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

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

 

 

  علیه السالمدم عھد خدا با آ :چھارمدرس 

را خلق کرد و نور اھل بیت را در ُصلب او  علیه السالمآدم  ،خداوند ذشته به این موضوع پرداخته شد که:در جلسات گ
پای بر زمین بگذارند به  علیه السالمداد. سپس به جھت تکریم آن وجودھای شریف که قرار بود از نسل آدم  قرار

شتگان سجده کردند؛ اما شیطان که از جنّیان بود، سجده کنند. فر علیه السالمشیطان و مالئک امر فرمود تا بر آدم 
کبر ورزید و به خدا گفت من برتر از این موجود گِلی ھستم و ھرگز بر او سجده نخواھم کرد. خداوند او را به 

آدم را به دل گرفت و از خداوند ی کینه ،. شیطاننمود یرونخود ب یگاهاز مقام و جا ی،از فرمان الھ سبب تمرّد
آدمیان، انتقام خود را از ایشان بگیرد. خداوند حکیم به او ی با وسوسه کهروز قیامت مھلت خواست  متعال تا

 مھلت داد؛ اما نه تا روز قیامت؛ بلکه تا روز ظھور آخرین جانشینش بر روی زمین، مھدی موعود.

 ی ماجرا خواھیم پرداخت:در این جلسه به ادامه

تا برای سکونت در اختیارشان گذاشت  ۱ی دنیاییھااز باغ مصّفاباغی ا، پس از خلق آدم و ھمسرش حوّ خداوند، 
که مسجود  علیه السالمآدم  مند گردند و در آسایش و رفاه، بندگی خالق خویش به جای آورند.ی آن بھرهھااز نعمت

ود، به ذھنش چنین در اختیارش قرار گرفته ب باغی زیبا و پر نعمت از جانب پروردگارمالئک شده بود و اکنون نیز 
 علیه السالمخداوند که از دل آدم  ۲»خلق کرده است؟ یزاز من ن برتر یمخلوق وند متعال،خداآیا واقعا «خطور کرد که 

                                                 
یعنی: و به آدم گفتیم تو و ھمسرت در این باغ  "اَدُم اْسُكْن أَنَت َو َزْوُجَك الَجنَّةَ یَو ُقْلَنا فرماید: "می خداوند در قرآن کریم ۱

مبیّن و مفّسر حقیقی قرآن به عنوان  علیه السالمھنگامی که از امام صادق  .۳۵ یهسوره بقره، آ یم،قرآن کرساکن شوید: 
ا ینْ َجنٌَّة ِمْن ِجَناِن الدُّ یا ھمان باغی که در این آیه از آن سخن گفته شده، سوال کردند، ایشان فرمودند: " »الَجنَّةَ «ی درباره

ْمُس َو اْلَقَمُر َو لَْو َكانَْت ِمْن ِجَناِن اْلُخْلِد َما َخَرَج ِمْنَھا أَبَدا"یتَْطلُُع فِ  اه و خورشید مبود که  دنیاییی ھااغبیعنی: باغی از  َھا الشَّ
 .۲۸۵، ص ۶شدند: بحاراالنوار، ج نمی ی بھشتی بود ھیچ گاه از آن خارجھاکردند و اگر از باغمی در آن طلوع

ُ تََعالَى ِذْكُرُه بِإِْسَجادِ فرمایند: می علیه السالمامام رضا  ۲ ا أَْكَرَمُه �َّ نَْفِسِه َھْل  یَقاَل فِ َمَالئَِكتِِه لَُه َو بِإِْدَخالِِه اْلَجنََّة  "إِنَّ آَدَم ع لَمَّ
ُ بََشراً أَْفَضَل ِمنِّ  ُ َعزَّ َو َجلَّ َما َوَقَع فِ  یَخلََق �َّ َفَرَفَع آَدُم  یا آَدُم َفاْنظُْر إِلَى َساقِ َعْرشِ ینَْفِسِه َفَناَداُه اْرَفْع َرْأَسَك  یَفَعلَِم �َّ

ُ ی َفَنظََر إِلَى َساقِ اْلَعْرشِ َفَوَجَد َعلَ َرْأَسهُ  ِ َعلِ  محّمد -ِه َمْكُتوباً َال إِلََه إِالَّ �َّ َن َو َزْوُجُه یُر اْلُمْؤِمنِ یطَالٍِب أَمِ  یْبُن أَبِ  یَرُسوُل �َّ
َو لَْوَالُھْم َما  یعِ َخْلقِ یٌر ِمْنَك َو ِمْن َجمِ یَو ُھْم خَ  ... اْلَجنَّةْھِل َدا َشبَابِ أَ یُن سَ یَن َو اْلَحَسُن َو اْلُحسَ یَدُة نَِساِء اْلَعالَمِ یَفاِطَمُة سَ 

