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مَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ هُ عَلَی مُحَ وَ صَلَّی اللَّ  ينَالَمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَ»

 «.الطَّاهِرِینَ

 

 وَ هُمْذُرِّیَّو َ ظُهُوورِهِمْ مِنْ آدَمَ بَني مِنْ رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ« »الرَّجِيمِ الشَّيْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ أَعُوذُ»

 هوذا عَونْ كُنَّا إِنَّا اْلقِيامَةِ یَوْمَ تَقُولُوا أَنْ شَهِدْنا بَلى قالُوا بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ أَْنفُسِهِمْ عَلى أَْشهَدَهُمْ

 فَعَولَ بِموا افَ ُهْلِكُنو أَ بَعْودِهِمْ مِونْ ذُرِّیَّوةً كُنَّا وَ قَبْلُ مِنْ آباؤُنا أَْشرَكَ إِنَّما تَقُولُوا أَوْ*  غافِلينَ

م فوٌّ  عليهوا بوه  ح ویدر صورتی کوه موا در موعووعاخ مف لویه فيهوا و یوا  1«.اْلمُبْطِلُونَ

روایاخ مرویه نظر کنيم و یا به اقوال نظر کنيم، یا موجب تناقض در فکور و تاوادد در نظور 

 اموااگر روایاخ و اقوالی هم بوه وحودخ دتلوت بور مطلبوی دتلوت کننود،  ح یاست و یا 

 لت قرآنی باشد، این گمراهی است.ی قرآنی نداش ه باشد و یا بر خالف دتمبنا

و  افکوارافکار در برابر سه علع هسو يم  یوض عولع ه نظر و در هندس مثلثپس ما در 

یوا بودون ترجيحواخ، بور حسوب  حجتروایاخ م ناقاه و م عددده که با ترجيحاتی بدون 

يد است، دچار تاواد و تنواقض و مونجالب لها تقآنه کثرخ و یا اکثریت که نوعًا و یا هم

تر که وحدخ روایاخ و وحودخ اقووال بور مطلبوی باشود، شویم. و یا تقریبًا نزدیضآراء می

مانند بعای از قاایا که مح اج به ذکر نيست، درست است که وحدخ دتل ی روایواخ و 

ق وی بوه قورآن و اموااحيانًا بين کل فرق اسوالمی،  ح یانظار در فالن مطلب وجود دارد، 

نظر کنيم، بر خالف نص و یا ظاهر قرآن است. این هوم عولع دوم غلوض. عولع سووم ایون 

در  ح ویکه تاادد و تناقض روایواخ و اقووال اسوت و  اولعد عد، هم بُاست که در هر دو بُ

بعد دوم نيز، که وحدخ روایاخ و اقوال است که بسيار هم کوم اسوت، موا محوور را عولع 
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 نوصقرآن شریی است، قرار بودهيم، یوا ظواهر کوه کوالنتص اسوت و یوا سوم که موافقت با 

 قرآن. 

و روی این محور سوم که علع سوم در اسالمياخ است، ما ملجأ و مرجعی جوز خوود 

تا به چواه نفوت  بيش رهایی را نبش کند، کيلوم رها و قرآن نداریم. اگر کسی نادانس ه زمين

کار خود را به هدر انداخ ه اسوت، گرچوه نوبش  وخود را ، فکر خود را دست بيابد، او عمر

اگر مهندس دانای عميٌّ نفت باشد و از خود زمين بفهمود کوه  اماهای آسانی باشد. کردن

جوا کوه فهميوده اسوت اسو فراج نفوت بسويار جا نفت است و یا نفت نيست، گرچوه آناین

صوود دسوت و ایون رورف و آن رورف گشو ن و بوه مق وقتاو را از اتالف  اماآسان است، 

 دهد.نياف ن، نجاخ می

 تفکورو  دقوتاگر کسی در معارف اسالميه مهندس معارف باشد؛ یعنی بر محور قرآن، 

گواه بورای او نظور کوردن در روایواخ و اقووال صحيح در قرآن شریی مطلبوی را یافوت، آن

اهلل ًا و چه ظاهرًا از رریٌّ صوحيح از ک وابنصاو چه ه آسان است. آنچه بر خالف فهميد

 ،کند و آنچوه را کوه تبيينواخ و تنبدهواتی اسوت کوه او نداشو هاست، عرض علی الحائض می

پوذیرد. و اگور اهول ایون مطلوب ولکن در راس ای دتل ی نص و یوا ظواهر قورآن اسوت، می

ل شوود از نظور لیووی و ادبوی و از نظور زیواد تأمو نيست، کسی نيست که در آیاتی که باید

ٌّ سبحانه و تعالی است، اگر اهل این مطلب نيسوت، اصوالً مفهومی بسيار بالغ، که مراد ح

به خود زحمت ندهد. اصالً دنبال روایاخ و اقوال و نظراخ نرود، اگر تزم اسوت از کسوی 

 فَيَ َّبِعُوونَ اْلقَووْلَ یَسوْ َمِعُونَ الَّوذینَ*  عِبادِ فَبَشِّرْ»دهد، تقليد کند. که بر محور قرآن نظر می

  1«.اْلأَْلبابِ أُولُوا هُمْ أُولئِكَ وَ اللَّهُ هَداهُمُ الَّذینَ أُولئِكَ أَحْسَنَهُ

یکی از مباحثی که مورد تاادد روایاخ و تاادد اقوال است، عبوارخ اسوت از آنچوه بوه 

گوینود عوالم نه عالم است و نه ذر و برای آنچه بوه اصوطالم می اماگویند، آن عالم ذر می

بدون نظر بوه ایون  ح یاند که وق ی انسان ذرهایی کاش هاند و بذر، مطالبی به هم انباش ه

نگرد، از ميزان عقلوی و از کند و این مطالب را میها نظر میبه آن حرف ه ذریه،مبارکه آی

حسی هوم دور اسوت. و ایون چوه مرعوی اسوت کوه  ح یفکری و  از ميزان ميزان علمی و

عنووان اسوالم از مبنوا و مجورای  گروهی از ما به آن مب ال هس يم که مطوالبی را بوه نوام و

بوا فهوم ه معارع معارعه با عقل و با حس وه گيریم و بعدًا هم دچار معارعناصحيح می

 شویم. و واقعياخ می
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 عالم ذر نبوده؟ -

کنيم. در قورآن شوریی دو آیوه یه داریم، بعد بحوث مویه ذراصالً عالم ذر نداریم. آی -

ایم و یوا فهميودیم حاوور ، آن مقدار کوه نوشو هه اولراجع به فطرخ آمده که راجع به آی

 النَّواسَ فَطَورَ الَّ وي اللَّوهِ فِْطورَخَ حَنيفوًا لِلودِّینِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ»روم  ه برادران عرض کردیم. آی

دوم ه ایون آیو 1«یَعْلَمُوونَ ت النَّواسِ أَْكثَورَ لكِونَّ وَ اْلقَيِّمُ الدِّینُ ذلِكَ اللَّهِ لِفَْلٌِّ تَبْدیلَ ت عَلَيْها

 است. 

