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 سوره فصلت متا دوازده متفسیر آیات نه

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

 .«نَیالطَّاهِرِ 

( راجع به اوصاف عمنسوب به امیرالمؤمنین ) البالغهنهج خطباینکه در یکی از 

روی این حساب است که در دالالت بر  1«عَمِیقٌ بَاطِنُهُ وَ أَنِیقٌ ظَاهِرُهُ»که  قرآن دارد

ترین دالالت را دارد، اما ترین و بلیغترین و فصیحمرادات ظاهریه اولیه، قرآن روشن

این نیست که فکر الزم ندارد. قرآن روزنامه نیست. قرآن هم فهم « أَنِیقٌ ظَاهِرُهُ » معنای

چه اشارات باشد و چه لطائف باشد و  ،قرآنهای زم دارد و هم فهم باطنظاهرش فکر ال

ها فکر الزم دارد، فکر چه حقایق باشد که مربوط به مقام عصمت است، تمام این

اینطور نیست که خداوند عبارات و آیات مقدسات قرآن را طوری نازل فرموده متسلسل. 

اللفظی فکر هم در معنای سطحی تحتخواهد. نخیر، نمی است که مانند روزنامه فکر

عد و هم در معانی اشاره و لطائف و حقائق که مربوط به معصومین الزم دارد در سه بُ

 است.

: گویندمی آورند،می الدالله است دلیلگویند قرآن ظنیمی بعضی از اشخاص که

م هم چون به آیات مقدسات قرآن مفسرین استدالالت متضاد و متناقض دارند و هر کدا
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کنند، این نظرات گوناگون می استناد به نصوص و ظواهر مستقره و یا غیر مستقره آیات

ای که وجود خدا را این غلط است. آیا ادلهالدالله نیست.  دلیل است بر اینکه قرآن قطعی

الدالله است یا نه؟ بله، اما در وجود خدا اختالف است. مگر اختالف  کند قطعیةمی ثابت

کند و یا مالزمه دارد بر اینکه ادله آن قطعیه نیست؟ کسانی می نی اثباتدر یک جریا

 کنند، چشم بر همنمی کنند، دقتنمی روند، فکرنمی دنبال دلیل قطعیکه هستند 

کنند. اگر این خورشید که روشن است و روشنی نمی نهند، معارضه دارند، توجهمی

، سه نفر اختالف گر دو نفر اختالف کردندبیند، آیا امی خورشید را هر کس چشم باز کند

 کند و چشم او هممی در اینکه خورشید روشن است یا نه، یک نفر چشم باز کردند

روشن است، استدالل به چیست؟ به  گویدمی اوبیند، می بیند، خورشید را روشنمی

شاید گوید می ،نهدمی چیزی که بدیهی است و قابل انکار نیست. دیگری چشم را بر هم

چه کسی  تقصیر گوید تاریک است. حاالمی ستدیگری کور ا روشن باشد شاید نه.

النور است اما کسانی که برخورد با  النور نیست؟ ظاهرة است؟ آیا خورشید ظاهرة

نگرد و می که صاف و عادل است. آن و مقصرٍ خورشید دارند، این برخوردها بین قاصرٍ

نگرد خورشید را کمی می بیند و آن که کجمی روشنخورشید را  ،نگردمی چشم بینابا 

 بیند.می بیند یا نه، آن که چشم ندارد خورشید را تاریکمی تاریک

شکی نیست. ما دیروز در  اصالا الدالله بودن آن که  آیات مقدسات قرآن در قطعیة

از بحث تفسیر عربی چهارده دلیل ذکر کردیم و مطالبی را برای برادران عرض کردیم و ب

کنیم. قرآن شریف که ابلغ و افصح و اوضح و الیق حجج می هم در ضمن مطالب عرض

شود در می با حجت قرآن است، چطور اهلل )ص(رسولربانیه است، حتی اثبات رسالت 

ه باشد؟ ما در بعد اعماق معانی که برای همگان نیست و درجات در الداللعد لفظی ظنیبُ

کنیم. بحث در عبارات است، یعنی نمی بحث فعالات که دریافت اعماق معانی مختلف اس

در این  ،کندمی تعبیری که نصوص آیات و ظواهر مستقره آیات از معانی مراده صددرصد

 .پس حجت بالغه نیست و معجزه نیست ،عد ظنی باشدکنیم. اگر قرآن در این بُمی بحث

ه. روشن باشد که ربانیه کنندمعجزه باید روشن باشد. معجزه باید روشن باشد و روشن

 اهلل است. کننده است که آورنده آن مرسل من عنداست و روشن

سوره فصلت مورد  12تا  9گانه از این مقدمه را برای این عرض کردم که این آیات سه

، دو سته آراء است که چهار رأی در اینجااینکه مورد معرک معرکه آراء قرار گرفته است.

ایشان، یک رأی استاد بزرگوار  رفقایک رأی شیخ طوسی و کنم، یمی رأی من عرض

طور است. آیات همین(. این آراء مختلف است. بسیاری از رهمرحوم عالمه طباطبایی )
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شود جمع کرد می اما این آراء مختلف را یا ،که آراء مختلف است استبسیاری از آیات 

با آیات قبل و بعد در  ،یمکنمی وقتی به خود آیه درست دقت ،یا اگر نشود جمع کرد

 مرحله دوم و با کل آیاتی که در این زمینه است در مرحله سوم، مطلب را به روشنی

 فهمیم. اگر با خودمان حمل معنای فلسفی بشری نکنیم، فلسفه قرآن را درستمی

بر قرآن  فقهی را بار نکنیم وهای اجماعات و شهرتمعانی فهمیم. اگر با خودمان می

 فهمیم.می نیم، ما معنی حکم فقهی قرآن راتحمیل نک

های ادبی، در بحثهای منطقی، در بحثهای علمی، در بحثهای همچنین در بحث

 یَمْشي فَمَنْ أَ» .نباشیم «وَجْهِهِ عَلى مُكِبًّا»اگر ما با چشم باز ها اقتصادی، در کل بحث

با صورت نباید راه رفت، با  1«مُسْتَقیمٍ صِراطٍ عَلى یًّاسَوِ  یَمْشي أَمَّنْ أَهْدى وَجْهِهِ عَلى مُكِبًّا

 عَلى مُكِبًّا»صورت باید چشم را باز کرد و دید. گروه بسیاری هستند که قاصرًا یا مقصرًا 

اند، با این اند یا راجح کردهدر افکار خود مطالبی را ثابت کرده نگرند.می به قرآن« وَجْهِهِ

را و آن « حرّم»د سراغ آیه نآیمی ،راجح شدن مطلبی در ذهنعینک ثابت شدن مطلبی یا 

ند. اینطور نه، بینمی سسترا « کتب»د یا نبینمی «لم یکتب»را « کتب»د، نبینمی «احلّ»

آیات قرآن نه  فاما اگر نه قصور در کار باشد نه تقصیر در کار باشد بین قصورٍ و تقصیر.

