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 رسالت )شرک آدم و حواء (
 

 

 

 

 تفسیر آیاتی از سوره اعراف
 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

شویم در مراجعه دوم بهه آیهه تقسیمی در انتشار نسل بشری وارد بحث می با یک

کنند که این اتی میهبرادران مفسر که توجیبعضی از است از و عجیب  .مبارکه اعراف

قهرآن اسهت از ن هر حتهاحت و بعاهت عهادی م هل  ستقبیح ساحت مقهد ،اتهتوجی

کهه ایشان اسهت مفتل الجوامع مرحوم شیخ طبرسی که مختتر تفسیر  جوامع تفسیر

ها اصعً قابل نقل هم این 2«جعل اوالدهما له شرکاء»یعنی  1«جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ»د گویمی

بها  کنید قرآن راچرا تقبیح می .سکوت بفرمایید، آقایان اگر شما مطلبی ندارید .نیست

 ؟توجیهاتگونه این

 آدم )ع(مها یهک انسهان اوا داریهم کهه  .شهویمبا یک تقسیم م ل ی وارد بحث می

آحریهده  حرزنهدان اوا ایهن دو ،است و یک انسان دوم داریم که از میان این دو انسهان

نسهل  انتسهاااوا  تهیلسهوم داریهم کهه در مرحلهه دوم کهه تف لو یک تناس .اندشده

 ةها الی یوم القیامهرسد که تمام انسانسوم می تیلدوم به تف تیلاز تف ،بشری است

هاسهت از آدم منتشهر ( نیز داخهل آنس) ها که حواتمام انسان ضیح:تو است. الکبری
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( از آدم این است که جسهم حهوا از جسهم آدم خله  س) اند اال اینکه انتشار حواشده

این است که تمام  ،انتسااعد دوم های منهای حوا در بُو انتشار تمام انسان .شده است

در یهک جمهع مختتهر نسهبت بهه  .انهدبوده آدم )ع( صهلبهای منهای حهوا در انسان

هها از آدم اوا نباید گفت که حوا و کهل انسها ،آدم اوا ازها و انفتاا انسان انتساا

. )ع( لب آدم اواصهها ذریه بودند در حوا که جسمش و سایر انسان .اندمنفتل شده

 کند.را بیان میبعضی از آیات این 

)ع( که به زوجیت آدم مقهرر شهد و از میهان  مرحله دوم انفتاا حوا )س( از آدم

ایهن  .واحتهل بهین آدم و حهکه حرزنهدان بع ،تفتیل اوا نسل درست شد ،حوا آدم و

چه حقه   ،)ع( تفتیل دوم در این میان یعنی در میان حرزندان آدم .تفتیل اوا است

 ،جنّیههیا با دخالهت حوریهه و  ،شودچنانکه از آیه اوا نساء استفاده می ،خودهایشان

دوم  تهیلبهه ههر دو مبنها تف ،گهرددمتعارضهه اسهتفاده می روایهاتچنانکه از بعضی 

 ،تهاا حهوا از آدمفکه اجماا عبهارت بهود از ان ،و حوا های آدمعبارت است از نواده

 .های آدم و حواانفتاا نواده :تفتیل دوم ،حرزندان بعحتل آدم و حوا :تفتیل اوا

یک بح ی است که مربوط است این  ؟بوده است گونههای آدم و حوا چنواده حاا

م اسهت کهه کهل دو تهیلامها ایهن تف .کنهیماشاره مهیو مراجعه بفرمایید  ،نساء هبه آی

و انتشهار از  انتسهااالکبری از نسل اخیر بهه عنهوان تفتهیل  ةها الی یوم القیامانسان

چه با دخالت حوریهه  ،چه حرزندان دختر و پسر با هم ،به دنیا آمدند آدم )ع(حرزندان 

 .ار االن روایات والختعف اعلی  ،جنّیهو 

دوم و سهوم  انتسهاالی و اوا اجمها انتسهااکهه  انتسهاابا توجه کردن به این سه 

سهوره  ، قهرآن را بهاز کنیهد،کسانی که در خدمت قهرآن تشهرید داریهد ،تفتیلی است

 وَ زَوْجَها مِْنها جَعَلَ ثُمَّ واحِدَةٍ نَْفسٍ مِنْ خَلَقَكُمْ» :6باشد آیه  39مبارک زمر که سوره 

 حهي خَْله ٍ بَعْدِ مِنْ خَْلقًا أُمَّهاتِكُمْ بُطُونِ حي یَْخلُقُكُمْ أَْزواجٍ ثَمانِیَةَ اْلأَْنعامِ مِنَ لَكُمْ أَْنزَاَ

نیم کدام یهک نمهودار یبب ،)ع( و انفتاا از آدم اوا انتساادر این سه « ثَعثٍ ظُلُماتٍ

ایهن  «واحِهدَةٍ نَْفهسٍ مِنْ»ها هستند کل انسان «کم» «خَلَقَكُمْ» .است در این آیه مبارکه

شهامل  ،هنگهامی کهه شهامل حهوا اسهت ،نه؟ بلهه ها آیا شامل حوا هست یاکل انسان

آدم و  حرزندان که نواده بین یو شامل حرزندان ؟حرزندان اوا بین آدم و حوا هم هست

 .حوا هستند نیز هست

ههم حهوا اسهت و  «مکُه»این  ؟گویدکجا را می «واحِدَةٍ نَْفسٍ خَلَقَكُمْ مِنْ»حاال این 

 .الکبهری ةبعد از این دو الی یهوم القیامه های آیندهحوا و هم نسلو هم حرزندان آدم 
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یها  «ثُهمَّ جَعَهلَ مِْنهَها زَوْجَهَها»دقهت کنیهد  «خَلَقَكُهمْ»اوا  «ثُمَّ جَعَلَ مِْنهَا زَوْجَهَا»چرا؟ 

توانهد اگهر می .دتواند از داللت آیه مطلب را بفهمد و اگر نه اصعً حرف نزنانسان می

که قهرآن  ،نیست و توجیه نیست أویلو ت نیست شدرسنااز داللت آیه مطلب بفهمد و 

 .حرف بزند ،است ءجهاوُ هوجأخود 

نَْفهسٍ »حقه   ء،اسهت نا هها بهعکهل انسهان «خَلَقَكُهمْ» .حرف بزنیمخواهیم حاال می

و اال حهوا و حرزنهدان اوا در بهین و حرزنهدان  ،خارج است کهه آدم اوا اسهت «وَاحِدَةٍ

خَلَقَكُمْ مِنْ نَْفسٍ » ؟به چه دلیل .هستند «کمخلق»همه مشموا  ة،بعدی الی یوم القیام

 ،نچهه مِه «جَعَلَ مِْنهَا زَوْجَهَا»پس از خلقت شما  ،سپس «وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِْنهَا زَوْجَهَا

