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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 الحمد هلل رب العالمین وصلی اهلل علی محمد و علی آله الطاهرین

 

جمله اولي که باید حضوووبر برانرار عرو ،وووبن  انعا هم بیسووود  بلره انله نروبي 
و في کلّ ،وويل له »مرلفار و بروبي ،ووار به حقیقد نتلد بر آر نارن این ا وود که 

نلیل یا انله اي نارن  و به آر که کل جهار خلقد  هر حقیقد و هر امر ثابتي« آیةُ
 نلیل بر اثباتش با،د.

اما حضوووور  حح  ووووبحابه و تعالي کلّ جهار نلیل ا وووود بر وجبن   وحدابیتش  
صوووفاتش  افعالش. البته به ،وووري برر وووي و ناد کامل. انله نروبيم عقل بر مب اي 

هِمي حرتيَ یرت بری نر   ووور ُرِیهِمي آیراتا  ا.»فطر . انله بروبيم آیا  آفااي  فاي اْلآف اقِ ورفاي أ بفُسوووا
نو بُعدي ا د. مسلمابار و کفّار  «  ر ُریهِم»نر « هام»(. این 53)فصلد « ل هُمي أ بيهُ اْلحرحُّ

را که این جمع نلیل بر « آیاتا ا»مبم ار و کفّار  و این ارائه حح  ووووبحابه و تعالي  
ا وود  این آیا  را این حقایح ربابي را  این ا ووتاراق ا وود  و کلّ جهار آیا  حح 

   فقط آی ده معی ي بیسد بلره نر کل آی ده ها چ ار ا د.« ر ُریهِم»بشابه ربببید را 

جز آر که براي کفار که نر عالم ترلیف معابد هسووت د و اصوورار ناربد بر ترآیا آیا  
ها نر عالم ترلیف مرببي به عالم برزخ و عالم ایامد ا وووود. این «  وووور ُریهِم»ربابي 

ُسهُمي ظُْلمًا ورعُلُبًّا»ابرار مي ک  د  ت یيق   ْتهرا أبفُ ( ولرن نر روز 14)بمل « ورجرحردُوا بِهرا ورا ي
«.  ووو ریهم»واپسوووین که آشاز  زبدبي برزخي ا ووود و بعد  زبدبي ایامد ا ووود 
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رُكر اْلیربيمر حردایدٌ » ص  صرهاي عقالبي ب22)ق « ف بر ر مب اي فطر  ( حدید تیزبین ا د. ب
ها و بر مب اي احسوووا وووا  و ح  ها و بر مب اي نرا ها  این بصووور ها امرار نیدر 
صر ا تفانه را تاي نیدر ها را بمي ک  د.  ضي ها از این ب حقایح را ناربد  م تها بع
بعضووي ا ووتفانه را ووتا و مسووتقیم نیدر ها را بر بُعد ترامل مراحل ایمار ناربد  که 

 ای ها مبفح هست د.

رن بروه نیگري هم هست د که با بصرها إبصار بمي ک  د  با چشم هاي عقالبي و ول
فطري بمي بگربد  مگر ،ووهباتشووار را  مگر ،وویط د ها و ابحرافاتشووار را. این چشووم 
سبد به بگر   هاي بگربده خدانان را بر هم مي زب د و باز مي ک  د  بر هم مي زب د ب

و تیز مي ک  د و نایح مي ک  د  نر ابعان  حقایح و بگر  آیا  ربابي  باز مي ک  د
که مستقبل ا د و مستقبل بزنیک ا د  این «   ریهم»حیبابي و ،یطابي و نبیبی. 

 مستقبل بزنیک ناراي ابعاني ا دم

بعد بخسد از براي کافرار این ا د که احیابًا همین کافرار  مقصرار و معابدار  ابل 
،ببد. ن ته از مربشار تحبل مي یاب د و آیا  رب ر ا نر د مي بگربد و مؤمن مي 

برای «   ریهم»نوم کسابي هست د که مانام العمر رؤید آیا  رب را عن ع انٍ بداربد. 
این ها نر برزخ ا د. به طبر مختصر  به طبر برزخي و میابگین  و نر ایامد ا د به 

 طبر مفصل. این ابعان مرببي به کافرار ا د.

