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 تسبیح اختیاری تمامی اشیاء برای خدا اثباتگر عدم مرگ مطلق 

 
 

 

 

 

 

 

 

 از سوره اسراء 44تفسیر آیه 
 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 بده راجد  دهدد  قیدتوف و بخواهدد خدا که مقدار هر تا امروز از شاءاهللان ما بحث

 یمقددمات و دارد یمراحلد بحث نیا البته. فیتکل اتیح از بعد یعنی. است ایالدن عدب

 کده امد یالق ومید اتیح و هیبرزخ اتیح از است عبارت معاد بحث مقدمهالیذ. دارد

 امدتیق در دائدم یجزا و حساب و است برزخ در موقت یجزا و موقت حساب اتیح

 بحدث از را یمقددمات هسدتند  ایالددن عددب دو هدر که اتیح دو نیاراج  به  اما. است

 کده تفاسدیری در نده چدون. شدود روشدن کامالً مطلب تا میکن میتقد میدانیم مناسب

 بحث امتیق و برزخ به راج  مستقالً که ییهاکتاب در نه و شده نوشته عتًایش ای سنتًا

 اسدتفاده باشدد اگدر  باشدد شدده بحدث دمیدند مدن دیدبا و دیشا که طورآن است  شده

 و هاگفتده و مطالعدات. میکن مطالعه دیبا نو از را اهلل کتاب ما صورت هر در. میکنیم

 اما. است محترم انًایاح هم گرانید یبرا ای خودشان یبرا گرانید یهانوشته و نظرات

 دالالت یمبندا بدر علم و حس و عقل و فطرت ادله و اصل در هیقرآن ادله محور بر ما

 المدوت قبدل اتیح که طورهمان. میکنیم صحبت الموت بعد اتیح به راج   هیقرآن
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 المدوت بعدد وضد  به نسبت م یکرد یموشکاف میتوانست که آنجا تا دیتوح بحث در را

 المدوت بعدد اتیدح منکدر یانداتیجر و یاطدوار بده هم نیمشرک انًایاح و نیملحد که

 قسدم چندد افکارشدان هسدتند  المدوت بعدد اتیدح به قائل که هم نیموحد و هستند

 یاتیدح اصدالً مدرگ از بعدد نددیگویم هسدتند  منکدر را هیدبرزخ اتیح یگروه. است

 از یاکثدر گدروه و. کندیم ءایحإ را نیمکلف مجددًا خداوند ام یالق ومی و ندارد وجود

 در. داننددیم مستمره را الموت قبل اتیح که ن یمسلم مخصوصًا و هستند نیموحد

 ومی اتیح یبرا هستند  قائل اراستمر آن یبرا و  یگرید وض  به برزخ و موت حالت

 .یالکبر ام یالق

 

 مطلقده اتیدح مدا. است اتیح و موت به راج  اوالً شود  بحث دیبا که یمقدمات

 نیدا نده و انجدام  نه و دارد آغاز نه است  نیالعالمرب به مربوط مطلقه اتیح م یدار

 وقدهمخل کائندات بده مربدوط زمدان و زمدان گذشدت یعندی عمر چون دارد  عمر اتیح

 زمان یسو به نه و است زمان بر نه و است زمان از نه یتعال و سبحانه حق اما است 

 هدر و باشند که هر هستند  مخلوقات هایزمان و زمان چون. است زمان در نه و است

 1«اْلقَیُّومُ اْلحَيُّ هُوَ إاِلَّ إِلهَ ال اللَّهُ». ومیق یّح است  یّح یتعال و سبحانه حق. باشند چه

 هاآن اتیح و گرانید نگهدارنده نه و هستند خودنگهدار نه ستند ین ومیق اءیحأ ریسا

 ومیدق یحد در خدواهمینم. اسدت ومیدق یحد از هم هاآن اتیح آغاز و دارد آغاز هم

. اسدت اشداره فقد . میکند صحبت کرد  دیبا و میکرد بحث دیتوح باب در که گونهآن

. نددارد انجدام نددارد  آغداز ست ین تدرج آن در که یاتیح «اطالقًا هایف موت ال ةٌایح»

 معلوم که است فعل صفت نه. ستین یتعال و سبحانه حق صفات از یصفت که یاتیح

 ات یدح نیعد وجدود  ر یدتعب اسدمائه. اسدت ذات نیعد هسدت  کدههم  ذات صفت و

 جدز کسچیهد اگدر اسدت  ما یبرا راتیتعب فق  علم  نیع قدرتش قدرت  نیع اتشیح

 را علدم و قددرت و اتیدح و وجود که بود یاکامله ۀشامل وحدت کی فق  نبود  اهلل

 . است مطلقه اتیح نیا. بود شامل  صرف یتجرد و کامل یوحدو یمعنا در

 ممکدن م؟ینددار اید میدار مطلق موت ما دییبفرما فکر نه؟ ای میدار مطلق موت اما

 هیدنبات اتیدح یدارا نده  دیدآفر عالم خداوند که را هیاول ماده. میدار بشود گفته است

ماواتِ خَلَقَ الَّذي هُوَ». ریغ نه ر یغ نه هیانسان نه ه یوانیح اتیح نه بود  اْلدََرْ َ وَ السدَّ
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 و انیسدماوات و ار  و واتاسدم خلقدت یبندا 1«اْلمداءِ عَلَى عَرْشُهُ كانَ وَ أَیَّامٍ سِتَّ ِ في

 مداده اما. بود هیاول ماده بر غیره  و مالئکه و هاانسان و هاوانیح و نباتات از انیارض

 تیدمالئک نده. داشدت تیانسدان نده داشت  تیوانیح نه  داشت تینبات بالفعل نه ه یاول

 حدس  کنددینم برطرف علم را الیخ نیا اما. کند الیخ نطوریا یکس. ریغ نه و داشت

 مدوت. کنددیم برطدرف را را مدوت نیا قرآن در یاحهیصر اتیآ اما. کندینم برطرف

بِّحُ: »17 سدوره 44 هیدآ سراءإ ای سراءأ مبارکه سوره در. ستین مطلق ماواتُ لَدهُ تُسدَ  السدَّ

بِّحُ» حسداب دارد. .سدتین مدا  فرمدوده هدم« نمَد» «فیهِنَّ مَنْ وَ اْلََرْ ُ وَ السَّبْ ُ  لَدهُ تُسدَ

ماواتُ بْ ُ السددَّ  مَددن. میدددار مَددن کیدد و میدددار مددا کیدد .«فددیهِنَّ مَددنْ وَ اْلددََرْ ُ وَ السددَّ