جنس با هایی که همهمه زن ،ن جنسیه باشدن نشویه باشد که حوا از آدم است یا مِمِ

چهرا دو کهاره  «ثُهمَّ جَعَهلَ مِْنهَها زَوْجَهَها»اسهت ن در اینجا دو کهاره و مِ .مردها هستند

 هاسهت بهعخلقتش بعهد از خله  اجمهالی کهل انسهان «زوجها»برای اینکه این  ؟است

خَلَقَكُمْ مِنْ نَْفسٍ وَاحِهدَةٍ ثُهمَّ جَعَهلَ مِْنهَها » .که آدم اوا است «ةواحد نفسٍ»از  ءاست نا

ثُهمَّ »از آدم خله  شهد  ،ن حوا نیهز هسهتها که در ضمنکه کل انسانآپس از  «زَوْجَهَا

شهامل خله  اسهت کهه  ،بعدًا زنش را از او جعل کرد و ایهن جعهل «جَعَلَ مِْنهَا زَوْجَهَا

ثُهمَّ جَعَهلَ ». شهودمی ن نشهویهمِه ،نکه این مِه ،حوا از آدم که خل  بدن زوجه از زوج

 .زنهش را «زوجها ةحدمن نفس وا»یعنی  «و تعالی منها هانشأ ربنا سبحان»یعنی  «مِْنهَا

 .است «ثم»ولی طور است، لی ایناوّ

 ]سؤاا[ -

هم شامل خله  اسهت  ،شامل هر دو استجعل این  ،عددر یک بُکنم. عرض می -

آقایهان بیشهتر  .را توجه کنید «ثم» .داریم «ثم»برای اینکه  ؟چرا ؛هم شامل جعل است

ن دارم ر کهردم ولهی اآمع ذلک قبعً هم حکه ،کنمم دارم حکر میه عنایت بفرمایید من

 .کنمعرض می

 «ثُهمَّ جَعَهلَ مِْنهَها زَوْجَهَها» ؟چهرا ،حتهی حهوا ؟چراهمه،  «خَلَقَكُمْ مِنْ نَْفسٍ وَاحِدَةٍ»

کهه ایهن  ،جعل زوجیت که جعل خل  باشد که انفتهاا بهدن حهوا از بهدن آدم باشهد

کنند دواج میهایی که با مردها ازسایر زن «ثم» .خل  است اوالً و جعل زوجیت است

عهد جعهل در بُ «منهها»پس  .جعل زوجیت است ،این جعل ،کنندو حرزندانی درست می

ایهن جنسهیه  ،عد جعل سایر زنان نسبت به سایر مردههاحوا از آدم نشویه است و در بُ

دهد و یکی از اختتاصات قرآن این است که با یک لفه  ن هر دو معنا را میمِ .است

به حساب حتاحت و بعاهت لف هی و ههم در  ،کنده میداراچند معنا که امکان دارد 
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ههم در کهار  حمیهلت ،حتی حرف چنین است تا چه رسد بهه حعهل و اسهم ،عد معنویبُ

 .شود کردطور معنا نمیایر این ،نیست

خواههد می چهه« خَلَقَكُهمْ»ایهن  «خَلَقَكُمْ مِنْ نَْفسٍ وَاحِدَةٍ ثُهمَّ جَعَهلَ مِْنهَها زَوْجَهَها»

هها از آدم عهد کهه از خله  انسهانما در آن سه بُ ،گویدعد اجمالی را میحق  بُ ؟بگوید

هها بهه تمام انسان ؟ یعنییعنی چه ،اجمالی استخل  عد اوا که حق  بُ ،عرض کردیم

بعهد حرزنهدان و حرزنهدان الهی یهوم  ،بعد حرزندان آدم و حوا ،با انفتاا از حوا ،لتناس

ههها در آدم اوا همههه انسههان ؟منتههها چههه ،اواکننههد بههه آدم همههه برگشههت می ةالقیامهه

 آن ،ها بالفعلبعضی ،ها شأنًابعضی ،اندها بودهدر جسم آدم اوا همه انسان ،اندبوده

خهدا  ،جسم حوا از جسم آدم تولهد یاحهت ،که بالفعل بوده است بر حسب آیاتی دیگر

لب آدم صهدر  ،هها منههای حهوابوده است تمام انسان ه شأنًاک و آن بالفعل، خل  کرد

و همچنین حرزندان  ،از صلب آدم انتقاا پیدا کرد به رحم حوا .اندعنوان ذریه بودهبه

 .الکبری ةها الی یوم القیامها و نوادهو نواده

حقه  آدم اوا در اینجها  «ةواحهد نفهسٍ» ؟خواهد بگویهدچه می «خَلَقَكُمْ»آیه پس 

جعهل  ،جعهل اوا داریهم «مَّ جَعَلَ مِْنهَا زَوْجَهَهاثُ»بعد  «خَلَقَكُمْ مِنْ نَْفسٍ وَاحِدَةٍ»است 

 :جعهل دوم ،ن نشهویه اسهتحوا از آدم که مِجعل اوا:  .جعل سوم داریم ،دوم داریم

سهایر زنهانی  :جعل سهوم ،بود از آدم و حوا هادر آنحرزندان آدم و حوا که دختر هم 

 «.زوجهها» ع بهست راجپس سه جعل ا .الکبری ةکه از بنی نوع انسانند الی یوم القیام

 .98بفرمایید به سوره انعام آیه  همراجع سوره زمر.خب این مربوط به آیه 

 آیه؟این ها خبری نیست در از آن حوری و این -

 وَ» 98سهوره مبارکهه انعهام آیهه . میکنرض میع ، حاالسوره نساء است بحثآن  -

در کار  «زوجها»ه کسی هست؟ اینجا دیگر چ «مکُ»« أَْنشَأَكُمْ مِنْ نَْفسٍ وَاحِدَةٍ يهُوَ الَّذِ

ههر سهه  اءایهن انشه« أَْنشَأَكُمْ مِنْ نَْفسٍ وَاحِهدَةٍ يهُوَ الَّذِ وَ» ، صحبت زوج نیست.نیست

اسهت. خهود حهوا ههم از آدم  ا،در بعد اجمها ،از حوا به بعد «مکُ» .عد را شامل استبُ

آدم که زوجهش بهر حسهب  کند بهباز برگشت می است، بین آدم و حوا حرزندانی م:دو

ایهن یهک « هُوَ الَّذِی أَْنشَأَكُمْ مِنْ نَْفسٍ وَاحِهدَةٍ»مرحله سوم در اینجا  وم:س ،دیگر آیات