َماَء َو اْألَْرَض َفإِ  " یعنی: وقتى ی َعْن ِجَوارِ ِن اْلَحَسِد َفُأْخِرَجكَ یِھْم بِعَ یاَك أَْن تَْنظَُر إِلَ یَخلَْقُتَك َو َال َخلَْقُت اْلَجنََّة َو النَّاَر َو َال السَّ
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که به عرش نگریست، این عبارات را  علیه السالمآگاه بود، بدو وحی نمود تا به عرش الھی نظری افکند. آدم 
 مشاھده نمود:

" ُ ِ َعلِ  محّمد َال إِلََه إِالَّ �َّ َن َو َزْوُجُه یُر اْلُمْؤِمنِ یأَمِ  طَالِبٍ  یْبُن أَبِ  یَرُسوُل �َّ
 ۳"َدا َشبَابِ أَْھِل اْلَجنَّةِ یُن سَ یَن َو اْلَحَسُن َو اْلُحسَ یَدُة نَِساِء اْلَعالَمِ یَفاِطَمُة سَ 

مومنان  یرام ،ابوطالبفرزند  یهللا است؛ علی فرستاده محّمد یست؛جز هللا ن ییخدا
سرور جوانان  یناست و حسن و حس یاناست و ھمسرش فاطمه سرور زنان عالم

 .اھل بھشت ھستند

 سپس خداوند خطاب به آدم فرمود: 

ی از تو و از ھمه ، علی، فاطمه، حسن و حسین]محّمد"[این پنج تن یعنی 
كردم و مین تو را خلق ،نبودند ایناناگر [بدان و آگاه باش] مخلوقاتم برترند. 

 ٤".یدمآفرنمی ن رایبھشت و جھنم و آسمان و زم ینھمچن

با وی عھد بست تا را به آدم گوشزد نمود،  علیھم السالم  پس از آنکه خداوند، جایگاه واال و مقام شامخ اھل بیت
تی قبول داشته باشد و نسبت به ایشان رسول خاتم و جانشینان ایشان را به برتری و سرپرس

اما شیطان که سوگند خورده بود انتقام  ٥.گرددمی در غیر این صورت از جوار پروردگار اخراج حسد نورزد؛
عھدی را که با خدا بسته بود  علیه السالمخود را از آدم و بنی آدم بگیرد، دست به کار شد و کاری کرد تا آدم 

 :فرمایدچنین میقرآن کریم خداوند متعال در فراموش نماید. 

 ٦"َو لَْم نَجِْد لَُه َعْزماً  یآَدَم ِمْن َقْبُل َفَنسِ  ِھْدنا إِلىَو لََقْد عَ "

را] فراموش كرد، و او را [در  اما [آنم یبست عھدن با آدم یش از این پیقیو به 
 .میافتی] استوار نعھد نگاھداشت آن

                                                                                                                                                        
ا یآ«سجده كردن مالئكه گرامى داشت و او را داخل بھشت نمود در دلش خطور كرد كه ی واسطهه را ب علیه السالمآدم  ،خداوند

آدم سرت را بلند  یا«به او وحى كرد كه  آنچه را از دل او گذشت، دانست.خداوند  »ده است؟یراز من آف برترخلقى  وندخدا
خدایی جز هللا «نوشته شده: آنجا د ید .ساق عرش نگاه كرده ب ش را باال آورد وآدم سر ».افکن نظرساق عرش به كن و 

ی هللا است؛ علی فرزند ابوطالب، امیر مومنان است و ھمسرش فاطمه سرور زنان عالمیان است و فرستاده محّمد نیست؛
را خلق و اگر آنھا نبودند ت ی مخلوقاتم برترند.هھماز تو و از  ایشان» ... حسن و حسین سرور جوانان اھل بھشت ھستند

كنى كه از  نگاه حسادت یدهیمبادا به آنھا با دآفریدم. نمین را ینه بھشت و جھنم و نه آسمان و زمھمچنین كردم و ینم
سوره  ۳۶و  ۳۵، ذیل آیات ۱۸۶، ص ۲؛ تفسیر برھان، ج  .۳۰۷و  ۳۰۶، ص ۱": عیون اخبارالرضا، ج كنمیجوار خود خارجت م

 .۲۷۳، ص ۲۶بقره. ؛ بحاراالنوار، ج 
ُ َعزَّ َو َجلَّ َما َوَقَع فِ " ۳ َفَرَفَع آَدُم َرْأَسُه َفَنظََر إِلَى َساقِ  یا آَدُم َفاْنظُْر إِلَى َساقِ َعْرشِ ینَْفِسِه َفَناَداُه اْرَفْع َرْأَسَك  یَفَعلَِم �َّ

ُ  ِه َمْكُتوباً الَ یاْلَعْرشِ َفَوَجَد َعلَ  ِ َعلِ  محّمد -إِلََه إِالَّ �َّ َساِء نِ َدُة یْوُجُه َفاِطَمُة سَ َن َو زَ یِمنِ ُر اْلُمؤْ یطَالِبٍ أَمِ  یْبُن أَبِ  یَرُسوُل �َّ
 یشینپ یبه پاورق یدبنگر": اْلَجنَّةَدا َشبَابِ أَْھِل یُن سَ یَن َو اْلَحَسُن َو اْلُحسَ یاْلَعالَمِ 