 مدا نظدر در کده اسدت العقولیذو ریغ مَن مقابل در ما. میشناسیم ما که العقولیذو

. میکنیم بحث که هستند شعور یدارا هانیا خالق نظر از اما  هستند العقولیذو ریغ

ماواتُ لَدهُ تُسَبِّحُ» بْ ُ السدَّ يْ مِدنْ إِنْ وَ فدیهِنَّ مَدنْ وَ اْلدََرْ ُ وَ السدَّ يْ مِدنْ إِنْ» .«ءٍشدَ  «ءٍشدَ

يْ مِدنْ إِنْ». اسدت شدامل را مخلوقده وجودات کل و هنیف من و ار  و واتاسم  «ءٍشدَ

 ادات از یکدی. اسدت سدلب صددرصدد در ند   سدلب اسدتغراق. است یسلب راقغاست

يْ مِدنْ إِنْ وَ». جابیا استغراق ای و است سلب استغراق جابیا ای سلب صددرصد  «ءٍشدَ

 إِنْ» دیدگویم دارد خددا چدون. ردیگینم را نیالعالمرب ءیش البته. است ءیش چه هر

 یارضد اید اسدت یسدماوات اید است  ار  ای است  سماوات ای ءیش نیا که «ءٍشَيْ مِنْ

 نیدا پدس. یارضد نده و یسدماوات نده اسدت  ار  نه  است سماوات نه خداوند. است

 حدق بدر شدودیم اطدالق ءیشد لفد  که است درست. ردیگینم را تیربوب ءیش ء یش

هادَةً أَْكبَرُ ءٍشَيْ أَيُّ قُْل» 2«كَاْلََْشیَاءِ لَا ءٌشَيْ» ولکن  یتعال و سبحانه هیدٌ اللَّدهُ قُدلِ شدَ  شدَ

 منتهدا. اسدت ءیش خدا 3«بَلَغَ مَنْ وَ بِهِ لَُِْنذِرَكُمْ اْلقُرْآنُ هذَا إِلَيَّ أُوحِيَ وَ بَیْنَكُمْ وَ بَیْني

 «. كَاْلََْشیَاءِ لَا ءٌشَيْ»  «شیَّ األشیاء»شیءٌ که 

 

 کند؟ینم خود  حمد بر حیتسب خداوند خود -

يْ مِنْ إِنْ وَ»-  البتده. شدودیم بحدث ار و  سدماوات از ریدغ ءیشد نجدایا در «ءٍشدَ

 لسدان بده ذات  لسدان بده. کنددیم حیتسدب را خدود کندد یم حمد را خود هم خداوند
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 ریدغ و ار  و سدماوات ریدغ ءیشد  اسدت ءیشد از مدراد کده یآند نجدایا یول صفات 

 .است انیارض و انیسماوات

 بر هر چه صدق شیئیت کند  مساوی با حیات است.  -

 .میکنیم عر بعدًا  را اتیح. است حیتسب با یمساو نه  -

 .نباشد اتیح باشد  وجود باشد  نداشته اتیح ندیبگو شودینم -

 نیدا سدت؟یچ نیدا کده میکند فکدر و میکن بحث میخواهیم را نیا  است درست -

يْ مِدنْ إِنْ وَ» سدت؟ین اید اسدت اتیح با مالزم حیتسب بِّحُ إاِلَّ ءٍشدَ  ال لكِدنْ وَ بِحَمْددِهِ یُسدَ

 چدرا؟ رد یدگینم را جمدادات «ءٍشَيْ مِنْ إِنْ» .«غَفُورًا حَلیمًا كانَ إِنَّهُ تَسْبیحَهُمْ تَْفقَهُونَ

 ریغ ای  هستند العقولیذو که یموجودات کل و واناتیح و نباتات و جمادات امّ بلکه

 شدامل را عالم اءیاش همه «بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إاِلَّ ءٍشَيْ مِنْ إِنْ». ردیگیم هستند العقولیذو

 ءیشد نیدا است  دهیآفر ماده آن از را اءیاش تمام خداوند که هم هیاول ماده پس. است

 مدورد نجدایا   دراسدت خددا کده «اءیشاال َیّش ءٌیش» کی. است خلقت باب در اءیاالش

 مداده و اسدت نیآغداز خلق که است اول ءیش کی. است بالحمد حیتسب ست ین بحث

 در اءیاشدد پددس نجددایا اسددت  همددایف مددا و همددایف مددن و هددانیزم و هاآسددمان نشیآفددر

 یکلد یبندمیتقسد در مرحلده دو خدالق ریدغ اءیاشد. دارند مرحله دو یکل یبندمیتقس

 خداوندد کده کسدانی سدن ِکی ماده کی 1«اْلماءِ عَلَى عَرْشُهُ كانَ وَ» یولا مرحله. دارند

 . است دوم مرحله نیا. است کرده ماء به ریتعب

  است المواد ةماد که اول نئکا و اول ءیش آن از خداوند که است نیا دوم مرحله

  دو نیا. یالکبر ام یالق ومی یال و دارد نشیآفر هم هنوز و است دهیآفر را جهان تمام

 اول ءیشد از عبدارت خلقدت  بداب در اسدت ءتریشد هچدآن ولکن. هستند ءیش دو هر

. نده قبل هما یف ما و ار  و سماوات از یعنی «ءٍشَيْ مِنْ إِنْ» گفت شودینم پس. است

بِّحُ» :اسدت نطدوریا هیدآ. کند الیخ طورممکن است این یکس چون ماواتُ لَدهُ تُسدَ  السدَّ

 سدماوات  یعندی  «منهدا ءیشد نإ و» :دیدبگو دیایب یکس  «فیهِنَّ مَنْ وَ  ُاْلََرْ وَ السَّبْ ُ

 فیشر قرآن در و است یکل قاعده نیا «ءٍشَيْ مِنْ إِنْ» ر یخ گوییم:. میهنیف من ار  

 دهدیم یکل ضابطه بعد د یفرمایم ذکر خداوند را یاخاصه موارد اتیآاز  یبعض در

 از مدراد اگدر. اسدت یکلد ضدابطه نیدا تحدت در واردم نیا ریغ و خاصه موارد نیا که

  «هدنّ مدن نإ» فرمدودیم بدود  فقد  هنیف من و ار  و سماوات ءیش نجایا در ءیش
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يْ مِنْ إِنْ» ؟«ءٍشَيْ مِنْ إِنْ» چرا فرمود  مدن و ار  و سدماوات ءیشد از اسدت اعدم «ءٍشدَ