 .بعد است

ها از یک بلکه حرد حرد انسان ،حق  آدم اوا نیست «ةواحد نفسٍ»این است که  مدو

تهر و چهه پسهر از ها چهه دخحرد حرد انسان ؟طور نیستمگر این .اندانسان درست شده
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 مِْنهها جَعَهلَ وَ» 1«زَوْجَهها مِْنهها خَلَه َ وَ» گویهد:می منتها آیات دیگر ،پدر درست شدند

یا نیسهت. هست  «جعل منها زوجها ،خل »یا  «أَْنشَأَكُمْ مِنْ نَْفسٍ وَاحِدَةٍ»این  2«زَوْجَها

  و جعهل خله»اگر  ،حق  حوا است از آدم این ،نیست «خل  و جعل منها زوجها»اگر 

-و زوجه را شهامل مهی کل زوجٍ ...های آدم ونوه ،هست از دختران آدم «منها زوجها

 .این هم این آیه .شود

آقایهان برویهد  .کهنممهن اشهاراتی مهی .سوره نساء آیه اوا کهه محهور بحهث اسهت

یک تعتبات م عً عالمانه داریم و یهک  ،ما یک تعتبات عامیانه داریم .کنید مراجعه

از منبرها و  ،هاعوام الناس مطالبی را از کتاب ،انهتعتبات عامی .  داریمتعتبات دقی

تعتهبات  ،هابعضی وقت بر حسب عوام بودنشان. اند و پذیرحتنداز این و از آن شنیده

عالم  ،نه د،نه تعتبات عالمانه به این معنا که بر مبنای علم صحیح رأی دادن ،عالمانه

ولی محور کهار   ،چه بوده ،چه بوده ،بوده استحوزه  در ،درس خوانده است ،است

و حعسفه و  ونمحور کار حقها و اصولی .دنگوین میآن چیزی بوده است که اآ از ایر

 .ها قرآن نیستدر حوزه ایره منطقیین و ادبا و اخعقیین وعرحا و 

 ،ایهن حکهر عالمانهه اسهت ،نفی و یا اثبات کنند ،قرآن یمطالببه  عبنابراین اگر راج

چهون  ؛کنهداثبات می وعدی که ن ر نفی اما نه در آن بُ، عالم است. علم عداما نه در بُ

اصعً های ما قرآن است و از قرآن در حوزه ،کنداثبات می ودر آن بعدی که ن ر نفی 

خهواهیم در می .گهذاریممیکنهار ما این دوتا را با کماا احترام  ،این دو .خبری نیست

زبهان کتهاب  .حرعهًا )ص( اهللو سنت رسهوا ،اب بحث کنیم اصعًمحور کتعلم بر عد بُ

 تضادات دارد،تا چه رسد روایاتی که تناقضات و  ،آشکارتر است از زبان سنت قطعیه

 .قابل بحث نیستدیگر این 

ولهی  ،بحهث نهداریم ،از جسم آدم اوا خل  شهدحوا  سمج گونهچاینکه  ع بهراج

و بعدًا بین آدم و حوا دخترانی و پسرانی  ستیاین شکی ندر  ،طور اجماا خل  شدبه

مرحلهه اوا جهدا شهدن  ،ولیکن مرحله سهوم ،این هم که معلوم است ،به وجود آمدند

 ،مرحله دوم تولد دختران و پسران بعحتهل آدم و حهوا بودنهد ،بودجسم حوا از آدم 

 .در مرحله سوم بحث است ؟مرحله سوم را چه کنیم

                                                           

 .1نساء، آیه . 1
 .189اعراف، آیه . 2
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ن رشان این بوده است و ما هم این ن ر  (ض)راطبایی استاد بزرگوار ما ععمه طب

 و آنچنهانیگرچه بهر خهعف رأی عهوام  ،باالتر شده است یک مقداری ،را تبلور دادیم

ولهی اکه در مرحلهه  ،سنت استو اما مواح  کتاب  ،است اینچنینیرأی عوام  برخعف

بعهدًا حهرام  ،ج شهدبعد از اینکهه ازدوا .ازدواج بین خواهر و برادرها حرام نبوده است

 .الکبری ةشد الی یوم القیام

گفهت مهن می ،کهردیمصهحبت میختوصی با او  ،یکی از مراجعی که مرحوم شد

گفت  ؟را جام عً کگفتم  .تفسیر ععمه طباطبایی را قبوا دارم ولی بعضی جاها را نه

 ،ییهد شهمانهه و آره نگو ،ها وارد نیستیدگفتم آقا شما که در این بحث .از جمله اینجا

و نفهی  یآیا شما ممکن است در مسائل هندسهه سهاختمان ؟کنیداثبات می و نفیرا چ

شما  .شما هندسه نخواندی ؟کرد یالط هچ خیر،ن .حعن مهندس ال  کرد ؟اثبات کنید

این حکر شما یک حکر عوامی  ؟کنیداثبات میو که وارد نیستید چطور نفی  مسائلیدر 

خواهیهد یهک شختهی کهه غز شما پرورده شده است و میعنوان عالمانه در ماست به

گفهت بنهابراین  .کنید زند ردعمری در قرآن کار کرده است و بر مبنای قرآن حرف می

 .کنممن سکوت می ،بله

 حرزندانشان؟ترند یا آدم و حوا به هم نزدیکاز ن ر خلقت،  -

وقتهی  د.حرماییهها همین است که مهیاست. یکی از جواب اهاین یکی از جواب -

این حرزندان آدم و حوا  ؟حرماییدمی چهعرض شد یابن رسوا اهلل شما  )ع( باقرامام به

ها بعضهی :حضهرت حرمودنهد ؟در کهار بهود ایجنّیههحوریهه و با هم ازدواج کردند یا 

گوینهد در کار بود و اشکالشان و دلیلشان ایهن اسهت کهه می جنّیهو  هگویند حوریمی

پهدر و  صهلبخواهر و برادر کهه از یهک مجهرای  ،ر ازدواج شوداگر بین خواهر و براد

بهاقر امام حضهرت ؟پهس چهرا ،ندانقدر نزدیکبه هم اییک مجرای رحم مادر آمدند و 

تهر آیا حوایی که از جسم آدم منفتل شد به او نزدیهک ،حرمودند که باالتر از این )ع(

حههاال  .شههد تسههاک ؟صههلباسههت یهها خههواهری و بههرادری کههه از یههک رحههم و از یههک 

ههم  ،آقایهان مراجعهه کنیهد بهه سهوره مبارکهه نسهاء .خواستیم این بحث را بکنیمنمی

 .این یک اشتباه .المیزان استاد بزرگوار را و هم الفرقان را

 بوده است دیگر؟ نفس واحده -

 أَیُّهَا یا» در این آیه سوره مبارکه نساءحاال توجه بفرمایید.  .شوداین هم می ،بله -

 «النَّاسُ

 ]سؤاا[ -
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اآن برای احکار ما است که بعهدًا برایمهان آمهده اسهت.  آن یک مطلبی است که -