؛ البته این آیه نر بُعد کفار ذکر ،ده ا د اما ابحصار به «  ریهم»و بسبد به مبم ار 
کفار بدارن. مبم ار  هر ادر و هر چ د آیا  حح را بگریسووووته ابد این بگر   بگر  
متباف بیسد  بلره به کاو  آر ها و کب،ش آر ها و ع اید هاي متداوم ربابي ارائه 

،بن. هر ادر ادم نر آیا  بر آر ها روز به روز هر زمار برعد از زمابي ابل  ضافه مي  ا
راه معرفد فراتر بهانه ،ووبن  خدا ن ووتگیري بیشووتري مي ک د. پ  این ارائه آیا  نر 

نو بُعد ا وودم بُعد کفار نر نو جهد یا  ووه جهد. یک جهد نر نبیا برای «  وو ریهم»
بعضوووی از کفار و نو جهد نر برزخ و ایامد براي کل معابدین که با حالد ع ان مي 

و بسبد به مبم ار از حالد ایمار هر ابدازه طبل برشد چبر مامبر هست د که میربد. 
مشووابل کب،ووش و کاو  با،وو د نر بگر  مسووتقیم و صووحیر به آیا  رب العالمین 

هِم» سا ،امل «  ر ُرِیهِمي آیراتا  ا فاي اْلآف اقِ ورفاي أ بفُ نر برور و نر نرور. ارائه آیا  ربابي 
 شیر مبم ار نر نروبشار و نر بروبشار. کل مرلفار ا د از مبم ار و

حات  از جمله ارائه هاي ربابي  ارائه ارآبي ا د. چبر یا ارائه وحیابی و ارآبي ا د 
براي کسابي که «  روووو»که خلبن نارن  نر د ا د تبلبر نارن و ترامل نارن به ع بار 

ارآبي که ارائه نانه ،ده  این آیا «  ر ُرِیهِمي آیراتا  ا»کب،ش و کاو  ناربد. ب ابرین این 
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ا ووود بر مب اي باتترین و کاملترین و آخرین وحي  یک مرحله بیسووود  هر ادر ناد 
بیشووتر ،ووبن  هر ادر برر ووي و کب،ووش و کاو  و نوربگري بیشووتر ،ووبن نر آیا  

 رو به تزاید ا د.«   ریهم»مقد ا  ارآر  این 

مراورا ا  اُلِ »و از جمله آیا   آیا  خلقد ا د. بگر  نر خلقد  س  ابظُرُوْا مراذ ا فاي ال
( هر ادر فراتر با کیهار 101)یبب  « وراألَريوِ ورمرا تُْا ِي اآلیرا ُ ورال ُّآُرُ عرن ا بيمٍ تي یُؤيما ُبرر

سربپ ها  با رفتن هاي از بزنیک  هر ادر به آیا   سربپ ها  با تل پیماها  با اک  تل
بگر  بیشووتري برنن هم این مبرن مومبرید  و آفریدبار آ وومابي و زمی ي پرورنبار 

پ  بخسد آیا  معصبمابه ارآبي «.  ر ُرِیهِمي آیراتا  ا فاي اْلآف اق»ا د و هم تزاید ا د 
ا د  بعدًا آیا  کُببي ا د. آیا  کببي یا نروبي ا د و یا بروبي. آیا  نروبي که 

روم و آیه اعراف ثابیًا  30عقل ا وووود بر مب اي فطر  و ما بر مب اي نو آیه  اوته آیه 
 فرو خباهیم کرن.

قل  علم   بد  تع یا مل  را ادر هم علم ت یا  بروبي حح  هر  یا  بروبي. نر آ ولي آ
کب،وش  ناد  برر وي  هر ادر زیانتر ،وبن و هر ادر فراتر رون  ارائه ربابي بسوبد به 
اثبا  مرببي نر اصوووول وجبن   نر وحدابیتش  نر ا وووومائش و نر افعالش زیانتر 

اهد ببن. از جمله آیا  ارآبي که هیچ به آر تبجه بشووده ا وود و به طبر عاني و خب
ييل  »زونبآر و بظري ظاهري از او بآ،ووته ابد  آیه  ووبره ذاریا  ا وود  ورمان كُلِّ ،وو 

 «خ ل ْق  ا ز ويجریينِ ل عرليكُمي ت آ كيرُور

ه خدا زوجین  ووؤالم تآکرور چراچ چه چیز را باید متآکر بشووبیمچ آیا از کلّ ،وويل ک
إبِّي ل كُم »تآکر اهلل  تآکر فرار الی اهلل  « ف فارُّوا إِل َ الليه»خلح کرن مبجا تآکر چیسدچ 

(. این بآیر ما را از خبنمار و از خبني هایمار فرار نانه 50)ذاریا  « مِّْ هُ ب آایرٌ مُّبِینٌ
ر خلقد  و ورال ا وود به  ووبي اهلل. چرا فرارچ ابر کسووابي ارار نا،ووته با،وو د نر جها

جهار خلقد را ب گربد  این ها یا مقصر هست د و یا معابد. اما مرلف بر مب اي عقل و 
فطر  و بر مب اي تزاید و ترامل علم  هر ادر بسووووبد به مخلباا  عالم بظر ک د  فقر 

 این مخلباا  برایش رو،ن تر ا د.