 2«.أَعْهَدْ لَمْ أَ» -

ای که مربوط بوه فطورخ از فطرخ و عقل و شریعت است. ما آن آیه اعم« أَعْهَدْ لَمْ أَ» -

فطورخ ه است، این است که در آی ه ذریهفطرخ و آیه کنيم. فرقی که بين آیاست، بحث می

آن نيازمند به مقدماخ زیاد  ين هس ند، فهممکلفخطاب و تفهدم و تبيين و بيان کلت ه وجه

 اوتًخود رسوول اهلل  ه ذریهدر آی امافرمودید.  توجهمقداری هم بود و  آنکهنيست و حال 

 قرآن است، اگر ما اهولترین آیاخ که از مشکل ذریهه  مفارب است، بنابراین این آیاوتًو 

هر چه هست، بایود از و یا  ذریهو یا عالم  ذریهکنيم. مبنای  تفکرهس يم، باید روی آن  آن

ظهور اس فاده شود. و اگر ما اهول آن نيسو يم کوه از ایون  به رور این آیه به رور نص و یا

ًا و یوا ظواهرًا بوه نصو را بسيار عریٌّ و عميٌّ و دقيٌّ مطلب مراد حٌّ سبحانه و تعوالیه آی

 يس يم.نباید بکنيم، چون اهل آن ن ذریهدست بياوریم، اصالً نفی و اثباتی در عالم ذر یا 

کسی که مهندس نفت نيست، حٌّ ندارد حفر کند تا نفت به دست بياورد، وقوت خوود 

ها را خراب کرده است. کسی که مهندس فهم قورآن نيسوت و روی را مصرف کرده و زمين

انودازد و یوا اگور مصورف بوه کوار نمیرا کند و فکر ساخ قرآن وقت مصرف نمیمقدآیاخ 

آیواخ محکمواخ قورآن را کلتوًا  ح وین حد بالغ نيسوت کوه کند و فکر به کار بيندازد، به آ

، او یا باید تقليد کند یا اگر مقلَّدی در ه ذریهبفهمد تا چه رسد به آیاخ م شابهاتی مثل آی

فطورخ مراجعوه کنود و اگور از آن هوم چيوزی دریافوت ه این زمينوه در کوار نيسوت، بوه آیو

 کند، هيچ. نمی

ر فروع احکاميه مقادیری از آیاخ دارد کوه هور قرآن شریی در اصول معارف الهيه و د

آورد. صحيح کنود، آن مطالوب را بوه دسوت موی دقتکس لیت عربی بداند و مقداری هم 

اسوالميه کوه ه راجحواخ شورعي اموااسوالميه اسوت. ه ها اصوتً و فروعًا واجباخ شورعياین
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سواخ قورآن مقدعبارخ از نکاخ و بطون و دقایٌّ و رقایقی باشد کوه در بفشوی از آیواخ 

هوا نيسوت. چنوين نيسوت کوه اگور موا بفوواهيم مطلبوی هوا و نافهمفهماست، این برای کم

های بيابانی یا صرفيدين بفهميم، باید برویم عرب تفکرو با  دقتشده را از آیاتی پيدا، با گم

  .است 1«لِلنَّاسِ بَيانه»ها تقليد کنيم. این قرآن شریی و نحویدين را پيدا کنيم و از آن

که در تفسوير هوم « نظرةٌ أولی و ثانية و ثالثة»کنيم، می ه ذریهمبارکه ما نظرهایی به آی

کنيم. ببينويم نظر موی« رجعةٌ إلی آیة الذتردیة، رجعةٌ ثانية، رجعةٌ ثالثة»همين کار را کردیم. 

هوایی کوه در تفاسوير و غيور تفاسوير آوریم، آیوا آن حرفچه بوه دسوت موی ه ذریهما از آی

اند و یا روایاتی که از رریٌّ شيعه و یا سنتی در نور الثتقلين شيعه و البرهان شويعه و درد زده

مبارکه و بور ه آی نصالمنثور سنتی و جامع البيان سنتی و غيره نقل شده است که بر خالف 

هوا یعنوی انود، اینکردهذکور حس مطالبی را به عنووان عوالم ذر  ح یخالف تقبدل عقل و 

قودر موا در روایواخ جعليواخ داریوم، ها چيست، جعليواتی اسوت. آناد اینچه، اصل و بني

هایی که بر مبنای روایاخ و افکار است، جعليواخ داریوم کوه یوض جُنو  قدر در نوش هآن

ی خوود بکنويم هاموتیی شده که اصالً موت در آن پيدا نيست. ما باید رجوع به امام زمان

 که قرآن شریی است.

کامل تفسير که خوود مون هوم مطالعوه ه با مطالع الب هؤاتتی داریم، ما روی این آیه س

کنم، چون هر کسی در هر زمانی یوض فورد اسوت، شوما یوض سوال قبول کسوی بودیود، می

ها ها را جموع کنيود توا ناکسویامسال کس دیگری هس يد، سال بعد کس دیگری، این کس

ور  أَمْورُهُمْ» تری بوه عنووانبرررف شود و کس کامول ور  أَمْورُهُمْ»چوون  2«.بَيْونَهُمْ شوُ  شوُ

کنيم، چند نوع است، یض مرتبه من و شما و شما در مطلبی بوا یکودیگر بحوث موی« بَيْنَهُمْ

هوا است. یض مرتبه نه، مطلبی را مون و من« بَيْنَهُمْ شُور »در یض زمان یا چند زمان، این 

آنچه  ها را جمع کنيم،این کنيم،میایم، حات هم فکر ایم، بعد هم نوش هساليان قبل نوش ه

روور نيسوت کوه آنچوه بنوده در تفسوير تر اسوت، در نظور بگيوریم. ایناکمل است و درسوت

