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 خداوند در آیاتی از سوره طور خالقیتاثبات 

 
 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ اْلعالَمینَ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

خیوب مطالعیه  کیه مییاسیددعا دارکنیم و به محضر برادران اشاره میی ما آیاتی را

بگییر  هیم آقاییانا تیا  کنیم هیم مین ییق مقیدارد ییادید تا وقدی ما بحث مییبفرمای

 شاءاهلل.مطالبی را یاد بگیریما إنبا هم  ًامشدرک

بیه بعید  اکنیمعرض میی اد دارد کهتدمه ابحث ما در آیات سوره مبارکه طور بود

ره ار سیوچهی .شویممندقل می بعد به سوره هود و بعد به سوره ذاریاتسوره فصلتا 

محورییت  ر بحث اثبات وجود حق سبحانه و تعیالیاست که در قسمدی از آیاتشان د

 غَیْیرِ مِینْ خُلِقُیوا أَ ْ»به بعد:  35از  آیات مبارکات سوره طور بودا اه اولی. مرحلدارند

 هُیمُ أَ ْ» .و مناسی  بیودبیود مقدارد بحث کردیما مقادیرد کیه زز  این را که « ءٍشَيْ

بیشدرد  تفصیل دوباره مقداردکردیما  ادرا قبالً اشاره «اْلخالِقُونَ هُمُ أَ ْ»ا «اْلخالِقُونَ

بیودا « خلیوقینکونیوا مَم یَلَ»مرحله قبلی آن « ءٍشَيْ غَیْرِ مِنْ خُلِقُوا أَ ْ»کنیم. عرض می

 من دون خالق أو «خُلِقُوا»استا یا  «خُلِقُوا»است. مرحله دو  که « خُلِقُوا»مرحله دو  

من دون خالقا هیم در بُعید خیالق و هیم در بُعید مخلیو    «خُلِقُوا»به خالق. « خُلِقُوا»

یا فقط خالق در کائن اول یا هم خیالق  خواهدامی مخلو  خالق ااین غلط است اهمن

 در کائنات بعدد. هو هم مخلو   من

 خُلِقُوایءٍا شَ یرِن غقوا مِخلِلم یُ» اخلق نشدند« ءٍشَيْ غَیْرِ مِنْ» امرحله سو  که خیر

أ   ألنّ کالهمیاالمقصود  فهنا هنخلو  مِالمَ نَالخالق أو مِ نَمِ انءٍ و أن کان مِشَيْ مِنْ
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بعید  ول بیل هیم تطیوراتاأل و هیم لیسیوا مین الخلیق خلقوا هو المکلفون من الناس

 .«ولاأل قخلال

نیدا خیالق خواههیا خیالق میمخلو  حیاز کیه ایین سو  است.مرحله  «قُوالَخَ أَ ْ»

هییایی کییه خییالق ماهییا و مناییین « اْلخییالِقُونَ هُییمُ أَ ْ»ا «اْلخییالِقُونَ هُییمُ أَ ْ» چیسییت 

 ةکان فی المادّ سواءً  قت نفسیأنا خل»ها هسدیم  ها خالق خویشدنا خودیمخواهمی

ییا ییق بُعید راا مین خیود را هیر دو بُعید « بالهیئة معًا ةأ  فی المادّ أ  فی الهیئة فقط

اشیکازت و آیید ه زز  میکونیالشیء قبل کون شود. اینجا ا   نمین را آفریدهیشدخو

بیه  «غییر شییءٍبخلقت نفسی قبل أن أکیون و خیالقی  اأن»دانند. دیگرد که آقایان می

 . حالت قبل برگشت

 إذا کنتُ مما کند نفسی قبل أن أکون کنتُ خلقتُ أنا» :یق جهتا جهت دیگراین 

 ایین برگشیت بیه حالیت قبلیی« شییئًا قُخلُیز یَ فکیفا ما کنت إذ ]...[و خلقی نفسی 

میانی خود« هُیم»خیودد اسیت ییا  اشخصی است« هُم»یا « اْلخالِقُونَ هُمُ أَ ْ». شودمی

سیت کیه دیگیران ایین ا مانیخود« أنا خلقت نفسی»این است که  است. خود شخصی

خره ایین انید. بیازرا آفریدهم گوناگونتطورات والدا والدها مواد عالم با  ااندرا آفریدهم

أنیا خَلقیتُ »گفیت خییر  ارفیتهیم کنیار جیا . امیا اگیر اینمطل  است که خیالق دار 

را هیم  ها و زمیینبقیه چه  آیا تو خود را آفریددا آسمان« نفسی نا خلقتُأ»ا «نفسی

 اهیا. این صعود و نزول است. در تما  این صیعودها و نزولشودبازتر میکه   آفریدد

چه بر مبناد درونی عقل و فطرت  ااست انسانو احکا  عقلی  فطردسدخراج احکا  ا

 چنین.همهم عقل و برونی  هم حساو چه بر مبناد برونی 

این کسانی که منکر هسیدند کیه خیالق غییر خیود  1«اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقُوا أَ ْ»

و »اسیت  شر جاد خوداین محال س« أنا خلقت نفسی»ممکن است باز بروند  ادارند

 ز بَیْل»قیبالً اشیارتًا عیرض کیردیم « یُوقِنُیونَ ز بَیْل«. »أنا خلقیت السیماوات و األرض

خواهند یقین بیاورند. وسیله یقین آوردن به اینکه انسان مخلو  است و نمی« یُوقِنُونَ

نحین غریقیون فیی »وسییله فیراهم اسیت.  ااست و غیر خودد اسیتخود خالق او غیر 

دریا.  غرقیم در این« وجود اهلل تعالیا حیث خلقنا علی الدّازت یات البیناتاآل خضمّ

بیه  قدر احمق است. اگر انسیاناین کند آب کجا است خود سؤال میاز ماهی کنارد 

و زمین را آفرید . چه  هامن خود را آفرید  و من آسمان ابرسد که خیرحُمق این حد 
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توانید نگهیدار باشیدا   انسیان خیود خویشیدن را نمیتواند این حرف را بزندکسی می

و ایجابی خیود را حیافب باشیدا  تواند تما  احوال و عوارض سلبینگهبان باشدا نمی

و سیماوات و ضافی بر آن محیازت دیگیر آفرییده اسیت طور خود خویشدن را اپس چ

هسدندا نیه  «قواخلَم یُلَ» نه اها نیستاین «بَْل اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقُوا أَ ْ» ارض را 

« نفسهمقوا ألَخَ»ا نه شخصیًاهسدند « قوا انفسهملَخَ»نه  اهسدند« ءٍشَيْ غَیْرِ مِنْ خُلِقُوا»

ماواتِ خَلَقُیوا»کیفیدیًاا نیه « قیوالَخَ»أصیلیًاا نیه  مادّتًا «قوالَخَ»هسدند نوعیًاا نه   وَ السیَّ