 مرحلده نیاالتربد در کده  یقرآند مخصوصدًا بالغت  و فصاحت مقتضای اصوالً. هنّیف

 باشد معنا از اعم لف  نه. لف  مطابق معنا و باشد معنا مطابق لف  که است نیا است 

 . لف  از اعم معنا نه و

 حالدت کده است مذکور نجایا در که است یخاص ءیش ء یش از مراد اگر نجایا رد

 من و ار  و سماوات نکهیا به هیاول ماده انفجار خلقت دوم حالت. است خلقت دوم

 از اخد  در اسدت یلفظد اسدتعمال اسدت  خدا  ءیشد  ءیشد از مراد اگر شد  هنیف

 فقد  مدراد اگدر  «منهدا نإ و» چدرا؟ ًا یثان است تکرار و اوالً  است غل  نیا و شیمعنا

 و نددارم ریتفسد در را مطالب یبعض ...بود یاالول ةالماد بعد حالت که بود  دوم ءیش

 مداده و بود خلقت هیثان حالت یعنی ماده مراد راگ. دیکن ادداشتی دیبا. کنمیم عر 

يْ مِدنْ إِنْ»  «منهدا نو إ» کده فرمدودیم نبدود  ءیشد از منظور نجایا خلقت یوالا  «ءٍشدَ

 را حصدر  نإ بدا و است ینف اقیس در نکره که نجایا در ءٍیش نیا از پس. فرمودنمی

 در دارد رب چون ست ا یمستثن تیربوب ءیش که اءیاش از یئیش هر م یکنیم استفاده

 یعنی «بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ» نیا حاال  «بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إاِلَّ ءٍشَيْ مِنْ إِنْ وَ». دکنیم بحث هانیا

 به نسبت و. است جابیا ؛میدار حمد کی. است سلب نیا ؛میدار «حُبِّسَیُ» کی ما چه؟

 مناسدب آنچده سدلب. هسدت طبعدًا او تیموقع بیان یبرا یجابیا و سلب یموجود هر

 .است مناسب آنچه ایجاب و ستین

 

 ]سؤال[ -

  «الده ال». جابیا کی  میدار سلب کی خداوند به راج . میکن بحث میخواهیم -

 ریدغ از شدودیم سلب همه  او ربوبیت ت یالوه علم ت یالوه ذات «اله ال». است سلب

 سلب. دارد وجود ییهابجایا و هاسلب یتعال و سبحانه حق به نسبت «اهلل اال». خدا

 حمدد «عدالمٌ». اسدت حیتسدب «بجاهدلٍ سیلد» حمد است. جابیا. است حیتسب و هیتنز

 و. اسدت حمدد «قادرٌ» کردن  دور عجز از را او یعنی است  حیتسب «بعاجزٍ سیل» است 

 و اسدت  حیتسدب حالدت نیدا یتعدال و سدبحانه حدق بده نسدبت اتیسدلب کل نیهمچن

 نده  م؟یکند حیتسدب را خداوند فق  میتوانیم ما ایآ ولکن. است حمد حالت اتیجابیا

 مانندد نده مییبگدو ؟نباشدد جدابیا م یکند حیتسدب فقد  اسدت  ینف حشیتسب در چون

 دارد  جسدم نه دارد  روح نه دارد  ابرو نه دارد  چشم نه است  نیزم نه است  آسمان

 .ستین یکاف به تنهایی حیتسب پس. شد یکل سلب پس نه... نه
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 . باشد هم حمد دیبا حیتسبدر  ضمن -

 .شودینم نباشد نیا  باشد دیبا -

 این تسبیح است.  .است نامحدود علمش -

 .است سلب هم نامحدود خود بله  -

 

 ]سؤال[ -

 غل  ؟باشد کالً جابیا بدون سلب شودیم که میکنیم عر  را مطلب اصل ما -

 مِدنَ خَدارِجٌ» که است دمای تیروا کی چرا؟ است  غل  باشد سلب بدون جابیا. است

 خارج سلب حد از. است نیحدمن ال خارج خدا 1«التَّْشبِیهِ حَدِّ وَ التَّعْطِیلِ حَدِّ اْلحَدَّیْنِ

بِیهِ حَددِّ وَ التَّعْطِیدلِ حَددِّ اْلحَددَّیْنِ مِدنَ خَدارِجٌ». دنددار آری پس  نه  نه  نه است   «التَّشدْ

 صدفات و عدالم موجدودات و عدالم جدوداتو همه میکن سلب اگر معنا  نیا به لیتعط

. اسدت سدلب فقد  ؟ماندده بداقی چ پس  میکن سلب او از را  عالم اتیخصوص و عالم

 حرف مجرد خواهندیم نقدریا فالسفه از یبعض نکهیا کما. ستیناصالً  است  لیتعط

 یبدرا. سدتین تواندا ست ین قادر ست ین عالم ندیگویم خدا راج  به  کنند فکر و بزنند

 کده هسدتند ورطنیا فالسفه یبعض. میشد قائل او یبرا وصف هست مییبگو اگر نکهیا

 . کندیم گل شانیعرفان جهت

 دارد  علدم دارد  قدرت خدا. است هیتشب هم جابیا حد. است غل  سلب حد پس

 ؛قددرت خدود  سدم  ؛سدم  خدود  بصدر ؟بصدر از میفهمیم هچ دارد  سم  دارد  بصر

 نده  باشدد دیدبا تسدبیح بالحمدد. باشد هم با دیبا دوتا اما .شد هیتشب پس. خود قدرت

 .حمدد لهیوس به میکن هیتنز جهل از را خدا ما یعنی  تسبیح بالحمد. «حیبالتسب حمد»

 مدا کده یعلمد همان  مییبگو فق  عالمٌ اگر چون  «عالمٌ» «بجاهل سیل» یعنی  «عالمٌ»

 یجدابیا جهدت ایدآ «عدالمٌ» زا  «عدالمٌ» یولد. اسدت غلد ایدن . رسددیم نظدر به میدار

 میبفهم اگر ؟میفهمیم را خدا وجود ایآ ؛موجودٌ ؟میفهمیم را خدا علم ما ؟میفهمیم

 فهدو بَوهدامكم میزتمدوه كلمدا» .شدد وارد مدا محدود فکر در محدود ال وجود آن که

 هدانیا از  «یٌّحد»  «قدادرٌ»  «عالمٌ»  «موجودٌ» از ما 2.«إلیكم مردود مثلكم لكم مخلوق