کم زاویه فقر مطلح؛ اصوووبته ما نو زاویه وجبنی ناریم. زاویه  وووبمی وجبن بدارن. ی
 نوم زاویه ش اي مطلح.

ما هیچ مبجبني بداریم که فقر و ش ایش مخلبي با،ووود. عالم امرار کاله فقر ابد و به 
«.  ،يل هب الفقیر»فقیر. نیروز عرو کرنم. مع ي حرفی هست د  فقر هست د به فقیر. به 

ا ابر شیر ببا،د و این ا د که این ،يل بیازي به شیر نارن  ام« ،يل هب الفقیر»مع ي 
یا این شیر بیاز  را برآورنه بر د این ،وووويل نر حال فقر مي مابد. اما ابر آر نیگری 
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به او کمک ک د این فقر  تبدیل به ش ایي مي ،ووووبن. اما کل مبجبنا  جهار یري 
 ،ار این طبر بیسد  همه فقر محض هست د و خدا ش ای محض ا د.

ل از وجبن ا وود. ابل از وجبن فقیر ا وود  فقر محض یا نر حالد وجبن ا وود  یا اب
فقر براي ایجان ا ووود. بعد از وجبن فقیر ا ووود فقر براي ا وووتمرار وجبن و ا وووتمرار 
کمات  وجبن ا وود؛ که ابر آبي کمتر از آبي نر بقطه اوتي زمابي که کمترین بقطه 

بن زمار ا وود  خدا  وولا ک د تبجه ا ووتمرار وجبني مبجبنا  را  کاله ماب د ابل باب
 خباه د ببن.

ما راجع به زوجین اوته مقداري صووووحبد ناریم  بعد نر این آیه فرر ک یم. نر کتاب 
بحث مفصوول کرنه ایم و نر تفسوویر هم چ د صووفحه راجع به آر بحث کرنه « حبار»

ایم. حات  زوجین  زوج یع ي چهچ زوج یع ي جفد. آیا جفد عربي ا وووود یا جفد 
صاله زوج نر ارآر و نر سد  بلره اث ین نو ا د.  فار يچ ا لاد عربي به مع ي نو بی

زوج جفد ا د  و جفد یک ا د. یک مبجبن که مشابه نا،ته با،د  این یک  زوج 
ا وود  آر یک  هم زوج ا وود  و نوتایی زوجار هسووت د. این طبر بیسوود که زوج به 
مع ي نو با،وود  بخیر. زوج یک ا وود. یک  با صووفد همسووار نا،ووتن. ابر مبجبني 

هربز همسوووابي بدارن کاله  به نر نرور  به نر برور  به بزنیک  به نور  که این  واحد 
 مبجبن م حصرًا اهلل  بحابه و تعالي ا د  این زوج بیسد  به زوجین ا د و به زوج.

کلید ا،یال « کلّ ،يل »این «. من کل ،يل»زوجین و زوج م حصر ا د به مخلباا  
چه باپیدا  چه روح  چه جسووم  چه بیرو  چه را چه روحابي  چه جسوومابي  چه پیدا  

از جمله انله اي ا د بر خالف « خلق ا»ابه جاذبه  همه ا،یال را ،امل ا د. و این 
فال فه که مي ببی دم عالم خلح ناریم و عالم امر ناریم  روح از عالم امر ا د و مانه 

 «.من کل ،يل»و مانیا  از عالم خلح هست د. بخیر! 

د یا ،ي بیسدچ ابر ت،يل ا د این  خن بیز ت،يل ا د. و ابر آیا روح ،يل ا 
سم  شتر ا د یا ج ،بی سار مباعید وجبنی ا ،يلْتر ا د  روح اب ،يل ا د بلره 
ابسوووارچ روح بباتي یا ببا چ روح حیبار یا حیبارچ ب ابرین ،ووويلتر ا ووود. روی این 

صل  صار مانیا  ا د  پ  کل ارواح هم م«خلق ا»ا ست د.   ابر خلح نر ابح انید ه
اج ه  ارواح  فر،تگار  عقل  آر چه باپیدا د چه حّساس با،د و چه حساس ببا،د 

 ،يل ا د.