 بَیْل»یق مرض اسیت  ها نیستااین انیدها سؤال کهرچه از این ها نیستااین« اْلأَرْضَ

د خواهند اقرار کننها نمیحدی به زبان هم اینخواهند یقین بیاورند. نمی« یُوقِنُونَ ز

هیا ست و ما مخلو  هسدیم. پیس اینخالقی ه ست و ما مخلو  هسدیماکه خدایی ه

مادّیین ادعیا  اگرچه مانند گروهی از امقصر هسدندا گرچه اعدراف نکنند و ابراز نکنند

کنند که ما با صد و یق دلیلا حاز صد دلیل کجا است و یق دلیل کجا است  ما با 

 کنیم که خدایی نیست. دلیل ثابت مییق صد و 

  جیا چیون آییات بعیدد مطلیاین« یُوقِنُیونَ ز بَیْل اْلیأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقُوا أَ ْ»

کنیما بارهیا اشیارتًا عیرض ا عیرض مییاین ر اجهتبراد تقویت این دارد دیگرد هم 

تیرین آییاتی کیه در ا مهمهیودبعد سوره  اشویم به سوره فصلتمی مندقلبعد  اکردیم

. 12تا  9 کنیم. سوره فصلت آیههایی است که داریم اشاره میهمینبحث خلقت است 

يْ كُیلِّ مِینْ وَ»سیوره ذارییات:  :و بعیدد مرحلیه چهیار  7سوره هود آییه   ْقنیاخَلَ ءٍشیَ

ایین آییه را شیما در  1«مُبین  نَذیر  مِْنهُ لَكُمْ إِنِّي اللَّهِ إِلَى فَفِرُّوا*  تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَیْنِ

 ا ]...[یدهر تفسیرد ببین

دون اسدثناء براد اثبات فقر عمیومی کیل جهیان و غنیاد من ترین آیات قرآن مهم

ما این آیه است که مدأسفانه  ااست الیتعو حق سبحانه  که حضرتدار عمومی جهان

ها هم که ندیدیم بشود. من بیه بشود و در فلسفهرود آن بحث در تفاسیر ندیدیم که 

خدا رحمت کند بیرادر میا صحبت کردیم.  یاد دار  در کود دانشگاه که ما یق روزد

که آقاد بهشدی بودندا یق نوبت هم براد ما بود  ادیگران بودند اآقاد مطهرد بودند

دانشیجویان مخدلیف از  اما یق صحبت علمیی داشیده باشییمدر کود دانشگاه تهران 

شدند. من گفدم علم در پرتو قرآن. نه برعکسا علم در پرتو قیرآنا ها جمع میدانشگاه

ولیی  اایین آییه ذارییات بحیث کیردیم. بنیا بیود میا ییق جلسیه بحیث کنییم بر مبناد
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ولی  احث کنیم. چهار جلسه بحث کردیمهفده دیگر ب :گفدند ادانشجویان جمع شدند

  هسیدید شییمیدکدیر شما دکدر فیزیق هسدید  گفدم: نه. گفدنید:  :گفدند .جمع شدند

و رقیق را از آییه  عمیقکنیم و مطال  بسیار ر محور همین آیه ما دقت میبگفدم: نه. 

 مِْنیهُ لَكُیمْ إِنِّي اللَّهِ إِلَى فَفِرُّوا * ونَتَذَكَّرُ لَعَلَّكُمْ زَوْجَیْنِ خَلَْقنا ءٍشَيْ كُلِّ مِنْ وَ»ذاریات 

 .«مُبین  نَذیر 

 أَ ْ  *یُوقِنُیونَ ز بَْل اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقُوا أَ ْ»کنیم. آیات را دنبال میو حال 

نیزد خداوند خزائن خود را که تما  خزائن و « اْلمُصَیْطِرُونَ هُمُ أَ ْ رَبِّكَ خَزائِنُ عِْندَهُمْ

دست حق سیبحانه و تعیالی  در هاها و محورهاد رحمتاو استا تما  اصول رحمت

ه محمدا نه علیا نه حسنا نه حسیینا نیه ها نیستا ناست. کسی صاح  این رحمت

ها قائیل هسیدندا نیه پییامبرانی کیه میا قائیل ی که آناننه خدایکسا نه هیچ کساهیچ

کاره هسدند. کسیی رفدیه بیود جلیود ها هیچاین اهسدیما پیامبرانی که ما قائل هسدیم

کیاره ! او هیچخیدا هیادچارهضریح حضرت عباسا گفده بود: السال  علیق اد همیه 

 است.

چیه « هُم». «رَبِّكَ خَزائِنُ عِْندَهُمْ أَ ْ  *یُوقِنُونَ ز بَْل اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقُوا أَ ْ»

رب عنیده و عنیده ربوبییة الی». نیسیتکس هییچکسانی هسدند  همیه. خیزائن ربّ نیزد 

او است. خزائن سماواتا خزائن أرضا خزینه کل شیء  نزدخزائن غی  « خزائن الغی 

او است  نزدگوید خزائن سماوات و ارض تما  می 1«اْلغَیْ ِ مَفاتِحُ عِْندَهُ وَ»نزد او است. 

 هُیمُ  ْأَ»یسیت. امیامی ن هییچ به طور منحصر. نزد هیچ طاغوتی و نزد هیچ پیغمبرد و

یْطِرُونَ هییم ه ربّییقا إنمییا خییزائن ربییق عنییده و لکنییعنییدهم خییزائن  تلیسیی« »اْلمُصییَ

 .«علی خزائن الربالمصیطرون 

ا بشیودوزیر او مسلط بر قیدرت او ولی  ااستاو دست هم  کسی شاه استا قدرت

بیه  ااسیت امیا نیزد خیود است. حاز اما ا قدرت اداره شاه خود  نزدقدرت شود. نمی

این غلیط اسیتا ایین چنید  اوا قدرتبر  دی فالنی مسلط باشول اکسی هم نداده است

زند. سیطره بر خود ندارنید تیا میکنار همه را « اْلمُصَیْطِرُونَ هُمُ أَ ْ»بُعدد غلط است. 

 چه رسد سیطره بر خزائن ربّ داشده باشند. 
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لَّم  لَهُییمْ أَ ْ» لَّم  لَهُییمْ أَ ْ»خییواهیم بکنیییم. می جییا بحییثاین 1«سییُ هییا مخلییو  این« سییُ

ت و ارض هسدند  نیسدند. پس هسدند. آیا خالق هسدند  نیسدندا خالق سماوانیسدند  

خالق همه چیز دارد  اهسدند شها مخلوقست و اینهخالق  اندا خالق کیست مخلو 

سدندا دا نبی هدارند  اگر ارتباط وحی نآیا ارتباط وحی دار انداردهیچ و این مخلو  

  داریما اما ارتباط وحی ندارند. چطور باید ارتباط وحی داشیده باشیدها نکارد با آن

هاد گیرنده و فرسدنده دسدگاه است به جا یق اشاره بسیار بسیار لطیف و عمیقیاین

 بیه بارهیا مین حضیور بیرادران .رادیو و تلویزیونا تحمیل هم نیسیتا مالحهیه کنیید

« سُلَّم  لَهُمْ أَ ْ». کنمتفصیل بیشدرد عرض مییق  با جانا ولی ای عرض کردمناسباتی 

چه چیزد را  وحی راا پس وحی قابیل  «فیهِ یَسْدَمِعُونَ»ها نردبانی است  این ادآیا بر

