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دربارةخلقتحضرتآدم

نÇزديك امÇا بخوريد ميخواهيد هرچه كه ميفرمايد ا¾ حو و آدم به خداوند
درخÇتي چÇه درخت ايÇن حاال كرد/ خواهيد ظلم خود بر كه نشويد درخت بهاين
عناب چون است كنايات همه اينها اما است/ عناب درخت كه است معروف است,
اين هم شايد كه گفتهاند جهت آن از شد/ نزديك آن به بتوان مشكل و دارد خار
شÇويم نزديك كدام هر به است, خاردار درخت داريم, ما هرچه كه باشد درخت
هÇم كشمش و شيره آنجا در ا گرچه ,Âمث انگور درخت يا دارد/ همراهش خار

باشند/ گرفته انگور از كه است شراب مقصود, /1

و ميبرد بين از را آن و ميبازيم1 را مايه آن به كه هست هم ديگري چيز اما هست
دارد/ را اينها امثال

باطل تورات گفت: نميتوان البته است/ عبارت اين به است, تورات در آنچه
تا صبح Âمث كه گفتهاند و كردهاند امروز كه حكمي است/ منسوخ بلكهتورات, است
درست بكنيم, فردا ا گر ولي است درست امروزش كار اين كنيد, كاري چنين شب
كه شده امر روز آن در خداست, حكم خداست, كتاب اصلي, حاالتورات نيست/
نÇجس مÇردهاش است, حÇرام شتر گوشت كه دارد تورات در Âمث بكنيم/ اينطور
از پس (يعني, مردهاش شيرش, هم و است حالل گوشتش هم اسالم, در اما است,
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بهطور بشر, عقل ما, عقل اينكه با هم, ظاهر برحسب اين كه نيست نجس هم نحر)
فكر ا گر معذلك ببرد, حكمتها و بهحقايق پي نميتواند و است ناقص خيلي عموم
البتهتورات ببريم/ پي خودمان ناقص عقل به ميتوانيم را چيزهايش بعضي  كنيم,
قضيه مانند ندارد واقعيت كه هم چيزهايي و باشد داشته هم تحريفهايي شايد  كنوني
كÇه اصلي وليتورات باشد, شده ذ كر آن در آن امثال و دختران و لوط حضرت

است/ اسالم احترام مورد و اين از غير است الم, عليهالس , موسي× حضرت  كتاب
اينكه و خودشان شهر از رفتن بيرون به بودند مأمور كه بنياسراÄيل جمعيت
كÇنند, پÇيدا جÇايي خÇودشان بÇراي بگÇردند, جÇايي عقب بروند, بيرون مصر از
داشت/ قشوني هزار سي و ششصد حدود در بهنظرم است درتورات كه آنطوري
نيز را زنها باشند/ جلو يا عقب يا آنها هيچ, پيرمردها كرد, ن معي دستجاتي حضرت
وظيفه, نظام خدمت براي پنج, و بيست تا بيست سن از هركدام هم مردها كرد/ جدا
پنج و بيست تا بيست مردان شد, آغاز آنجا از ل او وظيفه, نظام فرمود/ تعيين
ششصد Hتقريب مسلح اشخاص اين ه, عد و داد قرار مسلح الم, عليهالس موسي, را ساله
مÇيليون هÇفت شش Âاق ميشود! جمعيت چقدر ببينيد حاال شد/ نفر هزار سي و
داشتند اثاثي و اسباب آنها است/ نفر هزار ششصد مسلحشان كه باشند بايد جمعيت
كاميون با كه نبود هم كاميون نبود, آساني كار هم نقلشان و حمل و ميبردند بايد  كه
در كÇه االغ, بÇا هÇم جاها بعضي و بود شتر با نقلها و حمل اين تمام كنند/ حمل
آنها كه دارد درتورات داد, برادران به يوسف حضرت كه را گندمهايي كه قضيهاي
مجيد قرآن در كردند/ بار شترها بر كه هست قرآن در ولي كردند بار االغهايي بر را

است/ شتر معناي به عير ب /1

يا باشد شتر Öحال كردند, حمل االغ با آمده آنجا در ولي كردند بار كه است "بعير"1
نميكند/ فرق االغ

