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 خلیفة اهلل

  

 

 

 

 بررسی ابعاد گوناگون آیه خالفت
 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

إِنِّي  جَاعِي ف فِي  اْضرْ ِ وَإِْذ قَالَ رَبُّكَ لِْلمَالَئِكَةِ » «الرَّجِیمِ الشَّیْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ أَعُوذُ»

داللی و منطقی، این مطلب ثابيت ديد  يه خلیفيه در این يا،  مسبر و تقسیبا  1«خَلِیفَةً

ها  ه از خاک آفریيد  هایی از انسانهای ترابی. نس است از انسان« مَن سَبَق»خلیفه 

نيد  يه  اند و در این آیه مبار ه، خداوند به پیغمبر خطياب ميی، منقر  دد اند دد

 «. إِْذ قَالَ رَبُّكَ لِْلمَالَئِكَةِ إِنِّ  جَاعِ ف فِ  اْضرْ ِ خَلِیفَةً»

بير  و وضعشان چگونه بود  است، اند و چند نس  بود اند ها چگونه بوداین نس 

یکيی اینکيه انسيان  ها بیّن است، دو چیز است:ما مخفی است. فقط آنچه از وضع آن

هيا در  ي  انيد. فسياد آنبود  2«یُْفسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاء»اند و دوم اینکه ترابی بود 

به قدری اوج رفته بود  ه قاب  بقاء نبودنيد.  ظلمًا هاننوامیس انسانی و سفک دماء آ

 ربانیيه خليق ديدند امتحانيًا، حکميت ه بر مبنيای  طوربنابراین منقر  ددند. همان

امتهانيًا بيا هياء هيوز  انًا. امتحانًا اول،امتههم اعدام ددند و منقر  ددند  طورهمان

 نبودند. إفساد فی االر  و سفک دماء. چون قاب  بقاء و استمرار در زندگی دوم
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اهلل  عموم و خصوص مطلق اسيت. چيون خلیفية خلیفةاهلل و خلق اهلل ،بین خلیفه

. یيا جع   رد  اسيت ینی گذدتگان سی است  ه خدا او را به عنوان خالفت و جانش

یيا جانشيینی از نظير  یيان یيا جانشيینی از نظير افعيال. ذا ،  جانشینی از نظير  يون

اهلل این يا نیسيت.  ة ه البته تعبیر خلیفي خلیفة اهللبین  صفا ، افعال یا هر سه یا دو.

ی ایمثالً. آن هم خلیفة اهلل به این معن 1«اللَّهِ خَلِیفَةَ یَا عَلَیْكَ السَّلَامُ» :ارا  داریمدر زی

جانشینی خود خدا بادد محال است، بلکه جانشینی او را نسبت به پیغمبر قبلی و  ه 

نيه  2«اْليََرْ ِ فِي  خَلیفَيةً جَعَْلنيا َ إِنَّيا داوُدُ یيا»ام قبلی، خيدا مقيرر  يرد  اسيت. یا ام

ود  ه پیغمبر دد، پیغمبری او خالفت بود از پیغمبير خیر. دا«. لِنَفسی خَلیفَةً جَعَْلنا َ»

 ان قبلی و جع  این خالفت در بُعد  یان رسالت، به وسیله اهلل است.و پیغمبر

در جعي  الهيی  «ةًلیفَيخَ»خلیفية اهلل داديتیم یيا ميا اگير « فی  َلِمَةٍ واحِيدَ »اال، ح

معنا است  ه مقام خالفت را خداوند جع   يرد  اسيت و نيه  یير خيدا. دادتیم بدین 

 موم و خصوص مطلق است.روی این حساب، بین خلیفة اهلل و خلق اهلل، ع

را  يه خيدا    اولیه. اولین  يائنیها خلق اهلل هستند، خلیفة اهلل نیستند، مادّبعضی

چون  ینونيت  3«ءٌدَ  مَعَهُ یَكُنْ لَمْ وَ اللَّهُ كَانَ»است. آفرید. خلیفه از  ه؟ چیزی نبود  

