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

 «.الطَّاهِرِینَ

 

 وَ ذُرِّیَّوََهُمْ 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 فََُهْلِكُنوا أَ بَعْودِهِمْ مِونْ ذُرِّیَّوةً كُنَّا وَ قَبْلُ مِنْ آباؤُنا أَْشرَكَ إِنَّما تَقُولُوا أَوْ*  غافِلينَ

خطابات قرآن شریف گوناگون است، احيانًا مخاطب ناس است، انسان اسوت،  1«.اْلمُبْطِلُونَ

ها را بفهمند. احيانوًا ها، اگر لغت عربی را درست بدانند، این خطابپس باید ناس و انسان

فهم رشوَهفهم باشد. مخاطوب فرشوَنان هسوَند، بایود فمخاطب شيطان است، باید شيطان

فهم باشد. اگر انسوان باید مؤمن« آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا»باشد. احيانًا مخاطب مؤمنون هسَند 

غير مؤمن باشد، نبایود ننودان انَروار داشوت موه هموان فهموی موه انسوان غيور موؤمن در 

 خطاب ناس و انسان دارد، همان فهم را به سادگی در خطابی مه به مؤمنين شده است.

ًا مخاطب معصومين هسَند بوجوهٍ عوام، پوس مسوانی موه موادون مقوام عصومت احيان

هسَند، نباید انَرار داشَه باشند مه به سوادگی آن خطواب را بفهمنود و احيانوًا مخاطوب 

 یوا»فرمایيد. مثالً ای مه توجه میرسول اهلل )ص( است، ننانکه در این آیه و آیات مَعدّده

را بفهمود، توا امور بوه « أُْنوزِلَ موا»رسول باید ایون  2«رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُْنزِلَ ما بَلِّْغ الرَّسُولُ أَیُّهَا

ای از مراحل عقول و ایموان تبليغ را بداند. اما مسانی مه دون رسول هسَند، در هر مرحله

گونه موه رسوول بوه سوادگی فهميود، باشند، نباید انَرار داشَه باشند مه این خطاب را آن

ند. گرنه در مول خطابواتی موه بوه رسوول و بوه مول معصوومين و بوه مول ها نيز بفهماین

ها برای ها شده است، شایسَنی و احيانًا بایسَنی فهم این خطابمؤمنين و به مل انسان

 دانند.مل مسانی است مه زبان عربی را می
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طور موه اشواره موردیم، اگور ها مقدمات زیاد و ممی دارد. هموانها و برداشتاما تأمّل

غيور مؤمنوون بخواهنود ایون خطواب را بفهمنود، « النّاس»است، اگر « المؤمنون»طاب به خ

توانند بفهمند، اما نياز به توانایی بيشَری است و دقت زیادتری الزم دارد، اما حَمًا بوه می

هوایی هوم موه بوه رسوول اهلل )ص( رسند. نون قرآن بيانٌ للنّاس است. خطابمقصود می

فهم باشد، در درجه رسول باشد، اما به این معنا نيست مه مون دون شده است، باید رسول

 توانند بفهمند، اما با دقت و جدّیت بيشَر. رسول نفهمند، می

دْقًا رَبِّوكَ كَلِمَوةُ تَمَّْت وَ»آیه دینر:  بوا پيغمبور صوحبت  1«لِكَلِماتِوهِ مُبَودِّلَ ال عَوداْلً وَ صوِ

ََقيمًا كَرَبِّو صِراطُ هذا وَ»مند. و همچنين: می ْلنَا قَودْ مُسوْ در  2«یَوذَّكَّرُونَ لِقَووْمٍ اْلآیواتِ فَصوَّ

ماواتُ دامَتِ ما فيها خالِدینَ»آمده است. و همچنين:  18پاورقی صفحه   إاِلَّ اْلوأَرْ ُ وَ السوَّ

جا در ابعادی مه مراد اسوت فهميوده شوود، رسوول اهلل در مشيت رب را این 3«رَبُّكَ شاءَ ما

ومُهُمْ مَونْ اْلقِيامَوةِ یَووْمِ إِلوى عَلَويْهِمْ لَيَبْعَوثَنَّ رَبُّوكَ تَوأَذَّنَ إِْذ وَ»فهمود. بُعد اول می وءَ یَسوُ  سوُ

 لَووْ وَ»فهمود، مخاطوب اسوت. مه در بُعود اول میاست، آن« رَبُّكَ تَأَذَّنَ»این تأذّن  4«اْلعَذابِ

 وَ واحِودَ ً أُمَّوةً النَّواسَ لَجَعَلَ رَبُّكَ شاءَ لَوْ وَ» 5،«جَميعًا كُلُّهُمْ اْلأَرْ ِ فِي مَنْ لَآمَنَ رَبُّكَ شاءَ

بوعلی سوينا  7«اْليَقينُ یَْأتِيَكَ حَََّى رَبَّكَ اعْبُدْ وَ» 6،«رَبُّكَ رَحِمَ مَنْ إاِلَّ*  مُْخََلِفينَ یَزالُونَ ال

 منم. خطواب بوه رسوول اهللتواند بنوید یقين برای من حاصل شده، پس عبادت نموینمی

و نوون « اْليَقوينُ یَْأتِيَوكَ حَََّوى»طور خدا را عبادت مند، است، حَی رسول اهلل باید همين

 یقين مراتب ال نهایت دارد، به ال نهایت باید عبادت مند.

فهمند؟ سبيل ربّ رسول اهلل را، آیا دینران مانند رسول اهلل می 8«رَبِّكَ سَبيلِ إِلى ادْعُ»

َْموًا رَبِّكَ عَلى كانَ وارِدُها إاِلَّ مِْنكُمْ إِنْ وَ» ياا حَ  عَلوى كوانَ»ایون حوَم مقضوی موه  9«مَْقضوِ

 عَورْ َ یَحْمِولُ وَ أَرْجائِهوا عَلوى اْلمَلَكُ وَ»فهمد. است، رسول اهلل به مرحله عاليه می« رَبِّكَ
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ت فهمود. نورا از آیوافهمد؟ رسول اهلل عور  را میجا مینه مسی عر  را در این« رَبِّكَ

مَشابهه است؟ برای اینکه مقوام فهوم رسوول اهلل در بواالترین قلّوه مقاموات فهوم و ادرا  

است، پس مفهومات او طبعًا برای ما مَشابه است. باید خود را به حد بلوغ برسوانيم، رفو  

 وَ رَبُّوكَ جواءَ وَ»را بفهمويم. « رَبِّوكَ عَرْ َ»تشابه بکنيم، با بيان قرآن و با بيان رسول تا آن 

این وحوی لوضر  را  2«لَها أَوْحى رَبَّكَ بِأَنَّ*  أَْخبارَها تُحَدِّثُ یَوْمَئِذٍ» 1،«صَفًّا صَفًّا اْلمَلَكُ

تواند خوب بفهمد، نرا؟ برای اینکه باالترین قلّه وحی رسالَی پروردگوار بور رسول اهلل می

نمونوه اعلوی وحوی را داند. وقَی رسوول اهلل س نمونه عالی وحی را میرسول اهلل بوده، پ

 فهمد. ، می«لَها أَوْحى رَبَّكَ بِأَنَّ»داند، پس نمونه ادنی وحی را مه وحی تکوینی است می