حات  زوجین  زوجین نو چیز ا وود  زوج یک چیز ا وود. ابر کسووی بگبید زوج  این 
یک فرن ا د بسبد به فرن نیگر؛ یع ي فرني همسار  زوج ا د. مثالهم مرن زوج ا د  

  زوجتها «ورخ ل حر ماْ هرا ز ويجرهرا»ر زوج ا د. مثالهم نر آیه  بره بسال زر هم به تعبیر ارآ
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سد. این زوجه به تعبیر فار ي  نر تعبیر عربی زوج ا د  جفد ا د. چبر جفد  بی
ورخ ل حر »ببنر لفظش مآکر ا وود. مع ایش هم مآکر ا وود  چبر مشووابه ا وود. ب ابرین 

را را ز ويجره يآاي خ ل ق كُم مِّن بيْف ٍ وراحادرةٍ هب»احده یع ي خدا از این بف  و« ماْ ه این « ال
زوجتها بیسد. « خ ل حر ماْ هرا ز ويجرهرا»بف  واحده  ابسار اول از بسل آخرین ا د. بعد 

شابه  سد  بلره زوج م سار اول که مرن ا د جفتش را آفرید  پ  زوج نو بی از این اب
مشابه نیگري ا د  طبعًا نیگري ا د. زوجین نو مشابه ا د. ابر نو مبجبنبد یري 

 مشابه او ا د  پ  زوج ا د.

و اما ابر از یک مبجبن ما صحبد می ک یم که این مبجبن مشابه نارن  این یک  زوج 
شابه ا د. یري مشابه  ا د. آر یري هم زوج ا د. نو تا زوجار هست د. چبر نو ت

ولي نوتایي نو نیگري ا د  یک زوج ا د. نومي مشابه اولي ا د یک زوج ا د  
شابه ا د. و این زوجید به  سد زوج م ست دم زوجین اث ین. پ  زوج نو تا بی زوج ه

 مع اي ترکیا کلي نر کل مبجبنا  جهار ا د.

،ریف  ه تعبیر نارن از زوجم یري زوج  یري زوجین  یري ازواج. زوج و  حات  ارآر 
ازواج. مثالهم نر  بره زوجین و ازواجم یک مشابه زوج  نو مشابه زوجین  چ د مشابه 

هِمي ورمام ا »یا ووووین  و ريوُ ورماني أبفُسووووا ِدُ اْل را مام ا تُ ب و ْزوراجر كُليه يآاي خ ل حر اْل بيحرارر ال  ووووُ
صافا  « ل ایرعيل مُبر ُشرُوا اليآاینر ظ ل مُبا ورأْزوراجرهُمي ورمرا ك ابُبا یرعيبُدُورر مان »یا نر  بره  اُحي

ررايا اْلجرحایمنُورا الليها ف اهيدُ صا شبن و همه ا  « وهُمي إل َ  براي این که مطلا رایح تر ب
عمیح ببا،د و خسته بشبیم یک جمله عرو مي ک م این جا. بظرم هسد که مرحبم 

،ابي آید اهلل بزرببار  برایشار از مشرکار یک بامه « رضبار اهلل تعالي علیه»آااي کا
صافا   22له  ؤال نر آیه اي آمد. نر این بامه  باتتي ببن. از جم ُشرُوا  » بره  اُحي
کسابي که « اليآاینر ظ ل مُبا» ؤال این ببن که « اليآاینر ظ ل مُبا ورأْزوراجرهُمي ورمرا ك ابُبا یرعيبُدُور

ظالم هسووت د اهل جه م هسووت د  ازواج چراره ابدچ ابر کسووي ،ووبهر  ظالم ا وود و 
ن مراحل ظلم و کفر  ولرن آ وویه ب د خبن  عانل  مثل زر فرعبر. فرعبر نر بدتری

فرعبر را ،ووامل ا وود یا بهچ « اليآاینر ظ ل مُبا»مزاحم  نر باتترین مراتا ایمار ببن. آیا 
ُشرُوا اليآاینر ظ ل مُبا ورأْزوراجرهُم»بله.    پ  همار بببه که فرعبر جه مي ا د آ یه «اُحي

یه ب د مزاحم  نر حدّ مریم ب د ب د مزاحم هم باید جه مي با،وود. و حال آبره  آ وو
 ا د به طبري نر حد مریم ا د که ابل از مریم نر ارآر ذکر ،ده.

