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 مدت زمان خلقت آسمان ها و زمین 

 
 

 

 

 

 

 بحثی در واژه یوم در قرآن
 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 اداماه هام گذشاهه ساا  یمقادار و گذشاهه ساا  دو که یموضوع بحث نیاول در

 و هیادیتوح مقدساات اتیاآ محاور بر شنگوناگو ادابع در بود دیتوح بحث که داشت

 کاه روزیاد .شودینم تکرار و شد ییهاصحبت زمان به راجع یمناسبات به ،هیعقل ادله

 زماان اصاواً .دارد اداماه اشاارات نیاا از هام یمقادار کاه بود یاشارات میکرد عرض

 اشاههد زماان چاه یعنای یزماان ریاغ موجاود اماا است، مالزم یزمان موجود به نسبت

 یبارا زماان مبادأ کاهیوقه سات یک یبرا زمان که میبفهم تا ستیچ زمان أمبد باشد،

 و بحاث کیا نیاا چاه  یعنی خدا بودن یزمان پس ،است محا  یتعال و سبحانه حق

 دربااره کاه یسؤال دو ای که یاشکال دو نیا تا هست نهیزم نیا در هم گرید یهابحث

 یبارا از کاه یمثاال. میکن صحبت یمقدار ما ،ستا «امیا اربعة» و «امیا سهة» و «ومی»

 مثاا  اصاواً. کنادذهان  به بیتقر که میبزن میتوانیم یزمان موجود و ازمان موجود

 قارآن در یمقدساات اتیاآ کاهنیا اسات، ذهان باه بیاتقر یبارا مثا  ست،ین دیجد که

 خداوناد کاه ستین معنا نیا به 1«رُونَیَهَذَكَّ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ اْلأَمْثا َ اللَّهُ یَْضرِبُ وَ» فیشر

 انیاب را یقهایحق. ریانخحقیقهای را اابات کناد،  خواهدیم آوردن مثا  زدن، مثل با

                                                           

 .25. ابراهیم، آیه 1



2 

 

 مثاا  قات،یحق نیا فهم و افتیدر یبرا از ندارند ییرسا همگان چون ولکن ،کندیم

 .کند کمک مثا  که آوردیم

 گفات شاودیم است، لومهریک 140 تهران تا قم از مثالً ،یماوریب دیبا مثا  هم نجایا

 135 دارد  مهار باه یارتباا  چاه گرم است  گرم پنج و لومهریک 135 تهران تا قم از که

 و مکان و زمان و مهر  مهر با دارد کارچه حرارت است  حرارت درجه پنج و لومهریک

 شاودیم کارد  یقاا  را هاایماد شاودیم ایآ اما ،است یماد همه... و حرارت و وزن

 ندارناد، تناساب هم با که یگرید اناتیجر با را یماد اناتیجر از یبعض کرد مهیضم

 حدوث دو هر دارند، حرکت دو هر هسهند، یزمان دو هر هسهند، یماد دو هر کهنیا با

 هازار کاه دیاکن ضفر مثالً ما حوض .کرد یقا  شودینم اما دارند، ریغت دو هر دارند،

 ندارد، حاضر ارتباط ندارد، یارتبا  مهر با هریل مهر، پنج و آب هریل هزار دارد، آب هریل

 هازار باه نه حرارت درجه پنج حرارت، درجه پنج که دیکن فرض و دارد آب هریل هزار

 .ندارد آب هریل هزار یبرا یفرق نبودش و بود کند،یم کم نه کندیم اضافه هریل

 مبادأ او یبارا کاه اسات محا  و ندارد وجود هرگز آن در زمان مبدأ که یموجود

 قبال ساا  اردیلیم کی و بعد سا  اردیلیم کی خداوند. ستین یزمان پس باشد، زمان

 بار حااکم است، زمان در نه ست،ین یزمان خدا چون شود،یم کم نه و ادیز نه عمرش

 و اسات کارده خلاق خاودش را هایزمان و زمان است، کرده خلق خودش ،است زمان

 1.«ءٌشاَ  مَعَاهُ یَكُانْ لَامْ وَ اللَّاهُ كَاانَ» کند خلق عالم در را یکائن خداوند نکهیا از قبل

 در ناه باود خادا «ءٌشَ  مَعَهُ یَكُنْ لَمْ وَ اللَّهُ كَانَ» فرمودند. فالسفه آنچه برخالفالبهه 

 بعاد نداشات، زماان و مخلوقات گرید اتیخصوص نه و محدود نه مکان، در نه زمان،

 مخلاو  ضامنً و موجاودات باا یمواز زمان و ردک خلق را موجودات خداوند که هم

 خداوناد بار یزمان متصر نه و شد زمان در نه و شد زمان بر نه خداوند هسهند، خالق

 .است حاکم مهعا 

 و هیااول همااد از عاالم، مواد تمام که یاهیضرور اتیخصوص ست یچ زمان محور

 در ماا کاه دارد یاهیضرور اتیخصوص کی دارد، است ماده چه هر و گرید یهاماده

. میکارد بحاث را مهنی و یرکن تیخصوص چهار حوار بین االهیین و المادیین کهاب

 یامااده هار یبارا از ساتا منهاا اباد که او  تیخصوص دارند، درجات هانیا منهها

 مطلاق بقاو ٍ مااده، ماده ریغ و ماده نیب فر  چه  یعنی ترکب بدون ماده ،است ترکب
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 و محساوس گااه مااده نیاا ،یمااد یروین رد،یگیم هم را روین هماد .میکنیم عرضرا 