درصود  99درصود و  98نوش م، قبول کنم، گر چه اآلن به نظرم اکثرًا صحيح اسوت، شواید 

کنويم، نویسويم، خطاهوایی بکنيم و میاگر ما که بر محور قورآن فکور موی اماصحيح است، 

هوا و روایواخ معنعنوه و از کسانی است کوه بور محوور قوال و قيل کم رتر و رن خيلی کم

 کنند. م ناقاه و م اادده فکر می
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، «رَبُّوكَ أَخَوذَ إِْذ وَ»کنيم. کنيم، بعود روی آن فکور مویما در این آیه سؤاتتی مطرم می

عبوارخ اسوت  اولعود در بُ تذکر، مفارب رسول اهلل )ص( است. «رَبُّكَ» اوتًچيست؟  «إِْذ»

ی بور محوور توذکرهای رسوال ی، بعود توذکرهای امد ورسوولی، بعود  تذکررسول اهلل،  تذکراز 

اولی درخشان دعوخ قرآن شریی و مفاروب قورآن شوریی، رسوول اهلل )ص( ه آیاخ. نقط

هوای است. آیا رسول اهلل هم اگر بفواهود از ایون آیوه درسوت دریافوت کنود، بایود از عرب

بوه -انی سؤال کند؟ مطلب این نيست. درست است که قرآن شریی عربوی مبوين اسوت بياب

این هم درست است که قرآن تموام مراتوب اسو عداداخ و  اما -آن صورتی که عرض کردیم

بور نصووص و ظهوور، بطوون و رمووز و ه فاعلياخ و قابلياخ را در نظر گرف ه است و اعواف

 غيره دارد. 

 وَ»شوو.  م وذکریعنی پيیمبر، توو  1«اْلجَبَلَ نَ َْقنَا إِْذ وَ»بود، « إِْذ وَ»آن ، قبل از «أَخَذَ إِْذ وَ»

ی و اخبواری اسوت؟ اوحوی توذکرشهودی است یا  تذکری است؟ آیا تذکراین چه « نَ َْقنَا إِْذ

توذکر بواتی سور شهودی نيست، وق ی خداوند جبل را ن ٌّ کرد و به عنوان تهدیود و  تذکر

نه پيیمبور بزرگووار و نوه جودد « فيهِ ما اْذكُرُوا وَ بِقُوَّةٍ آتَيْناكُمْ ما خُذُوا»د، ااسرائيل قرار دبنی

 إِْذ کُورْوَ اْذ»یعنوی « نَ َْقنَا إِْذ وَ»پيیمبر مأمور شود  اینکهاو موجود نبودند، وجود نداش ند تا 

تر است. وحی از حاور عالی یعنی وحی، این« نَ َْقنَا إِْذ کُرْوَ اْذ»خير، بلکه ، «حُاُورًا نَ َْقنَا

اگر شما حاعر در محار جریوانی باشويد، بوا محودودیت علوم و فکور خوود آن جریوان را 

اگر هموان  امادریافت کنيد، ممکن است قصورها و تقصيرهایی در تلقتی این جریان باشد، 

جریووان صوود درصوود بووه وحووی الهووی بووه شووما رسوويد، هرگووز قصووورها و تقصوويرها و 

 رد.هایی ندامحدودیت

اگور  ح ویاگر پيیمبر بزرگوار آن موقع تشریی داش ند و پيیمبر نبودند و  ح یبنابراین 

آن موقع تشریی داش ند و پيیمبر بودند و منهای وحی، فقض از نظر حاور در ن وٌّ جبول 

خواس ند تلقتی کنند. باز منهای نبودخ و منهای وحی تلقتی ایشان بين قصوور و تقصوير می

بوه یواد « کُورْوَ اْذ»یعنوی « إِْذ»جا بود. این کم رتقصير ایشان از دیگران بود، گرچه قصور و 

دانس ه و از یاد برده؟ یض دانس ن داریوم از نظور اجموالی و مف صور و آور، مگر پيیمبر می

ل. پيیمبور بزرگووار دانسو ن هایی از نظور مف صور دارد، یض دانسو ن از نظور کلتوی و مفصوت

ه است که بعد مفلوط شده، بات و پایين شده و کم و زیاد شوده داند وقایعی اتتفاق اف ادمی

داند هست. بوه روور تفصويل ایون اسوت کوه و قابل اع ماد نيست، ولی به رور اجمال می
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آنچه را که خود پيیمبر بزرگوار در هر بعدی از ابعاد فکوری حاعور نبووده، خداونود بوه او 

جمواتً در خوارر مبوارس رسوول اهلل تفصيلی است، نسبت به آنچوه ا تذکربدهد. پس  تذکر

 روشنی وجود دارد. ه )ص( و هر خارر

موافوٌّ و مفوالی بووده  یداند پيیمبرانی قبل آمدند، جریاناتپيیمبر بزرگوار اجماتً می

 توذکر اماداند. این عمٌّ مطلبی است که در قلب رسول اهلل است، است، به رور اجمال می

بوا چوه؟ بوا « اْذكُورْ»، «اْلجَبَلَ نَ َْقنَا إِْذ وَ»است و لذا وحی ه تفصيلی آن مطلب تنها به وسيل

 لَعَلَّكُومْ فيوهِ موا اْذكُورُوا وَ بِقُووَّةٍ آتَيْناكُمْ ما خُذُوا بِهِمْ واقِعه أَنَّهُ ظَنُّوا وَ ظُلَّةٌ كَأَنَّهُ»بيان وحی، 

هم دارد؟ مگور ایون ن وٌّ جبول  چه ارتباری با« رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ»، بعد هم بالفاصله  «تَ َّقُونَ

ای نيسوت کوه ایون جبول بور سور تنبيه فطرخ نبود؟ وق ی جبل بات رفت، دیگر هيچ وسيله

ه ای است که آن بات است، بنا نيست این ريدواره حرکوت کنود، قاعودها نيف د. یض ريدارهآن

بردند، یوا آسمان بماند، اگر جبلی را به آسمان  رآن اف ادن است. این جبل هم بنا نيست د

با بردن خلقی و یا با بردن خالقی، بنا نبوده بات برود، حات بات رف ه، ولوی بنوا نيسوت کوه 

 آن را نگه دارند.  اینکهجا بماند، ربعًا باید بيف د، مگر آن

بورای چيسوت؟ « واظَنُّو»چورا؟ « بِهِومْ واقِوعه أَنَّهُ ظَنُّوا وَ ظُلَّةٌ كَأَنَّهُ فَوْقَهُمْ اْلجَبَلَ نَ َْقنَا إِْذ وَ»

بعودًا منهوای  ولکون ،بات رفوت اماشد که جبل بات برود، گمان نمی اولگمان این بود که، 

