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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

أَمْ *  ءٍ أَمْ هُرمُ اْلخرالِقُونَأَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْررِ َرَ ْ» «الرَّجِیمِ الشَّیْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ أَعُوذُ»

کره ایرن همره طرو  و  دیرآیگاه به ذهن مر 1« اْلأَرْضَ بَْل ال یُوقِنُونَخَلَقُوا السَّماواتِ وَ

هرای مرا دارنرد و در یک آیه برای چیست؟ یک جواب است کره حوزهتفصیل و دقت 

قایران های ما دارنرد ایرن اسرت کره آیک جواب است که ندارند. جواب او  که حوزه

ننرد و کیار میار بسیپشت سر هم بس یهااز مطالب دقّت یبعض یرو مدرسین و علما

ا یرا در نظرر اراهر نشرود. یرا ثمره در نظرر اراهر بشرود یهم ندارد  یاه ثمرهکحا  آن

اد یرز ،ندارد بحثست، چون محور ین یآنچنان یول ،ده داردد فایینکه فرض ک یمطالب

ه کرنیا دومم درسرت اسرت. ییم بگرویخرواهینند نمرکینند دقّت مکیآن بحث م یرو

وتراه کن عمرر یرد در ایرمرا با ،قرآن از بس پشت سر بوده و از برس مرورد توج ره نبروده

ت و اصرالت در یرقررآن پشرت سرر بروده و محور قررن م. چهراردهینرکجبرران  یمقدار

توج ره را  ین جنبه اثبراتیم ایان دارکه امک ید تا آن مقداریپس با ،رات ما نداَتهکتف

 م. ینک
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ه مقابلش کم یهست« ءٍمِنْ غَیْرِ ََ ْ»ما در « ءٍ أَمْ هُمُ اْلخالِقُونَأَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ ََ ْ»

 یعردردم دو بُکره بارهرا عررض کرچنان« َیءخلقوا من »ن یااست. « َیءخلقوا من »

مرن ال م کرخالق خلق َیءخلقوا من ، َیءم من کخلق خالقٍ َیءخلقوا من »است، 

م یرارا گذَرته یغلط است. حاال ما مرحله اولرطبعًا ن یا« َیءم من ال کخلق» .«َیء

ه مخلوق اسرت. ام را کبل ،ت نداردین ازلیما ا یانسانت یفکیما و  یئت انسانین هیه اک

ه کند یگویون میه ماد که جهان ماد ه است یا ماد ه اصلیآ ،ما یت انسانیفکین یخالق ا

ن یرا یعلم یکیو اتومات یقدرت یکیودش دارد به طور اتوماته خک یخود ماد ه با قدرت

ه را در مخلوقرات ایرفکیو  تنظیمرات بارهره راهمه  ون یه مراد کررده کرجراد یات خاصرّ

ت یمک یه هم داراکن خلقت یه اکن است ین ا. بحث اآلاست داین بحث بع ندیگویم

بعد  ،ت بودهیمک ا قبالًیت با هم خلق َده یفکیت و یمکا یآ ،تیفکی یاست و هم دارا

انّما خلرق  أرضًاو  ًاواتاوات و االرض سماخلق الس میلم  یمعلوم أن  اهلل تعال»ت؟ یفکی

ماوات و االرض مرن هرذه المراد ة ةیراالول ةثرم المراد  َریءئًا ال مرن یَ  ثرم  خلرق السر 

 «. ةیاالول

مراد ه  یهراتیرفکیدانند تطو رات و ین مییر ماد ین و چه غییها چه ماد مه انسانه

ر یران أو غکرًا یرو انسران ماد »ت دارد از نظر حدوث و زمان نسبت به اصل ماد ه. یبعد

 ةحادث ةٌیفکیانّما  ةیازل ةًست سابقیل ةیاالنسان ةیفکین  الة برم تها أیتعرف االنسان یماد 

خلقرت وجرود  بنیرهه دو بخرش حرد اقل در کرداننرد یهمه م« ةیاالو ل ةقرار الماد  یعل

ت یرفکی ،ت حادثره اسرتیرفکیبخش  ،مینکیم یه ما در آن بخش زندگک یشدارد، بخ

ماو ةیو االرضر ةیرو االبل ةیو الفرس ةیاالنسان ةیفکیال»خاصّه است  ذا و کرو ال ةیو السر 

ه بر محرور کاست  یاتیگر ماهیر دیا به تعبیاست  یاتیفکی ،اتیفکیاین « ذاکذا و الکال

ن بحث را به ما یعد اف در چند بُیاست. قرآن َرماد ه و بر محور خلق او   مقر ر َده 

ت را یام را خصوصر ،میره قبرو  دارکرعرد بُ یرک. یافکرو  یطور وافردهرد برهینشان م

نبوده  یسماء اول یسماوات نبوده است، سماء اول ،واتاه سمکم یم. قبو  داریدانینم

ارض  ،نرد، ارضاند، اجواء اجرواء نبودب نبودهکواکب کواکاند، است، انجم انجم نبوده

 ةیالسررماو ة و المجررر اتیو السررماو ةیاالرضرر ةیررفکیال»ت نبرروده اسررت. یررفکین یرربرره ا

ن را یرا« ةالخاصرّ  ةیرفکیةً بهذه الیازل ن دون او  ٍکلم ت البلیارات البلیارات البلیاراتب

 همه قبو  دارند و معلوم است. 

دو  ،رده اسرتکام را بخش یا ةن ستیات سوره فصّلت اکات مباریف در آیقرآن َر

واقعًا  یول ،ر نشدهکذ گر ااهرًاید یحًا نسبت به ارض و سماوات سبع و دویو دو صر
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لت مراجعره بفرمایَما به آ ،ر َدهکذ  لَتَْكفُررُونَ إِنَّكُرمْ أَ قُرْل»رش. ید و تفسرییرات فصرّ

 لَتَْكفُرُونَ إِنَّكُمْ أَ قُْل»گر. یام است دیا ةن از ستیومین یا« یَوْمَیْنِ ف  اْلأَرْضَ خَلَقَ بِالَّذي

 فیهرا جَعَرلَ وَ*  اْلعالَمینَ رَبُّ ذلِكَ أَْندادًا لَهُ تَجْعَلُونَ وَ یَوْمَیْنِ ف  اْلأَرْضَ خَلَقَ بِالَّذي

ن اربعره از آن یرا 1«أَیَّرامٍ أَرْبَعَرةِ فر  أَْقواتَهرا فیهرا قَردَّرَ وَ فیها بارَكَ وَ فَوْقِها مِنْ رَواسِ َ

ن ین زمریروم و دو دوران ایردو «. ةیرمیلکت ةاربعرة یسرت اصرلیل اربعرة»سرت یتا نَش

تَّةِ»ن برود، یامل زمکام ا چهار دوران ت ،ده َدیآفر سرت. ینه کرامرل کبحرث ت« أَیَّرامٍ سرِ

 یاملکًا الخلق التّیاملکًا ال خلقًا تیخلقا اصل 2«أَیَّامٍ سِتَّةِ ف  اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ»