ابر مرني ظالمي ا وود و زبش شیر ظالم ا وود  ابر زر ظالمي « اليآاینر ظ ل مُبا»ب ابرین 
،بهر  ، دچ پا خم ازواجهم به مع ي  ،بهر  شیر ظالم  چرا هرنو جه می با ا د و 

 مي ها نو بُعد هسوووت د یک بُعد اصووویل  یک بُعد تابع. باه و زبار بیسووود. چبر جه
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ا وووود  ازواجهم هم فرعببیار « اليآاینر ظ ل مُبا من»فرعبر ا وووود باه فرعببیار. فرعبر 
هست د. پ  زوج یع ی مشابه. مشابه یا ذاتي ا د  یا صفاتي ا د  یا ،الي ا د  یا 

یک ا وود. اصوواله خبن مانه نروبي ا وود  یا بروبي ا وود  بروبي نور ا وود  بروبي بزن
 زوج ا د. چبر حداال نو مشابه با یردیگر مانه اولین را تشریل مي نهد.

 ] ؤالم [

بله  همین طبر ا ووود. پ  زوج یع ي ارین. م تها ارین یا نر ایمار ا ووود  یا نر کفر 
شابهد وجبني  یا مماثلد ازنواجی ا د. پ   ،الي ا د  م شابهد  ا د  یا نر م

ج به زر یا مرن  همسر زر  همسر ،بهر  ابحصار زوج ببنر بیسد. ابحصار بدارن زو
نر همه چیز ازواج ا د نروبي و بروبي. ما ای طبر « ُ بيحرارر اليآاي خ ل حر اْلوْزوراجر كُليهرا»

ُشرُوا اليآاینر ظ ل مُبا ورأْزوراجرهُم»جباب نانیم که  کسابي که پایه بآار ظلم هست د و « اُحي
 بهابشار  اتباعشار و از این ابیل.امثالشار  مشا

بيحرارر اليآاي خ ل حر اْلوْزوراجر كُليهرا مام ا تُ بِدُ اْلوريوُ ورماني »حات  نر آیه  وووبره یا وووین   وووُ
هِمي ورمام ا ل ا یرعيل مُبر سا   آیا ما کل ازواج را ذاتًا مي ، ا یمچ صفاتًا مي ، ا یم. از «أبفُ

ب ًا مي ،وووو ا وووویم  ولرن آیا ذوا  کل ازواج را مي بظر حرکا  و فعالید ها احیا
بيحرارر اليآاي خ ل حر »،وو ا وویمچ خیر.  ووه اسووم کرنه ا وود این جا. نر این  ووه اسووم   ووُ

ا وود  نرختار « ت بد اترو»  کبه «ما ت بد اترو« »اْلو ْزوراجر كُليهرا مام ا تُ بِدُ اْلو ريو
ا وود  « ت بد اترو»ابسووار  ا وود « ت بد اترو»ا وود  حیبابا  « ت بد اترو»

ارار نانه و « ت ا اترو»ا ووود. م تها همه را یرسوووار نر مما « ت بد اترو»ج یار 
ذکر ابسووار  ذکر خاب بر آبها وود. چبر ابسووار ا،وورف مبجبنا  ا وود و مخاطا 

ُ بيحرارر اليآاي خ ل حر  »اصلي نر ارآر هم ابسار ا د از این جهد  ه بُعدی ذکر کرنهم 
 چه جماناتش  چه بباتاتش  چه حیباباتش.« مام ا تُ بِدُ اْلوريو»یکم  «اجر كُليهرااْلو ْزور

هِم»نوم  سا سار ا د. ابر « ورماني أ بفُ سهم یا کل مرلفار ا د یا محبر ترلیف که اب أبف
محبرید ترلیف ابسار ا د این عدم ذکر ج یار و حتي فر،تگار نلیل بر این بیسد 

مالئره ،ووویل « ومن کل ،ووويل خلق ا زوجین»راي این که که این ها ازواج بیسوووت د ب
هست د  روح ،يل ا د  ابسار ،ي ا د  جن هم ،ي ا د. ابسار از لحاظ این که 
ضًا  این ا د که به طبر  ،وبي کاله  و از بظر فعلي بع ،رف مبجبنا  ا د از بظر  ا

 خاب ابسار آمده.