رفت، با تعهدد وحی و قدرخ و با تعهدد وحی جبل بات رفت و التا بات نمی اولتعهدد وحی، 

د وحوی و کوه بوه تعهدوام حان الهی. ولی آیا برگش ن را با بات رف ن قياس کنيم؟ خيور، این

اف د یوا ها میاین روی سر این امامنظورهایی بات رفت،  ، اب الئًا برایقدرخ الهی بات رفت

آن منهای وحی و منهای تعهدد الهی این اسوت کوه ه گرداند؟ قاعددارد و برمیخدا نگه می

رواقی اسوت، ایون جوا یوض جا چه کار کنم؟ حات ایناین« بِهِمْ واقِعه أَنَّهُ ظَنُّوا وَ»بيف د، پس 

جا فطورخ راق شکاف برداش ه و در حال فرو ریف ن است و من هم راه فراری ندارم، این

 رَكِبُووا فَوِِذا» ،«حَنيفًا لِلدِّینِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ»شود. جا حکم فطرخ باز میشود، اینروشن می

 1«.یُْشرِكُونَ هُمْ إِذا اْلبَرِّ إِلَى اهُمْنَجَّ فَلَمَّا الدِّینَ لَهُ مُْفلِصينَ اللَّهَ دَعَوُا اْلفُْلكِ فِي

های درخشوش فطورخ اسوت، از ن ٌّ جبل را که یکی از نمونه ه ذریهخداوند قبل از آی

کرده و اصوال ی نداشو ه، تماموًا کرده و خيال میمی نآنچه انسان گماه هایی که همنمونه

د؟ فرار کنيم؟ جبل رور بوا آن رود. با دست جبل را نگه داریم؟ دیگران نگه دارناز بين می

 إِْذ وَ»ها بيف د. خطاب ایون اسوت  عظمت به آن بات رف ه، هر آن ممکن است روی سر این
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شو، وق ی این جبل را ن ٌّ کوردیم. محمدود بوه عنووان  م ذکرای محمدد )ص(! « اْلجَبَلَ نَ َْقنَا

 نَ َْقنَوا إِْذ وَ»بوودن،  مکلویمحمددیت و رسوليت، محمدد به عنوان رسالت، محمدد به عنووان 

ين رسوول ه مکلفودهود کوه در قلتوين نشان میمکلف، این جبل را بات بردیم. به کلت «اْلجَبَلَ

اهلل )ص( است. این جبل بات رفت. این جبل که بوات رفوت، مثول انسوانی کوه در دریوا در 

ن شوود و درخشواجوا فطورخ نمایوان میای نيست، آنحال خفه شدن است و هيچ وسيله

 رور است، فطرخ درخشان شده است.جا هم همينشود، اینمی

کلتوی ه درخشان شوده، بالفاصوله بعود از آن قاعود« اْلجَبَلَ نَ َْقنَا»این فطرخ که در بعد 

کلتی است. ن ٌّ جبل است، دریا است، هور چوه هسوت، هور ه قاعد« رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ»آید  می

شوود و تموام اميودهایی کوه انسوان در درون و میجا که وسائل و اسباب ظاهری منقطوع 

برون برای نگهبانی از خطر دارد، خطری کوه حوادق اسوت و خطوری کوه نزدیوض اسوت و 

ها شهوخها و ها و حماقتما با غفلتمشرف است، همه از بين رفت، آنچه پوشيده بود و 

، ایون «عَلَيْهوا النَّواسَ فَطَرَ يالَّ  اللَّهِ فِْطرَخَ»ها حکم فطرخ را پوشانده بودیم که و حيوانيت

ها افورادی نبودنود کوه بوه کند و التا یهودیاتوماتيکی و خواهی نفواهی درخشش پيدا می

به اصل فطرخ شوند، باید ن ٌّ جبل شود، باید شٌّد بحر شود. بوا تموام   وجهاین سادگی م

 إِلهوًا لَنا اجْعَْل»ند، وق ی از دریا عبور کرد ح یها بر حماقت خود باقی ماندند و ها آناین

  1«.تَجْهَلُونَ قَوْمه إِنَّكُمْ قالَ آلِهَةٌ لَهُمْ كَما

کنم، چوون بحوث بسويار ماخ را کوه عورض مویمقدخواهيم به این آیه برسيم، این می

هایی است کوه اگور شوما در ميوان عووام النتواس معمدوم و غيور بسيار عميٌّ است و از بحث

کوافر  شووید،میکننود، شوما نجوس ول ندارم، شما را تکفيور میمعمدم بگویيد عالم ذر را قب

مطالوب را بوه موا  های ما اینمگر در حوزه آنکهرلبه نيس يد. و حال شما شوید، اصالً می

های ما چه ربطی به این مطالب دارد؟ مگر شوما دهند که نفی و اثباخ کنند، حوزهمی یاد

خوانيود توا هوا را نفيوًا و اثباتوًا میاصودراها اینها و ملتها و منظوموهها و مکاسبدر کفایه

شوود عوالمی اسوت میمعلووم  هاخوانها و روعهفقض از پيرزنب وانيد نفی و اثباخ کنيد؟ 

 ظُلُمواخٌ» در حقيقت همه بلی گف ند که بعدًا ت نگویند. ایندر عالم ذر به نام عالم ذر که 

ترین اعماق وجودی انسوان مهم است و عميٌّ است. چون بحث بسيار 2«بَعْضٍ فَوْقَ بَعْاُها

ها مطالعه قرار بدهد، که زیربنای کلت معارف و عقاید ما است، اینه خواهد در مرحلرا می
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زیربنا را از ریشه خراب کردند. عالم ذر، چيزی که بر خالف عقل است، بور خوالف حوس 

 است، بر خالف علم است، بر خالف همه چيز است. 

ربد چووه کسووی؟ پيیمبوور، ربد « رَبُّووكَ أَخَووذَ إِْذ وَ»ه مووا از آیووه داریووم. سووؤاتتی کوو اموواو 

ه ، آن قلتوو«رَبُّووكَ»العووالمين نيسووت، ربد الفالئووٌّ أجمعووين نيسووت، ربد النتبيووين نيسووت، 

های رب سبحانه و تعالی که بواتتر از آن و ماننود آن هرگوز نظيور نودارد، در روول ربوبيت

سوول و در زموان رسوول و بعود از رسوول إلوی یووم ره زموان، در گذشو  مثلوثخلقت، در 

و نوه  -کوه مشوفتص اسوت-القيامة الکبری و در کلت عوالم خلقت این ربوبيوت، نوه بواتتر 

« إِْذ»زمانيوه اسوت، « إِْذ» اوتًاز چوه کسوی؟ « رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ»مانند این ربوبيت نظير ندارد. 

