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تفسیر آیاتی از سوره طور؛ بخش پایانی

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
«أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ» «أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْررِ َرَ ْءٍ أَمْ هُرمُ الْخرالِقُونَ * أَمْ
خَلَقُوا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بَلْ ال یُوقِنُونَ» 1گاه به ذهن مریآیرد کره ایرن همره طرو و
تفصیل و دقت در یک آیه برای چیست؟ یک جواب است کره حوزههرای مرا دارنرد و
یک جواب است که ندارند .جواب او که حوزههای ما دارنرد ایرن اسرت کره آقایران
مدرسین و علما روی بعضی از مطالب دقّتهای پشت سر هم بسیار بسیار میکننرد و
حا آنکه ثمرهای هم ندارد یا ثمره در نظرر اراهر بشرود یرا در نظرر اراهر نشرود .یرا
مطالبی که فرض کنید فایده دارد ،ولی آنچنانی نیست ،چون محور بحث ندارد ،زیراد
روی آن بحث میکنند دقّت میکنند نمریخرواهیم بگروییم درسرت اسرت .دوم اینکره
قرآن از بس پشت سر بوده و از برس مرورد توجره نبروده ،مرا بایرد در ایرن عمرر کوتراه
مقداری جبرران کنریم .چهرارده قررن قررآن پشرت سرر بروده و محوریرت و اصرالت در
تفکرات ما نداَته ،پس باید تا آن مقداری که امکان داریم این جنبه اثبراتی را توجره
کنیم.
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«أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ ََ ْءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ» ما در «مِنْ غَیْرِ ََ ْءٍ» هستیم که مقابلش
«خلقوا من َیء» است .این «خلقوا من َیء» چنانکره بارهرا عررض کرردم دو بُعردی
است« ،خلقوا من َیء خالقٍ خلقکم من َیء ،خلقوا من َیء خالق خلقکرم ال مرن
َیء»« .خلقکم من ال َیء» این طبعًا غلط است .حاال ما مرحله اولری را گذَرتهایرم
که این هیئت انسانی ما و کیفیت انسانی ما این ازلیت ندارد ،بلکه مخلوق اسرت .امرا
خالق این کیفیت انسانی ما ،آیا ماده اصلیه جهان ماده است که مادیون میگویند که
خود ماده با قدرتی که خودش دارد به طور اتوماتیکی قدرتی و اتوماتیکی علمی ایرن
همه تنظیمرات بارهره را و کیفیرات خاصرّ ه را در مخلوقرات ایجراد کررده کره مرادیون
میگویند این بحث بعد است .بحث اآلن این است که این خلقت که هم دارای کمیت
است و هم دارای کیفیت ،آیا کمیت و کیفیت با هم خلق َده یا قبالً کمیت بوده ،بعد
کیفیت؟ «معلوم أن اهلل تعالی لم یخلق السماوات و االرض سماواتًا و أرضًا انّما خلرق
َیئًا ال مرن َریء ثرم المرادة االولیرة ثرم خلرق السرماوات و االرض مرن هرذه المرادة
االولیة».
همه انسانها چه مادیین و چه غیر مادیین میدانند تطورات و کیفیرتهرای مراده
بعدیت دارد از نظر حدوث و زمان نسبت به اصل ماده« .و انسران مادیرًا کران أو غیرر
مادی تعرف االنسانیة برمتها أن الکیفیة االنسانیة لیست سابقةً ازلیة انّما کیفیةٌ حادثة
علی قرار المادة االولیة» همه میداننرد کره دو بخرش حرداقل در بنیره خلقرت وجرود
دارد ،بخشی که ما در آن بخش زندگی میکنیم ،بخش کیفیرت حادثره اسرت ،کیفیرت
خاصّه است «الکیفیة االنسانیة و الفرسیة و االبلیرة و االرضریة و السرماویة و الکرذا و
الکذا و الکذا» این کیفیات ،کیفیاتی است یا به تعبیر دیگر ماهیاتی است که بر محرور
ماده و بر محور خلق او مقرر َده است .قرآن َریف در چند بُعد این بحث را به ما
نشان میدهرد برهطور وافری و کرافی .یرک بُعرد کره قبرو داریرم ،امرا خصوصریت را
نمیدانیم .قبو داریم که سماوات ،سماوات نبوده است ،سماء اولی سماء اولی نبوده
است ،انجم انجم نبودهاند ،کواکب کواکب نبودهاند ،اجواء اجرواء نبودنرد ،ارض ،ارض
برره ای رن کیفی رت نبرروده اسررت« .الکیفی رة االرض ریة و السررماویة و المجرررات السررماویة
بالبلیارات البلیارات البلیارات لم تکن دون او ٍ ازلیةً بهذه الکیفیرة الخاصرّ ة» ایرن را
همه قبو دارند و معلوم است.
قرآن َریف در آیات مبارکات سوره فصّلت این ستة ایام را بخش کرده اسرت ،دو
و دو صریحًا نسبت به ارض و سماوات سبع و دوی دیگر ااهرًا ذکر نشده ،ولی واقعًا
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ذکر َدهَ ،ما به آیات فصرّ لت مراجعره بفرماییرد و تفسریرش« .قُرلْ أَ إِنَّكُرمْ لَتَكْفُررُونَ
بِالَّذي خَلَقَ الْأَرْضَ ف یَوْمَیْنِ» این یومین از ستة ایام است دیگر« .قُلْ أَ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ
بِالَّذي خَلَقَ الْأَرْضَ ف یَوْمَیْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدادًا ذلِكَ رَبُّ الْعالَمینَ * وَ جَعَرلَ فیهرا
رَواسِ َ مِنْ فَوْقِها وَ بارَكَ فیها وَ قَردَّرَ فیهرا أَقْواتَهرا فر أَرْبَعَرةِ أَیَّرامٍ» 1ایرن اربعره از آن
َشتا نیسرت «اربعرة لیسرت اصرلیة اربعرة تکمیلیرة» .دو یروم و دو دوران ایرن زمرین
آفریده َد ،اما چهار دوران تکامل زمین برود« ،سرِ تَّةِ أَیَّرامٍ» بحرث تکامرل کره نیسرت.
«خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ ف سِتَّةِ أَیَّامٍ» 2خلقا اصلیًا ال خلقًا تکاملیًا الخلق التّکاملی
مستمر حتّی اآلن الی یوم القیامة الکبری» ما یک خلق اصرلی داریرم ،ایرن انسران در
فالن روز خلق َد ،یک دقیقه ،یک ساعت .ولی جهرت تکراملی داریرم ،پنجراه سرا ،
َصت سا  ،صد سا عمر کرد ،میَود آن عمر او را ضمیمه کرد به آنی که او خلق
َد« .خَلَقَ السرَّ ماواتِ وَ الْرأَرْضَ فر سرِ تَّةِ أَیَّرامٍ» یعنری خلرق االرض ارضرًا» در اصرل
ارضیت «و خلق السماوات سماواتٍ» در هفت بودن .اما این مادهای کره آسرمان از او
آفریده َده که دخان است ،نفرموده چند روز« .خَلَقَ الْأَرْضَ ف یَوْمَیْنِ وَ تَجْعَلُرونَ لَرهُ
أَنْدادًا ذلِكَ رَبُّ الْعالَمینَ» ،بعد «و جعل» این فرعی است ،ایرن از آن َرش یروم دیگرر
نیست .که َیخ طوسی در اینجا گیج َده که میگوید« :اربعةٌ داخلرة فری السرتة» کره
ایشان َدرسنا کرده .نمیخواهم بگویم اهلش نبوده ،واقعًا نبوده دیگر.
«وَ جَعَلَ فیها رَواسِ َ مِنْ فَوْقِها وَ بارَكَ فیها وَ قَدَّرَ فیها أَقْواتَها ف أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ»
اینها ،این سه کار تکمیلی است ،این خلق اصل اصل نیست« .ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ»
«استواء فی القدرة ،استواء فی القیومیة ،استواء فی االرادة الخالقیة ثم استوی الی
السماء» سماء بود؟ نه ،سبع بود؟ نه« ،وَ هِ َ دُخان» دخان ماده خلق سماء و سماوات
است« .ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَ هِ َ دُخان فَقا َ لَها وَ لِلْأَرْضِ اهْتِیا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قالَتا
أَتَیْنا طاهِعینَ * فَقَضَاهُنَّ»« 3هن» به اعتبار ما یئو است ،دخان که «هن» نیست ،سماء
واحده که «هن» نیست ،این به اعتبار ما یئو است .جمع ضمیر به اعتبار ما یئو
است ،بعضی وقتها جمع به اعتبار ما کان است ،اآلن مفرد است ،بعضی اوقات جمع
به اعتبار فعل است ،حاال جمع است ،بعضی وقتها جمع به اعتبار ما یئو است،
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مستقبل است« .الجمع ثالث ،جمع اعتبار بالسابق و اعتبار بالالحق و اعتبار بالحا ،
هذا جمع اعتبار باالحق» «فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ» و الّا تحصیل حاصل است .اگر
هفتتا بود ،آن را هفتتا کرد یعنی چه؟ نه ،این «وَ هِ َ دُخان» این دخان را «هن» به
دخان به اعتبار سبع بعدی برمیگردد .و الّا دخان مفرد است و مذکر« ،هن» نیست،
«هی» هم نیست ،بلکه «فَقَضَاهُنَّ» یعنی «فقضی الدخان سبعًا و تحصّل السبع من
القضاء الربانی القیومی بالنّسبة للدخان»« .فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ» نه «خلق سبع
سبعًا ،خلق الواحد ،الواحد الدخان سبعًا» «فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ ف یَوْمَیْنِ» یومین
برای چیست؟ هفتتا درست کردند ،برای دخان که نیست ،برای ماده ثانوی سماء
نیست ،چون سماء یک ماده اولیه دارد یک ماده ثانوی دارد ،ماده ثانوی است.
«المادة االولیة للسماوات و االرض الماء کما فی سورة هود ،المادة الثّانیة للسماوات
الدخان و الثّالث فقضاهن الدخان اعتبارًا بما یئو «فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ ف
یَوْمَیْنِ» قضاء الدخان السماوی سبعًا یتطلب یومین» پس یومین برای اصل دخان
نیست ،برای انفجاری که در ماده اولیه حاصل َد ،دخان درست َد و سماء و چه،
برای آن نیست .این یومین که مرحلتین که زمانین که دورین ،یوم  24ساعت هم
نیست« ،فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ ف یَوْمَیْنِ» این چهارتا ،دوتای دیگر چطور؟
«وَ أَوْحى ف كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها وَ زَیَّنَّا السَّماءَ الدُّنْیا بِمَصرابی َ وَ حِفْظرًا ذلِركَ تَقْردیرُ
الْعَزیزِ الْعَلیمِ» 1چند کار َد ،کار او از نظر ذکری «خَلَقَ الْأَرْضَ ف یَوْمَیْنِ» دو مرحله
است ،بحرثش جرای دیگرر .یرومین دو  24سراعت نیسرت ،دو دوران اسرت ،دوران او
بیشتر از دوم باَد دوم بیشتر از او باَد ،مثل اینکه یوم من یعنی عمر من 65 ،سا ،
یوم فالنی یک سا  ،یوم فالنی صد سا  .مطلق زمانی یوم در کلّ قرآن مطلرق زمران
است اصالً ،یوم القیامة یعنی یک روز است یا  24ساعت؟ یوم مطلق زمان است ،منتها
ما زمان خاصّی در نظر گرفتیم برای زندگی خودمان .این را اَارتًا عرض میکنم .دو
یوم برای ارض ،اصل بنیه ارض .دو یوم برای دخان سماوی را هفت کردن ،آن دو یوم
و احتماالتی که ما دادیم ،هم در ستارگان ،هم عمیقتر در تفسیر ،سوره فصّلت و هرم
در سوره هود که از اینجا به بعد مورد بحث محوری ما خواهد بود.