زل است. بعد االذا  ربانیه،  ینونت ازلیه است و  ینونت خلق،  ینونت زمانی و بعد 

-اطالق نمیاین اولین  ائن را آفرید، لفظ خلیفة اهلل بر  الزل  ه خداوند اولین  ائنا

عيد محيال  يه بُ یک بُعد  ه محال است و یک بُعد  ه ممکين اسيت. در دو بُعد: دود،

 :عيد دوم. بُخواهيد باديد ائن خلقی، جانشین خدا نخواهيد بيود، هير  سيی میهیچ 

قبليی وجيود نداديته اسيت. بحي    يائنهم نبود  است، چون قبلی   ائنجانشین از 

« ق اهلللَياوّل ميا خَ»هرچيه بيود  اسيت. ایين « ق اهللاوّل ما خَلَي»اول است.   ائنروی 

خلقت آ ازین نه جانشین از خدا است  يه  جانشین نبود ، بلکه خلقت آ ازین است.

  ائنعد اول  ه این بُمحال است و نه جانشین از خلق دیگر است  ه نبود  است. بنابر

 از معانی، خلیفة اهلل نیست. یاول بادد، به هیچ معنای

ها در آ از آفرید  ه اینخداوند عد دوم خلیفة اهلل است، موجوداتی  ه بُ :عد دومبُ

های خا ی  ه قب  از انسان اخیر و نس  اخیير ها. انسانمث  این انسان ،مکلف بودند
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ها نس  اخیر است. ها  یست؟ خلیفه اینرند. خلیفه اینها خلیفه داآفرید  بودند، این

هيای ها را نسبت بيه انسياناین یجانشینبنابراین، نس  اخیر خلیفة اهلل است  ه خدا 

 قبلی جع   رد  است.

 نباديند،قبي  یيا الهای قبي  از انسيان باديندخلیفه  هم های قبلیخود این انسان

« إِنِّي  جَاعِي ف فِي  اْضرْ ِ خَلِیفَيةً»اسيت  محرز و محقق نیست، برای اینکه آیيه مطليق

نسي  انسيانی هير قيدر بيود  « ةرابیّيالتُ ةاالنسيانی اْنسيال سَبَقَ مِنَ عمّنخلیفةً »یعنی 

ها عد انقرا  آندر بُخدا  ،ها، هر قدر بود  استها، هزارها، صد میلیونمیلیون ،است

« نِّي  جَاعِي ف فِي  اْضرْ ِ خَلِیفَيةًإِ»ها منقر  ددن آن بعد از  ند. بنابراینصحبت می

سيت، ایين هه الی یيوم القیامية الکبيرای أوليی این نس  اخیر انسانی ترابی   است  ه

 های انسانی ترابی.خلیفه است از    نس 

یا خالفيت  يه نسي  قبليی منقير  ديد و نسي   در این خالفت هم دو بُعد است:

 و برابر و تر ور  ون. در  یان است  ه عالیتر، برابر، هرچه، دتر، دانیعالی ،بعدی آمد

 -هر چه بود  است-انسانی ترابی را   ائنخداوند در  ون، اگر  است. ترباالتر و پایین

ولو برابر بادد، ولو ادنيی باديد، ایين در  يون  ،انسانی دیگر آورد  ائنمنقر   رد و 

 عد اول خالفت.است نه در  یان. پس این بُ خالفت

در  یيان هيم خلیفيه  ،فت این است  ه نه تنها در  يون خلیفيه اسيتعد دوم خالبُ

اند، افساد فيی االر  و سيفک دمياء بود « مَن یُْفسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاءض»ها است. آن

هيا ها خیلی باال گرفته بود، خداوند انسان ترابی ارضی دیگری، بعد از انقيرا  آنآن

 متر است.  هاآن رند، افساددان  متر است، سفک دماءآفریند  ه از نظر  یان باالتمی

جمع، ند، ولکيين در  يي  درجييا  و مراتييب سييرگرچييه دارای درجييا  و مراتبييی هسييت