 ،آیات مبارکات قرآنیه در داللت کوتاه هستند قصور داللی دارند نه تقصیر. اگر بگوییم

بیان است. اگر تقصیری در داللت است خداوند در بیان آن مقصر پس خداوند کوتاه

است. نه کوتاهی ذاتی دارند و نه کوتاهی غیری دارند، کوتاهی از ما است. ما باید آن 

که از دیگران و موانع را و چیزهایی که جعل کردیم، چیزهایی را و حجب  را عوارض

ها را ما کنار بزنیم و با نظر صاف بر در قلب ما رجحان پیدا کرده است، اگر اینو گرفتیم 

عدی که در توضیح آیات و مبنای لغت صحیح قرآن و بر مبنای ادب قرآن و بر مبنای سه بُ

تفهم آیات باید در نظر بگیریم، خود آیه، آیات اطراف آن، چون ترتیب الهی است، تألیف 

 الهی است، و کل آیاتی که در قرآن شریف است.

این بود که چطور است  ،دومی که در بحث یوم ما کردیم سؤالدر  در این سه آیه

اما در  2«أَیَّامٍ سِتَّةِ في اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ» فرماید:می اوند در هفت آیه قرآنخد

یک مقداری تا آنجا  را حاال آن اشکال. هم هست« ثمانیة»است، بیشتر از « ثمانیة»اینجا 

یخرّ علیهم السقف من »کنیم تا وقتی که جواب داده شده می که امکان دارد باالتر
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دو  «زمانین» 1«یَوْمَیْنِ في اْلأَرْضَ خَلَقَ بِالَّذي لَتَْكفُرُونَ إِنَّكُمْ أَ قُْل» سوره فصلت:«. همفوق

و ها شناسیو کوهها شناسیمیندر ز مرحله، دو دوران این خلقت زمین است.

 قبالاه دوران است. دوران یوم است. چنانک بحث و غیرهها شناسیو نباتها شناسیدریا

 ،ارض«. یَوْمَیْنِ في اْلأَرْضَ خَلَقَ بِالَّذي لَتَْكفُرُونَ إِنَّكُمْ أَ قُلْ » بحث آن را عرض کردیم.

ماده اولیه دو دوران داشت. دوران اول ارض نبود. ارض شدن کره زمین ما از انفجار اول 

. برابر چه عرض کنیم. دوران دوم چند میلیون؟ چه عرض کنیمچند میلیون سال بود؟ 

دو دوران  دانیم،نمی ها رااین ،د، چقدر بودگوید؟ برابر بود، نابرابر بومی بود؟ چه کسی

ال راسیه شدن دو جبها کوه در آغاز درست شدن و بعد کوههای بود. کما اینکه دوران

قیل لعلی )ع(: مم »اول صخور نبوده است.  2«أَرْضِهِ مَیَدَانَ بِالصُّخُورِ وَتَّدَ وَ»دوران است. 

که کوه  آبخیلی لطیف است. امواج، امواج آب نیست. «. خلقت الجبال؟ قال: من االمواج

، قسمتی ماده شلی بود، در اثر حرکت قسمتی رفت باال شل بود، کند. زمیننمی درست

امواج از ماده ذائب « مواجاالمن »رفت پایین، قسمت باال کوه، قسمت پایین دره و... این 

 ارضیه بود.

ساعت بعد از آن است  24 روزشبانهکه نیست، چون  روزشبانهدر اینجا دو « یَوْمَیْنِ»

گردد. می گردد و دور خورشید هممی که خلقت ارض کامل شده است و زمین دور خود

معمولی برای ما حاصل های ساعت در افق 24موجب شد که ظاهره زمان ها ین گردشا

نیست. یوم الکترونی هم نیست. ها ساعت و این حرف 24شد. پس یومین معلوم است که 

. چون خداوند در زمان خلق کرده است، است یوم ماده اولیه هم نیست. یومین دو زمان

 ذلِكَ  أَْندادًا لَهُ تَجْعَلُونَ»دو دوران  در «یَوْمَیْنِ»ت در این زمان که خداوند خلق کرده اس

«. فیها»نیست، « علیها» 4«رَواسِيَ فیها جَعَلَ وَ»بعد دیگر چه کار کرد؟  3«اْلعالَمینَ رَبُّ

زمین شد. کار  رابطه با کار دومی که در« رَواسِيَ فیها جَعَلَ وَ»راسیه با جبل فرق دارد. 

«. لَعَجَ»داریم یک « قَلَخَ»ما یک  «.یَوْمَیْنِ في اْلأَرْضَ خَلَقَ» اول چه بود؟ کار اول

ها ساختمان را معمار ساخت. ساخت ساختمان یعنی بنیه ساختمان. بعد اشکوب

اصل « قَلَخَ »نیست. « قَلَخَ»است، « لَعَجَ»ها این گذاشتند، در گذاشتند.ها شتند، چهگذا
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ره زمین بودن دو دوران گرفته است. با آن جهتی بنیه ارض است. اصل بنیه کره زمین ک

فهمیم حرف شیخ طوسی )رض( و بعد هم حرف عالمه بزرگوار می که در خود آیات ما

المه طباطبایی یک مقدار ع حرفشیخ طوسی خیلی عجیب است،  حرفطباطبایی، 

 عجیب است که ضمن مطلب خواهم گفت.

خلق زمین، ایجاد زمین، نه «. یَوْمَیْنِ في اْلأَرْضَ خَلَقَ  ذيبِالَّ  لَتَْكفُرُونَ  إِنَّكُمْ أَ قُْل»اول 

ای را ایجاد ماده اولیه زمین نیست. خداوند یک ماده اولیه از صحبتایجاد ماده اولیه. 

