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 تفسیر آیه هفتم سوره هود

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

 .«نَیالطَّاهِرِ 

 وَ أَیَّاا ٍ سِتَّةِ في ضَاْلأَرْ وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذي هُوَ وَ» «الرَّجِیمِ الشَّیْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ أَعُوذُ»

ه از امّهاات کا بکنیم هین آیق در ایار دقیار بسید دقّت بسیما اوّل با 1«اْلماءِ عَلَى عَرْشُهُ كانَ

متشاابهات  یا   میادار یمتشاابهات خاالق یا چاون ماا  اسات  یلقخِ اتات متشابهیآ

ن یبهمجما  متشاا  ساتههام  یخلقا  نجاا اساتیهام ا یم. متشابهات خالقیدار یخلقت

ه کااسات  یاسات و افعاال یاسات و اساما  یاست و الفاظ یاتیه آیاست. متشابهات خالق

 یرده اسات باه معناکاچاون اسساان عاادت الخلاق.  و ن الخالقیب است االستعمال ةکمشتر

کند خدا دست دارد مثالً. ایان تجریاد د اهلل  اسسان خیال مییم یاگر گفت  ن افعالیا یلقخَ

دارد و لفاع مااء تشاابه  ینجاا لفاع عارش تشاابه خاالقیدر ا  ماء ماسند یو خلقتشود. می

هناا  هاو  ها  المااء»ر ماراد تشاابه دارد. یاماراد باا    نجا استیه در اکدارد. ماء  یمخلوق

ن یاه اکام یمفهیم مینکاگر دقّت « ر هذه المادّة المعروفةیأو   سشتبها یالّت ةالمعروف المادّة

  اسات H2Oارض است و در سماوات و ارض است و  ه مولود سماوات وک ین آبیا  ماء

اسات  یتشاابه ی . و از سظر عرش هم است در ماء یاز سظر تشابه خلقت تجریدی ی ن یا

شود و بر عرش رحمان  عرش خالق و عارش یه لفع عرش هم بر عرش سلطان اطالق مک

 .«ن عرش من عرشیو أ»مخلوق 

هام در تشاابه  یمقادار یا م و یناکیبحا  ما یدر تشابه خالق یمقدار ی نجا یاما 

ه اگار کم ینکد عرض ین باین الهاللیم و بیردکروز عرض یامّهات مطلب را د . اشارتًایلقخَ

  میافتیااز قارآن در یو عمق معناو یبر محور داللت لفظ یو روشن یرا به راست یمطلبما 

و سانّت تااب کنجاا تطاابق یامّاا در ا  جاساتیب ن و آنیا  و حار  و ایگر استظار حدید

لمااات الرّسااول و کعشاارات و عشاارات ماان  ة وکااالمبار ةیاالقااد تطابقاات هااذه اآ»اساات. 

 ةقایعم ة بصاورةکاالمبار ةیاهاذه اآ المستفاد من سفا  المغزی  هذه ین )ص( فییرسولال

حفاع  امالًکاات را یاه لفاع آکانیا یبارا  دیانکبه عبارت توجّاه  الز  است یمقدار« أسیقة
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«: ن من المجلّد الرّابا  عشاریو تسع  ة و ستّةفه مایالصّح»ات را. یآ یهادرسد و سه آیستیس

« إتقان و إمعان بك  السماء  و األرض خلق مادة هو الذي «الماء» ذلك عن ستحدث هنا و»

هُ» عن و». ین تشابه خلقیا فعا  خاالق  عارش خاالق    یتشاابه خاالق« «اْلمااءِ عَلَاى عَرْشاُ

 باین االستعمال المشتركة اللغات كسا ر هو العرش» 196صفحه قدرت خالق  وجود خالق. 

ه کا« الربوبیاة سااحة یناسب بما تختص و الخلقیة  المعاسي عن تجرّد هنا الخالق  و الخلق

ه اطاّلع کد است. چناسیم تجرید اسجا  بدهیدر متشابهات باما ه ک یار مهمّیبس یارهاکاز 

ه تشاابه از سظار دالّ باودن کست یسطور نیه متشابهه ایآ  د و قب  هم بح  شده استیدار

ه هام در عارش سالطان اساتعمال کااز سظر مادلول اسات. لفاع عارش   داللت و ه باشدیآ

رش منقا  اسات و یاه زکا یرساکه هام در کا یرساکا لفع یهم در عرش رحمن   شودیم

  یاساتاد یرساکهام   قضااوت یرساکهام   شاودیگذارسد استعمال مایلحا  مزمستان 

امّاا اگار   شاام  هماه مراحا  اسات یرسکگر. لفع یا سه؟ فرق دارد دی دارد معاسی آن فرق

گذارساد و فاالن  اگار گفتناد یرش منقا  مایاه زکان همان اسات یا  زمستان یرسکگفتند 

د یابا یقاضا  مقا  قضاوت اسات. مگار نها سداردیگر منق  و لحا  و اید  قضاوت یرسک

. سالطه اسات مقاا  قضااوتد  زسارود و حار  میراه مای ؟داشته باشد ماثالً یرسک ی 

  اسات زمساتان ین بارایاا« ةیاالحرار السالطة»سلطه حراری است. اسًا یاح یرسک. ییقضا

 یسایسالطه تدر« اساًا سالطة االساتذةیاح» سات.قضا یرسکن یا« ةیالقضا  ةالسّلط اسًایاح»

 یرساکنها ی  همه ای زیف یرسک  یمیش یرسک  کیپزشچشم یرسک  کیپزش یرسکاست  

سات و یس یجساماس یرساکدر اختصااص  یرساکاست. چون لغات  یرسکقعًا هم وا  است

شاان اسات و وجودشاان در شان در چشمه عق ک یینهایا را رزق  رزق  ر الفاظیسا ماسند

بادن  زن  کبدن  خاورا یه لباس بدن   ذاکنند رزق آن است کیال میخ  شان استمکش

بعاد رزق   رزق اوّل رزق روح اسات  ساه  اش بدن اساتنند همهکیال میخ  بدن  مرد بدن

  جسام اسات« مهُ»  نجا مناط استیدر ا« مهُ» 1«یُْنفِقُونَ رَزَْقناهُمْ مِمَّا وَ». و لذا است جسم

از  یولاذا وقتا  ریاسخ ؟ن جهات باشدیه فقط رزق به اکم است کش  عورت است  تن است

 رٌیتفسا» 2«یَبُثُّاونَ لَّمْنَااهُمْعَ مِمَّاا» :فرماودبه چاه معناسات؟ نند کیم سؤال)ع( صادق اما  