است که به گوش میا  بعضی صداها. باشد حاز هرطور اشنیدن استا وحی صدا دارد

ها کیه حیرف ا ایین مورچیهرسیداسیت کیه بیه گیوش میا نمی بعضی صیداهارسدا می

قیدر خسیده اسیت کیه   اما صدا آنایسدندمیصدا بیطور صدا ندارند  همین ازنندمی

ها را بشنود. صداد امواج استا صداد تواند صداد مورچهها نمیهاد ما انسانگوش

بینیم  خییر. هیاد رییز را میا مییبینیم  میکروبامواج را... یا مگر هر جسمی را ما می

 به این معنیاخواهد. سکوپ میروکخواهدا میتلسکوپ میخواهدا ایکسپ میتلسکو

اما چشم ما در یق حد فاصل معینیی و در  انیستا مادّه استو مادّه  دنیست که مادّ

بیند که اگر میا ندییدیما فیرض کنیید نییرود جاذبیه ها را مییق قدرت معینی دیدنی

هیا دییدنی نیسیدندا نه این است که این اشود ببینیم یا ذرات را ندیدیمنمی عمومی را

 . زز  داردمندها یق دید خاصی  اشود دیدمی

 ز هُمْ وَ جُنُودُهُ وَ سُلَیْمانُ یَحْطِمَنَّكُمْ ز مَساكِنَكُمْ ادْخُلُوا النَّمْلُ أَیُّهَا یا نَمْلَةٌ قالَْت»

فارسیی حیرف زد   چه کار کیرد  عربیی حیرف زد  عیرب شید  «قالَْت»این  2«یَْشعُرُونَ

با همان زبان مورچیها مورچیه زبیان  دانیم.نمی هندد حرف زد  آفریقایی حرف زد 

توانیم بفهمیما به چند جهت: چون لغت مندها قول مورچه را ما نمی اداردا قول دارد

رسدا ما فهمیما اگر هم ما لغت مورچه را بفهمیم صداد او به گوش ما نمینمیاو را 

 . ل داریممشکدر چند بُعد 

 ]سؤال[ -
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بیا زبیانا بیا دهیانا بیاألخره این است که . منهور ما خره هرچههرچها باز حاز -

. میا هنیوز زننیدبا بدن حیرف میگویید می اهستا حاز شما با مورچه آشناتر هسدید

یکی اینکه ما لغت مورچیه است:  دو طرف گیرهر از « نَمْلَةٌ قالَْت»مورچه نشدیم. این 

صیداد او بیه گیوش میا  ایما دیگر اینکه اگیر هیم لغیت مورچیه را بفهمییمفهمرا نمی

ولییکن  ورد نیسیت کیه صیداد مورچیه را بشینودارسدا تشکیالت سیمعی میا طینمی

 توانیم آن را دریافت کنیم. رسد و ما نمیصدایی که به ما نمیاما  امورچه صدا دارد

بیه او وحیی گوار کیه حاز وحی پیغمبر بزر امأل اعلی استدر اد که وحیا وحی

 قَْلبِیكَ عَلیى*  اْلیأَمینَ الیرُّو ُ بِیهِ نَیزَلَ» .نیداریم توجهما  اشود و حاز هر چه استمی

ایین  گوییم صداا نباید بگیوییممیکنیم صدا داردا ما تا فکر می 1«اْلمُْنذِرینَ مِنَ لِدَكُونَ

ه بیه قلی  اثیر گیوییم خییرا ییق چییزد اسیت کیو قافی که ما میو عین ضاد  و صاد

ییق طیورد وارد  اکنیدوقدی که رو  األمین وحیی خیدا را بیه قلی  وارد می .کندمی

صیداهاد میا دانیم. مگیر کند که ما نمیطورد توجه میدانیم. قل  کند که ما نمیمی

در مغیز ادرا   را اید و ییق صیداهایی  مگر نه این است که شما نشسدهنداریم غیبی

ییق صداد درونی است. ما یق صداهایی برونی داریم و  ه یا ن کنید  صدا هستمی

شیوند و ها نمیبعضیی شینوندارا دیگیران میرونی صداهاد درونی داریم. صداهاد ب

شینودا مین کیه شیود میصداهاد درونی فقط آن کسی که صیدا در درون او وارد می

با سمع  شود و چیزهایی را منشو  و یق صدایی در مغز من وارد میاآلن ساکت می

ممکین  ااما اگر شما یق شیمایی باشیید ماننید نبیی اشنویدشنو ا شما نمیمی واقعی

 ...«سُلَّم  لَهُمْ أَ ْ»شنود. که صداد مورچه را میکما این ااست او بشنود

 باد به گوش سلیمان برساند... -

هیر چیه  تواند برساند. حازحاز هر چه برساندا باألخره آن باد به گوش ما نمی -

بیاد نیدارد.  اصالً کیارد بیه 2«الطَّیْرِ مَْنطِقَ عُلِّمْنا» که باد بود. جا هم نداردبرساند. این

ًا کیان أیین میا الوحی أیّ»دانیم وحی چیست  ستا ما که نمیبنابراین وحی هر چه ه

وحی الیإلییه. هیذا  المیوحیبین اهلل تعالی و بیین  ویًا رمزٌکان کیف ما کان. الوحی لغ

ا وحیی إلی النمیلا وحیی للنحیلوحی ؛ ةمراحل عدّ ةادرجات عدّ له الوحی االخاص

حبت غریزه نیسیت کیه راجیع ص« النبی تعلیمیٌّ تَربَودٌّا وحی إلی یاا وحی الی النبذک
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نده صدا و سیما نیسیت عسل باشد و صحبت جعل یق نیرود فرسدنده و گیربه زنبور

 هیم عسیلفهمیدا زنبورکه زمین ایین را نمی باشد 1«لَها أَوْحى رَبَّكَ بِأَنَّ»که در زمین 

عیهِ أَنْ مُوسیى أُ ِّ إِلیى أَوْحَیْنا وَ» فهمد. وحی به مادر موسی نیست کهنمی کیه  2«أَرْضیِ

شیود. کیم شودا مراحلی نمیشود. مراحلی میالها  نمی به ماوحی نبوتی نیست ]...[ 

دار اسیتا ی رسیالدی صیداوحی رسالدی است. وحی شود. این وحیاشودا زیاد میمی

وحی رسیالدی طیورد اسیت کیه گیوش بیاطن  اکنممیعرض  گویم دوبارهمیصدا که 

داند که از طرف نود و میششنودا گوش درون این صدا را میشنودا گوش قل  میمی

 . خدا است

 ىعَلی * اْلیأَمینُ الرُّو ُ بِهِ نَزَلَ» النبیینمنزل وحی الرسل قلوب  نّاألولی أ ةالمعرف»

ت و روایات داریما قل  هم داراد کما اینکه در آیا« عین لقل لو  أذنقل  لل 3«قَْلبِكَ

صییداها را کییه  گونییهقلیی  ایناذن نیسییت.  طییوراذن قلیی  کییه ایناسییتا مندهییا  اذن

 قل  وحی را اذنکند. این دریافت می اذن قل  به وسیله کنداخواهد دریافت مینمی

دانیم. نمییی را نیم. مییا خیلییی چیزهییادامییا چییه میییا چگونییه اسییت  کنییددریافییت می