ن انسران در یرا ،میردار یخلق اصرل یکما « یبرکال ةامیوم القی ین الاآل یمستمر  حتّ

 ،پنجراه سرا  ،میردار یاملکرجهرت ت یول .ساعت یک دقیقه، یک ،فالن روز خلق َد

ه او خلق ک یرد به آنکمه یَود آن عمر او را ضمیرد، مکصد سا  عمر  ،َصت سا 

ماواتِ خَلَقَ»َد.  تَّةِ فر  اْلرأَرْضَ وَ السرَّ در اصرل « خلرق االرض ارضرًا یعنری «یَّرامٍأَ سرِ

ه آسرمان از او کر یان ماد هیدر هفت بودن. ام ا ا« واتٍاوات سماو خلق الس م»ت یارض

 لَرهُ تَجْعَلُرونَ وَ یَوْمَیْنِ ف  اْلأَرْضَ خَلَقَ» د روز.نفرموده چن ،دخان است َده که دهیآفر

ن از آن َرش یروم دیگرر یراست، ا ین فرعیا «و جعل»، بعد «اْلعالَمینَ رَبُّ ذلِكَ أَْندادًا

ت یفر ةداخلر ةٌاربع»گوید: میه کج َده ینجا گیدر ا یخ طوسیه َکست. ین ه کر« ةالسر 

 گر. یواقعًا نبوده د ،م اهلش نبودهیخواهم بگویرده. نمکَدرسنا شان یا

« أَیَّامٍ  أَرْبَعَةِ ف  هاأَْقواتَ فیها قَدَّرَ وَ فیها بارَكَ وَ  فَوْقِها مِنْ  رَواسِ َ فیها جَعَلَ وَ»

« السَّماءِ إِلَى اسْتَوى ثُمَّ»ست. ین خلق اصل اصل نیاست، ا تکمیلیار کن سه یا ،نهایا

 یال یثم  استو ةیالخالق ةاالراد ی، استواء فةیومیالق ی، استواء فةالقدر یاستواء ف»

خلق سماء و سماوات  دخان ماد ه« دُخان   هِ َ  وَ»سماء بود؟ نه، سبع بود؟ نه، « السماء

 قالَتا كَرْهًا أَوْ طَوْعًا اْهتِیا لِْلأَرْضِ  وَ  لَها فَقا َ  دُخان   هِ َ  وَ  السَّماءِ إِلَى اسْتَوى ثُمَّ»است. 

ست، سماء ین« هن  »ه ک، دخان است  ئویبه اعتبار ما « هن  » 3«فَقَضَاهُنَّ*  طاهِعینَ  أَتَیْنا

ئو  یر به اعتبار ما یجمع ضم یئو  است.ر ما ن به اعتبایاست، ین« هن  »ه ک واحده

جمع ان است، اآلن مفرد است، بعضی اوقات کمع به اعتبار ما ج هااست، بعضی وقت

 ،و  استئیجمع به اعتبار ما ها بعضی وقت ، حاال جمع است،به اعتبار فعل است
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 ،ار بالحا سابق و اعتبار بالالحق و اعتببالجمع اعتبار  ،الجمع ثالث»مستقبل است. 

ل حاصل است. اگر یو الّا تحص« فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ« »الحقاهذا جمع اعتبار ب

به « هن  »ن دخان را یا« دُخان  هِ َ وَ»ن ی؟ نه، اهچ یعنیرد کتا تا بود، آن را هفتهفت

 ،ستین« هن »ر، کگردد. و الّا دخان مفرد است و مذیبرم یدخان به اعتبار سبع بعد

الد خان سبعًا و تحصّل الس بع من  یفقض» یعنی« فَقَضَاهُنَّ »ه کبل ،ستیهم ن« یه»

خلق سبع »نه « سَماواتٍ سَبْعَ  فَقَضاهُنَّ «. »لد خانل ةبالنّسب یومیالق یالر بان القضاء

ن یومی« یَوْمَیْنِ  ف  سَماواتٍ سَبْعَ فَقَضاهُنَّ» «دخان سبعًاالالواحد  ،خلق الواحد ،سبعًا

سماء  یماد ه ثانو برایست، یه نکدخان  برایردند، کا درست ت؟ هفتستیچ برای

است.  یماد ه ثانو ،دارد یماد ه ثانو یکه دارد یماد ه اول یکچون سماء  ،ستین

وات اللس م ةیالثّان ةالماد  ،هود ةسور یما فکوات و االرض الماء اللس م ةیاالو ل ةالماد »

 ف  سَماواتٍ سَبْعَ فَقَضاهُنَّ» یئو خان اعتبارًا بما الد خان و الثّالث فقضاهن  الد 

اصل دخان  براین یومیپس « نیومی یتطلبسبعًا  یواقضاء الد خان الس م« یَوْمَیْنِ

دخان درست َد و سماء و چه،  ،ه حاصل َدیه در ماد ه اولک یانفجارست، برای ین

ساعت هم  24وم ی، نیه دورکن یه زمانکن یه مرحلتکن یومین یابرای آن نیست. 

 گر چطور؟ید یدوتا ،تان چهاریا« یَوْمَیْنِ  ف  سَماواتٍ سَبْعَ فَقَضاهُنَّ»ست، ین

 تَْقردیرُ ذلِركَ حِْفظرًا وَ بِمَصرابی َ الدُّْنیا السَّماءَ زَیَّنَّا وَ أَمْرَها سَماءٍ كُلِّ ف  أَوْحى وَ»

دو مرحله « یَوْمَیْنِ ف  اْلأَرْضَ خَلَقَ» یرکار او   از نظر ذکار َد، کچند  1«مِاْلعَلی اْلعَزیزِ

دوران او   سرت، دو دوران اسرت، ینسراعت  24ن دو یومیرگرر. ید یجرا است، بحرثش

سا ،  65عمر من،  یعنیوم من یمثل اینکه  ،شتر از او   باَدیب دومباَد  دومشتر از یب

ن مطلرق زمران لّ قرآکوم در ی یمطلق زمان سا . صد یوم فالنی ،سا  یک یوم فالنی

وم مطلق زمان است، منتها یساعت؟  24یا روز است یک  یعنی ةامیوم القی ،است اصالً

نم. دو کیعرض م ن را اَارتًایخودمان. ا یزندگ یم برایدر نظر گرفت یزمان خاصّما 

هفت کردن، آن دو یوم را  یدخان سماو یبراه ارض. دو یوم یاصل بن ،ارض یبرایوم 

سوره فصّلت و هرم  ،ریتر در تفسقیعم دادیم، هم در ستارگان، هم و احتماالتی که ما

 خواهد بود.ما  یبحث محور از اینجا به بعد مورد هکدر سوره هود 

خلرق  ،دخران سرماء اسرت بررایا دو دوران یر؟ دو دوران، ستیگر چید یومآن دو 

 نَّرازَیَّ وَ»دوران  یرک ،اسرت خلرق دخران سرماء بررایدوران  یرکا یدخان سماء است 
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ده امری  نیه هنروز مصرابکرد کخلق  را هفت آسمان یه وقتک« بِمَصابی َ الدُّْنیا السَّماءَ