 في اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذي هُوَ وَ » رده است بر حسب آیه هفتم سوره هود:خلق ک

قبل از اینکه در شش دوران خداوند سماوات و ارض «. اْلماءِ عَلَى عَرْشُهُ انَك وَ أَیَّامٍ سِتَّةِ

ماده اولیه که  چیز دیگر هم بود، اسم آن ماء است و بنای خلقت جهان بر این ،خلق کند

 اصل موضوع داریم بحث عنوانبهیک بحث دیگری دارد که  آناسم آن ماء است. البته 

 کنیم.می

 ده اولیه است دیگر؟این زمین از آن ما -

 بله.  -

 شود.می «یومین»آن  ،از وقتی که ماده اولیه تبدیل به زمین شده -

ندارد، ولی آن هنگامی که « یومین»این کاری به  ،چرا؟ نه. ماده اولیه تبدیل نشده -

آنجا نسبت به بخش زمین دو  ها،ماده اولیه تبدیل شد بخشی به زمین بخشی به آسمان

 کاری ندارد. اصالا گوید، قبل را می ین را دارددوران دارد. ا

 خواهد بشود تا زمین شد دو دوره است.می همین بخشی که زمین -

 رَبُّ ذلِكَ أَْندادًا لَهُ تَجْعَُلونَ وَ»بله. کره زمین شدن این دارای دو دوران است.  -

که بخشی « أَیَّامٍ سِتَّةِ» از« جَعَلَ وَ ». پس این ارضدر در چه؟ « فیها جَعَلَ وَ *  اْلعالَمینَ

ساز آمد، بعد فالنی آمد، بعد ندارد. معمار خانه ما را شش ماه ساخت. بعد در و پنجره

شش ماه ساختمان منزل نیست. یک ساختمان است که اصل  ءفالنی آمد. این بعدها جز

ست. ابا هم جدا  گیرد. خرج این دوتامی اخل بنا قراربنا است و یک چیزهایی است که د

 :بعد از دو دوران که خداوند زمین را زمین کرد. اول خداوند در زمین سه کار کرده است،

دارد که آقایان مراجعه هایی هم بحث« فَوْقِها مِنْ«. »فَْوقِها مِنْ رَواسِيَ فیها جَعَلَ وَ»

 کنیم.می اجمال داریم بحث طوربهبفرمایید. ما 

  تفاوت رواسی با جبال چیست؟ -

هایی چون یک کوه ،ک جبال داریم یک رواسی. رواسی بعض از جبال استما ی -

است که مانند میخ در اعماق زمین فرو هایی االرضی است بلند هم نیستند، یک کوهسطح
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جبال رواسی. به تعبیر  رواسی؛ گویندمی هارفته و روی زمین هم خیلی باال است. به این

ه کوتاه است و است کهایی کوهباشیم؛ یکی  توانیم داشتهمی جبالدیگر ما سه نوع 

در زمین است.  از آن مقداری ،است که کوتاه استهایی کوهاالرض است. یکی سطح

ها هم عمقی در زمین دارد و هم به آسمان. اما است که بلند است و اینهایی کوه دیگری

و به آسمان رفته در عمق زمین ن -البته نداریم– داشته باشیم کهبلندی های کوه اگر ما

باالا ج«: »رَواسِي فیها جَعَلَ»کوبی است. باز راسیه نیست. راسیه از رسب و میخ ،نرفته

 کار اوّلی این رواسی است. این مرحله اولی.« ت فی الجوارسیت فی اعماق االرض و عل

دارد، البته در زیاد که خداوند با این زمین کرد رواسی است. کما اینکه در قرآن هم 

است. یکی از  کارهها یعنی کوه 1«أَرْضِهِ مَیَدَانَ بِالصُّخُورِ وَتَّدَ وَ»دارد هم البالغه جنه

نبود زمین ها اگر کوه ،ران زمینوَاین میدان زمین و این دَ با کندمی کارهایی که ایفا

 شد. می منهدم

رواسی « فَوْقِها مِنْ»دی است. عبُ دو« فَوْقِها مِنْ»این « فَوْقِها مِنْ رَواسِيَ فیها جَعَلَ وَ»

از موادی سماوی ممکن است قسمتی آمده باشد و موادی هم از زیر زمین  ،که آمده است

نباتات  ،زمین که آب نداشت«. فیها بارَكَ وَ»: مشده است رواسی. دو ،با هم التقاء کردند

در درجه اول ند خداوترین برکاتی که و... از مهم ندنبودها نبود، حیوانات نبود، انسان

 أَوْدِیَة   فَسالَْت ماءً السَّماءِ مِنَ  أَْنزَلَ»برای این زمین خشک عطشان مقرر کرد آب بود. 

 2«بِقَدَرِها

 ]سؤال[ -

استشعار کردیم. البته بحث « فَوْقِها مِنْ»ها را از کنیم. ما ایننمی را ما بحث هاآن -

کنیم که می ن بخش داریم صحبتمفصل برای مطالعه خود کتاب است. ما چون در ای

که برکت عظیم زمین « فیها بارَكَ »مرحله دوم. وقتی که « فیها بارَكَ وَ»چیست. « ایام»این 

« ذِلّ»از « ذلول» 3«ذَلُوالا اْلأَرْضَ  لَكُمُ جَعَلَ الَّذي هُوَ»این بود که زمینی که محترق بود 

. زمین چموش بود، هم حرکات آن چموش بود قبالارام، راهوار.  نیست؛« ذُلّ»است، از 

 بین هر چیزی راسوزاند، می شد روی آن زندگی کنید و هم شل بود،نمی حرکاتی بود که

. خداوند چموشی زمین را به دو یا سه جریان ، چموش بودبرد، آب هم نداشتمی
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ین به حسب تعبیرات امیرالمؤمن« حَرَكَاتِهَا عَدَّلَ»برطرف کرد. یک جریان این است که 

 1«صَیَاخِیدِهَا مِنْ الشُّمِ الشَّنَاخِیبِ ذَوَاتِ وَ جَلَامِیدِهَا مِنْ بِالرَّاسِیَاتِ حَرَكَاتِهَا عَدَّلَ وَ» (.ع)

حرکت را « حَرَكَتِهَا عَلَى» 2«بِحِمْلِهَا تَسِیخَ أَوْ بِأَهْلِهَا تَمِیدَ أَنْ مِنْ حَرَكَتِهَا عَلَى فَسَكَنَْت»

 آمیز بود، حرکت را معتدل کرد طوری که ماحرکت جنون .استخداوند معتدل کرده 

 کردیم که حرکت ندارد.می زیادی خیالهای تا مدت توانیم بفهمیم که حرکت دارد.نمی

این  ،معتدل شد که حرکات ن از بین رفت که حرکات معتدل شد.پس یک چموشی زمی

د انسان و حیوانی، این تا چه رس نه نباتی است اصالا ،داغی زمین که خیلی داغ است

بر حسب آیات  داغی هم معتدل شد. سوم: آمادگی پیدا کرد از برای نزول ماء و ماء ارض

 مِنَ  أَْنزَْلنا وَ »ارد که خداوند آب بر زمین فرستاد. که داز سماء است متعدده قرآن شریف 

زمین یک بخشی از  3«لَقادِرُونَ بِهِ هابٍذَ عَلى إِنَّا وَ اْلأَرْضِ فِي فَأَسْكَنَّاهُ بِقَدَرٍ ماءً السَّماءِ

که این هم خودش  شودمی شود نه زیادمی نه کمآب آسمان داشت که خدا به آن داد، 

 بحث است. این هم برکات.