سدچ اب« تیعلمبر«. »ورمام ا ل ا یرعيل مُبر» هم  این ا د که ازواجي که « تیعلمبر»ر چی
ببنه با،ووود. پ  « مما لن تعلمبا»مجهبل ببنه ا ووود نر زمار بزول آیه  آبباد باید 

یع ی به طبر مستمار تا پایار  بخباهید نابسد. پ  ازواجي هسد که « مما ت تعلمبر»
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شر  نر عقل و علم  نر کب،ش و کاو   که ذرا  اتمي  شر  تراي  ریع ب ن د علم ب
بد  یان اتم را مي تبا را  الرتروبي را  پروتببي را  ببتروبي را  پبزیتببي را و اجزاي ز

؛ «مما تیعلمبر»ببی د و بدابد  ولرن بعضوووي از ازواج و بعضوووي از آر ها هسوووتن که 
اصووواله ممرن بیسووود. چراچ براي این که علم به ملرب  مانه  علم به زوجید اصووولي 

که مانة المبان ا وووود  مرکّا ا وووود  حالد ت ررکُّا   مانه  که مانه نر ادم آشازی ش 
وااعید ترکُّا  کیفید ترکّا  مانة المبان را هیچ ک  بمي نابد. پیامبر هم بمي نابد. 
ساوي ا د با  صد م صد نر  ساوي ا د با ادر . علم  صد م صد نر  ستن  چبر ناب

بخشي از  ادر   پ  بخشي را از نور مي بی د  که ما تفررا  زیان نر  ي چهل  ال
 آر را از نور با ذره بین عقل و علم مي بگریم.

خبب  ب ابرین  وووورجمع مطلام ارآر یا زوج نارن  یا زوجین نارن  یا ازواج. حات آیا 
زوج کلید نارنچ بله. ازواج کلید نارنچ بله. زوجین کلید نارنچ بله. هیچ مبجبني 

ي ن د کم بظیر مانّه  بظیر بداریم که زوج ببا،د یع ي بظیر بدا،ته با،د. هر مبجبن
ست د  مانه با  شابه ذاتي ه شابهار هر فرنی از مبجبنا   یا م مانّی نارن. بظیرها و م
مانه  ماني با ماني  مشووابه نروبي  مشووابه بروبي. یا مشووابه بروبي هسووت د نر اصوول 
 مانه و مانی ببنر  یا مشابه بروبي هست د نر کیفید  نر حالد  نر وصف  نر ،ال.

پ  کل جهار چبر مشووابه یردیگربد  ب ابرین همه زوج هسووت د  همه ازواج هسووت د. 
ازواج هسووت د چبر تعدان زیان ناربد  زوج هسووت د بسووبد به هر فرني. هر فرني زوج 
نارن  نروبي  بروبي. مجمبعه ازواج هسووت د ولي زوجین چیسوودچ زوج معلبم  ازواج 

به ناربد. ازواج مشووووابهاتي بین ذوا  معلبم. زوجم هر فرني از افران مبجبنا  مشووووا
مبجبنا  هسد چه مشابه ذاتي  چه صفاتي  چه ،الي  ولرن زوجین چیسدچ حد 
االّ کیار مانه و مانی زوجین ا د. یا زوجین فیزیري  یا زوجین ه د ي  یا هر نو. 

چبر ا،ووویال مراحل نارن. ،ووويل مانه بخسوووتین  ،ووويل مانه بعدي « و من کلّ ،وووي»
،ويل مانه بعدي هفد آ ومار  ،ويل مانه بعدي ابجم  ،ويل مبان   وماوا  ارضوین 

 بعدي خالیح.

ب ابرین نر این تسلسل وجبني خالیح  مبدأ بخستی ش مانه اولیه ا د  که مانه اولیه 
،ي» ،يل ا د  عرو کرنه ایم اباله. من «خُلاق د ت من  ،يل ا د  به من ت   به من 

مي که خدا مانه اولیه را آفرید. آر ،وويل بیسوود چبر ،وویدی وجبن بدا،ووته آر ه گا
مباع چووه ببنچ خوودا خبن  ببن. خوودا از نرور ذا  برور بوودانه  بیرور ذا  هم 
مبجبني نیگر وجبن بدا،ووووته که از آر مبجبن مانه اولیه را بیافری د. ب ابرین خلقد 
،يل از آر نر د  سد که  ،يل خبن  چی ،يل شلط ا د  ت  المانة اتولیة  من ت 
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هر ،وویدي  ،وویدي نر وود بمي ،ووبن  چه بر وود به از ت ،وویل. نر این مثلث ،ووبنچ از 
،یدي نرور ذا   که  ،ته ا د. به  ،یدي وجبن بدا ت،يل م عدم ا د. از من ،يلچ 

خُلاق د ت »ا وود. و به ،وویدي بیرور ذا  که چیزي هربز جز خدا بببنه. پ  « لم یلد»
 .خالحٌ و مخلبق. نیگر مخلبقٌ ما ه بداریم«. من ،يل

مخلبقٌ ما ه چه ضوووومیر مان به وجبنی بربرنن  چه به عدمي بربرنن. عدم که جاي 
 «خلقد تمن ،يل»خبن  را نارن  وجبن هم که عرو ،د. ب ابرین مانه اولیه 