َماَء َو اْألَْرضَ  یعِ َخْلقِ یَو ِمْن َجمِ ٌر ِمْنَك یَو ُھْم خَ " ٤  یبه پاورق یدبنگر ":َو لَْوَالُھْم َما َخلَْقُتَك َو َال َخلَْقُت اْلَجنََّة َو النَّاَر َو َال السَّ
 .۲شماره 

 .۸؛ ھمچنین بنگرید به پاورقی شماره  .۲ه شمار یبه پاورق یدبنگر ":یِن اْلَحَسِد َفُأْخِرَجَك َعْن ِجَوارِ یِھْم بِعَ یاَك أَْن تَْنظَُر إِلَ یَفإِ " ٥
 . ۱۱۵قرآن کریم، سوره طه، آیه  ٦



 

 -ایشان است ی می در سینهه علم قرآن به تماک -مفّسر حقیقی قرآن  ۱٤به عنوان یکی از  علیه السالمامام باقر 
 فرمایند: می در تبیین این آیه

ی هللا علیه و آله و سلّم محّمدی درباره علیه السالمخداوند از آدم " ّ و امامان پس از ایشان عھد  صل
گرفت. اما آدم عھدش را ترک کرد و در او عزمی برای نگھداری پیمانش وجود 

۷نداشت."   

 عزمدر نگھداری عھدی که با خدا بسته بود  علیه السالمد به ھمین دلیل که آدم دھنمی ایشان در ادامه توضیح
یعنی » اولوالعزم«. چرا که پیامبران اولوالعزم، از این جھت نشد خویش را جزم نکرد، از پیامبران اولوالعزم محسوب

و جانشینان پس از ایشان تا  محّمدی د که ایشان در عھدی که با خدا دربارهنشوخوانده میصاحبان عزم (اراده) 
ی فرجه الشریفحضرت مھدی  ۸ای راسخ پابرجا ماندند.با عزم و اراده بودندبسته  عّج هللا تعال  

 عھد خود را فراموش نمود؟  علیه السالماما ببینیم چه اتفاقی ُرخ داد که آدم 

پیامبر خاتم و اھل بیتش تذکر داد و ی ژهویشأن و منزلت ی دربارهعلیه السالم ھمانطور که اشاره شد، خداوند به آدم 
. اما قبول داشته باشد  خودعھد بست ھمواره ایشان را به برتری و سرپرستیِ آدم نیز با خدای تعالی 

آرزوی داشتن جایگاه و منزلت آن  ،در دل ود را نسبت به ایشان فراموش نکندبا آنکه عھد بسته بود جایگاه خ
۹وجود برگزیده را نمود. چھارده را در ھمین  علیه السالمشیطان ھم از ھمین نقطه ضعف سوء استفاده کرد و آدم  

  ۱۰مورد وسوسه نمود.

و  ھاکه خداوند رحمان در اختیار آدم و ھمسرش حوا قرار داده بود، نعمت مصّفاماجرا اینگونه بود که در آن باغ 
ھر اندازه که مایلند استفاده کنند. اما در  ی متعددی وجود داشت که آنھا اجازه داشتند از ھر کدام بهھامیوه

درختی  ۱۱بودند؛ شدهصریحا منع شدن به آن  یکآدم و حوا از نزدمیان باغ، یک درخت خاص وجود داشت که 
آن درخت در واقع،  ۱۲رویید.می ی متعددی ھمچون سیب، انگور، خرما و حتی گندم از آنھابھشتی که میوه

                                                 
ِة ِمْن بَْعِدِه َفَتَرَك َو لَْم  محّمد یِه فِ یفرمایند: "َقاَل َعِھْدنَا إِلَ می سوره طه ۱۱۵آیه در تبیین  علیه السالمامام باقر  ۷  لَُه ُكنْ یَو اْألَئِمَّ

سوره طه. ؛ متن فارسی این حدیث در  ۱۱۵. ذیل آیه ۷۸۰، ص ۳؛ تفسیر برھان، ج  .۴۱۶، ص ۱کافی، ج ": َعْزٌم أَنَُّھْم َھَكَذا
 نیز آورده شده است. ۳۰۷و  ۳۰۶، ص ۴تفسیر جامع، ج 

ِة ِمْن بَْعِدِه َفَتَرَك َو لَْم  محّمد یِه فِ ی"َقاَل َعِھْدنَا إِلَ  ۸ اْلَعْزِم ِألَنَُّه َعِھَد  یُأولُو اْلَعْزِم ُأْولِ  یَذا َو إِنََّما ُسمِّ ُكْن لَُه َعْزٌم أَنَُّھْم َھكَ یَو اْألَئِمَّ
قْ َكَذلِكَ  َرتِِه َو أَْجَمَع َعْزُمُھْم َعلَى أَنَّ َذلِكَ یَو سِ  یاِء ِمْن بَْعِدِه َو اْلَمْھدِ یَو اْألَْوصِ  محّمد یِھْم فِ یإِلَ  رقی بنگرید به پاو": َراِر بِه َو اْإلِ

