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 النبیین )ص( بر سایر پیامبرانافضلیت خاتم
 

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

 .«نَیالطَّاهِرِ 

 یتعقل و یتأمل و یفکر و یلغو یقوا تمام با دیبا ما و. است قیرق و قیدق اریبس بحث

 بحهث کهه نهاتیّب اتیهآ نیها یرو اسهت  داد  وعهد  خداونهد کهه اهللتقوی یقوا بر اضافه

 و شخصهً میکنه فکهر مها قهدر ههر و. میکنه فکر است  مشکل اریبس و سته هم یموضوع

 تفهّهم انیهجر و. شهودیم روشهن ما یبرا از بهتر مطلب  میکن تفکر گریکدی با شوراطور به

 اهلل ریهغچهون . اسهت اهلل ریغ مرادات و قرآن ریغ میمفاه از ریغ اهلل مرادات و قرآن میمفاه

 ههم اگر ستند ین مطلق صورت هر در دارند  اکمل دارند  کمال دارند  ریتقص دارند  قصور

 میکنه فکهر قهدر ههر ما ستند ین معصوم که را گرانید افکار ای کلمات معضالت از یمعضل

 غلط. است غلط میفهمیم انًیاح م یبرس صودمق به هم اگر و میرسینم مقصود به انًیاح

 اگهر قهرآن مقدسهات اتیهآ در امها. اسهت ممکهن او از اکمهل ایه است  ناقص ای کالً  است

 الصهدور مسهلم ثیحهد نقهل حسهب بهر( ع) صادقامام که طورهمان و م یکن فکر درست

 قلهب افکهار  ههمه از یخهال فکهر رد یهبگ نظهر در را یآداب دیبا را قرآن ئقار که اندفرمود 

  «اهلل یاله تجها إلبا ًیهمتحل اهلل یسهو مهاع ًیهمتخل» ادب  کمهال بها مطالب همه از یخال

 از یخهال کهه یمکهان سهت ین خسهته کهه یزمهان. است نیا معنا یول ست ین هانیا عبارات

 نیبهتهر و ههامکان نیبهتهر و ههازمان نیبهتهر در خهود افکهار محور و هقل در است  اریاغ

 کهه طورهمهان. کنهد فکهر آن یرو انسهان است  فیشر قرآن که کتاب نیبهتر دیاب هاحال

 عبهادت و اسهت عبهادت مقدمه معرفت که است نیچن ز ین هم معرفت است  نیچن عبادت
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 أَیُّهَها یها» کهه هسهتند نیمکلفه کهل و یانسهان طهارر بهال دو نیها و اسهت معرفت تکمله زین

  .1«فَماُلقیهِ كَدْحً كَرَبِّ إِلى كادِحٌ إِنَّكَ اْلإِْنسانُ

 کهه را ییههامعرفت ریسها. است اهلل ةعباد و اهلل ةمعرف آن هیاصل تیغا ما  اتیح اصل

 را بهدن مها. هستند هیحاش در  هستند هیضمن هانیا م یدار الزم ما هیماد امور ادار  نظر از

 در تکامهل و تیهعبود تکامهل و معرفهت تکامهل یبهرا از را روح و. میخهواهیم روح یبرا

. میهدار ما است  فرستاد  ریاخ امبریپ لهیوس به که یریاخ نامه نیا در اهلل مرادات بر یابتال

 اتیهآ در تفکهر یبهرا از میکنه آماد  را خودمان میخواهیم. کنم بحث اخالق خواهمینم

 قرار هیقرآن مقدسات اتیآ از تفکر میمستق صراط در و میکن فکر حیصح ما قدر هر ه یربان

 اصهول نیها یرو. میفهمیمه بهتهر مها م یبردار قدم درست و میکن فکر حیصح اگر  میریبگ

 خهوب  یهازمان خوب  یهامکان و هیعال اوقات در را خود یعال افکار دینبا ما که است

 م یبخهوان را قرآن انًیاح مثالً میشد خسته گا  هر و م یبده امور ریسا به خوب یهاحالت

 کهه کندیم سؤال( ص) اهللرسول از عباس ابن. کردن تدبر و کردن رفک نه خواندن  هم آن

 و ههاظاهردان و ههانیظاهرب کننهد سهؤال مها از اگر ست؟یچ 2«تَرْتیالً اْلقُرْآنَ رَتِّلِ وَ» یمعنا

 سهرعت بهه نه خواندن  آرام را الفاظ. است لفظ لیترت ل یترت :مییگویم  هایلغو و هایلغت

 ههر که اییمعان آن. است یمعان الفاظ از مقصود ست ین الفاظ که آنقر اصل اما .خواندن

 بهر یوحه نهزول زمهان از ن یمکلفه کهل یبهرا از اسهت  سهتهیشا و سهتهیبا خداونهد را چه

 و اسهت بهود  الزم آنچهه اسهت  کار در اگر یاماتیق ای و امةیالق ومی یال( ص) نییالنبخاتم

 . است کرد  انیب است بود  ستهیشا

 و هازمان نیبهتر را  حاالت نیبهتر را  افکار نیبهتر را  اوقات نیبهتر دیبا ما نیبنابرا

 از یتعهال و سبحانه حق مرادات شناخت و اهلل ةعباد و اهلل ةمعرف اختصاص در را هامکان

 عهر  کهرد ( ص) اهللرسهول از عبهاس ابن که یالؤس. میبده قرار یآسمان خاص نامه نیا

 ههاقالب بهرای قهرآن 3«اْلقُلُهوبَ بِههِ حَرِّكُهوا وَ» فرمود ؟هچ یعنی «تَرْتیالً قُرْآنَاْل رَتِّلِ وَ»: کرد

 دنیهد یبهرا نوشهتن نیا. ستین نوشتن برای ست ین زبان برای ست ین گوشت   برایستین

. اسهت دنیهفهم یبهرا کهردن گهوش و خوانهدن. اسهت کردن گوش یبرا خواندن نیا. است

 نهیسه و انسهان ردص ر دص مرحله به بعدًا و. است کردن لتعق و کردن تفکر یبرا دنیفهم

                                                           

 .6نشقاق، آیه . ا1

 .4. مزمل، آیه 2

 .215 ، ص89 ج، األنوار بحار. 3



3 

 

 تفههم بها اسهت یمنهاف آنچه و. است شدن وارد قلب در بعدًا و. است کردن منشرح را روح

. جسهم قلهب نهه و اسهت مراد روح قلبِ که کردن  رونیب قلب از است ظلمت آنچه و قرآن

 عقهل  نکههیا کمها است  رادم روح قلب .است تربزرگ ما از یلیخ واناتیحاز  یبعض قلب

 و. اسهت روح قلهب قلهب . است روح صدر صدر  و. است روح فکر فکر  و است روح عقل

 بهه ورشهعله گها . گهردد ورشهعله یعنی فؤاد گردد  فؤاد ما قلب که است نیا تریعال مرحله

