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 خلقت آسمان ها و زمین

 
 

 

 

 

 

 

 تفسیر آیات مربوط به مدت زمان خلقت آسمان و زمین
 

 آلِهِ یعَلَ  وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ  وَ اْلعالَمِينَ  رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ

 

که بر مبنای آیاتی از « مٍأَیَّا أَرْبَعَةِ»و « أَیَّامٍ سِتَّةِ»و « یوم»تتمه بحث گذشته راجع به 

دو بحث اینجا داریم. یک بحث عبارت از اینکه این اعمال  ،جمله آیات سوره فصلت بود

 29کند که با آیه می لی ارضی بوده است سوره فصلت ذکرتکامل او   عنوانبهای که ثانویه

آیاتی  . مطلب دیگر این است که در سوره مبارکه نازعاتشودمی تأیيد هم از سوره بقره

کند با جریان تکامل ارضی قبل از خلق سماء اختالف دارد. این می است که انسان گمان

ای است کنم که یک عشرهمی عرضای را ترتيب دادم، ست. بنده مقدمهدو بحث امروز ا

. این برخوردها یا برخورد سلبی اصلی است شریف وجود دارددر برخوردهایی که با قرآن 

د از مراجعه است و یا برخورد ایجابی است. چه برخورد سلبی و چه یا برخورد سلبی بع

عد کفر و ارتداد برخورد ایجابی یا برخورد شایسته و مفلح است و یا برخورد غلط که در بُ

 است.تا ایمان ناقص است. این برخوردها دهعد ایمان باشد چون یا در بُ ،باشد یا تردید

قرآن هستند، چه این کفار ملحد باشند و یا برخورد اول: کفار که معاند با وحی 

ر با قرآن انکا عنوانبهبرخورد سلبی بتّی  هاآنمشرک باشند و یا اهل کتاب، گروهی از 

شود می را ایجابی همبرخورد این دارند. این یک نوع برخورد است، برخورد سلبی مطلق. 
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 في»آورد، بلکه نمی آنشود، ایمان به قرمی لوبصکند ولی ممی با قرآن برخورد گفت؛

 1.«مَرَضًا اللَّهُ فَزادَهُمُ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ

ه ملحد باشد و چه مشرک برخورد دوم که برخورد مفلح و صالح است این است که چ

 این آورد،می دارد و ایمانمی و چه کتابی، به آیات مقدسات قرآن گوش و هوش فرا

چون خود ایمان هم  ،دارای مراحلی است نمؤمو این  . این مرحله دوم است.است مؤمن

اما کاری به قرآن در طول  ،ایمان آورده است اصالًدارای درجاتی است. یک مرحله 

زندگی ندارد. عامی باشد، عالم باشد، فاضل باشد، مجتهد باشد، فيلسوف باشد، عارف 

اشد، کاری به باشد، فقيه باشد، اصولی باشد، منطقی باشد، ادیب باشد، مرجع باشد، راجع ب

قرآن ندارد. چنانکه عالمه بزرگوار طباطبای )رض( در سوره مائده این مطلب را 

کاری ندارد، فقط ایمان دارد. این  اصالًعرض کردیم،  فرقانما هم چند جای  ،اندفرموده

 مرحله سوم.

وليکن نتيجه این توجه دور شدن خود و  ،چهارم: نخير، برخورد دارد، توجه دارد

نتيجه این برخورد غلطی که در آغاز  2«عَْنهُ یَْنأَوْنَ وَ عَْنهُ یَْنهَوْنَ»است از قرآن که دیگران 

است، مسلمان است، صاحب معالم است، صاحب قوانين است،  مؤمنبا قرآن کرده است، 

ولکن این  ،ميرزای بزرگ آشتيانی است که حاشيه بر رسائل نوشته است، اینطوری است

الدالله گوید که این ظنی است. چون ظنیمی ،ه جای آنکه توجه کندکند بمی برخورد که

 الدالله است ما مراجعهبنابراین به ظنی ما چرا مراجعه کنيم؟ به روایات که قطعی ،است

 السند است.الدالله و ظنییت قطعیالسند است و رواالدالله و قطعیکنيم. قرآن ظنیمی

  روند.نمی سراغ آن به اصالً، کنندرا میخورد چهارم برعکس فکر کردند و بنابراین این بر

 یی راهااما قسمت ،رود سراغ آنمی است، مؤمنزند، نمی را هاپنجم: پنجم این حرف

 فهمم، نه اینکهنمی گوییمی فهمینمی اهلل تو که فهمم. بارکنمی گویدمی فهمدنمی

 «ال نفهم»دیگران را گير بيندازی. فهمم، بعد خود و می ادعا کنی که من بياییفهمی نمی

احيانًا نصف العلم است. در بعضی موارد است که باید بدانيم. « ال ادری»فهمم. خود نمی

خواهد می ندانستن از مکلف مسموع نيست. باید شخصی کهاین یک بایدهایی است که 

د از کجا کتاب آسمانی است و این بای ،این کتاببشود و یا مسلمان است بداند مسلمان 

باید ؟ نه، اآلنی سابقين و موجودین هاشود؟ از گفته این و آن؟ از حرفمی استفاده

                                                           

 .10. بقره، آیه 1

 .26. انعام، آیه 2
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ا به قرآن داشته باشد که برای او کفایت کند که این کتاب الهی است ای مقدارٌ م مراجعه

 ه قرآن را؟ نه. مگر همه قرآن را همه مسلمانانمو این کتاب غير الهی نيست. اما ه

کتاب  ،؟ نه، آن مقداری را که کافی است از برای اینکه این کتابهمندبف توانندمی

شنيدند و می کما اینکه مشرکين و غير مشرکين از کفار که آیات قرآن را ،آسمانی است

ا در آیاتی از آیات قرآن، آیاتٌ ها بر محور تفکرٌ م لغت عربی هم بلد بودند عرب بودند، این

ال »اما این  ها همه قرآن را فهميده باشند.نيست که این ن معنابه ایآوردند، می ا، ایمانم 

فهميم، نمی ن آیات سوره نازعات راای مثالًکه مرحله پنجم است کجا است؟ ما « نفهم

فهميم، چرا نمی خوب بود شيخ طوسی هم بفرماید .فهميمنمی آیات سوره فصلت را

 اینطور کرد که قضيه خراب بشود؟ این مرحله پنجم.