 نیاروی هم روح که یماد یروین و ماده. ستین محسوس و ملموس گاه است، ملموس

 یگاام نیآخار و دارد وجود در که را یگام نیاول ماده .نیست مجرد روح است، یماد

 عباارت اسات، نباوده هم او  کهچنان هست، تصور آن در صرف عدم بعد دارد، که را

 چاه هار ایا یهندسا حاداقل ایا کیازیف حاداقلترکاب هرچاه هسات.  ترکب، از است

 را نیاا اجازاء، ةاالاا ایا نیجزئ ای. ستین برود، ترنییپا آن از اگر که یحداقل. حداقل

 .میکرد بحث مفصل آنجا حوار، کهاب به دیکن رجوع

 اسات، مطلاب اصل رد تردد حساب به کنمیم دیترد که اجزاء االاة ای نیجزئ نیا

 مااده ترکب مرز نیآخر و است ماده ترکب مرز نیاول که اجزاء االاة ای نیجزئ نیا اگر

 نیمالعاالرب قادرت چاون رد،یاگینم تعلاق کاه یبشر قدرت آنجا. کردن تکه تکه در

 جادیا مرکبً که کرد جادیا مرز نیاول در را ماده نیا که نیمالعالرب قدرت است، ازم

 ازمندین هم اگر ،ستین موجد به ازمندین مجرد چون د،کن جادیا مجردًا شودینم و کرد

 مجارد هام مااده شاود،ینم مااده مجارد دارد، تنااق  مااده باا مجرد باشد، موجد به

 روح کاه دیافرمایم)مالصادرا  در اسافار  یرازیشا میحکا آنچاه بارخالف .شودینم

جسمانیة الحدوث قبو  است  است. تناق  ء.بقاة الیروحان و است الحدوث ةیجسمان

 اُامَّ»کنیم، ولای مجباوریم بگاوییم. باه آیاه اساهدا  نمای 1«آخَرَ خَْلقً أَْنشَْأناهُ اُمَّ»که 

 اُامَّ» ،یجسام نظار از شاد لیاتکم نیجنا شاد، لیاتکم بادن یوقه «آخَرَ خَْلقً أَْنشَْأناهُ

 همااد بادن، نیاا مااده خاود از بادن، نیاا خاود از یعنای نیسات.« أنشأنا له» ،«أَْنشَْأناهُ

که  «آخَرَ خَْلقً» است، محسوسه ریغ و است ملموسه ریغ و است هیمرئ ریغ که یاقهیرق

 یعنای روحانیاة البقااء.: دیاگویم بعاد. الحدوث ةیجسمان نیاروح از آن درست شد. 

 که ماده از ییروین نیا ،ماده ازیی است روین روح و است جسم نیا کهیوقه یعنی چه 

 خواهاد یناامرئ شاود پخاش اگار ماده و شد خواهد یمرئ بشود جمع اگر ،ستا یماد

ماادی از  موجاود نیاا ای شود، یماد ریغ یماد موجود نیا که دارد امکان چطور. شد

 کنادتحو  پیدا می که ستین او نشد، او نیا پس. شود درست بین برود و چیز دیگری

 .است نیضینق اجهماع و است محا  بشود،  ینق به لیتبد بخواهد نیهم ،رینخ ای

 نیاولا. میکنیما میادار اشااره و اسات باوده انیاجر نیاا در مفصال قبالً ما بحث

 آن اسات، یماد ای است ماده کالً که خلقت جهان تیموجو ای ماده تیموجود همرحل
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 وَ» کاه هاود ساوره هفاهم هیاآ در کندیم «ماء» ریتعب فیشر قرآن که وجود مرز نیاول

 یکاار آن یرو هناوز طه،یبس اریبس اریبس هماد از است عبارت «اْلماءِ لَىعَ عَرْشُهُ كانَ

 مرحله که هااتم یحه و عنصرها و هامولکو  که االثً نه ً،یاان نه اواً، نه است، نشده

 یحها هاا،اتم اجازاء یحها هاا،اتم یحها فهماد.می علام آنچاه حساب بار اسات یاول

 اسات توانساهه تاازه بشار کاه را هاانیا هاا،نوترون ،هاهرونیزوپ ها،پروتون ها،الکهرون

 م،یریبگ ماده از را ترکب اگر است، ترکب دارد آنچه ط،یبس ماده کی نیا ،چیه. بفهمد

 صرف است. عدم پس ،میگرفه ماده از را ماده

 چاون ترکاب، دنبالاه در .ترکاب از اسات عباارت مااده یوجود مرز نیاول نیبنابرا

 مان یلیتفصا بحاث کاردم عارض البهاه .باشاد دیابا ریتغ حا  در ست،ین مطلق کما 

 مااده یوجاود مارز نیاولا. شاود روشان آنجاا مطلاب که کنمیم اشاره دارم کنمینم

 فَفِارووا  *تَاذَكَّرُونَ لَعَلَّكُامْ زَوْجَایْنِ خَلَْقنا ءٍشَ ْ كُلِّ مِنْ وَ» که امّ ترکبٌ از است عبارت

 خاالق، ااباات در اسات قارآن اتیاآ نیتارمهم از 1«مُباینٌ نَاذیرٌ مِْناهُ لَكُامْ إِنِّ  اللَّهِ إِلَى