را ايÇنها بÇيابان, مÇيان در جÇمعيت مÇيليون هفت شش, بگوييم ا گر را اينها
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لذا نÇداشÇتند, نان نداشتند, آذوقه نميشدند, شهري وارد نميدادند, راه بهشهري
نميتوانسÇتند ديگر بودند, رسيده جا هر به همانجور بعد ميخوردند, را شترها
Öعبارت و لغت اين تفسير نخورند/ شتر ديگر شد داده دستور كه است اين بروند/

ميفرمايد كه را آنچه قرآن حاال خوب است, موقتي Öكردن حرام اين است/ موقتي
است/ آن از غير

خداوند كه دارد قضيه همين در حتي Âمث است, ديگر طورهاي درتورات حاال
قÇدرت/ درخت يكÇي و بÇد و نيك معرفت درخت يكي كرد: منع درخت دو از
و شÇناخت خÇواهÇند را بد و خوب اينها گفت: بد و نيك معرفت درخت دربارة
ايÇنطور تورات شود, گفته آنها به كه بود نخواهند محتاج ديگر و فهميد خواهند
آنها به زورمان بعد كنند پيدا قدرت ا گر گفت: قدرت درخت دربارة و ميگويد/
كه توراتي اين حاال است/ اين عبارات ظاهر كنيم! بيرونشان بهشت از كه نميرسد
به گردن هم را تقصير از قدري آنها و است/ تورات اصل گفت نميتوان هست, Âفع
كه بعد كردند اسير را اينها كردند, كه جنگهايي در چون آخر مياندازند/ ايرانيها
تÇورات در آنÇها بÇزرگان دهÇند پس را ايÇنها كÇه ايران پادشاه طرف از شد حكم
هم آنها كه هم را خودتورات و دادند بعد و كردند زيادهايي و كم كردند, دخالتهايي
معبد در و بود بزرگان و نه هك نزد تورات زيرا نداشتند بدهند آنها به اينكه از پيش
من گفت: ير ز Ôع حضرت اينكه تا نبود دسترس بدان را كس همه و داشت جاي
او گفتند: اينرو از نوشت; را كتابتورات حفظ از كه بود جهت اين به و دارم حفظ

/(30 آية توبه, (سورة اهللا ÔنÖاب ÔرÖي زÔع Ôود Ô Òzال تق×ال و /1

او باشد, داشته حفظ را همهتورات كسيكه گفتند: و 1/" اهللا Ôابن Õير زÔع" خداست; پسر
هم خودشان كتابهاي در و خداست/ پسر پس, نيست, كه خدا ميشود/ خدا پسر
بگÇوييم بتوانÇيم ما كه نيست مأخذ است, شده كه دستبردهايي بهواسطة و هست
تورات و موسي كردهاندتورات ترجمه ما براي و دارند دست در كه توراتي همين
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اين بههرحال كه هوش, اصحاب پيش ما, پيش كه است چيزهايي حاال است/ ليه او
از اينها/ امثال و داوود قضيه مثل و دختران و لوط قضيه مثل نيست, او حكم حكم,
تÇورات ظÇاهر بÇههرحÇال ولي است خورده دست تورات كه پيداست قضيهها اين
آنÇها بÇر شÇيطان مÇيگويد: نميرفتند/ درخت نزديك ا, حو و آدم دارد: اينطور
خوردن از را شما چه براي و چيست درخت اين ميدانيد آيا كه گفت و شد م مجس
نفهميد را بد و خوب شما كه است همين براي اين گفت: شيطان كردهاند? نهي آن
ميخواست كه شيطان بهاصرار و باشيد/ نداشته قدرت كه است اين براي هم آن و
فوري خوردند/ آن از و رفتند بد و نيك معرفت درخت نزديك اينها بخورند, آنها
را خودشان ميخواستند و لختند/ ديدند خوردند, بد و نيك معرفت درخت از تا
صدا هرچه و آمدند باغشان رسيدگي براي مالÄكه و خداوند بين, اين در بپوشانند,
ايÇن از آنÇها كه ميشود معلوم گفتند: باالخره نديدند/ را آنها و نشدند پيدا زدند,
پÇوشاندند/ بÇهخودشان گÇرفته, برگ انجير درخت از اينكه تا خوردهاند/ درخت
و خوردهاند بد و نيك معرفت درخت از كه كنيد بيرون را اينها كه گفت خداوند
(درخت بÇخورند هم ديگر درخت آن از كه باشد بنا ا گر و كردهاند پيدا معرفت