گوید می بفهمد، که دهدمی فهميم. به خود حقمی گوید: نه، ما کهمی رحله ششمم

مراحل  ،گوید ما به این کتاب ایمان داریم. چون این مراحلمی تحریف شده است، چون

ایمان است. چون مرحله اول مرحله کفر بود، مراحل بعد بعداالیمان است. حاال که ایمان 

پنجم از این نه مرحله که پنجم دارای نه مرحله است. مرحله ا، این ایمانٌ م  ،آورده است

مثل حاجی نوری. حاجی نوری که  .«حُرِّفَ »گانه باشد این است که ششم از مراحل ده یا

و بهمان و فالن، ایشان وقتی به قرآن مراجعه کرده و مراجعه  است و محدث است مؤمن

ل ذکر در تفسير الفرقان در جلد او تا را منمحر ف شده است. نوزدهگفته  ،درست نبوده

به استناد به روایاتی آورده است که  نوزده آیه را در قرآن عدد زبانيه تسعة عشر.به کردم، 

گویيد از قرآن می عربی نيست. اینکه شما اصالًگوید این می ،بچه عرب اگر مراجعه کند

عبارت  اصالً يست. عربی ن اصالًگویيد تحریف به نقيص است می عربی نيست. ،افتاده

تحریف شده است. این مرحله ششم از کل مراحل و « فحر  »گوید می غلط است. این

 اند.ی به قرآن آوردهایاحل کسانی که ایمانٌ م مرحله پنجم از مر

کنيم. قرآن وجيه است، می ناکنيم، شدرسمی مرحله هفتم: نه، تحریف نشده، توجيه

از بالغت خود، از فصاحت خود، از قرائنی که در ذهن خواهد. شما از لغت خود، نمی توجيه

یعنی « مَرِّحُ»گویی: بله، اینکه فرموده می ،چسبانیمی و جيب خود گذاشتی به قرآن

محروميت، محروميت هم ابعادی دارد، یکی مرجوحيت است، یکی حتميت سلب است. ما 

زانيه غير تائبه محروميت نکاح با  :گویدمی کنيم کهمی استناد هابه روایات و به شهرت

 کل مراحل.کراهيت، مرجوحيت، توجيه. این مرحله هفتم از  عنوانبهدارد 

ها البته تمام این ابحاث در آیاتی است که این .کند به آیاتیمی مرحله هشتم: مراجعه

 خواهند بفهمند و دقتنمی فهمند و یانمی کنند و معنای درست آن رانمی توجه
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که این « الرَّحيمِ  الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»اال در  کنيم ومی ین آیات داریم بحثکنند، در انمی

دانند می را همه کسانی که لغت عربی« الرَّحيمِ الرَّحْمنِ  اللَّهِ بِسْمِ» ظاهرنيست.  هاحرف

آیا این آیات  کنيممی تردید«. کتردد»گانه شوند. مرحله هشتم از مراحل دهمی متوجه

ت است، پس این قرآن تحریف شده، پس کتاب الهی نيست، یا متناقضات و متناقضا

 چه شد؟ دچار تردد شد، ایمان سست شد.فهمم؟! پس ایمانش نمی من ،متضادات نيست

که مرتد شدند مثل ابوالفضل گلپایگانی که  هاشود، مثل بعضیمی مرتد اصالً: منه

و کتاب نوشت بر رد اسالم و اثبات بعد رفت بهایی شد  ،متأسفانه از فضالی طالب بود

بهائيت، مرتد شد. حاال ارتداد یا ارتداد فکری است یا ارتداد مالی است، باالخره مرتد شد. 

گوید: مطمئنًا این آیات با هم تضاد می شود،می کنيم. مرتدمی ما ارتداد فکری را عرض

شده  مؤمنکه  قبالًد. شومی دارند، تناقض دارند، پس الهی نيستند، پس از ایمان خارج

بود چون پدر و مادر مسلمان بودند یا اگر مراجعه به قرآن کرده است بر مبنای مراجعه به 

ا حاصل شده است، به این آیات برخورد نکرده است، حاال که ا و ایمانٌ م قرآن اسالمٌ م 

د که پس گویمی فهمم و بر مبنای این ادعامی کند منمی برخورد کرد به این آیات ادعا

 شود.می ، مرتدضاد استاین تناقض است و ت

است، اگر « ال نتفهم»این فکر کنم آخری باشد. اگر «. معان النظرإتفهم معناه بن»دهم: 

اعتراض کرده است،  ينتوانيم معنای این آیاتی که زنادقه اعتراض کردند، کتابينمی ما

آیات مقدسات قرآن در اصول  اعتراض کرده است، تناقضاتی را و تضاداتی را دردیگری 

ها جمع کردند و خواستند قرآن را رد کنند که این قرآن کتاب وحی ثالثه و در فروع این

اگر ما حالت تخصصی معرفت قرآنی داریم،  ،نيست، آن قسمت از آیات که اینگونه است

؛ ای که خداوند مقرر کرده استاگر حالت تخصصی معرفت قرآنی داریم و از راه شایسته

توانيم از می و... اگر ش و تدبرش و دقتشو فکرو لغتش و ادبش اش درونی و برونی

رسد، ما تضاد و تناقض خيالی را می متضاد یا متناقض به نظراین آیاتی که از نظر ظاهر 

 هميم که اگر غير این بود غلط بود،برطرف کنيم و طوری مالئمت بين این آیات را بف

شان با قرآن بوده است و صحيح بوده است و نه نقال بودند و خيلی خوب. کسانی که کار

 ،کنند، نخير، خودشان بر مبنای صحيح فکر کنند نشخواری دیگران را هانه اینکه حرف

فهميد نمی اما اگر به این حد نرسيده است، عالمه طباطبایی نشده است، اگر .بسم اهلل

 فهميدنمی فهميم. چرا شما اگرنمی بگویيد ،کنيد سؤالفهمد می بروید از کسی که

ست یا الدالله اگویيد توجيه کنيم، تحریف شده، ظنیمی زنيدمی آیيد خود را به فهممی

 اینکه تناقض است، تضاد است.
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ای است که در برخورد با قرآن شریف وجود دارد. در این بحثی که این مراحل عشره

قرآن است، یک قسمت یا دو قسمت را  یتکوینی هاترین بحثکنيم و از مهممی ما داریم

 قُلْ ». اول چيزی که ما فهميدیم 12تا  9باید در تتمه بحث کنيم. سوره مبارکه فصلت، آیه 

 أَْندادًا لَهُ تَجْعَلُونَ وَ»برای خلق است « یَوْمَيْنِ في اْلأَرْضَ خَلَقَ بِالَّذي لَتَْكفُرُونَ إِنَّكُمْ أَ

خَلَقَ »فرماید می گانهنيست. آیات هفتخلق  1«فيها جَعَلَ  وَ*  اْلعالَمينَ رَبُّ ذلِكَ

خلق که جعل مرکب است. ما یک جعل بسيط داریم  ،نيست. جعل« جَعَلَ » ،«السَّماواتِ

نخير گوید می یک وقت« جعل الحطب رمادًا« »جعل زیدًا عالمًا»است، یک جعل مرکب. 