ها در فکور مسوانی ها و صحبت مردنها و نوشَهاین مقدمات برای این بود مه با گفَه

بور خوالف  آمده است مه ما عالمی به نام عالم ذر داریم. این بر خالف تمام موازین است،

ميزان مَاب و سنت است، بر خالف ميزان عقل است، بر خالف ميزان علم و حوس اسوت، 

بر خالف مل موازینی است مه برای ما مکلفين ميزان است. احيانًا وقَی موا در آیوه دقوت 

منيم، بوه بعضوی از اذهوان ، همين آیه مربوطه و از خود آیه مطلبوی اسوَفاده مویمنيممی

ایم، نوه خوالف ایم. خير، ما خالف سخنان دینوران گفَوهظاهر گفَه رسد مه ما خالفمی

هایی بين این آیوه و آیوه فطورت تگویيم، الّا اینکه تفاوظاهر، ما موافق نصّ آیه سخن می

خطاب به رسوول اهلل اسوت، اموا در « حَنيفًا لِلدِّینِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ»وجود دارد، درست است 

 هد و به مل مربوط است. دآخر آن خطاب را تعميم می

پس فهوم آیوه فطورت بورای عمووم مردموانی موه لغوت عربوی را بداننود و توجوه مننود، 

ذرّیه مانند فهم آیه فطرت نيست، ما باید از آیوه فطورت موه بور تر است. اما فهم آیه روشن

مبنای فهوم عمووم اسوت، بوا دقوت مموی بنيوریم بورای فهوم آیوه ذرّیوه. اگور آیوه ذرّیوه را 

فهميم و اگر اهل فهوم آن هسوَيم، بایود دیم و اهل فهم آن نبودیم، از آیه فطرت مینفهمي

 بَنوي مِونْ رَبُّوكَ أَخَذَ إِْذ وَ»دقت منيم. حال ملمه به ملمه مالحره منيد.  در خود آیه ذرّیه

. آیا این یی زمان اسوت؟ ایون اخوذ مربووط بوه یوی منمبه ترتيب سؤاالتی مطرح می« آدَمَ

ها در عالم تکليف ظاهر است؟ ننانچوه آن زمان، زمان قبل از آفرینش انسان زمان است و

فعل، فعل ماضی است، ولکن « رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ»گویند. یا خير، قائلين به عالم ذر، ننين می

ماضی هم برای جریانی مه در گذشَه اتّفاق افَاده و هم برای جریانی مه در آینده محقّوق 
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آورنود و بسويار ادیبانوه اسوت و الوقوع را به لسوان ماضوی میرع محقّقالوقوع است. مضا

 بسيار فصيح است و بليغ است. 

گویيد دادم، یعنی مطمئن با  مه من خوواهم داد، اگر مسی از شما مالی بخواهد، می

مه دادم. اگر مال را به تو داده بودم، شی داشَی مه این مال از من به توو خواهود مثل این

آورنود. الوقوع تعبير ماضوی میهای مَحقّقير، دادم. در قرآن شریف برای مضارعرسيد؟ خ

جوا آورنود  نوشوَه شود. اینمی« مَُِوبَ»هوایی موه بابوت الوجووب اسوت، مثالً بورای واجب

مند، اگر بنا اسوت صحبت نوشَن نيست، اگر نيزی را نوشَند یا بنا است بنویسند، فرق می

 اما اگر نوشَند، تمام شد.  بنویسند، ممکن است ننویسند.

یی زمان نيست، ایون مول « إذ»این « رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ»جا احَمال دوم این است: در این

ها است، از آدم تا آخرین فردی مه إلی یوم القيامة، تا نزدیی یووم های آفرینش انسانزمان

ها زموان خلقوت انسوان عبارت از مثلّث زمان است، مل« إذ»شود. زمان القيامة آفریده می

شوود و خواهود شود. بور این اخذ شده است و می« أَخَذَ إِْذ وَ»است. این احَمال دوم است. 

« أَخَوذَ إِْذ»اگر مسوی بوه حورف اول ملَوزم باشود، بنویود « رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ»این مبنای دوم. 

قبول از خلقوت ای است و تمام آن گذشَه است و بنوید ایون عوالم ذر اسوت، زمان گذشَه

منيم، روی ها، خداوند از ظهر آدم ذرّیه او را اخذ مرد. ما روی این صوحبت مویمل انسان

 نفی، بعد روی اببات. 

 گيرد.فقط زمان گذشَه را می« و اذمر»مثلث زمان است یا نيست؟ « إذ»این  -

 گذشوَه و حوال و آینوده، یعنوی تموام« و اذمور»شوود، شامل هموه می« و اذمر»خير،  -

ها ننين خواهود شود. بعضوی شوند، مَوجه باشند مه با فطرت آنهایی مه خلق میانسان

 های ما دو گانه است. های ما ینانه است و بعضی از بحثاز بحث

 مند.آید، آن زمان را هم ماضی میوقَی با مضارع هم می« إذ» -

 اگر شرطيه باشد، بله.  -

 مند.ماضی را مضارع می« إذا» -

شورطيه اسوت. مون اشوَباه موردم. « إذا»شرطيه نيسوت، « إذ»گویند. ن درست میایشا -

خواهد. یوا اببوات اسوت، نفوی های ما ینانه است، یا نفی است، اببات نمیبعضی از بحث

های ما دوگانه است، این بحث دوگانوه اسوت. بایود عوالم خواهد. بعضی اوقات بحثنمی

اند، با دليل از ریشه نفی منيم، بعد عالم ذرّیوه را هاند و نوشَگویند و شنيدهذری را مه می

 منيم. گوید، اببات منيم. حال ما راج  به نفی صحبت میمه قرآن شریف می
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، «آدَمَ بَنوي مِونْ»گویود: ، قورآن می«آدَمَ مِنْ رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ»گویيد: ، شما می«أَخَذَ إِْذ وَ»

طور مه دیروز در روایت خواندیم. خداوند ذرّیوه آدم همان، «آدَمَ مِنْ»ماری نداریم، همان 

 آدَمَ بَنوي مِونْ رَبُّوكَ أَخَذَ إِْذ وَ»را از ظهر آدم الی یوم القيامة بيرون آورد، مه نه مار مند؟ 

َهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ گویيود. موه نوه موار منود؟ گوید، شوما میها را نمیالبَه آیه مه این« ذُرِّیََّ

ای پس این ذرّیوه«. بَلى قالُوا بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ»ها سؤال مند و جواب بنيرد، از این برای اینکه

هوا بایود در عوالم ذر زنوده باشوند و دارای گویيود، اینگویيد و عالم ذر موه میمه شما می

شود مسائله مرد. بوا مووه هيماليوا بوا ایون بزرگوی، بوا عقل و شعور باشند، با جسم مه نمی

شود صحبت مرد؟ انسوان هور قودر بوزر  گاو، با فيل و مرگدن، اگر مرده باشد، می شَر، با

 باشد، اگر روح ندارد، ما با نه صحبت منيم؟ با دست و پای او صحبت منيم؟

این ذرّیه مه به تعبير قرآن ذرّیه است و به تعبير شما ذر است  یعنی مورنوه اسوت، بوه 

وغ است، فر  منيد اگر به اندازه مورنه از ظهور اندازه مورنه مه به اندازه مورنه هم در

آدم بيرون آمد، صد ميليارد یا بيشَر مورنه را حساب منيد، هزاران هزار ميليارد مورنوه، 

گنجد، این اشوکال اول. از ظهور آدم ذرّاتوی بيورون آورده اسوت، ایون این در ظهر آدم نمی

ها را منوار ترین مورنوهنویذرّات ذر است؟ ذر مورنه است، این ذر مه مورنه است، مو

شوود. از ظهور هم بنذارید، شما هزاران ميليارد مورنه منار هم بنذارید، به اندازه قوم می

 آدم این ذرّیه را بيرون آورد. 