 أَخَوذَ إِْذ وَ»ربعًا برای زمان اسوت. « إِْذ»نيست،  که ت زمان و ت مکان« إِْذ»که مکان نيست، 

ها زیاد داریم، نوعوًا «إِْذ»در قرآن از این  1«حِْكمَةٍ وَ كِ ابٍ مِنْ آتَيْ ُكُمْ لَما النَّبِيِّينَ ميثاقَ اللَّهُ

 اللَّهُ أَخَذَ إِْذ وَ»کنيم، آیاخ معاالخ است. هم آیاخ م شابهاخ است به تعبير عادی که می

 حِْكمَوةٍ وَ كِ وابٍ مِونْ آتَيْ ُكُمْ لَما»زمان است، یض زمان بوده، چگونه بوده؟ « النَّبِيِّينَ ميثاقَ

 ذلِكُومْ عَلى أَخَْذتُمْ وَ أَْقرَرْتُمْ أَ قالَ لَ َْنصُرُنَّهُ وَ بِهِ لَ ُؤْمِنُنَّ مَعَكُمْ لِما مُصَدِّقه رَسُولٌ جاءَكُمْ ثُمَّ

جُدُوا لِْلماَلئِكَوةِ قُْلنا إِْذ وَ»یا « الشَّاهِدینَ مِنَ مَعَكُمْ أَنَا وَ فَاْشهَدُوا قالَ ناأَْقرَرْ قالُوا إِْصري  اسوْ

و از  3«خَليفَوةً اْلوأَرْضِ فِوي جاعِولٌ إِنِّي لِْلماَلئِكَةِ رَبُّكَ قالَ إِْذ وَ» 2،«إِبْليسَ إِتَّ فَسَجَدُوا لِآدَمَ

 این قبيل. 

اسوت؟  آدمبنویاین زمانی است، یض زمان است یا رول زمان خلقت « رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ»

جا ما اح ماتتی داریوم و اخ مواتتی داریوم، اح مواتخ راجحوه، اح ماتخ است. در این

اح ماتخ مرجوحه، اح ماتخ برابر. اخ ماتخ آن اسوت کوه اصوالً اح موال آن نيسوت و 

زمان است یوا ت زموان « أَخَذَ إِْذ وَ»است. غلض است، از نظر ادبی و از نظر معنوی کلتًا غلض 

که برای ت زمان نيست. دهر فوق زمان و مکان اسوت؟ زموان اسوت. اگور زموان « إِْذ»است؟ 

در « ذُرِّیَّو َهُمْ ظُهُوورِهِمْ مِونْ آدَمَ بَني مِنْ»است، زمان واحد است که خداوند اخذ ميثاق را 

چنوين، توا هم« بَلى قالُوا بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ»چنين، هم« سِهِمْأَْنفُ عَلى أَْشهَدَهُمْ»یض زمان کرده، 

 این یض مطلب.؟ آدمبنیهای خلقت چنين است یا خير، در رول زماناین آخر. 
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 مِونْ»گوید  ، روایاتی داریم که می«آدَمَ مِنْ»، نفرمود «آدَمَ بَني مِنْ رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ»دوم  

مثل مورچه بودند و لذا اسوم آن را  ذریهاو را درآورد، این ذریه ظهر آدم  خداوند از«. آدَمَ

عالم ذر را گذاش ند. در روایت آمده، مالحظوه کنيود. خودا آدم را از ظهور خلوٌّ کورد و از 

مانند مورچه بودند، بعود ایون مقابلوه حاصول شود.  ذریهرا بيرون آورد، این  ذریهکمر آدم 

 «.  آدَمَ بَني مِنْ»گوید  ه، آیه مینفرمود« آدَمَ مِنْ»که  آیه

 ]سؤال[ -

 اش باه کردند، خدا درست گف ه و بقيه اش باه کردند.  اولاز  -

 هزار مرتبه روی منبر گف ند که عالم ذر بوده است.  -

 ها دروغ است. این -

   «.بَلى قالُوا»  گف ند ذریه -

حسنی خودمت اموام دهوم کنيم. حارخ عبد العظيم بر امام زمان میدین ما عرض  -

خواهم دین خود را بر شما عرعوه رفت، عرض کرد  یابن رسول اهلل، من عقایدی دارم، می

تر از خوواهيم بور اموامعرض کرد و حارخ فرمودند  درست است. ما می دین خود را کنم.

امام عرض کنيم که قرآن اسوت، قورآن اموام رسوول و اموام ائمدوه اسوت. اگور از آیوه چيوزی 

ميم، بنده و غير بنده حٌّ نداریم این مطالب م ناقض را قبول کنيم که هم روای وًا و فهنمی

نظرًا با همدیگر تناقض دارند و هوم بوا علوم و عقول و فکور و بوا هموه چيوز تنواقض دارد، 

 کنيم. اشکاتخ آن بيدن است، بعد عرض می

 أَخَوذَ»د، اح مواتخ اسوت. های م عداین یا زمان واحد است یا زمان«. رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ»

، اخذ که خلوٌّ نيسوت، بایود «رَبُّكَ خَلٌََّ»، این اخذ چيست؟ اخذ خلقت است؟ یعنی «رَبُّكَ

یض مأخوذی در کار باشد، تا خداوند اخذ کند، ولی ممکن است کسی بگویود خيور، موثالً 

مفارب دارد؟ ممکون اسوت « كُنْ»این  1«ونُفَيَكُ كُنْ لَهُ نَقُولَ أَنْ أَرَدْناهُ إِذا ءٍلِشَيْ قَوْلُنا إِنَّما»

رور اع راض کند، شما بگویيد اخذ باید م علتٌّ داش ه باشد، باید چيزی باشد کوه کسی این

بشود، کسی چنوين « أَْنفُسِهِمْ عَلى أَْشهَدَهُمْ»بعد خداوند آن را اخذ کند، بعد مقابله بشود، 

ایجاد است، یا ایجاد عالم ذر اسوت « خَذَأَ»بگوید. نه، ممکن است مأخوذی در کار نباشد، 