 ار ههاآن وجهود تمهام کهه یکسهان ماننهد اسهت نهور به ورشعله گا  کافران  مانند است  نار

 قلهب 1«رَأى مها اْلفُهؤادُ كَهََبَ مها». اسهت گرفتهه اهلل کتهاب معرفت و اهلل ةعباد و اهلل ةمعرف

 در اهلل احکههام شههناخت در و تیههعبود در و یمعرفتهه تیههؤر در چههون اسههت  فههؤاد غمبههریپ

 یمهاد کارنات کل فرق بر یپا تنها نه معراج لهیل در و. است گرفته قرار ممکن هقل نیباالتر

 فَكهانَ*  فَتَهدَلَّى دَنها ثُمَّ». گرفت قرار یمعنو کارنات کل فرق بر زین روحش یپا کهبل نهاد 

 گفتهه گها . سهتین فهؤاد  الفهؤاد  ؟«رَأى مها اْلفُؤادُ كَََبَ ما» وقتآن 2«أَدْنى أَوْ قَوْسَیْنِ قابَ

 رسهل  خهدا یایهانب هست  نور به ۀفروزند یهاقلب او  نور به مشتعل قلب فؤاد   :شودیم

 دارنههد  کههه یگونهاگون درجههات حسههب بهر نیمخلِصهه ن یمخلَصهه ن ییکهروب مالرکههه  یالهه

 نیها تمهام اهلل ةمعرفه نهور شهعله اسهت  نور به دئمتف نیا درجات حسب بر هاآن یهاقلب

 خهود یحته  اهلل ةمعرف جز به. ندارد ییجا آنجا در اهلل جز. به است گرفته فرا را روح قلب

 .  «أَدْنى أَوْ قَوْسَیْنِ قابَ فَكانَ*  فَتَدَلَّى دَنا مَّثُ». کندیم گم هم را

 بهه مشهتعل قلهب کیه هنأک  «الفؤاد» ؟نفرمود «فؤاد » چرا  «فؤاد » نه  «اْلفُؤادُ كَََبَ ما»

 و هایسهیع و هایموسه و ههانوح و ههامیابراه قلهب. سهتین شتریب یهست عالم کل در نور

 کهل و نیمقهرب کهل و نیریهن کهل قلهوب  کهه و کهه و ههالیکاریم و هالیجبرر ؛اهلل ةمالرک

 مها اْلفُهؤادُ كَهََبَ مها» .سهو کیه( ص) اهللرسهول قلهب و سو کی درجاتهم یعل نیمعصوم

 گفتهنش امها. میفهمینمه امها  مییگهویم را ههانیا. اسهت یمعرفت تیؤر نیترباال نیا «رَأى

 دنبهال گها . دارد فهرق رفهتن اهللرسهول دنبهال. میبرو دنبال ی بهمقدار کیتا  است خوب

 و ههایعل  متصهل دنبهال. سهتین دنبهال گها  و اسهت منفصهل دنبهال گها  و اسهت متصل

ینَ وَ» چون. هستند متصل دنبال امر یول و هانیحس و هاحسن و هافاطمه دَّاءُ مَعَهُ الََّ  أَشهِ

 مُحَمَّهدٌ« »میالهرح طانیالشه من باهلل اعوذ» :فتح مبارکه سور  هیآ نیآخر در 3«اْلكُفَّارِ عَلَى
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ینَ وَ اللَّهِ رَسُولُ  و هیاصهل نقطهه آن چهون او  دنبهال او  سلک در یعنی او با او  با «مَعَهُ الََّ

 در او بها نهه او  بها «مَعَههُ الَّهَینَ وَ» .اسهت اهلل یال دعوت یوالا نقطه و است هیمرکز نقطه

! نهه او  رنه  در او  شهکل در  او شههر در او  وطهن در او  لغت در او  نسب در او  حسب

 دیهگوینم  کنهدیم یمعرف را (ص) نینازن محمد یوقت متعال خداوند« اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ»

 یزیهچ غمبهریپ مقابهل در عبهداهلل اسهت  غمبهریپ نهوکر عبهداهلل؟ ستیک عبداهلل عبداهلل  ابن

 هاشهم ازاینکهه  نهه  هاشم یبرا است غمبریپ از ادتیس  است غمبریپ جد هاشم اگر. ستین

. اسهت( ص) عبهداهلل بن محمد مخلوقه کارنات کل محور. اوست محور. غمبریپ یبرا است

 محمهد ست ین یالمک محمد «اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ» ست ین یاالم محمد کندیم یمعرف لَا و

 کهه میهسهت ماهها نیها سهت؟یچ هانیا. ستین هاشم ابن ست ین عبداهلل ابن ست ین یالمدن

  تر.باالو  باال  یالعظماهللتیآ. میبشو یزیچ تا میکن اضافه خودمان به دیبا

 نیترمعصهوم و نیتهرمهم و نیباالتر و نیآخر که هیاله رسالت نیا «اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ»

 رسهل  کل به نسبت یحت ست ین یعاد همیال مرسلٌ یبرا از یحت که است هیربان رساالت

 ثُهمَّ حِْكمَهةٍ وَ كِتهابٍ مِهنْ آتَیْهتُكُمْ لَمها النَّبِیِّهینَ میثاقَ اللَّهُ أَخَََ إِْذ وَ» :نعمراآل. است  رسو

 سهال  بهدهم درس بودم گرفته اجاز  من یمسجدالنب در «جاءَكُمْ» 1«مُصَدِّقٌ رَسُولٌ جاءَكُمْ

 ههم یلهیخ  میکهرد بحث بزرگوار غمبریپ حیضر کینزد. میکرد بحث. میبمان میرفت که اول

 فهالن ریتفسه مطهابق دیبا ید؟یگویم یورطنیا چرا که کردند احضار را ما بعد. شدند جمع

 چهون «نیالمرسهل» نهه  «النَّبِیِّهینَ» ؛«النَّبِیِّینَ میثاقَ اللَّهُ أَخَََ إِْذ وَ»  «جاءَكُمْ». دییبگو فالن و

 کههبهر این اسهت لیدل داشتن کتاب خود  «كِتابٍ مِنْ آتَیْتُكُمْ لَما». است رسول از باالتر ینب

. اسهت رسهول ههزار 140یها  هزار 124. ندارد کتاب که یرسول هر. است رسول از باالتر ینب

 انیهم در دیتقل مرجع نکهیا کما دارد  رسل انیم در یعال مقام دارد   نبو که است آن ینب

 اللَّههُ أَخَهََ إِْذ وَ». گهرانید یبرا هم است  مجتهد خود یبرا هم دارد  یعال مقام نیمجتهد

 کهه ییههاآن از  نهمهایب مهنو  حیمس تا ردیگیم نوح از  الم به یمحل جمع «النَّبِیِّینَ میثاقَ

