى حجت(ع) آدم ه خداوند بیعنی:  "...تِِھْم َو َمَحبَّتِِھْم یَدُھْم بَِوالَ اْسَتْعبَ 

نسبت به ن یخالفت روى زمه د بید كه شما سزاوارترییگومی فرمود اگر راست ه ایشانند بر فرشتگان عرضه داشته و ببود
م و علم و دانش ما یداننمی فرشتگان گفتند ما .دیان كنیرا ب )ن ارواحیاایشان (اسماء تان، آدم به سبب تسبیح و تقدیس

) را به یبه(ارواح ط یشانا یبه آدم فرمود اسام یخداوند تبارک و تعال .ایما یاد دادهه ب خودمان علومى است كه ھ منحصر به
ایشان (آن حجت ھای منزلت  بزرگىه شتگان اعالم كرد مالئكه بفره و چون آدم اسامى آنھا را ب یدآنھا (مالئک) اعالم نما

سزاوارتر ھستند  (حجت ھای الھی) آنھادند كه یو فھم پی بردند خدای متعالنزد  الھی که ارواح شان به مالئک عرضه شد)
گان پنھان نموده و را از نظر فرشت ]نیبه معصومیط[سپس ارواح که جانشینان خدا بر روی زمین و حجت او بر خالیق باشند. 

 ۳۳تا  ۳۰ یاتآ یلذ .۱۶۵و  ۱۶۴، ص ۱برھان، ج  یر: تفسرا دارا باشند ایشان (اھل بیت)ت یامر فرمود محبت و والبدیشان 
 آورده شده است. یزن ۱۳۲و  ۱۳۱، ص ۱جامع، ج  یردر تفس یثحد ینا یمتن فارس. ؛ ۱۴۵، ص ۱۱سوره بقره. بحاراالنوار، ج 



 

امر  السالم یهعلخداوند به آدم  ۱۰.یمداننمی یزیچ یافرموده یمفرشتگان پاسخ دادند ما جز آنچه خود به ما تعل
آدم  ۱۱ھستند. یکسانبگذارند چه  ینبه زم یاو پای یهخبر دھد که آنان که قرار است از ذر تگانفرمود به فرش

این معرفی، ی ای که داشتند به فرشتگان معرفی کرد. به واسطهنیز ایشان را با صفات و ویژگیعلیه السالم 
فرشتگان به مقام و منزلت آن بزرگواران پی بردند و دانستند که این افرادی که خدا ایشان را برگزیده قطعا برای 

 ۱۲ند.خالفت بر زمین سزاروارتر از مالئک ھست

پای بر زمین خواھند  علیه السالماز این رو فرشتگان با خدا عھد بستند به تمامی ھدایتگرانی که از نسل آدم 
ی پیامبران، بلکه ھمهی جانشین ایشان را به برتری نسبت به ھمه ۱۲گذاشت، ایمان بیاورند و پیامبر خاتم و 

 ۱۳د.مخلوقات قبول داشته باشند و نسبت به ایشان محبت بورزن

گرفتند به مالئک امر به می لب آدم جایاطھار که در صُ ی سپس خداوند به جھت تکریم پیامبر خاتم و ائمه
به سبب  دومبه دلیل اطاعت از فرمان الھی و  نخست علیه السالممالئک بر آدم ی سجده نمود. بنابراین، سجده

قرار گرفته بودند. رسول خاتم  علیه السالمصلب آدم جانشین ایشان بود که در  ۱۲اکرام و بزرگداشت پیامبر خاتم و 
 فرمایند:می در این باره

و به مالئک ھم امر فرمود برای  آدم مستقر نمودُصلب  ما را دررا خلق کرد و  علیه السالمخداوند آدم "
مالئک برای ی لب او بودیم] سجده کنند. پس سجدهبزرگداشت و احترام به ما بر آدم [که ما در صُ 