آن دو یوم دیگر چیست؟ دو دوران ،یرا دو دوران بررای دخران سرماء اسرت ،خلرق
دخان سماء است یا یرک دوران بررای خلرق دخران سرماء اسرت ،یرک دوران «وَ زَیَّنَّرا
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السَّماءَ الدُّنْیا بِمَصابی َ» که وقتی هفت آسمان را خلق کرد که هنروز مصرابی نیامرده
بود ،بعد مصابی خلق کرد .این مصابی خلقرت اصرلی اسرت ،تطرویری نیسرت .یرک
مرتبه زمین را خلق میکنند و تطور میدهند ،خلق زمین مناط است ،تطرور جرزء ایرن
ایام نیست .اینجا صحبت سر «وَ زَیَّنَّرا السرَّ ماءَ الردُّنْیا بِمَصرابی َ وَ حِفْظرًا ذلِركَ تَقْردیرُ
الْعَزیزِ الْعَلیمِ» خلق کردن بیلیاردها بیلیاردها کهکشانها و سرتارگان در آسرمان او ،
آسررمانهای دیگررر را ذکررر کرررده؟ خیررر ،ای رن یررک دوران م ریخواهررد ی را نرره؟ دوران
میخواهد .اینها احتماالت است ،پس دوترا اینجرا از برین نرفتره ،اَرارتًا ذکرر َرده و
صریحًا ذکر نشده است.
 «یومین» که برای زمین نیست. «یومین» برای اصل زمین است ،حاال «یومین» برای اصل زمین است ،چهار یرومبرای تطورش است.
 چهار فصل نیست؟ نخیر ،چهار فصل هم نیست .باید بحث بشود ،نیست. [سؤا ] این تطور نیست .ببینید هفرت طبقره آسرمان را آفریرد ،هنروز سرتارگان نیسرتند،هفت آسمان را از چه خلق کرد؟ از دخران .سرتارگان را در سرماء اولری از چره خلرق
کرد؟ از دخان.
 [سؤا ] میفهمم «زَیَّنَّا» یعنی آنچه زینت نبود ،زینت کردیم .مثل هفت آسمان که هفتآسمان نبود ،از دخان درست کردیم ،یومین َد .ستارگان ،ستارگان نبود ،زینت نبرود،
ولی ماده اصلیهاش چیست؟ دخان است ،از دخان دو چیرز درسرت َرد« .خلقنرا مرن
الدخان السماوات السبع اوالً و االنجم و المصرابی ثانیرًا» حراال نمریخرواهیم ترکیرز
کنیم ،اَارتًا عرض میکنیم که آقایان مراجعه بفرمایید ،من اسرتدعا مریکرنم مراجعره
کنید .من خودم مطالعه میکنمَ ،ما حتمًا مراجعه بفرمایید چون من نمیتوانم بحث
را اینجا تفصیلی عرض کنم .من این احتمالی کره ایشران دادنرد ذکرر کرردم ،ولری رد
کردم .نمیخواهم بگویم که حاال چون مدت زیاد استَ ،اید چهل سا سابقه دارد،
چهرل سرا ایرن بحرث سرابقه دارد در کارهرایی کره مرا کرردیم َرب و روز کره یرک
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نمونهاش فارسی ستارگان است و نمونه عمیقترش تفسیر است کره مرا حراال اَراراتی
عرض میکنیم.
پس این مراحلی است« .المادة االولیة ثم تفجر المادة االولیة دخران للسرماوات و
الزّبد لالرض ،ثم «وَ زَیَّنَّا السَّماءَ الدُّنْیا بِمَصابی َ وَ حِفْظًا ذلِكَ تَقْدیرُ الْعَزیزِ الْعَلیمِ» .ما
از این حرفها این را میخواهیم به دست بیاوریم که خلقرت دارای دو بخرش اسرت.
«أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ َرَ ْءٍ أَمْ هُرمُ الْخرالِقُونَ» .مرا «خُلِقُروا» را بحرث مریکنیم« .خُلِقُروا»
دارای دو بخش است :یک خلق ماده است ،یک خلق کیفیت« ،کیفیة برمتهرا و المرادة
برمتها و المادة برمتها هی الخلق االو و الکیفیة برمتها هی خلرق بعرد الخلرق االو
منذ المادة االولیة الّتی جعل السماوات و االرض الی یوم القیامة الکبری» ایرن اسرت.
برمیگردیم به آیات هود.
 [سؤا ] زینت دادیم .زینت دادن دو نوع است :یک مرتبه ستارهها را جایی خلرق کررده،آورده اینجا و زینت داده است .یک مرتبه نه ،اصالً خلق کرده و زینت داده است.
 [سؤا ] آن مطلب دیگری است ،بله ،زینت داده هم بررای مرا «زَیَّنَّاهرا لِلنَّرااِرینَ» 1منتهرا«زَیَّنَّاها لِلنَّااِرینَ» فقط ناارین ارض است؟ نه« ،و زیناها للنّراارین ،النّراارین ارضریًا
النّاارین سماویًا النّاارین مجراتیرًا» کرلّ مجررات ،کرلّ کهکشرانهرا همره نراار دارد،
اینطور نیست که فقط این زمین ماست که انسانها دارد و نراار دارد ،نخیرر ،آنقردر
خداوند خلق دارد که ما گیج هستیم.
 خود نظر هم ابعادی دارد ،نظر افعالی ،نظر بصری... بله ،نظر بصری است ،نظر بصیرتی است ،همه اینها هسرت .حتّری اگرر برا چشرمنبیند ،کور باَد ،ولی بداند هست .حاال منتقل میَویم به آیه  7سروره هرود .ایرن را
حضور برادران عرض کنم ،ما یک ترکیبراتی را قربالً فکرر کرردیم و یرک ترکیبراتی در
ذهن میآید ،نه مواد مطلب ،در ذهن از نظر ترتیب میآید ،ایرن را هرم مرن قربالً فکرر
ک رردم .ببینی رد «الس رماوات و االرض ف ری القرررآن برمتهمررا تعن ری الک رون کلّرره ،الک رون
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المخلوق کلّه ،الّا اذا قورنت السماوات و االرض بشیء فیهما ،بشیء منهما السرماوات
و االرض و الکرات» این کرات در مقابل سرماوات و ارض اسرت ،پرس مرراد از کررات
سماوات و ارض منهای کرات است ،ولی از خود سماوات و ارض است« .السماوات و
االرض و ما بینهما» خود السماوات و االرض ما بینهما را میگیرد ،ولی «مرا بینهمرا»
توضی است ،مصداق بارزی از مصادیق سماوات و ارض ما بینهما است« .ما بینهمرا
من الغازات من الکواکب من االنجم مرن السریارات مرن الکرذا مرن الکرذا مرن الکرذا،
جامدات أو غیر جامدات».