 «.یقالمصاد یهو اعل یالّذ  یللمصداق الخف

ه لفع عرش را دارد و مراحا  مختلا  یآ 21ه تخت است  در قرآن کحاال عرش  عرش 

و  یعارش فعلا  ایا  عرش بعاد الادّسیالدّس یعرش قب  الخلق  عرش بعد الخلق  عرش ف»آن  
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خادا شاع عارش دارد  اگار   میبداس یو شأس ین فعلیعروش را جم  بما اگر «. یعرش شأس

در « ن لاه عاروشیکاان اهلل و لام کا» یسه عارش دارد. در عارش فعلا  میریبگ یعرش فعل

دارد.  یشاه خداوساد عارش شاأسیهم یم. و در عرش شأسینکیه حاال بح  مک یعرش فعل

لطا ؛عرش اهلل :ةیاالله   السّلطةةعن السّلط ةعبار یألنّ عرش اهلل تعال» عارش  ةیاالرّبوب ةلساّ

لطةعرش العلام ةیالعلم ةالسّلط الرّب؛ لط ة؛یاومیعارش الق ةیاومیالق ؛ الساّ  ة؛یاا یاالح ةالساّ

شود. ماا یر به عرش میاز همه تعب  دارد یه حقّ سبحاسه و تعالک یسلطات« یاالمات ةالسّلط

کنیم رض میعطور اشاره نجا بهیامّا ا  گرید یم در جاهایردکات عرش مفصّ  بح  یدر آ

  عارش الخلاق یعنایالعرش ألسّاه عارش اهلل فاال »طور مختصر م. بهیمان را بفهمه مطلبک

د یان کال ذا وکًا یًا عضویناسب الخلق مادّتُ دٌید الخلق ید الخلق  ی ید اهلل ال تعنید یما الک

   .«ثرکستفهّم ا ید حتّیعبّر عن قدرته بالیاهلل و اهلل  ةاهلل قدر

ه اگار کانیماا اکم. یناکد یاد تجریابا ات متشاابهاتیاهه اسات  ماا در آه متشابین آیو ا

 وَ»ه کات یشود از ربوبید میتجر  از صفات خاصّه خداوسد به خلق سسبت داده شد یصفت

 یسیت به عیپ  اگر خالق  ت در اسحصار خداستیخالق 1«الطَّیْرِ كَهَیْئَةِ الطِّینِ مِنَ تَْخلُقُ إِْذ

  ه اساتیه ربّاسک یت اصلیه  خالقیت ربّاسیشود از خالقید میجرت  شودیداده مسسبت )ع( 

در   ه در خلاق اساتکاز افعال  ین اگر فعلیشود صنعت. و همچنیشود و مید مین تجریا

. یشود باه جهات خاالقیو مختصّ م یشود از جهت خلقید میتجر  خالق استعمال شود

  از یحادو شاود از مجایء ید مایتجر« ءجا»   ین قبیاز ا«    جاء ربّمٌی  عل ٌی  سمرٌیبص»

 ن. یو همچن  ٌیبصر محدود. سم  یو ظاهر ینیاز بصر ع رٌین بصی. و همچنیخلق مجیء

 یا عاد دارد  ساه بُن متشاابهات یاا بگوییم م یتواسیعد مها را ما در دو بُدین تجریا

د تاا چاه رساد ماسنایماتع مکدر مح .تواسدیسم  ندک یتواسد معنیسم ماسد یه آد  مکبعد 

 مُحْكَمااتٌ آیااتٌ مِْناهُ» هکان اسات یا دو سوع  هستیم. طوراینها طلبه سوع مامتشابهاتع  

اول ن ساوع یامات  کبه مح  یمتشابهات را ارجاع بده 2«مُتَشابِهاتٌ أُخَرُ وَ اْلكِتابِ أُ ُّ هُنَّ

م تا تشاابه ینکه متشابهات را در خودش دقّت کن است یا دو ر متشابهات است. سوع یتفس

ماواتِ خَلَاقَ الَّاذي هُاوَ وَ»د: یافرمایه ماکنیم. اینکیار را مکن یبرطر  بشود و ما ا  وَ الساَّ

 چاون ت اسات یا؟ عارش خالقساتیچ عارشِ «اْلماءِ عَلَى عَرْشُهُ كانَ وَ أَیَّا ٍ سِتَّةِ في اْلأَرْضَ

ات و یاعلام و ح یازمناد باه ساه صافت ذاتایت سیعرش خالق ت است.یعرش خالق« قَلَخَ»

ات مطلقاه و علام یاح یساه صافت ذاتا یت حقّ سبحاسه و تعالیخالقالزمه قدرت است. 
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شاه خواهناد باود و زماان یاسد و همها قب  الخلق بودهنیه اکمطلق و قدرت مطلقه است 

ن یان اکانها. ولیو ا هستندن هم یاسد و عن ذاتیع  ن هم هستندیستند و عیسدارسد و فع  س

ار کادر  یه اگار خلقاکااسات  یحقّ سبحاسه و تعال یر ما برایتعب  ریسظر تعب ه ازک یمراحل

چاه؟  یعنایصافات ذات   سباود ی  اساما سداشات ی  صفت لفظاسداشت یخدا صفات  سبود

ه کا یآن مقادار  تفهّم ماسات ین صفات ذات و صفات فع  برایا یعنی چه؟ صفات فع 

 م. ینکدا یپ یم معرفت سسبت به حقّ سبحاسه و تعالیتواسیما م

نجاا عارش یا ...هاا عارشیهاا عارش علام اسات  بعضایبعضا  میفهمیه مکعرش هم 

 یرساک .معلو  است منقا  سادارد  کیپزشچشم یرسکند یگویه مکنیما اکت است  یخالق

عارش اسات. عارش سالطان چارا هام نجاا یاد. هم سدار کیپزشمعلو  است چشم  قضاوت

ه سالطان اسات  اگار کاند معلاو  اسات یسشایما آن یبااال یه وقتاکانیا یعرش است؟ برا

د حتمًا تخت داشاته یسلطان است. حاال سلطان باکه شناسند یحاال م  شناختند قبالًیسم

سلطان به تخات  سلطان به تخت سشست یعنی چه؟ لزومی سدارد تخت داشته باشد. ؟باشد

 ت راکیامل یت را به خاود گرفات  سالطه رسامکیسلطه مل یبه حالت رسم یعنی ؛سشست

ماواتِ خَلَاقَ الَّذي هُوَ وَ»نجا ی. حاال در اردکآ از  تَّةِ فاي اْلاأَرْضَ وَ الساَّ خالقیات « أَیَّاا ٍ ساِ

ات مطلقاه و علام مطلقاه و یاسه مبادأ ح یه داراکت سماوات و ارض ی. خالقمناط است

هُ كاانَ وَ»خلاق ساماوات و ارض  از  قبا  یعنی «انَکو   »قدرت مطلقه است   یعنای« »عَرْشاُ