 منایه است. -

مند، منایه یعنوی نوه؟ دروغ گفَوه یوا راسوت گفَوه؟ منایه نيست؟ دارد صحبت می -

ها را موه بيورون آورد، قبول نر گذاشَيم. محال دوم: ایبانيًا، بيرون آورد، محال اول را منا

ها جان نيوز داد؟ اگور ف، آیا فقط جسم بودند یا به آنها در عالم تکلياز خلقت رسمی آن

شود مسائله مورد، جسوم بوه تنهوایی موه روح تنها جسم بودند، با جسم به تنهایی مه نمی

هوا آنهوا داد. پوس بوه روح بوه آنشود القاء حجت مرد. پوس ندارد، به جسم تنها مه نمی

گویيود عوالم ذر، موه شوما میروح داده، پس انسان دارای سه خلقت است، خلقوت اول آن

 ال أُمَّهواتِكُمْ بُطُوونِ مِونْ أَْخرَجَكُمْ اللَّهُ وَ» 1،«أُمَّهاتِكُمْ بُطُونِ في أَجِنَّةٌ أَْنَُمْ إِْذ وَ»خلقت دوم: 

شوود. اگور سوه خلقوت اسوت، لقت فی یوم القيامة. سوه خلقوت میسوم: خ 2«شَيْئًا تَعْلَمُونَ

 بلکه نصّ در دو خلقت است. ای به خلقت اول مه ندارد، هيچ، قرآن شریف اشاره
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در قرآن دو خلقت آمده است. یی خلقوت، خلقوت در عوالم تکليوف اسوت موه جسوم 

هسوت توا طوور انسان مامل شد و بعود روح را در آن دميود، ایون خلقوت اول اسوت. همين

بميرد، وقَی مرد، روح حيوانی و انسانی از بدن جدا شد و روح حيوانی و انسانی در عالم 

مانود توا یووم برزخ باقی است، ایون خلقوت نيسوت. در عوالم بورزخ احيواء نيسوت، بعود  می

ماواتِ فِي مَنْ فَصَعِقَ الصُّورِ فِي نُفِخَ وَ»القيامة. در یوم القيامة:   إاِلَّ ْلوأَرْ ِا فِوي مَونْ وَ السوَّ

شوود، یعنوی از مور  هوم شود  یعنی روح هم بيهو  میصعقه حاصل می 1«اللَّهُ شاءَ مَنْ

تری منود و در عوالم وسوي ميرد، روح تبلور بيشَر پيودا میبدتر است. نون وقَی انسان می

 مند. اماته نيست، احيائی برای روح است. اموا وقَویگذارد، حيات بيشَری پيدا میقدم می

عِقَ الصُّورِ فِي نُفِخَ وَ»شود نطور؟ قيامت می ماواتِ فِوي مَونْ فَصوَ « اْلوأَرْ ِ فِوي مَونْ وَ السوَّ

ها موه در صعقه برای جسم است یا بورای روح اسوت؟ بورای روح اسوت. ایون ارواح انسوان

هلل ، مون شواء ا«اللَّوهُ شواءَ مَونْ إاِلَّ»شووند. هوو  میهوا بیعالم برزخ زنده بودند، ایون روح

معصومين درجه اول یا مل معصومين هسَند، هر موس هسوَند، بحوث آن در جوای خوود 

 الزم است. 

احياء و خلق، منَها خلوق مَفواوت اسوت. یوی خلوق جسوم و روح  -1پس ننين شد: 

است، خلق اول با خلق دوم تفاوت دارد. یی خلق جسوم و روح اسوت، اول جسوم خلوق 

جسم از منی خلوق « آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ بُمَّ»بعد روح خلق شد،  2«لَحْمًا اْلعِرامَ فَكَسَوْنَا»شد 

شد و روح از جسم خلق شد. خلق اول ننين است، ولی خلق دوم ننين نيست. در خلوق 

شود، جسمی مه مناسب بوا قياموت اسوت. شود، بلکه جسم تجرید میدوم جسم خلق نمی

و نسوبت بوه روح، روح خلوق  3«مَرَّ ٍ أَوَّلَ ناكُمْخَلَْق كَما»توانيد اسم آن را خلق بنذارید. می

ای موه دارد، از آن صوعقی موه آید. از آن غشوهشود، بلکه روح از آن غشوه بيرون مینمی

 آید. این هم خلق است. این خلق اول و این خلق دوم است. دارد، بيرون می

در رحوم  قرآن شریف آیاتی دارد مه نوص اسوت در خلوق اول و خلوق دوم، خلوق اول

مادر، خلق دوم عالم قيامت، دینر قبل از خلق اول نه تنها در قورآن خلقوی نياموده اسوت، 

منود. پوس مند، آیاتی است مه خلق را در خلق اول و خلوق دوم منحصور میبلکه نفی می

گویيد قبل از خلقوت در رحوم خوانيم. شما مه میمانيد. آیات آن را مینصيب میشما بی
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ها را به صورت ذر خلق مردند، بوه محواالت لقت در عالم تکليف، انسانمادر و قبل از خ

دادند، امکان نداشت با او مسائله آن ماری نداریم، و به آن روح دادند، نون اگر روح نمی

و صحبت شود، پس خلق اول این است، بعد در رحم مادر خلق دوم است، بعد خلق سوم 

 ت. است. ولی قرآن خلق اول را مالً منکر اس

شووند یوا از دو ها از یوی نطفوه خلوق میمن فرامو  مردم ایون را بنوویم. آیوا انسوان

شوند. پس ذرّیوه و ذر فقوط از دو نطفه خلق می 1«الََّرائِبِ وَ الصُّْلبِ بَيْنِ مِنْ یَْخرُجُ»نطفه؟ 

گویيود ممور آدم. در جاهليوت بوود موه از ممر آدم نيست، از ممر آدم و حوّا است. شما می

گفَند نطفوه فقوط از مورد اسوت، از زن نيسوت، اگور از زن باشود، فرزنود دخَور ها میربع

ْلبِ بَيْنِ مِنْ یَْخرُجُ»گوید: شود، دخَر از مرد نيست. ولی قرآن میمی  مِونْ»، «الََّرائِوبِ وَ الصوُّ

اج دوم از ذمر و انثی آفریدیم  یعنی نطفه مورد و نطفوه زن بایود بوا هوم ازدو 2«أُْنثى وَ ذَكَرٍ

شود. قورآن « آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ بُمَّ»بکنند و بعد از ازدواج دوم، جنين تکامل پيدا مند، بعد 

ها از صلب آدم ذر را مه مورنه ،عالم ذردر گویيد گویيد؟ میگوید. شما نه میاین را می

صولب آدم و ، مه ذرّیه او است، بيرون آوردند. ایون دروغ اسوت، بورای اینکوه بایود از است

 رحم حوّا، هر دو بيرون بياورند.