این قسرمت او کره السرماوات و االرض ذکرر میَرود و هریچ ،همره را میگیررد.
السماوات و االرض ذکر میَود« ،ما بینهما» میآید «ما بینهمرا» السرماوات و االرض
است .گاهی نخیر ،السماوات و االرض ذکر میَود ،مقصرود کرلّ سرماوات و ارض و
کرلّ مررا بینهمرا و کرلّ کرونی اسررت کره ایرن هیئرت موجرروده دارد ،کرلّ کرونی کره مررا
میَناسیم یا از نزدیک و یرا از دور مریَناسریم« .السرماوات و االرض یعنری الخلرق
المکیف بالکیفیة السماویة و الکیفیة االرضیة» این محور نیست ،اصل محرور نیسرت،
اصل مورد بحث نیست .اینکه «خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ ف سِتَّةِ أَیَّرامٍ» یرا «سرماواتٍ
سبع» این اصالً کاری به ماده اولیه ندارد ،این خلق ثانی است« .الخلق االو خلق ما
خلق من فی السماوات و االرض» آن را اصالً اینجرا بحرث نمیکنرد ،در هریچ آیرهای
بحث نمیکند ،مگر آیه هود« .و الخلق الثّرانی خلرق السرماوات و االرض ،السرماوات
عن الدخان و االرض عن الزبد و الدخان و الزبد من المادة االولیة».
پس این آیاتی که خلق سماوات و ارض را بحث میکند ،اینهرا کراری بره مخلروق
منهِ اینها ندارد .البته مخلوق منه دارند ،چون خلق او اینها نیستند ،اینها کیفیرتانرد
و خلق او ماده است .اما آیه هود اینطور نیست ،آیه هفرتم سروره هرود را مالحظره
بفرمایید .در تفسیر ما از جلد چهاردهم ،صفحه  196حدود بیسرت صرفحه راجرع بره
این یک آیه ما بحث کردیم .البتّه اینجا من از لطف خدا تشکر میکنم که حوصله بره
ما داد و عمقی داد و این فکر را داد که روی قرآن باید کار کرد و الّا َرما بره تفاسریر
دیگر مراجعه کنید ،این آیه یک نصف صفحه ،دو خط ،یرک خرط مرثالً .از مهرمتررین
آیات مشکله قرآن همین است .از مهمترین «فی قمة التّشابه فی اعلی قمم التّشابه من
النّاحیة التکوینیة ،من ناحیة الخلق االو عبارة عن اآلیة السابعة من سورة هود» .آیه:
«وَ هُوَ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ ف سِتَّةِ أَیَّامٍ» جای دیگرر اسرت ،سرماوات سربع
است ،ارض هم این ارض است و چند ارض دیگر طبق آیات سوره طالق« ،وَ هُوَ الَّذي
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خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ ف سِتَّةِ أَیَّامٍ وَ كانَ عَرَُْهُ عَلَى الْماءِ» ما دو ماء داریم .البتره
تفصیل آن را عرض میکنیم ،اینجا جای َایستهای است که تفسیر آن را عرض کنیم.
در تفسیر تسلسلی ما این را بحث کردیم یا نکردیم؟
ما دو ماء داریم ،یک ماء است همین ماهی که در سماوات و ارض اسرت ،در ارض
است ،در سماوات است ،در بحار و اینها هست .این مثل «خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ
ما بَیْنَهُما» 1که «بینهما» از خود سماوات و ارض است .همانطور که سماوات و ارض
کیفیت است و نه اصل خلقت ،مرحله ثانیه خلقت است و نه مرحله اولی ،همرانطور
هم ماء مرحله اولی نیست ،این آب خوردنی ،آب خوردنی یا آب منوی یا آب هر چه،
این آبی که از بنیه کیفیتی سماوات و ارض است ،این خودش است ،امرا اینجرا آن را
نمیگوید« .وَ هُوَ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ ف سِتَّةِ أَیَّامٍ وَ كانَ» که «و کران قبرل
خلررق السررماوات و االرض ،قبررل خلررق الکیفی رات الس رماویة و االرض ریة ،قبررل خلررق
الکیفیات برمتها» اینطور میَود .مرا تحمیرل نمریخرواهیم بکنریم ،از آیره ایرن دارد
درمیآید .اینطور نیست که من چون فکر میکنم اینطور اسرت پرس آیره هرم ایرن را
بگوید .بنده غلط میکنم این کار را بکنم! نخیر ،این «وَ هُروَ الَّرذي خَلَرقَ السرَّ ماواتِ وَ
الْأَرْضَ ف سِتَّةِ أَیَّامٍ» سماوات ،عدد هفرت «و االرض» بنیره ارضری ،ایرن کیفیرت بنیره
ارضی جنسًا یا فردًا و کیفیت بنیه سماوی فردًا و عددًا ،خلق ایرن را مریگویرد ،خلرق
ماده اولیه را که اینجا نمیگوید «وَ هُوَ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ ف سِتَّةِ أَیَّرامٍ وَ
كانَ» قبل خلق السماوات و االرض عرَه بناهره فری خلقرة السرماوات و االرض علری
مخلوق منه و المخلوق منه یسمی هنا بالماء و هذه هی مررةٌ وحیردة منقطعرة النّظیرر
یتیمة فی الذّکر الحکیم ،ذُکِر الماء و لم یعنی من الماء ال الماء المشروب و ال المنی و
ال الکذا و ال الکذا و ال الکذا ،المادة األولیة» از کجا درآوردیم؟ البته چررای آن بحرث
دیگری است .پس دو خلق است که خداوند دارد.
« -وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ ََ ْءٍ حَ ٍّ».

2

 آن چیز دیگر است ،آن ماء اینجاست ،این ،این ماء است« .كُلَّ ََ ْءٍ حَ ٍّ» ،اینجا«كُلَّ ََ ْءٍ حَ ٍّ» هر دو است .سماوات و ارض هم حری دارنرد ،هرم میرت دارنرد .ایرن
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ماهی که اینجا است هم حی را و هم میت و نبات و حیوان و جماد و انسران و ملرک
و جن ،همه را میگیرد .ولی آن «مِنَ الْماءِ» آب خوردنی است.