از آن  ،ط است. آن جعلی که بسيما دو جعل داریم«. الحطب خلق»یعنی « الحطب جعل»

لکن وقتی جعل گفتند و ماده اوليه.شود، چه بسيط از ماده اوليه، چه می «قْلخَ»تعبير 

ای که راجع به خلقت سماوات و ارض گانهبنابراین آیات هفتخلق است. بعد الجعل 

 کند صحبت خلق است، صحبت جعلمی یعنی در شش دوران بحث« أَیَّامٍ سِتَّةِ في»

نيست و زمين و آسمان، حاال زمين، دارای سه مرحله است. سه مرحله ربانی تکوینی 

مرحله ثانيه آماده ساختن زمين  است.« اْلأَرْضَ  خَلَقَ»است. مرحله اوالی ربانيه زمين 

 از زمين است. هااب، حيوانات و انسانست. مرحله ثالثه فعليت برداشت دوا

کند. می دو مرحله دارد. فقط در دو مرحله دارد بحثگوید؟ می کدام مرحله را این آیه

 فيها جَعَلَ »این  «.رَواسِيَ فيها جَعَلَ وَ»مرحله دوم: « یَوْمَيْنِ في اْلأَرْضَ  خَلَقَ»مرحله اول: 

یی که از هایعنی بالفعل کوه« رَواسِيَ فيها جَعَلَ» دو احتمال دارد؛ یکی اینکه« رَواسِيَ

 فيها جَعَلَ »فته است. این یک معنای ه و از آسمان هم باال رزمين به اعماق زمين رفت

ها را راسيه کم اینیی را بر گرده زمين نهاد، بعد کمهااین است که کوهیک معنا «. رَواسِيَ

از باال بلند و از پایين ميخکوب به زمين. این احتمال هم وجود دارد. فرض کنيد این  ،کرد

و  مسجل نشد -البته مسجل است– ل دوم مسجل نشداحتما ،وجود دارددو احتمال که 

کند. آیات سوره نازعات این می آیات نازعات این را معنا« القرآن یفسر بعضه بعضًا»چون 

مثل اینکه بگویند آقا چه  ،مرحله اولی است« رَواسِيَ فيها جَعَلَ »که کند می معنا را تبيين

اشتيد، زردآلو نکاشتيد. زردآلو کاشتم زردآلو کاشتم. شما تخم زردآلو کبگوید: کاشتی؟ 

بروید بعد گل  است کهباش این ولکن زردآلوی آماده ،درست هم هست، این زردآلو است

 بعد زردآلو بدهد. ،بدهد

                                                           

 .10و  9. فصلت، آیات 1
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بعد از دو دوران که ی را در اولين مرحله بعد الخلق، در اینجا آیا خداوند خود رواس

شود چون رواسی مقدمات نمی ؟«رَواسِيَ يهاف جَعَلَ»بالفاصله  بعدًازمين را خدا آفرید، 

این مراحل دارد. رواسی دو مرحله دارد در حد  1«اْلأَمْوَاجِ  ِمنَ قَالَ اْلجِبَالُ خُلِقَتِ مِمَّ»دارد. 

کنيد. می بعد اضافه ،سازیدمی حد اول کوه است. شما اول توانایی دارید یک اتاق کوه.

 مِنْ  رَواسِيَ فيها جَعَلَ»زنم، خداوند می مثال دارم .اینجا صحبت توانایی داشتن خدا نيست

« اْلجِبالَ وَ»خوانيم. می بعدًافعليت است،  2«أَرْساها اْلجِبالَ وَ »گوید: می در نازعات ،«فَوْقِها

که  را ؟ آن جبالیرا عهد است دیگر، کدام جبال الف و المکه...  را کدام جبال؟ آن جبالی

آن جبال  .به باال ی آنو از باالميخکوب کردیم آن در زمين  پایينآفریدیم و از  قبالً

 وَ »چيست؟ در هيچ جای قرآن ما این جبال را که خدا آدرس داده است نداریم مگر اینجا 

 وَ » .چون آغاز است. آغاز تکامل اول است بعد از خلقت زمين در دو دوران« فيها جَعَلَ

بالی است که بنا راسيه نيست، حاال جبال است، چون جحاال « فَوْقِها مِنْ رَواسِيَ فيها جَعَلَ

 شوند.باست راسيه 

 چون دارید کاری ،اهللشود به شما گفت آیتمی االسالم هستيد،جنابعالی حجت

انسانی که  ؛. حتی باالتراینکه مطلبی نيست مرجع تقليد شوید،و اهلل آیت بعدًا که کنيدمی

ای دو معنا دارد، یک معنا نطفه« نطفتک»گویيم بپنجاه شصت سال عمر دارد به او  اآلن

خود تو در حالی  به نفس است. شیءیک معنا اضافه « کنطفة من»آید می که از تو بيرون

ی دیگر هم هاو نمونه در قرآن شریف در سوره یس ما داریم، در سوره .که نطفه بودی

« حملناهم و هم ذری ة»یعنی  3«اْلمَْشحُونِ  اْلفُْلكِ يفِ ذُرِّیَّتَهُمْ حَمَْلنا أَنَّا لَهُمْ آیَةٌ وَ»داریم که 

زمان پيغمبر در « مکُ»این  4«اْلجارِیَةِ فِي حَمَْلناكُمْ اْلماءُ طَغَى لَمَّا إِنَّا»به دليل آیه دیگر 

 در جای خود باید بودند. البته این بحثی است« ذُرِّیَّتَهُمْ»کشتی نوح چه کسانی بودند؟ 

یک معنا این است که « فَوْقِها مِنْ رَواسِيَ فيها جَعَلَ وَ» ؛تمال استدو اح مطرح بشود.