 خاالق وجود اابات در او  درجه ،قرآن اتیآ نیترمهم .اندنفرموده توجه هم نیمفسر

. هسات بحاث نیاا هم حوار در و دیکن مراجعه اتیذار به .است مخلو  عالم نکهیا و

 یکون ازمه است، ماده یلقخِ ازمه است، ماده یذات هازم که ماده وجود او  مرحله

 .است ترکب ست،ین اصالً ماده آن بدون است، ماده

 :ریاتغ جاهینه چهاارم مرحلاه ر،یّاتغ :حرکت جهینه سوم مرحله حرکت، دوم مرحله

 اسات، مرکاب یاولا مرحلاه ،او . چهاارم مرحله در است ماده هازم زمان پس .زمان

 کاه -مینادار یکاار اشیروناب به- یدرون حرکت نیا است، حرکت یدارا مرکب نیا

 بشار دارند، یدرون حرکت هاپروتون خود دارند، یدرون حرکت هاالکهرون خود یحه

 دور باه الکهارون که بفهمد را دوم عدبُ یدرون حرکت علم، یترق با است توانسهه فقط

و  میدانینما ماا دارد، پروتاون خاود دارد، یدرونا حرکات الکهارون خاود اما پروتون،

 اصال چ،یها کاه را مااده ترکاب اصل کهنیا کما چ،یه که حرکت اصل آن .میفهمینم

 علام ماا اگار .اسات مطلقاه قادرت با یمساو مطلق علم چون چ،یه که را ماده وجود

بکنایم و خاالق  میتوانیم ماده جادیا پس صددرصد ست،یچ ماده که میکن دایپ مطلق

 و حهای خداوناد از ریاغ کسچیهابارای  و اسات نیمالعالرب به منحصر نیا و بشویم

 .ستین هم اءیانب یبرا
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 در زماان که است نیا زمان به راجع بحث یاوا هنقط نیا در مطلب جمعسر پس

 ناه مااده ریاغ اسات، مااده یبرا همه چهارم ،سوم دوم، او ، صف است، چهارم صف

 زماان ریاتغ جاهینه در ناه دارد، ریاتغ نه دارد، حرکت نه ندارد، ترکب خدا دارد، ترکب

 او  عدبُ در دارد ترکب مخلو  و ستین مخلو  چون ست،ین یزمان خداوند پس د،دار

 دوم بعاد در دارد حرکت .میکنینم عرض را ی ول حرکت دوم، بعد در دارد حرکت و

 و کهااب از ماا کاه اسات یمطلب چهارم، بعد در دارد زمان و سوم بعد در دارد ریتغ و

 قیتصاد را مطلاب نیاا اوجاش نیخرآ در هم علم که ستا یمطلب و میفهمیم سنت

 گارید بخاش. است مخلو  موجودات یبرا زمان نیبنابرا. بفهمد نهواند کالً ولو ،کرده

 باه- اسات باوده یهنگاام م،ییبگاو مگار ایان لفاا را میندار یاچاره، است نیا بحث

 زماان، یمنهاا است بوده خداوند که -ندارد هنگام که خدا ،یهنگام خودمان حساب

 .است زمان از منسلخ کان «اهلل کان»

 و «کاان» کاه نادارد زماان خداسات، وجاود اصال باه نسابت کاه ییهاا«کانَ» آن 

 «عاالمٌ» و «مُعلَایَ» و «مَلِاعَ». نادارد زماان خدا وجود اصل به نسبت «کائنٌ» و «کونی»

 خاودش خادا چاون ،اسات زماان از منسالخ نادارد، زماان خادا وجود اصل به نسبت

 نادارد، امکاان او در زماان اصاالً بلکه است، زمان از منسلخ نه ،است زمان از منسلخ

 «کاان» شاود،یم داده نسبت -افعا  نه- خدا وجود اصل به نسبت که یافعال نیبنابرا

 نیعا هام آن کاه علم، ات،یح قدرت، ذات، صفات ای وجود اصل «کائنٌ» و «کونی» و

 سات،ین ترکاب هام صفات با که یتعال و هسبحان حق ذات اصل به نسبت است، ذات

 کاون اشهماه اسات، زماان از منسالخ «کائن» و «کونی» و «کان» ذات ه اصلب نسبت

 «ًاقادر کان» ،ستا هیذات که قدرت است، یذات که اتیح ،یذات علم کون مطلق. است،

 افعا  در البهه ندارد، زمان «قادرٌ» قدرت، در «کائنٌ» ندارد، زمان «کونی» ندارد، زمان

 اسات، یزماان هیارضا کاره نیا دارد، زمان «ةیاارض ةکرال خلق» خداونداست.  نیچن

 هسهند، یزمان موجودات کل است، یزمان هیرضا کره ست،ین یزمان که خدا ذات یول

 .دیآیم سوم بحث نجایا منهها

 چون نبود، زمان ،ندیافریب یموجودات خداوند نکهیا از قبلبحث سوم این است که 

 به- که یهنگام اما ست،ین خداوند در کدامچیه که ستا مرحله چهار نآ ازمه زمان

 عاام وجاهٍب اسات جهاان یوجاود مرز نینخسهکه  را هیاول هماد -که یهنگام ما ریتعب

 از زمانگوییم می نه  ای بود زمان هنگام آن در ،چه و چه و اجساد و اجسام و ارواح

خلاق بکناد  خداوند هیلاو هماد از ست،ین یزمان که خدا ؛باشد زمان خدا از بود  کجا
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 بشاود خلاق کهنیا از قبل هیاول ماده. است نشده خلقهنوز  هیاول ماده باشد، زمان که

 نجاایا پاس سات،ین یزمان که هم مهعا  خداوند و است ماده تابع زمان ست یچ زمان

 در را هیااول همااد دیاآفر خداوناد م،ییگاویم ماا هام " رادر" د،یآفر ازمان در خداوند