 یرکسرت. ین تطرویری ،اسرت ی  خلقرت اصرلین مصابیا .ردک  خلق یبعد مصاب ،بود

 نیرا ءتطرو ر جرز مناط است،ن یخلق زم ،دهندیند و تطو ر منکین را خلق میمرتبه زم

ماءَ زَیَّنَّرا وَ»نجا صحبت سر یا ایام نیست.  تَْقردیرُ ذلِركَ حِْفظرًا وَ بِمَصرابی َ الردُّْنیا السرَّ

ها و سرتارگان در آسرمان او  ، شانکهکاردها یلیاردها بیلیردن بکخلق « مِاْلعَلی اْلعَزیزِ

دوران  ا نرره؟یررخواهررد یدوران مرر یررکن یرراخیررر، ؟ را ذکررر کررردهگررر ید هایآسررمان

ر َرده و کرذ ن نرفتره، اَرارتًاینجرا از بریترا ادو ، پساحتماالت است هانیا خواهد.می

 است. ر نشدهکحًا ذیصر

 که برای زمین نیست.« نیومی» -

وم یرچهار  ،ن استیاصل زم برای« نیومی»ن است، حاال یاصل زم برای« نیومی» -

 تطو رش است.  برای

 ست؟یچهار فصل ن -

 ست. ین ،د بحث بشودیست. بایچهار فصل هم ن ،رینخ -

 

 ]سؤا [ -

 ند،سرتیهنروز سرتارگان ن ،دیرآفررا د هفرت طبقره آسرمان ینیست. ببین تطو ر نیا -

خلرق اولری از چره در سرماء  را رد؟ از دخران. سرتارگانکخلق  ههفت آسمان را از چ

 رد؟ از دخان. ک

 

 ]سؤا [ -

هفت  که م. مثل هفت آسمانیردکنت یز ،نت نبودیه زچآن یعنی «زَیَّنَّا»فهمم یم -

 ،نت نبرودیز ،ستارگان نبود ،ن َد. ستارگانیومیم، یردکدخان درست  از ،آسمان نبود

خلقنرا مرن »ز درسرت َرد. یر؟ دخان است، از دخان دو چستیاش چهیماد ه اصل یول

خرواهیم ترکیرز یحراال نمر« ًایر  ثانیوات الس بع او الً و االنجم و المصراباالد خان الس م

نم مراجعره کریمر د، من اسرتدعاییبفرمان مراجعه ایه آقاکم ینکیعرض ماَارتًا  ،مکنی

بحث توانم ینممن د چون ییَما حتمًا مراجعه بفرما ،نمکیمن خودم مطالعه م .دینک

من این احتمالی کره ایشران دادنرد ذکرر کرردم، ولری رد  .نمکعرض  تفصیلی نجایا را

 ،د چهل سا  سابقه داردیَا ،اد استیه حاال چون مد ت زکم یخواهم بگوینم کردم.

 یرکه کرم َرب و روز یردکره مرا کر ییارهراکن بحرث سرابقه دارد در یرچهرل سرا  ا
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 یه مرا حراال اَراراتکرر است یترش تفسقیستارگان است و نمونه عم یاش فارسنمونه

 م.ینکیعرض م

و  سرماواتللدخران  ةیاالو ل ةالماد  تفج رثم   ةیاالو ل ةالماد » .است ین مراحلیس اپ

ما «. مِاْلعَلی اْلعَزیزِ تَْقدیرُ ذلِكَ حِْفظًا وَ بِمَصابی َ الدُّْنیا السَّماءَ نَّازَیَّ وَ»ثم   ،الزّبد لالرض

 .دو بخرش اسرت یه خلقرت داراکم یاوریم به دست بیخواهین را میها ان حرفیاز ا

« واقُرلِخُ» .مینکبحرث مریرا « واقُرلِخُ» مرا«. ءٍ أَمْ هُرمُ اْلخرالِقُونَأَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ َرَ ْ»

 ة برم تهرا و المراد ةیفکی»ت، یفکیخلق  یک ،خلق ماد ه است یکدو بخش است:  یدارا

بعرد الخلرق االو    خلرق  یبرم تها ه ةیفکیالخلق االو   و ال یبرم تها ه ةبرم تها و الماد 

ن اسرت. یرا« امة الکبرییوم القی یوات و االرض الاجعل الس م یة الّتیاالو ل ةمنذ الماد 

 ات هود. یم به آیگردیبرم

 

 ]سؤا [ -

، ردهکرخلرق  ییها را جامرتبه ستاره یکاست:  نوعنت دادن دو یم. زینت دادیز -

 نت داده است. یز و ردهکاصالً خلق  ،مرتبه نه یکاست. نت داده یزو نجا آورده ای

 

 ]سؤا [ -

منتهرا  1«لِلنَّرااِرینَ زَیَّنَّاهرا»مرا  ینت داده هم بررایبله، ز ،است یگریمطلب دآن  -

ًا ین ارضریالنّراار ،نیناها للنّرااریو ز»؟ نه، استن ارض یناار فقط «لِلنَّااِرینَ زَیَّنَّاها»

 د،هرا همره نراار دارشرانکهکلّ کر ،مجرر ات لّکر« ًایرن مجر اتیًا النّاارین سماویالنّاار

قردر آن ،ریرنخ ،ها دارد و نراار دارده انسانکن ماست ین زمیه فقط اکست یطور ننیا

 هستیم.  جیه ما گک داردخداوند خلق 

 ، نظر بصری...ینظر افعال ،دارد یخود نظر هم ابعاد -

اگرر برا چشرم  یحتّر .نها هسرتیهمه ا است، یرتینظر بص است، یبله، نظر بصر -

ن را یراسروره هرود.  7ه یم به آیَویبداند هست. حاال منتقل م یول ،ور باَدک ،ندینب

در  یبراتکیتر یرکم و یردکرر کررا قربالً ف یبراتکیتر یکما  ،نمکعرض حضور برادران 

ر کرقربالً ف مرن ایرن را هرم ،دیآیب میدر ذهن از نظر ترت، نه مواد  مطلب، دیآیذهن م

م»د یررنیردم. ببکرر ون کررال ،لّررهکون کررال یالقرررآن برم تهمررا تعنرر یوات و االرض فرراالسرر 

                                                           

 . 16. سوره حجر، آیه 1
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م شیءب ،همایف شیءوات و االرض بالس مقورنت االّا اذا  ،لّهکالمخلوق  وات امنهما السر 

رات کررات در مقابل سرماوات و ارض اسرت، پرس مرراد از کن یا« راتکو االرض و ال

و  سماواتال»از خود سماوات و ارض است.  یول ،رات استک یسماوات و ارض منها

« نهمرایمرا ب» یول ،ردیگینهما را میو االرض ما ب سماواتخود ال «نهمایاالرض و ما ب

نهمرا یما ب» نهما است.یق سماوات و ارض ما بیاز مصاد یبارز مصداق ،  استیتوض

 ،ذاکرذا مرن الکرذا مرن الکرارات مرن الیب من االنجم مرن السر  کواکمن ال الغازاتمن 

 «.ر جامداتیجامدات أو غ

 گیررد.همره را می چ،یو هر َرودذکرر میو االرض  سرماواته الکرن قسرمت او   یا

 و االرض سرماواتال« نهمرایما ب»د یآیم« همانیما ب»َود، ذکر میو االرض  سماواتال

و ارض و  سرماواتلّ کرمقصرود  َود،ذکر میو االرض  سماواتال ،رینخ یگاه است.