 اللَّاهُ تَباارَ َ اْلاأَمْرُ وَ اْلخَْلاقُ لَاهُ أاَل» «خلقاه یطر علیخلق  مّ هو مسیةً الخالق یعرشه خالق

هاو »ه کاست یس طوراینامر خلق هم با اوست.   ستاوخالق « اْلخَْلقُ لَهُ أاَل» 1«اْلعالَمینَ رَبُّ

 اْلخَْلاقُ لَهُ أاَل» «ال  رهیالق  ده و الخیب ةر الخلقیره أو تدبی ر الخلقة بید ین تدبکل الخالق و

ه را و بعاد یاه ماادّه اوّلکانیخداوسد قبا  از اهم نجا یدر ا«. اْلعالَمینَ رَبُّ اللَّهُ تَبارَ َ اْلأَمْرُ وَ

  ت بالفع  سبودیسلطه خالق یعنین عرش بالفع  سداشت. یا  ندکسماوات و ارض را خلق 

ه عارش اوّل اسات. کاباود  یسالطه شاأست بالفعا  سباود. یاسبود. سالطه خالق یچون خلق

 خاالق إذ خلق خلقًایو قدرةً قب  أن  اةً و علمًایح ةیومیالق السّلطة یالعرش األوّل هلل تعال»

اسات. ظهاور  یه ذاتکاست  یشأس آن حالت« ذ ال معلو ال مخلوق قادر إذ ال مقدور عالم إ

لاه الخلاق و  ةیاالوّل ةالمادّ خلق»است. « أوّل ما خلق اهلل» یاوّل عرش حقّ سبحاسه و تعال

ن خلاق و یا« اْلأَمْر وَ اْلخَْلقُ لَهُ» «هو األمر ةیاالوّل ةالمادّ یًا علیریتدب ةیالخالق ةسلطالعرش 

ج یگام  صحبت یروین طر  و آن طر  میه اکنیا  میه برگردیه. حاال به آیامر در مادّه اوّل
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ه قبالً هام ماا صاحبت کنیبا ا  استق یق و دقیار عمیمطلب بس  ستیردن سکج یبودن و گ

 م. یردک

ماواتِ خَلَاقَ الَّذي هُوَ وَ» تَّةِ فاي اْلاأَرْضَ وَ الساَّ خلاق یقبا  أن  یعنای»« كاانَ وَ أَیَّاا ٍ ساِ

 ةیاریتدباله یاالفعل ةیاالمااء سالطته الخالق یعلا ةیوات و االرض عرشه سلطته الخالقاالسّم

  ه است قبا  از خلاق  باشادیه شأسیسلطه خالقگر. گاه یشود دیطور منیا« الماء یان علک

و  ساماواتال یًا عرشه علین حالکل و «اْلماءِ عَلَى عَرْشُهُ كانَ»ه است یه فعلیگاه سلطه خالق

اماه عارش یو  القیا 1« َماسِیَاةٌ یَوْمَئِذٍ فَوْقَهُمْ رَبِّكَ عَرْشَ یَحْمِ ُ وَ« »امةیو  القین کاالرض ول

  اسات  ساماوات و یالکا عارش سالطه بار عاالم تیو  الدّسیون  کحساب و جزاء است در 

اسات در مااء   یریت تدبیارض خلق شده  قب  از خلق سماوات و ارض عرش سلطه خالق

ان کااذًا و »م. یداسایما چاه ما  ردکبا سماوات و ارض چه   میداسیما چه م  ردکبا ماء چه 

 یه علایاریته التّدباسات سالطکمااء بعد ما خلق ال ةیریاست سلطته التّدبکالماء و  یعرشه عل

ن دارد و یوکار دارد  ساه در تیسه در خلق دارد سه در تدب خلیفه«. الماء ال أسّه خلق  مّ العزل

  سادارد  کی  همه است  وکی  هم سدارد  خدا وکیو  خداوسد سدارد  کما اینکه یسه در تشر

سادارد. پا  را  هاانیادارد  ان سدارد  جا سایر سدارد  جاسشیفه هم سدارد  مث  سدارد  سظیخل

  میناکم بحا  یخاواهیه سمکرا  اینهانجا ما همه یه در اکن عرش است به طور مختصر یا

ماا خلاق و اسامه المااء  یعلا ةیاریان سالطته التّدبکو  «اْلماءِ عَلَى عَرْشُهُ كانَوَ »»نجا یدر ا

 است.  یخالق ست. تشابهی سیتشابه خلق  ه در عرش استک ین جهت تشابهیا« الماء یعل

 ین آب خاوردسیاه مااء اکم یفهمیه میه از آک ما؟ یستیماء چ  ماء :یو امّا تشابه خلق

آب فلازّات  یهااسات  آبیس درختاانسات  آب یس ین آب منایاست  سه ایس H2O  ستیس

هاذا  ضاًایأ 2«حَيٍّ ءٍشَيْ كُ َّ اْلماءِ مِنَ جَعَْلنا وَ»ماء  یماء المن اتللفلزّات ماء للنّبات»ست. یس

تَّةِ في اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذي هُوَ وَ» یح شیء ّ ک  الماء؟ ال تاًا یًا و میاح «أَیَّاا ٍ ساِ

اء و االموات و المااء مان االماوات یحن األیسسبةً ب  اء و امواتیحاوات و االرض أالسّم یف

ةً کی و ال مال ةًیةً و ال جنّیسساساة ایةً و ال حیواسیاة حیةً و ال حیاه سباتیال ح من هذه الناحیة

د؟ یاخواهاد بفرمایما هنجاا خادا چای: اساؤال« اْلماءِ عَلَى عَرْشُهُ كانَوَ »« ذاکذا و ال کو ال 

ن تنااق  اسات. یاه اکاناد که در سماوات و ارض اسات بحا  ک ین آبیهماز خواهد یم

« المااء المشاروب بما فیهما و یتولاد منهماا و یولاد فیهماا قب  خلق السّماوات و االرض»
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 ةیارین سلطته التّدبکتلم  قب  خلق السماوات و األرض»گیرد. سماوات و ارض همه را می

 اال ّ ةالمادّ یعل ةیریان سلطته التّدبکب    ال  هما ماءیوات و االرض برمّتهما و فاالسّم یعل

آب  هکا ییهابست. تما  آیس H2Oن یپ  ا« اال ّ بالماء ةعن هذه المادّ عبّری یاهلل تعال و