كردند/ بيرون را آنها پس ميشود, مشكل كار قدرت)
ولي شده, پيدا تغييراتي موضوع در كه پيداست كه است نكات اين از خيلي
آنها بر كند ظاهر اينكه براي شيطان كرد وسوسه چون دارد/ شرح حاال هم اينها
است نكرده نهي خداوند گفت: و است/ پوشيده بديهايشان, از آنها, از كه را آنچه
از اينكه يا بود خواهيد ملÇك دو آنوقت بخوريد ا گر كه درخت اين از را شما
براي من كه خورد قسم و بود خواهيد مخلد و ماندگار هميشه بود, خواهيد خالدين

خورد/ قسم ا حو و آدم براي ناصحينم/ از شما
ا وÇح گÇردن بÇه آدم فÇرمود, اعÇتراض آدم بر خداوند كه وقتي كه است اين
هÇم او از نÇميخوردم/ را شÇيطان فÇريب اال و داد فريب مرا زن اين كه انداخت
و آدم حاال خورد/ سوگند تو بهنام چون تو, نام داد, فريبم تو نام كه گفت پرسيدند,
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را تو نام كسي چون ما, براي خورد قسم او خورديم, را تو نام فريب ما گفتند: ا حو
ن×ا ÖملÇظ بَّن×ا ر گفتند: هم بعد و آوردند را عذر اين اينها ببرد/ نميتواند جهت بدون

/23 آية اعراف, سورة /1

بÇهخطايشان اقÇرار كÇردند, خÇطا كردند, اشتباه فهميدند كه آنوقت بله, ن×ا1/ سÔف ÖÇن ا
و نبخشي تو ا گر باختيم, را مايه كرديم, ظلم كه ما پروردگارا كردند: عرض و  كردند
از و بÇاختهايÇم مÇا ديگÇر نÇدهي بÇعدي سÇرماية ديگÇري مÇايه از و نكني م ترح

زيانكارانيم/
انÇا ق×ال كÔت Öرما Öذا د Ôج Öست ×الأ كعن م م×ا چه? براي كه رسيد خطاب شيطان به ولي

/12 آية اعراف, سورة /2

جواب او نكردي? اطاعت كه كرد وادار را تو چيز چه كردم, امر را تو من ;2 ÔهÖن م Õ Ö� خ
بله, (العياذباهللا)! كردهاي اشتباه ميشود معلوم بودم/ او از بهتر من اينكه براي داد:
است/ خا ك از بهتر خيلي آتش خا ك, از او و آتشم از من اويم; از بهتر من يعني,
و تقصير ل او از آدم آورد/ را عذر اين و كند تصحيح را خودش كار ميخواست او
و بهتر و برگردانيد, باز Gد مجد را او خداوند و رفت و كرد قبول را خودش قصور

كرد/ عنايت او به بيشتر
كلي, و جزÄي موضوعي, هر در انسان اينكه براي است, اشاراتي همه, اينها
هÇيچ بÇچينند, بÇرگ رفÇتند ا حو و آدم اينكه به دارد اخبار بعضي كند/ فكر بايد
براي بچينند, برگ نتوانند اينكه تا شدند بلند مرتب شاخهها سر نداد, اجازه درختي
انجير ولي نكردند/ اطاعت و دانستند خداوند نزد ر مقص را آنها بودند/ ر مقص اينكه
اخبار بعض در ولي نداد او به گل هم خداوند كرد, اينطور انجير چون و پذيرفت,
كه قرارداد طوري را ميوهاش شد, ايجاد او در پناهنده بر ترحم حس چون كه است
بÇاقي كÇه دارد ديگر اخبار كه شود/ خورده همهاش و باشد نداشته پوست ديگر
سختي و گرفتاري حال در كه كسي بر درصورتيكه نكردند/ م ترح هيچيك درختها
پÇياده كÇجا اينكه در هم بعد و كرد/ ترحم انجير ولي كنند م ترح او بر بايد است
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آنجاست/ در او قدم نقش و آمد فرود آنجا به بهشت از صفي آدم كه سيالن جزيره در مشهور كوهي نام /1