است. چه زمانی « أَْقواتَها فیها قَدَّرَ»بر زمین وارد شد که زمینه  برکتپس سه نوع 

 ها رایدنی و نبات و حیوان و زراعت و اینآب آشام موقع زمیندهد؟ چه می زمین قوت

َو »توأم در زمین شده باشد که با جمله  طوربهدهد؟ در صورتی که این سه برکت می

زمین را که نامبارک بود، قابل زندگی نبود، عطشان بود، داغ بود، حرکات آن  «فیها بارَكَ

«. أَْقواتَها فیها قَدَّرَ  وَ » :، بعدآمیز بود، این سه مرحله را خداوند از بین بردجنون

، چه هوای زمین، چه یخورهای زمین، چه جانوران زیرزمینی، چه روی زمینقوت

خواهد، سنگ نمی ها نیازمند به قوت هستند. خاک قوتی، ایندریایی، چه جوی، چه برّ

خواهد، ولی آن موجوداتی که می شناسی قوتخواهد، گرچه از نظر دقت زمیننمی قوت

جاندار هستند یا جان نباتی یا حیوانی یا انسانی،  ،ها قوت الزم دارندهمیم اینفمی ما

 فیها جَعَلَ»خواهند. زمین دارای قوت نبود. بعد از آنکه خداوند زمین را با می ها قوتاین

 فیها قَدَّرَ وَ»آب و آن حرارت از بین رفت، « فیها بارَكَ»معتدل کرد و بعد از آنکه « رَواسِيَ

سه کار در چهار دوران. تقسیم آن را توانستیم توانستیم، نتوانستیم «. أَیَّامٍ أَرْبَعَةِ في واتَهاأَْق
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در همین سوره  تر آنی کردیم هم در ستارگان و عمیقنتوانستیم. البته ما یک بحث مفصل

 فرمایند.می فصلت، آقایان مراجعه

 في»این  :اوالااوالا و ثانیًا. « أَیَّامٍ عَةِأَرْبَ في»این  راجع به ؛خواهیم بفهمیممی ه ماآنچ

ایام خلق سماوات و ارض است؟ نه. شیخ طوسی اینجا اشتباه فرمودند، دقت « أَیَّامٍ أَرْبَعَةِ

 اربعة تتمة یف» یعنی «أَیَّامٍ أَرْبَعَةِ في أَْقواتَها فیها قَدَّرَ وَ» :فرمایدمی نفرمودند. شیخ طوسی

ار روز داشته است، دو روز اول را فرمود، بعد اینجا به جای اینکه خلقت زمین چه .«أیام

اگر خلق  1«یَوْمَیْنِ في اْلأَرْضَ خَلَقَ» ،«یَوْمَیْنِ»فرمود  قبالاکما اینکه « فی یومین»بفرماید 

 أَرْبَعَةِ»فرمود « یَوْمَیْنِ»است، چرا به جای « یَوْمَیْنِ»آن هم  ،دوم هم نسبت به ارض است

د خلق ارض است، نکه توجه ندار« أَیَّامٍ في أَرْبَعَةِ»گوید می نا فرمودند،؟ ایشان شدرس«مٍأَیَّا

شش دوران، بعد از آن هم خداوند « یومین»با آن « أَیَّامٍ أَرْبَعَةِ» گویندمی جزء خلق نیست.

دیگر تازه یکی  تا.شد هشت 2«یَوْمَیْنِ في سَماواتٍ سَبْعَ فَقَضاهُنَّ»فرماید می دو دوران ذکر

تا. آیا این هشت ،درست شد« یَوْمَیْنِ في سَماواتٍ سَبْعَ»هم غافل هستند برای اینکه  را

 تا و...تا و دهخواهد دیگر. این شد نهمی خواهد؟ زماننمی اصل دخان سماوی زمان

است، نه اینکه خلق « یَوْمَیْنِ في»ایشان با عدم توجه به این جریان که خلق ارض 

، به جای اینکه هم بعد فرمود« یَوْمَیْنِ»اول فرمود و « َیوْمَیْنِ»است، « فی اربعة ایام»رض ا

 زند،می بعد مثال .«فی تتمة»یعنی « أَیَّامٍ أَرْبَعَةِ في»فرمود  ،«یَوْمَیْنِ في» که بفرماید بعدًا

عنی این م« ی بغداد فی اربعةالی الکوفة فی یومین و ال البصرة من سرت»گوید: می

سرت من »گوید: نخیر، می دو روز و چهار روز شش روز است، ایشان .بفرمایید چیست،

« اربعة ایام»یعنی این « البصرة الی الکوفة فی یومین و من الکوفة الی بغداد فی اربعة ایام

از قفا است، درست نیست. شخص  اکل. این نیستتتمه کل سفر است. نخیر، اینطور 

زند تا چه رسد قرآن که در باالترین مرحله فصاحت و بالغت نمی عادی اینطور حرف

فرمایید بگذارید برای دیگران یا توجه نمی است. پس اگر شما شیخ بزرگوار توجه

فی »یعنی « أَیَّامٍ أَرْبَعَةِ في أَْقواتَها فیها قَدَّرَ وَ»که است ایشان اینطور معنا کرده  بفرمایید.

؟ شد چهار یوم. چهار دوران مخصوص زمین، دو دوران هم کل شد چه ،«تتمة اربعة ایام

مثل اینکه در چهار روز یک حوض کوچک ساختند . خیلی جالب است، استها آسمان

 و در دو روز هم قصر ساختند. این خیلی جالب است.
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 ]سؤال[ -