 پیشین.
ِن یِھْم بِعَ یاَك أَْن تَْنظَُر إِلَ یَفإِ  ..."َفَقاَل َعزَّ َو َجلَّ فرمایند: می ۲حدیِث نقل شده در پاورقی شماره ی در ادامه علیه السالممام رضا ا ۹

َجَرةِ  ِه َحتَّىیلَ اُن عَ طَ یالشَّ  ِن اْلَحَسِد َو تََمنَّى َمْنِزلََتُھْم َفَتَسلَّطَ یِھْم بِعَ یَفَنظََر إِلَ  یاْلَحَسِد َفُأْخِرَجَك َعْن ِجَوارِ   یالَّتِ  أََكَل ِمَن الشَّ
نگاه كنى كه از جوار  دحسی دهیبا د ایشان (رسول خاتم و اھل بیتش)مبادا به  ...فرمود  خداوند عزّ و جلّ " یعنی: َعْنَھا ینُھِ 

ن یت تا اطان بر او مسلّط گشیپس ش. دست و مقام آنھا را آرزو نمویآدم با چشم حسد به آنھا نگراما كنم. می خود خارجت
 .۳۰۷، ص ۱": عیون اخبارالرضا، ج كه از درخت ممنوعه خورد

 بنگرید به پاورقی پیشین.  ۱۰
َجَرَة ُث ِشْئُتَما َو َال تَقْ یاَدُم اْسُكْن أَنَت َو َزْوُجَك الَجنََّة َو ُكَال ِمْنَھا َرَغًدا حَ یَو ُقْلَنا "فرماید: خداوند در قرآن کریم می ۱۱ َربَا َھِذِه الشَّ

 یدبخور ید] آن از ھر کجا که خواستیھایوهو از [م ینیدگز یباغ سکن ینآدم تو و ھمسرت در ا یایعنی:  "نیَفَتُكونَا ِمَن الظَّالِمِ 
 .۳۵: قرآن کریم، سوره بقره، آیه بود یدکه از ستمکاران خواھ یدنشو یکدرخت نزد ینو [اما] به ا

ْحِمُل یِن أَْشَجاِر اْلَجنَِّة أَنَّ َسائَِر أَْشَجاِر اْلَجنَِّة َكاَن ُكلُّ نَْوعٍ ِمْنَھا یَزْت ِمْن بَ یَشَجَرٌة تَمَ  یھِ فرمایند: "یم امام حسن عسکری ۱۲
َجَرُة َو ِجْنُسَھا تَْحِمُل اْلُبرَّ َو اْلِعَنَب َو ال َن َو اْلُعنَّاَب َو َسائَِر أَْنَواعِ الثَِّماِر َو اْلَفَواكِِه َو یتِّ نَْوعاً ِمَن الثَِّماِر َو اْلَمْأُكوِل َو َكانَْت َھِذِه الشَّ

َجَرةِ اْألَْطِعَمِة َفلَِذلَِك اْخَتلََف ا َنٌة َو َقاَل آَخُروَن یتِ  یِعَنبٌَة َو َقاَل آَخُروَن ھِ  یآَخُروَن ھِ  ُبرٌَّة َو َقالَ  یبَْعُضُھْم ھِ َفَقاَل  ْلَحاُكوَن بِِذْكِر الشَّ



 

ی آن را تنھا و تنھا به اھل بیت ھااکش بود که خداوند متعال استفاده از میوهدرخت علم رسول خاتم و خاندان پ
  ۱۳اختصاص داده بود.

مصطفی و اھل بیتش  محّمدی تا چه اندازه مشتاق است دارای مقام و رتبه علیه السالمدانست آدم می شیطان که
شیطان به  ۱٤بخورد. محّمدو آل  محّمدلم درخت عی گردد، وی را وسوسه نمود تا برای رسیدن به آرزویش از میوه

این درخت بخورند، آنھا نیز به ھمان درجه، مقام، برتری و قدرتی که ی و ھمسرش گفت اگر از میوه علیه السالمآدم 
سپس برای آنکه آن دو را از تردید خارج سازد، برای ایشان قسم  ۱٥یابند.می دارند دست علیھم السالماھل بیت 

ندیده بودند کسی قسم دروغ به تا آن زمان  دم و حوا نیز کهآ ۱٦گوید و او خیرخواه آنھاست.می خورد که راست
آن درخت خوردند که  یدر حالی از میوه . به ھمین دلیلخدا ببندد، باور کردند که شیطان حقیقت را می گوید