 «.سُلَّم  لَهُمْ أَ ْ». پس است طبعًا هاد ما خیلی بیشدرهاد ما از دانسدهندانسده

 دارد « سُلَّم »دیگر چه ارتباطی به  اصدایی باشد که به قل  باشد ااگر آن صدا -

لَّم  لَهُیمْ أَ ْ» .کنمحاز عرض می - لَّ»ا «سیُ م بایید نردبیان چیوبی چیسیت  سیلّ« م سیُ

رونید. آن چیزد اسیت کیه از رود آن بیاز می« سُلَّم » اسابقًا نردبان آهنی باشد اباشد

کیه از رود آن  ظیاهردجسمانی « سُلَّم »ا «سُلَّم »این یکی. یکی از چیزهایی که معنی 

لَّم »د. مگیر می روندیگر  روندا جادوندا بازد پشت با  میرباز می فقیط همیین « سیُ

 «فیهِ یَسْدَمِعُونَ سُلَّم  لَهُمْ أَ ْ» :جا دارداین .«فیه معُسدَم  یُعلیه و سلّ معُسدَم  یُسلّ»است  

عبیداهلل بین  کنیار شیی طور حرف بزند. مثل آن شیی  کیورد کیه خدا که بلد است چ

أنت مین الحیال فیی القبیر! قلت:  ]...[هل فی القبر یسئلون »حمید نشسده بودا گفت: 

 «.عالما تسمع أو أخرج أنت من الحال میّت! ثم قال شی  عبداهلل بن حمید: هذا رجلٌ

لَّم  لَهُییمْ أَ ْ»  کییه در آن وسیییله صییداهاد وحییی مییأل اعلییی را دارنییداد وسیییله« سییُ

بُعیدا جیا ییق فاصیله سیمع عیادد تیا آنبُعدا  جا تا مأل اعلی یقفاصله این بشنوند 
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الّیا امکیان کیه  جا بُعد دیگیرا ابعیادد دیگیرد در بُعید اسیت وله سمع قلبی تا آنفاص

مگییر سییمع قلییوب نبیییین وحییی را « ادل دلیییل علییی امکییان شیییء وقوعییه»سییت. ه

شنوند  چه وحی از نزدیق راا چه وحی از دور راا چه وحی بالواسطه را. وحی نمی

 مراحلی دارد.

حید و اهلل تعیالی إنمیا لییس بینیه و بیین اهلل أ اًااطالق]...[ حیانا لیس فی الوحی أ»

 و ز جبرئیل و ز کذا و ز کیذا الشجرمنا  و ز البال وسیط نبی اللی قل  هذا إحی وی

ت که مرات  وحیی را ذکیر به یاد دارید  آیه در قرآن اس اآیه داریم در قرآن «و ز کذا

ن أنسیی اسیمی و لکین أنیا ز یمکی أحیانًا أنا»« لِبَشَرٍ كانَ ما وَ» سورة الشورد کند.می

 میا وَ» زشییء مطلیق.«. لکن ربّنا ینسینا حدّی یعرّفنا أننا ز شییءاآلیات و  أنسی عدد

 میا بِإِْذنِهِ فَیُوحِيَ رَسُوزً یُرْسِلَ أَوْ حِجابٍ وَراءِ مِنْ أَوْ وَحْیًا إِزَّ اللَّهُ یُكَلِّمَهُ أَنْ لِبَشَرٍ كانَ

 .«اللَّهُ یُكَلِّمَهُ أَنْ لِبَشَرٍ كانَ ما»اول بخوانید. آیه را از  1«حَكیم  عَلِيٌّ إِنَّهُ یَشاءُ

 «وَحْیًا إِزَّ» -

چیه سیخن بگویید.  دبشیر خواهید بیاجا اسیت. خیدا میبحث همین «وَحْیًا إِزَّ» -

لا نیه د بیه نحیبه مادر موسیا نه سیخن غرییز الهامینه سخن سخن نبوتیا  ی سخن

ر زمین. خیرا بلکه سخن وحی اه گیرنده و فرسدنده صدا و سیما ددسدگ سخن تکوینیِ

حجیاب » «حِجیابٍ وَراءِ مِنْ أَوْ» ااین یق« وَحْیًا إِزَّ اللَّهُ یُكَلِّمَهُ أَنْ لِبَشَرٍ كانَ ما» نبوتی

 . حجاب جبرئیلبالشجرةموسی نا رب الشجرة کما کلّمحجاب  اکالوحی فی النو ا نو 

 یمیوحالبین   ز وسیطوحیًا وحیًا خالصًا «وَحْیًا إِزَّ»وله تعالی ]...[ فق وسیط الوحی

 « حدی نفسه إطالقًااموحی الإلیه و 

 «البین من إنّي بفصلك فارفع  ینازعني إنّي بینك و بیني»

 میا( ع) الصیاد  ازمیا  یسیئل» «احید و بین اهلللیس بینه »رود. خود هم کنار می

 بینه یكن لم إذا ذلك الوحيا هو ذلك: قال  (ص) لّهال رسول تعدري الدي الغشیة تلك

بشنودا نه کلمیه بشینودا  را نه به خواب ربط داردا نه صداد فرشده 2.«أحد اللّه بین و

رسیول ة بخاصیقمیة الیوحی ال»ا این قمّه وحی است. بیاید دنه جبرئیل بیایدا نه چیز

إلیی   من انبیائیهی أحدٍتعالی بقمة الوحی إل و ربنا سبحانه ا لم یو فقط )ص( هددال

رٍ كانَ ما وَ» هذه اآلیة و آیات اخرد و أمثالها ( بدلیلصمحمد )  اللَّیهُ یُكَلِّمَیهُ أَنْ لِبَشیَ
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جیا مقابیل وحیی خیاص در این« حجابیعنی وحیًا بال «حِجابٍ وَراءِ مِنْ أَوْ وَحْیًا إِزَّ

حجابٍ ملکیی،ا حجیاب « حِجابٍ وَراءِ مِنْ أَوْ وَحْیًا إِزَّ»وحی من وراء الحجاب است. 