إِنِّ  جَاعِ ف فِ  ». این معنای بهتر است های انسانی قب ال ملة این نس  اخیر، از نس ب

 است.« اْضرْ ِ خَلِیفَةً

خاطيب هسيتند. مالئکيه  يه مخاطبنيد، هيم  نند، چون مالئکه مال میؤمالئکه س

فهمند و بهتر از ما و هم رسول اهلل بهتر از همه. آیيا رسيول اهلل و مالئکيه مالئکه می

انيد از چيه و از چيه. لی، خالفت عن اهلل فهمیيد عد اوّاند در بُبود  مماس ه مخاطب 

- يه انسيان . بلکه خالفت از موجودا  قبليی نیمو تکرار نمی ردیم ها را بح  این

ین روی همي و  ردنيدفيی االر  زیياد ميیو افسياد های ترابی است  يه سيفک دمياء 

 حساب منقر  ددند. 
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سؤال این « قَالُوا أَتَ ْعَ ُ فِیهَا مَن یُْفسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاءض»ت؟ چیسال مالئکه سؤ

و اعتيرا   تَنیيبال ؤسي اسيتفهام؟یيا  است استفحامآیا این سؤالِ  چه حسابی دارد؟

ال بير مبنيا ؤیا سآبداند؟  حکمت راخواهد می وال  سی  ه جاه  است ؤاست؟ یا س

های م ددًا خلق  نيی و خلیفيه نسي را است  ه خدایا حکمتی ندادت  ه این نس  

انسيانی و ترابيی هسيتند و  ها، هير دوآن نس ار دهی. و حال آنکه این نس  و قب  قر

صير   الِؤال، سيؤاست. آیا این سي« فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاءضیُْفسِدُ »اخیر تکرار  نس خلق 

توانيد باديد از چنيد جهيت: ال اعترا  نمیال اعترا  است؟ سؤؤاستفهام است یا س

 :ین آیه. جهت خيارجیهمو یک جهت داخلی در  یک جهت خارجی در آیا  دیگر،

صُونَ اللَّهَ مَيا أَمَيرَهُمْ وَ الَ یَعْ»فرماید:  ند از جمله میخداوند مالئکه را  ه معرفی می

عصیان ندارنيد. عصيیان فکيری، عصيیان عقليی، عصيیان  مالئکه 1«یَْفعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ

، ندارنيد از روی عمد و آگاهی از حکم خيدا تخليف  ننيد عملی، عصیان معرفتی،  ه

 ولو عصیان صغیر.

قابي  قبيول گوید: فطيرس چنيین ديد و چنيان ديد، ایين روایيت آن روایت  ه می

نیست، بيرخال  عصيمت اسيت و از ابعياد ایين روایيت، قابي  قبيول نیسيت. بنيابراین 

وليو درجيا  عصيمت و مراتيب عصيمت فيرق دارد. ولکين ادنيای  ،مالئکه معصيومند

درجا  عصمت از اعالی درجا  عدالت باالتر اسيت. چيون اعيالی درجيا  عيدالت 

یابيد بيه عصيمت ال ميیاست  ه عصمت انسانی است و عصمت خلقی است  ه انتقي

انسان، در جين، هیه. بنابراین ادنای درجا  عصمت در مالئکه، در و عصمت ال ربانیه

 از اعالی درجا  عدالت  ه عصمت خلقی است باالتر است.در هر موجود مکلف 

و نيه فکيرًا و نيه  نيه نیّتيًابنابراین نه علمًا تخلف دارند، نه عقیدتًا، نه عمالً، حتيی 

 يه مالئکيه  يالً معصيومند.   نیماسيتفاد  ميیارند. از این قبی  آیيا  دلفظًا تخلف ن

 نيد  ه ثابت ميی 2«بعض على بعضه ینطق و بعضا بعضه یفسر القرآن» چون بنابراین

 سيؤالنیسيت،  تَنیيب سيؤالتوبیخ نیسيت،  سؤالسؤال، « فیها تَ ْعَ ُ أَ قالُوا»در این ا 