 آب خوردن را بعد به وجود آورده ،بعد خلق کرده است. بله ،همینطور است .ماء نطفه ،از ماء نطفه حیوانرات کره زنرده هسرتند ،از مراءانسان ،انسان که زنده است و چه و چه .حاال این را آقایان دقّت بفرمایید ،اگر نظرری
دارید که خالف این است بفرمایید ما استفاده میکنیم .اینکه مدام تکرار میکنیم ،مرا
گدایی میکنیم در محضر کتاب اهلل و در محضر اهلل کره بفهمریم و راه فهرم هرم براز
است ،آنقدر عبارت ساده است ،آنقدر ساده است و آنقدر ما احمقیم که دوریم .اما
اگر در این عبارت ساده ما از نظر ادبی دقّت کنیم که «ما کان» یا «کان»؟ «یکون» کره
نیست« ،و هو کاهن» که نیست« .وَ هُوَ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْرأَرْضَ فر سرِ تَّةِ أَیَّرامٍ»
خود ستّة مطلبی است .سماوات و ارض مقداری اَرارتًا .پرس اینجرا «ربنرا فری مقرام
خلق الکیفیة و لیس فی مقام خلق المرادة االولیرة الکمیرة ،فری خلرق الکیفیرة «وَ هُروَ
الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ ف سِتَّةِ أَیَّامٍ وَ كانَ» یعنی قبل خلق سماوات و االرض
«کان ازلیًا؟ مستحیل ،الماء مادة ایًا کان و المادة لیست ازلیًا و کان عبارة عن الزّمران،
زمان الکون و زمان الکون لیس الّا للزّمانی و الزّمانی زمانیًا ،زمانیٌّ عن المادة االولیة
و المراد هنا و زمانی الکیفیات ،الّتی تلحق و تتالحق علی المادة األولیة».
 عرش چطور؟ ازلی نیست؟ این را باید بحث کنیم 21 .آیه در قرآن َریف راجرع بره عررش داریرم ،یرک آیرهراجع به کرسی 21 .آیه در کلّ قرآن لغت عررش داریرم کره مرواردش مختلرف اسرت و
راجع به عرش هم باید مقداری بحث کنیم که البتّه داخل بحث ماسرت اصرالً و یرک
آیه راجع به کرسی که آیة الکرسی است .آیة الکرسی چند آیه است؟
 یک آیه. چرا پس آقایان میگویند سهتاست؟ در روایرت دارد کره  250حررف اسرت ،ایرنهمان آیه او است .دوتای دیگر را هم مرحوم سرید یرزدی در عرروه مریفرمایرد :اگرر
کسی نذر کرد آیة الکرسی بخواند ،یکی بخواند کافی نیست .میگوییم َرما بره قررآن
مراجعه کنید ،یکی است ،سهتا نیست « .255وَ كانَ عَرَُْهُ عَلَى الْماءِ» یعنی کران زمنیرًا
کان حادثًا ،کان فیه االو اولیًا مخلوقًا و کان عرَه علی الماء ،فالمراء هرو المخلروق
منه لکافّة الکیفیات المخلوقة اوالً و ثانیًا و ثالثًا و الی یوم القیامة الکبری و هنا خالق
و هو ربنا سبحانه و تعالی و الخلق االو یسمی هنا بالماء و المادة االولیة بال کیفیرةٍ
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متکیفة ،بال کیفیةٍ متغورة» .ما خمیر داریم ،این خمیر را به هریچ َرکلی درنیراوردیم،
ریخت دارد ،ولی آن ریختی که ما میخواهیم ندارد ،یا گربه دربیاید یا ببر دربیاید یا
َیر دربیاید.
اینجا هم خمیرمایه و مادر اصلی جهان که کیفیت مرغوبره ثانویره نردارد ،کیفیرت
مرغوبه اولیه کیفیت مادیره اسرت ،مراده بردون کیفیرت نمریتوانرد باَرد« .فری المرادة
کیفیتان اثنتان کیفیة هی لزام کونها مادة» این هدف نیست که اینطرور باَرد ،نخیرر،
خلقش کردیم و الزمه خلقت این است که این یک ابعادی داَته باَد که حداقل دو
بُعد هندسی و دو بُعد فیزیکی است .بعد کیفیات مرغوبه از ایرن نظرر کره خراک بررای
خاک نمیآید ،برای اینکه این خاک گل بشود ،چه بشود .چوب برای چوب نمیآیرد،
برای اینکه در بشود ،به در بزنند مثالً .اینجا هم ماده اولیه «و کان عرَه من المعرانی
و کان بناهه ألنه العرش عبارةٌ [ ]...و ما یعرَون و ما یبنون» بلند است« .و کران بناهره
فی خلق السماوات و االرض بالکیفیة السماواتیة و الکیفیة االرضیة علری المراء» ایرن
مخلوق منه َد« .خالق اهلل مخلوق السماوات و االرض الکون کلّه فی الجهة الکیفیرة
و مخلوق منه اهلل» بررای اینکره مرا مقرداری وارد نشردیم ایرن چنرد دقیقره را از روی
تفسیر مقداری با هم میخوانیم.