گویود  آورند که قرآن شوریی میها، یا ایجاد فطرخ است به قول ما و شاهد میبه قول آن

چيسوت؟ ایون مفاروب دارد؟ « كُونْ»ایون  2«.فَيَكُونُ كُنْ لَهُ یَقُولَ أَنْ شَيْئًا أَرادَ إِذا أَمْرُهُ إِنَّما»
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حاصل است، پس مفارب ندارد. پس لفظ است، پوس تحصيل « كُنْ»اگر مفارب دارد که 

اراده است. مراد این اراده در خارج موجود است؟ اگر در خوارج موجوود اسوت، پوس اراده 

خلوٌّ ت ه اراد« كُنْ»تحصيل حاصل است، پس موجود نيست. حال که موجود نيست، این 

 کند. من شیء است یا من شیء است یا من ت شیء است؟ فرق می

اسوت، خلوٌّ ت مون شویء اسوت،  اوليه که خلٌّ ه اول ّبه ماداست مربوط « كُنْ»اگر این 

. جا خالٌّه و مفلوق است، مفلوقه منه در کوار نيسوتپس مفارب خارجی ندارد. پس این

یء مون شویء کينونوت  اگر خلٌّ بعد الفلٌّ است، خلوٌّ شویء مون شویءٍ اسوت، خلوٌّ الشوت

نت مرکتب. کينونت بسيض این است مااعی است. ما یض کينونت بسيض داریم و یض کينو

چنوين اسوت، يوه اینه اولشود. ماددکند و موجود میخداوند اراده می« كُنْ»که هيچ نيست، 

خلٌّ ت من شیء. خالٌّ و مفلوق و مفلوقه منوه نيسوت، بلکوه خوالٌّه فقوض، مفلووقه منوه 

ایون « ِرادتوهخلٌّ المادة األودلية ت من شویء ب»يه است، ه اولنيست، مفلوق هم نيست، مادد

است که خلٌّ بسيض است. خلٌّ مرکتب این است که خاس را درخت کند، درخوت  اولعد بُ

را حيوان کند، منی را انسان کند. ایون تکووین مرکتوب اسوت، در ایون تکووین مرکتوب خلوٌّ 

ای بوود کوه بایود رور است؟ این هوم یوض اشوارهجا هم همينشیءٍ من شیءٍ است، آیا این

 روی آن فکر کنيم. 

جوا سوه اح موال وجوود دارد  یوض اح موال کوه در این« آدَمَ بَنوي مِنْ رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ»

، خودا بوه جوای «آدَمَ مِونْ»یعنوی « آدَمَ بَنوي مِونْ»اخ مال است، روایاخ و اقوالی گف ه کوه 

گونه هم این ، شاید فراموش کرده است. مجنون«آدَمَ بَني مِنْ»، گف ه «آدَمَ مِنْ»بگوید  اینکه

گوید پسر تقوی. هور رووری بگوید پسر تقی، بگوید تقی، می اینکهبه جای زند، حرف نمی

« آدَمَ بَنوي مِنْ رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ»گوید پسر تقی. این یض اخ مال است که بگوید، باتخره می

 مِونْ»، یعنوی ، چون روایت معنعن فالن گف ه است، چون آقوای فوالن گف وه«آدَمَ مِنْ»یعنی 

اسوت، سوؤال  ایون  آدمبنویاز « آدَمَ بَني مِنْ»رود یا نه، اح مال دوم  میکه کنار این«. آدَمَ

 مِونْ»و خود آدم، هر دو نکورد؟  آدمبنیکرد؟ چرا از  آدمبنیاخذی که خداوند کرد، چرا از 

ها اسوت، در ایون انسوانکوه اب تموام  اولچرا چنين نشد؟ یعنی آدم، این فورد « وَ بَنِيهِ آدَمَ

موحدد باشوند، مشورس باشوند، ملحود باشوند، انبيواء  آدمبنی اماای ندارد؟ ميثاق اصالً بهره

هموه نصويب دارنود، بودها و بودترها و  غيور باشوند، باشند، رسل باشند، اولی العزم باشوند،

 رَبُّوكَ خَذَأَ إِْذ»خود آدم نصيب ندارد؟ پس  اماترهای از آدم نصيب دارند، ها و خوبخوب

 این هم یض اح مال. «.وَ بَنِيهِ آدَمَ مِنْ»، نفرمود «آدَمَ بَني مِنْ
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در بواب  1«اْثنَ َويْنِ فَووْقَ نِسواءً كُونَّ فَوِِنْ»، مثل «آدَمَ بَني مِنْ»اح مال سوم این است که 

نوه « يْنِاْثنَ َو فَووْقَ»رور است. در فارسی خيلی مفهوم نيست، در عربی این الب هارث است. 

در عربوی « فَووْقَ  وَ مَوااْثنَ َويْنَ»یعنوی « اْثنَ َويْنِ فَووْقَ»اثن ين است، نه باتتر از اثن وين اسوت، 

اعم از دخ ر کوچوض و دخ ور بوزر  « نِساءً» اوتً« اْثنَ َيْنِ فَوْقَ نِساءً كُنَّ فَِِنْ»رور است. این

و نساء، ح مًا باید بالغ باشند و  شود که اگر شما گف يد نسوهو زن است، شامل همه را می

 یُوصويكُمُ»چوون « نِسواءً كُونَّ فَوِِنْ»ها نيست، حيض بشوند و شوهر کرده باشند، این حرف

بحوث آن را در « اْثنَ َويْنِ فَووْقَ نِساءً كُنَّ فَِِنْ»بعد « اْلأُْنثَيَيْنِ حَظِّ مِْثلُ لِلذَّكَرِ أَوْتدِكُمْ في اللَّهُ

کنيم کوه بگوویيم چوون ف ووی به آیوه تحميول نموی« اْثنَ َيْنِ فَوْقَ»مایيد. تفسير مالحظه بفر

آیوا «. فَوْقَ  وَ مااْثنَ َيْنَ»یعنی « اْثنَ َيْنِ فَوْقَ»گوید  چنين است که اگر دو و باتتر، نه، این می

« وَ بَنِيهِ آدَمَ نْمِ»یعنی « آدَمَ بَني مِنْ رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ»جا هم این اح مال وجود دارد که این

 این هم اح مال سوم است. 