 ؟شودمی قطع -

 شود یا نه؟می که یاگویم می -

 نیست.ه چهار روز ولیکن اربعه اثنین و تتم قطع بشود -

 شود همان شش روز دیگر.می اگر قطع شود -

نی چهار تومان دادم یا بعد هم چهار تومان دادم، یع ،من به شما دو تومان دادم -

 شش تومان؟

 شود شش تومان.می دو تومان با چهار تومان -

 «فی تتمة اربعة ایام»گویند نخیر، چهار تومان؛ یعنی می ایشان -

 ]سؤال[ -

 له. تتمه دو روزی که بنا است چهار روز بشود. این خیلی جالب است.ب -

 دو روز همان اصل خلقت بوده تا...این  -

بله، جوابش این است. پس از شش روز چند روز اینجا ذکر شد؟ دو روز. از شش  -

شود، باید که تمام بارضی بخواهد ذکر اال اگر تمام ایام تکامل  روز دو روز ذکر شد و

شود صد یوم، می شود،بذکر  همهکه بعد از خلقت بر زمین گذشته است هایی دوران

خلقت های مرحله اولی زمان دوراندر شود. نه، اینجا بنا بر این است که می خیلی زیاد

دخان آسمان و های خلقت زمین دو دوران است و دورانهای زمین ذکر شود. دوران

مساوی باشند و و انجم چهار دوران است. اینطور هم نیست که این دو دوران ها آسمان

اینطور هم نیست که هر دورانی با دوران دیگر مساوی باشد. ممکن است دو دوران زمین 

جمعًا... اینکه دو دوران است چون دو وضع است. دو دوران زمین جمعًا ممکن است به 

کما  ،باشدها م یک دوران از چهار دوران آسماناندازه یک صدم، یک هزارم، یک میلیارد

 این حرف شیخ طوسی. اینکه مقتضای وسعت خلقت اینطور است.

ولو اسم هیچ  ،فرمایند، من در الفرقان اشاره کردممی عالمه بزرگوار در تفسیر اینطور

 درت را. البته بر حسب روایتی که احتماالکنم، اما نمی هم لبرم و نقنمی تفسیری را من

ولی اینطور نیست که ایشان به حساب روایت  هست،اینجا وارد شده است. روایت هم 

کنند، چنانکه ما خیلی زیادتر را می از روایات را ایشان ردفقط تفسیر کنند. نخیر، خیلی 

« اربعة»: گویدمی «أَیَّامٍ أَرْبَعَةِ في أَْقواتَها فیها قَدَّرَ وَ»: فرمایندمی ایشان اینطورکنیم. می رد

اربعة »یعنی « اربعة ایام« »أَیَّامٍ أَرْبَعَةِ في أَْقواتَها فیها قَدَّرَ وَ»خورد. می فقط به آخری

ها تقدیر اقوات زمین در چهار فصل است؛ تابستان و زمستان و پاییز و بهار، این«. فصول



10 

 

اقوات غلط است، تقدیر  ،نباشد فصول اینکمک دارند. اگر یکی از اقوات با هم در تقدیر 

طور، سه تا نباشد... این چهار فصل باید باشد تا اینکه تقدیر اقوات دوتا نباشد همین

 بشود.

گوییم اوالا: قرآنی می زیاد کنیم، خواهیم تعدادنمی گوییم: اوالا و ثانیًا و ثالثًا.می ما

 فقط آورده است؟ اگر «فیها قَدَّرَ»را بعد از « أَیَّامٍ أَرْبَعَةِ»که افصح بیان است چرا 

 أَرْبَعَةِ  في أَْقواتَها فیها قَدَّرَ وَ »اینطور بگوید:  ،بگوید« اربعة فصول»، «أَیَّامٍ أَرْبَعَةِ»خواهد می

 چراشود. ثانیًا: بتا مطلب روشن و واضح « فیها بارَكَ وَ من فوقها و جعل فیها رواسی أَیَّامٍ

فهمند می ه همهدیگر، آنچ «فصولاربعة »ست؟ تعبیر کرده ا «یوم»از چهار فصل به چهار 

چهار فصل است. بله، یوم مطلق زمان است، دوران است، اما چهار فصل سال را چهار 

 گویند.نمی هار فصل سال چهار روزگویند. در هیچ لغتی به چنمی روز هیچ جا

 استثناء بحثباب ن در یاصولی ک خصوصیتی بعد از چند جمله آمد،سوم: اگر ی

 تابود، آیا این استثناء به هر چند منه چندتا بود، استثناء یکی اگر مستثنی ،کنندمی

خورد، مگر اینکه دلیل قاطع داشته باشیم، چرا؟ می تاخورد یا به آخری؟ به هر چندمی

استثناء ذکر شود بعد دومی لی با باید اوّ ،لی استبرای اینکه اگر این استثناء فقط برای اوّ

منه ذکر شود بعد استثناء، باید جدا شود.  مستثنی رای دومی است باید کهاگر ب و سومی،

ندارد  استثناءی که منه استثناء دارد خودش جدا باشد و آن مستثنیکه  منهی آن مستثنی

شود. خدا که نخواسته ما را گیج کند. خداوند بتا مطلب واضح  بشودخودش جدا 

آن را از خود الفاظ قرآن اگر دقت کنیم خواسته است که ما مطالب سطحی عبارتی قر

 بفهمیم. این هم مطلب دیگر.

چنانکه عالمه  ،نیست« اربعة فصول« »أَیَّامٍ أَرْبَعَةِ في أَْقواتَها فیها قَدَّرَ وَ»پس بنابراین 

هم نیست، بلکه چهار دوران بر تکامل زمین « تتمة اربعة ایام»فرمایند و می بزرگوار )ره(

کنند درست می که مقررهایی دوران ،ا به تاریخ ارضی مراجعه کنیدگذشته است. شم

های علما که نیست. دوران اتاصل نظر است.تطابق دارد، نداشته باشد هم اصل این 

چهار دوران سه عمل. یعنی خداوند فالن.  هایدریا، دورانهای درست شدن کوه، دوران

تداخل در چهار دوران انجام گرفته است.  عنوانبهتا کار تا کار کرده است و این سهسه

 سَواءً » در ستارگان مختصرتر آمده است.تفسیر و  بهمراجعه کنید  بازآن را  تفصیل

 1«السَّماءِ إِلَى اسْتَوى ثُمَّ«. »لِلسَّائِلینَ
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 رو به اتمام گذاشته و تمام شده است؟ واقعًادوران تکامل زمین  -

. تکامل زمین در چهار دوران خداوند سه کار لهبله. تکامل ما نه، تکامل زمین ب -

 قَدَّرَ »خواهد، می دوران« فیها بارَكَ »خواهد، می دوران« رَواسِيَ  فیها جَعَلَ»کرده است. 

تداخل در چهار دوران است. تداخل  طوربهخواهد، منتها این سه کار می دوران« فیها

کما اینکه  مثالااست.  تداخلی هاست ک تداخل در چهار دوران طوربهاست. این سه کار 

دیروز راجع به زمان بحث کردیم، زمان دنیا با زمان برزخ تداخل دارند یا نه؟ ولی زمان 

ها خداوند این که دنیا بیشتر است برای اینکه آدم اول قبل از اینکه کسانی بمیرند، وقتی

 سل داریم عرضچون کسی نبوده است. نسبت به این ن ،هنوز برزخی نبوده ،را خلق کرد

، کما اینکه خلقت اصلی در کنیم. اینجا هم سه جریان تکاملی اصلی برای زمین استمی

اصلی هم در چهار دوران است و سه عمل. سه عمل در چهار  یاست، تکامل یومین

 دوران.