های  نند ایين انسيانمالئکه حساب میخواهند چیز بفهمند. یعنی استفهام است. می

اد فيی االر  و سيفک دمياء بيود  اند و سيبب انقراضشيان افسيقبلی  ه منقر  دد 

ديود؟ نيه تکرار ميیخلقت چطور  ،ها دد  است. این چیزی  ه سبب انقرا  آناست
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ها اگر نسلی انسانی خلق دود م ددًا و مانند قبلی ینکه تَ ید دارند و علم دارند  ها

، خال  حکمت است. نخیر، ممکن اسيت بيدتر از بادند هاند یا حتی بدتر از قبلیباد

 مقتضيایاش ها بادند، ممکن است بهتر بادند، ممکين اسيت برابير باديند، هميهقبلی

حکمت است. چون حکمت الهیيه و عليم الهيی مطليق اسيت و حکميت و عليم خليق 

 .فهمیماست. ما نمی سؤالمطلق نیست. این ا جای 

 ها دارد  ه بخواهند سؤال  نند؟ربطی به آن این چه -
 يه معصيوم هسيتید و چنيین و چنيان انيد، مالئکيه چون مخاطب مالئکيه بيود  -

مخاطبند دیگر. اگر سؤالی . ها، انسانی خلق  نمجای انسانه خواهم بمن می هستید،

 مخاطب است دیگر. البته اگر خطياب؟ یا نه ند  سؤالباید  ،بیایداین مخاطب  به نظر

مطلبی نبيود، ولکين خطياب بيه نبود، خلقی بود و جعلی بود و خطاب مالئکه نبود، 

پس مالئکه حق دارند ولو معصومند، حق دارند سؤال  نند  ه آنچه را مالئکه است. 

 دانند بدانند. چطور؟ زمینه سؤال. نمی

 ]سؤال[_ 

دُ مَينْ»دهی در زميین قرار می آیا« فیها تَ ْعَ ُ أَ قالُوا» نیم. حاال بح  می -  یُْفسيِ

ظياهر مطليب  ظاهر مطلب این اسيت:برای اینکه متَ ّد نیست. ؟ «الدِّماءض یَسْفِكُ وَ فیها

اند و به حساب افساد و سيفک دمياء زیياد، منقير  های ترابی  ه منقر  دد انسان

-لی تکرار ميیاند، انسانی از همان قبی  و از تراب خلق دود، طبعًا آن پیشامد قبدد 

ل دود. درصد رجحان دارد، ظن است، احتماصد، ولی درصد تکرار میدود نه صددر

 و سفک دماء. آن افساد فی االر  است، ظن است  ه درصد تکرار دود

خواهی  سانی  ه سفک دماء  نند و افسياد آیا می ،خدایا  نند:می سؤالبنابراین 

چيرا؟ چيون  ديدند،بليه، سيا ت می فرميود:فی االر   نند خلق  نی؟ اگير خيدا ميی

داننيد؟    مالئکيه ميی خفی است. آیا حکمت خلق موجودی رام هابرای آن حکمت

دانيد؟ نخیير. چيون عليم المطليق ميی )ص( ینالنبیدانند؟ خياتمهای معصوم میانسان

دو بُعيد  سؤال نند. این می سؤالاند و نه علم مطلق. ولکن نیستند. نه حکمت مطلقه

ولکن امکانش  ،بعد اینکه؛ ممکن است این خلق جدید رجحان دادته بادد یک دارد:

حکم اْمثال فیما ی وز و فیميا ب»ی اینکه نس  ترابی انسانی است دور است. چرا؟ برا

 ننيد. احتمياالً یيا ظنّيًا چنيین می هيم هيااین ها چنین  ردند، پسآن. «ال ی وز واحد