 «وَ كانَ عَرَُْهُ عَلَى الْماءِ» عرَه به چه برمیگردد؟ «ه» به خدا برمیگردد و کان عرش اهلل« .آیة وحیردة منقطعرة النظیرر فر صریغةالتعبیررر» .جلررد  14صررفحه « :196آیررة وحیرردة منقطعررة النظیررر فر صرریغة التعبیررر» مررا
میگوییم در صیغه تعبیر ،چرا؟ برای اینکه همه آیات مثل هم هستند در اینکة ربانیره
النّزو اند« .اآلیات القرآنیة کلّها متشابهة فی کونهرا ربانیرة النّرزو ولکرن فری صریغة
التّعبیر عن المعبر عنه ،الوحید» «عن مرحلت الخلق األولیرین» المرحلرة األولری خلرق
المادة األولیة ،المرحلة الثانیة» ،حیث الثانیة تتبنى األولى كما تتبناهرا الثالثرة و علرى
طو الخط» .ثانیه چیست؟ ثانیه او خلقی است که کیفیت خاصّه خداوند به او داده
است بر محور ماده اولیه ،از ماده اولیه چره خلرق کررد؟ مرحلره ثانیره همرین مخلروق
است که مخلوق منه آن ماده اولیره اسرت .مرحلره ثالثره چیسرت؟ آن خلرق اولری کره
خداوند بره کیفیرت خاصرّ های از مراده اولیره خلرق کررد ،ایرن مرحلره اولری برود .بعرد
خالهقی که خداوند خلق کرد همینطور از ایرن کیفیرت ثانویره از آسرمان ،از گراز ،از
زمین ،از خاک ،از فضا ،از چه از چه ،از این کیفیت ثانویه خداوند چیزهرای دیگرر را
خلق کرد ،از نطفه انسان خلق کرد ،از نطفه خر خلق کرد ،از نطفه سوسک خلق کرد،
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اگر نطفه داَته باَد ،البته تخم دارد .که این مرحلره ثالثره اسرت و الری یروم القیامرة
الکبری.
«هذه اآلیة قد تتحدث عن المادة الفردة األولى» چرا میگروییم «قرد»؟ چرون فعرالً
نمیخواهیم نرخ طی کنیم ،حراال میگروییم َراید«« .المراء» حیرث «كرانَ عَرَْرُ هُ» فر
«خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ» «عَلَى الْماءِ» حین تعن «عرَه» بناءه تعالى ف خلقهما ،و
قد یعن معه كانت سلطته التدبیریة «عَلَى الْماءِ»»« .سلطته الخالقی ،سرلطته الخالقیرة
فی مرحلة الثانیة» سلطه خالقی در مرحله اولی «اراد و خلق بارادته المرادة االولیرة»
مخلوق منه ندارد .پس سلطۀ این ،سلطه اولیه است «السلطة الثّانیة خلرق مرن المرادة
االولیة ساهر الخلق» این «الحالة السلطویة بالنّسبة للخلق الثّانی».
«لقد تحدثنا ف قو فصل عن خلق السماوات و األرض ف ستة أیرام علرى ضروء
آیاتها ،ففصلناه ف «فصلت» و البقرة و النازعات و ما أَبه ،و ما فصلت ف «فصلت»
ه أفصل و أحصل رغم أنها أعضل مما سواها و لكنها أفضرل تبیانرًا» بسریار بسریار
بحث عمیقی است در آیات نه تا دوازده فصّلت مراجعه بفرمایید که اَاره کرردیم« .و
هنا نتحدث عن ذلك «الماء» الذي هو مادة خلق األرض و السماء ،بكل إمعان و إتقان
و عن «عَرَُْهُ عَلَى الْماءِ» و اللّه هو المستعان فعلیه التكالن».
اینجا یک اَاره عرض کنم ،ببینید در روایرات مرا راجرع خلرق او عبراراتی دارد:
«أَوَّ ُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَ ْقلُ»« 1،أَوَّ ُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُرورِي»« 2،أَوَّ َ مَرا خَلَرقَ اللَّرهُ عَرزَّ وَ جَرلَّ
الْمَاءُ» 3چگونه جمع کنیم؟ بحثش بعد خواهد آمرد .اولیرتهرا فررق مریکنرد« .التّعنری
االولیة االولی الزّمنی البداهی قد تعنی االولی فی الرتبة مثالً أنا او النّبیین میثاقًا ،أنا
أو العابدین» «قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَد فَأَنَا أَوَّ ُ الْعابِدینَ» 4زمانی است دیگر.
[ -سؤا ]

 .1عوالی اللئالی ،ج  ،4ص .99
 .2همان.
 .3بحار األنوار ،ج  ،54ص .312
 .4زخرف ،آیه .81
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 همین را بحث میکنیم .مثالً «كُ ْنتُ نَبِیًا وَ آدَمَ بَیْنَ اْلمَراءِ وَ الطِّرینِ» 1ایشران نبریبودند؟ نه ،در میثاق نبری بودنرد .یرا همرین آیره «قُرلْ إِنْ كرانَ لِلررَّحْمنِ وَلَرد فَأَنَرا أَوَّ ُ
الْعابِدینَ» او العابدین در بُعد وجود و تکلیف ،وقتی که در عام الفیل پیغمبر بزرگوار
متولّد َدند ،بعد هم برزر َردند و بعرد ....قبرل موسریهرا و عیسریهرا و نرو هرا و
ابراهیمها و یونسها و ایوبها بودند ،پس اولیرت اولیرت زمرانی نیسرت ،رتبری اسرت.
«فَأَنَا أَوَّ ُ الْعابِدینَ»« ،أنا او من اسلم» «قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّ َ مَنْ أَسْلَمَ»« 2إِنِّ »
چه کسی؟ پیغمبر که اآلن هست و چند سا قبل متولّد َده «قُلْ إِنِّ أُمِررْتُ أَنْ أَكُرونَ
أَوَّ َ مَنْ أَسْلَمَ» «أو من اسلم أولیة رتبیة یعنی اسالم الرسو محمرد ص) فروق کرلّ
اسالمٍ فی السماویین و االرضیین المالهکة الکروبیین الجرن و النّراا اجمعرین و مرن
کلّ العالمین الّذین یعبدون الرب و یستسلمون الرب».
 [سؤا ] آن وجودی که وجودِ اینگونه سخن گفتن است و این مرحلرههرا نبروده ،وجرودمبعوث بودن و...
 [سؤا ] آن چیز دیگرری اسرت ،مریخرواهیم ببینریم «أسرلم» چیسرت ،یعنری آنطرور کرهمیتوانیم بفهمیم.