 وَراءِ مِیینْ أَوْ»هییا حجییاب هسییدند دیگییر. این« نییومی،ا حجییاب کالمییی،ا حجییاب نییارد،

فرسیدد رسول صاح  وحی را خیدا میما هسدیم. « رَسُوزً یُرْسِلَ أَوْ»این دو. « حِجابٍ

یوحی  «یَشاءُ ما إِْذنِهِبِ فَیُوحِيَ رَسُوزً یُرْسِلَ أَوْ»کند. و کلمات وحی را براد ما بیان می

 لیله قیدرکما اینکه در « أدّ حجاب اوزً یوحی ثانیًاا یوحی ثالثًا. یوحی أوزً من دون

 قَوْسَیْنِ قابَ فَكانَ*  فَدَدَلَّى دَنا مَّثُ»طور بود نلیله معراج ایکه در کما این اطور بوداین

 فَیأَوْحى»است « قَوْسَیْنِ قابَ»لی وقدی شد که دیگر هیچ. و« أَدْنى»وقدی که  1«أَدْنى أَوْ

 أَْنمُلَیةً دَنَوْتُ لَوْ»جبرئیل در بین راه فرار کرد. جبرئیل آنجا نبودا  2«أَوْحى ما عَبْدِهِ إِلى

انسان  ا اما اینسوزاندو پر جبرئیلی را می معرفدی وحی بال اتانوار تجلی 3«لَاحْدَرَقَتُ

هر بُعدد علو پیدا در  اکائنات بگذارد فر پا بر  کائنات قد  بگذاردای باید به قله خاک

* ... *  فَدَیدَلَّى دَنیا مَّثُی»عید معرفدیی. در بُعید جسیمانی ظیاهرد و هیم در بُهیم  کندا

 .فؤاد و رؤیت فؤاد در اینجاست« رَأى ما اْلفُؤادُ كَذَبَ ما*  أَوْحى ما عَبْدِهِ إِلى فَأَوْحى

فصیل بدهیما آشنا هسدیدا الّا اینکه زز  بود این نکات را اشارتًا عرض خواهیم تنمی

 .«سُلَّم  لَهُمْ أَ ْ» کنیم.

 ]سؤال[ -

لَّم  لَهُمْ أَ ْ»باید بحث کنیم.  ااین بعد است - هیایی کیه بایید خیدا را قبیول این« سیُ

لَّ»ایینآییا  ابایید قبیول داشیده باشیند طبعیًاداشده باشند و وحی را  دارنید کیه  د«م سیُ

لَّم »ایین  نیسیتا« یرقیی علییه« »سُلَّم »این  نیستا« علیه»ا «فیهِ یَسْدَمِعُونَ» یسیدمع « »سیُ

صیحبت  اگیوش کیردن نیسیتصیحبت  ااست« یرقی علیه»گاهی اوقات  انیست« علیه

اسیت بیراد « یرقیی علییه»حبت بینید. گیاه صیرود بازد پشت بیا  میمی ادیدن است

یرقیی »بیاز بیرود. « سُلَّم »باید از  اشنودولی پایینی نمی ازندزیی حرف میبا اسدماعا

 .«علیه و یسدمع علیه

لَّم »از خود « فیهِ یَسْدَمِعُونَ سُلَّم » :سو  دسیدگاه گیرنیده  اشیود اسیدماع کیردمی« سیُ

 دادنیی اسیتا دهیدارا خداوند به اشخاص دیگر نمیوحی. این دسدگاه گیرنده وحی 
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طور اگر این« فیهِ یَسْدَمِعُونَ سُلَّم  لَهُمْ أَ ْ»دهد. داردا اما به اصحاب وحی می که امکان

دَمِعُهُمْ فَْلیَیْأتِ»است  ْلطانٍ مُسیْ  ز»شیما دسیدگاه گیرنیده وحیی داریید کیه  1«مُبیینٍ بِسیُ

 عَذاب  لَهُمْ وَ دُحُورًا»هایی که آن 2« ٍجانِ كُلِّ مِنْ یُْقذَفُونَ وَ اْلأَعْلى اْلمَلَإِ إِلَى یَسَّمَّعُونَ

شنیدند. مگر قبالً رسل جن اسدماع ا قابل اسدماع بود قبالً مینبایدها که آن 3«واصِ  

مجیاز هیم بودنید. ولیی کردند و   میکردندمع نمیتسّ کردندا کلمات مأل أعلی رانمی

چه کسانی  « اْلأَعْلى اْلمَلَإِ إِلَى یَسَّمَّعُونَ ز» دیگر اشد خدمنبوت  اوقدی وحی آخر آمد

بودنید. بلکیه جنیی کیه صیاح  وحیی  ممنیوعشیاطین جن از اول    نهاشیاطین جن

ها هم آن اتوانسدند رسالت داشده باشندبودند و شایسدگی شنیدن وحی داشدند و می

 .«جانِ ٍ كُلِّ مِنْ یُْقذَفُونَ وَ»رفدند. کنار دیگر 

اولا عبارت  ااست. بُعد محورد اولی بُعدددو «فیهِ یَسْدَمِعُونَ سُلَّم  لَهُمْ أَ ْ»این آیه 

وحییا گیرفدن  اسیدذاعهوحیی اسیت.  اسیدذاعهکه وسیله « فیهِ عُسدمَیُ« »سُلَّم »است از 

کند وحی را به مأل أعلییا میأل أعلیی می اذاعهوحی از طرف خدا است.  اذاعهوحی. 

هیاا آن آن د بیه وسییلهشیومی اذاعیهشدگان حق که که فرشدگان حق هسدند و این فر

هیا بیه ایین حرف یر میا احدییاجاز این فرشدگان اسیت. پیغمبیر بزرگیوا اسدذاعهوقت 

ا بود با حجاب هم رود مصالحی ادشبر او میچون وحی بدون حجاب هم نداشتا 

یین ا ااسدذاعههسدند به وسیله  وحی محداجاسدذاعه در گرفدن وحی و  اما کسانی که

این مطل  را ثابت کرده است.  است. پس این امکانِ« فیهِ یَسْدَمِعُونَ سُلَّم »ها وسیله آن

است. امکان دارد  طوردر انبیاء همینا کما اینکه دیگر امکان« سُلَّم »وقدی امکان دارد 

اسیتا « م سُلَّ»اد داشده باشند که به وسیله آن وسیله که وسیله ادند داشده باش«سُلَّم »

اخدیراعا  ألقربا باإلمکیانابیاولیا ألبیاألحراءا بیا»اسدماع کنند کلمیات میأل أعلیی را 

فاده جیا هیم اسیددانیم کیه از اینمیا بعیید نمیی« العادییة ساللیم اإلذاعة و اإلسیدذاعة

 کنیم. ولی ما بدبخت هسدیم که اسدفاده نمی یا نکردند یا کردندا ا حازکردند

 ]سؤال[ -

 . دارد« سُلَّم »خود آن  ااین رادیویی که جلود شما است اآلن -

 ]سؤال[ -
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لَّم علیی »شنوید. نه می ست کهصدا« سُلَّم »جا. در نه شما بروید آن - در خیود « سیُ

لَّم » و و إرسییالیة الکلمییات  الصییورارسییالا ارسییالیة » .کسییی کییه فرسییدنده اسییت. «سییُ

اسدرسالیة األصوات و کذلق الصور لیست إذًا  اذاعةمن ساللیم اإل الیست إلّ األصوات

اد اسیت فرسیدندهنردبیان است. یق « سُلَّم »دو  .«إلّا بالساللیما سلّم  هنا  و سلّم  هنا

که در جایی دسدگاه فرسدنده دارندا دسدگاه فرسدنده صدا و سیما و نزد من هیم ییق 

لّمی که رادیو استا مین کیه داخیل راد است نردبان گیرنده ادییو نبایید بیرو ! ایین سیُ

نیست که رود آن قرار بگیرید یا داخل آن قرار بگیریدا سُلّمی است که از ایین طیرف 

از آن راه « یُسیمِعُ فییه« »یسیدمع فییه»جیا این« یُسمِعُ فیه»فرسدنده است و در برابر آن 

ما ذا شیغلق   قوللّما قلت بالشی  عبداهلل بن حمید أنت ت]...[ »« یُسدمعُ فیه»آیدا می