 بودنهد یوحه تابع نبودند  کتاب صاحب شانهیبق بودند  نفر 113 که هستند کتاب صاحب

 . یوح و الهام و لفظ نظر از کتاب  بدون

 کهه یهنگهام «حِْكمَهةٍ وَ كِتابٍ مِنْ»همه آنها « آتَیْتُكُمْ لَما یِّینَالنَّبِ میثاقَ اللَّهُ أَخَََ إِْذ وَ»

 شهما داود  شهما مان یسهل شهما بعد  یسیع شما  یموس شما م یابراه شما به نوح  شما به

 کتهاب صاحب که هاآن و اسحاق شما وسف ی شما  ینب وققحب شما   ایرمی شما  ءایاشع
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 نهه شما  یسو به آمد شما همه از پس  «جاءَكُمْ ثُمَّ حِْكمَةٍ وَ تابٍكِ مِنْ آتَیْتُكُمْ لَما». هستند

 مههم امبرانیپ که کتاب صاحب یایانب شما همه از پس «جاءَكُمْ ثُمَّ» ن یمرسل ریغ یسو به

 1«مَبْعَثهً آخِهرِهِمْ وَ مِیثاقهً النَّبِیِّهینَ أَوَّلِ» را شما آمد «جاءَكُمْ ثُمَّ» د یهست رسل کل انیم در

 خلقهت نظر از است  نییالنب اول ثاقیم نظر از. است هیآ از اتخاذ. دیگویم را نیهم تیروا

 از رسهل  از  گَشهته نیمکلفه تمهام کهه اسهت یکسه امبریهپ نیا. است نییالنب آخر بعثت و

( ص) عبهداهلل بهن محمهد یرسهالت دعهوت شهعاع ریهز  اولهوالعزم ریهغ و اولوالعزم  امبرانیپ

ولٌ جهاءَكُمْ ثُهمَّ». میخهوانیم را هیهآ. میفهمیمن ما چطور؟. هستند دِّقٌ رَسهُ  مَعَكُهمْ لِمها مُصهَ

 یکجها چیهه مها است. امد ینهنوز  د یاوریب مانیا محمد این به دیبا شما همه «بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ

 م یهدار «معهه آمن» م یدار «له آمن». اوردیب مانیا گرید غمبریپ به یغمبریپ که میندار قرآن

 امها اسهت  امهد ین هنوز دادن  قرار محمد پنا  در را خود یعنی «به آمن». میندار «هب آمن»

 و یجنه و یبشهر و یمالرکه کارنهات تمهام بر( ص) محمد علیای رسالت و تیمحمد روح

 . دارد طر یس ریغ

َْتُمْ وَ أَْقهرَرْتُمْ أَ قالَ لَتَْنصُرُنَّهُ وَ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ مَعَكُمْ لِما مُصَدِّقٌ رَسُولٌ جاءَكُمْ ثُمَّ»  عَلهى أَخَه

اهِدینَ مِهنَ مَعَكُهمْ أَنَا وَ فَاْشهَدُوا قالَ أَْقرَرْنا قالُوا إِْصري ذلِكُمْ  قیتصهد یغمبهریپ اگهر .«الشهَّ

 کتهاب او بهه رسهاند ینم یوحه او بهه خدا اصالً. ستین غمبریپ اصالً را  نییالنبخاتم نکند

 چهون اما  کردم عر  یشطرات و یراتتف هم قبالً  نمکیم عر  که مقدمات نیا. دهدینم

 خهودم ههم که کنمیم عر  من و معاد گوناگون ابعاد در است مهم اریبس اریبس ما بحث

 نصهف ؟اسهت یوقته چهه هازمان نیبهتر را  هازمان نیبهتر. دیبکن فکر ادیز برادران هم و

 مینیبنشه میریهبگ وضهو  میشهویم داریهب باالخر  ای میشویم داریب شب نماز یبرا که شب

 کهه اسهت یمهوقع چهون. میکنه فکهر اتیهآ نیها یرو بعهد  است یکاف وتر نماز رکعت کی

. سهتین گهرید افکهار بهه یمبهتال گهرید انسهان که است یموقع. هستند خواب ثهیخب ارواح

 نیهمه فهؤاد فقهط  «اْلفُهؤادُ كَهََبَ مها» بلهه. قرآن مقدسات اتیآ در کردن دقت کند شروع

 . است یکی نیهم هنأک هم رسالت. است یکی نیهم  است

 نهوح بهه خداونهد مگهر. یوحه کیه و دیهگویم تیوصه چهار خداوند یشور سور  در

 اولهوالعزم یوح باالتر مرتبه  میابراه به عدب است  اولوالعزم یوح نیاول ؟است نکرد  یوح

 اولهوالعزم یاله یحهو آن  مثهل ایه بهاالتر مرتبه یسیع آن  مثل ای باالتر مرتبه یموس. است

 تمهام کهه اولهوالعزم غمبهریپ پنج بر کندیم ذکر را یوح پنج یوقت فیشر قرآن ولکن. است
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 یبعهد عهزم یّوله ینبه تا خود زمان نیمرسل و خود زمان نیینب کل بر امامت یدارا هانیا

رَعَ» .دیهبخوان؟ آیهه را دیفرمایم چهدر سور  شوری  خداوند هستند   1«ینِالهدِّ مِهنَ لَكُهمْ شهَ

 کهه را عتیشهر پهنج نیا. دارد را همه «نُوحً بِهِ وَصَّى ما» چون ن یمکلف همه ست؟یک لکم

 اسهت  اهلل ةطاعه و اسهت اهلل ةعیشهر کهه اهلل نیهد از هسهتند یمتکهامل و متتابع یهاشعبه

 و نکهاح بهاب است  مناسب آنها با که آنجا  مالرکه و جن و انس از شما  همه« لَكُمْ شَرَعَ»

ى ما الدِّینِ مِنَ لَكُمْ شَرَعَ» ات یمعرف در. ستین مناسب مالرکه با که قطال  «نُوحهً بِههِ وَصهَّ

ي وَ» را  نوح او به کرد سفارش چرا؟ ؟نگفت «یوحأ» چرا   «مها» یجها به «إِلَیْكَ أَوْحَیْنا الََّ

ههم یعنهی  «یالهَ» آنچهه  یعنی «ما» «.یالمعان ةادیز یعل تدل یمبانال ةادیز». آمد «یالَ»

  است! ترآنچه «الَی»آنچه  ولی 

 صههفاتال ةیههبجمع صههفات  تیههجمع بههه  یعنههی نهها یوحهه «أَوْحَیْنهها» -2؛ «الَّههَي وَ» -1

 محمهد رب که یایوح نیا در شد  گنجاند  ما هیمیرح خاصه یهارحمت تمام ة.یمیرحال

 بهر  سهتین یموسه بهر سهت ین میابهراه بهر سهت ین نوح بر همه. است شد ( ص) عبداهلل بن