. است تسبیح بالحمد که جابیا به مربوط یسلب جهت ر یخ ؟میفهمیم یجابیا جهت
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 از را او ریدغ موجدودات تمام یهاجهل را  او علم مینکرد سلب  «بجاهل سیل :عالمٌ»

 آنجدا تدا میفهمیمد را عجدز م یفهمیم را عجز ما  «بعاجز سیل :قادرٌ». میکرد سلب او

  «یٌّحد». میفهمیمد چده مدا ؟ستیچ او قدرت اما. میکنیم سلب او از ست ه عجز که

 میهسدت تیم همه. میهست سروکار  میهست قیرف موت با ما  «تیبم سیل» مییبگو دیبا

 لهیوسبه یعنی. «بالحمد حٌیتسب» پس .«تیبم سیل» یعنی «یٌّح». میدار ییآشنا موت با

 سیل» ؛«قادرٌ» لهیوس هب  «بجاهل سیل» ؛«عالمٌ» لهیوس به  «تیبم سیل» ؛حیتسب «یٌّح»

 . و الی غیر ذلک  «میاع سیل» ؛«ریبص» لهیوس به  «بعاجز

بْحانَ» کده میددار متعددده اتیآ در لذلک و. است تسبیح بالحمد پس  عَمَّدا اللَّدهِ سدُ

. اسدت سدبحان خدا  کنندیم حق به نسبت نیواصف که ییهاوصف تمام از 1«یَصِفُونَ

 معلوم طرف کی .«بحمده سبحونهی و صفونهی نهمأل» چرا؟ 2«لَصینَاْلمُْخ اللَّهِ عِبادَ إاِلَّ»

 بعداجز  سیلد» ؛است حیتسب حق به نسبت معلوم طرف. است مجهول طرف کی است 

 «سیل» نیا دنبال ولکن. میهست آشنا «سیل» با .کذا و کذا  «بجاهل سیل  ومدبمع سیل

 چیهد پدس  «سیلد س یلد» کده اسدت عددم اثبات کی «سیل» نیا دنبال. است اثبات دو

 اسدت یزیدچ اثبدات «سیل» نیا هدنبال  نه مرتبه کی. میندار قبول را آن ست ین چیزی

 اصددالً را هددانیا را  اتشیددح را  قدددرتش را  علمددش را  وجددود  م یفهمینمدد مددا کدده

و  سبحانه حق نسبت یمعرفت فهم  ینفهم در و دیتوح فهم  ینفهم در ما. میفهمینم

 . دارد یمفصل بحث  کردم عر  بود یاارهاش نیا داریم. یتعال

 از کنددیم سدلب کده یحیتسب کامل  حیتسب یعنی 3«بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إاِلَّ ءٍشَيْ مِنْ إِنْ»

 مِدنْ إِنْ». را هاییخددا و خددا خدا  یبرا کندیم جابیا  را هاییخدا و خدا ریغ  خدا

 مداده فدر   نیدا سداعت  نیدا مدن  انگشتر نیا من  دست نیا عالم  اءیاش تمام «ءشَيْ

 تمدام هدا فطرت تمدام عقدول  تمدام ارواح  تمدام عالم  مواد تمام عد ب یهاماده  هیاول

بِّحُ» هدانیا باشدد  عدالم در کده امّد وجدودٌ  وجودات تمام افکار  تسدبیح  .«بِحَمْددِهِ یُسدَ

 اسدت؟ ینیتکدو تسدبیح بالحمدد نیدا گفت شودیم ایآ: سؤال. سته هانیا بر بالحمد

 و سدن  و وارید و در نیا خود. فهمدینم یزیچ آن خود که است نیا ینیتکو یمعنا

 میکنیمد دقدت م یکنیمد نظدر هدانیا به که ما ولکن. دنفهمینم یزیچ هانیا و خاک
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ئًا اْلبَصَرُ كَإِلَیْ یَْنقَلِبْ كَرَّتَیْنِ اْلبَصَرَ ارْجِ ِ ثُمَّ*  فُطُورٍ مِنْ تَرى هَْل اْلبَصَرَ فَارْجِ ِ»  خاسدِ

 بهتدر م یکنیمد بداز را حس یحت  را فکر و عقل چشم حدقه ما قدر هر 1«حَسیرٌ هُوَ وَ

 داده وجدود یگدرید را هدانیا  هسدتند حداد . سدتندین خودپدا کائندات نیا میفهمیم

 پدس. اسدت داده سدتهیبا وجود و داده ستهیشا وجود که است داده هم یوجود. است

 از و جهدل و عجدز از مندزه خداوند که فهمدیم موجوداتاین  لهیوس به که یکس آن

 مدواد بده کننددیم نظر که مکلفان. هستند مکلفان ست؟یک کس آن است  غیره و بخل

نُریهِمْ». کننددیم نگاه شانیخودها به عالم  جمادات عالم  نباتات عالم   فِدي آیاتِندا سدَ

 از  میدار موجودات گرید در نگر  و میدار یرخودنگ ما یوقت 2«أَْنفُسِهِمْ في وَ اْلآفاقِ

رَ مَدنْ». میکنیمد اسدتفاده مدا یبروند و یدروند نگر  گونه دو نیا رَْتهُ بِهَدا أَبْصدَ  3«بَصدَّ

 . است منزه ینقص گونه هر از خالق آن دارد  یخالق میکنیم استفاده

 حیتسب جمادات ؟است جمادات حیتسب نیا. میهست ما ؟ستیک فهمدیم که آن پس

 نیدا. اسدت «بالحمدد حمسدبَّ» هداآن خالق میبفهم ما کهاند لهیوس جمادات. کنندیمن

يْ مِنْ إِنْ» پس. است اول اشکال بِّحُ إاِلَّ ءٍشدَ  مدن فعدل سدت ین هداآن فعدل «بِحَمْددِهِ یُسدَ

 به میکنیم نظر یوقت که است شماها و هامن فکر و است شما و من کار و فعل. است

 خدالق و دنددار خدالق میفهمیم  میستین قائل ادراک و شعور آنها یراب که یموجودات

بِّحُ» چدرا پدس. است کامل خالق و است منزه  یگدرید طدور دیدبا ؟مدودفر «بِحَمْددِهِ یُسدَ

 ریدتعب اید «لحمددبا  مسبح خالقهاف  مخلوق انها ترون انتم و اال ءیش من نإ». دیبفرما