باللبنان عربی أو عجمیا مسلم ان شیاء اهللا میا ذا حصیلت ]...[ قرآن قلت أنا اشدغل ب

آیة کأنها ز تدلّ علی شیء أبیدًاا هیذه اآلییة  اندخ قلت أحصل کل شیءا   من قرآن

قلت هذه اآلیة تدلّ علیی سیاللیم اإلذاعیة و اإلسیدذاعة « سُلَّم  لَهُمْ أَ ْ»من سورة الطور 

ة و صوتیة بصورةٍ هامشیةا ز بصورةٍ مدنیة. تحیّر و تقبّل و قال: أنا سبعون سنة صوری

إلیی هیذه اللطیائف الّدیی أنیت تدلطفهیا و تسیدفیذ مین هیذه  غفّلتأفکّر فی القرآن ما 

اآلیات البیّنات. ثم أمرنیی أن أدرّس فیی المسیجد الحیرا . درّسیت خمسیة عشیر لیلیة 

تقیول و لکین حدیث من صحیح البخارد. درس صحیح البخارد و لکن کلّ ما کنت أ

 مین ملیق خالید و هیو ]...[ هذه الحدیث تخالف علی آیة الفالنیة فی سورة الفالنییة

 «.المسجد الحرا  فی]...[ شی  عبداهلل بن حمید وقف الدرس شیخناا وقف الدرس. 

لَّم »اد است که راجع به آیه این یق اشاره ایین اسیتا برگیردیم. مطلی  دیگیر « سیُ

ماواتِ خَلَقُوا أَ ْ»است که  ماواتِ»رود  «یُوقِنُیونَ ز بَیْل اْلیأَرْضَ وَ السیَّ « اْلیأَرْضَ وَ السیَّ

ع مخلوقیات خیداا فقیط هاد مخلوقات خیدا چیسیت  مجمیومقدارد تکیه کنیم. اسم

تدحییدع عیین کییل اآلیییات الدییی ». هیییچ چیییز دیگییرد نیسییت سییماوات و أرض اسییتا

 1«مِیْثلَهُنَّ اْلیأَرْضِ مِینَ« »سماوات و األرضا السماء و األرضالکائنات الحادثة یقول ال

« السیماء و األرض»اگیر این چند تعبییر را داشیدیم.  2«بَیْنَهُما ما وَ اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ»

گییردا ارض هیم در را میتیا س استا ارض هم جنس است. سماء هفتاست سماء جن

سیماوات از نهیر  ااگیر سیماوات و ازرض اسیت. «هُنَّمِیْثلَ اْلیأَرْضِ مِینَ وَ»سوره طال  
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مرحله  ااست «سَماواتٍ سَبْعَ»هر جنس مدعدد است. اگر صیغه مدعدد است و ارض از ن

هم نیست.  تانیستا ششتا استا هشتتا فقط هفت 1«طِباقًا سَماواتٍ سَبْعَ»سو  است. 

ممکین  ایعنی زیاد اسیت تاگویند هفتکه میگوید: اینبرخالف نهریه طنطاود که می

نیه تیاا هفت اسیتاتیا ا خییر هفتهفداد هفدصد میلیون یافدصد میلیون باشد. هاست 

 .یکی کمدر نه یکی بیشدر است

ی کرده است در مقا  گزارش خلقت آیاتی که در قرآن شریف سماوات السبع معرف

طیال :  ا نوعًا ارض اسیت و در آییهدر مقا  گزارش خلقت زمین است آنکهاست. جوّ 

تیوانیم ایین جیا میا میاین ارض هم هفت ارض است که از این« مِْثلَهُنَّ اْلأَرْضِ مِنَ وَ»

جیوّشا در مکلفیینا در کُره است مشابه با هم. مثل هفیت مطل  را بفهمیم که هفت 

سیت در غیرمشیابه. در سیدارگان گوییم بیشدر نیستا بیشدر اا در حیوانات. نمینباتات

 مِینْ فیهِمیا بَثَّ ما وَ»خداوند حیوانات داردا نباتات دارد  ارضهفت مشابه با این غیر

الکیون کلّیه یعبّیر عنیه بالسیماوات و » که بحیث آن را میا مکیرر عیرض کیردیم. 2«دابَّةٍ

األرض و لیس وراء السماوات و األرض شیءٌ مخلو  أبدًا. ز نعرف ورائهما طبعًاا کما 

 «.الحقیقی و األرضا معرفة ز نعرف نفس السماوات

نیدارد.  «بَیْنَهُمیا»دارد در بعضیی از آییاتا گیاه  «بَیْنَهُما»این سماوات و ارض گاه 

بین آنها هم و زمین.  کند هفت جوخیال میسماوات و األرض انسان  فرمایدمیوقدی 

آنچیه بیین « و میا بینهمیا»ولیی در آییات دیگیر  نیهاکننید چیزهایی هستا خییال می

السیبعة السیماویة و بیین األرضا بینهمیا أجیواءا  األطبیا ن بی»سماوات و ارض است 

بینهما أمواجا بینهما غازاتا بینهما أشیاء مندشرة. لیست داخلةً فی الکواک  و لیسیت 

 «. داخلة فی الکوک  األرضیا إنما غریقة فی خضم األجواء السماویة و األرضیة

ماواتِ»کند بیه یکندا تعبیر مپس وقدی قرآن شریف از کل کائنات تعبیر می  وَ السیَّ

کیه ایین خلقیت  آمیدجیا پییش این سیؤال از این :سؤال. «بَیْنَهُما ما» و احیانًا «اْلأَرْضِ

بیوده اسیت  چیه  چگونیهاول  اصیل خلیقِ ابُعید اول آن :موجود داراد دو بُعید اسیت

تطوراتی که در خلیق اول موجیود وضعی بوده است  ما خلق اول داریم. بُعد دو  آن 

اد خلق د. آیاتی در قرآن شریف دزلت بر این دو مرحلهو این آیات هم دار ستشده ا

البدیه -د خلقا خلق چیزد است به نا  میاء میثالً و خلیق بعیدد دارد. که مرحله اوز
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که ما دخان هیم . چون در حال تفجّر انسجا بعد از تفجر و بعد از  -فاصله هم دارند

ا سماواتی است که انسجا عد از تفجّر و بعد از . بیمخوانآیات فصلت را می ما داریم.