 .ازمان

 منههاا ماوازات،  ورباه هیااول مااده نیآغااز خلقات باود  یوقها چه نیآغاز مانز

. نه شد  خلق زمان در است، هیاول ماده جادیا اصل. فرع کی است، اصل کی موازات

 مرباوط هااحرف نیاا و چاه و شاب و روز و ساعت و زمان و آن. نه شد  خلق آن در

 خداوناد چنانکه ازمان در پس .ستین یزمان که خداوند و یزمان موجودات به است

 کاه را یموجاودات کال دیاآفر امکاان در و ازماان در اسات، مکان ا و است ازمان

 خادا کاهیوقه تاا دارد اساهمرار  اورنیهم و یزماان و زماان و هسهند یمکان و مکان

 دم از کناد ینااز اگار. دارد کاه امکان نخواهد، که دارد امکان هم یوقه کی بخواهد،

 ،کناد سالبهاا آن از خداوناد را جهان وجودات اسهمرار اراده اگر .هاقالب زندیر فرو

 افهنادیم کند، سلب را اراده خداوند اگر که ستین  ورنیا. اندصرف نابود رند،یمینم

 روزناه از اگار اسات، شامس ناور مانناد مثلش. رینخ کنند، اعدام وقتآن بعد رندیمیم

ناور  ناور اسات،کم و هست نور م،یریبگ را روزنه وجل ما که یآن آن نجا،یا افهاد ینور

 باه است مربوط نور یوجودنور اصالً نیست. چون اصل بنیه شود، هست و دیده نمی

 .میدار ماده عالم در که است یمثال نیا شمس، اشرا 

 ءیشا خاالق دارد، اسهمرار اراده نیا و فرمود جادیا اراده، صرف به مهعا  خداوند

 ناور نور، مانند :مثل .است خالق هم اسهمرار در است، خالق داثاح در که  ورنیهم

 قطاع کاهیوقه تا آخر تا دهدیم نور م،یکرد وصل که  ورنیهم بر  نور نیا آیا بر ،

 آدم کاه گاردانآتش حرکات مثال. آیادمی هام سار پشات تند تند نیا. رینخ م یانکرده

 نجاایا. اسات سارعت به منهها ره،یدا پشت رهیدا ر،ینخ اما است، یارهیدا کندیم ا یخ

 کاه ییهااظلمت باه دهاد،ینم وسط ظلمت به مجا  نور پشت نور. نور پشت نور هم

 مهاابع  ورباه ناور نیا بلکه ،دهدینم وسط ظلمت به مجا  است، نور دون من اصل

 .است

 عادبُ در جاادیا اراده نیا است، جادیا اراده که یتعاله و سبحان حق اراده نیهمچن

 مااده اساهمرار بعاد ،کارد جاادیا را هیاول ماده است، مرز نینخسه که او  مرز در او ،

 اراده یآنا .هاقالب زندیر فرو دم از کند یناز اگر. اراده اسهمرار به است ازمندین هیاول

. مثل کسی که او را باا  نااب از آن بااا آویازان خواهدینم اعدام کند، سلب را خود
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میرد یاا ناه، ایان  نااب آقا او را به زمین بیندازد، فقط میکردند، وصل است، اگر آن 

ای که قطع بشود  او فقط دسهش را رها کند. لزومی ندارد دست را رهاا کناد و ضاربه

قادر کاه ایان دسات را رهاا کارد، به سر او بزند تا بمیرد یا به زمین بیفهد. خیر، همین

 ود. این مثا  است. شافهد و کار تمام می ناب و مهعلق به  ناب زمین می

 هیااول مااده خلق اراده نیا ،دیآفر را هیاول ماده و فرمود اراده یوقه مهعا  خداوند

 ومیاق دارد،یما نگاه یعنای اساهمرار. ناه  کندیم خلق باز یعنی چطور  دارد، اسهمرار

 کارد، احاداث و دیاآفر را عاالم نیاا که یکس که را موجودات این داردیم نگه است،

 کاهیوقه کاه بود نیا بحث سوم مرحله .دهدیم عالم نیا به وجود رهمرااس هم همان

 باود، ماده نه نبود، زمان که دنیآفر از قبل ،دیآفر را هیاول ماده خداوند یا هنگامی که

. نجاایا در اسات زمان به مهصل ازمان اما ،دیآفر ازمان در پس ،است یزمان خدا نه

 کنادیم خلاق خادا کاه اآلن. هیاول ماده در گرم ستین زمان به مهصل گاهچیه ازمان

 زماان در. بلاه هساهند  زماان در کنادیم خلق که یمواد. نه کند یم خلق ازمان در

 اماا ،کنادیم خلاق یزمان و کندیم خلق زمان در ست،ین یزمان خودش کند،یم خلق

 ارادة مگار نادارد وجودای فاصله و هسهند گریکدی مرز در زمان و ازمان که ییآنجا

 را هیااول مااده کارد جادیا کرد، خلق که یهنگام ه،یاول ماده خلق از است عبارت اهلل،

 دهابخوا هم اگر و خواهدینم زمان اصالً خواهد.هم نمی زماندر اینجا  و زمانا در

 .است محا  است، غلط نجایا

 او  عادبُ ما 1«فَیَكُونُ كُنْ لَهُ یَقُو َ أَنْ شَیْئً أَرادَ إِذا أَمْرُهُ إِنَّما» کرد خلق که یهنگام

 «نکُا» باه ریتعب خداوند «فِعْلَهُ قَوْلُهُ»  ع) باقرامام قو  به نیا «نکُ». مییگویم میدار را