  .اول اشکال نیا. میستین بلد ام یقرآن ریتعب. میستین بلد ما که یگرید

 .دیدفهمینم کددامچیه د یفهمینم شما 4«تَسْبیحَهُمْ تَْفقَهُونَ ال لكِنْ وَ» دوم اشکال

  معلومد امدور بیترت» ست؟یچ فقه یمعنا است. «تَْفقَهُونَ ال» از ریغ «تَعْلَمُونَ ال» چون

 مجهدول نکدهیا ایآ. است مجهول اءیاش کل حیتسب ما یبرا  «امرٍ مجهول یال للوصول

 میبرسد مجهدول نیدا به تا میبده بیترت را یمعلوم مقدمات کی ما دارد امکان است 

 «تَعْلَمُدونَ ال»  «تَْفقَهُدونَ ال لكِنْ وَ» ست؟یچ هاآن حیتسب َتیه و هاآن حیتسب ماده که

« تَْفقَهُدونَ ال»  نیمکلفد کدل شدودینم «.تَْفقَهُونَ ال». است «تَعْلَمُونَ ال» از باالتر. ستین
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 بُعد در نیمکلف. نیمکلف ریغ رسد چه  تا را نیمکلف تمام. است شاملتمام مکلفین را 

  ریدغ و جن و مالئکه و گرید کرات در گرید یهاانسان که یانسان بُعد مثل و  یانسان

 موجودات کل به نسبت «ءٍشَيْ مِنْ إِنْ» چون. هستند «تَْفقَهُونَ ال» نیا به مخاطب همه

بیحَهُمْ تَْفقَهُدونَ ال لكِدنْ وَ». اسدت دوم بُعد و اول بُعد در عالم  فرمدود  حهمیتسدب «تَسدْ

 آن بده «هدا» ریضدم دیدبا اسدتغراق سدلب  «ءٍشَيْ مِنْ إِنْ» ء یش چون. نفرمود حهایتسب

 . العقولذوی ریغ   نهالعقولذویعنوان   بهبرگردد

 موجدودات کدل کده میدار نیا بر لیدل سه ما نجایا  «تَسْبیحَهُمْ تَْفقَهُونَ ال لكِنْ وَ»

 میفهمیمد را حدق حیتسدب موجودات نیا به نظر با ما نه. خودشان هستند  حق حمسبِّ

 إِنْ» :اول لیددل. اسدت مندزه و محمود و است حمسبَّ  است هانیا خالق که خداوند که

ای گوندهبه را هدانیا داونددختکدوینی بدرای آنهدا نیسدت   حیتسدب  «یُسَبِّحُ إاِلَّ ءٍشَيْ مِنْ

 اما است  منزه و است خالق خدا فهمدیم  کند نگاه هاآن به یکس اگر که کرد نیتکو

 میکن فکر ما اگر ایآ دوم  بُعد  «تَْفقَهُونَ ال لكِنْ وَ» .اول بُعد نیا. فهمندینم هاآن خود

 مگدر ض ینق فطر در نکهیا حال و نه  ؟را موجودات حیتسب میفهمیم میکن تیجد و

 و سدماوات بده دیدبنگر کده اسدت نکدرده امدر را نیمکلفد قدرآن مبارکدات اتیآ صدها

 ذا مدا اْنظُدرُوا قُلِ» ؟میندار مگر. دارد خالق که دیبفهم تا انیارض و ار  و انیسماوات

 آیَ ٍ مِنْ كَََیِّنْ وَ» 1«یُؤْمِنُونَ ال قَوْمٍ عَنْ النُّذُرُ وَ اْلآیاتُ تُْغنِي ما وَ اْلََرْ ِ وَ السَّماواتِ فِي

ونَ عَْنهدا هُدمْ وَ عَلَیْها یَمُرُّونَ اْلََرْ ِ وَ السَّماواتِ فِي  مدا مگدر .وسدفی سدوره 2«مُعْرِضدُ

 در دادندد دسدتور مدا به که میندار غیره و قرآن در هیآ صدها سنتًا کتابًا  عقالً  فطرتًا 

 بدا تا د یبنگر است شما از ونریب که یموجودات در و دیبنگر درون در ؟دیبنگر خودها

. اسدت محمدود و اسدت حمسدبَّ جهدان خدالق که. دیابیب را جهان خالق قیعم نظر نیا

 تیدمَمور ؟مینددار تیدمَمور مگدر. اسدت حمدد هدم و اسدت حیتسب هم  است محمود

. شدد تناقض پس است؟ محال میدار واجب تیمَمور آن در ما که یزیچ است  واجب

 لهیوسد بده سدت؟یچ ما یبرا خدا شناخت راه اصالً کردم؟ رام من چرا است محال اگر

 فکدر در فکدر  آغداز در. است رسالت از عدب است  یعدب مرحله م یبشناس را خود خدا

 کده برون تیؤر با و درون تیؤر با له یوس چه با را خدا ما نیآغاز تدبر در و نیآغاز

 بِرَبِّدكَ یَْكدفِ لَدمْ وَ أَ اْلحَقُّ أَنَّهُ لَهُمْ یَتَبَیَّنَ حَتَّى أَْنفُسِهِمْ في وَ اْلآفاقِ فِي آیاتِنا سَنُریهِمْ»
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 شدودیم معلدوم موق  چه ؟«اْلحَقُّ أَنَّهُ لَهُمْ یَتَبَیَّنَ» زمانی چه 1«شَهیدٌ ءٍشَيْ كُلِّ عَلى أَنَّهُ

 ارائده بدا. هداحرف نیدا و دیدتحم و حیتسدب که است موجود حق و است حق خداوند

 هدم. یعیتشدر ارائده هدم اسدت داده ینیتکدو ارائده هدم ؛است داده ارائه دخداون خدا 

 مدا هدم. میبفهم ستنینگر و دنید با میتوانیم که است کرده خلق یورط را ما نًایتکو

 از تدا میبنگر برون در و میبنگر درون در ما که است کرده امر  یشرا کل در عًایتشر را

  .طرف کی نیا  است واحد و هست که میابیب را خدا میبتوان برون و درون در نگر 

 نیدد در تفقده نکدهیا. میبفهم شودینم  «تَسْبیحَهُمْ تَْفقَهُونَ ال لكِنْ وَ» :گرید طرف

 را تفقده اینجدا پدس .اسدت خدا دیتوح و خدا وجود از عبارت نید اصل. است واجب

بیحَهُمْ تَْفقَهُددونَ ال لكِددنْ وَ» :کددرد سددلب  نیددا حیتسددب دیددبفهم دیددتوانینم شددما  «تَسددْ