مادر دارد. مادر دارند. این سماوات زاییده شده از آن مادر اسیت  هاین سماوات سابق

ا محیورد اسیت بیراد ی اسیتمّییق ا استهجا یق مادرد است از براد کون که این

المادّة األولیةا  طوّرلی المادّة األولیة مع ماء أو غیر ماءا المادة األولیةا ثم اهلل تعا»کون 

أو أدّ عملٍ کان. فصعد الدخان أحد السماوات فی تطیوّرات العیدّة فجّر المادّة األوّلیة 

 «.و األرض کذلق فی تطوّرات العدّة

ة الیی الثیانی لداسعا اآلیة»در آیات سوره فصلت زنیم میجا ما یق قدمی پس این

 أَعُیوذُ»« ورة مخدصیرة حالییًاصیورة مفصلةا ندحدع بصبسورة فصلت راجع من  عشر

 وَ یَیوْمَیْنِ فیي اْلیأَرْضَ خَلَیقَ بِالَّیذي لَدَْكفُیرُونَ إِنَّكُیمْ أَ قُیْل» «الیرَّجِیمِ الشَّیْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ

 وَ فیهیا بیارَ َ وَ فَوْقِها مِنْ رَواسِيَ فیها جَعَلَ وَ * اْلعالَمینَ رَبُّ ذلِكَ أَْندادًا لَهُ تَجْعَلُونَ

ماءِ إِلَیى اسْدَوى ثُمَّ*  لِلسَّائِلینَ سَواءً أَیَّا ٍ أَرْبَعَةِ في أَْقواتَها فیها دَّرَقَ  دُخیان  هِیيَ وَ السیَّ

 في سَماواتٍ سَبْعَ فَقَضاهُنَّ*  طائِعینَ أَتَیْنا قالَدا كَرْهًا أَوْ طَوْعًا اْئدِیا لِْلأَرْضِ وَ لَها فَقالَ

 تَْقدیرُ ذلِكَ حِْفهًا وَ بِمَصابیحَ الدُّْنیا السَّماءَ زَیَّنَّا وَ أَمْرَها سَماءٍ لِّكُ في أَوْحى وَ یَوْمَیْنِ

مراجعییه خییواهیم بحییث کنیییما مفصییل آن را در تفسیییر مفصییل نمی 1«اْلعَلیییمِ اْلعَزیییزِ

خواهیم برداریم. در قد  دو ا چیرا ایین قید  بفرمایید. آن مقدارد که در قد  دو  می

يْ غَیْیرِ مِینْ خُلِقُیوا أَ ْ»طیور. آیات اهیم برداریم  برگردیم به خودو  را می  هُیمُ أَ ْ ءٍشیَ

قید یقیال نحین تطوراتنیا » 2«یُوقِنُیونَ ز بَیْل اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقُوا أَ ْ*  اْلخالِقُونَ

مخلوقة و  أرضیةًا تطوراتنامخلوقةا تطوراتنا شجریةًا حیوانیةًا انسانیةًا جنّیةًا سماویةًا 

المطوّر لعل المطوّر و المادّة األولیة و قد یقولونا المادّیین یقولیون: المیادّة  ]...[لکن 

 «.األولیة أزلیًاا کما تقولون أندم اإللهیون اهلل تعالی أزلیٌّ

این خمیرمایه در میرمایه داریم که مطل  را قبول دارند. یق خدو ها این پس این

هییا. بحییث در اییین ات و ارض و چییه و اییین حرفحاصییل شییدا شیید سییماوتطییوراتی 

خمیرمایه خواهیم داشت که آیا این خمیرمایه ازلیت دارد یا نه  این مربوط اسیت بیه 

الیی  3«اللَّیهِ إِلَیى فَفِرُّوا * تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَیْنِ خَلَْقنا ءٍشَيْ كُلِّ مِنْ وَ»آیات ذاریات. 
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خیواهیم صیحبت کنییم کیه ایین یم پاییهود ایین امیا راین بحیث بعیدد اسیت. آخر. 

را هیر ارض چیست  اسم آن  و اوزً سابقه سماوات اارض که سابقه دارند سماوات و

 این مادّه تطورات حاصل شده استدر اد است که یق مادّه خواهید بگذارید.چه می

 ارض. ولی سؤال بعد این است کیه آییا ایینو  که شده است سماوات -به هر طریقی–

آییا خیود  اسماوات و ارض است داد که محور و اصل و مادر این تطورات موالیمادّه

خویشدن را تطور داده است یا یق موجودد که هم خارج اسیت از کیفییت کائنیات و 

و هیو اهلل »هم خارج است از مادّه اصلی کائناتا نه مادّه است و نیه میادّد اسیت کیه 

بحیث را ایین دو مرحلیه آییات فصیلت  در زکه او تطور داده اسیت. حیا «تعالی شأنه

گویید ایین اسیت کیه ایین گوید  یکی از مطالبی کیه میکنیم. آیات فصلت چه میمی

ارض و سماوات هم نبوده است. دخیان هیم نبیوده اسیت. دخیان آمید. چییز دیگیر در 

کیرد و  ءآمدند. دخان را خداوند سما امقابل دخان که هر دو زاییده یق مادر هسدند

 ین. را ارض کرد و حاز جنس ارض و ارضا و آن چیز دیگر سماوات

فهمیم. جیا سیه مطلی  در کیار اسیت: دو مطلی  را در سیوره فصیلت مییپس این

ماواتِ»قبل از « اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ»  هِیيَ وَ»سیماء داشیت:  راجیع بیه« اْلیأَرْضَ وَ السیَّ

دَوى ثُییمَّ». «دُخییان  ماءِ إِلَییى اسییْ  فقییط دخییانا دود سیییگار را کییه 1«خییان دُ هِییيَ وَ السییَّ

اسییت.  اییین اصییل معنییی دخییان «مییع اللهییی  المسدصییح الییدخان ». دنییگوینمی

نده آید. اگر انفجار کُیعنی آن چیزد که از انفجار بیرون می« مع اللهی  المسدصح »

کن یولی ازغال استا ایین دود اسیت عاددِآتش این دود استا اگر انفجار  اهیز  است

انفجیار میادّه انفجیار فیو  فیو  اتمیی چیه  ی چه  انفجار فو  اتمی چه  انفجار اتم

از انفجیار ذرات ماننید  اشیوداولیه چیه  از انفجیار میادّه اولییه ییق تفجّیر ایجیاد می

گیازد کیه در  ما منفجر اسیتاخورشید شود. ژن و هیدروژن یق چیز درست میاکسی

از هزاران کیلوگر  آهن. گاز تر است خورشید استا یق ساندیمدر گاز خورشید سنگین

هیم در سیدارگان و هیم را گوینید. و ایین مراحیل استا گاز است و به این دخیان می

 بیشدر در تفسیر مراجعه بفرمایید.

اسیتا بلکیه  این دخانا این دخان نه سماء اسیتا نیه ارض اسیتا نیه میادّه اولییه

ماواتِ خَلَقَ الَّذي وَهُ وَ»است: سوره هود  7آیه ه که در بین است. مادّه اولیبینا  وَ السیَّ

ماء که دخان نیستا ماء دخان نیستا ما « اْلماءِ عَلَى عَرْشُهُ كانَ وَ أَیَّا ٍ سِدَّةِ في اْلأَرْضَ
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. دخیان مراحیل ماوات و ارض هیم ابعیاد مخدلیف داردهاد مخدلفی داریم. سیدخان

کند. پس تعبیر میبه ماء گوناگون داردا ماء همان مادّه اولیه است که سوره هود از آن 

ا نیهاین آب خوردنی نه این آبا « الماء»جا سه مرحله است. مرحله اولی بنابراین این

گویند ماء. مرحلیه دو  کیارد سیر ایین میاء آمید کیه دخیان از آن که به آن می چیزد

ها که نیستا گازهایی که مناس  اسیت هیز  و این حرفکنده تصاعد کرد. دخان هم 

ار. مرحله سو ا خلقت سماء و سماوات اسیت کیه مجیدد ایین آییات را در آن انفج با

 این ارضا ایین ارض« یَوْمَیْنِ في اْلأَرْضَ خَلَقَ بِالَّذي لَدَْكفُرُونَ إِنَّكُمْ أَ قُْل»نهر بگیریم. 