ه/ جد در را ديگري و كردند پياده سرانديب1 در را يكي شدند,
سال پنج و پنجاه حدود است نمانده درست يادم رفتيم, حج به كه لي او سفر در
ديوار دو آن طرف دو در كه بودند ساخته قبر به شبيه چيزي آنجا در بود, پيش
يا اتاق همين بهقدر عرضش بهنظرم ولي بودند; ساخته را آنها باريك خيلي كه بود
قدم سي و صد و كنيم, فرض اين قدر دو Âمث بود/ بيشتر اتاق اين عرض از قدري
خÇوب, گÇفتيم: است/ نÇافش جÇاي ايÇنجا كه ميگفتند هم را وسطش بود, قدش
بÇاريكي اين به بلندي اين :Á او ولي بوده بلند اينقدر كه مادر درست, اينهايش
كÇه پÇدري مÇردي, ايÇن, از گذشته و ميشود باريك خيلي اينكه براي نميشود
قÇدم سÇي و صد زنش قد همة آنوقت باشد, فرسخ پنجاه بينالقدمينش بخواهد
و (آدم ايÇنها خالصه ساختهاند! را اين حاال نيست/ متناسب خيلي اين ميشود?!
فهميدند و گفتند ظلمنا" بنا ر" و شدند ملتفت را خود تقصير و قصور و رفتند ا) حو

Õ Ö� خ "انÇا گفت: و ديد را خودش و داشت غرور و نفهميد شيطان كردند/ ظلم  كه
گريه ميپسندد, خدا آنچه ميپسندد, را اين خداوند و گفتند ن×ا" Öملظ بَّن×ا ر" اينها ," ÔهÖن م
انÇانيت و خودخواهي و عÔجب نه خدا/ درگاه در زاري و گريه بله, است/ زاري و