 «یصهَّ وَ»  «نُوحهً بِههِ وَصَّى ما الدِّینِ مِنَ لَكُمْ شَرَعَ». است زمان از یقسم در. ستین یسیع

ى مها». نیآغهاز یوحهاسهت   تیوصه ههمو  است مفرد هم و است بیغا فعل هم  بِههِ وَصهَّ

ي وَ» ؛تینهایب بَعد. «نُوحً  جمهع  «یْنهاأَوْحَ» اسهت حاضهر  اسهت یوحه «إِلَیْهكَ أَوْحَیْنا الََّ

. سهتین جمهع اسهت  تیوصه  اسهت بیهغا یوصه. نهدارد «یصهَّ وَ»را  بُعهد سهه نیها است 

 کهه یایوحه بهر خهاص ینوران بُعد سه در. است جمع است  یوح است  حاضر «أَوْحَیْنا»

  .یآخر  یلاوّ. است شد  ذکر نجایا در است )ص( نییالنبخاتم به مختص

ي وَ» د:بع  «نُوحً بِهِ صَّىوَ ما الدِّینِ مِنَ لَكُمْ شَرَعَ»  قهرآن «یالهَ» نیا «إِلَیْكَ أَوْحَیْنا الََّ

یْنا مها وَ» سهت.تاسه نیبه نیها در عهدب اسهت  نهوح کتهاب «نُوحً بِهِ وَصَّى ما». است  .«وَصهَّ

. اسهت حاضهر «نایوصه»  بهود بیهغا «یوصه». نهدارد «یصهَّ وَ» کهه دارد بُعد چند «وَصَّیْنا»

 در ؛اسهت شهرکت یکهی در. دارد اضهافه دوتها پس. است جمع «نایصو» بود  مفرد «یوص»

 در هسهتند  فاضهل آقها. سهتین یوحه او مقابهل در اما ؛سته یوح نیست. یوح  تیوص

( ع) نهوح جنهاب یبهرا. دیسهنج دیهبا را نسبت. ستندین بلد چیزی چیه نیمنؤالمریام مقابل

 اسهت یوحه. اسهت یوح اما ست ین جمع ست ین یوح ست ین حضور ؛ستین بُعد سه نیا

 نیها  بشهود دایهپ او مثهل اگهر ایه هسهتند او مهادون که یکسان به نسبت خودش  به نسبت

رَعَ». سهتین یوحه نیها اسهت  شهد  نازل نییالنبخاتم بر آنچه به نسبت اما. است یوح  شهَ

                                                           

 .13. شوری، آیه 1



7 

 

 زیهچ سهه نهوح تحضهر .«إِلَیْهكَ أَوْحَیْنها الَّهَي وَ» :بعهد  «نُوحً بِهِ وَصَّى ما الدِّینِ مِنَ لَكُمْ

 سهه نهوح حضهرت. دارنهد تاپنج هر یوح در اشتراک  است یوح در ی کهاشتراک با. ندارد

 و میابهراه کهه گهرید نفهر سهه «نهمهایب مهن و» .دارد( ص) اهللرسهول را سه نیا ندارد  زیچ

 و واو اسهت  یوحه لفظ ندارند که یکی. ندارند یکی و دارند دوتا هستند  یسیع و یموس

یْنا مها وَ». دارنهد ههم حضور دارند  را جمع اما. ندارند را نیا  اءی و اءح  «إِبْهراهیمَ بِههِ وَصهَّ

 حضهور اسهت  جمع «وَصَّیْنا»  «وَصَّیْنا ما». بود «یالَ» آنجا «وَصَّیْنا ما وَ» گرید یکی بلکه

 بهر یوحه درجهات و مراتهب نیبنهابرا. سهتین یالهَ اسهت  «مها» و ست ین یوح اما است 

 اختصههاص در را یوحهه نجههایا در. اسههت بههاالتر و تریعههال اریبسهه اریبسهه نییالنبخههاتم

 رسهالت امها م یهدار الرسهل م یهدار الرسول م یدار رسل رسول  لفظ نکهیا نه  نییالنبخاتم

 . دگوییم نییالنبخاتم به نسبت خداوند فیشر قرآن کل در را خاصه

 کنهدیم سهؤال عباس ابن یوقت «فُؤادُاْل» نیهم وقت آن قلب  آن  «اْلفُؤادُ كَََبَ ما» پس

. بدهیهد حرکهت را ههادل  «اْلقُلُهوبَ بِههِ حَرِّكُوا قالَ وَ» چه؟ یعنی «تَرْتیالً اْلقُرْآنَ رَتِّلِ وَ» که

 دیهببر رونیب ظلمات از را هادل. دیبرسان معرفت یهاگُل به د یببر رونیب هاگِل از را هادل

ینَ وَلِيُّ اللَّهُ». دیبرسان نور به  دادن حرکت یبرا 1«النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ مِنَ یُْخرِجُهُمْ آمَنُوا الََّ

 کهه هاقلب نیا دادن حرکت. است ریخالا ماقبل مرحله. است ریاخ مرحله نیا. است هادل

 ةعبهاد و هلل خضهوع و اهلل ةمعرفه نهور از بشهود مشحون قلب تمام  گردد فؤاد است  قلوب

 بهه کهه اسهت یربهان نامهه نیتهرمهم و نیآخهر نیها کهه قهرآن مقدسات اتیآ معرفت و اهلل

 جههان کهل در که مکلفه ر یاخ امت یبرا از  نیآخر و نیاول بزرگوارِ تیشخص نیا لهیوس

 . است فرستاد  را نیا خداوند هستند 

 در مها دیهروز؛ بحث. برادران هم کنم فکر شتریب خودم هم کردم عر  را مقدمات نیا

 میداشهت روزید که یبحث. میکن صحبت دیبا اتیح و موت از ما. میکنیم بحث میدار معاد

 آن مقدمهه که سؤال نیا یبرا یامؤخر  مقدمه بعد. کنمیم تکرار کردم عر  که یسؤال و

 مهاد  خداونهد. کهردم فکهر بنهد  آنچهه است  سؤال جواب آن مؤخر  و است سؤال تیتقو

 حهوار یفلسف بحث در را تاسه. دیآفر زیچ چهار هیاول ماد  نیا با مالزم د یآفر که را یلاوّ

 پهنج ایه دیآفر که یزیچ چهار نیا. میکنیم عر  یمعرفت بحث دررا  یکی و میکرد بحث

 آن. میکنیمه عر  یمعرفت بحث دررا  زیچ کی و حوار  یفلسف بحث در زیچ چهار ز یچ

 از مهاد  اسهت ممکهن ریهغ اسهت  مهاد  نفهکیال لهوازم از اسهت  ماد  مالزم که زیچ چهار
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 المهاد  یعنهی ههانیا از یکی یحت ای دو ای سه ای چهار نیا از شدن جدا. بشود جدا هانیا