کنيود. یکوی از ام يوازاخ قورآن  دقوتعوميرها را در ایون آیوه خيلوی « أَخَذَ رَبُّكَ إِْذ وَ»

شریی این است که در دتلت اس قالل دارد، چنين نيست که مطلبی را بگوید، بعد من ظور 

ن هور کسوی اسوت. من هوا مشوکل باشد که فالن شفص بيان کند. بيان خدا که ابين از بيا

از نظور ادبوی فکور  ح ویدهيم، بایود فکور کنويم، بوه خوود نموی بلووغکار این است که موا 

بنوودی هووم فکوور کنيم، از نظوور جملهاز نظوور لیوووی و ادبووی هووم فکور نمووی ح وویکنيم، نموی

 گویيم بله، همان است. دليل هر کس هر چيزی گفت، میرور بیکنيم و هميننمی

، بعد این را بحث خواهيم کرد. چه گرفوت؟ «وَ بَنِيهِ آدَمَ»، «آدَمَ بَني مِنْ رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ»

ها را گرفوت؟ های آنها را گرفت؟ پشترا گرفت؟ خير، آیا ظهور آن آدمبنیآیا خود آدم و 

را گرفت، پشت جسم را گرفوت، پشوت روم را گرفوت، پشوت روم و  آدمبنیهای این پشت

خوورد، چوون و را گرفت؟ آنچه بيدن است این است که پشت جسم به درد نمیجسم، هر د

دليل است، این کاری به کمر و پا و دسوت  بحث و حجت است بحث و است بحث مقابله

و چشم ندارد. مثل آدمی کوه مورده اسوت، اعموال حيواتی و اقووال و افکوار حيواتی اصوالً 

تواننود اسوت کوه می آدمبنویدر آن بعاوی از  تبعويض« مِن»این « آدَمَ بَني مِنْ»ندارد. پس 

ایون از بواب اصوول  الب وهتواننود بلوی و ت بگوینود. تواننود سوفن بگوینود، میبفهمند، می

 کنيم. موعوعه است که اشاره می
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 مِونْ كَرَبُّو أَخَذَ إِْذ وَ»این «. ذُرِّیَّ َهُمْ»چه را؟ « ظُهُورِهِمْ مِنْ آدَمَ بَني مِنْ رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ»

  آیوا ایون اولبحوث داریوم. اح موال  آدمبنویما باز هم در « ذُرِّیَّ َهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ آدَمَ بَني

آدم، هر تعوداد دخ ور و  اولهای بچهآدم هس ند؟ آدم هيچ، فقض آن  اولهای بچه آدمبنی

د بورای گویوها درسوت شوود. میها مراد هس ند؟ که آیوه بوه قوول بعاویپسر بودند، همان

های آدم ه بچوههمو« آدَمَ بَني مِنْ رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ»شود  رور میها نباشند، ایناگر آن اینکه

إلی یوم القيامة که آدم خارج است یا فرض کنيود آدم داخول اسوت، اگور اخوذ شود  اولاز 

هوا خوود آنذریوه کسوانی هسو ند؟  چه« ذُرِّیَّ َهُمْ»، این «ذُرِّیَّ َهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ آدَمَ بَني مِنْ»

ها که نداریم. اگر شوما تموام فرزنودان ها؟ غير از آنگویيم یا غير آنداریم میما هس ند که 

 آدَمَ مِونْ بَنوي مِونْ رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ»این جلو بگذارید، بعد  القيامةآدم را از زمان آدم إلی یوم 

هوا هوا باشوند، غيور از اینها باشند، چون اگر غير ایناینخود ذریه باید « ذُرِّیَّ َهُمْ ظُهُورِهِمْ

هایی کوه از زموان آدم إلوی یووم القياموة خلوٌّ شودند و غير از تمام انسوانکه نداریم. مگر 

 ها باشند. باید خود آن« ذُرِّیَّ َهُمْ»شوند، کس دیگری هم داریم؟ نداریم. پس می

هموان  آدمبنویشوود. پوس بنوابراین نمیگوینود کنند، میهایی که دارند شدرسنا میآن

هوا های آنبچوه، یعنی «ذُرِّیَّ َهُمْ»ها آدم را از آن اولآدم هس ند، این فرزندان  اولفرزندان 

های آدم، هابيل و قابيول بچههای پدران است، از این های مادران، در پشترا که در رحم

هوا از این -نيود داخول اسوتکه آدم هم خوارج اسوت یوا فورض ک-و غيره، همين چند نفر 

از آن مطلوب قبلوی فورار کننود، ایون  اینکهخواهند این را بگویند، چرا؟ برای می«. ذُرِّیَّ َهُمْ»

رَكَ إِنَّموا تَقُولُووا أَوْ» اینکوهمطلب خيلی غلض است، چرا؟ بورای  چوه  1،«قَبْولُ مِونْ آباؤُنوا أَشوْ

های آدم کوه بچوهوینود آبواء قبلوی موا مشورس شودند، بگ« ذُرِّیَّ َهُمْ»، «ذُرِّیَّ َهُمْ»کسانی؟ این 

کنم، بعود اجماتتی است کوه عورض موی–های آدم باشند بچه« ذُرِّیَّ َهُمْ»مشرس نبودند. اگر 

ذریوه هوم « ذُرِّیَّ َهُمْ»آدم هس ند،  اولهای بچه آدمبنیاگر این  -به تفسير مراجعه بفرمایيد

 یَووْمَ تَقُولُووا أَنْ»هور اخوراج کورده، آن وقوت چورا؟ از ظ هوا رااین ها هس ند که خداونوداین

« ذُرِّیَّو َهُمْ»چوه کسوانی؟ ایون « آباؤُنوا أَْشرَكَ إِنَّما تَقُولُوا أَوْ*  غافِلينَ هذا عَنْ كُنَّا إِنَّا اْلقِيامَةِ

 گویند. می

آبواء ایون هوا مشورس باشوند، آنه مشرس نيس ند، ثانيًا اگور همو« ذُرِّیَّ َهُمْ»این ه  هماوتً

قابيول  ح ویآدم ه يواولآدم، در بوين اوتد ه يواولچه کسانی هس ند؟ همان اوتد « ذُرِّیَّ َهُمْ»
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رسيد، گفت   1«شَیَلَْ نا»شفصی به  .ها شدرسنا استاینه هم مشرس نبود، تفلتی کرد. هم

اعت گویيد نماز جمشفصی گفت  شما می «.أَمْوالُنا شَدُرسنا»قرآن که غلض ندارد، نوشت  

 نَّإِ»گویود حورام اسوت! گفو م چورا؟ گویند مس حب است، خدا میواجب است، دیگران می

 باید تنها خواند!  2«تَْنهى الصَّالةَ

کولت فرزنودان آدم  آدمبنویچوه کسوانی هسو ند؟  آدمبنی« آدَمَ بَني مِنْ رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ»