 الی یوم القیامة از زمان آدمالهیه مقدسه  تشریع حاال روی چون برند،بله، لذت نمی

منتها مهن  ،مشکل استاین  حهمیدن و گفتم شنیدن .خواهر و برادر نباید ازدواج کنند

آن روایتهی کهه  ،سه احتماا اسهت و سهه روایهت .کنمیدارم عرض م تیلعنوان تفبه

است و بعضی روایات دیگر که بحث  )ع( باقرقرآن است همین روایت امام صنواح  م

 .کنیممی

حرام  ؟است گویید حرام ذاتیمی ؟گوییدمی چهاز جمله حضرت حرمودند که شما 

ایهن خهواهر و  بهه حسهاب اینکهه ؟اگر حرام ذاتی است به چه حساب ؟چهذاتی یعنی 

تهر اسهت کهه حهوا بها بنابراین حرام ذاتی هستند. پس صلباز یک  ،برادر از یک رحم

  .چون از خود جسم آدم است ؛آدم ازدواج کند

 1«رُسُلِهِ مِنْ أَحَدٍ بَیْنَ نُفَرِّقُ ال» -

 در بعضی از احکام برابرند و در بعضی .کندکند؟ حرق میمینحرق  احکام یعنی -

و خواهم عرض کنم توجه کنیهد ی مطلب که میصلبآن مقدار  .دارنداختعف  احکام

 .عهرض کهردم ضهمنیعنوان نجا جای بح ش نبهود بههچون ایاین را مطالعه بفرمایید. 

ن این حهرام بهود ؟حرام بوده است چه زمانیاز  .حرام بوده است :گوینددوم اینکه می

شهما منهها کنیهد تمهام  ؟حهمید باید کسی چهاز را مادر و پسر  ،ازدواج خواهر و برادر

 ؟باید حهمید کسی چهاز  ،شرایع را ،تقلیدات را ،اجتهادات را ،تمام عقاید را ،احکار را

بعهد حهرام  ای،در یک حترهخدا در قرآن حرمود که اوا بین خواهر و برادر اگر  .از خدا

اتیهه ما یک محرمات ذاتیه داریهم و یهک واجبهات ذ ؟گوییدمی چهإلی یوم الدین  شد

چه کسی گفته است کهه ازدواج خهواهر و  .داریم و یک محرمات و واجبات ایر ذاتیه

  ؟ستابرادر از محرمات ذاتیه 

 ]سؤاا[ -

 النَّاسُ أَیُّهَا یا» .کنیممی صحبتبعدًا  ،آن حکر کنید روی ایدبای که از همین آیه -

خَلَقَكُمْ  الَّذي رَبَّكُمُ اتَّقُوا النَّاسُ یُّهَاأَ یا» :آیه اوا سوره نساء «خَلَقَكُمْ الَّذي رَبَّكُمُ اتَّقُوا

، آدم اسهت حق  همان« ةواحد نفسٍ»اینجا از جاهایی است که  ،آدم« واحِدَةٍ نَْفسٍ مِنْ

 وَ»نیسهت  «لَعَهجَ» «مِْنها خَلَ َ وَ»چرا؟  ،نیست «والدٍ کل والدٍ» ،نیست «زوجٍ کل زوجٍ»

طهور یعنهی ایهن ،ه آحرید از این نفس واحهده زنهش راو در حالی ک« زَوْجَها مِْنها خَلَ َ
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 ،هم در وجه تفتیل اوا .از آدم همه شما را خل  کردخداوند  ،نه ،نبود که آدم بزاید

 «زَوْجَها»گفت اگر اجماا می ،خواهد بگویدنمیرا اجماا  .و هم در وجه تفتیل دوم

حوا  ،دم منفتل شدندها از آچون خل  اجمالی این است که تمام انسان بگوید؟چرا 

ولی در اینجا چون  .اندآدم صلباند که در ها از ذریه آدماز آدم بالفعل و سایر انسان

هم تفتیل اوا را  ،گویدپس تفتیل اوا را دارد می ،حرمایدمی« خَلَ َ مِْنهَا زَوْجَهَا وَ»

ه شما را خداوند از یعنی هم« خَلَ َ مِْنهَا زَوْجَهَا وَ» ؟چطور ،هم تفتیل دوم ،گویدمی

 نشهویهن ههم مِه ،است نشویهن مِ ،نکه این مِ «منها»درحالی که آحرید  ،آدم اوا آحرید

حهوا  :جنسهیه اسهت ،حوا را از آدم جهدا کهرد :است نشویه .ن جنسیه استاست هم مِ

 .این تفتیل اوا .و اینجا جعل زوجیت بین آدم و حوا کرد .جنس آدم است

 أَیُّهَها یها» ؟اسهتچه کسی  «کم» ؟«خَلَقَكُمْ»مگر اوا نفرمود  ،راکندپ« بَثَّ مِْنهُمَا وَ»

گیهرد ، مها را ههم میگیهرد دیگهرمیرا  هاناسهمه « النَّاسُ أَیُّهَا یا» ،ست دیگرا «النَّاسُ

 الَّذي رَبَّكُمُ اتَّقُوا النَّاسُ أَیُّهَا یا»در قدم اوا  ،پس اوا مطلب این است الی یوم القیامة.

 وَ» .«خَلَه َ مِْنهَها زَوْجَهَها وَ» است، چهونخارج  «اهَوجَزَ»منتها  ،هاهمه انسان« كُمْخَلَقَ

سومی « نِسَاءً رِجَالًا كَ ِیرًا وَ»یعنی از آدم و حوا پراکند « بَثَّ مِْنهُمَا وَ خَلَ َ مِْنهَا زَوْجَهَا

در کهار بهود در  یاهیهچهون اگهر حوریهه و جنّ ؛جنّیهه است نه نه حوری ،در کار نیست

اگر یک داروسازی گفت این دارو را از این و آن  .این گزار  دروغ بود ،سوم تفتیل

 .در مقام گزار  استچون ؛ یعنی سومی دروغ است ،دیگر نگفت ،درست کردم

تَّةِ أَیَّهامٍ»: حرمایدکه می خداوند اگهر هفهت بهود  1«خَلَ َ السَّمَاوَاتِ وَ اْلهأَرْضَ حِهي سهِ

بْعَ خَلَه َ»یها  ،گهزار  خله  اسهت مقامچون در  ؛پنج هم بود دروغ بود ،دروغ بود  سهَ

تا بود اگر هشت ،محی  است وّوات در مقابل گزار  هفت جااین سبع سم 2«سَماواتٍ

 ،در مقام دو گزار  اسهت خداونهدهم، در اینجا  .تا هم بود دروغ بودشش ،دروغ بود

 .کههه از آدم و حههوا خداونههد حرزنههدانی درسههت کههرد ،گههزار  اوا خلهه  تفتههیلی اوا