 گيرد؟آدم حوّا را هم می -

 گيرد. خير، آدم حوّا را نمی -

 این نه آدمی است؟ نه رقم آدمی است؟  - 

 آدم از نيست؟ منر حوّا آدم نيست؟ حوّا هم آدم است.  -

 فرمایيد فقط آدم.همين مه شما می -

ها موالً دو نرده اسوت، دو خلقوت. بورای انسواآدم اول. آیاتی مه دو خلق معرّفوی مو -

منر اینکه بنویيد خلقت در رحم مادر، خلقت نيست یوا خلقوت در قياموت، خلقت است، 

دانيم و ملموس و محسوس اسوت و یکوی هوم خلقوت خلقت نيست. آن خلقَی مه ما می

طوور قيامت است، یی خلقت در رحم مادر اسوت و یوی خلقوت قياموت اسوت. قورآن این

مودام اسوت؟ در یووم القياموة بوه « مَورَّ ٍ أَوَّلَ خَلَْقنواكُمْ كَما فُرادى جِْئَُمُونا لَقَدْ وَ»ید. گومی

به تنهایی آمدید. این بندها و تعلّقواتی موه « فُرادى جِْئَُمُونا لَقَدْ»شود: مکلفين خطاب می

 وَ»نيسوت.  مردیم، نبود، حواال هومطور مه وقَی اول خلق میبه خود آویزان مردید، همين
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اوّل مرّ  مودام اسوت؟ اوّل مورّ  هموان عوالم ذر « مَرَّ ٍ أَوَّلَ خَلَْقناكُمْ كَما فُرادى جِْئَُمُونا لَقَدْ

است؟ این عالم ذر و مورنه با آن وض ، نه شباهَی دارد با خلقی مه خداوند بورای یووم 

شوده، ایون نوه  مند. خلوق در یووم القياموة بوا خالصوه بودن و بوا روح تصوفيهالقيامة می

 شباهَی با خلق اول دارد. 

اوالً اگر اوّل مرّ  آن باشد، بانی مرّ  نه شد؟ اگر سه مرتبه اسوت، یوی مرتبوه عوالم ذر، 

یی مرتبه در عالم دنيا، یی مرتبه هم در آخرت. خلق عوالم آخورت موه بوانی مورّه اسوت، 

خلوق در عوالم هوا اسوت؟ این تواند باشد؟ آیا اوّل مرّه آن عالم ذرمدام یی می آناوّل مرّه 

منند؟ و حال آنکه شباهت بين خلق در عالم دنيا و عالم قيامت اسوت. دنيا را حساب نمی

مدام یی را حذف مردند؟ اگر سه خلق است، آیا خلق در عالم دنيا را مه محسووس هموه 

داننود، ایون را مواری نودارد، بوا اینکوه بوه ایون احَجواج است، ملموس همه است، همه می

بيننود، فهمنود و هموه میدانند و همه میشود. به نيزی باید احَجاج منند مه همه میمی

« أُمَّهواتِكُمْ بُطُوونِ فوي أَجِنَّةٌ أَْنَُمْ»بينند، خلق فهمند و میدانند و میآن خلقی مه همه می

پس این خلوق شوبيه بوه «  ٍمَرَّ أَوَّلَ خَلَْقناكُمْ كَما فُرادى جِْئَُمُونا لَقَدْ وَ»گوید: است، بعد می

مند، این خلوق عبوارت دانيد و خلقی است مه احَجاج میاین است و خلقی است مه می

 «.أُمَّهاتِكُمْ بُطُونِ في أَجِنَّةٌ»است از این خلق در 

 در عالم ذر هم فرادی نيست، ذرّیه با هم است.  -

يَقُولُونَ»بلوه، بووا هووم اسوت. گذشووَه از آن  - منکوورین قيامووت گفَنوود:  1«يودُنایُع مَوونْ فَسووَ

نه زمانی است؟ اوّل مرّ  مدام است؟ اگور « مَرَّ ٍ أَوَّلَ فَطَرَكُمْ الَّذي قُلِ یُعيدُنا مَنْ فَسَيَقُولُونَ»

ننانچه قبل اعاده به یوم القيامة دو خلق بود، یی خلق عالم ذر و یوی خلوق عوالم دنيوا. 

جا بوانی مورّه اسوت، پوس دو خلوق را قبوول ؟ این«مَرَّ ٍ لَأَوَّ فَطَرَكُمْ الَّذي قُلِ»گوید: نرا می

گویيد عالم ذر است، آن را قبول ندارد. برای اینکه اگور عوالم ذر دارد. آن اوّلی مه شما می

اوّل مورّه موه ذر اسوت، بوانی مورّه یووم « مَورَّ ٍ بَاني فَطَرَكُمْ الَّذي قُلِ»شد: جا میبود، در این

این اعواده، اعواده « یُعيدُنا مَنْ فَسَيَقُولُونَ»منيم، اریم شما را خلق میالدّنيا است. حال مه د

به حيات، خلق دوم است و احياء دوم است. این خلوق دوم و احيواء دوم اسوت، بوه دليول 

، اگر ننانچه خلق اوّلی هم با حيات در عوالم ذر بوود، پوس در «مَرَّ ٍ أَوَّلَ فَطَرَكُمْ الَّذي قُلِ»

 «.باني مرّ »گفت: معنا نداشت، باید می« مرّ  أوّل»جا این

 رساند مه سابقه نداشَند؟نمی« فَطَرَكُمْ» -
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رسويم، همين است. منَها ما به همه جهوات نمی« فَطَرَكُمْ» سابقه نداشَند، بله، خود -

فًّا رَبِّوكَ عَلى عُرِضُوا وَ»جا مافی است. آیه دینر: برای اینکه یکی در این  ْئَُمُونواجِ لَقَودْ صوَ

 یُحْييهَوا قُوْل: »79بحث این هم گذشت. آیه دینر: سوره یس، آیوه  1«مَرَّ ٍ أَوَّلَ خَلَْقناكُمْ كَما

ها را نوه زموانی انشواء مورد؟ نوه نه زمانی اسوت؟ ایون اسوَخوان« مَرَّ ٍ أَوَّلَ أَْنشَأَها الَّذي

 خَلَقَكُومْ هُووَ وَ ءٍشَيْ كُلَّ أَْنطَقَ الَّذي اللَّهُ نَاأَْنطَقَ قالُوا»در دنيا. « مَرَّ ٍ أَوَّلَ»زمانی احياء مرد؟ 

، «مَورَّ ٍ أَوَّلَ»آمده است. اگر سه مرّه است، نبایود بنویود « مَرَّ ٍ أَوَّلَ»ها در همه این 2«مَرَّ ٍ أَوَّلَ

فهمند، عبارت است از خلق یووم الودّنيا، آنچوه هموه ، آنچه همه می«باني مرّ »باید بنوید 

جوا بوه حسواب منيد، خلق در عالم ذر است و خداونود آن را در اینهمند و ادّعا میفنمی

 مند.آورد و بلکه انکار مینمی

گویند نه مسی شما را بوه ها میدهند، ایندر قيامت، وقَی اعضاء شهادت می« قالُوا»