  ثانیهه ههم باشهد میفهمینمه مها و هسهت چهه ههر کهه هیهاول مهاد  .بهودن معهدوم و بودن

 معنها تمهام بهه را مهاد  موجهود وضهعایهن  یعنهی. فهمیمفهمیم  ثالث ههم باشهد نمهینمی

 است  کرد  خلق خداوند که هیاول ماد  نیا. میفهمیم را یک چیزهایی دور از. میفهمینم

 . است داد  قرار خداوند است  ماد  با مخلوق که ینفکیال الزمه چهار هیاول ماد  نیا

. اسهت ماد  مربوط به نیا .زمان ر یّتغ حرکت  ترکّب . شودینم ترکّبدون ب ماد  ؛ترکّب

. دارد ذات نفهس در و ذات عمهق در را تیخصوصه چههار نیها اد مه یماد هیبن ماد   هیبن

 امها. اسهت گهرید یجاهها و حهوار در میکهرد عهر  دیتوح باب در و است مفصل بحثش

 و اسهت یوجهود یاصهل بُعهد کی یدارا که ماد  نیا .«حُبِّسَیُ» تیخصوص ینپنجم پنجم 

 بهدون شهود ینم کهتحر بدون و شودینم بیترک بدون ماد  که یضرور مالزم بُعد چهار

 ریّهتغ عدم ست ین ماد  در تجردِ ست ین ماد  در سکونِ شود ینم ریّتغ بدون شود ینم زمان

 کهه اسهت تیخصوصه چههار نیها مهاد  تیهماد نگهبان  یماد جهات نیا .ستین ماد  در

   دیگهرینیشهتیان ؛مهاد  یعنی حرکت گفتند رفتند  باال هایبعض یحت دارد  یذات مالزمت

 اسهت  فرمهود  خلهق خداونهد کهه یپنجمه مرحلهه. اسهت گفتهه و چیز دیگهری رفته باالتر

 حیتسهب وجهود تمهام بها ههانیا  «حُبِّسهِ یُ» سهت؟یچ اسهت  د یهآفر را هیاول ماد  که یهنگام

 حیتسهب  یفکهر حیتسهب  یزبان حیتسب که میهست ماها فقط میکنیم الیخ ما. دارند حمدبال

 در عهالم موجهودات تمهام. ستین نطوریا  ریخ  یجابیا و یسلب حیتسب  یعمل حیتسب  یقلب

ماواتِ خَلَهقَ» اسهت  هیهاول ماد  که اول بُعد در دوم  بُعد در و اول بُعد  فهي اْلهأَرْ َ وَ السهَّ

 جههان هیهرمایخم نبود  ار  و واتاسم که یهنگامآن  1«اْلماءِ عَلَى عَرْشُهُ كانَ وَ أَیَّامٍ سِتَّةِ

 از بعهد مهاء نیها. اسهت مهاء نیها. کنهدیم ماء به ریتعب آن از که ردک خلق خداوند را وجود

   .«حُبِّسِیُ» ؛است استوار چهار آن بر ماد  تیماد اصل که یماد تیخصوص چهار

 کهه یاتیآ کل حاال. میکرد سؤال و میکرد بحث یمقدار و خواندم را اتیآ از یکی من

 انسهان اگهر کهه اسهت نیها واقعهً تکارنها حیتسب نیا یمعنا. است کارنات حیتسب به مربوط

 کامهل خالق آن و دارد یخالق که فهمدیم موجود نیا به نگا  با موجود  نیا به کند نگا 

 شهما 2«تَْفقَهُهونَ ال» :دیهگویمآیه . ستین نکهیا ؟است نیهم. ستین ناقص خالق آن است 

 ینیتکهو حیتسهب. را ینیتکهو حیتسب میبفهم است واجب که ما. دیفهمینم را هانیا حیتسب
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 نهد ا فرمود مها الشأنمیعظ استاد و یاسالم معالَ بزرگ مفسر ییطباطبا بزرگوار عالمه که

  ست؟یچ رایب «تَْفقَهُونَ ال» فقط  ینیتکو حیتسب. میندار قبول را شیفرما نیا البته ما

 اسهتاد و بودنهد غهرب و شهرق لسهو یف نیتهربزرگ کهه یانیآشهت یمههد رزایم مرحوم

 طهر  بودنهد نشسهته قهم کوچهک صحن در یادم است که بودند  هیاله فلسفه در دیساتاال

 کیه البته رفتم یم یآبادشا  یآقا درس که مبود ساله شانزد  پانزد  طلبه هم من  هیضیف

يْ مِهنْ إِنْ» مبارکهه هیهآ نیا :کردم عر  شانیا به. بودم د یفهم رید یمقدار بِّحُ إاِلَّ ءٍشهَ  یُسهَ

 :فرمهود. داردنه «تَْفقَهُهونَ ال» که ینیتکو عر  کردم:. ینیتکو فرمودند ؟هچ یعنی 1«بِحَمْدِ ِ

. سهتین قهرآن اینهها و عرفهان و فلسفه یمبنا چون. میکن صحبت دیبا عدب م یبگو دیبا عدب

 شهما کهه است یحیتسب نیا «تَسْبیحَهُمْ تَْفقَهُونَ ال لكِنْ وَ» کند دقت انسان قرآن ولی روی

 دیهتوانیم ؟ستیچ دیتوانینم که است ینیتکو حیتسب مراد هنانچچ اگر. دیفهمب دیتوانینم

 دیبا که است کرد  امر ما به قرآن هیآ صدها در خداوند نکهیا یبرا د یبفهم است واجب و

 و اسهت حادث که دیکن دایپ را معرفت آن شما خلقت جهان از خلقت  جهان به دیکن نظر

  شهودینم نکههیا. اسهت محمهود است  منز   است حسبَّم  است کامل او خالق و او محدث

 . شودیم تناقض نیا

 الرَّعْهدُ یُسَبِّحُ وَ» :13 هیآ رعد  سور  گر ید اتیآ. بود اسراء مبارکه سور  در هیآ کی نیا

 کهل  ءاسهرا سهور   44 هیهآ. دیهگویم را جههان یاجهزا نیها «خیفَتِهِ مِنْ اْلماَلرِكَةُ وَ بِحَمْدِ ِ

 مَهنْ وَ اْلأَرْ ُ وَ السَّبْعُ السَّماواتُ لَهُ تُسَبِّحُ» که دانست انیجر نیا مشمول را قتخل جهان

 یعنهی ار  جهو  یعنهی سهماوات نکنهد الیهخ یکسهکهه  فرمود را هم «فیهِنَّ مَنْ»  «فیهِنَّ

 !اسهت کهرد  کهامالً آههوفهم را مها .«فهیهِنَّ مَهنْ وَ» ریهخ نهه  وسط هستند که هانیا ن یزم

يْ مِهنْ إِنْ وَ» اسهت: یکله بعهدش .«فیهِنَّ مَنْ وَ اْلأَرْ ُ وَ السَّبْعُ السَّماواتُ لَهُ بِّحُتُسَ»  إاِلَّ ءٍشهَ