 خواهیم بفهمیم.ما می ،ی برای فهم مطلب استسؤالبنابراین این 
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دانیم. بله. اگر این خلق جدید بهتر باديد نمیما در حکمت ربانیه گنگ هستیم و 

 اخفيیتر بادد حکمت ت بیّن است، اگر برابر بادد حکمت خفی است، اگر پستمحک

است. در حکمت بیّن  ه بُعد اول است درصدش خیلی  م است. درصد حکمت خلق 

برابير بيودن.   م است. درصيد زیيادتر: ،از گذدتگان بادند بهتر انسان ترابی جدید  ه

 زیادتر این است  ه بدتر بادند. رِدرصد زیادت

آیا  سانی  ه سفک دماء  ردند و افساد فی االر   ردند و بيه هميین عليت هيم 

 سؤالیک موقع است  ه است. البته  سؤالد تکرار بشود؟ پس خواهمی ،منقر  ددند

 فير اسيت. اگير  سيی بلکيه نيه فسيق اسيت، عليی اهلل ا  اعتير سيؤالاعترا  است. 

 مِينْ خَلَْقتَني »مث  دیطان. دیطان در جواب گفيت:  ،اعترا  علی اهلل  ند،  فر است

.  سی  يه قیياس را دانستقیاس را بر حکم صریح خدا مقدم  1«طینٍ مِنْ خَلَْقتَهُ وَ نارٍ

 حکميت اسيت،بالامر تيو  یعنی. خدا ت هی یعنی  ،داردبر حکم صریح خدا مقدم می

. خالفيت فضيیلت اسيتامر تيو ، استعدالت امر تو جهالت است، امر تو خال  میزان 

 است.  این  ار دیطان

 مالئکه آن  ار را نکردند. -

 يه مصيلحت را بفهمنيد. ایين بيود برای  سؤالبرای اعترا  نبود.  سؤاللیکن و -

دانيد و دانسيته انسيان نميی یک مطلب این است  ه مطليب را :نفهمیدن دو بُعد دارد

دانسيته حسياب  نيد و بير مبنيای دانسيته       ند. اگير مطلبيی را ندانيد وحساب می

این هيم  دانای دانایان و اعلم عالمان، اعترا   ند بر ،داندحساب  ردن آنچه را نمی

بلکه  فر است. ولکن، اگر ندانيد و ندانيد  ،خال  عصمت است و خال  عدالت است

گر انسان یا  یر انسان مطلبی را نداند و نداند  يه ندانيد و سيؤال اسيتفهام  ه نداند، ا

  ند، این   ا گنا  است؟

چون  قت انسان جدید  ه خلیفه است چیست.دانستند حکمت در خلمالئکه نمی

ها بسیار بسیار مخفی بود، راجيع بيه دانستند و درصد حکمت انسان جدید بر آننمی

عيد عيد سيلبی، بُایين بُ« الدِّماءض یَسْفِكُ وَ فیها یُْفسِدُ مَنْ فیها عَ ُتَ ْ أَ» : نندمی سؤال او

-ميی «بِحَمْيدِ َ نُسَبِّحُ»خدایا اگر خلق «. لَكَ نُقَدِّسُ وَ بِحَمْدِ َ نُسَبِّحُ نَحْنُ وَ» ای ابی:

 نم به آنچه در تفسيیر اسيت، البته ادار  می خواهی.می« لَكَ نُقَدِّسُ»خواهی و خلق 

و  ينم. اگير مقصيود از خلقيت اضافاتی را عير  ميی مطالعه بفرمایید، ولیکنیان آقا
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 ،هيا  يه تقيدیس نداديتنداین حکمت از خلق، تسبیح و حمد توست و تقدیس توست،

 اْليََرْ ِ فِي  تَ ْعَي ُ»به همین جهت هم منقير  ديدند. آیيا  ،تسبیح به حمد ندادتند