يْ كُولَّ أَْنطَوقَ الَّذي اللَّهُ أَْنطَقَنَا قالُوا»زبان آورد؟  جوا پوس این« مَورَّ ٍ أَوَّلَ خَلَقَكُومْ هُووَ وَ ءٍشوَ

مدام است؟ منر اینکه شما خلوق یووم الودّنيا را خلوق ننيریود، « أوّل مرّ »است، « باني مرّ »

 وَ قَبْولُ مِنْ خَلَْقناهُ أَنَّا اْلإِْنسانُ یَْذكُرُ ال وَ أَ»فهمد. خلق ذر را خلق بنيرید مه هيچ مس نمی

يْئًا یَوكُ لَمْ وَ»، قبل از نطور؟ «خلقناه یوم الدّنيا»؟ «خَلَْقناهُ»مانی نه ز 3«شَيْئًا یَكُ لَمْ «. شوَ

و الّا اگر عالم ذر عوالمی اسوت و « شَيْئًا یَكُ لَمْ وَ»پس آن عالم ذر شما هيچ نيزی نيست. 

روح است و مسائله است، نه تنها نيز است، بلکه نيزتور از دنيوا اسوت  نوون در دنيوا، در 

موه ای نودارد. اینمنود، مسوائلهزند. خدا به ما وحی نمیدا با ما حرف نمیعالم تکليف خ

 قوالُوا بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ»قدر ریز بودیم، مورنه بودیم و از ممر آدم بيرون آمدیم و خداوند این

 خَلَْقنواهُ أَنَّا نُاْلإِْنسا یَْذكُرُ ال وَ أَ»؟ «شَيْئًا یَكُ لَمْ وَ»جا نيزتر از نيز بودیم، نرا ، در آن«بَلى

شيئی مه آدميوت « شَيْئًا یَكُ لَمْ وَ»و ملّ ماضی را إلی أوّل العالم «. شَيْئًا یَكُ لَمْ وَ قَبْلُ مِنْ

 دارد، روح دارد، حَی شیء جسمی هم نبود. 

يْئًا یَكُنْ لَمْ الدَّهْرِ مِنَ حينٌ اْلإِْنسانِ عَلَى أَتى هَْل»و همچنين سوره انسان:  « كُور مَوْذ شوَ

یکی نطفه است، نطفه شویء اسوت، ولکون « مَْذكُور  یَكُنْ لَمْوَ  شَيْئًا مَانَ»نه زمانی است؟ 

ها مه نيست، نطفه مه انسان نيست. بعد دینر هويچ. اگور ننانچوه مذمور به حساب انسان

قبل از این نطفه و قبل از این بدن، قبل از خلقوت در عوالم دنيوا، عوالم ذری بوود، نطوور 

                                                           

 .48. کهف، آیه 1

 .21ت، آیه . فصل2

 .67. مریم، آیه 3



10 

 

 قَودْ وَ»ها موذمور اسوت. چ شیء مذموری نبوود؟ شويئی بوود موه بيشوَر از هموه شويئيتهي

هيچ نيز نبود، من توو را خلوق موردم، قوبالً هويچ نيوزی  1«شَيْئًا تَكُ لَمْ وَ قَبْلُ مِنْ خَلَْقَُكَ

 نبود. 

دو  2«.سَبيلٍ مِنْ خُرُوجٍ إِلى فَهَْل بِذُنُوبِنا فَاعََْرَْفنا اْبنَََيْنِ أَحْيَيََْنَا وَ اْبنَََيْنِ أَمَََّنَا رَبَّنا قالُوا»

ها را در یوم القياموة خودمت حوق گوید؟ اینها را میاحياء است و دو اماته، نه مسی این

منند مه دو احياء برای ما بوده و دو اماته، اگر عالم ذر بوده مه سوه احيواء اسوت عر  می

احياء اول در رحم موادر، احيواء دوم و ت؟ و سه اماته است. پس دو احياء و دو اماته نيس

است. اماته: اماته اول اماته عن الحيا  الودّنيا اسوت، اماتوه بوانی « ليوم القيامة الکبری»آخر 

اماته عن الحيا  البرزخية است. نون در زندگی برزخ ننين نيست مه این زندگی إلی یووم 

ورِ فِووي نُفِووخَ وَ»مووه آیووه آن را خوانوودیم مووه القيامووة بمانوود، ممووا این عِقَ الصووُّ  فِووي مَوونْ فَصووَ

این صوعقه اماتوه اسوت، دو احيواء و دو اماتوه « اللَّهُ شاءَ مَنْ إاِلَّ اْلأَرْ ِ فِي مَنْ وَ السَّماواتِ

است. پس عالم ذر نيست؟ آن احياء نيست و حيات نيست؟ اگر حيات نيست مه بوا ميّوت 

 سخَن گفَن یعنی نه؟ 

 إِلَيْوهِ بُومَّ یُحْييكُمْ بُمَّ یُميَُكُمْ بُمَّ فَأَحْياكُمْ أَمْواتًا كُْنَُمْ وَ بِاللَّهِ ونَتَْكفُرُ كَيْفَ»و همچنين 

موت و احياء و اماته را منحصر مرده اسوت، ننونوه؟  ها«بُمَّ»حساب منيد. این  3«تُرْجَعُونَ

« أَمْواتوًا كُْنوَُمْ وَ بِاللَّوهِ ونَتَْكفُورُ كَيْوفَ»خطاب به منکرین خدا اسوت. « بِاللَّهِ تَْكفُرُونَ كَيْفَ»

اموات در نه زمانی است؟ وقَی هنوز به ما روح نداده بودند. نون موت دو گونوه اسوت: 

یعنی زنده بودیود « أَماتَکُم»یی موت باالماته است، یی موت بدون اماته است. اگر گفَند: 

. بودنی موه قوبالً زنوده بووده، و شما را ميراندیم. اما نه، مرده بودید و بعد شما را زنده مورد

شود، باز هم مورده اسوت. گاه زنده نبوده و بعد زنده میبعد مرده، مرده است. بدنی مه هيچ

اند. یکی موت عن اإلماتة است، یکوی مووت قبول اإلحيواء طور نيست؟ هر دو مردهمنر این

 است مه عن اإلماتة نيست.

 مرده بود. بودید، یعنی بدن شما رساند مه مردهاین نمی -

 «.أَمْواتًا كُْنَُمْ» -

 پس شما بودید مه بدن شما مرده بود. « كُْنَُمْ» -
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یعنوی حالوت شوما، حالوت مووت بووده اسوت. « أَمْواتوًا كُْنوَُمْ»خير، اماته نشده است.  -

حالت موت بوده یعنی نه؟ یعنی زنده بودید، شما را ميراندند؟ خيور، حالوت مووت اسوت. 