استواء الی السماء چیست؟ استواء استیال است دیگر. « السَّماءِ إِلَى اسْتَوى ثُمَّ» :بعد

؛ یک استیالی علمی و قدرتی است. خداوند بر تمام خالیق استیالی بُعد داردال دو استی

 استیالیی است که بر مبنای علم به . دوم:نیست ندارد. نه، این« ثُمَّ»علمی و قدرتی دارد 

کند. پس  یدیگرخواهد آن را طور می خداوند و قدرت بر مستولی علیه، مستولی علیه

واء اول عبارت است از سیطره بسیار عادالنه حکیمانه و این دو استاین استواء دوم شد. 

مرحله دارد. یک مرحله سیطره عادالنه حکیمانه بر خلق موجود که همیشه دارد. یک 

را موجود دیگر کند. اینجا  اومرتبه خیر، سیطره عادالنه حکیمانه بر خلق موجود که 

 هنوز سمائی نیست. «. دُخانٌ هِيَ وَ السَّماءِ إِلَى اسْتَوى ثُمَّ»دومی است، چطور؟ 

ها کنیم. دخان چیست؟ دخان را هم بعضی وقتمی مطلبی استفاده« دُخانٌ هِيَوَ »از 

« الدخان» دود سیگار و دود هیزم. همینکنیم دخان یعنی دود، می بد معنی کردیم، خیال

انی که در زمان کند. یعنی معمی مفردات راغب اصفهانی دارد که خیلی هم زیبا معنیدر 

هم ها . بعضی، آن را جدیت کرده به دست بیاوردلغات بوده است براینزول قرآن 

این «. و المستصحب مع اللهیبالدخان ه»قصوری است که باید خودمان مراجعه کنیم. 

کند. می لهیب فرقحاال دار همراه است این دخان است. دخان است. آنچه با آتش زبانه

ار است، لهیب کاغذ است، لهیب کاه و یونجه است، لهیب هیزم یک مرتبه لهیب سیگ

عادی های لهیبمستصحب است، لهیب اکسیژن است. همه لهیب دارند دیگر. چطور 

تواند با چشم نمی رود و انسانمی ای که از قدرت اکسیژن باالاما شعله ،دخان است

 عادی ببیند، مستصحب با آن گاز است.
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ن است. خورشید که از گازهای بسیار بسیار نیرومند درست ترین گازها هم دخاقوی

این مطلب « دُخانٌ هِيَ وَ»ل زیاد آن از همین است دخان است و اینجا شده است و تشک

مایه آسمان دخان بوده است، پس لهیبی باید باشد. اگر لهیبی و رساند که خمیرمی را

ای دارد و دو سوزی یک مادهوقت آتشآن یعنی چه؟ باشد دخانی نانفجارسوزی و آتش

این موجود باید باشد که  ،گیردمی دارد و دو فرزند. موجودی که آتش اصلفرزند، یک 

 شود، یک بخش صعودمی بخش وکه آتش گرفت د زا باشد، بشود آتش بگیرد، وقتیآتش

کند می صعود ماند خاکستر است، بخشی کهمی ماند. بخشی کهمی کند، یک بخشمی

 .دود است

 في اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذي هُوَ »سوره هود:  7اینجا با ضمیمه به آیه مبارکه 

ارض « دخان کان»سماوات و ارض است، سماء آن  یک« اءِ اْلم عَلَى عَرْشُهُ كانَ وَ أَیَّامٍ سِتَّةِ

ایجاد  ینااین ماء که ماده اولیه است باید انفجاری در آن هر چه و قبلش ماء است. پس 

شود که مرحله اولی است و بعد از این انفجار دو بخش بیرون بیاید، یک بخش بماند و 

بعضی  بوده است.یک بخش صعود کند، منتها بخش صعودکننده بسیار بسیار زیادتر 

 بخشی که صعودها ماند بیشتر است، بعضی وقتمیو  استبخشی که خاکستر ها وقت

 ،ر هستند. اینجا بخشی که در فضا صعود کرده استبراب هم هاکند، بعضی وقتمی

میلیاردها برابر این بخشی است که در این مرحله رکود کرده است، منتها ارض هم فقط 

خودش بحثی هم ت ارض است که آن هف 1«مِْثلَهُنَّ اْلأَرْضِ مِنَ وَ »ارض ما نیست، بلکه 

 کنیم.می حاال ما در این ارض داریم بحثدارد. 

که سماء « السَّماءِ إِلَى» ،در مرحله دوماست لقی استیالی خِ« السَّماءِ إِلَى سْتَوىا ثُمَّ »

 ،زید است و زید وقتی که نطفه بود اآلندو مرحله دارد، زید که «. دُخانٌ هِيَ  وَ»نیست 

« نطفتک» .فعالااب آینده است، این زید به حساب آن هم زید است، منتها آن زید به حس

تبه نه، تو که نطفه شود، یک مرمی ای که از تو خارجیک نطفه« نطفتک» دو معنا دارد.

بنا است  ،یستنسماء « السَّماءِ إِلَى اسْتَوى ثُمَّ»است. در اینجا هم « نطفتک»بودی. هر دو 

یعنی انفجاری « المستصحب من اللهیب»دخان چیست؟ «. دُخانٌ هِيَ وَ»بشود، چرا؟ 

ای که بر حسب آیه و زمین که انفجار آغازین از مادهها ایجاد شد در آغاز خلقت آسمان

زند. آب می آب که انفجار ندارد. آب غل ،سوره هود اسمش ماء است. اگر آن آب بود 7

پس از  گویند دخان. بخار در هیچ لغتی از لغات دخان نیست.نمی بخار دارد. بخار را که
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ی بوده است که لهیب داشته و از ماء یک چیزاین شود که می اینجا معلوم این دخانِ

و لهیب هم گاز تولید شده و این گاز تولیدشده جو سمائی و کل تشکیالت سمائی 

کل  1«بِمَصابیحَ الدُّْنیا السَّماءَ زَیَّنَّا وَ»عد و بعد اول که مملکت آسمان را در شش بُ

 ی دیدهجزائر آسمانها میلیونها ستارگانی که با چشم مسلح و غیر مسلح میلیون

ما از اوالی آن خبر نداریم تا چه رسد به ثانیه و ثالثه در سماء اولی است. تمام  ،شودمی

 و رابعه و خامسه و سادسه و سابعه. 