رواسی است. احتمال دوم این است که نخير، بنا است رواسی  هادر خلق آغازین کوه اآلن

تا « أَرْساها اْلجِبالَ وَ» :آوریم و هم از آیه نازعاتمیبه دست شود. دوم را هم از خود آیه ب

 است.کرد. این تکامل اول از برای جبال  بعدی که بحث خواهيم

                                                           

 .76، ص 10، ج األنوار بحار. 1

 .32. نازعات، آیه 2

 .41. یس، آیه 3

 .11. حاقه، آیه 4



7 

 

چيست؟ بهترین برکت برای زمين چيست؟ آب. اگر آب نباشد « بارَکَ» 1«فيها بارَكَ وَ»

غ است سوزد، دامی ای دارد بگذارید،شود، نه تخم در زمين فایدهمی نه هوای زمين مالیم

 اْلماء   مِنَ جَعَْلنا وَ»داتی که آید، نه بعد حيوان، نه بعد انسان، موجومیدیگر، و نه نبات در

و دیگر آیاتی که استفاده موجوداتی که دارای حيات نباتی یا  ،یکی 2«حَيٍّ ءٍشَيْ  كُلَّ

بر محور ماء است. بنابراین مرکز اصلی برکات  این ،حيوانی یا انسانی و ما اشبه هستند

یی از خود زمين و هاه بخشیی روی زمين قرار داد کهایی، کوههاربانيه بعد از اینکه جبال

بعضی از « قر ر»نه  ،«قَدَّرَ وَ»: ومس«. فيها بارَكَ وَ»یی از بعضی از دخانات آسمانی هابخش

ی زیر هااقوات وجود نداشته باشد، آب اآلن 3«أَْقواتَها فيها قَدَّرَ وَ» .برادران اشاره فرمودند

 از آیات نازعات این مطلب رافهميم. می زمين هنوز درنيامده است، از آیات نازعات

 .فهميممی

 ..اقوات زمين. گردد یعنیمیآب به ارض بر -

برای چه کسی است؟ برای ناس و  اقوات زمينولی فهمم اقوات زمين، می بله، -

 رَفَعَ*  بَناها السَّماءُ أَمِ خَْلقًا أَشَدُّ أَْنتُمْ أَ»نازعات را مالحظه کنيد.  حيوانات است. سوره

آسمان یک درون دارد یک برون. درون آسمان جو کلی است، برون  4«فَسَوَّاها اسَمْكَه

آسمان سقف است، سمک. سمک این است که مسموک است و یک مقداری سفتی دارد. 

 اسْتَوى ثُمَّ »دیگر آسمان را ساخته است، یعنی از حالت دخانی کنار رفت. « سَمْكَها رَفَعَ»

آن را « فَسَوَّاها» :بعد« سَمْكَها رَفَعَ»نه، از دخانی این کار را کرد  5«دُخانٌ  هِيَ وَ السَّماء  إِلَى

 وَ »نور بيرون آورد  6«ضُحاها أَْخرَجَ وَ»شب آن را تاریک کرد « لَيْلَها أَْغطَشَ وَ»ساخت. 

« حاهادَ»خلق شد؟ نخير،  بعدًاکسی بياید بگوید که پس ارض  7«دَحاها ذلِكَ  بَعْدَ اْلأَرْضَ

 .، چه حرکتی؟ حرکت معتدلرضاحرکت 
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 في فَامْشُوا ذَلُوالً اْلأَرْضَ لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذي هُوَ »ارض دارای حرکت چموش بود. 

یک حرکت چموش بود که قابل زندگی نبود و یک دحو و حرکتی بود که دارای  1«مَناكِبِها

از ساختن آسمان. بعد از  یعنی چه؟ بعد 2«دَحاها ذلِكَ بَعْدَ اْلأَرْضَ وَ»رام و راهوار بود. 

از جمله طبقات -اینکه آسمان را ساخت، سقف آن را درست کرد، خودش را درست کرد 

بعد از «. دَحاها ذلِكَ بَعْدَ اْلأَْرضَ وَ»درست کرد، شب و روز آن را درست کرد  -است دیگر

ل از آسمان، پس زمين دوتا آب دارد؛ یک آب قب 3«ماءَها مِْنها أَْخرَجَ»چه شد؟ « دَحاها»

از ی زمين ها. اینطور نيست که تمام آبمیک آب بعد از آسمان. تا کنون عرض نکرده بود

 :فهميممی آسمان است. نخير، یک آب قبل از آسمان، یک آب بعد از آسمان. از این جمله

 آب زمين را بيرون زد.« مَرْعاها وَ ماءَها مِْنها أَْخرَجَ»

 

 ]سؤال[ -

« فيها بارَكَ وَ فَوْقِها ِمنْ رَواسِيَ فيها جَعَلَ وَ»فرمود؟ فرمود:  چه دحوچون قبل از  -

زمين که خاک و سنگ است، چيست؟ غير از آب چيزی نيست، برای اینکه « بارَكَ»

آب است. این آب در خود زمين بود و آسمان چيست که آمادگی برای بعد است؟ « بارَكَ»

کنيم. این آب که می بحث ،آقایان هم فکر کنيد ،هنوز نيامده بود. البته من فکر کردمهم 

تواند باشد، هر چه هست بعد از آب است. نمی برکت زمين چيزی جز آب این «فيها بارَكَ»

 بارَكَ»از آب است. پس بعد زمين است های هر چه برکات و نباتات و حيوانات و انسان

خداوند در  «فيها»، «ليهاع»نه  ،«فيها»فعليت برکت است. این برکتی که خداوند « فيها

کردن و تقدیر کردن  تدبير« أَْقواتَها فيها قَدَّرَ وَ»اعماق زمين برکت مقرر کرد که آب است 

 و اندازه را مقرر کردن، این مرحله اوالی تکامل است. 