بر  آدم که صدق فرزند هس ند کسانی کلت آدمبنی داریم، آدمبنیقرآن ه هس ند. در شش آی

هسو ند. چوون بنوی بالفاصوله در  آدمبنویکند، نوه، ن يجوه، ندیوده و غيوره، هموه ها میآن

در کولت  آدمبنویفاصله، مع الفواصل إلی یوم القياموة. جا نيست، بلکه بنی بافاصله، بیاین

توا آخور  اول، خطواب بوه «آدَمَ بَنوي یوا» 3،«مَسْجِدٍ كُلِّ عِْندَ زینَ َكُمْ خُذُوا آدَمَ بَني یا»قرآن 

است إلوی یووم القياموة الکبوری. پوس شدرسونا کوردن غلوض اسوت، چوون  اولفرزندان آدم 

دیگری چنين گف ه است، چون روایت چنان است، چون تفاسير چنان است، پس باید موراد 

 د تابع باشد. خدا هم این باشد، ولو غلض. چون دیگران غلض کردند، معاذ اهلل خدا هم بای

هوا اینذریه چيست؟ « ذُرِّیَّ َهُمْ»، این «ذُرِّیَّ َهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ آدَمَ بَني مِنْ رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ»

ها هسو ند کوه بودند یا نه، ذرد این مکلیها هس ند که آن وقت، قبل از خلقت فرزندان این

نبودنود،  مکلویهس ند که قبل از خلقوت ها بودند؟ یا نه، ذرد این مکلیباز قبل از خلقت 

هَدَهُمْ وَ ذُرِّیَّ َهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ آدَمَ بَني مِنْ رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ«. »ذُرِّیَّ َهُمْ»ذر مراد است،  کلت  أَشوْ

هِمْ عَلوى أَْشهَدَهُمْ وَ»در تفسير نوش م.  کم رشاید در این جمله « أَْنفُسِهِمْ عَلى ی یعنو« أَْنفُسوِ

تُ أَ»چه؟ مگر موجودی که شعور دارد، اگر شعور نداشوت کوه یعنوی چوه   قوالُوا بِورَبِّكُمْ لَسوْ

؟ اگر هم لفظی باشد، هر چه باشد باید شعور داش ه باشد. لفظی باشود، کوونی باشود، «بَلى

ور باید روی شوعور باشود، اگور روی شوع« بَلى قالُوا بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ»تکوینی باشد، این گف ن 

 ، تکوینی هم در کار نيست. نفواهد بود حجتاصالً این نباشد که 

هَدَهُمْ وَ»، ایون «ذُرِّیَّو َهُمْ ظُهُوورِهِمْ مِونْ آدَمَ بَنوي مِنْ رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ»پس این   عَلوى أَشوْ

گوینود، ذر یعالم ذری است که آن آقایان م« أَْنفُسِهِمْ عَلى أَْشهَدَهُمْ»چيست؟ اگر « أَْنفُسِهِمْ

قورآن ه که مورچه است، مورچوه هوم کوه زنودگی و حيواخ نودارد، وانگهوی آیواخ م عوددد
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 خَلَوٌَّ»کوه و غيره. این 1«آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ ثُمَّ»گوید روم قبل از جسم خلٌّ شده است. می

است یوا بایود تأویول کورد. قورآن  هااین یا از شوخی 2«عَامٍ بِأَْلفَيْ اْلأَجْسَادِ قَبْلَ اْلأَرْوَامَ اللَّهُ

های موا هنووز خلوٌّ نشوده چند نص دارد که اروام بعد اتجساد خلٌّ شدند، وق ی جسوم

است، هنوز نطفه نشدیم، تا چه رسد به علقه، تا چه رسد به مایه، تا چه رسد بوه عظوام، 

، ما وجوود جسومانی نشده است« آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ ثُمَّ»کسونا العظام، هنوز به تا چه رسد 

انسوان داشو ه باشويم کوه بعود از  نفسویانسانی نداش يم، تا چه رسد به وجود روحوانی و 

 تکوین خلقت است. 

زند که قبل از خلقت ما، آن هم وق وی این را هم کنار می« أَْنفُسِهِمْ عَلى أَْشهَدَهُمْ»پس 

 آدَمَ بَنوي مِونْ رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ»، باشند اولکه مثالً بنید  آدمبنیکه خدا آدم را خلٌّ کرد، از 

های بواروم؟ ایون روم یا جسومهای بیجسم« أَْشهَدَهُمْ»، «أَْشهَدَهُمْ وَ ذُرِّیَّ َهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ

هنوز جسم ندارد تا روم داش ه باشد، جسم که در رحم مادر کامل شد، آن وقت است که 

جوا یوض بحوث در این« أَْنفُسِهِمْ عَلى أَْشهَدَهُمْ»بعد از تمام مطالب  «.آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ ثُمَّ»

معرف ی دارد. مگر موجودی که عاقل است، نفوس دارد، روم دارد، فکور دارد، نيواز بوه ایون 

 الب وهتر هسو م، است که او را به خودش نشان بدهند؟ مون از هور کوس بوه خوودم نزدیوض

تر از من به مون اسوت، ولوی مون بوه خوودم یا نزدیضتر است، خداوند از من به من نزدیض

تر از کلت نزدیکان خلقی به من، من هس م. پس این تحصيل حاصل نزدیض هس م، نزدیض

« هُوم»شود؟ ولو در بعد فطورخ. در بعود فطورخ کوه چه می« أَْنفُسِهِمْ عَلى أَْشهَدَهُمْ»است، 

اسوت. در « عَلَيْهوا النَّواسَ فَطَورَ الَّ وي هِاللَّو فِْطرَخَ»است و اعمٌّ اعماق روم انسان است که 

بينم، مون کوه از جا خداوند من را به خودم نشان بدهود، مون کوه خوودم، خوود را مویاین

 چرا خداوند من را به خودم نشان بدهد؟ خودم مطلتع هس م، پس 

بوه ایون های دیگری هم در سؤاتخ داریم و مکرر مراجعاتی هروی این فکر کنيد و ت م

هوای کنم قبل از نماز شب، بعود از نمواز شوب، در وقته خواهيم داشت. من اس دعا میآی

 های بسيار خوب، در به رین اوقاخ خود در این آیه و آیاخ تفکر بفرمایيد.فراغ و در وقت

نَا لِمَا تُحِبُّوهُ وَ  وَفِّْقعَظِيمِ وَآنِ اْلقُرِِْیمَانِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَمْاللَّهُمَّ اْش»

 «.  عَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْعَاهُ وَ جَنِّبْتَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»
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