 نیدا در نگدر  بدا کده بود ینیتکو حیتسب موجودات  حیتسب از مراد اگر. را موجودات

 قبدول قابدل و اسدت یندیّب تنداقض نجایا شود یم حاصل برون و درون در موجودات

 :سددوم. کنندددیم حیتسددب موجددودات نکددهیا یبددرا دوم لیدددل هددم نیددا. سددتین هرگددز

 را جمادات شما که موجودات تمام. تندموجودا همه «مهُ» ؟ستیک «مهُ»  «تَسْبیحَهُمْ»

 لفد  کده ییآنجدا تدا موجدودات تمدام هم  را واناتیح یبعض یحت د یدانیم الشعور

 قدرآن در نکدهیا کما. اندالعقولذوی مهُ. هستند «مهُ» هانیا کند  صدق هاآن بر ءیش

 .میدار را راتیتعب نیا فیشر

 کند. که صدق نمیالعقول در مورد جمادات ذوی -

 را قمدر و شدمس و ار  خداوندد یس سوره در. کنمیم عر  دارد  مراتب عقل -

بَحُونَ فَلَدكٍ فدي كُدلٌّ وَ» گویدد:بعدد می .اسدت فرموده ذکر  «یسدبحن» چدرا چدرا؟ 2«یَسدْ

 هدانیا  هسدتند خودشدان نیمع افالک در شناور که شمس و قمر و ار  مگر ؟نیست

 عدر  حداال را هدم یکدی  میگفتد قدبالً را یکدی ؛اسدت زیدچ دو جدوابش دارند؟ شعور

 عاقالنه یطور ار  و قمر و شمس حرکت نیا یعنی ؛میکرد عر  قبالً آنکه. میکنیم

 کده اسدت عاقالنده یورطد. دهددمی تحرکد را هدانیا عقل خالق خداوند چون است 

 تمدام. دندنکیم تصدادف باشدند اسدتاد ولدو راننددگان تمدام. است عقال کل از ترعاقل

 با یسماو ارهیس سه نیا ولکن. کردند یتصادف کی باالخره هست  ورط هر  هانیماش

مْسُ إِذَا» تا بود خواهند حرکت در و هستند حرکت در است سال هاونیلیم نکهیا  الشدَّ

                                                           

 .53. فصلت، آیه 1

 .40. یس، آیه 2
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 را امدتیق و دهدد تصدادف خالقشدان مگدر. ندارند اصالً یتصادف چیه هانیا 1«كُوِّرَْت

 در کننددینم تصادف هانیا او حکمت و اریاخت و اراده به هم نجاآ در که کند جادیا

ماءُ إِذَا» بعددًا هدم و ایدن عالم  اْلبِحدارُ إِذَا وَ*  اْنتَثَدرَْت اْلكَواكِدبُ إِذَا وَ*  اْنفَطَدرَْت السدَّ

 3«حُقَّدْت وَ رَبِّهدالِ أَذِنَدْت وَ*  تَخَلَّدْت وَ فیها ما أَْلقَْت وَ*  مُدَّْت اْلََرْ ُ إِذَا وَ» 2«فُجِّرَْت

  .یولا مرحله نیا .آخر یال

 میخدواهیم حاال که است یحرف نیا ؟فهمدینم ار  گفته یکس چه؛ دوم مرحله

 الزم نیسدت ایدن منتهدا ؟فهمددینم شمس گفته یکس چه نه؟ ای بزنیم میتوانیم مینیبب

 کمدتح خدالق و اسدت عقدل خدالق کده خداوند که طورهمان. باشد انسان فهم  فهم

 خدود   افتیدر با شمس. گردندیم مرتب هم هانیا. گرداندیم مرتب را هانیا  است

 بده را نیدا البتده  خدود  افتیدر با ار  و. کند عمل افتشیدر خالف تواندینم ولو

بَحُونَ» بداالخره. میکند عدر  یبتّ خواهمینم  کنمیم عر  احتمال حساب  اید .«یَسدْ

 العقدولیذو ریدغ کده یموجدودات یبدرا از العقدولذوی ریضدم که گرید اتیآ در نکهیا

 . است شده آورده  شودیم حساب

 مدا: سدؤال  «تَسْبیحَهُمْ تَْفقَهُونَ ال لكِنْ وَ بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إاِلَّ ءٍشَيْ مِنْ إِنْ وَ» نجایا در

 هنکدیا یبدرا یم.هست قاصر ماچون   ریخ. میهست مقصر میفهمینم را هانیا حیتسب که

 آنچه بخشدیم است  بردبار  «غَفُورًا حَلیمًا كانَ إِنَّهُ تَسْبیحَهُمْ تَْفقَهُونَ ال لكِنْ وَ» بعدًا

 هدانیا میبفهم که نکرده مکلف را ما. کندیمما ن به طاقی ال ما فیتکل. میتوانینم ما

 از یبعضد اید کالًانبیداء بده خداوندد کده میددار اتیدآ یبعضد در البتده. نددیگویم هچ

 در. فهماندیم را نمله یسخنران یحت. فهماندیم را موجودات نیا حیتسب یصداانبیاء

 جُنُدودُهُ وَ سُلَیْمانُ یَحْطِمَنَّكُمْ ال مَساكِنَكُمْ ادْخُلُوا النَّمْلُ أَیُّهَا یا نَمْلَ ٌ قالَْت» :نمل سوره

لغدت  مانیسدل جندابندی خددا بده یع 4«قَوْلِهدا مِدنْ ضاحِكًا فَتَبَسَّمَ * یَْشعُرُونَ ال هُمْ وَ

 کده یسدخن منتهدا. دیدگویم سدخن زبانش با دارد  لغت مورچه. فهماند مورچه را هم

 بیدخط نیا یعنی مورچه  که یسخن یول. میفهمینم ما دیگویم مورچگان با مورچه

 جنداب کدرد  صدحبت النمدل یواد در مورچگدان مجلدس یسخنگو و مورچگان اول

                                                           

 .1. تکویر، آیه 1

 .3تا  1. انفطار، آیات 2

 .5تا  3. انشقاق، آیات 3

 .19و  18. نمل، آیات 4
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 «تَْفقَهُونَ ال» نیا پس. است کرده میتفه او به خداوند نکهیا حساب به. دیفهم مانیسل