بگویاد انساان، مگار  لفظً ست یچ کار نیترساده چون م،یبفهم ما نکهیا یبرا ،کندیم

 نکاهیا یولا اسات، مشاکل قلاب در کردن کار ای خارج در کردن کارغیر از این است  

 را نیا. ت، ولو عملی به دنبا  آن نباشداس ساده یلیخ گفهن د،یبگو را زیچ نیترآسان

 هاو «لَاهُ یَقُو َ أَنْ شَیْئً أَرادَ إِذا أَمْرُهُ إِنَّما» کندیم ریتعب خودش اراده به نسبت خداوند

در « لَاهُ»س پ ست،ین که «منه مخلو ٌ» مخلو و  خالق ،هیاول ماده عدبُ در. ندارد وجود

 .اینجا، هو وجود ندارد

 نایا باه خاوردیم اراده «لَاهُ یَقُاو َ أَنْ» را مااده آن مااده نیا از که یبعد ابعاد در

 صورت در مخصوصً صورت، هردو در. شودیم گرید موجود و دهدیم رییتغ موجود،

                                                           

 .82. یس، آیه 1



8 

 

مامّ نادارد. « خلق ممّ»خالقٌ، مخلو ،  کند،یم اراده خداوند که یاول صورت در او ،

 نادارد، مااده« خلق ا من شیء»  غلط است. «خلق من ا شیء»نه، « خلق من شیء »

 هام یدر نادارد، وجود هم یخارج است  خارج از «یَلِدْ لَمْ»که  است خودش از ماده

 از اسات عباارت دوم همرحلا نیاا نیبناابرا. ندارد وجود هم یزیج چیه ندارد، وجود

 یانهها خدا، یبرا ازمان یانهها نه ازمان، یانهها از است ارتعب نیآغاز زمان زمان،

 زماان. شاد آغااز زماان نیاا. اسات بوده ازمان خلق، از قبل چون خلق، یبرا ازمان

 .هیاول ماده جادیا از شد آغاز

 و است ترکب او  که ماده چهارم مرحله یعنی زمان چون م،یدار مطلق زمان کی

الزمان هو الفاصل بین » ست یچ زمان زمان، بعدًا است، ریتغ بعدًا و است حرکت بعدًا

 آن م،یفهمینما گااه میفهمیم گاه را شد آن بود، نیا منهها. شد آن بود، نیا «األکوان

 زماان حااات نآ اسات، راتیاتغ حاصال که یحاات آن. است زمان میفهمینم که را

 باه مرباوط هاانیا ن،ییپا و باا شب، نصف شب، ظهر، ظهر، از بعد ظهر، از قبل است،

 آن باه و میادار ازم و میادار اجیااحه آن باه ماا کاه یزمان آن منهها است، ماده خود

 یترقا معلا نظار از کاه یانیاآقا .میفهمینما را هیابق م،یفهمیم را آن م،یهسه ازمندین

 گرددیم بار هزار پنجاه هیاان در پروتون دور الکهرون که حرف نیا به دندیرس کردند،

 را هاانیا .است دیخورش تا نیزم فاصله برابر هزار ده پروتون و الکهرون نیب فاصله و

 دور الکهارون کاه یحرکها نیاا ولکان ،گفهند را هانیا. کردند چه و دندیفهم و گفهند

 هیاان کی یعنی گردد،یم بار هزار پنجاه هیاان در پروتون، دور الکهرون کند،یم پروتون

 الکهارون گار،ید گرددیم کره دور یالکهرون هیاان کی .است  سا هزار پنجاه یالکهرون

 علام با ما ،دیگویم علم. دیگویم علم که  ورنیا گردد،یم پروتون کره دور دور، کی

 نیاا ،میکنا اابات را خودماان مطالاب علام باا میخاواهینم. میکنیما صاحبت میدار

 ،فاالن و قهیدق و ساعت هیاان در ما، هیاان در ،یارض هیاان در پروتون دور که الکهرون

 ساا  هزار پنجاه ما هیاان کی یعنی ،گرددیم پروتون دور بار هزار پنجاه هیاان کی در

 .خدا مگر داندینم کسچیه که میدار ترقیقر زمان باز هم آن از .است یالکهرون

 و میادار مطلاق زماان کیا زمان، نیا .شد روشن یااندازه تا مطلبش که زمان در

 د،یاآفر را هیااول ماده خداوند کهیهنگام از مطلق، زمان .میدار محدود یهانزما کی

عاالم بارزک کاه باا عاالم تکلیاف ماوازات دارد  بعد گذشت، است، فیتکل دار که ایدن

 فارض گذشت، هم امتیق عالم که میکنیم فرض م،یدیرس امتیق عالمگذشت، بعد به 

 وَ اللَّاهُ كَاانَ» کاه  ورهمان و شد، متما هم امتیق عالم که میکنیم فرض ،گرید است
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اش را از هماه اراده خداوند هم  ورهمان خدا، جز نبود زیچ چیه «ءٌشَ  مَعَهُ یَكُنْ لَمْ

  .نابود نابود همه و کندیم سلباینها 

 توانادینم زماان باشاد، شاودینم کاه یازل. یابد نه و است یازل نه زمان نیبنابرا

اولیات ا. باشاد توانادیم غیری تیاآخر ولکن ،است یذات تیااول چون باشد، ااو 

 بوده و بوده ده،یافرین را او یکس یعنی ندارد، آغاز چیه که یموجود یعنی است، یذات

 اسات، اجزاء زمان چون باشد، داشهه تواندینم زمان نیا. نباشد که نبوده چیه و است

 منههاا باشاد، توانادیم آخارا سات،ین محدود که ااو  است، محدود یجزئ هر اجزاء

 بهشات در هایبهشاه خداوند اراده به 1«مَجْذُوذٍ غَیْرَ عَطاءً» کهچنانبه ارادة اهلل.  اآخر