،امل آر هسد یا بهچ بله. آیا ،يل ات،یال  ،یدي که خداوبد « من کل ،يل»حات  آیا 
ر  و زمین و زمی یار را از آر آفرید ،وويل ا،وویال بعدي جهار را از آ وومار و آ وومابیا

بیسدچ پدر  ک   ا د و پدر  ک   بیسد! آر کسي که وتن  نانه ا د  آر کسي 
که والد ا وود  ک   تر ا وود  مقدم ا وود. ب ابرین ،وويل ات،وویال نر عالم مانه  که بام 

 مانه اولیه ا د. م تها براي پیدا کرنر« خلقد تمن ،يل»بخستین وجبني ا د که 
مانه اولیه هر ادر کب،وووش ک یم  کاو  ک یم  مي نابیم هسووود  بمي نابیم چیسووود. 
بالتشبیه  خدا مي نابیم با انله اطعیه  فطریه و عقلیه  و آیا  آفاای و ابفسی  هسد 
اما بمي نابیم چیسوود. نر مبجبنا  هم ما مي نابیم که مانه اولیه هسوود  برای این 

لم بیسوود. باتخره این عالم یک عالم بخسوود نارن  که ابر مانه اولیه ببا،وود اصوواله عا
این عالم بخسوووود که اباله هیچ عالم بببه ا وووود فقط خدا ببنه  این مانه اولیه اطعًا 
هسووود به انله  ولیرن چیسووودچ بمي تبابیم بدابیم. هر ادر بشووور کاو  ک د  هر ادر 

عالي علمي ک د  همه ابیشووووتین برنبد  همه بز ربار علم تراي علمي ک د  هر ادر ت
فیزیک و شیر فیزیک برنبد  بمي تباب د مانه اولیه را نریاب د که چیسوووود. بلره مانه 
بعدی را مي بی یم  ما مبان را مي بی یم  مي ، بیم  لم  مي ک یم  مبان بعدي  ولیرن 
حقیقد ،وووار چیسووودچ آیا حقیقد اولیه کاشآ می نابیم چیهچ کاشآ را مي بی یم. آیا 

یسدچ به. ولیرن ما به حقیقد فعلي ا  را مي نابیم  به حقیقد حقیقد اولیه مبان چ
 اولیه ا  که مانه بخستین با،د.

،يل»ب ابرین  سدچ مان تبعیض ا د. تبعیضِ ا تاراای « و من کل  مان نر این جا چی
 ا د. یع ي هیچ ،يل از ا،یال بیسد  مگر آر که از او زوجین آفریدیم.

بان نیگر ا د. تمام زوجین ا د. حد اال مانه  حات ازِ اول چیسدچ از های بعدی م
نو ببنر ا وووود. مانه فرنه بداریم  مانه فرن به این مع ا وووود که  مانه اي که جزل 
تیتجزّی ا ووود. علمای مانه می ببی د که مانه بربشووود می ک د به مانه آشازین که 

 رن یا بدارنچجزل تیتجزّی ا د. ما  ؤال مي ک یم. آیا جزل تیتجزّی ماني  اجزایي نا



9 

 

این جزئي که مي ببیید تیتجزّی  جزل فرن که المانة الفرن ا د  و مانة المبان ا د  
سد. مانّه ترکّا  ستین ا د  این اجزا نارن یا بدارنچ ابر اجزا بدارن مانه بی و مانه بخ
ه د ووي و فیزیري حداال از نو بُعد نارن. یا نو بُعد ه د ووي یا بُعد فیزیري. چه مانه 

و چه ماني با،د. ابر بُعد ه د ي را کاله برنارید از مانه و ماني  بُعدهای نیگر  با،د
را برناریم  اصاله معدوم ا د. اعدام ،ده. وجبن مانه و ماني مستلزم ا د با ترکُّا. 
م تها اجزال را که ما بمي نابیم بدابستن حقیقد اجزال نلیل بر بببنر بیسد. براي این 

  مانه بخسووتین جهار  که مبدال آفری ش جهار و جهابیار ا وود  که ابر این مانه فرنه
ابر این مانه  مانه فرنه ا ووود  فرن حقیقي که اجزا بدارن  این فرن حقیقي که اصووواله 

تا آخر « ال هب اهلل احد...»ناراي اجزا بیسد  این مانه و ماني بیسد  این خدا ا د. 
  بره.

ین زوجینِ نر بُعد مانه بخستین ا د ا« ومن کل ،یل خلق ا زوجین»روی این اصل 
که  نو بُعد نارن.  ووه بُعد بیسوود  و یک بُعد بیسوود. برای ای ره ابر  مرکّا ببا،وود ولب 

 ترکّا ن دا کمِ زوجین ابر ببا،د  نر آر صبر  مانه بیسد.