شيطان/ مانند
را پدرش امر كه بود درصدد همواره پيغمبر, دختر عليها, سالماهللا زهرا, فاطمة
خوب, بود/ اينطور و ميكرد درك را او ميل نبود, هم امر كه فرض بر كند, اطاعت
كسي اينكه به نبود محتاج است/ همين درجهاش باال است/ اطاعت درجة ل او اين
و بزرگوارش پدر ميل به و اوست ميل كه ميفهميد نكن, را كار اين كه بگويد او به
پيغمبر, روزي بود/ اطاعت مقام در ل او كه است اين ميكرد/ رفتار شوهرش Gبعد
كاري شايد برگشتند/ فوري و كردند نگاهي آمدند, خانهاش به آله, و عليه صلياهللا
زن ايÇن ولي است; مÇمكن جÇور همه بود, منتظر آنجا يكي بود, عجلهاي بود,
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برگشت, و آمد پدرم كه كرد خيال باشد/ چيزها چنين است ممكن Âمث كه نگفت
با فرقي هيچ ديد كرد, فكر ننشست?! و برگشت زود چنين اين كه بود چه علتش
فالن امروز است/ كرده آويزان پردهاي يك خانهاش در اينكه بهجز نداشته سابق
كÇه كÇرده, آويÇزان خانه در و رسيده پردهاي كجا از و آورده پردهاي يك  كس
كه پيغمبر خدمت فرستاد و پيچيد و كرد باز را پرده فوري است/ نبوده ديروزش
گريه هم و شدند خوشحال هم حضرت, كه است اين بده/ ميخواهي كه هر به را اين
مراقب اينقدر كه دارند فرزندي چنين يك كه خوشحالي از كردند گريه  كردند/
هÇمة بÇا مÇيخورد, دردش بÇه چيز چه كه ميداند اين باوجود است/ امر اطاعت
را فÇرزندانش ايÇن و شÇوهرش آن خوب, اينكه با عباداتش, همة با زندگانيش,
نميخورد او درد به چيزي هيچ كه ميفهمد معذلك ميبيند, را پدرش آن ميبيند,
عÇلي, بÇه است/ كÇرده خÇوف و شوق روي از شب, نصفه در كه گريههايي مگر
را گريهها آن دارم, امانتي كه ميكند عرض دارد/) نكتهاي باز هم (اين الم, عليهالس
گÇير ايÇنجا GاهرÇظ حÇاال كÇن/ دفن من با را شيشه آن كردهام, جمع شيشهاي در
باشند/ كرده دفن او با را شيشهاي كه ندارد روايتي حديثي, خبري, هيچ كه  كردهاند
هÇم سÇنت اهÇل شÇيعهها, ما نهتنها داريم, مسلم ما را اين نميگويد, دروغ هم او
اين نكرد, خطايي جور هيچ نگفت, دروغي عمرش مدت در هرگز او ميگويند:
نيست/ شكي هم اين ميكرد دفن هم علي و ميمرد و ميگفت او ا گر است/ مسلم
آن ميديد/ نظرش در بود كرده هرچه كه است آخر حال آن منظور شد? چه پس
را گريهها آن او پس را/ ظاهرش اين نه ميديد را آن باطن ميديد, كه را  گريههايي
اين خودش وگرنه كردهاند ضبط دلش شيشة در او براي را آنها مالÄكه كه ميديد
عÇبارتي روضهخوانÇي يك است/ خودبيني و خودخواهي اين زيرا نكرد را  كار
فشار را آن و ميگرفت چشمش به دستمالي ميكرد گريه هروقت بله, كه ميگفت
خندهآور بلكه و تعجب باعث هم آن شنيدن ميكرد! شيشه توي را آبش و ميداد
شÇور كÇه هست هÇم گناباد شور كال آب نميخورد, بهدرد اشك اينطور است,
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نÇدامت يÇا زاري و عÇجز روي از و نÇفهمد آنكÇه نÇميخورد/ بÇهدرد اين است,
نيست محتاج و است محفوظ خدا نزد خودش آن كند, گريه خدا پيش شرمساري
در و ميكنند ضبط مالÄكه بلكه كند ضبط شيشه در يا باشد داشته دستمالي آن  كه
در كه هم را شيشههايش دارند, را جورش همه مالÄكه ميبيند/ را آنها Öمرگ موقع
علي رضايت تا اينكه به است اشاره نيز و ميآورند/ است, مرتب و منظم آنجا

است/ ه كلي واليت صاحب او چون نيست مÆثر نباشد,
بÇا ا وÇح و آدم اينها, باوجود كه ميخورد بهدرد كه است حالت آن مقصود
تÇا جدا, اين و جدا آن دوشان, هر كردند, گريه كردند, گردش همدگر از دوري
دوري رنج و دوري از وقتي گفتند/ نا Öملظ بَّنا ر كه رسيدند بههم وقتي رسيدند/ بههم
هرچه كه فهميدند يعني, خواستند خدا از و كردند ظلمشان به اقرار كه شدند فارغ
هيچ نداشتيم/ چيز هيچ ما نميدادي ما به چيزي ا گر كه است خودش مال هست
را هÇمديگر و گÇفتند آنوقت دادهاي/ خÇودت كه هماني مگر نداريم سرمايهاي

شناختند/
عرفات تا ه جد (از طرف اين از هم اين و آمد طرف آن از او كه دارد اخبار در
فÇرسخ البته آنجا, تا فرسخ ê و مكه تا است فرسخ 12 است; فرسخ 1ì Hتقريب
معين هنوز را سالش گفتند/ جوري اين تي مد چند كه است/) كوچك كه است عربي
نشÇان كÇه است انÇدازهاي ايÇن اينقدر! آمد/ هند سرانديب از آدم ولي نكردهاند