دا  کاچ ینها هیا  چهو   آب چه یواسات  آب خوردسی  آب حیند  آب منکیصدق م بر آن

 د. ین را از او آفریها و زمت آسمانیفکیه خداوسد کاست  یزیه مراد چکبل  ستیمراد س

رسااسدن  یالفاظ را برا ؟آورسدیم هچ ی: پ  چرا فرمود ماء؟ جواب: الفاظ را براسؤال

اصاالً   میم بفهمایتواسیسمرا  یاگر معن   لفع معلو .معلو  است ی  اگر معنورسدآمی یمعاس

 یاآن و حتّا یسعار  و حتّا لمّاا ال سعار  و لام»مادّه اولیه چیست. م یم بفهمیتواسیما سم

« ةیااالوّل ةالماادّ یال سعر  و ال سعر  ما ه یبرکال ةامیو  القی یبلوغ العلم و سبوغ العلم ال

 را ستواسساتیم ماا فرزسادان یست؟ین مادّه چیاص  ا  میم بفهمیتواسیه حاال را سمن مادّیما ا

ار کا هخدا چا  میداسی  اصالً سمستیچ هیمادّه اوّلم یداسیسمم؟ یفهمیم را مادرها  میبفهم

داللات بار ایان معناا ه کا ید؟ باز هر لفظیبگو یهر لفظ .شودیه سمکلفع یلفع  بیند؟ بک

داسناد بار حساب علام یو همه ما فهمندیه همه مکاورد یب ییاز معنا یظد لفیبا کند.سمی

سات  یاخ سکاسادارد.  اخاتال  اجازاءه اجزا ع ماسند هم اسات  ک یو ح ّ سطح یسطح

ن ماادّه دو یاجزاء مختل  است. است  چون یست  باغ سیست  صحرا سین سیست  زمیا سیدر

در چشم بصر و  -رتیحاال بص- رتیه در چشم بصر و بصک است یامادّه ی است:  سوع

  مختلا   عناصار مختلا  یهاااسات  رسا  مختلا گوساه اسات  رت اجازا ع گوسهیبص

ب کیاه تراکاه یمادّه اوّل  ه باشدیاز مادّه اوّل یریتواسد سموسه تعبین سمیامختل  و...  یهااتم

ن یاشاتر از ایب« یولاة األیاالمادّ لازا ب هاو کیاتر  ب واحد فقاطکیتر ةیاالوّل للمادّة»سدارد. 

ه کاهاا و... نوساوتر هاا ها  پزیترونترونکها  النواختال  تعداد پروت  یب بعدکیست. ترایس

ر درساده درآورد ماثالً باه یر پارده شایشاود از شایم یه حتّک هردکعلم هم مطلب را  ابت 

ن یااتااب اهلل و سانّت رساول اهلل کرده و قابالً در کان مطلب را  ابت یه علم اک یاراده اله

ت یاب اصا  مادّکیآن تر و ب داشت فقطکیتر ی ن مادّه ا ّ یا  مطلب  ابت و روشن است

 یمادّه منهااست  یمادّه س   اصالًمیاز مادّه بردار را بکیه اگر آن ترکند کیمادّه را درست م

 مادّه خواهد بود.

ادّه آن ب ماکاعاد اوّل تربُ  میناکد بحا  یاات بایاذار اتیاه در آکاب مادّه کّعد اوّل تربُ

 یو هندسا ییکازیاز دو جازء ف یااه ک وسد استیب پکت مادّه به آن تریه مادّک یبکمقدار تر

 ةالفارد الماادّة»  وحدت سدارد. ب استکتر  میداسیست ما سم  هر چه ها باالترش سه جزءی

جازء ال  .میناکبح  ات یه ذاریدر آرا ن یا ی است تجزیجزء ال که مادّه فرده « لها یال معن



نجاا یدر ااسات.  یتجازّیال   میا داریاست  یتجزّیاش همه  میما اصالً سدار یواقع یاتجزّی

بحا   ید فرمود و ما مقاداریخواه ستارگانر و ین مراجعه به تفسایه آقاکم ینکد بح  یبا

 م داشت. یخواه یتبلور بحث تبلوری و

 ه معلاو کاا ن موجودات جهان بعد از خادا  خادیترمبهم یرات برایاصلح تعب  ن ماءیا

ه اشاره هام کن موجودات عالم یترن موجودات و مجهولیترمبهم  ابها  دو در پلّه  است.

فاارده ه کاا یاالولاا ة الفااردةالمااادّ  هیااعبااارت اساات از مااادّه اوّل  مینااکب آن م بااهیسااتیبلااد س

 چیه هکمادّه  «ب االوّلکالتّر». است چیه بشود هیتجز   اگرشودیه سمیچون تجزگوییم  می

چ یه هاکا کیمثا  خاا  ساتین سیاجاز قاد  اوّل در ا یچیاز چیت سدارد  هیجز مادّ چیزی

وان یا  ساه اسساان شاده  ساه ح  سه چوب شادهمیردکم سه آجر یردکم  سه سن  یردکارش سک

ت یاه الزماه اصا  مادّکا یباکه فقاط آن ترکه هم یمادّه اوّل :مثال است. شده  سه االغ شده

م یخواساتیر بشود؟ اگر من و شماها ماین چه تعبیست. از احاص  ا هیمادّه اوّل یبرا  است

ب و کیاتریب و بیاترتیرسا  و بیه بیام از ماادّه اوّلیناکر یاداسناد تعبیه سماک یساسک یبرا

د یابا هچا  مینکر یداسند تعبیه سمک یساسک یم برایخواستیم  مادّه یعد اصلمگر بُ  ابعادیب

باات کین هماه تریاا. کم خااییگوم  مییستین بلد سیشتر از ای  بکم خاییم؟ مثالً بگوییبگو

ن یاه اکا یزیارسااسد. امّاا آن چیمارا  کخاا یمعنا کلفع خا یول چه بوده؟ خاک بوده 

چاون   ج اساتیگا آن هام درن یایخاود خااتم النّب  میم بفهمایتواسیها و ماها هرگز سممن

خلقات  یاقعات ویاومیو ق تًاقت خلقت است علماًا و قادریخلقت است  چون حق وتِکمل

تار از ناد قشان کر یاتعب هچ  هافهمابه ما س  خواهد به ما بفهماسدین را خداوسد میا  است

فقاط   میفهماتاواسیم بیماکاه  ول استکدو مل یه آب فقط داراکنیا یچرا؟ برا ؟ماء و آب

H2O .تار  نجاا اسات سابیه در اکا یآبا  تر اساتنیره اوراسوس است سنگکه در ک یآب

قبا    میفهمایرا ما H2Oه از آب کن یما مخاطبم  یفهمیه ما مک H2Oباالخره است. 