ه مررا کر یونکررلّ کرئرت موجرروده دارد، ین هیرره اکراسررت  یونکرلّ کررنهمرا و یلّ مررا بکر

الخلرق  یعنریو االرض  سرماواتال» .میَناسریا از دور مریرو  یکا از نزدیم یَناسیم

سرت، ی، اصل محرور ننیست ن محوریا« ةیاالرض ةیفکیو ال ةیالس ماو ةیفکیف بالکی مال

 سرماواتٍ»ا یر« أَیَّرامٍ سِتَّةِ ف  اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ» کهنیست. ایاصل مورد بحث ن

الخلق االو   خلق ما »است.  ین خلق ثانیه ندارد، ایبه ماد ه اول یارک اصالًن یا« سبع

 یاهیرچ آی، در هرکنردآن را اصالً اینجرا بحرث نمی« و االرض سماواتال یف منخلق 

 سرماواتال ،و االرض سرماواتخلرق ال یو الخلق الثّران»ه هود. یمگر آند، کیبحث نم

  .«ةیاالو ل ةمن الماد  الزبدو الد خان و  الزبدعن الد خان و االرض عن 

 بره مخلروق  یارکرنهرا یا ،ندکیه خلق سماوات و ارض را بحث مک یاتین آیپس ا

انرد تیرفکینها یستند، اینها نیچون خلق او   ا ،مخلوق منه دارند البته نها ندارد.یا منهِ

سروره هرود را مالحظره  هفرتمه یآ ،ستیطور ننیه هود ایو خلق او   ماد ه است. ام ا آ

سرت صرفحه راجرع بره یحدود ب 196صفحه چهاردهم، ر ما از جلد یدر تفسد. ییبفرما

ه حوصله بره کنم کیر مکنجا من از لطف خدا تشیم. البتّه ایردکه ما بحث یآ کین یا

ر یرد و الّا َرما بره تفاسرکار کد یقرآن با ه رویکر را داد کن فیداد و ا یما داد و عمق

ن یترر از مهرم. خرط مرثالً یرک ،دو خطنصف صفحه،  یکه ین آیا ،دینکگر مراجعه ید

التّشابه من  قمم یاعل یالتّشابه ف قم ة یف»ن یترن است. از مهمیله قرآن همکات مشیآ

 :هیآ .«هود ةمن سور ةالس ابع ةیعن اآل ةالخلق االو   عبار ةیمن ناح ة،ینیوکتال ةیالنّاح

گرر اسرت، سرماوات سربع ید یجا« أَیَّامٍ سِتَّةِ ف  اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذي هُوَ وَ»

 الَّذي هُوَ وَ»ات سوره طالق، یگر طبق آید ارض دن ارض است و چنیارض هم ا ،است
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م. البتره یدار ما دو ماء« اْلماءِ عَلَى عَرَُْهُ كانَ وَ أَیَّامٍ سِتَّةِ ف  اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ

 آن را عرض کنیم.ر یه تفسکاست  یاستهیَا یجا کنیم، اینجاتفصیل آن را عرض می

 م؟ یردکا نیم یردکبحث ن را یما ا یر تسلسلیدر تفس

ه در سماوات و ارض اسرت، در ارض ک ین ماهیاست هم ماء یکم، یما دو ماء دار

 وَ اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ»ن مثل یا، در بحار و اینها هست. در سماوات است ،است

ه سماوات و ارض کطور از خود سماوات و ارض است. همان« نهمایب»ه ک 1«بَیْنَهُما ما

طور همران ،یه خلقت است و نه مرحله اولیمرحله ثان ،ت است و نه اصل خلقتیفیک

 ،ا آب هر چهی یا آب منوی یآب خوردن ،ین آب خوردنیست، این یهم ماء مرحله اول

نجرا آن را یام را ا است، خودش ، اینسماوات و ارض است یتیفکیه یه از بنک ین آبیا

قبرل  و کران»که « كانَ وَ أَیَّامٍ سِتَّةِ ف  اْلأَرْضَ وَ ماواتِالسَّ خَلَقَ الَّذي هُوَ وَ»د. یگوینم

ماویررفکیالقبررل خلررق  ،و االرض سررماواتخلررق ال قبررل خلررق  ة،یو االرضرر ةیات السرر 

ن دارد یره ایراز آ ،مینرکم بیخرواهیل نمریرمرا تحم َود.میطور نیا« ات برم تهایفکیال

ن را یراهرم ه یرطور اسرت پرس آنینم اکیر مکه من چون فکست یطور ننیا .دیآیدرم

ماواتِ خَلَرقَ الَّرذي هُروَ وَ»ن یا ،رینخ !نمکار را بکن ینم اکیغلط م بنده .دیبگو  وَ السرَّ

ه یرت بنیرفکین یر، اارضری هیربن «و االرض»هفرت عدد  ،سماوات« أَیَّامٍ سِتَّةِ ف  اْلأَرْضَ

خلرق  ،دیرگویمر ن رایرا خلق ،فردًا و عددًا یه سماویت بنیفکیفردًا و  یاجنسًا  یارض

 وَ أَیَّرامٍ سِتَّةِ ف  اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذي هُوَ وَ» دیگوینجا نمیه اک را هیماد ه او ل

 یو االرض علر سرماواتال خلقرة یو االرض عرَه بناهره فر سماواتقبل خلق ال «كانَ

ر یرالنّظ ةمنقطعر ةدیرحو مرر ةٌ یماء و هذه هالب هنا یسم یمنه و المخلوق منه  مخلوق 

و  یمن الماء ال الماء المشروب و ال المن یعنیر الماء و لم کِذُ ،مکیر الحکالذّ یف مةیتی

بحرث درآوردیم؟ البته چررای آن جا کاز « ، المادة األولیةذاکذا و ال الکذا و ال الکال ال

 که خداوند دارد.  است. پس دو خلق است یگرید

 2.«حَ ٍّ ءٍََ ْ كُلَّ اْلماءِ مِنَ جَعَْلنا وَ» -

نجا یا ،«حَ ٍّ ءٍََ ْ كُلَّ» است. ماء ، ایننیا ، آن ماء اینجاست،گر استیز دیآن چ -

ن یرا .ت دارنردیرهرم م ،دارنرد ی. سماوات و ارض هم حرهر دو است« حَ ٍّ ءٍََ ْ كُلَّ»

                                                           

 . 59. فرقان، آیه 1

 . 30 . انبیاء، آیه2
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 کوان و جماد و انسران و ملریت و نبات و حیو هم م را ینجا است هم حیه اکماهی 