آب قرار « فيها بارَكَ»یعنی در زمين « السَّماء  إِلَى اسْتَوى ثُمَّ» :گویدمی آن آیه که -

 .هم رویيده بود هاتمام رویيدنی« أَْقواتَها فيها قَدَّرَ وَ»شده بود،  داده

نشد. مثل اینکه دیروز نبودید. صبر کنيد من یاد شما بياورم. چون بحث خيلی دقيق  -

خداوند زمين را حرکت « دَحاها ذلِكَ بَعْدَ اْلأَرْضَ وَ»رقيق است تکرار شود طوری نيست.  و

بخش، حرکت ؟ حرکت حياتیچطور حرکت ،حرکت وده منتهااالرض هر طور بداد. دحو
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آميز داشت داغ بود، حرکت جنونحرکت قبلی کشنده بود، بخش نه حرکت کشنده. زندگی

 مِْنها أَْخرَجَ»؟ در اثر دحو «دَحاها»چه کار کرد « دَحاها ذلِكَ  بَعْدَ اْلأَرْضَ وَ » .و چموش بود

این آب بيرون  قبالً بيرون آورد، یعنی از زمين این زمين آب داشته است، آب آن را « ماءَها

یی بود و... هابيرون بود نباتاتی بود و حيواناتی بود و انسان قبالًنبوده است، اگر این آب 

پذیرفته است. نمی اکسيژن اصالً؟ برای اینکه کره زمين داغ بوده، آمدهنمی چرا بيرون

نند عمق زمين که بعضی از اعماق خيلی داغ است، بعضی از اعماق آب سطح زمين ما

 زند، تابستانمی آید آدم یخمی ، بيروناستیخ در زیر زمين هم آب  اآلنوجود دارد. 

تر خيلی داغ است و تر پایين، ولی عمق پایينکردآن  ونشود دست را پنج دقيقه درنمی

 مذاب است.

سطح زمين، عمق زمين، وسط زمين. سطح زمين داغ  ای دارد؛پس زمين مراحل ثالثه

وَ » :بعد از آن« أَْخرَجَ مِْنها ماءَها»بوده، عمق زمين هم داغ بوده، در وسط آب بوده 

از کجا است؟ از روی زمين است یا درون زمين؟  هاآب که بيرون آمد رویيدنی«. مَرْعاها

بنابراین شد که در اینجا « رْعاهامَ وَ »همانطور که آب را از زیر زمين روی زمين آورد 

 «أَرْساها اْلجِبالَ وَ»کدام جبال را؟ این  1«اْلجِبالَ  وَ »یی و درختانی و نباتاتی هاچراگاه

به خانه آوردم.  ،گوید که فالنی را به خانه آوردم یعنی او را خلق کردم؟ نه، فالنی بودمی

خداوند فرموده است، در ميان کل قرآن آن جبالی را که فقط در یک آیه قرآن « اْلجِبالَ وَ»

 وَ »، «فی یومين»فقط همين یک آیه است که سوره مبارکه فصلت که بعد از خلق ارض 

نبوده است. اگر هم از آن آیه ما « مُرسیٰ»آن است، پس  «فَوْقِها مِنْ رَواسِيَ فيها جَعَلَ

در « أَرْساها»مان جبال را ه« اْلجِبالَ وَ»نبودن فعلی را نفهميدیم، اینجا « مرسیٰ»مرحله 

همين است، از  چون معنی جبل راسیزمين در ناحيه عمق ميخکوب کرد و از باال هم 

 رود.می پایين ميخکوب در زمين و از باال هم باال

این است که جبال اش داشته باشد، الزمه« دَحاها»این ارض موقعی که باید حرکت  -

 باشد. « رسیأ»

رساء جبال است؛ یعنی این جبالی که در آن قرار گرفته و إت نخير، الزمه این حرک -

تواند داشته باشد، هم نمی مواد گداخته است، این مواد گداخته در حالت گداختگی ارساء

حرکت معتدل شد در اثر  ،پایين شل است هم باال شل است، ولکن وقتی که حرکت
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شود و به می م سفتشود، قسمت زیر همی برخورد با جو این جبال قسمت رو سفت

 شود.می شود و راسيهمی این بلند ،بعضی از کرات است و جهات دیگری که از خود زمين

  1«أَوْتادًا اْلجِبالَ وَ» -

کند. می . وتد بودن جبال فرقنيستنداست. همه جبال اوتاد  رساءإهمين « أَوْتادًا» -

اسيه هستند. همه جبال اینطور ر جبالها اند اینکه درست در عمق زمين کوبيده ییهاآن

اینجا  2«لِأَْنعامِكُمْ وَ لَكُمْ مَتاعًا»خاک است.  هاآنکنند زیر می یی هستند کههانيستند. تپه

توانيم بفهميم، توجيه نکنيم و از جيب می يم؟ برگردیم به سوره فصلت. ما یامفهمی چه

 خواهممی معذرت یيم خدایابگو اصالً اگر بنا است از جيب خود بگذاریم  .خود نگذاریم

شود کرد که غير از حقایق قرآن که در می فهميم. احيانًا این ادعا رامی م! ولیيفهمنمی

مرتبه چهارم است و مربوط به مقام عصمت است، ما تمام عبارات و اشارات و لطائف را 

 فهميم.می با دقت صحيح

هنوز « رَواسِيَ فيها جَعَلَ وَ»در سوره فصلت چه به دست آمد؟ سوره فصلت فرمود: 

 برکت غير از آب« فيها بارَكَ وَ فَوْقِها مِنْ» .تکامل است نيست، چون دوران اولِ« أَرْساها»

بعد « ماءَها مِْنها أَْخرَجَ»است، در عمق است، چرا؟ برای اینکه « فيها»تواند باشد ولی نمی

گفت قبل از اینکه خداوند  شودنمی از سماء. قبل از سماء نباید آب روی زمين باشد.

شود هم گفت آب نداشته است. نمی واست آب روی زمين بوده  ،سماوات را خلق کند

یفسر بعضه »ليل هر دو آیه به د «.فيها بارَكَ وَ»بوده است « فيها»نخير، آب داشته و 

آب را بيرون آب داشته، آب ظاهر نبوده، از باطن « ماءَها مِْنها أَْخرَجَ »در آیه نازعات  «بعضًا

 و...« مَرْعاها وَ»آورده، در نتيجه بيرون آوردن آب از باطن چه شد؟ 

« أَْقواتَها فيها قَدَّرَ»در «. أَْقواتَها فيها قَدَّرَ وَ فيها بارَكَ وَ فَوْقِها مِنْ رَواسِيَ فيها جَعَلَ وَ»

 تاخانه چندخواهد برای یک می تقدیر کرد. مثل اینکه کسی یکی اینکه،دو مطلب دارد؛ 

 شود باز و بسته کرد.نمی ، یعنیگيری کرد اما در را نگذاشته استدر درست کند، اندازه

 مقدمات اقوات زمين را طوری« أَْقواتَها فيها قَدَّرَ وَ» تقدیر است، هنوز درست نشده است.