 رسدل  اء یدانب ن یمکلفد  هاانسدان .«تَْفقَهُدونَ ال» بلکده  «هُونَقَّفَتُ ال» نفرمود چه؟ یعنی

  بفهمندد را هدانیا حیتسب توانندینم  چه و  یالبشر و  یالمالئک الحال  عیطبب مالئکه

  بدداال و بددرود بدداال مددا عقددل چدده هددر ایددآ نکددهیا کمددا «اهلل هددممفهی نأ اال» نکددهیا مگددر

 هایبعضد نکهیا کما ؟میبفهم است نکرده یوح خداوند کهرا  یوح قیحقا میتوانیم

 و رفدت بداال یلدیخ عقلدش کده بدود طدورنیا بزرگدوار غمبریپ ی بهوح که کردند الیخ

 کندیم حاءیا که است اهلل یوح نیا. است العقل یوح نیا. ستین یوح نکهیا. دیفهم

 بِلِسدانٍ*  اْلمُْندذِرینَ مِنَ لِتَكُونَ قَْلبِكَ عَلى*  اْلََمینُ الرُّوحُ بِهِ نَزَلَ» که نیینب قلوب به

 مدثالً جبدال اید مورچده اید پرندگان نیا نکهیا نیهمچن و  یرسالت یوح 1«مُبینٍ عَرَبِيٍّ

 را هانیا 2«یُسَبِّحْنَ اْلجِبالَ داوُدَ  َمَ»  «یُسَبِّحْنَ» جبال .میخوانیم آیاتش را  «یُسَبِّحْنَ»

 باال عقل قدر هر را یمقدمات تواندینم «تَْفقَهُونَ ال». بفهمد تواندینم بشر هو بما بشر

 هدانیا شدودینم یوحد بده اتصدال بدون برود  باال نبوغ قدر هر برود  باال علم و برود

 هدانیا و بفهمندد را گرید داتموجو نیا سخنان نه و بُعد کی در را یوح نه بفهمند 

 دو در کده اسدت یوحد اسدت  کدرده ءاستثنا خداوند نکهیا اال. کنندیم بالحمد حیتسب

  کمدا بفهماندد مدا بده کند  هیتفق ما به خداوند که هتفقّی نفقه  ال را آنچه شودیم بُعد

 . است ی آمدهاتیآ در اینکه

. مینکدرد ادداشدتی مشدروح طوربده ریتفسد در بداز که است بحث مورد چند نجایا

 یولد. کننددیم بالحمدد حیتسدب اءیاش تمام که است نیا مبارکه هیآ از شد مسلم آنچه

 ست:ا نجایا در سؤال چند

 نباتات  مانند دارند؟ اتیح اند؟زنده یعنی  کنندیم تسبیح بالحمد ایآ یکی اینکه؛

 یمقتضد کده اتیدح مقددار نیدا نده  اید دارندد؟ اتیح هاانسان مانند  واناتیح مانند

 اتیدح دارد  مراحدل مدوت کما اینکده. دارد مراتب اتیحچون  .است تسبیح بالحمد

 بده کده بدودن  زندده مقددار نیدا ات یدح افدتیدر مقدار نیا. است یمراحل یدارا هم

 طوربده تسدبیح بالحمدد نیدا چده را  نیالعالمرب کند تسبیح بالحمد بتواند آن لهیوس

. شدودینم بالحمدد حیتسدبکده  شعوریب یکیاتومات طوربه ماا باشد  باشعور یکیاتومات

 را هداآن میددار تیمَمور ما که است ینیتکو حیتسب همان شعوریب یکیاتومات طوربه

                                                           

 .195تا  193. شعراء، آیات 1

 .79. انبياء، آیه 2
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 مِدنَ اتَّخِدذي أَنِ النَّحْدلِ إِلَدى رَبُّكَ أَوْحى وَ» که عسل زنبور ایآ .نحل مثل اما. میبفهم

 کده همدانطور 1«الثَّمَدراتِ كُدلِّ مِنْ كُلي ثُمَّ  *یَعْرِشُونَ مِمَّا وَ رِالشَّجَ مِنَ وَ بُیُوتًا اْلجِبالِ

 نظدر از اسدت مداده خدال  یوحد هدم عسدل معنا  نظر از است خال  یوح خداوند

 عسدل نه  یقالب خال   عسل ازاست  عبارت خلقت عالم ناف  مواد نیبهتر که ماده 

 را کدار نیدا هاانسان ما .«رَبُّكَ وْحىأَ» ست؟یچ کندیم را کار نیا نحل نکهیا. خال 

 مدا  میکند درسدت هدانیا و هداگل از را عسل گرفتن لیوسا نیبهتر. میبکن میتوانینم

 شدتریب مدا عقل ما؟ عقل ای است شتریب نحل عقل. میکن کار نحل اندازه به میتوانینم

 گَرد نحل نیالعالمرب یوح به. است یوح به نیا «النَّحْلِ إِلَى رَبُّكَ أَوْحى» اما. است

 دهدد یم شیهابچده بده را گدل گَدرد سدازد یم موم رد یگیم را عسل رد یگیم را گل

 نیدا سدت؟یچ نیدا پس. دهدیم لیتحو هم هاانسان یبرا و خوردیم خود  را عسل

 کندد یم را کار نیا شعور صرف به هن که معنا نیا به. کیاتومات هم و است شعور هم

 یااراده  «ةریّمسد ةٌاراد نّأ» کده اسدت یااراده یول است  اراده. است ارادهبال نکهیا هن

 کنددو دم یدد مدن. کننددیم تخلدف هداوقت یبعض. ولی کند تخلف شودیمن است که

 را شانیبالها زند یریم هاپاسبان هیبق  کندو به رسندیم تا زنبورها از یبعض. میداشت

 یلدیخ تخلدف اما است  تخلف هم زنبورها بین در پس. رونیب کنندیم پرت کنند یم

 درست خورد یم درد به که ییهاگل یرو که است نیا زنبورها یعاد وض . است کم

 فرودگداه در کده مدایهواپ مثل ند یآیم میمستق بعد و نندینشیم است ستهیشا و است

 کنددوجلدوی در  یهاپاسدبان نیدا امدا. کنددو در رونددیم و نندینشدیم  شودیم وارد

. اسدت خدوب کددام و آورندد بدد رفتندد  بد خوردند  بد هانیا کدام که هستند متوجه

. هستند کم یلیخ شود یم کنده پرشان و بال  گیرندمورد حمله قرار می که هاآن البته

 .میبرگرد هستند  شعور یدارا هانیا پس

 شدعورٌ. اسدت باشعور طبعًا الحمدب حیتسب نیا  «بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إاِلَّ ءٍشَيْ مِنْ إِنْ» نیا