 [سؤا ] حاال اینها را بگذارید ،این سه بُعد را ما داریم ،ببینیم چه مریَرود .ایرن اولیرتمیخواهیم بگوییم فرق دارد« .أَوَّ ُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُرورِي»« ،أَوَّ ُ مَرا خَلَرقَ اللَّرهُ الْعَقْرلُ»،
«أَوَّ َ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمَاءُ» آیا این اولیتها با هم دعوا دارند؟ میگوییم نخیر،
به چند جهت؛ جهت او این است که اولیت دو نوع اسرت :یرک اولیرت رتبری اسرت،
یک اولیت زمانی است .این «أَوَّ َ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمَاءُ» زمرانی اسرت« .وَ كرانَ
عَرَُْهُ عَلَى الْماءِ»« .هل النّبری محمرد و المعصرومون مرن السرماوات و االرض أو مرن
غیرهما؟ السماوات و االرض الکون کلّه ،محمد و محمردیون و ابرراهیم و ابراهیمیرون

 .1مناقب آل ابیطالب (البن شهرآشوب) ،ج  ،1ص .214
 .2انعام ،آیه .14
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کلّهم من السماوات و االرض روحًا و جسمًا ،جسمًا معلوم ،روحًا مخلوق من جسم»
«ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ» 1این معلوم است ،این که ما میفهمیم ،بحرث مریکنریم .اینکره
«أَوَّ َ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمَاءُ» اولیت دارد ،یعنی الماء فی االولیة ،آن مخلوق منه،
اولین چیزی که خداوند خلق کرد ،قبل از او هیچ نبود جز خدا ،ایرن عبرارت اسرت از
ماء ،ماء هم آب نیست ،ماء این تعبیری است از چیزی که ما نمیفهمیم ،فقط لغتری را
آورد که ما مأنوا بشویم به مقدار مختصری با آن اولی« .کرلّ الهیئرات المادیرة لهرا
نظرات لها تبلورات لها ترکبات قریبة بعیدة و ما إلی ذلک ،و لکرن المرادة االولیرة لرم
تکن لها کیفیة الّا الکیفیة المادة االصریلة» کیفیرت اولری بروده ،کیفیرت ثرانوی نبروده
است.
همان ماده اولیه خمیرمایه کلّ سرماء و سرماواتیان و ارض و ارضریان و محمرد و
محمدیون و علویون همه از نظر روحانی و جسرمانی و ایرن حررفهرا .پرس «االولری
الزّمنیة من المادة االولیة الماء ،ثم فی هذا الماء طبعًا محمد و المحمدیون و العقل و
العقالء کلّهم موجودون بال کیفیة الخاصّة» در این خراک جررز موجرود اسرت ،دیروار
موجود است ،آجر موجود است ،در این سرنگی کره هنروز نبریدنرد سرن هرای صراف
موجود است ،ولی به اعتبار آینده است« .اهلل تعرالی هرل خلرق محمردا و المحمردیین
قبل المادة االولیة أو مع المادة االولیة أو بعد المادة االولیة ال منها» تمرام سرماوات و
ارض را که کیفیت مرحله ثانیه مراده اسرت ،ایرن را از مراده اولیره آفریرد ،مراده اولیره
خمیرمایه است ،از خمیرمایه همه را آفرید« .کلّ االروا  ،کرلّ االجسراد ،اروا عالیرة،
اروا دانیة ،اجساد انسانیة ،اجساد جنّیة ،اجساد حیوانیة» تمام از یک مادر است ،در
این مادر همه اینها هستند ،ولی حالت فعلی ندارد« .الحالة الفعلیة المحمدیة روحیةً
لم تکن فی المادة االولیة و الحالة الفعلیرة الجسردانیة محمدیرةً لرم تکرن فری المرادة
االولیة» این حالت َأنی است ،این حالت فعلری نیسرت .حراالت فعلیره «وَ هُروَ الَّرذي
خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ ف سِتَّةِ أَیَّامٍ وَ كانَ عَرَُْهُ عَلَى الْماءِ» همرانطور کره قبرل از
اینکه خداوند چیزی خلق کنرد ،نره محمردی برود ،نره علری برود ،نره یوسرف برود ،نره
سلیمان بود ،هیچکس نبود .نه نورش بود ،نه خودش بود ،نه جسمش بود ،نه روحرش
بود ،اینها ازلی نیستند ،حادثند .این مرحله اولی ،در مرحله بعد هم بودند ،اما بالفعل
نبودند .تمام موجودات از اعالی و ادانی و عرَیین و فرَیین و مأل اعلی و مأل ادنری
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و همه و همه و همه تمام بودند و حالت َأنی در ماده اولیه ،بعد فعلیت پیدا کردنرد،
نوبت سماوات ،نوبرت ارض ،نوبرت آدم ،نوبرت نرو  ،نوبرت محمرد ،نوبرت علری ،ایرن
نوبتهای حالت َأنی است که بعد مرحله فعلیت پیدا کرد.
قبو است که «لَوْلَاكَ لَمَا خَلَ ْقتُ الْأَ ْفلَاكَ» 1نمیخواهد بگوید اگر تو نبودی بقیه را
خلق نمیکردم ،نه ،این «لَوْلَاكَ» این اولیت مکانتی و اولیت مقرامی را مریرسراند کره
اگر چنانچه بنا نبود محمد باَد ،هیچ جا را خلق نمیکردم ،درست هم هست .چرون
جان و رو جانان خلقت عالم عبارت است از محمد بن عبرداهلل ص) و محمردیین،
َکی ندارد .ولکن این نمیخواهد تقدم زمانی را برای ما بیان کند ،این تقدم رتبرهای
است .این تقدم رتبهای از نظر زمان مترأخّر اسرت ،ولری از نظرر اهمیرت متقردم اسرت.
اینها همه مقدماتاند« .کلّ الکاهنات برمتها ،کلّ الکاهنات بصورة المسرتغرقة محلّقرة
برمتها من مقدمات تکرون محمرد برن عبرد اهلل ص) » حتّری موسریهرا و عیسریهرا و
ابراهیمها ،حضرت عیسی در انجیل برنابا میفرماید« :ای محمد خدای با تو باد و مرا
الیق آن نمایاد که دوا نعل تو را پاک کنم» .ما همه پیامبران مقدمۀ تو هسرتیم و ترو
موخّره و اصل و اساا هستی .در انجیل برنابا که اگر انجیلی مسی دارد نود و چند
درصد این است ،بقیهاش که چیز دیگری است.