 اتیهآ اما. است یکل نیا .«غَفُورًا حَلیمً كانَ إِنَّهُ تَسْبیحَهُمْ تَْفقَهُونَ ال لكِنْ وَ بِحَمْدِ ِ یُسَبِّحُ

 ءاسهرا هیهآ همهان یمحهور هیهآ. هسهتند مسهبح ههانیا که کرد  ذکر را عالم ابعاد که گرید

 .است

 

 ]سؤال[ -

بِّحُ». میکهرد بحثدیروز « ءٍشَيْ مِنْ إِنْ وَ» - ماواتُ لَههُ تُسهَ بْعُ السهَّ  خهود «اْلهأَرْ ُ وَ السهَّ

 وَ» چهون چرا؟. ردیگیم هم را ما «فیهِنَّ مَنْ»  «فیهِنَّ مَنْ وَ». ستندین« من» ار و  سماوات

                                                           

 . همان. 1
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 ءیالشه ایه ءیشه ست ین العقولیذو ما نظر به هچآن یعنی. است ءیش هم ما« ءٍيْشَ مِنْ إِنْ

 دیشها و دیبا شماها بله که باشد جمع حواسشان ها«مَن» که فرمود اول را «مَن» نیا. است

 بلهه  ههاسک ؟طهورچ زههایچ طهور؟چ هها«مها» ولکهن. دیهکنمی حیتسهب که هست نطوریا و

 ها نیزم ها درخت درها  ؟طورچ زهایچ اما. کنندیمن هم هاسناک کنند یم حیتسب هاسک

بِّحُ إاِلَّ» .است موجودات کل در راقغاست نیا «ءٍشَيْ مِنْ إِنْ وَ». هاکو   ال لكِهنْ وَ بِحَمْهدِ ِ یُسهَ

 اهلل اءیهانب االالبتهه . دیباشه داشته دیتوانینم هانیا حیتسب به توجه شما «تَسْبیحَهُمْ تَْفقَهُونَ

يِّ یُسَبِّحْنَ مَعَهُ» .آخر یال 1«اْلجِبالَ داوُدَ مَعَ سَخَّرْنا وَ». میخوانیم که یاتیآ حسب بر  بِاْلعَشهِ

 . است یگرید آن مطلب 2«اْلإِْشراقِ وَ

 یرسهالت یوح. است طورنیهم ت همرسال نکهیا کما. است معلوم یربان یوح باب از

 کهَلک . دنهفهمیم رسهل و کنهدیم یحهو خدا. میبفهم خدا یوح بدون میتوانینم ما را

 3«مَسهاكِنَكُمْ ادْخُلُهوا النَّمْهلُ أَیُّهَها یها نَمْلَهةٌ قالَْت» دیگویم هچ مورچه نکهیا بر یربان یوح

 حیتسهب ایه تا ما بفهمهیم. بفهمد کند  یوح مانیسل به خدا دیبا  میبفهم میتوانینم را نیا

 الحهال ةعهیبطب امها. کندیم میتعل خداوند را نیا یر  غ ای 4«مَعَهُ أَوِّبي» جبال حیتسب ای رعد

 نیها یوحه یمنهها میتهوانینم  ما فکر و عقل و دقت و تجربه و برود باالتر ما علم قدر هر

 . میبفهم را مطلب

 در کهه ییههابرق نیها «بِحَمْدِ ِ الرَّعْدُ یُسَبِّحُ وَ»: 13 هیآ رعد سور  کردم عر  که یاهیآ

 یمهاد جههات نیها شهناختن بهه مربهوط کهه یمهاد گرید اناتیجر ای و ابرها اصطکاک اثر

؛ دههدیم نور کی -2؛ کندیم صدا -1 :رعد نیا  «بِحَمْدِ ِ الرَّعْدُ یُسَبِّحُ وَ». است یکلطور به

بِّحُ» دیشههد برخههورد نیهها خههود  ابرههها نیهها دیشههد برخههورد اثههر در. شههودیم جمههع -3  یُسههَ

بِّحُ» دههدیم کهه یبرق نیهمچن و است «بِحَمْدِ ِ یُسَبِّحُ» میشنویم که ییصدا  «بِحَمْدِ ِ  یُسهَ

يْ مِهنْ إِنْ». است ءیش برخورد نیا. هستند ءیش همه. است «بِحَمْدِ ِ  دیشهد برخهورد .«ءٍشهَ

بِّحُ وَ». اسهت ءیشه  گهرددیم جهادیا که ییصدا و رعد نیهمچنو . است ءیش   «الرَّعْهدُ یُسهَ

 حیتسهب کامهل  حیتسهب ههم آن  «بِحَمْهدِ ِ الرَّعْهدُ یُسَبِّحُ وَ» .دارد بر در را بُعد سه هر «الرَّعْدُ»
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بِیهِ حَهدِّ وَ اْلإِبْطَهالِ حَهدِّ اْلحَهدَّیْنِ مِنَ خَارِجٌ». ستین فقط سلبِ بِّحُ» .ریهخ 1«التَّشهْ  الرَّعْهدُ یُسهَ

 «.بِحَمْدِ ِ

 کیه ههم نجهایا. نهدیگویم حیتسهب خهدا خو  از مالرکه «خیفَتِهِ مِنْ اْلماَلرِكَةُ وَ»بعد: 

و  هسههتند معصههوم مالرکههه نههدیفرمایم شههانیا کههه میههدار ییطباطبهها عالمههه بههه یاجملههه

 انیعصه تواننهدینم و هسهتند معصهوم ههانیا یکیاتومهاتطور بهه. کننهد انیعص توانندینم

 فِهي جاعِهلٌ إِنِّهي» :فرمهود خداونهد کهه ییجها همان جواب کی. دارد جواب نیچند. کنند

 تخلهف ایه بهود یاله اراد  مطابق دیگر زیچ نیا. گفتند یدیگر زیچ هانیا 2«خَلیفَةً اْلأَرْ ِ

بِّحُ وَ» ههم نجهایا. دیبخشه بعهدًا خهدا  بهود تخلف ؟بود  مِهنْ اْلماَلرِكَهةُ وَ بِحَمْهدِ ِ الرَّعْهدُ یُسهَ

. کننهدیم حیتسهب دارمهً ؟نکننهد حیتسهب تواننهدینم ؟دارند خو  که ستندین مکلف «خیفَتِهِ

 نهدیفرمایم بزرگهوار عالمهه ؟سهتندین مکلف  هستند مالرکه از باالتر که ما نیمعصوم مگر

 ههاآن در اسهت یمهاد شههوت که را تخلف ماد  نیا خداوند و ندارند شهوت مالرکه چون

 . باشند داشته توانندینم انیعص. اندصر  عقل بلکه و نکرد  خلق

 ایه اسهت تهرمهم یجسهم انیعصه چهون. باشهند اشتهد باالتر انیعص توانندیم: جواب

 ایه اسهت بهدتر نیها کنهد  تخلهف انسهان د یعق انسان  عقل انسان  علم اگر ؟یعقل انیعص