 ایدآ: سدؤال. است هانیا بر الحمدب حیتسب  صددرصد حیتسب که ییما شعورٌ ست ه امّ

 زبدان کده نباتدات در نباتدات  در دارندد  زبان که واناتیح ریغ در «بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ» نیا

 کید مدثالً دجمدا ندارندد  زبان که جمادات در و. میفهمیم ما آنچه حسب بر ندارند

 ییهدازبان هدانیا در ایدآ ؟!دارد سدر دارد  معدده دارد  پدا دارد  زبدان نیدا سن   تکه

 یعندی زبدان نه؟ ای است ورطنیا  کنندیم تسبیح بالحمد هازبان نیا با که است یمخف
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 ا هیبق کند حمد بر حیتسب زبان اگر چون. کندبه حمد می حیتسب وجود تمام که چه

 کند یم الحمدب حیتسب زبان آن با و است زبان سمشق که سن  نیا چنانچه اگر ؟هچ

 باشدد  زبدان بدا چده. بکند تسبیح بالحمد دیبا هم هیبق نه؟ ای است ءیش جزء ا هیبق

 مدا نکدهیا و. بکندد تسبیح بالحمد دیبا دووج تمام به باالخره. باشد وجود تمام به چه

 هانیا دارد  زبان آب دارد  زبان آجر دارد  زبان سن  که میبکن را ادعا نیا میبخواه

 و اسدت  انگریدب کده اسدت زبدان وجودشدان قسدمت کی دارند  زبان هستند جماد که

 ولکدن د یدکن ثابتبتوانید  د ییبگو را نیا دیبتوان هم اگر. است گرید زیچ گرید قسمت

 استغراق «ءٍشَيْ مِنْ إِنْ» چون  «یُسَبِّحُ» هم ا هیبق ؟طورچ ا هیبق  «یُسَبِّحُ» زبان ءیش

 حیتسب بُعد دو در موجودات نیا پس. ردیگیم جهات کل در را موجودات کل و است

 . منفصل بعد و متصل بُعد ؛هستند بالحمد

رَ ارْجِد ِ ثُدمَّ*  فُطُورٍ مِنْ تَرى هَْل اْلبَصَرَ فَارْجِ ِ»: منفصل عدبُ  یَْنقَلِدبْ كَدرَّتَیْنِ اْلبَصدَ

 خدالق کده فهمددیم شدتریب  کند دقت انسان قدر هر 1«حَسیرٌ هُوَ وَ سِئًاخا اْلبَصَرُ إِلَیْكَ

 مدرآت موجودات وجود تمام به متصل  بُعد نیا. است محمود و مسبح خالق و دارند

 زبدان وجدود  تمدام ؛متصدل بعدد .منفصدل بُعد نیا. هستند کامل خالق دهندهنشان

 یاول مرحله نیا ا مّ  ٌمعرف یور و شعور یرو انگریب. است انگریب وجود  تمام  است

 وجدود کدل در است محقق یما شعورٌ نیا و است الزم ما شعورٌ الحمدب حیتسبدر  که

يْ مِنْ إِنْوَ » که دینگفت شما مگر: سؤال .جهان موجودات کل بِّحُ إاِلَّ ءٍشدَ   «بِحَمْددِهِ یُسدَ

 فقد  اگدر نچدو. ستین ینیتکو فق  ؟است شعور یرو و یاریاخت تسبیح بالحمد نیا

 اسدت متصل تسبیح بالحمد  تسبیح بالحمد نیا. داشت را اشکال سه آن  بود ینیتکو

 تَْفقَهُدونَ ال لكِنْ وَ» ا ادله از یکی که دارند تسبیح بالحمد هانیا خود. منفصل نه و

 هسدتند  ملحدد که یکسان بله  نه؟ ای هستند ءیش کفار ارواح: سؤال است. «تَسْبیحَهُمْ

 کده یندیمکلف آن هسدتند  مسدبح ریدغ یکتداب اید هسدتند  مشدرک ای هستند حق منکر

 شدعور بدا جسمشدان. مینددار بحدث جسمشانما راج  به  ستند ین «بالحمد حونسبّی»

 تسبیح بالحمد هستند  مکلف که یارواح ؟طورچ ارواحشان اما. دارند تسبیح بالحمد

ه چد دیدبا را آن. دارندد حمدتسبیح بال ضد و هستند  اهلل اتیآ به مکذب بلکه ندارند 

 .دیبده جواب و دیکن فکر کرد؟ کار

 

                                                           

 .4و  3. ملک، آیات 1



15 

 

 ]سؤال[ -

 یوانگه. است یمحمود زیچ کی بالحمد حیتسب چون ؟است الحمدب حیتسباین  -

 نکدهیا حدالو  1«بِهدا جَحَددُوا وَ» کفدار از یبعضد  نده ؟هسدتند طدورنیا کفدار کل مگر

 رئدو  آن کده هسدتند یخاصد دسدته. رونددینم سدراغش اصدالً نددارد  ]...[ نفسشان

 همه. است حق که کردند نیقی و را حق کنندیم انکار ضاللت رئو . هستند ضاللت

  «بِهدا جَحَدُوا وَ» که هم هاهمان ًایثان اوالً  نیا. هستند ورطنیا یبعض ؟هستند ورطنیا

تَیْقَنَْتها» سدت ین ؟اسدت تسدبیح بالحمدد «جَحَدُوا» خود هُمْ اسدْ  بالحمددتسدبیح   «أَْنفُسدُ

 و مظداهر  کده اسدت تسبیح بالحمد صورتی در «أَْنفُسُهُمْ اسْتَیْقَنَْتها» چون نه  ؟است

 .است کفر از بدتر و است نفاق و اال باشد  موافق آن با هم اقرار 

 

 ]سؤال[ -

که  اندام چون هستند  مکلف که ارواحشان ست؟ین ءیش مگر روح چطور؟ روح -

تسدبیح  ارواح نیدا ایدآ هسدتند  مکلدف کده هدانیا ارواح یولد. سدتندین یانسان مکلف

 .دیکن فکر نیا . رویهستند مضاد  نه ؟دارند بالحمد

 

نَدا لِمَدا عَظِدیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُدرْإِیمَانِ وَ مَعَدارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَاهُتُحِبُّهُ وَ لَا تَرْ نَا عَمَّا لَاضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ
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