پس این چندتا با هم منافات ندارد «وَ كانَ عَرَُْهُ عَلَى الْمراءِ» اسرم خمیرمایره مراء
است ،ماده اولیه و «أَوَّ ُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَ ْقلُ» آیا در این مراده اولیره کره بناسرت از آن
عقل درست َود و بناست جسم درست َرود و بناسرت رو درسرت َرود و بناسرت
مالهکه ،آنکه اولیت رتبی دارد قوه است بالفعل نیست ،چیست؟ «العقل» همره عقرو
است ،عقو مالهکه ،عقو جن ،عقو انس ،همه عقو  ،این اولیت اوالً رتبی اسرت و
ثانیًا اگر هم اولیت زمنی حساب کنیم ،اولیت زمرانی نره بره حالرت فعلری ،در حالرت
اولیه عقل نبود ،جسم انسان نبود ،جسم فرا نبود ،عقل محمد نبود ،عقل علی نبود،
این نبود ،بودِ بالفعل نبود بلکه بود بالشأن اسرت ،امرا ایرن برود بالشرأن اولیرت رتبری
دارد .از اینجا میفهمیم که «أَوَّ ُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي» آیا او ما خلق اهلل زمانی است؟
یعنی نور پیغمبر را خداوند خلق کرد ال من َیء ،پس از نور محمرد ابوجهرل درسرت
کرد مثالً؟ از نور محمد معذرت میخرواهم زمرین و آسرمان را درسرت کررد ،سوسرک
درست کرد ،مورچه درست کرد ،این نیست .آن اصل مخلوق منه کلّ سماوات و ارض
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از خوبشف از بدش ،از بینهما ،از نور محمد درست کرد؟ از نرور محمرد کره ابوجهرل
درست نمیَود.
 [سؤا ] همین را بحث میکنیم .اگر او خلق َده زمانًا ،این درست نیست .آن کره اوخلق َده زمانًا ،اگر خاتم النّبیین او زمانًا خلق َده ،مگر خاتم النّبیین از سرماوات
و ارض نیست؟ کیفیت است ،محمد کیفیت محمدیره اسرت ،ایرن کیفیرت محمدیره در
ضمن کیفیات با کیفیات دیگر خلق َرده ،هرر کردام بره نوبرت خودَران .اینکره قربالً
عرض کردیم که السماوات و االرض ،اگر در مقابلش چیرزی از خرودش باَرد مطلبری
نیست ،اما چیزی قبل از خودش باَد.
 ما اصالً از این سنخ اینها نداریم. سنخ ماده است ،همه سنخ ماده است ،تمام موجودات خلقت... َما قاهل به مجرد نیستید؟ ابدًا ،حاال بحث میکنیم. [سؤا ] معنی آن هم همین است ،قبل از خلق سماوات و ارض ،ایرن مرن برودم دو بُعرددارد :یک بعد َأنی و یک بعد فعلی .بُعد فعلی در ماده اولیه هیچکس نداَته ،چرون
هنوز کیفیاتی در کار نیست ،بعد َأنی داَته .منتها بُعد َأنیاش آنقدر عرالی اسرت
که اولیت رتبی آمده است .ولکن در جای دیگر طور دیگر است ،مثالً «كُ ْنتُ نَبِیًا وَ آدَمَ
بَیْنَ الْمَاءِ وَ الطِّینِ» این چه میخواهد بگوید؟ چرا قبرل را نگفرت؟ چررا نگفرت «کنرت
نبیًا و لم یکن خلق اطالقًا»؟ نه «وَ آدَمَ بَیْنَ الْمَاءِ وَ الطِّینِ» .چرا؟
 این در مقابل همه انبیاء است. یکی از اَکاالت همین است ،ولری جرواب دارد .در مجلرس آقرای خرویی صرهبودیم ،یک کسی سؤا کرده بود ،ایشان هم فرمودند :بله ،نبروت ایشران سربقت دارد،
وقتی آدم بین الماء و الطین بود .گفتم :همه نبوت همینطور است ،یعنی در علم خدا
مراد است؟ اگر «کنت نبیًا فی علرم اهلل» همره انبیراء همینطورنرد ،تنهرا خراتم النّبیرین
نیست .پس این «كُ ْنتُ» چیست؟ «كُ ْنتُ» در اخذ میثاق بر حسرب آیره آ عمرران« :وَ إِذْ
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أَخَذَ اللَّهُ میثاقَ النَّبِیِّینَ لَما آتَیْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ» 1این کسی که هنوز خلق نشده،
در بُعد فعلی ،ولی بعدًا خواهد َد .هنوز خلق نشده ،همه انبیاء وقتی نبری مریَروند
باید اقرار کنند به نبوت این آینده؟ هیچ نبیای اینطور نیست .پس «كُ ْنتُ نَبِیًا» به این
معناسررت .آدم همینطررور «آدَمَ بَ ریْنَ اْلمَرراءِ وَ الطِّررینِ» بررود ،وقت ری خلررق َررد ،وقت ری
میخواست نبی بشود ،آدم بایرد اعترراف کنرد کره یکری از فرزنردان مرن محمرد بعردًا
میآید ،من از حاال به او ایمان آوردم و آیه منحصر به فرد در ایرن زمینره همران آیره
آ عمران است که عرض مرا دارد تمرام مریَرود« .وَ إِذْ أَخَرذَ اللَّرهُ میثراقَ النَّبِیِّرینَ لَمرا
آتَیْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُو ٌ مُصَدِّق لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِرهِ وَ لَتَنْصرُ رُنَّهُ».
نسبت به هیچ پیغمبری «آمن به» نداریم« ،فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ»« 2،آمن معه» داریم «آمن بره»
نسبت به اهلل داریم ،نسبت به انبیاء داریم ،ولی غیر نبی «آمن بالنّبی» ولکن «نبیٌّ آمن
بنبیٍّ» هیچ در قرآن نداریم« .نبیٌّ آمن بنبی» اصالً در قرآن نداریم ،بلکه «کلّ االنبیراء
کان علیهم أن یومنوا بخاتم النّبیین قبل خلقته» .این در ایرن آیره  81سروره آ عمرران
است« :لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قا َ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْري قالُوا أَقْرَرْنرا قرا َ
فَا َْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدینَ»...

 .1آلعمران ،آیه .81
 .2احقاف ،آیه .10
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