 اهل صالحه اعما  ای یذات اراده و یذات  بع چون نه ندارد آخر ندارد، آخر مانند،یم

اب بسایاری از البهاه در ضامن جاو .اسات «مَجْاذُوذٍ غَیْارَ عَطااءً» نیاا. ناه اسات، جنت

 شود. اشکاات داده می

 تاا شد دهیآفر هیاول ماده که یهنگام از که میدار یزمان کی ما سوم مرحله از بعد

 کیا اسات، زماان کی نیا باشد، داشهه آخر هم امتیق میکن فرضهست،  که یهنگام

 زماان کیا اسات، زمان کی البهه، ومی روز، است، روز کی فقط وجود عالم تمام. روز

 از هام آخار و آخارت و بارزک و ایادن و وسط و آخر و او  حساب به چه  سابح به

 روز ساه کارد، بخاش شودیم را روز کی نیهم ولکناین یک روز است. . رودیم نیب

 اوساع  ورباه ای فیتکل عالم در م،ینگریم فیتکل عالم به ما مرتبه کی چطور . است

 شاد، دهیاآفر هیااول مااده کاه ینگاامه از ایادن عاالم امات،یق ناه ،بارزک ناه ا،یادن عالم

 یماادام تاا و دیرسا ما او  جد آدم به تا هانسل و هانسل و سا  هاونیلیم هاونیلیم

یاک  در را هماه م،یکنیما جاا کی را همه موجودند، فیتکل عالم در آدم فرزندان که

 مدو عدبُ در زمان، سه یعنی است، روز سه وجود عالم کنیم.جمع می روز کیزمان و 

 .نیمکلفا ،نرفهه برزک به تا شد خلق که یهنگام از او  زمان کنیم.که داریم بحث می

زمان برزک  کردم عرض روزید دارد، تداخل ،برزک زمان از است عبارت دوم زمان م؛دو

 یبارا چنانکاه اسات، انهایات چه ةامیالق ومی زمان سوم، زمان ،ومس تداخلٌ مّا دارد.

 نیاا زماان، ساه پاس. اسات ناار اهال یبرا چنانکه اردد تینها چه و است جنت اهل

 .دوم مرحله
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 قبال زماان نیاا دارد، ییهاابخش ةامایالق قبال و البارزک قبال زماان سوم، مرحله

هُورِ عِدَّةَ إِنَّ» وم،ی کی اولش بخش دارد، ییهابخش که ةامیالق قبل و البرزک  عِْنادَ الشاه

  1«حُرُمٌ أَرْبَعَةٌ مِْنها اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ یَوْمَ لَّهِال كِهابِ ف  شَهْرًا عَشَرَ اْانا اللَّهِ

 را تلخای  الفرقاان داشاهم صاب  مان کنم، عرض را یاله لطف کهنیا یبرا امروز

 ا،یخدا گفهم بعد د،یند گرید چشمم و خورد هم به حالم مرتبه کی کردم،یم  یتصح

! بکان یخواسه یکار هر بعد ،شودب تمام تلخی  الفرقان نیا م،یکار وسط در ما فعالً

 دهمیما درس دارم هم درست که چندهر. دهمیم درس دارم حاا و شد خوب حالم

 ساا  ساه چون که است یاله خاص لطف نیا البهه .اهللءشاان کنمینم اشهباه ظاهرًا،

 چشامم دمیاد کاردم،یم  یتصاح را رسااله داشهم کردم، یمغز سکهه من که هم شیپ

 کاه البهاه کارد کماک هم دفعه آن ...خداوند دفعه نیا یول آلمان، رفهم بعد ند،یبینم

 .ماندم زنده

 چطور یک یوم. « خَلَقَ یَوْمَ اللَّهِ كِهابِ ف  شَهْرًا عَشَرَ اْانا اللَّهِ عِْندَ الشههُورِ عِدَّةَ إِنَّ»

 در نکاهیا کماا است هیاول ماده او  است، کرده خلق خداوند که ارض و سماوات نیا

هَّةِ ف  اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذي هُوَ وَ» فرماید:می هود سوره هفهم هیآ  وَ أَیَّاامٍ ساِ

 نیاا ،کارد خلاق خداوناد کاه هیااول مااده اسات، هیاول ماده ماء «اْلماءِ عَلَى عَرْشُهُ كانَ

 ساا  اردهاایلیم: دیافرمایم  ع) نیمنؤرالمایام را ومیا کیا آن است، ومی کی خودش

 آن. اسات موجود اروح در نیهمچن و ریتفس پاورقی در. ما یهاسا  حساب به است،

. ناه دارد  کار او  ومی به« أَیَّامٍ سِهَّةِ ف  اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ»ولکن این  .او  ومی

 حسااب باه اسات ساا  چقادر کاه یزماان مادت آن از اسات عباارت خلقت او  ومی

 یسمائ نه ،است گذاشهه  ورنیهم و کرده خلق را هیاول ماده خداوند که ما یهاسا 

 بحاثفعاالً  ماا را او  ومی نیا. زیچ چیه ،یامالئکه نه ،یجن نه ،یانسان نه ،یارض نه

 السَّماواتِ خَلَقَ». است اارض و سماواتال خلق امیا سهة در ما بحث چون م،یکنینم

 که یانفجار اار در و کرد منفجر خداوند را هیاول ماده .هیاول ماده از چه  از «اْلأَرْضَ وَ