چقدر/ زن, كوشش و باشد بايد چقدر مرد كوشش ميدهد
و فÇهميدند درست ديگÇر وقÇتي كÇه گÇفتند نا Öملظ بَّنا ر و كردند گريه اينقدر
و رسÇيدند بÇههم ايÇنجا در HتعاقبÇم خÇودشان, تÇقصير به كردند اقرار و دانستند
"عرفات" هم بيابان اين و ميگويند (شناختن) عرفه" "روز را روز آن و شناختند
, حج در مكه, به ميروند وقتي كه مÆمنين وظيفة آنجا در كه است اين شد/ ناميده
آن پاي بله, دعاست/ براي فقط عرفات به وقوف كنند/ دعا كه است اين عرفات در
آنجÇا در نÇهم روز در روزه كه بخواهند, خدا از و كنند دعا (جبلالرحم¹)  كوه
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روز, آن در كه كند دعا نتواند كه كند پيدا ضعف آنكه براي مگر است مستحب
كه ميشود حرام روزه اين نتواند, هيچ كه بشود طوري ا گر و است مكروه روزه
مناسبت روز اين بايد و است/ دعا آنجا در منظور كه است اينطور عرفات روزة

است/ دعا حال Öمناط گفتيم كه همانطور كه باشد داشته دعا حال با
كÇه است Çالم, ليهماالسÇع عÇلي, بÇن حسÇين از كÇه دعايي كذايي, دعاي اين
آقا, يعني د سي) است سيد معنويش, لقب بزرگوار, آن خود لقب كه همانطوري
است خدايي لقب كه آن مطلق, آقاي نيست, او در نقصي هيچ يعني چه? يعني آقا
علي بن حسين عرفة دعاي در دعاهاست/ سيد هم دعايش همينطور است/) د سي
غسل و رفت آمد بيرون كه كرد چه و كرد چه چادرش در بزرگوار آن كه هست
كرد/ مناجات و ايستاد عرفات كوه پاي رفت برگشت, كه هم كردن غسل از  كرد/
خيال كه نعمتي نه است/ داده خداوند كه را نعمتهايي و كرد ذ كر را حق سپاس ل او
داده گوش اينكه يا داده گوشت داده, برنج داده, آب داده, نان داده, پول Âمث  كنيم
كه ميفهمند حال كه را (ساختمانش شكل چه به و خواصي چه به و جور چه به
به داده چشم گفتهاند), يونان اطبا¾ كه را آنچه نه است درست آن فرمود, او را آنچه
كه داده قرار Âمث شور آب توي را آن كه پيداست خوب بله جور, چه شكل, چه
چÇه چشÇم در هÇمهاش مÇيخوريم, مÇا كÇه غذايÇي همين است/ متناسب اينقدر
در ميكند? پيدا خاصيت چه آبش آنجا در ميشود? جور چه كجا در ميشود?
ميكند, پيدا اثري چه ميشود, خورده كه است آب همين ميشود? جور چه  گوش
نعمتها آن از يكي كه را وجودي نعمتهاي دارد همينطور و ميكند پيدا رنگي چه
نفرستادي, بهدنيا جاهليت زمان در مرا كه كنم شكر چطور ميفرمايد: كه است اين
در روز آن در ا گر بودند, مشرك همه بود, گرفته فرا كفر را جا همه كه زماني در
است نكتهاي همين خوب, هم, Hواقع بودم/ آنها مثل هم من ميشدم پيدا آنها ميان
آنطرف يا تركيه در همسايگانمان ميان در ا گر Âمث خودمان, ما ميفرمايد/  كه
در بÇله, بÇوديم, سÇني و تسÇنن اهÇل ميان در هم ما بوديم شده متولد افغانستان,
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مسÇيحي آنÇها مÇثل هÇم ما ميكرد خلق را ما طرفتر آن Öقدم يك ا گر آنطرف,
و مÇفت پس نداشÇتيم/ خدا به اقرار هم ما كنيم, نگاه را ديگرش طرف ميشديم/

است/ داده ما به مسلم
داده خدا كه را نعمتهايي كنم/ نعمت اين شكر من چطور ميكند: عرض اينجا
چه من و كردهاي چه تو خدايا, بله, را, واقعي نعمتهاي آنوقت ميفرمايد, ذ كر
و او نعمتهاي همة و است سوزنا ك هم Hواقع كه دعا آخر تا بخشيدي, تو و  كردهام

ميشود/ ل متوس و ملتجي خداوند بهدرگاه و ميشمارد را خود وجودي خطاهاي