 .است یآب خوردن« اْلماءِ مِنَ»گیرد. ولی آن می همه را ،و جن 

 است. را بعد به وجود آورده، بعد خلق کردهآب خوردن  -

از مراء  کره زنرده هسرتند،وانرات یاز ماء نطفه ح ،ماء نطفه .طور استنیهم ،بله -

 یگر نظررا ،دیین دقّت بفرماایآقارا ن یو چه و چه. حاال ا که زنده استانسان  ،انسان

م، مرا ینکیرار مکت مدامه کنیم. اینکید ما استفاده میین است بفرمایه خالف اکد یدار

فهرم هرم براز م و راه یه بفهمرکرتاب اهلل و در محضر اهلل کم در محضر ینکیم ییگدا

م. ام ا یه دورکم یقدر ما احمققدر ساده است و آن، آنقدر عبارت ساده استاست، آن

ه کر« ونیک» ؟«انک»ا ی« انکما »ه کم ینکدقّت  یساده ما از نظر ادب ن عبارتیاگر در ا

تَّةِ فر  اْلرأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذي هُوَ وَ»ست. یه نک« نهاکو هو » ،ستین « أَیَّرامٍ سرِ

مقرام  یرب نرا فر» نجرایاَرارتًا. پرس ا یاست. سماوات و ارض مقدار یمطلب ةستّخود 

 هُروَ وَ» ةیرفکیخلرق ال یفر ،ةیرم کال ةیراالو ل ةقام خلق المراد م یس فیو ل ةیفکیخلق ال

 رضقبل خلق سماوات و اال یعنی «كانَوَ  أَیَّامٍ سِتَّةِ ف  اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذي

 ،عن الزّمران ةان عبارکًا و یست ازلیل المادةان و کًا یا ، الماء ماد ةلیمستحًا؟ یان ازلک»

 ةیاالو ل ةماد العن  یٌّزمان ًا،یزمان یو الزّمان یس الّا للزّمانیون لکمان الون و زکزمان ال

 «. األولیة ةالماد  یتلحق و تتالحق عل یالّت ،اتیفکیال یزمانو و المراد هنا 

 ست؟ین یازل طور؟عرش چ -

ه یرآ یرک ،میرف راجرع بره عررش داریه در قرآن َریآ 21م. ینکد بحث ین را بایا -

ه مرواردش مختلرف اسرت و کرم یرلّ قرآن لغت عررش دارکه در یآ 21 .یرسکراجع به 

 یرکه البتّه داخل بحث ماسرت اصرالً و کم ینکبحث  مقداری دیعرش هم بابه راجع 

 ؟ چند آیه است یرسکال ةیآ است. یرسکال ةیه آک یرسکبه ه راجع یآ

 یک آیه.  -

ن یرا ،ف اسرتحرر 250ه کرت دارد یردر رواتاست؟ ند سهیگوین مایچرا پس آقا -

اگرر  :دیرفرمایدر عرروه مر یزدیرد یهم مرحوم سر را گرید یتا. دواست او  هیهمان آ

م َرما بره قررآن ییگویست. مین یافکبخواند  یکی ،بخواند یرسکالة یرد آکنذر  یسک

 ًایران زمنکر یعنی «اْلماءِ عَلَى عَرَُْهُ كانَ وَ. »255ست یتا نسه ،استی یک ،دینکمراجعه 

فالمراء هرو المخلروق  ،الماء یان عرَه علکًا مخلوقًا و یه االو   او لیان فک ،ان حادثًاک

و هنا خالق  یبرکال ةامیوم القی یو ثالثًا و ال ًایاو الً و ثان ةات المخلوقیفکیال ةافّکمنه ل

 ةٍیرفکیبال  ةیاالو ل ةهنا بالماء و الماد  یسم یو الخلق االو    یو هو رب نا سبحانه و تعال
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 ،میاوردیردرن هریچ َرکلیر را به ین خمیا داریم، ریما خم«. متغو رة ةٍیفکی، بال ةفکیتم

 یاد یایببر درب یاد یایگربه درب خواهیم ندارد، یاختی که ما مییآن ر یول ،خت داردیر

 د. یایر دربیَ

ت یرفکی ،ه نرداردیرت مرغوبره ثانویفکیه کجهان  یه و مادر اصلیرمایخم هم نجایا

 ةالمراد  یفر»توانرد باَرد. یت نمریرفکیمراد ه بردون  ،ه اسرتیرت ماد یفکیه یمرغوبه او ل

 ،ریرنخ ،ر باَردطرونیه اکست ین هدف نیا« کونها ماد ة لزام یه ةیفکیتان اثنتان یفکی

ه حد اقل دو کداَته باَد  یابعاد یکن یه اکن است یم و الزمه خلقت ایردکخلقش 

 یبررا که خراکر ایرن نظررمرغوبه از ات یفکیبعد  و دو بُعد فیزیکی است. یعد هندسبُ

 ،دیرآیچوب نم یچه بشود. چوب برا ،گل بشود کن خایه اکنیا یبرا ،دیآینم کخا

 یان عرَه من المعرانکو »ه یماد ه او ل . اینجا همبه در بزنند مثالً ،ه در بشودکنیا یبرا

ان بناهره کرو »بلند است. « بنونیعرَون و ما یو ما  ]...[ عبارةٌ ألنه العرش ان بناههکو 

ن یرا« المراء یعلر ةیاالرض ةیفکیو ال ةیسماواتال ةیفکیو االرض بال سماواتخلق ال یف

 ةیرفکیال الجهة یلّه فکون کو االرض ال سماواتاهلل مخلوق ال خالق »منه َد.  مخلوق 

 یقره را از روین چنرد دقیرم ایوارد نشرد یه مرا مقردارکرنیا یبررا« و مخلوق منه اهلل

 م. یخوانیا هم مب یر مقداریتفس

 گردد؟یبرم هعرَه به چ« اْلماءِ عَلَى عَرَُْهُ كانَ وَ» -

 صریغة آیة وحیردة منقطعرة النظیرر فر »ان عرش اهلل. کگردد و یبه خدا برم« ه» -

مررا « التعبیررر صرریغة آیررة وحیرردة منقطعررة النظیررر فرر » :196صررفحه  14جلررد «. التعبیررر

ه یررب ان ةکنیدر ا هستند ات مثل همیه همه آکنیا یچرا؟ برا ،ریغه تعبیم در صییگویم

 ةغیصر ین فرکرالنّرزو  ول ةیرونهرا رب انک یف ةلّها متشابهک ةیات القرآنیاآل»اند. النّزو 

المرحلرة األولری خلرق « األولیرین الخلق مرحلت  عن« »دیالوحالمعبر عنه، ر عن یالتّعب

 علرى و الثالثرة تتبناهرا كما األولى تتبنى الثانیة حیث ،«المادة األو لیة، المرحلة الثانیة