خلق ا مجرنا  راچ مجرن خالح ا د. مجرن مطلح « من کلّ ،یل خلق ا»مجرنا . آیا 
سد. نر  سیر مخلبق بی ،تم نر تف شتر فرر ک ید  آر چه را که بب این مقداري آاایار بی

هم که ای جا بداریم  تبجه ک ید  من هم باز ناد « حبار»مراجعه بفرمایید  و نر کتاب 
مي ک م  باز بیشتر. این که کمتر ،د واد بحث امروز ما ولي بحث بسیار بسیار عمیح 

 ا د و باید روي آر فرر ک یم.

 م و رحمة اهلل و برکاتهوالسالم علیر

 ] ؤالم مان که نر آیه هسد پ  همه چیز را ،امل بمی ،بن[

نارن. ببی ید مثاله مبجبناتی که ازواج هسووت د. « مان»  هر چیز نر عالم «من کل ،وويل»
مانه اولیه ا  ا وود. کل ،وويل   زوجین بیسوود  کل ،وويل   ازواج « مان»هزارار ازواج  

ارن  ب ابرین مشابه نویی  من کلّ ،يل  مطلا خیلي ا د. کل ،يل  مشابها  زیان ن
عمیح ا وووود  یع ی از هر مبجبنی از مبجبنا  عالم  چه هزارار  چه صوووودها  چه 

یع ی مانه اولیه ا  را نر بظر بگیریم « من زوجین»ملیببها  مشوووابه نا،وووته با،ووو د  
ین ازواج هسوود  زوج هسوود  ا«  ووبحار الآی خلح اتزواج کلها»زوجین ا وود. بله 

  کل مبجبنا  عالم  ازواج «ازواج کلها»زوج هم فرن بیسوووود  زوج مشووووابه ا وووود. 
از کل مبجبنا  جهار چه مانه « مان کل ،وووويل»هسووووت د. ما زوجِ فرن بداریم  بلره 

اولیه با،وود  چه مبان بعدی  زوجین نارن. خبن مانه اولیه زوجین اصوولي ا  ا وود  
 بجبنا  جهار زوجین هست د.مبان بعدي زوجین اصلي ا  ا د  پ  اصل کل م
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 ]پ  اولین چیزی که خلح ،ده زوج ببنه[

بله این بحث بعدی ا وود. اولین مانه که خلح ،ووده حات آیا این زوجین امرار نارن 
من کل »مسووتقل با،وو دچ یا فقر محض هسووت دچ که این بحث بعدی ا وود. حات  پ  

چبر کلّ ،یل ازواج نروغ ا د  « کل ،يل خلق ا زوجین»  «کل ،يل»بفرمبن « ،يل
 ا د. ازواج نروبی ا د. ازواج بیروبی ا د.

پ  االّ ترکُّا نو بعدی ا وود. بیشووتر  هزارها  ملیببها  پ  االّ کائ ا  که زوجین 
صل ترکّا ذاتي ا د  ا د  مرکا ا د. و خبنا ترکُّا که بحث خباهیم کرن  خبنا ا

ن مانه  وجبن زوجین یع ی مانه م های ترکّا معدوم ا وووود. پ  ادم بخسووووتین وجب
ا وووود. یک فرن ت ها وجبن بدارن. نو فرن با هم مبجبن مي ،ووووببد  و با هم مع ا می 
،وووببد. و جباب آر حرف که می ببی د جزل تیتجزی؛ می ببییم که تیتجزّی نو بُعد 
نارن. یکم یع ي هیچ ادرتي بمی تبابد آر را تجزیه ک د. آر جزل بخسووووتین مانه که 

هیچ ادرتي شیر الهي بمی تبابد آر را تجزیه ا  ک د  بله اله همار  مانة المبان ا د 
طبر که وجبن نانه ا وود  همابطبر هم تجزیه می ک د. م تهي تجزیه زوجین مسوواوي 
ا وود با ابعدام. کما ای ره ایجان زوجین با هم ا وود  تجزیه هم با هم ا وود. ایجان با 

 بظر از ا تمرار وجبن. و اعدام با هم ا د یع ي صرف« ت من ،يل»هم هسد 

صاله. نر ارآر  ابقه  سیار مهم ا د و  ابقه هم بدارن ا سیار عمیح ا د و ب بحث ب
 نارن ولی نر بین ما  ابقه بدارن و باید بحث ک یم ار ،ال اهلل.

 