منَها تفاوت دارد. به یوی بودنی موه بعود  قورار اسوت در آن حيوات  این دیوار ميّت است،

مه در او حيات بوده و بعود اماتوه گویند. به آنگویند، اما به دیوار ميّت نمیبياید، ميّت می

مه هنوز حيات نيامده و بنا است گویند. منَها موت بعد الحيات، آنحاصل شده، ميّت می

وَ قَود  بِاللَّوهِ تَْكفُورُونَ كَيْوفَ»گوینود. و لوذا نفرموود: ميّوت می بعد  حيات بياید، به ایون بواز

ایون «. أُمَّهواتِكُمْ بُطُوونِ فوي أَجِنَّةٌ أَْنَُمْ»وقَی مه « أَمْواتًا كُْنَُمْ«. »أَمْواتًا كُْنَُمْ»، خير، «أَمَاتَکُم

مووت و مووت. مووت در طور شود، همينطور تا اول عالم را شامل میهمين« أَمْواتًا كُْنَُمْ»

ذرّیه، موت در ذر، موت در خا ، موت در نطفه، همه موت است. اسَمرار موت اسوت، از 

نشده است تا اول عوالم، مووت و مووت و مووت. مجوا عوالم ذر « أَْنشَْأناهُ بُمَّ»حاال مه هنوز 

 است؟ مجا عالم ذرّیه است؟ حياتی در مار نيست. 

خواهيود بنویيود نيسوت؟ می« فَأَحْياكُمْ»، «فَأَحْياكُمْ أَمْواتًا كُْنَُمْ وَ بِاللَّهِ تَْكفُرُونَ كَيْفَ»

ماند، نرا؟ حال اگر عالم ذر حسواب عالم ذر است؟ برای حيات دنيا نيزی نمی« أَحْياكُمْ»

 أَمْواتووًا كُْنووَُمْ»ای نبووود، قبوول از اینکووه آدم خلووق بشووود، ذر و ذرّیووه« أَمْواتووًا كُْنووَُمْ»منيوود، 

شما را احياء مرد، یعنی آن ذرّیه را از صلب آدم بيرون آورد و بعود احيواء مورد. « اكُمْفَأَحْي

 بِاللَّهِ تَْكفُرُونَ كَيْفَ»ماند یا خير. نصيب میگویيد، حال ببينيم حيات دنيا بیاگر ننين می

نيسوت؟ « یُميوَُكُمْ»است، « مأَمَاتَکُ»، این «یُميَُكُمْ بُمَّ»در عالم ذر، « فَأَحْياكُمْ أَمْواتًا كُْنَُمْ وَ

ميرانود، نوه زموانی موا را بعد می« یُميَُكُمْ بُمَّ. »«أَمَاتَکُم»گویيم یعنی نه؟ می« یُميَُكُمْ بُمَّ»

ميراند؟ آیا از عالم ذر و عالم ذرّیوه موا را ميرانود؟ اگور ميرانود یعنوی ميراند و نه زمانی می

 طور بود. برزخ بود؟ حاال بنویيم اینروح به طور ملی از بين رفت یا مر  در عالم 

« یُميوَُكُمْ بُومَّ»احياء شد، احيواء در ذرّیوه. « فَأَحْياكُمْ أَمْواتًا كُْنَُمْ وَ بِاللَّهِ تَْكفُرُونَ كَيْفَ»

ایون « یُحْيويكُمْ بُومَّ»بعد مر  برای آن حاصل شد، یعنوی بورای ذرّیوه مور  حاصول شود. 

حيات قيامت نه شد؟ پس در قياموت احيوائی در  حيات مجا است؟ حيات دنيا است. بعد

جا بوود موه احيواء نسوبت بوه عوالم ذر بوود. پوس مار نيست. خطا از مجا بود؟ خطا از این

احياء نسبت به عالم ذر نيست، احياء در مرحله اولی نسوبت بوه عوالم دنيوا اسوت، بعود در 

 مرحله دوم نسبت به عالم آخرت است. 

مطرح نيست، اخوذ اسوت.  ذر عالمحياء و اماته در مورد گویند مه مسئله ابعضی می -

 از ممر آدم اخذ مردند، دوباره برگرداندند. 

 اخذ موجود است یا اخذ معدوم؟  -
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 باالخره این ذرّات در ممر آدم موجود بودند.  -

ها را زنوده مورده و بوا مه بوده و اخذ مرده، آناین ذرّات بوده و اخذ مرده است. این -

 بت مرده یا با مرده صحبت مرده؟ها صحآن

 زنده بوده است.  -

ها صحبت مرده اسوت، بعود ميرانوده اسوت. زنده بوده یا زنده مرده است. با این زنده -

 ها به طور ملی از بين رفَند یا هنوز هسَند؟ آیا این

 هسَند. مطلب نادرست است. -

نور مسوی ایون حورف را خواهيم ریشه آن به طور ملی منده شود مه دیدانم، میمی -

نزند، مثل سایر خرافات. خود این هم یی بحثی اسوت موه آیوا ایون وقَوی موه بوه ذر روح 

خواهيود دادند و از آن سؤال مردند، بعد روح را گرفَند و روح موالً موات و فوات شود؟ می

این را بنویيد یا روح باقی ماند؟ هر دو اشکال دارد، اگر بنویيد روح مالً مات و فات شد، 

، از بين رفوت، «بَلى قالُوا بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ»پس نه احَجاجی است؟ آن روحی مه سؤال شد: 

خواهند از روح دوم تماس تقاص بنيرند؟ نه ربطی دارد؟ با زید مسوائله مردنود، زیود می

خواهند از عمرو جواب بنيرند، ربطی به هم نودارد. گنوه مورد در بلوخ مرد و تمام شد. می

 ششَر زدند گردن مسنری. باز این بهَر است. آهننری، به 

جا این ذرّیه را مه مشَند و مات و فات شد، بعد  این جسم ذرّیه مه روح دینور در این

، این روح غيور از «آخَرَ خَْلقًا»، این «آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ بُمَّ»آمد، این « آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ بُمَّ»

؟ «غوافِلينَ هوذا عَونْ كُنَّا إِنَّا اْلقِيامَةِ یَوْمَ تَقُولُوا أَنْ»ين رفت؟ پس نرا آن روحی است مه از ب

این در صورتی بود مه این روح مرده باشد. اگور ایون روح زنوده باشود و شوما بوه روایوات 

وغ اسوت و در گویيم ایون درتمسّی منيد. می 1«عَامٍ بِأَْلفَيْ اْلأَجْسَادِ قَبْلَ اْلأَرْوَاحَ اللَّهُ خَلَقَ»

نيسوت؟ دو « عَوامٍ أَْلفَيْ»های بسياری است، نرا؟ منر جا دروغنند بعد دروغ است. در این

بورای ده هوزار « أَخَوذَ إِْذ وَ»هزار سال، آدم نند سال است خلق شده است؟ ده هزار سوال، 

نصويب گویيد دو هزار سال. نه شود؟ پوس هشوت هوزار سوال بیسال پيش است، شما می

 دید. اصالً از هر جهَی نناه منيد، درست نيست. مانده بو

 بُومَّ یُميوَُكُمْ بُومَّ فَأَحْيواكُمْ أَمْواتوًا كُْنوَُمْ وَ بِاللَّوهِ تَْكفُورُونَ كَيْوفَ»پس در این آیه مبارمه 

ر، احيواء اسوت، خيو« تُرْجَعُوونَ إِلَيْوهِ بُومَّ»توانود بنویود ، مسی نمی«تُرْجَعُونَ إِلَيْهِ بُمَّ یُحْييكُمْ

است  نون « تُرْجَعُونَ إِلَيْهِ»ای در قرآن داریم مه بعد از احياء إلی یوم القيامة آیات مَعدّده
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ای است. مرحله اول احياء است، به عنوان احياء، مرحله دوم ارجواع إلوی حالوة دو مرحله

الحساب است مه حساب بکشند و این طرف یا آن طرف باشند. واننهی یکوی از مطوالبی 

منيم و اشواره موردیم ایون اسوت موه ایون روحوی موه جا روی آن حساب میر اینمه ما د

این روح قبالً نبوده است، این روح را « آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ بُمَّ»خداوند در جنين ایجاد مرد، 

از جسم گرفت. پس اگر قبالً روحی در ذرّیه بووده اسوت، بایود از بوين رفَوه باشود. از بوين 

روح دینری ایجاد شود، بر خالف همه مووازینی موه بحوث موردیم. بنوابراین رفَه باشد تا 

اگر با آن مسائله شد، این مسائله نه ربطی به روح بعدی دارد؟ هيچ ربطی به هم ندارنود. 