۱۷دھند.کار خطایی انجام نمی مطمئن بودند   

                                                                                                                                                        
می] یک نوع میوه و خوردنی " یعنی: آن [درخت] درختی متمایز از سایر درختان باغ بود. چراکه درختان دیگر [تنھانَّابَةعُ  یھِ 

روست  یناز ا کرد.می ھا را تولیدو خوراکی ھاو میوه ھا، عناب، انجیر و سایر انواع خوردنیگندم، انگور دادند اما این درخت،
برخی آن را گندم خوانده اند، بعضی انگور، دیگرانی انجیر و برخی دیگر  ؛رخت دچار اختالف شدندد ینا یدرباره ،یانکه راو
  .۱۹۰، ص ۱۱بحاراالنوار، ج عنّاب: 

درختی که آدم و حوا ی درباره -یازدھمین جانشین و مبیّن حقیقی قرآن پس از رسول خاتم  – ه الّسالمیعلامام حسن عسكرى  ۱۳
َجَرَة : "فرمایندیم از آن منع شدند چنین ُ  محّمدَو آِل  محّمدَشَجَرَة ِعْلِم َشَجَرَة اْلِعْلِم َو ال تَْقَربا ھِذِه الشَّ لَى بِِه  تََعاآثََرُھُم �َّ

ُ تََعالَى َجَرَة وَ  -ُدوَن َسائِِر َخْلِقِه َفَقاَل �َّ ُل ِمْنَھا بَِأْمِر َتَناوَ یِرِھْم َال یوَن غَ  َخاصًَّة دُ َو آلِهِ  محّمدَشَجَرَة اْلِعْلِم َفإِنََّھا لِ  ال تَْقَربا ھِذِه الشَّ
ِ إِالَّ ُھمْ  َّ�  ... ُ َجَرَة  َو َقاَل �َّ َ َعزَّ َو َجلَّ َفْضلِِھْم َفإِ  یفِ  محّمدَو آِل  محّمدتَْلَتِمَساِن بَِذلَِك َدَرَجَة َو ال تَْقَربا ھِذِه الشَّ  َخصَُّھْم نَّ �َّ

َرَجِة ُدوَن غَ بِ  َجَرُة الَّتِ  یِرِھْم َو ھِ یَھِذِه الدَّ ِ ُأْلِھَم ِعْلمَ  یالشَّ لٍُّم َو َمْن تََناَوَل ِر تَعَ یَن ِمْن غَ یِخرِ َن َو اْآل یلِ اْألَوَّ  َمْن تََناَوَل ِمْنَھا بِإِْذِن �َّ
ِ َخاَب ِمْن ُمَراِدِه َو َعَصى َربَّهیِمْنَھا بِغَ  صلى هللا  محّمدو آل  محّمدعلم درخت علم است؛ درخت درخت ممنوع، عنی: ی "ِر إِْذِن �َّ

برتری داد. از این روست که [به آدم و حوا] فرمود به این درخت  مخلوقاتش ریرا بر سا ایشانبا آن، خداوند كه  ه و آله و سلمیعل
از به امر خدا ھیچ کس جز ایشان و ختصاص دارد و خاندانش ا محّمدکه تنھا به  نزدیک نشوید. [چراکه آن] درخت علم است

تا » دیك نشوین درخت نزدیو به ا«آن درخت بخورد) ... ی (به کسی جز ایشان خدا اذن نداده که از میوه مى كندنتناول  آن
 به ایشانتنھا را  این درجه [از برتری]خداوند  چراکهد، یطلب كن برتریو آل او را در  محّمدی هدرج ]با خوردن از آن[د یبخواھ

 زش به او الھامون بدون آمین و آخریبخورد علم اولھركه به اذن الھى از آن است. و آن درختی است که  اختصاص داده
 ،۱ج تفسیر برھان،  :ا نافرمانى كرده استرپروردگارش رسد و اذن الھى از آن بخورد به مراد خود نمىشود، و ھركه بىمی
 . ۱۹۰و  ۱۸۹، ص ۱۱بحاراالنوار، ج سوره بقره. ؛  ۳۶و  ۳۵. ذیل آیات ۱۷۸ص 

 .۹بنگرید به پاورقی شماره  ۱٤
َعِن اْلَجنَِّة طاُن َعْنھا یَفأََزلَُّھَما الشَّ : "فرمایندمی ۱۳شماره روایت مذکور در پاورقی ی در ادامه ه الّسالمیعلامام حسن عسكرى  ۱٥

جَ ما نَھاُكما َربُُّكما َعْن ھذِ  -ُغُروِرِه بِأَْن بََدأَ بِآَدَم َفَقالَ  َھاِمِه وَ یَعتِِه َو إِ یبَِوْسَوَستِِه َو َخدِ  إِْن تََناَوْلُتَما ِمْنَھا  نِ یأَْن تَُكونا َملَكَ  َرِة إِالَّ ِه الشَّ
ُ تََعالَى بِاْلُقْدَرةِ یْقِدُر َعلَ یَب َو تَْقِدَراِن َعلَى َما یتَْعلََماِن اْلغَ  َحلََف  قاَسَمُھما وَ  -تَُموتَاِن أَبَداً  الَ َن یخالِدِ  تَُكونا ِمَن الْ وْ أَ  -ِه َمْن َخصَُّه �َّ