راسيه نيست، آب هست زیر زمين است، بنابراین  ،فراهم کرد که همه هست. جبال هست

ثالثی شده است. تقدیر ثالثی بعد است، حيوان بعد است، انسان بعد است، تقدیر  نبات

 .است و مواد خوراکی و مواد پوشاکی هااقوات ارض که اقوات ارض ثمرات است و ميوه
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این مرحله سوم از مرحله اوالی تکامل « أَْقواتَها فيها قَدَّرَ»این مواد خوراکی و پوشاکی 

 فيها جَعَلَ»ای نيست. تقدیری دوتا موجود است اما کاره این از منتها ،ارض است یتقدیر

يد نشود طدر عمق زمين نياید، تو هاچون اگر این راسيه ،برای دحو کافی نيست« رَواسِيَ

 زمين از همشکافد. در اثر قانون فرار از مرکز و در اثر دوران شدید این می زمين

محکم نباشد، اجزاء آن به هم وصل نباشد،  ای درست کنيد کهشکافد. شما یک گلولهمی

 ارضولکن هنوز دحو معتدل  .شودمی شکافد و پخشمی این سرعت که پيدا کند از هم

هنوز نشده است. حرکات داشته، حرکات  1«جَلَامِيدِهَا مِنْ بِالرَّاسِيَاتِ  حَرَكَاتِهَا عَدَّلَ  وَ»که 

 وَ . »«جباالً ترسی بعد ذلک فَوْقِها مِنْ رَواسِيَ افيه جَعَلَ وَ»آن معدَّل نبوده است. در اینجا 

 «.أَرْساها اْلجِبالَ

 أَْخرَجَ »ولکن بيرون نيامده است  ،برکات آب است چون مهم  ،آب دارد «فيها بارَكَ وَ»

را  هاقوتب اضالع گوناگون و مقدمات گوناگون صاح «أَْقواتَها فيها قَدَّرَ وَ«. »ماءَها مِْنها

نيست،  ینيست، حيوان ییی وجود ندارند. درختهاقوت صاحب اما است، فرمودهآماده 

 فراهم قبالًولکن همانطور که خداوند در شير پستان مادر غذای فرزند را  ،انسانی نيست

یک  بعدًامعدات را فراهم کرده که  قبالً کند، اینجا هم خداوند در شير پستان زمين می

 فرماید.می ر آیات نازعاتمرحله دوم تکامل ارضی الزم است که د

عالمه بزرگوار طباطبایی عرض کنيم. در اینجا عرض بين الهاللين مطلبی را با 

نه لفظًا و نه چهار احتمال است. احتمال شيخ طوسی که « أَْقواتَها فيها قَدَّرَ»کردیم که در 

ایشان  قابل قبول نبود. احتمال عالمه بزرگوار طباطبایی خيلی بهتر است، اصالً معنًا

 فيها قَدَّرَ وَ»وم فرمودند ن بر حسب روایت و بر حسب آنچه مرقولک شدرسنا نکردند،

 .است. ایشان اینطور توجيه کردند« أَْقواتَها فيها قَدَّرَ»فقط برای  «أَیَّامٍ  أَرْبَعَةِ» این« أَْقواتَها

ات بالفعل زمين است. اقوات بالفعل که اقواست « أَْقواتَها فيها قَدَّرَ»فقط برای « أَیَّامٍ أَرْبَعَةِ»

 ، زميناقوات بالفعل زمين در چهار فصل زمين :گویيم اوالًمی زمين در چهار فصل است.

« لَكُمْ مَتاعًا*  أَرْساها اْلجِبالَ وَ*  مَرْعاها وَ ماءَها مِْنها أَْخرَجَ»بالفعل نشده است. تازه بعد 

 بود باید فقط« أَْقواتَها»فقط برای  «أَیَّامٍ أَرْبَعَةِ»ه نشده است. ثانيًا: اگر چنانچ هنوز کهبعد. 

 جَعَلَ  وَ*  لِلسَّائِلينَ سَواءً أَیَّامٍ  أَرْبَعَةِ في أَْقواتَها فيها قَدَّرَ» با خود این ذکر شود، بفرماید:

رد. بگوید. پس با عبارت تناسب ندا یباید اینطور«. فيها بارَكَ وَ فَوْقِها مِنْ رَواسِيَ فيها

 اگر فقط این باشد غلط است. فرمایش ایشانپس 
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 ...اشاره فرمودند چيزی که اینجایعنی در واقع این  -

. حرف سوم را باید زداین سه کار در چهار دوران. پس حرف سوم در چهار دوران.  -

که چهارم این است حرف یعنی در چهار دوران این سه کار. « أَیَّامٍ أَرْبَعَةِ في»این است که 

فرمایش من هم  عرضگویيم هم می ،دهيممی ما برادرانه دست به دست عالمه بزرگوار

بالفعل در « أَیَّامٍ أَرْبَعَةِ في أَْقواتَها فيها قَدَّرَ وَ »در اصل با هم مراد است، چه؟  هر دوشما 

 ْلأَرْضَ ا وَ »سه کار. این در اصل، اما به اعتبار آینده تکامل اولی ارضی که در چهار دوران 

 بعدًابرای بعد است. « اأَرْساه اْلجِبالَ وَ*  مَرْعاها وَ ماءَها مِْنها أَْخرَجَ*  دَحاها ذلِكَ بَعْدَ

 رَواسِيَ  فيها جَعَلَ وَ» که اآلنکه نشده است.  اآلنچهار فصل درست شد،  بعدًاچه شد؟ 

زمين نيست تا چه  ،هنوز زمين« أَیَّامٍ بَعَةِأَرْ في أَْقواتَها فيها قَدَّرَ وَ فيها بارَكَ وَ فَوْقِها مِنْ

رسد به اینکه چهار فصل بشود. زمين در مرحله اوالی تکامل است، آب آن بيرون نيامده 

است، جبال ارساء نشده است، اقوات بالفعل نشده است، پس چهار فصل چيست؟ این 

 وَ» ازعات استت برای بعد از آیات نطباطبایی با آن روایبزرگوار چهار فصل عالمه 

این مرحله دوم « اأَرْساه اْلجِبالَ وَ*  مَرْعاها وَ ماءَها مِْنها أَْخرَجَ *  دَحاها ذلِكَ بَعْدَ اْلأَرْضَ

 تکميل است.