ا در عماق هام یاسان یکمادّه  ی م. یفهمیسان میکسان  یکز روان یچ ی هم  H2Oاز 

ساان یک م  آب در ظااهر ماادّ یهسات نیب؟ ماا ظااهرسان اساتیکا در ظاهر یسان است یک

ن ماادّه یاا  ساه  هاان حار یا   زس  دارد آهن دارد  ه چوب داردکست ین تخت سیاست  ا

ه اگار کامّاا دارد  بٌکاه ترکالماه کال یساان باه تماا  معنایکه یمادّه اوّل یسان است. برایک

ه کا یمنتها الماا  ؟میباتر از الماء داریز یریما چه تعب  چ سخواهد بودیه سد بع را بردارکتر

سا  مااء بار ما ه ک یع بر موجودبود عرش« اْلماءِ عَلَى عَرْشُهُ كانَ وَ»ست. چون یها سن آبیا

مااء   اسات مااء فلازّ هام مااء  اسات هام مااء یمااء منا« ن ماء مان مااء؟یأ»امّا   میسهیاو م

 ساوع یا   ه هر وقت گفتناد مااءکست یسطور نیا  است ن هم ماءیهم ماء است  ا یخوردس



عن الماء  رّد لفظةسج»را م لفع ماء ینکید مین هم تشابه  ما تجرید. ایایآب به سظر اسسان ب

 دٌیاهاذا تجر .جارّد  سو االرض ساماواتالموالیاد مان   و االرض سماواتن الیب المیاه الّتی

 تاةالبح ةیاهناا المادّ یثباتو  باة المتالحقاةکنّا سعر  من الماوادّ المترک مّ سجرّد عن   اوّل

 فرماود: اتیه ذاریر آه دکب اوّل کدر تر« ب االوّلکالتّر یالصّرفه ف ةیالمادّ ة الصّرف ةیالمادّ

 شایءاسات   یناوّل هم زوج شیء؟ یستاوّل چ شیءه ک 1«زَوْجَیْنِ خَلَْقنا ءٍشَيْ كُ ِّ مِنْ وَ»

ن  ید زوجایاگویاسات  خادا ما ینن زوجایاگار  این ماء اسات دین است همیه زوجکاوّل 

 ءٍشَيْ كُ ِّ مِنْ وَ» :دیگویم. چون مینکیبح  سم یب است. در ازواج بعدکن اص  تریزوج

 یالماوادّ االخار و ةیااالوّل ةالماادّ یتحلّاق علا ةیالّکهاذه ال شایء  کمن « »زَوْجَیْنِ خَلَْقنا

ن یب ماادّه و اوّلاکان تریاوّلا یعنای  ن اساتیه زوجکه یدر مادّه اوّل« و المتالحقةکبة المتر

ن یا زوجایان ین عباارت اسات از زوجایوجاود آ ااز  ت ماادّه در آ ااز وجاودیحالت مادّ

مث  خدا  .میداسیفقط م یول  میفهمیباز سم  نیکییزین فیا زوجیم یفهمیه سمک نییسهند

 ست.یه چکم یداسیامّا سم  م هستیداسیه مک

ر مان یاالخاطّ االخ»آخار خط  196  صفحه دینکتاب را باز ک بود. از بح  ین اجمالیا

 اللغاات كساا ر هاو العارش»اوّلاع  2«و من  مّ عرش  ان«: »نوو تسع ةو ستّ فه ما ةیالصح

 بماا تخاتص و الخلقیاة  المعااسي عان تجرّد هنا الخالق  و الخلق بین االستعمال المشتركة

مستقر سالطته التدبیریاة قبا  «. »تعالى سلطته مستقر هنا تعني فقد الربوبیة  ساحة یناسب

 ءالبناا بمعناى -أیضاا -العرش جاءت قد و«. »وات و األرض علی المادة األوّلیةخلق السما

 مِانَ وَ بُیُوتاًا اْلجِباالِ مِانَ اتَّخِاذي أَنِ النَّحْا ِ إِلَاى رَبُّكَ أَوْحى وَ»«. «یَعْرِشُونَ مِمَّا»   العال

 یبعاد رو  ننادکیمو داربست درست ما یبرا« بنونیو ممّا » یعنی 3«یَعْرِشُونَ مِمَّا وَ الشَّجَرِ

ان کا .ان بنا هکو  یعنیان عرشه کو « »بنونیا و ممّ» یعنی« یَعْرِشُونَ مِمَّا وَ». زسندیم موآن 

ان لاه کاو االرض  ساماواتقبا  خلاق ال»م. یامنه دار مخلوقٌ« بنا ه و مخلوق منه له الماء

هُ كاانَ وَ» ءماا و هذا اسامه هخو االرض من سماواتخلق ال  منه مخلوقٌ « اْلمااءِ عَلَاى عَرْشاُ

ن یاا« المااء یعلا ةیاریان سلطته التّدبکو  یالثّاس»معنا   ی ن یا« الماء یان بنا ه علک یعنی

 یا اسات   ن دو بنااءیاا  ت ساماوات و ارض بار مااء باودیابناء خدا در خالق  همان است

ه بنااء یاریسالطه تدب یا   خلق سماوات و االرض از است قب  ه بر خود ماءیریسلطت تدب

 . میدین را آفرین ماء آسمان و زمیه از اکن بر ماء است یخلقت آسمان و زم
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ونَ كااسُوا مااوَ » ةیا اس ةیفهنا عرشان ا نان متداخالن و مند مان م  بع  و آ»  1«یَعْرِشاُ

 است  خود قرآن  ق فهم لغت قرآنین طریبناء آمده و بهتر یپ  عرش به معن« بنونی یعنی

از خاود قارآن ماا اجتهااد   میناکهاا بن حار یاه مراجعه به مفاردات و چاه و اکنیبدون ا

 خلاق حاین تعاالى بنااءه كاان فقاد» ّ بنااء. کا  البناء یعرش بمعن  ات رالغ یم معنینکیم

بنااء  خلقیاًا لساماوات و األرض و بنااء  عرشایًا تادبیریًا » 2«المااء علاى األرض و السماوات

خلاق  یبنا اه فا یعنای« »واحد بمعنى هنا هما و»شود. که هر دو می« سلطته و أ «. »للماء

 ءمااکللماء  رٌیران ا نان تدبیالماء تدب یعل ةیریه التّدبتسلطالماء و  یو االرض عل سماواتال

و  ساماواتال ةیااالوّل ةخلاق مان الماادّیر  ان أن یو التّدب ةیاالوّل ةمادّک ةیاالوّل ةر للمادّیتدب

 هر دو. « الماء یان عرشه علکاالرض و 

 و اواتالسام شائون إلدارة هاو  اان عرش  مّ من و الماء هي كاست خلقهما مادة أن و»

 «3«اْلاأَمْرَ یُادَبِّرُ اْلعَارْشِ عَلَاى اسْتَوى  ُمَّ أَیَّا ٍ سِتَّةِ فِي اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ» كما األرض