ِّ لَُھَما   حوا) وآن دو (آدم  یزآم یببه اشتباه انداختن، و سخنان فر یرنگ،با وسوسه، نشیطان " یعنی: نیلَُكما لَِمَن النَّاِصحِ  یإِن
ی] این درخت خداوند شما را از خوردن [میوهن با آدم کرد و گفت: و ابتدا شروع به صحبت کرد را از آن باغ لغزاند (خارج کرد)

و آل  محّمداین درخت بخورید [شما نیز مانند خواسته شما دو فرشته شوید؛ [چراکه] اگر از نمی منع نکرده مگر برای آنکه
رت اختصاص ت آنھا که خدا بدیشان قدقدری تان به اندازهکنید و قدرتمی غیب پیدا ] علم۹: بنگرید به پاورقی شماره محّمد

گیرد. سپس شیطان برای آن دو سوگند خورد نمی خواھید شد که ھیچ گاه مرگ شما را در بر گانجاودانگردد و یا از می داده
 .۱۹۰، ص ۱۱بحاراالنوار، ج سوره بقره. ؛  ۳۶ و ۳۵ت ا. ذیل آی۱۷۹، ص ۱ج ست: تفسیر برھان، آنھاکه قطعا خیرخواه 

ِّ َو " ۱٦  ؛ ھمچنین بنگرید به پاورقی پیشین. .۲۱": قرآن کریم، سوره اعراف، آیه نَ یلَُكما لَِمَن النَّاِصح یقاَسَمُھما إِن
ُھما بُِغُروٍر یُكْن آَدُم َو َحوَّاُء َشاَھَدا َقْبَل َذلَِك َمْن یلَْم فرمایند: "می علیه السالمامام رضا  ۱۷ ِ َكاِذباً َفَدالَّ َفأََكَال ِمْنَھا ثَِقًة ْحلُِف بِا�َّ

 یلهو ح یرنگبا ن ]یطانش[دروغ به خدا بخورد، پس  بودند که قسمِ  یدهرا ند یآدم و حوا قبل از آن کس" یعنی: نِِه بِا�َّ یمِ یبِ 



 

اھل بیت ترغیب و وسوسه ی به جایگاه ویژه دستیابیی را درباره علیه السالم ای آدمشیطان به گونه بدین ترتیب
ورود به این باغ با خدا عھد بسته بود ھمواره رسول خاتم و  ھنگامفراموش نمود کرد که او به کلّی 

۱۸.مخلوقات، قبول داشته باشدی خاندانش را به بزرگی و برتری نسبت به خود و ھمه   

و ھمین امر سبب اخراج آدم و حوا از آن باغ  با خدا بسته بود، شکسته شد علیه السالمآدم عھدی که  درنتیجه،
۱۹گردید. مصّفا   

د، از کار خود بگذارنفرمان الھی را زیر پا  شیطان با قسم دروغ، آنھا را فریب داده تاآدم و حوا که متوجه شدند 
 پشیمان شدند و خطاب به خالق خویش چنین عرضه داشتند:

وردگارا [ما با این کار] به خودمان ظلم کردیم و اگر تو ما را نبخشایی و بر ما رحم پر"
 ۲۰"ننمایی بی تردید از زیانکاران خواھیم بود.

 از او پرسید:آمد و  علیه السالمجبراییل به فرمان الھی نزد آدم 

چرا نافرمانی  پسآن درخت نخوری؟ ی آیا خداوند به تو امر نکرده بود از میوه«
  ۲۱»کردی؟

 :آدم با چشمانی اشکبار و حالی پشیمان پاسخ داد

 ای جبراییل؛ ابلیس به خداوند سوگند خورد که خیرخواه من است و من ھرگز گمان«
  ۲۲».خدا بخورددروغ به ، سوگند که خداوند آن را آفریدهکردم مخلوقی نمی

ال را به حق پنج تن که در آخرالزمان از صلب خود پشیمانی، پروردگار متعی جبراییل به آدم گفت حال که از کرده
نیز دست دعا  علیه السالمآدم  ۲۳تو به دنیا خواھند آمد بخوان و آنھا را شفیع خود قرار ده تا خدا از خطایت در گذرد.