 ،از کجها درآمدنهد؟ از میهان ایهن دوهها خل  تفتیلی دوم که کل انسان :گزار  دوم

حرزنهدان آدم  بعهد ،آدم و حهوا ،بعهد  حرزنهدان ،آدم و حوا ،نبودیعنی سومی در کار 

ای ود و جنّیههای در کار باگر حوریه ،آدم وحوا هستند ،وحوا که از آدم و حوا هستند

اءً بَثَّ مِْنهُمَا رِجَالًا كَ ِیهرًا وَ وَ»اینجا  ،در کار بود مطلهب،  ایهن اجمهاا .دروغ بهود« نِسهَ
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 اللَّههَ إِنَّ اْلأَرْحهامَ وَ بِههِ تَسائَلُونَ الَّذي اللَّهَ اتَّقُوا وَ» .معح ه بفرمایید ًابعد تفتیلش را

 . «رَقیبًا عَلَیْكُمْ كانَ

 زمانش چه زمانی بوده است؟« واحِدَةٍ نَْفسٍ مِنْ خَلَقَكُمْ» -

آدم همهه  صهلباسهت در  آنهییک خله   :عد داردگفتیم چند بُ «خلقکم»چون  -

 یایهن مرحلهه اوله .فعهلبالعنوان و در جسم آدم حهوا را بهه ذرّبه عنوان  ،ها راانسان

 ،ا راهههمرحلههه سههوم همههه انسههان ،دوم «مکُهه»مرحلههه دوم حههوا را از آدم آحریههد  .اسههت

کهه مرحلهه شهأنی  و تسلسهلی تناسهلیطور بهه ةحرزندان و نوه و نتیجه الی یوم القیام

 .است

 اجمالش را... ، مقامرا بخواهد بگوید این آیه در مقامش نیستاگر تفتیلش  -

 ،گویهددارد می «کهمخلق»چهون  ؛اسهت «مکُه»همان  «نِسَاءً رِجَالًا كَ ِیرًا وَ» ،نخیر -

 .«النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِی خَلَقَكُمْ مِنْ نَْفسٍ وَاحِدَةٍهَا یا أَیُّ» توجه کنید

 ؟...«زَوْجَها مِْنها  جَعَلَوَ»واو  -

چهون  ؛نیسهت «لَعَهجَ»نسهاء  آیهه در .اسهت « َلَخَ»در آیه نساء  .واو حالیه است -

ای که مورد بحث خودمان است که ایهن سهه آیهه حاال آیه .اخص از جعل است ،خل 

 تا26احتماا است که هر  26حدود  ،در سوره مبارکه اعراف .ین جهت خواندیمبرای ا

 بنهابر .احتماا ال  اسهت 26همین  ،ن بر این آیهیال  است و مبنای اعتراض مسیحی

رسهد  چه تا ،از ن ر ادبی ال  است ،که از ن ر لغوی ال  است ،احتماا ال  26این 

آدم و حوا وقتی که حرزنهدی متولهد  ،ها درست خواهد بود که بلهحرف آن ،به معنوی

شهمارم برایتهان طهور مهیمهن همهین. و..ها شهریک از بهرای خهدا قهرار دادنهد این ،شد

 .معح ه بفرمایید

  .مراد از نفس واحده حق  آدم باشد« قَكُمْ مِنْ نَْفسٍ وَاحِدَةٍخَلَ يهُوَ الَّذِ» -1

 « َلَهخَ» .م از خله  اسهتعهن جعهل اچهو ,باشد « َلَخَ» لَعَمراد از جَ« لَعَجَ وَ» -2

 . را که حوا بوده است خل  کرده باشد «هاوجَزَ»یعنی خداوند از جسم آدم 

بایهد  «ةواحهد نفهسٍ»چون اگهر ضهمیر برگهردد بهه  ,این لتسکن باشد «لیسکن» -3

  .لتسکن باشد

بایهد  تغشهتها «ةواحهد نفهسٍ»اگر تغشاها این ضمیر برگهردد بهه « حَلَمَّا تَغَشَّاهَا» -4

 . باشد
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حقه  شهخص آدم و  «واعَهدَ»« مَلَْت حَمْلًا خَفِیفًا حَمَرَّْت بِهِ حَلَمَّا أَْثقَلَْت دَعَهوَاح» -5

را مشهرک مبنهای پهنجم اسهت کهه آدم و حهوا احتمهاا و این هم  ،شخص حوا باشند

  کند.می

الِحًا لَنَكُهونَنَّ»همان دو شخص باشهند  «رَبَّهُما» -6 اكِرِینَلهِِنْ آتَیتَنَها صهَ «  مِهنَ الشهَّ

 .دو نفرند هااست، اینجمع  لنکوننَّ

 ]سؤاا[ -

 .گیهرد ههم جمهعههم دو را می متکلم وحده،چون گیرد؛ را میهر دو  «تیناآ»نه  -

یها تها بیشهتر 27 تها یها26حاال ما کهاری نهداریم « احَلَمَّا آتَاهُمَ« »لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِینَ»

اسهت یها دلیهل ایهن دلیهل بهر خعحهش  .شخص آدم و حوا باشهند« مَاحَلَمَّا آتَاهُ»کمتر. 

رَكَاءَ»آدم و حهوا باشهند  شهخصِ همان« جَعَلَا» تعیّنی؟ کهه  ایهروایهت اسهعمی« لَههُ شهُ

ها شیطان گویند اینمی ،کنندنقل میاألمریکن ها در کتاب جمیعة المرسلین مسیحی

و بنهابراین  اسم نهادیم ثمان را عبدالحارما حرزند :را شریک خدا قرار دادند و گفتند

  .شیطان حرزند ما را نکشت

رِكُونَیُحَتَعَهالَ  اللَّههُ عَمَّها » باشنداوا  یهمان شخص آدم و حوا« حِیمَا آتَاهُمَا» « شهْ

مسهتقبل اسهت « ْشرِكُونَیُ» :دوم. حوا باشند که دوتا هستند همان آدم و ،این جمع

ههم  ،هست اشکاادو باز همین « ْشرِكُونَیُأَ» .هستد نکه آدم و حوا ماضیآو حاا 

یًِْا یَْخلُه ُ ال مها»و هم استقباا جمع  تَطیعُونَ ال وَ*  یُْخلَقُهونَ هُهمْ وَ شهَ  1«لَهُهمْ یَسهْ

 .باشد «لهما» باید ،باشند ی اواآدم و حوا «مهُ»

 ]سؤاا[ -

بهدین و و عا نما در مخلوقی .خال  است ،ن حاعل استمَ کیست؟ «نمَ»این  رآخ -

تَطیعُونَ ال وَ» .کنیممشرکین داریم بحث می  «ههم»سهت؟ اچهه کسهی  «مهُه»« لَهُهمْ یَسهْ

لَها »خهود  ،مسهتقبل اسهت« یَسْتَطیعُونَلَا »اوالً  .کسانی که شرک برای خدا قائل شدند

 هستند، خود معبودین« یَسْتَطیعُونَلَا »کاری نداریم که این  ،مستقبل است« یَسْتَطیعُونَ

هُمْ لَ»معبودین آینده هستند « یَسْتَطیعُونَلَا » کنیم.خواهیم از معبودین استدالا یما نم

ت نیهه اسهت یها جمهع  ، شهخص دو نفهری آدم و حهوا،آدم و حوا ؟چیست «مهُ»« نَْترًا

خود تدعوا جمع  ،جمع است «تَدْعُوهُمْ»« تَدْعُوهُمْ إِنْ وَ*  یَْنتُرُونَ أَْنفُسَهُمْ ال وَ» است.