  اسهت روح بُعهد کهه اسهت یمحهور بُعد کی :دارد بُعد دو انسان ؟برود اشتبا  انسان جسم

 و خهور و نکهاح و جسهم شههوت مالرکهه بهر خداوند. است جسم بُعد که هیحاش بُعد دوم:

 به ازمندین هاآن یهاجسم چون  است نداد  قرار یجسم بُعد در شهوت و خشم و خواب

 ههم بها کهه ییعقال مگر ؟ستین تخلف قابل هاآن عقل و هاآن روح اما. ستین زهایچ نیا

 خور بُعد در دارند اختال  هم باکه  ینیمتق دارند  اختال  هم با که ییعلما دارند  دعوا

 یعقالنه جهت بُعد در نیا ؟است انت و انت و ناأ بُعد در ؟است شهوت و خشم و خواب و

تقهوای مهن . دارنهد قبتسا هم با انًیاح که زگارانیپره و نیمتق یحت. است یعلم جهت و

 شههوت و خشهم و خهواب و خهور بهاب در نیها. اسهت کمتهر تهو   تقهوایاست شتریب از تو

 تهرمهم  اسهت یجسهمان شههوات یمنهها روح دبُعه در و یعقله بُعهد در که یتخلف. ستین

 امها. اسهت جسهم بهه مربهوط یجسم شهوت. ستین یجسم طیشرا اثر در شهوات و. است

 ههم جهن. هسهتند مالرکهه کهه دارند ینوران جسم  ستندین جسم نیا یدارا که یموجودات

 شههوات مقتضهی ینهوران جسهم نیها دارنهد  ینهوران جسهم که مالرکه. دارند ینار جسم
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 جهن و هاانسهان چنانکهه لهَا و اسهت یعقل شهوات مقتضی عقل آن اما. ستین یجسمان

 اْلماَلرِكَهةُ وَ». هسهتند قهرآن عتیشهر بهه مکلف هم مالرکه هستند  قرآن عتیشر به مکلف

 «.  خیفَتِهِ مِنْ

 بهرق کهه ییسروصهدا نیها مهثالً کهه اسهت نیها «بِحَمْهدِ ِ الرَّعْدُ یُسَبِّحُ» یمعنا نجایا در

 نیها د یهآیمکهه  یبرقه و دیهآیم کهه ییصهدا خورنهد یم ههم به که ییابرها نیا کند یم

 منهز  خهالق و دارنهد یخهالق کهه میفهمیمه میکنه نگها  که ما یعنی. است یانفصال حیتسب

 نسهبت آن بههرا  فعهل چهرا  اوالً .ًیهثان و اوالً باشد نیا اگر. است «الحمد له» خالق و است

 فاعهل خهدا اگهر. هسهتم فاعهل من  ستین فاعل نیا دهند ینم او به نسبت که را فعل ؟داد

 ههانیا بهه نظهر کهه میهسهت فاعهل هامن و من و است کرد  خلق رطونیارا  هانیا که است

 در فاعهل ما و است فاعل اصل در خدا پس. ث هستندحاد هانیا که میفهمیم و میکنیم

 «حُبِّسهُ یُ»چهرا  نهدارد  یشهعور. داردنه یااراد  کهه رعد نیا خود  میفهمیم که میهست فرع

 اسهت  یمحهور هیآ که قبل در آیه نکهیا حال ؟ وشد داد  آن به نسبت ؟شد آن به خطاب

 .  «تَسْبیحَهُمْ تَْفقَهُونَ ال لكِنْ وَ بِحَمْدِ ِ یُسَبِّحُ إاِلَّ ءٍشَيْ مِنْ إِنْ وَ»

 «تَرَ لَمْ أَ» کی :دارد بُعد دو «تَرَ لَمْ أَ» نیا. «تَرَ لَمْ أَ» :41 هیآ نور  سور  24 سور  گرید هیآ

 .جهزء در دیهافتین پس دیدیند ایآ: مدو  لک در  دیافتین پس د یدیند ایآ که است سرزنش که

 دانهد یم نهد یبیم اهللرسهول. اسهت اهللرسهول بهه مربهوط جهزء  در دیافتین پس دیدیند ایآ

 یانکهار اسهتفهام نجهایا «تَهرَ لَهمْ أَ». کننهدیم حیتسهب موجهودات نیا که شنودیم فهمد یم

بِّحُ اللَّههَ أَنَّ تَهرَ لَمْ أَ» نیمکلف کل ایآ  نیمکلف کل به نسبت اما. است دیتأک بلکه ست ین  یُسهَ

 آسهمان کهه یحیتسب یعنی ؟میدیند ه راچ. میدیند ما  ریخ «اْلأَرْ ِ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ لَهُ

  است یبصر تیؤر نه  میندار تیؤر ما  کنندیم نباتات و جمادات و «هنّیف ما»و  نیزم و

 در در اینجها مهراد اسهت؟ کهدام پهس. میفهمیمه نهه میشهنویم نه است  یرتیبص تیؤر نه

 «تَهرَ لَهمْ أَ» نیا که است یشعور و یاریاخت حیتسب «تَرَ لَمْ أَ»( ص) اهللرسول به نسبت نجایا

 مینهدار اطهالع که ماها به نسبت یول. است یدیتأک استفهام بلکه ست ین یانکار استفهام

 نظهر یوقته مکلهف یا یدیند ایآیعنی . است یگرید حیتسب «تَسْبیحَهُمْ تَْفقَهُونَ ال لكِنْ وَ»

 حهادث ههانیا ینهیبینم ایهآ  هانیزم و هاینیزم و نیزم و هاآسمان و آسمان به یکنیم

 . هستند املک خلقت بُعد درکه  ینیبیم. دارند خالق پس هستند؟
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رُ إِلَیْهكَ یَْنقَلِبْ كَرَّتَیْنِ اْلبَصَرَ ارْجِعِ ثُمَّ*  فُطُورٍ مِنْ تَرى هَْل اْلبَصَرَ ارْجِعِفَ» ئً اْلبَصهَ  خاسهِ

 مینگهریم انیهجهان بهه یوقته  کرد باز را عقل چشم حدقه و کرد دقت یدبا 1«حَسیرٌ هُوَ وَ

 و یفکهر نظهر از موجهودات اعماق در یوقت. نباشد «إِلَیْهَا رَأَبْصَ مَنْ» باشد  2«بِهَا أَبْصَرَ مَنْ»