او داده  ت خاصّه خداوند بهیفکیه کاست  یه او   خلقی؟ ثانستیه چیثان«. الخط طو 

ن مخلروق یه همریررد؟ مرحلره ثانکرخلرق  هه چریه، از ماد ه او لیاست بر محور ماد ه او ل

ه کر یلرآن خلرق او  چیسرت؟اسرت. مرحلره ثالثره  هیرماد ه او ل  منه آنه مخلوق کاست 

هیرفکیخداوند بره   بعرد برود. ین مرحلره اولریرا ،ردکره خلرق یراز مراد ه او ل یات خاصرّ

ه از آسرمان، از گراز، از یرت ثانویرفکین یرطور از انیرد همکه خداوند خلق ک یخالهق

گرر را ید یزهرایه خداوند چیت ثانویفکین یاز ا ،، از فضا، از چه از چهکن، از خایزم

 ،ردکخلق  کاز نطفه سوس ،ردکاز نطفه خر خلق  ،ردکلق از نطفه انسان خ ،ردکخلق 
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 ةامریوم القیر یالر ون مرحلره ثالثره اسرت یه اک. ، البته تخم دارداگر نطفه داَته باَد

 .یبرکال

؟ چرون فعرالً «قرد»گروییم چرا می« األولى الفردة المادة عن تتحدث قد اآلیة هذه»

هُ كرانَ» حیرث «المراء»»گروییم َراید. خواهیم نرخ طی کنیم، حراال مینمی  فر  «عَرَْرُ

 و خلقهما، ف  تعالى بناءه «عرَه» تعن  حین «اْلماءِ عَلَى» «اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ»

سلطته الخالقی، سرلطته الخالقیرة «. »«اْلماءِ عَلَى» التدبیریة سلطته كانت معه یعن  قد

« ةیراالو ل ةه المراد تق باراداراد و خل» یدر مرحله اول یسلطه خالق «فی مرحلة الثانیة

 ةخلرق مرن المراد  ةینالس لطة الثّا»ه است یسلطه او لن، یا پس سلطۀ. دمخلوق منه ندار

 «.یلخلق الثّانة لبالنّسب السلطویة ةالحال»ن یا« ر الخلقهسا ةیاالو ل

 ضروء علرى أیرام ستة ف  األرض و السماوات خلق عن فصل قو  ف  تحدثنا لقد»

 «فصلت» ف  فصلت ما و أَبه، ما و النازعات و البقرة و «فصلت» ف  ففصلناه آیاتها،

ار یار بسریبسر« تبیانرًا أفضرل لكنها و سواها مما أعضل أنها رغم أحصل و أفصل ه 

 و»م. یردکره اَاره کد ییات نه تا دوازده فصّلت مراجعه بفرمایاست در آ یقیبحث عم

 إتقان و إمعان بكل السماء، و رضاأل خلق مادة هو الذي «الماء» ذلك عن نتحدث هنا

 .«التكالن فعلیه المستعان هو اللّه و «اْلماءِ عَلَى عَرَُْهُ» عن و

 :دارد یتاات مرا راجرع خلرق او   عبراریرد در رواینیبب ،نمکاَاره عرض  یکنجا یا

 جَرلَّ وَ عَرزَّ اللَّرهُ خَلَرقَ مَرا أَوَّ َ» 2،«يأَوَّ ُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُرورِ» 1،« ُ مَا خَلَقَ اللَّهُ اْلعَْقلُأَوَّ»

 یالتّعنر»نرد. کیهرا فررق مرتیراو ل ش بعد خواهد آمرد.م؟ بحثینکجمع  گونهچ 3«اْلمَاءُ

أنا  ،ثاقًاین مییمثالً أنا او   النّبة الر تب یف یاالو ل یقد تعن یالبداه یالزّمن یاالو ل ةیاالو ل

 گر.یاست د ینازم 4«اْلعابِدینَ أَوَّ ُ فَأَنَا لَد وَ لِلرَّحْمنِ كانَ إِنْ قُْل» «نیأو   العابد

 

 ]سؤا [ -

                                                           

 .99 ، ص4 جی، اللئال یعوال. 1

 . همان. 2

 .312 ، ص54 ج، األنوار بحار. 3
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 ینبرشران یا 1«الطِّرینِ وَ اْلمَراءِ بَیْنَ آدَمَ وَ نَبِی ًا كُْنتُ». مثالً مینکین را بحث میهم -

 أَوَّ ُ فَأَنَرا وَلَرد  لِلررَّحْمنِ كرانَ إِنْ قُرْل»ه یرن آیا همریربودنرد.  یثاق نبریدر م ،؟ نهبودند

غمبر بزرگوار یل پیعام الفدر ه ک یوقت ،فیلکعد وجود و تن در بُیاو   العابد« دینَاْلعابِ

هرا و و نرو  هرایسریهرا و عیموسر قبرل. و بعرد... بعد هم برزر  َردند ،متولّد َدند

اسرت.  یرتبر ،سرتین یت زمرانیرت او لیرپس او ل ،بودندها وبیها و اونسیها و میابراه

« إِنِّ » 2«أَسْلَمَ مَنْ أَوَّ َ أَكُونَ أَنْ أُمِرْتُ إِنِّ  قُْل» «أنا او  من اسلم»، «اْلعابِدینَ أَوَّ ُ فَأَنَا»

 أَكُرونَ أَنْ أُمِررْتُ إِنِّ قُْل »متولّد َده  هست و چند سا  قبلن ه اآلک غمبری؟ پچه کسی

لّ کرفروق محم رد ص(   سو اسالم الر  یعنی ةیرتب ةیأو   من اسلم أو ل« »أَسْلَمَ مَنْ أَوَّ َ

ن و مرن ین الجرن  و النّراا اجمعرییر وبکال ةکن المالهیین و االرضییالس ماو یف اسالمٍ

 «. ستسلمون الر بیعبدون الر ب و ین ین الّذیلّ العالمک

 ]سؤا [ -

، وجرود هرا نبرودهن مرحلرهیسخن گفتن است و ا گونهینا ه وجودِک یآن وجود -

 مبعوث بودن و...

 

 ؤا []س -

ه کر طرورآن یعنری، سرتیچ« أسرلم» ببینریمم یخرواهیاسرت، مر یگرریز دیآن چ -

 م.یم بفهمیتوانیم

 

 ]سؤا [ -

ت یرن او لیرَرود. ایم چه مرینیبب ،میعد را ما دارن سه بُیا ،دینها را بگذاریحاال ا -

، «ْقرلُأَوَّ ُ مَرا خَلَرقَ اللَّرهُ اْلعَ» ،«يأَوَّ ُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُرورِ»م فرق دارد. ییم بگویخواهیم

ر، یم نخییگوی؟ مبا هم دعوا دارند هاتین او لیاا یآ« اْلمَاءُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ خَلَقَ مَا أَوَّ َ»

 ،اسرت یت رتبریراو ل یرکاسرت:  نوعت دو یه او لکن است یجهت او   ا ؛به چند جهت

 كرانَ وَ» اسرت. یزمران« اءُاْلمَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ خَلَقَ مَا أَوَّ َ»ن یاست. ا یت زمانیاو ل یک