ضههمیر  معبههودین اسههت و «مهُهه»کههه « إِنْ تَههدْعُوهُمْ وَ» . تههدعون بههوده اسههت دیگههراسههت
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چهه کسهی  «مکُه»« یَتَّبِعُهوكُمْ ال اْلهُهد  إِلَه  تَدْعُوهُمْ إِنْ وَ» است. عابدین برای «تدعوا»

 ،مضارع است «تَّبِعُوكُمْیَلَا »اینجا  ،دو نفر اوا که ماضی بودند ،آدم و حوا «کم»ست؟ ا

واءٌ»اسهت  «کهم»اینجها  ، دراست «ماکُ»ت نیه  صن ،اندحوا ت نیه آدم و بهاز « عَلَهیْكُمْ سهَ

طهور اسهتمرار همهین یهت. ایهن اسهتقباا و جمعهم استقباا است« دَعَوْتُمُوهُمْ أَ» «کم»

« أَدَعَوْتُمُهوهُمْ» د.باید باش« کُما»که دو نفر هستید شما آدم و حوا « عَلَیْكُمْسَوَاءٌ » دارد.

أَمْ »جمع است « دَعَوْتُمُوهُمْ»ثانیًا  ،گذشته نیست اوالً برای ،آینده است برای ین دعوتا

امِتُونَ»باز جمع اسهت « أَْنتُمْ إِنَّ الَّهذِینَ تَهدْعُونَ مِهنْ دُونِ اللَّههِ عِبَهاد  » .جمهع اسهت« صهَ

جمهع  «حهادعوا» «وهُمْحَهادْعُ» .جمهع اسهت «کُمها»، نفرمهود ام هالکم 1«حَادْعُوهُمْ أَمْ َالُكُمْ

ادِقِینَ»جمع اسهت « إِنْ كُْنتُمْ»جمع است « سْتَجِیبُوا لَكُمْیَحَْل» .است  أَ» .جمهع اسهت« صهَ

 آذان  لَهُهمْ أَمْ بِهها یُبْتِرُونَ أَعْیُن  لَهُمْ أَمْ بِها یَبْطِشُونَ أَیْدٍ لَهُمْ أَمْ بِها یَمْشُونَ أَرْجُلٌ لَهُمْ

« ثُهمَّ كِیهدُونِ» .جمع اسهت «کُم» ،جمع است «واادعُ» 2«شُرَكاءَكُمْ ادْعُوا لِقُ بِها یَسْمَعُونَ

تمهام از ن هر  را بیاورنهد کههاحتمهاا  27یها  26 .جمع اسهت« حَلَا تُْن ِرُونِ»جمع است 

 ت.این مضارع اس ،اندآنها ماضی ،این جمع است ،اندآنها ت نیهاست. لغوی ال  

 ؟استهم جمع  شرکاءخود  -

... حقه  رانکه آنها شیطان آشرکاء جمع است و حاا  .کردم را عرضشرکاء  بله، -

 «.خَلَقَكُمْ يهُوَ الَّذِ»: مرحله سوم ،این مرحله دوم

 هم باید مَن ال یخل  بشود.« یَْخلُ ُ ال ما»با آن احتمالی که حرمودید،  -

 .هستندالعقوا یچون ایر ذو حرموده، «ما» -

آدم شرک کرده، دیگر گهزار  آن شهرک آدم تها دهد که احتماا میاگر بگوییم  -

 اینجا است.

  تا کجا؟ -

 «آتاهُما حیما شُرَكاءَ لَهُ جَعَع» -

 این یکی از احتماالت است. -

 ]...[« یُْشرِكُونَ عَمَّا اللَّهُ حَتَعالَ »گوید: میبعد  -

 . در اینجا سه احتماا است دیگر .کنیمما عرض می این احتمالی است که -

 ]سؤاا[ -
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در ایههن  ،رودمههیکنههار از شههخص آدم و حههوا  «لیسههکن»صههورتی کههه از  در ،نههه -

 يهُهوَ الَّهذِ» .ما همین است هایحرف ، یکی ازگوییم دیگرما همین را می ،بلهصورت 

 ؛نهه ؟گویهداوا را می انتسهااآیها ایهن « جَعَلَ مِْنهَا زَوْجَهَها خَلَقَكُمْ مِنْ نَْفسٍ وَاحِدَةٍ وَ

دوم  انتسااگوییم هم می ؟گویددوم را حق  می انتسااآیا  «.وْجَهَاجَعَلَ مِْنهَا زَ»چون 

 توالهد شهد.بعد  ،حوا را از آدم :اا دومسانت .گویدمی را اا کلیسگوید و هم انترا می

 ،حرزنهدانیکننهد و با هم ازدواج میخ با مرد است نهر زنی که مسا ،بعدی هایااسانت

 .بسم اهلل

دلیهل  ،حقه  آدم اسهت «ةواحهد نفهسٍ»اهیهد بگوییهد کهه خومیشما اما  «لَعَجَ وَ»

 .دیهدلیهل ندار ،حق  خله  حهوا از آدم اسهت ،این جعل «جَعَلَ مِْنهَا زَوْجَهَا وَ» ،دیندار

در هها از نسهل آدم و حهوا و خل  تمهام زن عد،در یک بُ اعم است از خل  حوا از آدم

 .عد دیگرو از ذریه آدم در بُعد یک بُ

اینجها بهه  «لیسکن»داشته باشیم کاحی است را ها ما یکی از این ،لیسکن «لیسکن»

ضمیر مذکر گویید شما می حاا آنکه مذکر آورده است و ضمیر« لیسکن»چه مراعاتی 

هُهوَ الَّهذِی خَلَقَكُهمْ مِهنْ نَْفهسٍ »قهبعً حرمهود  و حاا اینکهه «ةواحد نفسٍ»گردد به برمی

بهه  ؟گهرددبه چهه برمهی ،نث استؤاین ضمیر منها م .دفرمونمنه « جَعَلَ مِْنهَا وَاحِدَةٍ وَ

ایهن پهس  ،«لتسهکن»خهوب  ،«لیسهکن» شهد؟« هُ« »هها» چهرا ایهن بعهد ،«ةواحهد نفسٍ»

گوییم می است.ا  ال  قرآن عربیبگوییم دلیل ادبی قوی است مگر اینکه  «لیسکن»

و  لغهوی عهدحتهاحت و بعاهت اسهت در بُ قلههقرآن در باالترین  خودت ال  هستی.