 :گفتبه درگاه خداوند رحمان بلند کرد و چنین 

                                                                                                                                                        
به خدا،  یطاناز آن خوردند که به علت قسم خوردن ش ینمود، پس در حال راھنماییدرخت)  ییوهم آنھا را به (خوردن از

 .۱۹۶، ص ۱]: عیون اخبارالرضا، ج ندارد یرادکه کار آن ھا ا[طمئن بودند م
 .۸تا  ۶بنگرید به پاورقی شماره  ۱۸
": نٍ ی َوَمَتاٌع إِلَى حِ األَْرضِ ُمْسَتَقرٌّ  یِه َوُقْلَنا اْھبِطُوْا بَْعُضُكْم لِبَْعضٍ َعُدوٌّ َولَُكْم فِ یطَاُن َعْنَھا َفأَْخَرَجُھَما ِممَّا َكانَا فِ یَفأََزلَُّھَما الشَّ " ۱۹

 .۳۶قرآن کریم، سوره بقره، آیه 
 .۲۳آیه  اعراف، سوره، ": قرآن کریمنَ یَربَّنا ظَلَْمنا أَْنُفَسنا َو إِْن لَْم تَْغِفْر لَنا َو تَْرَحْمنا لََنُكونَنَّ ِمَن اْلخاِسرِ " ۲۰
َجَرِة َفلَِم َعصَ  ...ا آَدُم أَ لَْم یُل ع َفَقاَل یِه َجْبَرئِ یَفَنَزَل َعلَ فرمایند: "می علیه السالمامام صادق  ۲۱ ا یَتُه َقاَل یأََمَرَك أَْن َال تَْأُكَل ِمَن الشَّ

ِ إِنَُّه لِ  یلِ  َحلَفَ  سَ یُل إِنَّ إِْبلِ یَجْبَرئِ  ُ أَْن ی َما ظََنْنُت أَنَّ َخْلقاً وَ  -نَاِصحٌ  یبِا�َّ ِ ْحلِ یْخلُُقُه �َّ ر او (آدم یعنی: پس جبرییل ب "اِذباكَ َف بِا�َّ
علیه ی] این درخت نخور؟ پس چرا نافرمانی نمودی؟ [آدم ) نازل شد و گفت یا آدم آیا خداوند به تو امر نکرد از [میوهعلیه السالم

دا کردم مخلوقی که خ] پاسخ داد [آری؛ اما] ابلیس برای من به خدا سوگند خورد که خیرخواه من است و من گمان نمیالسالم
و  ۳۵. ذیل آیات ۱۸۱، ص ۱. ؛ تفسیر برھان، ج ۱۶۲، ص ۱۱آن را خلق کرده است به دروغ سوگند خدا بخورد: بحاراالنوار، ج 

 سوره بقره. ۳۶
 ھمان. ۲۲
ا نََزلَِت اْلَخطِ فرمایند: "می رسول خاتم ۲۳ ُل یَجْبَرئِ  یبِ یا َحبِ یا آَدُم اْدُع َربََّك َقاَل یُل ع َفَقاَل یَئُة بِآَدَم َو ُأْخِرَج ِمَن اْلَجنَِّة أَتَاُه َجْبَرئِ یلَمَّ

ُل یا َجْبَرئِ یَفَقاَل لَُه آَدُم  یَو َرِحْمَتنِ  یآِخَر الزََّماِن إِالَّ تُْبَت َعلَ  یَن تُْخِرُجُھْم ِمْن ُصْلبِ یَما أَْدُعو َقاَل ُقْل َرّبِ أَْسأَلَُك بَِحّقِ اْلَخْمَسِة الَّذِ 
ِھْم لِ  ِن یَك َو بَِحّقِ اْلَحَسِن َو اْلُحسَ یَك َو بَِحّقِ َفاِطَمَة بِْنِت نَبِ ینَبِ  یَوصِ  یَك َو بَِحّقِ َعلِ ینَبِ  محّمدِل اللَُّھمَّ بَِحّقِ َقاَل قُ  یَسّمِ



 

به حق  ، پیامبرت؛ و به حق علی، وصّی پیامبرت؛ ومحّمدبارخدایا؛ به حق "
مرا ی فاطمه، دختر پیامبرت و به حق حسن و حسین فرزندان پیامبرت، توبه

 ۲٤".بپذیر و بر من رحم آور

 فرماید:می آدم را پذیرفت. قرآن کریم در این بارهی و اینچنین بود که خداوند رحمان، توبه

فت، ھمانا ریاو را پذی توبه [خدا]فرا گرفت، پس  کلماتی راش یآدم از پروردگار خو "پس
 ۲٥."ر و مھربان استیپذاو توبه

با آنھا خدا را  علیه السالمکه آدم » کلماتی«رسول اکرم به عنوان مبیّن و مفّسر حقیقی قرآن در تبیین 
اش مورد قبول پروردگار عالمیان قرار گرفت، تصریح فرمودند که آن کلمات، ایشان و خواند تا توبه
 ۲٦شان ھستند.اھل بیت پاک

طان سوگند خورده بود تا آدمیان را اغوا کند و از رضایت و عبودیت خالق متعال دور سازد. در اولین اقدام آری؛ شی
آرزویش آنچنان وسوسه نمود که عھدی را ی سوء استفاده کرد و او را درباره علیه السالمخود نیز از نقطه ضعف آدم 

بر  علیه السالمش با خدا بسته بود، فراموش کرد. اما آدم قبول برترِی پیامبر خاتم و اھل بیت پاکی که آدم درباره
خالف شیطان، ادب بندگی به خرج داد و به محض آنکه فھمید بر خالف فرمان الھی رفتار نموده، با شرمندگی 

مصطفی و خاندان پاکش  محّمد –اظھار پشیمانی و طلب بخشش نمود. او خداوند را به حق برترین مخلوقاتش 
ی ی آینده به ادامهدر جلسه دا نیز به حرمت ایشان آدم را مورد رحمت و بخشش خویش قرار داد.خواند و خ –

 تالش شیطان در راه اغوای آدمیان خواھیم پرداخت.