 عَیلَجَ وَ»ارض  ترتیبیاتبعید « اْلعالَمینَ رَبُّ ذلِكَ أَْندادًا لَهُ تَجْعَلُونَ وَ»دیگر. و ارضین 

ائِلینَ سَواءً أَیَّا ٍ أَرْبَعَةِ في أَْقواتَها فیها قَدَّرَ وَ فیها بارَ َ وَ فَوْقِها مِنْ رَواسِيَ فیها  * لِلسیَّ

یق انفجارد شیده اسیت کیه دخیان آمیده اسیت. « دُخان  هِيَ وَ السَّماءِ إِلَى اسْدَوى ثُمَّ

مانده آن کیه بیازتر بازگوید و مانده این انفجار ارض استا روایت هم همین را میته

دَوى ثُیمَّ»این سماء اسیت.  ااز ارض است ماءِ إِلَیى اسیْ  هِیيَ وَ»واو حالییه اسیت « وَ السیَّ

دَوى ثُیمَّ« »دُخان  هِيَ وَ«. »اْئدِیا لِْلأَرْضِ وَ لَها فَقالَ»بعد چه  « دُخان  ماءِ إِلَیى اسیْ  وَ السیَّ

سیماءا سیماء نبیودا سیماء  یعنی« دُخان  هِيَ وَ السَّماءِ لَىإِ اسْدَوى ثُمَّ»این  .«دُخان  هِيَ

« فَقَضیاهُنَّ*  طیائِعینَ أَتَیْنیا قالَدیا كَرْهًا أَوْ طَوْعًا اْئدِیا لِْلأَرْضِ وَ لَها فَقالَ». دخان است

 آیه را بخوانید.

ماءَ زَیَّنَّیا وَ مْرَهیاأَ سَماءٍ كُلِّ في أَوْحى وَ یَوْمَیْنِ في سَماواتٍ سَبْعَ فَقَضاهُنَّ» -  السیَّ

  «اْلعَلیمِ اْلعَزیزِ تَْقدیرُ ذلِكَ حِْفهًا وَ بِمَصابیحَ الدُّْنیا

دَوى ثُمَّ» - ماءِ إِلَیى اسیْ  را شیما نخواندییدا گفیدم« لَهیا فَقیالَ«. »دُخیان  هِیيَ وَ السیَّ

یعنی « لِْلأَرْضِ وَ لَها فَقالَ*  دُخان  هِيَ وَ السَّماءِ إِلَى اسْدَوى ثُمَّ» بعد است.« فَقَضاهُنَّ»

نیسیتا کیه دخان استا سیماء  سماء در چه حالت  سماء در حالی که« فَقالَ للسّماء»

هفیت دارد کیه آن را  هدخانی استا مرحله ثانی حالت این سماء مرحله اولی دارد که

« اْئدِیا»جا این« طائِعینَ أَتَیْنا اقالَد كَرْهًا أَوْ طَوْعًا اْئدِیا لِْلأَرْضِ وَ لَها فَقالَ»کردند.  قسمت

امر تکوینی است هم به دخان که تعبیر سماء از آن شده است و هم به ارض. آن مادّه 

انفجاردا آن چیزد که حاصیل انفجیار اسیت دو بخیش شید: ییق بخیش آن ارض و 

ارضیات و یق بخش آن هم سماء و سماویات. قبل از اینکه ارض حالت تکیوینی بیه 

و قبل از اینکه سماء حالت تکوینی به خود بگیرد و سماء بشود سماواتا  خود بگیرد

ماءِ إِلَیى اسْدَوى ثُمَّ». همرحله ثانی ایق امر تکوینی فرمود اجا قوله فعلهاین  هِیيَ وَ السیَّ

 طَوْعًا»لفب هم که نیست.  صحبتبا شما کار دار . « اْئدِیا لِْلأَرْضِ وَ لَها فَقالَ*  دُخان 
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بْعَ« »هُنَّ»چه کسی است  « هُنَّ» «فَقَضاهُنَّ*  طائِعینَ أَتَیْنا قالَدا رْهًاكَ أَوْ ماواتٍ سیَ « سیَ

کل أجواء اسیت و کواکی . مگیر « سَماواتٍ سَبْعَ»چیست  « سَماواتٍ سَبْعَ»است دیگر. 

دخیان سیماود  ددو بُعدد است. یق بُعد قضا زمین از کواک  نیست  چراا پس قضا

 بیر حسی ارضی است کیه سیبع ارضیی  زبد دا یق بُعد قضا«ماواتٍسَ سَبْعَ»است که 

شیدن  هفیتا و اسیت شدن زمیین بیا تنهییم آنا تنهییم تکیوینی هفتآیه طال . پس 

ماءٍ كُلِّ في أَوْحى وَ یَوْمَیْنِ في»این مرحله دو  است.  آسمان با تنهیم تکوینی آنا  سیَ

بوفیون و  حرفجایی که بر محور ف آنم که برخالآوریکه ما از این آیه درمی« أَمْرَها

میییل هییا گفدنیید کییه فرضیییات را بییر قییرآن تحآلمییانی مثییل طنطاود زپییالس و کانییت

ه خورشیید میادر زمیین اسیت خییرا بلکیه که نیه اینکی گوییماکنندا ما به عکس میمی

هیا آفرییده شیده سیدارگان و ماهو  خورشییدها زمینا این زمین ما قبیل از خورشیید و

 هنیوز« طَوْعیًا اْئدِییا لِْلأَرْضِ وَ لَها فَقالَ دُخان  هِيَ وَ السَّماءِ إِلَى اسْدَوى ثُمَّ» است. چرا 

 «یَوْمَیْنِ في سَماواتٍ سَبْعَ فَقَضاهُنَّ*  طائِعینَ أَتَیْنا قالَدا كَرْهًا أَوْ»است.  نشده سماوات

 زَیَّنَّیا وَ أَمْرَها سَماءٍ كُلِّ في أَوْحى وَ»درست شد. تا شودا هفتجا دارد درست میتازه 

ایین « الیدُّْنیا السَّماءَ»زند. که نزدیق ما است دارد حرف میآن« بِمَصابیحَ الدُّْنیا السَّماءَ

 وَ»دنیا کیه نفرمیودا ال. سماء تر استا نه سماء دنیا که مقابل آخرت استماء نزدیقس

نسیبت بیه  اترین أجیواء خیارج زمیین. نزدییقإلی اهلل سماءیعنی ال« الدُّْنیا زَیَّنَّا السَّماءَ

تمیا  سیدارگانی کیه بیا چشیمان مجهیز و غییر مجهیز دییده « زَیَّنَّا بِمصیابیحَ»زمین را 

ا حال و آینده تمیا  سیماء شودها دیده میو اکسپرسکوپها شود بلکه با تلسکوپمی

 دنیا است. 

 ]سؤال[ -

 فعالً صحبت از سماء دنیاست.  -