هُوَ الَّذِی خَلَقَكُمْ مِنْ »گوییم اگر ما می .پس از این جا قطع شد «لیسکن» .ایرهادبی و 

کهل » ، یعنهیشهودمطلهب قطهع می «لیسکن»اینجا  ،همان آدم اوا باشد« نَْفسٍ وَاحِدَةٍ

که چنان-وضع عادیشان این است که « نساننوع اال بنین مِ ینکل زوج ،زوجةٍ و زوجٍ

 ،کننهد و توسهلمادامی که بچه متولد نشده است به خدا توجه می -دمعرض کراینجا 

 ،مراقبهت کهردیم ،من خوب بودم ،طبیب خوب بودنه، گویند می ،وقتی بچه متولد شد

ایهن احتمهاا کهه  بنهابر ،حالهت اسهتخدام دارد «لیسهکن»ایهن  یم.چه کردیم چهه کهرد

 رجهلٍ رجهلٍ کل رجهلٍ بلکه به ،«ةواحد نفسٍ»گردد به شخص ضمیر برنمی «لیسکن»

ههی  معنها  «لیسهکن» و إال «امهرأةٍ امهرأةٍ لیسکن الیها الی امهرأةٍ رجلٍ رجلٍ کل رجلٍ»

 .بشود« لتسکن»باید  ،ندارد

 ؟جمع است یا مفرد «لیسکن»خود  -

 .مفرد است دیگر -
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 به اعتبار اسم عقبش.گردد به آدم مفرد برمی -

 «ههو الهذی» اوا حرمهود . بهرای اینکههشود در اینجهالف  می است. عجب حرحی -

شهود لف  می در اینجا ،در صورتی که لف  نشوداعتبار این به  .شما آیه را توجه کنید

 وَ» دیگهر.نهث اسهت ؤم ؟نهث نیسهتؤنفهس مگهر م« هُوَ الَّذِی خَلَقَكُمْ مِنْ نَْفسٍ وَاحِدَةٍ»

 زَوْجَهها»ه بهرای اینکه ،این درست اسهت ؟گرددبرمی «نفسٍ»ضمیر منها به  «جَعَلَ مِْنهَا

چهون  ؛باشهد« لتسهکن»بایهد  ، پهس«ةواحهد نفهسٍلیسکن »لیسکن چه کسی؟  «لِیَسْكُنَ

وانگهی آن تفننی  .نث برگرددؤنه ضمیر مذکر به م ،نث برگرددؤنث باید به مؤضمیر م

 ،«لیسهکن»مهذکر اسهت  «ةواحهد نفهسٍ»کهه این عتبهارشود کهه بهه احیانًا خیاا میاکه 

یت صهوتایهن از ن ،اشتباه نشودموجب است که درست جایی گوییم این اعتبار در می

 .کندگیج می طرف راو  ذو وجهینیعنی  شود.از ظهور خارج میشود و خارج می

ههر  «واحِهدَةٍ نَْفهسٍ مِهنْ خَلَقَكُمْ»که یا  گوییمما از اوا می «إِلَیْها لِیَسْكُنَ»پس اوا 

، دیهروز معح ه کنیهدشما ست؟ طور نی، مگر اینانسانی از یک انسان خل  شده است

 مِْنها جَعَلَ وَ»خل  شدند که پدر است  انسانها از یک هر حردی از انسانعرض کردم. 

ایهن  ،را از یک مرد آحریده اسهت یخداوند هر انسان ،نه ،نه حق  آن مرد بزاید «زَوْجَها

اینکهه نهه  ،هر انسانی را از یک مرد آحریده اسهت ،زن باشد چه باشد ،انسان مرد باشد

 یاز او ،در حهالی کهه قهرار داد از او زوجهش را «زَوْجَهها مِْنهها جَعَلَ وَ» ،مرد بزایدآن 

نسهبت بهه  یاز او ،یعنی زن جهنس مهرد اسهت ،جنسی است ازِ ،هانسبت به کل انسان

هم بدن حوا از بدن آدم انتشار پیدا کرد و  ،ی استوجنسی است و هم نش ازِ هم ،حوا

ما  ؟حق  آدم است «ةواحد نفسٍ»گویید که این شما از کجا می .اوهم مجانس است با 

ولههی در اینجهها شههما از کجهها  ،هههایش حقهه  آدم بههودبعضههی آیههات دیگههر را خوانههدیم،

 .اوالً ؟حق  حضرت آدم است «نفسٍ واحدة»گویید می

 ،کندحالت عام پیدا می «لیسکن»بعد از  ،حق  آدم بود «ةواحد نفسٍ»ثانیًا اگر هم 

حَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَْت حَمْلًا خَفِیفًا حَمَهرَّْت بِههِ حَلَمَّها » «لیسکن کل زوج الی زوجه»ی یعن

-عد تفتیل بیهان مهیها در بُانسان از انسااو ماده  نر، دوتا دوتا ،هاتمام این« أَْثقَلَْت

 ؟حرزنهدان آدم خداپرسهت بودنهده مگهر همهیعنهی  ،حتی در بعد تفتیل اوا هم ،کند

مها  ؟این واقعًا خداپرست بهود ،قابیل که برادر  را کشت ؟ابیل خیلی خداپرست بودق

 لَِِنْ رَبَّهُما اللَّهَ دَعَوَا أَْثقَلَْت حَلَمَّا». دانیم که خداپرست بود یا اینکه خداپرست نبودنمی
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رَكاءَ لَههُ عجَعَه صهالِحًا آتاهُمها حَلَمَّا*  الشَّاكِرینَ مِنَ لَنَكُونَنَّ صالِحًا آتَیْتَنا روایهت  1«شهُ

رِكُونَیَحِیمَا آتَاهُمَا حَتَعَالَ  اللَّهُ عَمَّا » .شریک  واحد است گویدمی مسهتقبل اسهت و « شهْ