 

 نکات مھم این جلسه 

 دم و حوّا در اختیارشان گذاشت. آھای دنیایی برای سکونت خداوند، باغی مصّفا از باغ -
آن درخت، درخت  ھای آن منع شده بودند.غ بود که آدم و حوا از خوردن میوهدرختی بھشتی در میان با -

 ھای آن بخورد.علم محمد و آل محمد بود و ھیچ کس جز خود ایشان اجازه نداشت از میوه
با خداوند متعال عھد بست تا ھمواره رسول خاتم و خاندان پاکش را به برتری و  علیه السالمآدم  -

 .ی حسد نگاه نکندته باشد و ھیچگاه به ایشان به دیدهسرپرستی خود قبول داش
در دل آرزو دارد به مقام و جایگاه رسول خاتم و خاندان پاکش دست  علیه السالمدانست آدم شیطان که می -

به جایگاه آن چھارده برگزیده  خواھیاو را فریفت. شیطان به آدم گفت اگر میبا سوگندی دروغین یابد، 

                                                                                                                                                        
ُ َعلَ  یَفاْرَحْمنِ  یَك إِالَّ تُْبَت َعلَ ینَبِ  یِسْبطَ  ِ یَفَدَعا بِِھنَّ آَدُم َفَتاَب �َّ َو  هِ یَفَتلَقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َكلِماتٍ َفتاَب َعلَ  تََعالَى ِه َو َذلَِك َقْوُل �َّ

ُ لَهیَة َو یْخلُِص النِّ یَما ِمْن َعْبٍد َمْكُروبٍ   .۳۳۳، ص ۲۶: بحاراالنوار، ج "ْدُعو بِِھنَّ إِالَّ اْسَتَجاَب �َّ
 ھمان. ۲٤
 .۷۳: قرآن کریم، سوره بقره، آیه "می إِنَُّه ُھَو التَّوَّاُب الرَّحهِ یآَدُم ِمْن َربِِّه َكلِماتٍ َفتاَب َعلَ  َفَتلَقَّى" ۲٥
َنا أَْن یندفرمامی رسول خاتم ۲٦ َئَتُه َفأََجابَُه َو ُكنَّا اْلَكلَِماتِ تَلَقَّاَھا آَدُم ِمْن یْغِفَر َخطِ یَتَقبََّل تَْوبََتُه َو ی: "َفلَمَّا َعَصى آَدُم َربَُّه َو َسأَلَُه بَِحّقِ

دا خواست ) از خیتکرد، به حق ما (اھل ب یکه آدم از [فرمان] خدا نافرمان ی: ھنگامیعنی" ِه َو َغَفَر لَهیَفتاَب َعلَ  -بِِّه َعزَّ َو َجلَّ رَ 
که » کلمات«آن  یماش را اجابت فرمود. ما ھستخواسته یزرو] خدا ن ینبگذرد؛ پس [از ا یشاش را قبول کند و از خطاتا توبه

 ۷۶تا  ۷۴ یاتآ یلذ. ۴۴۳، ص ۲برھان، ج  یر: تفساش را پذیرفت و او را بخشیدپس خداوند توبهوردگارش فراگرفت آدم از پر
 .۲۳، ص ۳۵سوره انعام. ؛ بحاراالنوار، ج 



 

که راستگو و خیرخواه  یاد کردسوگند به خدای متعال  علم آنھا بخوری. اوی درخت وه، باید از میبرسی
 و ھمسرش است. آدم

کردند مخلوقی به خداوند متعال قسم دروغ بخورد، فریب سوگند دروغین آدم و حوا که گمان نمی -
فراموش کرده حالی که عھد خود را با خدا  ی درخت ممنوعه چشیدند. درشیطان را خوردند و از میوه

 بودند.
 طلب بخشش نمودند. پروردگار خویشو از  شدندپشیمان سخت آدم و حوا از کار خود  -
پس از آنکه آنھا خداوند توبه کنند. به درگاه الھی جبراییل به آدم و حوا کلماتی ویژه آموخت تا توسط آن  -

ی ایشان توبه ،خداوند رحمان سوگند دادند - یتشرسول اکرم و اھل ب یعنی - آن کلماتبه حق متعال را 
 را پذیرفت.

 