زنود ایون عوالم ذر دروغ اسوت و بوا تموام مووازین روی این جهت سرتاسر قورآن فریواد می

 منيم. منيم، البَه با دقت بحث میبحث می مخالفت دارد، اما خود آیه ذرّیه را مه

در جلسات گذشَه مراحلی را عر  مردیم و در عر  نند روز آینده مراحل خَاميه 

هووای زرد و سوورخ و سووياه و آبووی ننوواه منيم. خيلووی صوواف و بوودون عينیرا عوور  مووی

یم. هوا مواری نودارمنيم، بدون اینکه فالن روایت نه گفت، فالن آقا نه گفوت، بوه اینمی

جا اخذ اخذ در این« رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ»مند. مضافًا به اینکه خود آیه فطرت این را تفسير می

جوا ها با داشوَن روح ییموجودی است مه دارای ادرا  و دارای فهم است و همه انسان

شوود، های گذشوَه و فعليوه و آینوده پخوش میموجود نبودند، پس این اخذ بين تمام زمان

آدم مول بنوی« آدَمَ بَنوي مِونْ»مون آدم نيسوت، « آدَمَ بَنوي مِونْ رَبُّوكَ»مند. خلق می خداوند

هوا اخوذ شوده فرزندان آدم هسَند، طبقه اول، دوم و سوم، تا آخر إلی یووم القياموة، از این

آدم اخذ شده است؟ جدها هوم داخول آدم اخذ شده است، از جدهای بنیاست. از این بنی

آدم هسوَند. پوس ها هم داخول بنویآدم اخذ شده است؟ آناز فرزندان بنیآدم هسَند. بنی

در این مثلّث مه بنویيد این ذرّیه، جدود است، غلط است، ذرّیه، اوالد اسوت، غلوط اسوت، 

 منيم. نطور؟ ذرّیه خود  است. نصّ آیه این است، ما تأویل نمی

جوا ظهور ظهوور نيسوت؟ آیوا ظهور در این« هِمْظُهُوورِ مِنْ آدَمَ بَني مِنْ رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ»

آدم موه موجود زنده است، از بعد زنده بودن او یا از بعد مرده بودن او؟ از ایون ظهوور بنوی

َهُمْ» خداوند دانود؟ فهمود و نمیرا اخذ مرد، آیا موجودی را اخذ مرده است موه نمی« ذُرِّیََّ

پوس ایون ذرّیوة الورّوح اسوت، ذرّیوة دانود. دانود؟ مییا موجودی را اخذ مرده اسوت موه می

فهمد، توا نوه رسود فهمد. خود جسم نمیالجسم نيست  نون ذرّیة الجسم مه نيزی نمی

آدم جووهره روح را اخوذ به اینکه نطفه جسم بفهمود. بلکوه پروردگوار عوالم از ارواح بنوی

آدم؟ آیوا از سور او یوا یمل، ولکن از نه نيوز بنو« آدَمَ بَني مِنْ رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ»مرده است. 
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پای او؟ خير، از ظهر او. مدام ظهر؟ ظهر جسم؟ خير، نون ظهر جسم فهوم نودارد. از ظهور 

َهُمْ»روح، نه نيزی را؟   «.ذُرِّیََّ

َهُمْ»البَه در مورد  نند احَمال وجود دارد، یکی اینکوه مضواف بوا مضوافٌ إليوه « ذُرِّیََّ

َهُمْ»تفاوت دارد،  هوا ها را، مسانی مه منفصول از آنها را، بعض آندان آنیعنی فرزن« ذُرِّیََّ

شوود. ولکون در ها هسَند. این یی معنوایی اسوت موه برداشوت میهسَند یا مَّصل به آن

جوا مضواف جا قرینه قطعيه داریم، هم قرینه داخليه و هم قرینه خارجيه داریم موه ایناین

باشود، ایون ذرّیوه « هُوم»غير از « هُم»ه و مضافٌ اليه یکی هسَند، نرا؟ برای اینکه اگر ذرّی

نه مسانی هسَند؟ آیا از فرزندان آدم هسَند یا از فرزندان آدم نيسَند؟ اگر نيسَند موه بوا 

ها بحثی نداریم. اگر از فرزندان آدم هسوَند موه از هموه اخوذ شوده اسوت، مسوی بواقی آن

آدم راین از ظهوور بنویآدم باقی نمانوده اسوت. پوس بنوابنمانده است، یی نفر در ميان بنی

َهُمْ» آدم فرزندان او را گرفَيود، فرزنودان او شود گفت از ظهر روح بنیرا گرفَيد، نمی« ذُرِّیََّ

جا هفت ضمير جم  داریم، تموام ایون هفوت ضومير جمو  آدم هسَند. در اینهم جزء بنی

، ظهوور «ذُرِّیَّوََهُمْ»آدم بنوی ظهوور« ظُهُوورِهِمْ مِونْ آدَمَ بَني مِنْ رَبُّكَ أَخَذَ»یی مرج  دارد، 

جا هفت ضومير تا این« بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ»آدم، بنی« أَْنفُسِهِمْ عَلى»آدم، بنی« أَْشهَدَهُمْ»آدم. بنی

جوا مطلوب مقوداری این« بَلوى قوالُوا بِورَبِّكُمْ لَسْتُ أَ»مند، در جا فرق میدر این« مُم»جم . 