 نياز به آفتاب دارد. آفتاب هم بعد از... چهار فصل هم  -

د گرفت. بله همين دیگر. فرمایش ایشان اشکال زیاد دارد. البته نباید هم زیاد ایرا -

فرمایند از برادران بسيار عزیز می من به یاد دارم یک موقعی یکی از بزرگان که تحصيل

که شما  که کتابفروش استدادند به یکی اقوام ما  ،مرقوم فرمودند اینوشتهیک  ،ما

در جواب گفتم: بله  هم چنين فرمودید. مننسبت به عالمه طباطبایی در بحث خلود این

این اهانت به عالمه طباطبایی  که کردمی اسم نبردم. ایشان خيالولی  ،اینطور فرمودم

کرده است. من نوشتم که  ةای از آیات استفاده خلود الی غير النهایاست که ایشان از آیه

اند ظاهرًا. اهانت به خدا بشود بهتر است؟! ما شود خلود در تفکر این آیه نفرمودهمی معلوم

چون بهترین فردی  آیم،کوتاه مییی نداریم. ولی مع ذلک من که اهانت به عالمه طباطبا

د. حاال که در کل تاریخ اسالم این طریق تفسير قرآن به قرآن را احياء کرد این بزرگوار بو

 رسد چه عرض کنم!می دنباله آن به کجا

عد است؛ یک بعد بالفعل در بُ دو« أَیَّامٍ أَرْبَعَةِ»این « أَیَّامٍ أَرْبَعَةِ في أَْقواتَها فيها قَدَّرَ وَ»

 فيها قَدَّرَ« »فيها بارَكَ»، «رَواِسيَ فيها جَعَلَ»تکامل اول ارضی که در چهار دوران سه کار 

عد یک بُ ؟چه اشکال دارد کند تا آنجا که امکان دارد آیه داللت .عد بعدییک بُ«. أَْقواتَها

 اْلجِبالَ  وَ *  مَرْعاها وَ  ماءَها مِْنها أَْخرَجَ*  دَحاها ذلِكَ بَعْدَ اْلأَرْضَ  وَ »بعدی بعد از آنکه 
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چهار آن وقت  ،در آنجا که زمين تکامل دوم پيدا کرد« لِأَْنعامِكُمْ وَ  لَكُمْ مَتاعًا*  أَرْساها

روایت عد خفی را که مراد چهار فصل است، آن بُ گویدمی اگر هم روایت .درست شد فصل

 گوید.می چون روایت احيانًا بعد خفی راکنيم، می طور معنیگفته است. روایت را این

 ندارد با این... منافات« دَحاها ذلِكَ بَعْدَ اْلأَرْضَ وَ» -

منافات رسيم. من که نگفتم می روایت مزبور رابه حاال  منافات دارد.من که نگفتم  -

از  بسياری همانطور که در ،قولينالپس قول چهارم چه شد؟ قول چهارم جمع بين  دارد.

را هر کسی « مَثابَةً» 1«أَمْنًا وَ  لِلنَّاسِ  مَثابَةً اْلبَيْتَ جَعَْلنَا إِْذ وَ» مثالً آیات قرآن اینطور است،

 ، مستقیمتواترگوید ملجأ، می آنیعنی مرجع، « مَثابَةً »گوید می، آمده به لغت مراجعه کرده

اختالف  ،سرین اختالف کردندمعنا دارد. اگر مف چهاردهاما  ،پنج شش معنا گفتند غيره. و

یک مفهومی دارد که این مفهوم دارای « مَثابَةً»اشتباه مصداق با مفهوم کردند. این 

یعنی « مَثابَةً»گویی می است. آقایی که« مَثابَةً»چهارده مصداق است و چهارده معنا برای 

، مرجع واتَر، مستقی، متاست. متاب هاآناز یکی « متاب»نيست، « متاب»، نخير، «متاب»

نه،  «، متواترًا، متابًاملجأً مرجَعًا، اْلبَيْتَ جَعَْلنَا إِْذ وَ»و... چرا؟ چون قرآن نفرموده است که 

تمام چهارده معنا را اراده « مَثابَةً»با لغت « مَثابَةً  اْلبَيْتَ جَعَْلنَا إِْذ وَ » :قرآن فرموده است

 .کرده و همه را هم نظر کرده است. قرآن این است

هم  ،هم حيض است« قُرُوءٍ  ثَالثَةَ»این  2«قُرُوءٍ  ثَالثَةَ بِأَْنفُسِهِنَّ یَتَرَبَّْصنَ اْلمُطَلَّقاتُ وَ»یا 

ما در کل  !مجمل است آیهگویی می طهر است. آقای بزرگواری که مغز تو حيض شده

تو  این آیه مجمل است! مغز تو حيض شده، فهم یگویمی ،قرآن همين یک آیه را داریم

گویيد که آیه را رها کن چون آیه نگفته می شما شدی!استحاضه کثيره  اصالًحيض شده، 

گفت حيض که بد می اگر خدا که گفتمی آمده بود اینجایک کسی  «.هیثالثة »است 

 وَ »حيض شدی برای اینکه قرآن چندتا لفظ حيض دارد.  اآلنبود. گفتم بيچاره تو 

تا دو معنا دارد حيض و طهر؛ یعنی سه« قروء» ،«قُرُوءٍ  ثاَلثَةَ بِأَْنفُسِهِنَّ یَتَرَبَّْصنَ اْلمُطَلَّقاتُ

طهر غير مواقعه.  تا. سه طهارت و سه حيض. طهارت اولی عبارت است ازشد شش ،دوتا

 دهند که بله، سه طهر است؛می فتوااکثرًا  کنند،می آن وقت آقایان به روایات مراجعه

تواند شوهر کند. نخير، حيض می حيض سوم ولی اولِ ،است هطهر اول طهر غير مواقع
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 و قس علی ذلک فعللنيست.  در اینجا «قُرُوءٍ  ثاَلثَةَ»م باید تمام شود. اگر تمام نشود سو

 .تفعلل. در اینجا ما اینطور عرض کردیم و

ببينيد مرحله دوم از تکامل ارضی  ،بعد به آیات سوره مبارکه نازعات مراجعه بفرمایيد

سوره بقره را  29آیه « یفسر بعضه بعضًا»از باب  ولکن ،خواهدنمی ت یا نه. تأیيدهس

تکامل اول یا دوم؟  یک؟ کدام« جَميعًا اْلأَرْضِ فِي ما لَكُمْ خَلَقَ الَّذي هُوَ» .مالحظه کنيد

 هُوَ  وَ تٍ سَماوا سَبْعَ فَسَوَّاهُنَّ  السَّماء   إِلَى اسْتَوى ثُمَّ» اول، بر حسب آیات سوره فصلت.