دو چیز  فعالا دخان است. حاال ما در حالی که« دُخانٌ هِيَ وَ السَّماءِ إِلَى اسْتَوى ثُمَّ»

انحصار به این زمین که « اْلأَرْضَ»منتها « مَیْنِیَوْ  في اْلأَرْضَ خَلَقَ» ارض یکی داریم؛

نیستند؟ نخیر. آن هم یک  ارضندارد. هفت ارض است و چرا هفت؟ مگر همه کرات 

« دُخانٌ هِيَ وَ السَّماءِ إِلَى اسْتَوى ثُمَّ»کنیم. بخواهیم بحث کلی می بحث دیگر است، چون

ین گذشته است، ماده زمینی را اما ماده زم ،ماده دو ایجاد برای آسمان موجود است

و استواء « فی یومین»خلق ارض  .«یَوْمَیْنِ في اْلأَرْضَ خَلَقَ»خداوند تبدیل به زمین کرد 

و خلق سماء سبع و خلق انجم در طبقه اول همه مربوط است « دُخانٌ هِيَ وَ السَّماءِ إِلَى»

ماده اولیه درست شده  باید از انفجار حتمًابه سماوات و ارض و این سماوات و ارض 

 «ازبد زبدًا» وات است، پسادخان درست شد که سم که باشد تا دخان درست شود. وقتی

دو دوران « زبد» بر این ،«ازبد زبدًا»، منتها این «ارضًاازبد زبدًا فکانت »روایات  بر حسب

 گذشت تا ارض شد.

و این گاز که ه است چه عرض کنیم، دکه این گاز باشد، هر چه بو« و صعد دخان»

یعنی کلمه  زد؛خدا حرف « لَها دُخانٌ فَقالَ هِيَوَ »کند می قرآن از آن تعبیر به دخان

دو دوره هم گذشته است و با دخان  اآلنخدا با زمینی که درست کرده که  ؟مثالالفظی 

بر « فِعْلُهُ قَوْلَهُ». نیستها ! این حرفتو چه بشو کند که دخان،می ارد صحبتسماوی د

 که« لَها فَقالَ»این «. فِعْلُهُ قَوْلَهُ»باقر )ع(. تعبیر بسیار جالب است حسب تعبیر امام

گویند می شد. اینکهو گویند فالنی لب تر کرد می فرماید به همین حساب است، یعنیمی

خواهد، نمی خواهد، زمانینمی خواهد، کارینمی یعنی فعالیتی ،شد و لب تر کرد

خواهد اراده نافذه الهیه را بدون هیچ کمکی و می خواهد. اینجاینم مقدماتی، کمکی

 هیچ مقدماتی و هیچ چیزی در اینجا بیان کند. 
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خورد؟ نه، به سماء. سماء می به دخان« لَها»؟ به چه کسی« لها«. »لِْلأَرْضِ وَ لَها فَقالَ»

 که سماء نیست. ناآلبه اعتبار چه؟ به اعتبار آینده. سماء به اعتبار آینده است دیگر، 

را به سماء « لَها»منتها « ءًللدخان السماوی الذی یصبح سما»یعنی « لَها فَقالَ»

خواهد تبدل می خواهد چه کار کند؟ قولمی قول، چرا؟ برای اینکه این گرداندمیبر

خلق شده « فی یومین» قبالاکه « لِْلأَرْضِ وَ لَها فَقالَ»دخانی به سماوات سبع درست کند. 

خواهد برساند؟ اگر زمین و آسمان می چه را« كَرْهًا أَوْ طَوْعًا«. »كَرْهًا أَوْ طَوْعًا اْئتِیا»ست ا

. این است اطاعت تکوینی ،اراده داشتند باید اطاعت کنند و حاال که اراده هم ندارند

ها اراده داشته باشند چه نداشته باشند. چه این ،اطاعت تکوینی در اینجا منجّز است

وادار بخواهند  یی که دارای اراده است اگر تکوینًا با قدرت زیاد او را به کاردجومو

ای نیست. موجودی هم که اراده ندارد دیگر هیچ. چه اراده دیگر اراده او کاره ،بکنند

یست؟ چ« قالَتا« »قالَتا كَرْهًا أَوْ طَوْعًا اْئتِیا لِْلأَرْضِ وَ لَها فَقالَ» داشته باشد چه نداشته باشد

هم « طائِعینَ»این «. طائِعینَ أَتَیْنا»تأثرپذیری در این دو کائن آن تأثرپذیری است. « قالَتا»

 إِنْ  وَ» از اشارات آیه مبارکه سوره اسراء:اشاره است به یکی « طائِعینَ»باز معنا دارد. این 

نی نیست. یک این تسبیح تکوی 1«حَهُمْتَسْبی تَْفقَهُونَ ال لكِنْ وَ بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إاِلَّ ءٍشَيْ مِنْ

تمام موجودات را ما واجب است نظر کنیم و از نظر به  ،تسبیح تکوینی است ییجا

 ال»پس چرا  ،موجودات بفهمیم که خالق دارند و حادث هستند. اینکه واجب است

ودات یعنی تمام موجودات بر حسب خود فهم دارند، تمام موج« تَْفقَهُونَ ال»؟ «تَْفقَهُونَ

 وَ »حمد، تسبیح کامل. ن هم تسبیح بالآ« بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ  إاِلَّ ءٍشَيْ مِنْ إِنْ وَ»مسبح هستند. 

 «.ًاغَفُور حَلیمًا كانَ إِنَّهُ تَسْبیحَهُمْ تَْفقَهُونَ ال لكِنْ

گویند: نخیر، می ،فهمدمی فهمیم و خدانمی با آن زبانی که ماها یعنی این« قالَتا»این 

است.  ، هنوز نشدهگرددمیباز ضمیر به آینده بر« فَقَضاهُنَّ« »فَقَضاهُنَّ»مطیع هستیم.  ما

 بعدًا ،دخان است و سماء نشده است« دُخانٌ هِيَ  وَ السَّماءِ إِلَى اسْتَوى ثُمَّ»طور که همان

کرد. در طبقه اولی انجم را خلق  بعدًاسماء را سبع کرد،  بعدًاخداوند دخان را سماء کرد، 

یازده روز. شیخ طوسی آن سه روز شود میبر هشت سه روز دیگر هم داریم، اضافه پس 

دو دوران گذشت تا  2«یَوْمَیْنِ في سَماواتٍ سَبْعَ فَقَضاهُنَّ» کنند؟می دیگر را چه کار

 سماوی را تبدیل به هفت بخش کرد. خداوند دخان
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کهکشان داریم ها ر ما میلیوناست. اگ تغلیبگوید: این هفت برای می شیخ طنطاوی