 و نیزما یبخشا شاد، منفجار هیااول ماده نیا ،حق یریتقد حساب  بق یاله اراده به

 .شد هاآسمان و آسمان دخان هم یبخش و شد هانیزم

 ]سؤا [ -
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 یبعضا کناد،ینم ناابود یانفجاار هارچاون  نکناد، ناابودش کاه یانفجار. رینخ -

 بحاث آنجاا د،یاکن مطالعاه د،یاکرد دایاپ اگر را سهارگان شما .دهدیم رییغت انفجارها

 و یرماز  ورباه دارم مان هسات، هاود ساوره در البهاه هام ریتفسا در م،یکرد مفصل

 کاه یلاوّ زمان نیا سپ م،یکن میتقس را هازمان میخواهیم ما .کنمیم عرضای اشاره

 ،باود خلقات واحاد ومیا ءجاز و باود خلقات یهازمان ءجز که میندار کار فعالً آن با

 ماده نیا از و داد رییتغ خداوند که هیاول ماده نیا بعد .گذشت هیاول ماده بر که یزمان

 حسااب سارجمع چاون چرا  شد، حساب ومی کی ،دیآفر را اارض و سماواتلا هیاول

 حسااب ومیا کیا شودیم را عالم آخر تا هیاول ماده خلق از که  ورهمان. است کرده

 شودیم که  ورهمان و خلق کل حساب به ممهد زمان کی ست،ین ساعت 24 که ردک

 بخاش در حااا امات،یق بخاش و برزک بخش و ایدن بخش کرد، بخش سه را زمان نیا

 .است ییهابخش هم ایدن

در این  خدا شود،یم حساب سرجمع که رضا و سماوات خلقت نظر از بخش کی

 عَشَرَ اْانا اللَّهِ عِْندَ الشههُورِ عِدَّةَ إِنَّ» :36 هیآ وبه،ت سوره است، کرده حساب سرجمع آیه

 کیا منههاا ،زماان کیایعنای  چارا  ومیا کی. ومی کی «خَلَقَ یَوْمَ اللَّهِ كِهابِ ف  شَهْرًا

 حسااب به زمان کی. باشد سا  هاونیلیم باشد، سا  اردهایلیم که است ممکن زمان

 اشاکا . شاودیم حال نجاایا او  اشکا   ،او حساب نیا است، کرده حساب یجمع

 هیآ هفت در چنانکه است «أَیَّامٍ سِهَّةِ ف  اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ» ایآ که بود نیا او 

 ومیا کیا نیاا. ومیا کی هم است «امیا سهة» هم مییگویم است، ومی کی در ای میدار

 دیرشا ومی ،، صبی بودنبودن کوچک ومی «االث امیا لالنسان» مثالً .است «امیا سهة»

 یومیا انساان جمعاً. اسات امیاا هم یومی هر یول است، ومی سه .بودن ریپ ومی شدن،

 .ردیگیم را سه هر کند،یم یزندگ

 یوم الدنیا. -

 میتقسا ما را عمر ومی آن یول شود،یم حساب ومی کی عمر ومی. البهه العمر ومی -

 و هاهیااان اگار ،ومیا ونیالیم هزارها نکهیا هب رسدیم تقسیم، م،یتقس م،یتقس م،یکنیم

 پاس. میکنیما حساب البهه میدار ازم ما آنچه. میکنیم حساب ما را هاهیاان از کمهر

 گفت نجایا که مییبگو که ستین ساعت 24 ومی است، ینسب ومی است، ینسبه یقض نیا

 هام آن د،نادار آخر که امتیق گفت آنجا ساعت، 24 کی گفت آنجا ساعت، 24 تاشش

 هار ،اسات ینساب امار مااده مااده، مثل ی استامر کی ومی. رینخ ساعت، 24 تینهایب

ماواتِ خَلَاقَ یَاوْمَ» کاه او  اشکا  جواب ن،یبنابرا .ندارد را حالت نیاای ماده  وَ الساَّ
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 نیزم او  کرد، خلق یمههابع ممهد یهازمان در را «اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ» نیا «اْلأَرْضَ

 رضا و سماوات به لیتبد سماء دخان بعد چقدر، در را سماء دخان بعد ن،یومی در را

  .واحد ومی ه؛کرد جمع را همه چقدر، در شد

 خلاق جاا کی زمان، شش یعنی «أَیَّامٍ سِهَّةِ ف  اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ» اتیآ اما

 را ارض و ساماوات اماا اسات، کارده خلاق جا کی را هیاول ماده خداوند .است نکرده

. اسات کرده خلق ممهد زمان در و است کرده خلق زمان در. است نکرده خلق جا کی

 اسات، ومیا شاش چاه  بعاد چه، بعد چه، او  ،ممهد زمان در است فرموده خلق نکهیا

 إِنَّكُامْ أَ قُاْل»: 9آیاه  اسات، فرماوده میتقسا فصالت ساوره در خداوند را ومی شش نیا

ماواتِ خَلَاقَ» هگاناهفت اتیاآ .خلاق «یَاوْمَیْنِ ف  اْلأَرْضَ خَلَقَ ذيبِالَّ لَهَْكفُرُونَ  وَ الساَّ

 مییگاویممرتباه . یکدیاگوینم کاه را نیتکاو د،یگویم را خلق «أَیَّامٍ سِهَّةِ ف  اْلأَرْضَ