آوریم که خداوند ارض و ما فی میدر دقيقًااز این آیه این مطلب را . «عَليمٌ ءٍشَيْ  بِكُلِّ

« اْلأَرْضِ  فِي ما». اول« اْلأَرْضِ فِي ما»االرض را قبل از سماء و سماوات آفریده است، ولی 

 فيها قَدَّرَ وَ فيها رَكَبا وَ فَوْقِها مِنْ رَواسِيَ فيها جَعَلَ وَ»که تکامل اول است که  اول

 کنيم.می مراجعه به آیات نازعات اما مرحله دوم را« أَْقواتَها

بنای آسمان چيست؟ یک بنای آن مسلم است،  1«بَناها السَّماءُ أَمِ خَْلقًا أَشَدُّ أَْنتُمْ أَ»

را تا کرد یا دخان توانيم شک کنيم. آیا خداوند دخان را یکسره برداشت هفتمی دیگری را

است این است که بنای آسمان که بي ن ه مسلم چتا کرد؟ آنسماء کرد، بعد سماء را هفت

 أَشَدُّ  أَْنتُمْ أَ »در آیات دیگر، در اینجا هم  2«سَماواتٍ سَبْعَ فَسَوَّاهُنَّ»هفت آسمان  یعنی است

هفت طبقه نشده است ز هنو 3«فَسَوَّاها سَمْكَها رَفَعَ»چه کار کرد؟ « بَناها السَّماءُ أَمِ خَْلقًا

ليل و نهار در سماء در صورتی است که کرات درست شده  4«لَيْلَها أَْغطَشَ وَ«. »فَسَوَّاها»

یک  فرض کنيد باشد. اگر کرات درست نشده باشد و گاز ممتد است و سماء ممتد است،

ع نکرده یا گاز را خداوند سماء کرده است، هنوز سب قبالًیا گاز ممتد است  است سماء ممتد

فهميم که این بنای سماء می ليل و نهار چيست؟ پس اینجا ،و هنوز انجم درست نکرده

یکی هفت کردن  عدی است؛بُ هم دو« سَماواتٍ سَبْعَ»است. بنای « سَماواتٍ سَبْعَ»بنای 

این را  5«بِمَصابيحَ الدُّْنيا السَّماءَ زَیَّنَّا وَ»این گاز و این دخان و دیگر اینکه در سماء اولی 

 هم کرده است. بعد چه شد؟
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آسمان را، دخان آن را، « دَحاها ذلِكَ بَعْدَ اْلأَرْضَ وَ*  ضُحاها أَْخرَجَ وَ لَيْلَها أَْغطَشَ وَ»

 بَعْدَ  اْلأَرْضَ وَ»تا و بعد آسمان اول، کرات درست کرد و... آن وقت بعد آسمان و بعد هفت

بعد اول  بحث کرد؛عدی بُ  آیات فصلت دو بالًقنبود.  دحو که بحث قبالً« دَحاها ذلِكَ

آن سه کاری  ،عد دومنبود، صحبت حرکت دادن نبود. بُکه دحو  1«یَوْمَيْنِ في اْلأَرْضَ خَلَقَ»

را که در چهار دوران کرد، آنجا هم که صحبت دحو نبود. و دحو در اینجا کدام دحو است؟ 

حو محيی. اینجا دحو محيی ، یک دو مميت استارض دو دحو دارد؛ یک دحو مخرب 

 وَ  جَلَامِيدِهَا مِنْ بِالرَّاسِيَاتِ حَرَكَاتِهَا عَدَّلَ وَ»یعنی « دَحاها ذلِكَ  بَعْدَ اْلأَرْضَ وَ»است، چرا؟ 

 تَسِيخَ  أَوْ  بِأَهْلِهَا تَمِيدَ أَنْ مِنْ  حَرَكَتِهَا عَلَى فَسَكَنَْت» 2«صَيَاخِيدِهَا الشُّمِ  الشَّنَاخِيبِ ذَوَاتِ 

 این دحو دوم است. 3«بِحِمْلِهَا

برای « راجفة»کند بعضی از آیات لفظ می لذا قرآن شریف وقتی که از زمين صحبت و

زمين راجفه است. این زمين از آغاز خلقت حرکت  اصالً  4«الرَّاجِفَةُ  تَرْجُفُ یَوْمَ» دارد.زمين 

کت محيی دحو . بعد حرکت محيی داده است. حربوده است داشته است، حرکت مميت

شود می ای شامل این ارضرجفه ةبعد یوم القيام«. حَرَكَتِهَا عَلَى فَسَكَنَْت»دوم است که 

شوند. می شود که این مردگان زندهمی ایجاد یميرند. بعد رجفه دیگرمی که همه زندگان

ت. بعد از اس« الرَّاجِفَةُ تَرْجُفُ یَوْمَ»در آن آیه ش که تفصيل« تلو بعضرجفات و رجفات »

عمق زمين بود که  آب در ،در مرحله اوالی تکميل. «ماءَها مِْنها أَْخرَجَ»دحو چه کار کرد؟ 

 ...دنبال بيرون آمدن آب« مَرْعاها وَ» حاال بيرون زد. بود، برکات

 

 السَّماء  مِنَ أَْنزَْلنا وَ»فرماید: می ای کهکنيم. آن آیهمی استفاده بنابراین این مراحل را

. بخشی از آبی که در استاین چيست؟ این همه آب زمين  5«اْلأَرْضِ فِي فَأَسْكَنَّاهُ بِقَدَرٍ ماءً

از خلقت آسمان خداوند در زمين خلق کرد. این  قبلزمين است از آسمان آمد، بخشی هم 

« اهاأَرْس اْلجِبالَ وَ*  مَْرعاها وَ ماءَها مِْنها أَْخرَجَ»فهميم. طلبی است که ما جدیدًا میم

 «.لِأَْنعامِكُمْ  وَ لَكُمْ مَتاعًا»همان جبال را که چه؟ 
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 وَ تُحِبُّهُ لِمَا وَفِّْقنَا وَ مِياْلعَظِ اْلقُرْآنِ  مَعَارِفِ وَ مَانِ یاْلإِ و اْلعِْلمِ بِنُورِ صُدُورَنَا اْشرَحْ اللَّهُمَّ»

 . «تَرْضَاهُ لَا وَ تُحِبُّهُ لَا عَمَّا جَنِّبْنَا وَ تَرْضَاهُ

 

 .«کُمْيْ عَلَ السَّلَامُ وَ»