  .الی آخر .شودمی «اکَشرَأ»ش تّن ،جمع است

منتها این زحمهت  ،از آن درآوردند ای که آقایان زحمت کشیدنداین مربوط به آیه

برای اینکه بیشتر در آیه دقت کردیم و  بود؛زحمت ما رحمت  آنها به ما زحمت داد و

چسبد می)ع(  آدم و حوابه  رتی این وصله و نسبت اشراک باهللحکر کردیم که در صو

 طهرفگوییم در قرآن ال  نیسهت و ما می .ال  را در قرآن ما قائل بشویم 27 ،26که 

اگهر ههم آیهه متشهابه ... و چه از ن ر چه ،از ن ر ادبی ،شما از ن ر لغوی د.کنال  می

آیهات  ،مها آیهات مجمهل کهه نهه ؟کنیمکهار مهیچهه ،متشابه بهودبود، آیه مجمل  ،بود

خهاص کهه  عام و آیهات بوجههٍ آیات بوجهٍ .کنیممتشابهات را ارجاع به محکمات می

دانهد و آیهاتی کهه رسهوا را معتهوم می ارسهو ،را بعد از هبوط الهی االرض آدم )ع(

تر از اسعم و تر از عدالت و پایینشما دارید پایین ،باالتر است از عدالت یعنی ،داندمی

بلکهه  ،بنابراین مرحله دوم این اسهت اوالً ثانیهًا ثال هًا .کنیدتر از حس  مشرک میپایین

شویم بهه بحهث منتقل می ،شد بحث آدم ختم .همان مرحله اولی برای ما کاحی است

 )ع(. نوح

. او اصهعً برای مسیحی که مورد قبوا نیست ،د قبوا استبرای ما موراین  ]...[ -

 قبوا ندارد.

گوینهد اینجها مهی .خواهند بکننداستدالا می ،بر مبنای استدالا ال  نمسیحیا -

-مهی .پس حرف ما درست اسهت ،نث استؤم ،ضمیر مذکر است و مراد از مذکر چون

 کسهی کهه باشهد، تألید ههریک کتابی  حرض کنید هستید! ثنؤخودتان م ،خیرگوییم 

پس معنای  ،گویید چون این لف  عربی در اینجا ال  استشما می ،عربی نوشته است

لف  عربی در کتاب عربی اگر اثبهات کنیهد کهه  خیر،گوییم نمی .کنیمال  استفاده می

اما کتهابی کهه از  .آن یک مطلبی است، هر کسی نوشته است ال  کرده که ال  است

له  ااوا خواهیهد ایهن کتهاب را شما می ،د که صحیح استدارن وان ر ادبی همه قب

-چون استداللی که مها مهی ؛شودنمی ،بعد یک الطی روی آن ال  قرار بدهید ،کنید

خیهر بیخهود  ،که حعنی چنین گفت داستدالا کنی بخواهید یک عبارتشما به ... کنیم

اللهت بهر عبهارتش د ؟ در صهورتی کههخیر بیخود گفتگویید میدر چه صورتی  ،گفت
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ولی شما بخواهیهد  ،اما اگر داللت بر یک معنای درستی بکند ،یک معنای الطی بکند

 ؟ایهن اله  را چهه کسهی کهرده اسهت ،ال  بکنید تا ال  بشود ادبیعبارت را از ن ر 

 است.کرده را کسی که این ال  

 «لیههاإلیسهکن »گهوییم شهما از ایهن مهی ،چههو یهودی و مسیحی  کاری نداریمما 

پهس مطلهب  .شهودمی «لتسهکن»ایهن  ،نخیهر ؟اهید استفاده کنید همین آدم اواخومی

 .رحت و این قابل قبوا اصعً نیستطور کلی کنار به

ْلبِ وَ  * خُلِ َ مِنْ مَاءٍ دَاحِ ٍ* حَْلیَْن ُرِ اْلإِْنسَانُ مِمَّ خُلِ َ »]...[  - یَْخرُجُ مِنْ بَیْنِ التهل

 جَعَهلَ وَ»ان های نهوعی « واحِهدَةٍ نَْفهسٍ مِنْ خَلَقَكُمْ الَّذي وَهُ»که  بگویداینجا  1«التَّرَائِبِ

 مذکر نوعی.« زَوْجَها مِْنها

 سنخی، از اوا تا آخر بله. -

 را زن بگیریم. « نفسٍ واحدة»را شوهر بگیریم و آن این زوج  -

  ؟زن است یا مرد ،هاانسانکل مبدأ انتشار  .آیدمیال  در ،شودنمی -

 مبدأ باشد.]...[  -

خهارج  «ةواحهد نفسٍ»حق   ،حق  آدم اوا« کُم»همه است.  «کم» «خلقکم»نشد  -

طهور . ایهنخارج است پس حوا هم داخل اسهت «ةواحد نفسٍ»حق   «کم»وقتی  .است

خهود  دلیهل نداشهتیماگر  ،گیردها را میتمام انسان «کم»این  «خلقکم» .شود دیگرمی

 هسهتیم، ئما منتشه ،که منشأ است «ةواحد نفسٍ»ولی گرحت. را هم می «ةواحد نفسٍ»

اوالً بنهابراین  .گیهردمی ههم حهوا را ،گیهردرا می «ةواحد نفسٍ»ین از نفس ِتمام منتش

 «زوجهان»گوینهد گوینهد بیخهود میکهه می هاین زوجه ،یعنی جفت لغت عربیزوج در 

 ،ایهن اوالً ،اصهعً زوج یعنهی جفهت ،یک زوج زن اسهت ،یک زوج مرد است ،زوج زوج

 «ةواحهد نفسٍ»و  «زوجها ةواحد من نفسٍ»یعنی  «زَوْجَها مِْنها جَعَلَ وَ» در اینجا ثانیًا

یهک جعهل جنسهی اسهت و یهک جعهل  ،از آن مبدأ جعهل شهده اسهت ،باید مبدأ باشد

 .ی استئانتشا

تمهام  ()رضگلپایگهانی  یع مالاهللحردا تعطیل است و به امر حضرت آیهت ظاهرًا

صحبت خراب کردن سهن  و  ،را خراب کردند یربسجد بادارند که م عالم اسعم عزا

و ما هم  .کل مسلمین جهان علیهمعارضه صریح است  نبلکه ای ،ها نیستکلوخ و این
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روز  و .و حردا ههم درس اصهلی تعطیهل اسهت و ههم درس حرعهی ،عزادار خواهیم بود

  .کنیماهلل ما تفسیر قرآن را شروع میءانشا ،شنبهپنج

لعه بفرمایید، دومین پیغمبری که مورد بحهث اسهت، جنهاب نهوح راجع به نوح مطا

  کنیم.است. راجع به حرزندان آدم هم هست، ولی ما راجع به انبیاء بحث می

نَها لِمَها عَ ِهیمِ وَ وَحقْقآنِ اْلقُهرْإِیمَانِ وَ مَعَهارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنقبْرْتُحِبُّهُ وَ تَ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»