مرن  أوو االرض  سرماواتمرن ال و المعصرومونمحم رد  یهل النّبر«. »اْلماءِ عَلَى عَرَُْهُ

ون یرمیم و ابراهیون و ابرراهیمحم د و محم رد ،لّهکون کو االرض ال سماواترهما؟ الیغ

                                                           

 .214، ص 1ج طالب )البن شهرآشوب(، . مناقب آل ابی1

 . 14. انعام، آیه 2
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 «مخلوق من جسم ًاروح ،معلوم ًاجسم ،و االرض روحًا و جسمًا سماواتلّهم من الک

ه کرنیم. اینرکیبحرث مرم، یفهمیه ما مکن یا ،معلوم است نیا 1«ثُمَّ أَنشَْأنَاهُ خَْلقًا آخَرَ»

 ،منه ، آن مخلوق ةیاالو ل یالماء ف یعنی ،ت داردیاو ل «اْلمَاءُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ خَلَقَ مَا أَوَّ َ»

عبرارت اسرت از  نیرا ،چ نبود جز خدایقبل از او ه ،ردکه خداوند خلق ک یزین چیاو ل

را  یفقط لغتر ،میفهمیه ما نمک یزیاست از چ یرین تعبیست، ماء ایهم آب ن ، ماءماء

لهرا  ةالهیئرات الماد یرلّ کر». یو لبا آن ا یم به مقدار مختصریه ما مأنوا بشوکآورد 

لرم  ةیراالو ل ةن المراد کرل و ،کذل إلی دة و مایبع بةیبات قرکتبلورات لها تر نظرات لها

 نبروده یت ثرانویرفکی ،هبرود یت اولریرفکی« ةلیاالصر ةالماد  ةیفکیالّا ال ةیفکیها ن لکت

 . است

ن و محم رد و ایان و ارض و ارضریلّ سرماء و سرماواتکه یرمایه خمیهمان ماد ه اول

 یاالو لر»هرا. پرس ن حررفیرو ا یو جسرمان یون همه از نظر روحانیون و علویمحم د

 و ون و العقلیو المحم د هذا الماء طبعًا محم د یثم  ف ء،الما ةیاالو ل ةمن الماد  ةیالزّمن

وار یرد ،موجرود اسرت جررز کن خرایدر ا« ةخاصّال ةیفکیلّهم موجودون بال کالعقالء 

صراف  یهرادنرد سرن یه هنروز نبرکر ین سرنگیموجود است، آجر موجود است، در ا

ن ییو المحم ردهرل خلرق محم ردا  یاهلل تعرال»نده است. یبه اعتبار آ یول ،موجود است

تمرام سرماوات و « ال منها ةیاالو ل ةأو بعد الماد  ةیاالو ل ةأو مع الماد  ةیاالو ل ةقبل الماد 

ه یرمراد ه او ل ،دیره آفریرن را از مراد ه اولیرا ،مراد ه اسرت هیت مرحله ثانیفکیه کارض را 

، ةیر  عاللّ االجسراد، ارواکرلّ االروا ، ک»د. یه همه را آفریرمایاز خم ،ه استیرمایخم

مادر است، در  یکتمام از « ةیوانیاجساد ح ة،یاجساد جنّ ة،یاجساد انسان ة،یاروا  دان

 ةًیروح ةیالمحم د ةیالفعل الحالة»ندارد.  یحالت فعل یول ،نها هستندین مادر همه ایا

 ةالمراد  ین فرکر لرم تةًیرمحم د ةیالجسردانة یرالفعل ةو الحال ةیاالو ل ةالماد  ین فکلم ت

 الَّرذي هُروَ وَ»ه یرسرت. حراالت فعلین ین حالت فعلریا ،است ین حالت َأنیا« ةیاالو ل

ه قبرل از کرطور همران« اْلماءِ عَلَى عَرَُْهُ كانَ وَ أَیَّامٍ سِتَّةِ ف  اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ

نره  ،وسرف برودینره  ،برود ینره علر ،برود ینره محم رد ،نردکخلق  یزیه خداوند چکنیا

نه روحرش  ،نه جسمش بود ،نه خودش بود ،نه نورش بود .س نبودکچیه مان بود،یسل

فعل اما بال ،در مرحله بعد هم بودند ،ین مرحله اولیحادثند. ا ،ستندین ینها ازلیا ،بود

 یو مأل ادنر ین و مأل اعلیین و فرَییو عرَ یو ادان ینبودند. تمام موجودات از اعال

                                                           

 . 14. مومنون، آیه 1
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 ،ردنردکدا یت پیبعد فعل ،هیدر ماد ه او ل یَأن همه و همه و همه تمام بودند و حالت و

ن یرا ،ینوبرت ارض، نوبرت آدم، نوبرت نرو ، نوبرت محم رد، نوبرت علر ،نوبت سماوات

 رد. کدا یت پیبعد مرحله فعل است که یحالت َأن یهانوبت

 ه رایبق ید اگر تو نبودیخواهد بگوینم 1«اْلأَْفلَاكَ خَلَْقتُ لَمَا لَوْلَاكَ»ه کقبو  است 

ه کررسراند یمر را یت مقرامیو او ل یانتکت مین او لیا« لَوْلَاكَ»ن یا ،نه ،ردمکیخلق نم

ست. چرون ، درست هم هردمکیچ جا را خلق نمیه باَد،اگر چنانچه بنا نبود محم د 

 ،نییجان و رو  جانان خلقت عالم عبارت است از محم د بن عبرداهلل ص(  و محم رد

 یان تقد م رتبرهیا ،ندکان یما ب یرا برا ید تقد م زمانخواهین نمین اکندارد. ول کیَ

ت متقرد م اسرت. یراز نظرر اهم یولر ،از نظر زمان مترأخّر اسرت یان تقد م رتبهیا .است

 ة محلّقرةمسرتغرقال ةاهنات بصورکلّ الک ،اهنات برم تهاکلّ الک»اند. نها همه مقد ماتیا

هرا و یسریهرا و عیموسر یحتّر«  اهلل ص( و ن محم رد برن عبردکربرم تها من مقد مات ت

با تو باد و مرا  یمحم د خدا یا»د: یفرمایم برنابا لیدر انج یسیحضرت ع ،هامیابراه

و ترو م یتو هسرت ۀامبران مقد میما همه پ «.نمک کنعل تو را پا دوا ه کد ایق آن نمایال

د و چند   دارد نویمس یلیه اگر انجکل برنابا یانج . دریموخّره و اصل و اساا هست

 است.  یگریز دیچ کهاش هیبق ،ن استیدرصد ا

ه مراء یررمایخماسرم « اْلمراءِ عَلَى عَرَُْهُ كانَ وَ»ن چندتا با هم منافات ندارد یاپس 

از آن بناسرت  کره هیرن مراد ه او لیا در ایآ«  ُ مَا خَلَقَ اللَّهُ اْلعَْقلُأَوَّ»ه و یماد ه اول است،