 د بود. تر خواهمند و شاملفرق می

گرفوت، خداونود جانوب شوعوری و « ذُرِّیَّوََهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ آدَمَ بَني مِنْ رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ وَ»

هَدَهُمْ وَ»ها را از پشت روح گرفوت، عمق شعوری مل انسان هِمْ عَلوى أَشوْ در آن سوه « أَْنفُسوِ

گوواه عليوه دو بعود  ها را گواه گرفت عليوه خودشوان. ایونبعدی مه دیروز عر  مردم. این

گویند تو در فطورت خوود و در دارد: یی گواه عليه روی این حساب مه در مقام انکار می

را داری، این برای منکرین است. برای منکرین یی بعد است. بورای « بلی»عمق فطرت این 

هوا بعود هوا بعود سولبی اسوت، بورای آنمسانی مه قبول دارند، بعد ایجابی است، برای این

بی است. یعنی این فطرت مه هست، دو معنا در صاحبان فطرت دارد، یی معنا اتّجاه ایجا

به توحيد اهلل مه در عمق فطرت این اتّجاه وجود دارد. بعود سولبی نسوبت بوه مسوانی موه 

گویيم آیا در عمق فطرت اعَراف بوه ربوبيوت وحيوده منکر خدا و منکر توحيد هسَند. می

 نيست؟ هست. 
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شوود، ولوو اخَيوار حاصول می هاات و شطرات زندگی برای انسوانو این هست در فَر

 1«الودِّینَ لَوهُ مُْخلِصوينَ اللَّوهَ دَعَووُا اْلفُْلوكِ فِوي رَكِبُووا فَإِذا»هم نباشد، به صورت اتوماتيکی 

و  «بِورَبِّكُمْ لَسْتُ أَ أَْنفُسِهِمْ عَلى أَْشهَدَهُمْ وَ»مند. شود و لذا بعد خطاب تغيير میحاصل می

هموه گفَنود: « بَلوى قوالُوا»این زبانی نيست، سؤال زبانی نيست، بلکه سؤال تکوینی است. 

هوای ، مافر و مسلم و ملحد و مشر  و همه و همه، این بلی در عموق ذات و فطرت«بلی»

موحّودین « تَقُولُووا أَنْ»نوه مسوی اسوت؟ « تَقُولُوا أَنْ»، «تَقُولُوا أَنْ شَهِدْنا»همه وجود دارد. 

، موحّودین عوذر «غوافِلينَ هوذا عَونْ كُنَّوا إِنَّا»گویند: يسَند  نون موحّدین یوم القيامة نمین

، خير، این مشرمين هسَند. پس ایون بعود سولبی «آباؤُنا أَْشرَكَ إِنَّما تَقُولُوا أَوْ»آورند مه نمی

  برای مشرمين است، بعد ایجابی برای موحّدین است و بعد سلبی برای مشرمين است.

گوردیم. باز هم به جهت سلبی اول برمی« غافِلينَ هذا عَنْ كُنَّا إِنَّا اْلقِيامَةِ یَوْمَ تَقُولُوا أَنْ»

ها بایود بوه ، این انسوان«بلی»ها گفَه بودند اگر ننانچه این اخذ رب از ممر آدم بود و آن

اریوم و نوه امکوان یاد داشَه باشند. یی نفر انسان بَواند به یاد داشوَه باشود، نوه بوه یواد د

ندارد زندگی قبل از زندگی دنيا را به یاد داشَه باشيم تا خدا احَجاج منود. خودا بور نوه 

مند مه امکان داشَه باشد مه انسان به یاد مند؟ خداوند بر نيزی احَجاج میاحَجاج می

بياورد، هيچ انسانی امکان ندارد بوه یواد بيواورد موه در عوالمی موه مورنوه بووده اسوت و 

و ما گفَيم بله، حواال بوه ایون « بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ»اوند با آن مورنه صحبت مرده است مه خد

عالم آمدیم. اصالً اصل مطلب را هيچ مس، حَی رسول اهلل هوم نفرمووده موه مون ننوين 

 مطلبی را گفَم. 

هوا گویند فرامو  مردنود. منَهوا در صودور آنگویند، میدر روایت هم همين را می -

 مرده است مه فطرت باشد. مقرّر

مَوجه هسَم. این فراموشی نيست؟ آیا فراموشی عن قصوورٍ اسوت یوا عون تقصويرٍ؟  -

اگر بنویيد فراموشی عن قصورٍ است، پس حجوت نيسوت، اگور بنویيود عون تقصويرٍ اسوت، 

 حجت نيست. شما موحّد هسَيد، به یاد دارید؟ 

 ها.نه ]...[ در صدور آن -

م. منور ایون بورای احَجواج مسوائله نشوده اسوت؟ احَجواج در ماری به روایت نداری -

توانود ه احَجاج باشد، مادّه احَجاج را هيچ مس به یاد نودارد و نمیای است مه مادّزمينه

 به یاد داشَه باشد، پس این نه احَجاجی است؟
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 نَيجه آن مه هست.  -

 نيست؟ نَيجه -

 فی الجمله در فطرت. -

طرت نيز دینری شد، پوس عوالم ذر نيسوت. نورا شوما فی الجمله هم نيست، پس ف -

گوینود. بلوه، عوالم منيد؟ پس عوالم فطورت غيور از عوالم ذری اسوت موه آقایوان میفرار می

هوا بيورون در یوی زموان و ممور او را فشوار داد و این« أَخَوذَ»فطرت است. در عالم فطرت 

هوایی موه عوالم کی از حرفشود. بنابراین یها نيست، این مطلب اصالً جدا میآمدند، این

مند، این است مه اگر عالمی بود، قبل از خلقت انسوان و قبول می سلبذر را به طور ملی 

هوا صوحبت مورد، بورای نوه صوحبت بوا آن و از عالم تکليف، خداوند از ممر آدم درآورد

انکار نکنند، در صوورتی غلوط اسوت انکوار مننود موه امکوان یوادبود مرد؟ برای اینکه بعد  

اشد. امکان ندارد یی نفر به یاد داشَه باشد، حَی هيچ پيغمبوری هوم ادّعوا نکورده اسوت ب

 أَ»مه ما به یاد داریم مه وقَی در ممر جدّ خود آدم مورنه بوودیم، خداونود بوه موا گفوت: 

 ها نيست، یی نفر به یاد ندارد. اصالً این حرف« بَلى قالُوا بِرَبِّكُمْ لَسْتُ

یی نومر دارید، به این شخص نومر در عالم خوواب یوی حرفوی مثالً فر  منيد شما 

شنود. وقَی این شخص بيدار شد، امکوان زنيد، حرف زدید، گو  هم هست، ولی نمیمی

حرف شما در ذهن او باشد؟ خير، ممکون اسوت احَجواج منيود؟ خيور، نوون او نشونيده و 

جا هوم ما تحویل دهد. اینتواند به شتواند آن مطلبی را مه گفَيد دریافت مند و نمینمی

هوای عوالم ذر گفَوه شود و فور  طور است. اگر فر  منيد این مطلب به این گو همين

منيد شنيدند، اما این شنيدن بعد  به طور ملی، صددرصد و قطعوًا فراموشوی اسوت و یوی 

 كُنَّوا إِنَّوا امَوةِاْلقِي یَووْمَ تَقُولُوا أَنْ»تواند به یاد داشَه باشد. این نه احَجاجی است؟ نفر نمی

 «.غافِلينَ هذا عَنْ

 اگر ما یی نيزی به همين نومر بنویيم. -

، غفلوت بورای «غوافِلينَ هوذا عَنْ كُنَّا إِنَّا اْلقِيامَةِ یَوْمَ تَقُولُوا أَنْ»منند: ]...[ احَجاج می -

نيست؟ یی نيزی باید موجود باشود توا غفلوت شوود، اگور موجوود باشود و ایون موجوود 

بقاء دارد، غفلت در آن غلط است. اما اگر موجود نباشد یوا موجوود باشود و امکوان  امکان

 بقاء ندارد، غفلت از این غفلت عن تقصيرٍ نيست، غفلت عن قصورٍ است. 

تُحِبُّوهُ وَ  نَا لِمَاعَرِيمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُرْإِیمَانِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.  ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»