حالت خوب باشد، برای  شاءاهللناگوییم می .است تغلیبو میلیاردها ستاره داریم، برای 

. قرآن شریف در مقام بیان اینکه ما چند جو گویندنمی هفتمیلیاردها که به اینکه 

گوید می محیط بر کره زمین است، هاآنمحیط بر کره زمین درست کردیم که همه 

 خود دخان سماوی«. یَوْمَیْنِ في سَماواتٍ سَبْعَ». تا هم نیستتا نیست، ششهشت ،تاهفت

، یک شود. این یک یومبباید تبدیل گاز شود، نمی خواهد سماء بشود، گاز که جومی

 السَّماءَ  زَیَّنَّا وَ ». و سماء که بخواهد هفت بشود یک دوران. و در سماء اولی که دوران

این هم بگویید یک دوران؛ سه دوران.  1«اْلعَلیمِ اْلعَزیزِ تَْقدیرُ ذلِكَ حِْفظًا وَ مَصابیحَبِ الدُّْنیا

شود یازده دوران. شیخ طوسی از می دوران است هاآنتا اگر همه با آن هشتسه دوران 

 «فی تتمة»ها را شود اینمی ببینیم باز همهشت دوران ترسید، سه دوران اضافه شد. 

 نیست.« تتمة»یک جایی است که « تتمةفی » !گفت

عدی بُ وحی دو« أَمْرَها سَماءٍ كُلِّ في أَوْحى وَ یَوْمَیْنِ في سَماواتٍ سَبْعَ فَقَضاهُنَّ»

و در  در اصل العالمینطور که تکوین رباست؛ وحی تکوین و وحی تشریع. همان

ه در سوره مبارکه نکنیز چنین است، چناتکمیل مربوط به کل کائنات است، وحی تشریع 

این هفت ارض یک  2«بَیْنَهُنَّ اْلأَمْرُ یَتَنَزَّلُ مِْثلَهُنَّ اْلأَرْضِ مِنَ وَ»فرماید: میطالق 

ها تشابه با هم دارند. دارند که اینست هاآنمیان کل کراتی که مکلف در در اختصاصی 

ره طالق بحث شده که در سو و غیره هاآنفضای  ،هاآنجو  ،هاآن، ارض هاآنشریعت 

ترجمه قرآن را ها بعضی .«الدُّْنیا السَّماءَ زَیَّنَّا وَ»بعد « أَمْرَها سَماءٍ كُلِّ في أَوْحى وَ» است.

، «الدُّْنیا السَّماءَ»نه آقا  در مقابل آخرت. : و آسمان دنیا را زینت دادیم.گویندمی کردند

ترین به اینکه نزدیکآسمان که موصوف است « الدُّْنیا السَّماءَ»که نیست. « سماء الدنیا»

 سماء دنیا.ترین جو محیط بر ما عبارت است از است. نزدیک

 ]سؤال[ -

گیرد. این می هم جنس است، تمام سماء را این هم استغراق است والسماء؟  -

یک سماء از هفت سماء است. این یک سماء از هفت سماء کدام است؟ سماء « السَّماءَ»

باید دقت کرد. من به یاد دارم « الدُّْنیا السَّماءَ  زَیَّنَّا وَ»دوم است، هفتم است؟ نه. اول است، 

مثل اینکه ولی بعضی جاها ایشان  ،ترجمه استای، بهترین ترجمه مرحوم الهی قمشه

                                                           

 . همان.1

 .12. طالق، آیه 2



16 

 

 ایشان نوشته 1«أَعْیُنُكُمْ تَْزدَري لِلَّذینَ أَقُولُ ال وَ» مثالا فرصت نداشته است.یک مقدار 

به  ]...[ غیر از زاری است.« تزدری». اوکند چشم می گویم به کسی که زارینمی وست: ا

 گویم.می کنم، گفت به پدرممی گفت تعجب ،پسر ایشان گفتم در سی سال پیش

از بزرگتر  این ،آیدمیما باید در آیات دقت کنیم آن اشتباهاتی که احیانًا از بزرگان در

 ذلِكَ حِْفظًا وَ» -2« بِمَصابیحَ الدُّْنیا السَّماءَ زَیَّنَّا وَ» -1شود. بزرگان که قرآن است برطرف ب

پس اینجا قرآن هشت روز در خلقت نگفته است، یازده روز هم «. اْلعَلیمِ اْلعَزیزِ تَْقدیرُ

 قُلْ »نگفته است، چهار روز فقط گفته است. دو یوم که دو دوران است برای خلقت ارض 

درست کردن دو دوران برای هفت طبقه « یَوْمَیْنِ في اْلأَرْضَ خَلَقَ بِالَّذي فُرُونَلَتَْك إِنَّكُمْ  أَ

کنیم، نرسید نه، می دخان سماوی، بقیه را نگفته است. بقیه را اگر عقل ما رسید تقسیم

که مربوط به خلقت کل سماوات و ارض  است بقیه چیست؟ دو یوم دیگر از هفت یوم

، یکی از دو یوم مربوط است به اینکه دخان سماء شد، دو یوم چیست؟ آیا است

و دوران دیگر مربوط به اینکه در سماء اولی این کرات  احتماالتی است، دخان سماء شد

 احتماالت دیگر هم وجود دارد. .شدخلقت 

و  بوفونکنم این است که بر حسب نظریاتی که نظریه می مطلبی که در تتمه عرض

 است طنطاوی که این ثابت شیخ مخصوصًاه خیال آمده است، باشد که ب کانت و الپالس

گویند زمین از فرزندان خورشید است. این دروغ است. هم قرآنًا دروغ ها، میو این حرف

و  شناساست و هم علمًا دروغ است. علمًا اخیرًا یکی از بزرگان علمای آسمان

. رد و قرآن هم اینطور استیاومنتها به روی خود ن ،شناس این مطلب را ثابت کردزمین

گویند زمین از فرزندان خورشید است، منفصل از خورشید است. می هابرای اینکه این

تا  ،زمین قبل از آسمان شدن آسمان ،گانه سوره فصلتنخیر، بر حسب نص این آیات سه

 الدُّْنیا سَّماءَ ال زَیَّنَّا»این «. الدُّْنیا السَّماءَ  زَیَّنَّا»چه رسد هفت شدن آن، تا چه رسد 

خورشید است. خورشید سه دوران بعد از زمین خلق شده  یکی از مصابیح« بِمَصابیحَ

بوده و چموش بوده و هر چه بوده است. پس این زمین با این  دیوانهزمین  قبالااست. 

 کوچکی خود سه دوران یعنی سه مرحله...
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