عان  ةاالوّل عباار یالعارش الفعلا» .مییگاویم مایارا دار یماا عارش فعلا  دو د عرش ینیبب

 یعل ةیریسلطته التّدبة یالثّاس ةیالفعل فالعرش»ماء   آب« ةیاالوّل ةالمادّ یعل ةیریسلطته التّدب

 أاَل»سات؟ یس طوراینمگر « االرض و سماواتمن الخلق ال یة اس و االرض مرحلة سماواتال

خلاق را   رسدیگیجاد مجرّدات را میا یند امر را به معنیآیم آقایاسی که 4«اْلأَمْرُ وَ اْلخَْلقُ لَهُ

ه کا چرسادیاتی و ؟ فلسافاتگویناداینهاا چاه می ؟روسدیجا دارسد مکنها یا  اتیجاد مادّیا

  ننادک  یتحمهم تاب خدا کخواهند بر یمن برده  یرده و شعورها را از بکها را ذوب عق 

رد کاه خداوساد خلاق کان اسات یان ایباز بعد « اْلأَمْرُ وَ اْلخَْلقُ لَهُ أاَل»عالم امر  عالم خلق... 

ماواتِ خَلَاقَ»د یانیبب  ردکر امر یسماوات و ارض را و تدب : 3ه یاآ 10ساوره « اْلاأَرْضَ وَ الساَّ

یعنای  ام بعاد ماا خلاق الساماوات و االرض «  ُامَّ أَیَّا ٍ سِتَّةِ في اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ»

 یر خلق الثّااسیتدب  یریالعرش التّدبالسلطوی  العرش   یثاسالالعرش » «اْلعَرْشِ عَلَى اسْتَوى»

ناد عارش را  کیم یدبّر االمر معنی «اْلأَمْرَ یُدَبِّرُ اْلعَرْشِ عَلَى« »و االرض تسماواعن ال ةعبار

و  یا الا   ر االوّل المااء و عارشٌیعارش التّادب  و االرض ساماواتال یر الثّااسیعرش التّادب»

بِّحُونَ اْلعَارْشِ حَاوْلِ مِانْ حَاافِّینَ اْلماَل ِكَاةَ تَرَى وَ« »یبرکال ةامیالق  وَ» 5 «رَبِّهِامْ بِحَمْادِ یُساَ
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  اسادشاان از فرشاتگانیه چهارتاایان  ماسیااز ا 1« َماسِیَاةٌ یَوْمَئِاذٍ فَاوْقَهُمْ رَبِّاكَ عَارْشَ یَحْمِ ُ

ه در ساوره کا یاتیابر حسب آ  ن )ع(یو حسن و حس یشان رسول اهلل )ص( و علیچهارتا

 د. ینکمراجعه   میردکحاقّه ما بح  

المالبسة األولای الماادّة األوّلیاة  » 2«الخلقیة مالبساتهاب الرباسیة السلطة هو و فالعرش»

 فاي إلّاا لای  فعلیًا و واقعیًا هو»مالبسات. « الثاسیة السماوات و األرض  الثالثة یو  القیامة

 كاانَ وَ»: األولیاة الماادة علاى». سیست  چون فعلی اساتیعنی عرش زماسی  3«الزمان مثل 

 و تقادیرًا الكبرى  القیامة على و «اْلأَمْرَ یُدَبِّرُ»: األرض و ماواتالس على و «اْلماءِ عَلَى عَرْشُهُ

سالطه « معاروش ال إذ عرش فال ءشي معه یكن لم و اللّه كان حی  الخلق قب  أما و تدبیرًا

ه بار او کاسبود  یزیبود؟ چ هچ یبرا  ندکرا خلق  بخواهد چیزیه کنیقب  از ا یفعل یریتدب

ن بالفعا  یاا  یقادرت ذاتا  یو قدرت حقّ سابحاسه و تعاال بود ین عرش شأسیا  باشد  بله

 ند. کیهر وقت بخواهد خلق م  است یاست و قدرت بر خلق شأس یذات

 لمكاان»؟ ساتیچ یالعارش الاذّات« ذاتیاًا العارش له كان مهما معروش  ال إذ عرش فال»

ق  یالعلام طقاه  یات طلیاصفت هر سه اسات. ح قةیالطل« الطلیقة القدرة و العلم و الحیاة

 یعنای« مشایئته قبا  الخلاق علاى قدرتاه بمعناى «مخلاوق ال إذ خاالق» فهو»ق یقدرت طل

ردسد ک سؤال ین قمیحاج حس یاز آقا است. ردهکن هنوز اجتهاد سیا« مخلوق إذ الخالق »

شاان و ین ایه باکاازده ماه مرج  شادسد ید ابوالحسن یسشان بعد از وفات یدر حر  ا ...هک

  ربال بودسادکشان در یاشان اعلم است. یا یا شان اعلم استیه اکبود  بح  یبروجرد یآقا

هناوز در  :فرمود .دین مسئله را جواب بدهیا  دیآقا شما مرجع :ردک سؤال  رفت حر  یسک

از  ی. مثا  بعضااسات ردهکن مسئله اجتهاد سیرد   مجتهد سبود؟ در اکن مسئله اجتهاد سیا

خاودش در حجّ چاون   هنوز هم حجّ سرفتند  دسدمجتهد ش یوقت  ه مجتهد بودسدکمراج  

  ن قادرت داردیاا  مثال زد  است. ردهکهنوز اجتهاد س  هم سدارد یاج سداشته و مقلّدیاحت

 ّ کا یر علایقاد ین فع  اجتهاد. حقّ سبحاسه و تعالیا یاست برا یقدرت حالت شأس یول

جااد یجاد الخلاق و بعاد ایند. قب  اکیفرق سم او یاست. قب  الخلق و بعد الخلق برا شیء

ناد. فقاط در حالات کیفارق سما او ین مثلّا  مرحلاه بارایادر ا  فناء الخلقالالخلق و بعد 

 یعنای  مخلاوق سباود «خاالقٌ»ه کانیساه ا« ذ ال مخلوقإخالق ». پ  بروزظهور و در حالت 

 اصالً سبود. بود  خیر  مثالً در رتبه آسها 
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 مشایئت فعا  اسات.« مشیئته قب  الخلق لىع قدرته بمعنى «مخلوق ال إذ خالق» فهو»

  معاروش سباود یولا  گفات عارش داشات شودسمی« معروش ال إذ «اْلعَرْشِ ذُو» هو كذلك»

 معاروش من یخلق ما على سلطته بمعنى». یشأس  ی. سلطه و قدرت اصلیعرش شأس یعنی

؟ ساتیعارش چ «1«رِیادُیُ لِماا فَعَّاالٌ * اْلمَجِیادُ اْلعَارْشِ ذُو» فهاو»فعرشٌ فع  است. « شٌفعر