ست َرود و بناسرت رو  درسرت َرود و بناسرت عقل درست َود و بناست جسم در

عقرو  همره « العقل»؟ ستیچ ،ستیدارد قو ه است بالفعل ن یت رتبیه او لکآنه، کماله

اسرت و  یت او الً رتبین او لیا ،ه، عقو  جن ، عقو  انس، همه عقو ک، عقو  مالهاست

ر حالرت نره بره حالرت فعلری، د یت زمرانیاو ل ،مینکحساب  یت زمنیًا اگر هم او لیثان

نبود،  یعقل عل جسم انسان نبود، جسم فرا نبود، عقل محم د نبود، اولیه عقل نبود،

 رتبریت یرن برود بالشرأن او لیرام را ا ،ه بود بالشأن اسرتکبالفعل نبود بل بودِ ،ن نبودیا

ت؟ اس یا او   ما خلق اهلل زمانیآ« يأَوَّ ُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِ»ه کم یفهمینجا میدارد. از ا

پس از نور محم رد ابوجهرل درسرت  ،َیءرد ال من کغمبر را خداوند خلق ینور پ یعنی

 کسوسر ،ردکردرسرت زمرین و آسرمان را خرواهم یاز نور محم د معذرت م ؟رد مثالًک

لّ سماوات و ارض کمنه  اصل مخلوق  آن مورچه درست کرد، این نیست.رد، کدرست 
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ه ابوجهرل کراز نرور محم رد  ؟ردکد درست از نور محم  ،نهمایاز ب ،از بدش فاز خوبش

 .َودیدرست نم

 

 ]سؤا [ -

ه او   کرست. آن یدرست ن ، اینم. اگر او   خلق َده زمانًاینکیبحث مرا ن یهم -

ن از سرماوات ییمگر خاتم النّب ،ن او   زمانًا خلق َدهییاگر خاتم النّب ،خلق َده زمانًا

ه در یرت محم دیرفکین یره اسرت، ایرت محم دیفکیت است، محم د یفکیست؟ یو ارض ن

ه قربالً کرنیا .خودَران دام بره نوبرتکرهرر  ،گر خلق َردهیات دیفکیات با یفکیضمن 

 یاز خرودش باَرد مطلبر یزیراگر در مقابلش چ، رضالو ا سماواته الکم یردکعرض 

 باَد.  قبل از خودش یزیام ا چ ،ستین

 ما اصالً از این سنخ اینها نداریم.  -

 است، تمام موجودات خلقت... همه سنخ ماد ه است،سنخ ماد ه  -

 د؟یستیَما قاهل به مجر د ن -

 م. ینکیحاال بحث م ،ابدًا -

 

  ]سؤا [ -

عرد ن مرن برودم دو بُیرا ،قبل از خلق سماوات و ارضمعنی آن هم همین است،  -

چرون  ،س نداَتهکچیه هیدر ماد ه اول یعد فعل. بُیبعد فعل یکو  یبعد َأن یکدارد: 

اسرت  یقدر عرالاش آنیعد َأنداَته. منتها بُ یبعد َأن ،ستیار نکدر  یاتیفکی هنوز

 آدَمَ وَ نَبِی ًا كُْنتُ»مثالً  ،گر استیدطور گر ید ین در جاک. ولاست آمده یت رتبیه او لک

نرت ک»چررا نگفرت را نگفرت؟ چرا قبرل  ؟دیخواهد بگویم هن چیا« الطِّینِ وَ اْلمَاءِ بَیْنَ

 چرا؟. «الطِّینِ وَ اْلمَاءِ بَیْنَ آدَمَ وَ»نه  ؟«اطالقًا ن خلق یکو لم  ًاینب

 است.  اءیدر مقابل همه انب این -

 صره  ییخرو یآقرا مجلرسجرواب دارد. در  یولر ،ن استیاالت همکاز اَ یکی -

شان هم فرمودند: بله، نبروت ایشران سربقت دارد، یارده بود، ک سؤا  یسک یک ،میبود

در علم خدا  یعنیطور است، اء و الطین بود. گفتم: همه نبوت همینوقتی آدم بین الم

 نیریخراتم النّبطورنرد، تنهرا نیاء همیرهمره انب« علرم اهلل یًا فینت نبک»مراد است؟ اگر 

 إِْذ وَ» :عمررانه آ یرثاق بر حسرب آیم اخذدر « كُْنتُ»؟ ستیچ« كُْنتُ»ن یپس ا نیست.
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 ،ه هنوز خلق نشدهک یسکن یا 1«حِْكمَةٍ وَ كِتابٍ مِنْ آتَیْتُكُمْ لَما النَّبِیِّینَ میثاقَ اللَّهُ أَخَذَ

َروند یمر ینبر یاء وقتیهمه انب ،هنوز خلق نشده .َد، ولی بعدًا خواهد یعد فعلدر بُ

ن یبه ا« نَبِی ًا كُْنتُ»پس  .ستیطور ننیا اییچ نبیه آینده؟ن ینند به نبو ت اکد اقرار یبا

 یوقترر ،خلررق َررد یوقترر بررود، «الطِّررینِ وَ اْلمَرراءِ بَرریْنَ آدَمَ» طررورنیآدم هم سررت.معنا

از فرزنردان مرن محم رد بعردًا  یکریه کرنرد کد اعترراف یرآدم با ،بشود یخواست نبیم

ه یرنره همران آین زمیره منحصر به فرد در ایمان آوردم و آیمن از حاال به او ا ،دیآیم

 لَمرا النَّبِیِّرینَ میثراقَ اللَّرهُ أَخَرذَ إِْذ وَ». َرودیه عرض مرا دارد تمرام مرکعمران است آ 

رُنَّهُ وَ بِرهِ لَتُؤْمِنُنَّ مَعَكُمْ لِما مُصَدِّق  رَسُو ٌ جاءَكُمْ ثُمَّ حِْكمَةٍ وَ كِتابٍ مِنْ آتَیْتُكُمْ  .«لَتَْنصرُ

« آمن بره»م یدار« معهآمن » 2،«لُوطٌ لَهُ فَآمَنَ»م، یندار «آمن به» یغمبریچ پیهنسبت به 

آمن  یٌّنب»ن کول «یآمن بالنّب» یر نبیغ ، ولیمیاء دارینسبت به انب ،میبت به اهلل دارنس

اء یرلّ االنبک»ه کبل ،میدر قرآن ندار اصالً« یآمن بنب یٌّنب»م. یچ در قرآن نداریه« یٍّبنب

عمرران سروره آ  81ه یرن آیرن در ایا .«ن قبل خلقتهییومنوا بخاتم النّبیهم أن یان علک

 قرا َ أَْقرَرْنرا قالُوا إِْصري ذلِكُمْ عَلى أَخَْذتُمْ وَ أَْقرَرْتُمْ أَ قا َ لَتَْنصُرُنَّهُ وَ بِهِ ؤْمِنُنَّلَتُ» است:

َْهَدُوا  ..«.الشَّاهِدینَ مِنَ مَعَكُمْ أَنَا وَ فَا

                                                           

 . 81 عمران، آیه. آل1
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