 ۱٤"بودیت خدا و برای اکرام و بزرگداشت ما بود که در صلب آدم بودیم.ع

                                                 
یعنی: پاک و منزھی [ای خدا]؛ ما جز آنچه تو خود به ما یاد  "میُم اْلَحكِ ی ال ِعْلَم لَنا إِالَّ ما َعلَّْمَتنا إِنََّك أَْنَت اْلَعلِ قالُوا ُسْبحانَكَ " ۱۰

 . ۳۲داده ای علم دیگری نداریم. ھمانا تو علیم و حکیم ھستی: قرآن کریم، سوره بقره، آیه 

آنھا (فرشتگان) اسامی ایشان را خبر بده: قرآن کریم، سوره بقره، آیه یعنی: گفت ای آدم به  "ِھما آَدُم أَْنبِْئُھْم بِأَْسمائِ یقاَل " ۱۱
 .۸در پاورقی شماره  یاز زبان امام حسن عسکر یهآ ینا یینبه تب. ھمچنین بنگرید ۳۳

ُ  قالَ بدان اشاره شد: "...  ۹اشاره به این قسمت از کالم امام صادق که در پاورقی شماره   ۱۲ یا آَدُم أَْنبِْئُھْم  - تَبَاَرَك َو تََعالَى�َّ
ا أَْنبَأَُھْم بِأَْسمائِِھمْ  ِ تََعالَى ِذْكرُ  َوَقُفوا َعلَى َعِظیِم َمْنِزلَتِِھمْ  بِأَْسمائِِھْم َفلَمَّ ِ  بِأَنْ  أََحقُ  ُھمْ لُِموا أَنَّ ُه َفعَ ِعْنَد �َّ فِی  یُكونُوا ُخلََفاَء �َّ

م مالئک) اعالآدم فرمود اسامی ایشان (ارواح طیبه) را به آنھا (به  خداوند تبارک و تعالی :یعنی "...ُحَجَجُه َعلَى بَِریتِِه  أَْرِضِه وَ 
که ارواح شان به  یالھ یھا(آن حجت  یشانمالئكه به بزرگى منزلت ا خبر دادرا به فرشتگان  ھاو چون آدم اسامى آننماید 

خدا  ینان) سزاوارتر ھستند که جانشیالھ ی(آن حجت ھا یشانبردند و فھمیدند كه ا یمتعال پ یمالئک عرضه شد) نزد خدا
 .۹بنگرید به حدیث امام صادق در پاورقی شماره  :باشند یقو حجت او بر خال ینزم یبر رو

َعَرُفوَھا أََخَذ  ا أَْنبَأَُھمْ َفلَمَّ بدان اشاره شد: "...  ۸مام حسن عسکری که در پاورقی شماره  اشاره به این قسمت از کالم ا  ۱۳
یَماِن بِِھْم َو التَّْفِضیِل لَُھم َعلَیِھُم اْلَعْھَد َو اْلِمیَثاقَ  ضه بر مالئک عر ه خداوندکایشان [آنانی چون اسامى را خبر داد  یعنی: "بِاْإلِ

به پیغمبران و مبنی بر اینکه ان گرفت از فرشتگان عھد و پیماطھار] را شناختند و خداوند ی داشت یعنی رسول خاتم و ائمه
بنگرید به حدیث امام حسن  برتر بدانند: آنھای و ائمه ھدى را از ھمه صلّى ّ� علیه و آله و سلّمو محمد ایمان داشته باشند ائمه 

َوَقُفوا  مْ ا أَْنبَأَُھْم بِأَْسمائِھِ َفلَمَّ فرمایند: "... می نیز در این باره علیه السالم. ؛ ھمچنین امام صادق ۸عسکری در پاورقی شماره 
ِ تََعالَى ِذْكُرُه َفَعلُِموا أَنَُّھمْ  َعلَى َعِظیِم َمْنزِلَتِِھمْ  ِ  بِأَنْ  أََحقُ  ِعْنَد �َّ  بَِوَالیتِِھْم َو ْسَتْعبََدُھمْ ا ...ثُمَّ  ...فِی أَْرِضِه  یُكونُوا ُخلََفاَء �َّ