عبّار ی یهلل تعاال یریالتّادب ةالحالا»اسات.  یریه حالات تادبکد یریت لما یت است  فعّالیفعّال

لطان  ةیالسالطن ةماا الحالاکالعرش  یعنها ف  یسالطان جلا  علا  عبّار عناه باالعرشیللساّ

تاه یفاعلو »تا ن ساهیاا« مثلّا  الزّماان یفا یعرشه الفعل یه ةیالواقع ةیته الفعلیالعرش فعّال

عارش  ؟تاساتساه  یعرش شأس .تاستسه« یعرشه الشّأس یه ةیالفعل ةمال القدرکب ةیالشّأس

 ؟یستچ  تاستسه یشأس

 و علم.  ات و قدرتیح -

ن یاا  اسات یکایات و قادرت و علام یاح  تاساتسه یعرش شاأسنم کیعرض م سه  -

 ین عرش شاأسیا  ةیاالوّل ةات و قدرت و علم قب  از خلق المادّیح یول  محور عرش است

 است. 

 ]سؤال[ -

  ساو  یعرش شاأس ةامیو  القیقب    دو  یقب  خلق سماوات و ارض عرش شأس  بله -

و  یه عارش شاأسکا ین قدرت فعلیاشود. یم یمبدّل به عرش فعل یآن وقت هر عرش شأس

 یلابعاد الخلاق فع است  یه دارد قب  الخلق شأسیخلق مادّه اوّل یاز برا یشأس یلقر خِیتدب

 یرض شاأساالساماوات و الاست. قبا  خلاق  یا فعلیبعد الدّس  است یا شأسیاست. قب  الدّس

قبا   ی. هر عرش شأسیتا عرش فعلم و سهیدار یتا عرش شأساست. پ  سه یاست بعد فعل

قبا  از ماادّه   ه اسجاا  دادکاقادرت داشات  یعنی ی. هر عرش شأساست یعرش فعلی  از 

 امت. یارض و قب  از ق سماوات واز ه و قب  یاوّل

 شود. شود  فعلی میوقتی محقق می -

  یعارش فعلا 2«األول عن یتحدث إسما القرآن و»شود. یم شود  فعلیبله  محقق می -

آن اصا   .و ٌّیاق  یٌّحا  رٌیقاد :دیاگویقارآن ما  بله ؟ندکب یچه صحبت یعرش شأس قرآن از

ه کاسادارد. معلاو  اسات  یحثاگار بیت صافات ذات دیامّاا شاأس  ت صفات ذات استیفعل

شاود یدر حاقّ و از صافات ذات صاادر ما یو اباد یطور ازلات دارد بهیصفات ذات فعل

ن ذات یاز عا کماا اینکاه  ن ذات اساتیًا. صفات ذات عایال صدورًاً  والد  ًایخلق صدورًا
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صاادر   حاقّ اسات یه صافات ذاتاکاات ین علم و قدرت و حیاز ع  شودیخلق صادر سم

 و»شاود. یما شایءجااد ال مان یا ایا شایءجااد مان یا یعنی ؛شودیه خلق مکبل  شودیسم

 علاى یادل قد ما إلّا اللّهم الثاسي  دون» یعنی العرش الفعلی« األول عن یتحدث إسما القرآن

 إسشاا ه  على سلطةً خلقه قب  الماء على سلطته و عرشه كان فقد اآیة  كهذه األوّل الخلق

ما  المااء. قبا  المااء و  «اْلمااءِ عَلَى عَرْشُهُ كانَ وَ»د ینینجا ببیا .«تقدیره على سلطة بعده و

ن اشااره اسات درسات توجّاه یااسات. ا یاست  م  الماء سلطه فعلا یقب  الماء سلطه شأس

ان لمّا خلق الماء فقاط؟ ک یعنی« اْلماءِ عَلَى عَرْشُهُ كانَ وَ»دقّت دارد  یلیدقّت دارد خ  دینک

بعاد  ةیاریالتّدب ةی مّ سلطته الفعل  الماء قب  خلق الماء یعل ةیالشّأس ةیان سلطته الخلقکال  

 بعاده و»ست. یگر سید یدر جا  نجا اشاره استیا  ن دو سلطه با هم استیه اک« خلق الماء

شاأسی « خلقهماا علاى سلطة األرض و السماوات خلق قب   م و تدبیره تقدیره على سلطة

 القیاماة إقامة قب   م»سه   ن دویا« تدبیرهما و هماتقدیر على سلطة خلقهما بعد و»است. 

ن یاه اکا« تادبیرها و تقادیرها علاى سالطة بعادهاو »است  ین شأسیا« كأص  علیها سلطة

را  یهم شاأس توس  است  «ست مراح  له لكان العرش صیغة في توسعنا فلئن»است.  یفعل

 السالطة مان الثال اة تلاك یاذكر الّاا أنّ القارآن»ن ین عرشین عرشیعرش  یهم فعل وییم بگ

 در مورد عرش.ن یا« تدبیرًا و له تقدیرًا الخلق من مرحلة ك  بعد الفعلیة

 «الماء» أما و»ا سه یداسم عبارت رساست یق است سمیق و عمیعر یلیبح  خ  امّا الماء

 و»:   جاوابساؤال« دوابناا؟ و زروعنا به سشرب و سشربه حی  لدینا المعرو  هو فه  هنا 

ن یاا  اساتن در ساماوات و ارض یپ  ا« بعدهما أ  األرض و السماوات م  خلق مما هو

ن یا یعنی« السماء و األرض منه خلق الذي «الماء» ولید فهو»ست. یمادّه سماوات و ارض س

د آن مااء یالّاع ولکه ساماوات و ارض کانیماا اک  د آن آب اساتیان ولیا  من یآب حاال

 یبعضا  دو  یاساد بعضاد اوّلیاول یمنتهاا بعضا  اسات د آن آبیولهم ن آب ما یا  است

آب چاه متولّاد از   آب سطفاه  ن آب مشاروب مااید است. ایباالخره ول صد   یبعض  سو 

 «المااء» ولیاد فهاو». اسات ه سماوات و ارض هم از او خلق شدهکه خلقت است یمادّه اوّل

والد است هام ولاد  هم یآب خوردس« ولد؟ ما و والد فأین السماء و األرض منه خلق الذي

 شود. یسم ؟است

 خلاق قبا  «المااء» لكینوساة البعیاد الماضي أ وار أبعد إلى تضرب هنا «كان» و ذلك »

ساماوات و « عنهماا و» ساماوات و ارض« فیهماا المتولد الماء هو فلی  السماء  و األرض