 م یکنیمه لیتحص ای هست ما یبرا که لیوسا از یالهیوس هر با و میکن دقت یتجرب علوم

 کارنهات نیهاکهه  فهمهدیم شتریب. یتجرب علوم یحت فهمد یم شتریب علم م یفهمیم شتریب

 . هستند ریغ به مربوط هانیا و ستندین خودپا و خودکفا و هستند حادث

 «تَهرَ لَهمْ أَ» ولکهن. اسهت منفصل ینیتکو حیتسب به مربوط یعموم بُعد در «تَرَ لَمْ أَ» نیا

( س) فاطمهه و( ع) ارمهه کهه باشهد آلهه من ونیمحمد و( ص) اهللرسول که متصل بُعد در

 و الههام بههههم  ههانیا دارد  یوحه به اهللرسول آنچه  است اهللرسول تیؤر هانیا تیؤر

 رفهتیم را  قبرسهتان در نیمنؤرالمیام. کنندیم تیؤر هم هانیا دارند  اهللرسول نزد تعلّم

 نهه  مینیبینم را هاآن که ما. کردندیم صحبت او با هم هاآن. کردیم صحبت اموات با و

بِّحُیُ اللَّهههَ أَنَّ تَههرَ لَههمْ أَ». مینیبیمهه را هههاآن نههه و میشههنویم را هههاآن یصههدا  فِههي مَههنْ لَهههُ سههَ

افَّاتٍ الطَّیْهرُ وَ» کی نیا  «اْلأَرْ ِ وَ السَّماواتِ  ههانیا صهف انهدر صهف کهه پرنهدگان  «صهَ

. هسهتند مقلهد نهه  هسهتند مجتههد نهه هانیا «تَسْبیحَهُ وَ صاَلتَهُ عَلِمَ قَدْ كُلٌّ». دارند رانیط

که پنجها  سهال در حهوز   ددارن تهاداج به اجیاحت  نه داد  ادی حیتسب و ةصال آنها به خدا

 «عَلِهمَ قَهدْ كُهلٌّ». دنهکن دیهتقل گیهر کننهد از چهه کسهی که دارند دیتقل به اجیاحت نهبمانند  

 از بهاالتر ةصهال  «تَسْبیحَهُ وَ صاَلتَهُ عَلِمَ قَدْ كُلٌّ». است مسئله هزار چهار نماز در ندیگویم

 .  «یَْفعَلُونَ بِما عَلیمٌ اللَّهُ وَ تَسْبیحَهُ وَ صاَلتَهُ عَلِمَ قَدْ كُلٌّ». است حیتسب

 شهامل را العقهولیذو هم دارد  عام وجه که «اْلأَرْ ِ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ» از نجایا در

 العقهولیذو از کهه« الطَّیْهرُ وَ» نجهایا در ء اسهرا هیهآ لیهدل بهرا   العقولیذو ریغ هم است 

 بها نهدیگویم سهخن ههم بها  نهدیآیم و رونهدیم  ننهدکیمکهه  پهرواز پرنهدگان نیا. ستین

 مها مثل ةصال  لزومی ندارد را صالتشان هم  «تَسْبیحَهُ وَ صاَلتَهُ عَلِمَ قَدْ كُلٌّ» نیا  اشارات

 خضهوع ةصهال  نهه. ههاحر  نیا و کنند جنابت غسل و بگیرند وضو و ندنک سجد   باشد

التَهُ عَلِهمَ قَهدْ كُهلٌّ». دارد مناسهبت یموجهود ههر یبهرا کهه ایگونههبه یعنی است هلل  وَ صهَ

 ههاآن کهه میدانینمه مها و. داننهدیم هاآن که میدانینم ما یول دانند یم هانیا .«تَسْبیحَهُ
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 نیها بهه آشهنا و عهار  مها. هستند آشنا و هستند عار  هاآن. دارند حیتسب و دارند ةصال

 . یوح واسطه به اال میستین انیجر

 نجهایا  بهود «مَن» آنجا  «السَّماواتِ فِي ما لَهُ یُسَبِّحُ» :24 هیآ)حشر(  59 ور س گرید هیآ

 هُوَ وَ اْلأَرْ ِ وَ السَّماواتِ فِي ما لَهُ یُسَبِّحُ». است هردوانه دیبگو خواهدیم «ما»است. « ما»

ماواتِ يفِه ما لِلَّهِ یُسَبِّحُ» :1 هیآ. است جمعه سور  یبعد هیآ. «اْلحَكیمُ اْلعَزیزُ  فِهي مها وَ السهَّ

 م؛یحکه نیها ز یهعز نیها قهدوس  نیها  ملهک نیها «اْلحَكهیمِ اْلعَزیهزِ اْلقُدُّوسِ اْلمَلِكِ اْلأَرْ ِ

 ربه ارًایهاخت اسهت شامل و نًیتکو است شامل او  حکمت او  عزت  او تیقدوس  او تیملک

 «اْلجِبهالَ داوُدَ مَهعَ خَّرْناسَ وَ: »79 هیآ  21 سور  اء یانب سور  گرید هیآ. جهان موجودات کل

خَّرْنا» چطههور  و بههردارد را هههاکو  یعنههی را  هههاکو  داود بهها کههرد ریتسههخ خداونههد ؟«مَههعَ سههَ

خَّرْنا وَ». اسهت یحیتسهب ریتسهخ ر یتسخ نیا نه  کند؟ ادیز و کم  کند عو  را انشیجا  سهَ

 داود نکههیا ریتسهخ ایهآ ؟سهتا یبُعهد چه در ریتسخ ؟کنندیم کار چه که «اْلجِبالَ داوُدَ مَعَ

. اسهت یخِلق کارنات کل حیتسب مانند جبال حیتسب  نه ؟ندیبگو حیتسب جبال کندیم یکار

 و شهعورٍ نعه یحیتسهب حالهت کهرد خلق پنجم بُعد در کرد  خلق را موجودات که خداوند

خَّرْنا» پههس. موجههودات یبههرا را ارٍیههاخت نعهه  نههه  .دیههبگو خواهههدیمن را نیهها «داوُدَ مَههعَ سههَ

 را جبهال حیتسهب م یدادینمه را تفههم قهدرت نیها داود بهه اگهر کهه معنها نیها به «سَخَّرْنا»

 قهرار مها یتهیمع کیه ؛«داوُدَ مَهعَ سَخَّرْنا». ستین لداود  «داوُدَ مَعَ سَخَّرْنا» ولکن. دیفهمینم

در  چنانکهه. بشنود را جبال حیتسب یصدا داود حداقل که داود با جبال حیتسب نیب میداد

 مها م یشهنوینم مها گفهت.تسهبیح می در کهف ایشهان ریز سن  اهلل رسول یبرا باالتر بُعد

بِّحْنَ» ؟کننهدیم کهاره چ «اْلجِبالَ داوُدَ مَعَ سَخَّرْنا وَ». فهمدیم او م یفهمینم  حیتسهب  «یُسهَ

 ...جمادات هم ر یط هم جبال هم طور نیهم هم ریط  «الطَّیْرَ وَ». کنندیم