 کاردن فارش باا ساخهن م،یکرد فرش را خانه که مییگویممرتبه کی م،یساخه را خانه

 کهابخاناه و کاردن درسات دکاور و کاردن فرش به یکار خانه هیبن ساخهن. دارد فر 

 .ندارد هاحرف نیا و کردن درست

 نیومیا نیاا ،بکند ارض صد  که است اارض خلق او ، مرحله: دارد مرحله دو 

 از یبعضا و ه،یابق و باه مشاکل خوردناد ی وسا خیشا نجاایا چه  تکاملش اما ،است

 ،یی با باا یآقاا بزرگاوار عالمه اسهاد ر،یتفس رد ندهسه بالغ اریبس اریبس که یکسان

 تاداخل ی وسا خیشا .را نیا نه دیگویم را آن نه هیآ زدند، فصل چهار به هم شانیا

 لَهُ تَجْعَلُونَ وَ یَوْمَیْنِ ف  اْلأَرْضَ خَلَقَ بِالَّذي لَهَْكفُرُونَ إِنَّكُمْ أَ قُْل»: دیگویم است، کرده

 فیهاا قَادَّرَ وَ فیهاا باارَ َ وَ فَوْقِهاا مِنْ رَواسِ َ فیها جَعَلَ وَ*  عالَمینَاْل رَبو ذلِكَ أَْندادًا

 اربعاة ةتهما یفا» نه :دیگویمتا شد. دو یوم هم بعد است. شش« أَیَّامٍ أَرْبَعَةِ ف  أَْقواتَها

 یبارا هام روز دو بعاد شاد، نیزما یبرا روز چهار یعنی. است کرده اضافه تهمه «امیا

تهمه یعنای چاه  مگار خادا بلاد . روز شش شد و هاآسمان کرد را آسمان دخان نکهیا

 ادیا توانادیمن هام ماا باه ی وسا خیشادهیاد ! نیست حرف بزند و شما به او یاد می

 شاما و مینفهما و میبگاذار هم را مانچشم میتوانینم هسهیم! بلد هم چون ما ،بدهد

 کناد،یم معناا  اورنیا شاانیا .دیساهین معصوم که شما م،یکن قبو  دییفرمایم چه هر

 دارد چساب چاه هار بچساباند، خواهادیم هام یلیخ ،رودیم نییپا و باا هم یلیخ

 در «یَوْمَیْنِ ف  اْلأَرْضَ خَلَقَ بِالَّذي لَهَْكفُرُونَ إِنَّكُمْ أَ قُْل» که چسباند،یم نجایا دورآیم

 .شد تمام روز دو
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 چهاار ن،یزما روز دو دارد، روز هشت هیآ چون کند، درست خواهدیم روز هشت

 که سماء دخان یبرا هم روز دو «أَیَّامٍ أَرْبَعَةِ ف  أَْقواتَها فیها قَدَّرَ وَ فیها بارَ َ» هم روز

 أَتَیْناا قالَهاا كَرْهاً أَوْ  َوْعً اْئهِیا لِْلأَرْضِ وَ لَها فَقا َ دُخانٌ هِ َ وَ السَّماءِ إِلَى اسْهَوى اُمَّ»

 کاار چاه. دوتاای دیگار را تاهشات شد 1«یَوْمَیْنِ ف  سَماواتٍ سَبْعَ فَقَضاهُنَّ*  نَ ائِعی

 خادا کهااب نکاهیا مثال .کناد معالجه خواهدیم ،نجایا آوردیم را گرید یدوتا  میکن

شاما  سات،ین نیامطلب  ،رینخ .کرد حشیتوج کرد، اشمعالجه دیبا مثالً است،  یمر

 باا شاما ،کانم عارض چاه که هم فقه بوده، فقه در شما رفک همه ،بیشهر فکر بفرمایید

 صاورت هار در .دیااداده فهاوا یلیخ شما قرآن ن  خالف بر ،دینداشه یکار که قرآن

 .کنم عرض چه ذلک مع است، نوشهه ریتفس نکهیا با شانیا

 کاه برادران حضور کنم عرض را یمطلب کی من شود،یم تمام دارد ما وقت چون

 خواناده یپزشاک ساا  پنجااه یکسا اگار اماا ،میندار ییادعا که ما .کردم عرض بارها

 دیبگو دیایب ورپس کی حاا .است خوب و او  درجه یلیخ است و پزشکچشم است،

 در اسات یصاادق دکهر ایدن او  درجه قلب پزشک کی. است غلط آقا این دوای شما

 عمال را لبق که او  درجه قلب پزشک نیا ایآ است، او  درجه قلب پزشک س،یسوئ

 نیاا ایاآ اسات. او  درجاه گوینادمی نیزما کاره تماام در و کناد،یم معالجه کند،یم

 یکسا کیا اگارقلب چه ربطی به چشم دارد   چشم  پزشک به کند اعهراض تواندیم

 پزشاکچشم باه نسبت تواندیم است، ریبواس دکهر نیا و کند عمل تواندیم را ریبواس

  بدهد  یرأ

 یمطلباا چااه و غیااره، اساافار از و مکاسااب از و هیااکفا از رآخاا بزرگااوار، باارادران

. توجاه بادون دیکن اابات د،یکن ینف د،یبده نظر قرآن در دیدار حق شما که دیآیدرم

 را شیهااتأمل د،یاکن دقات دیابا امثلاه و معالم و هیکفا مکاسب، در شما است چطور

 حاق خودتاانباه  رآنقا در اماا د،یاکن فکارو  دیابمال سینه باه حصایر د،یکن دقت دیبا

 انیاجر نیاا بااز ترسامیم. است مظلوم اهلل کهاب نیا چقدر !د یکن فکر که دیدهینم

 .بشود تکرار

 

نَاا لِمَاا عَظِایمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُارْإِیمَانِ وَ مَعَاارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُا عَمَّا لَا تُحِبوهُ وَ لَا تَرْنَضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبوهُ وَ تَرْ
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  «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»