 «اْلمااءِ عَلَاى عَرْشُهُ كانَ» أسه الحال« و»»واو حالیه است. « الحال «و» خلقهما حی » ارض

 مناه العقا  ماا( ع) الماؤمنین أمیار علاي اإلما  عن البعید الماضي هذا بعد في یروى قدو 



ه یدر حاشا«. أعلام اللّاه و سانّینا مان ملیاارات إلاى یضارب حیا  بداعتاه و لروعته یحید

 د.ییمطالعه بفرما

 عان (ع) نالمؤمنی أمیر سئ » یاشیر العیتفسعن  208صفحه  2ر البرهان جلد یتفس یف

مدّت مالز  با ماادّه اسات.   گریه مدّت بوده دیمادّه اوّل چون« الماء على عرشه كان ما مدة

ه آ از خلقات ساماوات کم یفهمینجا میما از ا است؟ بوده عرش خداوسد بر ماء یچه مدّت

ه خداوساد کا یآن مادّت یگار  وقتایتر اسات دآسان  داسستهین میرالمومنیهم ام را و ارض

ه کامث  سماوات و ارض   بودهطور نیهم  ردهکآن س یرو یارکرده و که را خلق یاوّل مادّه

ه ماا کا ین مقادارالبتاه تاا آ- داسسات و گفاتین مادّت را مایاا یوقتا  ستهطور نیهم

حضارت   اسات دو  ه خلقاتکاپا  آ ااز خلقات ساماوات و ارض  -میم بفهمایتواسیم

 تحسن: فقال السماء؟ و األرض یخلق أن ب ق الماء على عرشه كان ما مدة عن»داسسته. یم

 المشارق مان األرض أن لو: فقال سعم : السا   فقال»؟ دینکد حساب یتواسیم« أن تحسب؟

ماء یلاإرض و مان األ» اش.این یکی  این عرضی« المغرب إلى ماء یالا« الساّ تاا  یعنای الساّ

  رض اساتعاه کارا ن یره زماکا یپهناا  ن رایره زماکسماء سابعه. ه سماء است  ک ییآسجا

ن یاگار  شاما عارض ایعارض اسات  چاون اساتواسه اسات د کاهره کا ایپهن  رهکدور  یعنی

ماء یلاإرض و مان األ» بعد .ی ن یا  دیریاستواسه را بگ  یا ن هام طاولع اسات. یاا« الساّ

  ام»م. یاه ماا دارکااسات  یزیان چیزتاریخاردل ر حب« ب خردلٍح»م ینکدرست  یعّبکم

د یاجد یکیوسا   اتوماات اید یب ییهاقدرت .« قدرت یعللفت ک»سه   «ضعفك على كلفت

سااعت  24ه در کاد یانکماثالً فارض آن وقات  آن وقات « ضعفك على كلفت  م»  سه بیاید

هشات  لفرسخ اگر باا مااه چهار کخواستند بروسد یاده میاگر پ  رفتندیفرسخ راه م هشت

 است.  آمده هشت فرسخ قصر یفرسخ و لذا رو

مان » ؟دا کا« المغارب إلاى المشارق مان حباة حباة تحمله أن كضعف على كلفت  م»

 .چون هر دو را فرماود« السّماء السّابعة یلرض إالمغرب و من مغرب األ یرض المشرق األ

هم مشرق و مغرب سماء اسات هار دو   هم مشرق و مغرب ارض است  ن مشرق و مغربیا

 یاردها ساال ساوراسیلیم  یاساردها سال سوریلیه مکنید و حال اینک یه دو طول را شما طک

ه کا را بیان وساعت عجیم و این وسعت عظیاز ستارگان با ما فاصله دارسد. حاال ا یبعض

  د باه زحماتیدیره قمر رسکتازه به   دینکر یماها سیپانیهکن یترید با قویاگر شما بخواه

د یانکظاه مالح و...آب است   وان استیح آسجادسد یه فهمکاسًا یاح و مریخ یره مشترک به

 إلاى األرض من و المغرب إلى المشرق من األرض أن لو»نجا. یند در اکیه مغز آد  باد مک

ی  داسه بیااوری و باروی  « حبة حبة تحمله أن ضعفك على كلفت  م خردل حب السماء

 .داسادیخدا ما ؟حبّه استیارد لیمچند صد هزار ارد و یلیچند م دوباره ی  داسه دیگر. این



« المغارب إلى المشرق من حبة حبة تحمله نأ»د ینکشما حم  « ضعفك لىع»را  یکیهر 

ابع یال یو در بعد سماو یعد ارضدر بُ  عددر دو بُ قادر همان« أفنیتاه حتاى»ة. السّماء الساّ

 یخلاق أن قبا  المااء علاى ربناا عارش بقاء من جزء سبعین من جزء عشر رب  لكان»است؟ 

 «.السماء و األرض

 و خدا این ذرات را تکام  داده است؟ بوده  وچکقدر نیا یعنی -

ه اولیاه اسات  ه مادّکن ماء یا که یه مدّتک صحبت این استست  یس  وچکصبحت  -

 اد است.یز خدا  حوصله  ردهکس با آن کاریبوده و خدا 

 خلق شده.د از دو جزء یفرمود  داسمیم -

 م. ییگویه را ما میاص  مادّه اوّل  سه  است یگریآن مطلب د -

 است.  رشیعمال تدبا -

ماء و قبا  یحقّ بر مادّه اوّل یریسلطه تدب ین بقایبله  ا - از ه قب  خلاق االرض و الساّ

 . است بوده طوراینات یفکیک  خلق 

 ده؟یشکه طول یمادّه اوّل]...[  یعنی -

 «...لكان»ه کبله  طوراین -

  این حساب دقیق است؟ -

 یسات؟یآخارش چ  میفهمایاوّلاع را سما  میفهمایما را منتها ما آخرشق است. یدق -

 چهلام از یا   چهلم ی شود یرب  عشر م« بقاء من جزء سبعین من جزء عشر رب  لكان»

یا   شاودیهفتااد  ما یا چهلام از  ی  .دینکحساب   هفتاد  ی چهلم از  ی   هفتاد

حااقّ  هیااریماادّت بقاااء ساالطه تدب  هاازار و هشتصااد  از بقااءدو یاا هازار و هشتصااد   دو

 یچیاز چی؟ هاطاورقدر طول داشاته  قابلع چنیا  استه ین مادّه اوّلیبر ا یسبحاسه و تعال

 .«آخر یاقول سظرًا ال». است فقط خدا بوده  سبوده

 وَ نَا لِمَا تُحِبُّاهُعَظِیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُرْإِیمَانِ وَ مَعَارِ ِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَسَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتَرْ

   «.کُمْوَ السَّلَا ُ عَلَیْ»