که ارواح  یالھ ی(آن حجت ھا یشانآدم اسامى آنھا را به فرشتگان اعالم كرد مالئكه به بزرگى منزلت او چون ...": َمَحبَّتِِھْم 
 ینان) سزاوارتر ھستند که جانشیالھ یبردند و فھمیدند كه آنھا (حجت ھا یمتعال پ یشان به مالئک عرضه شد) نزد خدا

: بنگرید به ) را دارا باشندیت(اھل ب یشانمحبت و والیت اامر فرمود  یشانبد [خداوند]باشند. سپس  ... ینزم یخدا بر رو
 .۹حدیث امام صادق در پاورقی شماره 



 

آینده به اینکه ی در جلسه ۱٥سجده نکرد. علیه السالماما در این میان ابلیس از اطاعت امر خداوند سر باز زد و بر آدم 
صحبت خواھیم  چرا ابلیس از این کار شانه خالی کرد و به سبب تمرّد از فرمان الھی چه عاقبتی نصیبش شد

 نمود.

 

 نکات مھم این جلسه 

این نیست که خداوند از روح، تشکیل شده و بخشی از وجود خود  نََفخُت فیِه ِمن ُروِحیی مقصود از آیه -
روحی را خلق کرد و بدان شرافتی ویژه بخشید. سپس به متعال بلکه خداوند  را در آدم دمیده است.

 ُروِحیی آن فرمود قرار دھد. بنابراین از آن جھت درباره علیه السالمآدم  امر فرمود آن را در کالبد ایتهفرش
 (روح من) که اوال مالک و خالقش بود، ثانیا آن را از میان سایر ارواح برگزیده بود. 

 جانشین ایشان را در ُصلب آدم علیه السالم وارد نمود. ۱۲خداوند، رسول خاتم و  -
ول خاتم و ائمه که در ُصلب آدم جای گرفته بودند، فرشتگان امر به سبب تکریم و بزرگداشت مقام رس -

 سجده کنند. علیه السالمشدند بر آدم 
را اطاعت  علیھم السالمبه جھت تکریم اھل بیت  علیه السالمفرمان خدا مبنی بر سجده بر آدم فرشتگان  -

خواھند  ینبر زم یپا السالم یهعلکه از نسل آدم  یتگرانیھدا یعھد بستند به تمام وندبا خداکردند. سپس 
بلکه  یامبران،پ ینسبت به ھمه یرا به برتر یشانا ینجانش ۱۲خاتم و  یامبرو پ یاورندب یمانگذاشت، ا

 .محبت بورزند یشانمخلوقات قبول داشته باشند و نسبت به ا یھمه

                                                                                                                                                        
ُجوِد لَُه تَْعظِ  ۱٤ َ تَبَاَرَك َو تََعالَى َخلََق آَدَم َفأَْوَدَعَنا ُصْلبَُه َو أََمَر اْلَمَالئَِكَة بِالسُّ ِ َعزَّ َو َجلَّ ماً لََنا َو إِْكَراماً َو َكاَن ُسُجوُدُھمْ ی"إِنَّ �َّ َّ�ِ 

 .۱۴۰، ص ۱۱؛ بحاراالنوار، ج  .۲۶۳و  ۲۶۲، ص ۱": عیون اخبار الرضا، ج ُصْلبِهِ  یًة َو ِآلَدَم إِْكَراماً َو طَاَعًة لَِكْونَِنا فِ یُعُبودِ 

آدم «] ھنگامى را كه به فرشتگان گفتیم: " یعنی: و [یاد كننِّ َوإِْذ ُقْلَنا لِْلَمَالئَِكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا إِالَّ إِْبلِیَس َكاَن ِمَن اْلجِ " ۱٥
 . ۵۰] جن بود: قرآن کریم، سوره کھف، آیه ] جز ابلیس سجده كردند، كه از [گروهپس [ھمه» را سجده كنید،