قصيد از اگير جيود اسيت و حيال آنکيه هيا موانقيرا  در آن  ه هميان سيبب« خَلیفَةً

ميا  هلل است، تقدیس اهلل است،علم باهلل است، تسبیح و حمد ااهلل است،  خلقت، معرفة

 دوم. سؤالهستیم. این هم 

 عد است:دو بُ« تَعْلَمُونَال »خب، «. تَعْلَمُونَ ال ما أَعْلَمُ إِنِّ  قالَ» :سؤالجواب هر دو 

بير مبنيای  ،داننيددانند نمیدانند، با اینکه میدانند نمیاست  ه می« تَعْلَمُونَال »یکی 

اعترا  دارند. این خال  عصمت است، خال  عيدالت اسيت، خيال   سؤالجهالت 

داننيد. چيون ظياهر مطليب دانند  يه نميیایمان است،  فر است. یک مرتبه نخیر. نمی

، این نسي  های منقر  دد   ه  اردان افساد بود و سفک بودنس  آنچنین بود  ه 

ها بادد پس چيه حکميت هاست. اگر ظاهرًا  اردان اینجدید هم ظاهرًا  اردان این

 ردنيد و نی  يه سيفک دمياء ميیاست در ت دید آفرینش برابر یا ادنی، نسبت به  سيا

  ردند؟افساد فی االر  می

 نيد. موجيود مکليف در این مطلب هست  ه، خداوند هير موجيودی را خليق ميی

 اهلل د. عصيیاننينحاصي   اهلل  ةعد برای اینکه معرفعد دارد: یک بُدو بُمراتب تکلیف 

 ، ولکن آیااست عد  ایتیاهلل است. این بُ ةاهلل است، طاع   اهلل است، معرفةنکنند، عباد

بعد دیگر هم هست؛ بُعد امتحيان. ست؟ ی هم هیا بعد دیگر است این بُعد  ایتی فقط

 حان، عباد اهلل، معرفت اهلل.بُعد امتحانی، بعد  ایت از امتاول 

خلقييت  درخلقييت. فقييط حکمييت براین دو بُعييد اسييت؛ دو حکمييت اسييت در بنييا

دد. اگير حکميت از خلقيت نباید خلق می ، وگرنه دیطاناهلل نیست  اهلل و معرفةعباد

اهلل است، دیطان و ديیاطین جين و ديیاطین انيس  ةاهلل و معرف درصد و  الً عبادصد

دانیم یيا یک حکمت است  ه ما نمی بُعدِ حکمت است: راین دونباید خلق دوند. بناب

دانيیم. حکميت دانسيته ميا ایين اسيت  يه  ه ما ميیاست دانیم و یک حکمت  م می

 ند، منظور و  ایت معرفت است، عبياد  اسيت، خداوند، خلق مکلفی را  ه خلق می

 ،اص  نگيرددها حاست. ولکن، اگر ایناستکمال طاعت است، ترقی است، تبلور است، 

آیا خلقت باط  است؟  بودند،« الدِّماءض یَسْفِكُ وَ فیها یُْفسِدُ مَنْ»های قبلی  ه مث  نس 

یک امتحيان. امتحيان، ثابيت اسيت. اگير  و یک  ایت :خلقت دو بُعد داردچون  نخیر.

د، از نس  های قب  بودن نس  جدید، اگر هم بدتر« خَلیفَةً اْلََرْ ِ فِ  جاعِ ف إِنِّ »نس  
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نی هسيت. و  ایت معرفتی و عبادتی نیست،  يم اسيت. اميا  ایيت امتحيا درست است

 علم و اطالع دارد. خداوند صددرصد بر  ایت امتحانی 

دُ مَنْ فیها تَ ْعَ ُ أَ» این و لذا فِكُ وَ فیهيا یُْفسيِ بِّحُ نَحْينُ وَ اليدِّماءض یَسيْ « بِحَمْيدِ َ نُسيَ

 يه  ایيت   ایيت اسيت.  ایيت از خلقيت بُعيدظاهر مطلب  يه در  ظاهر مطلب است.

حميد اسيت و تقيدیس اسيت و عبياد   بيه رودنی است از خلقت مکلفین  ه تسيبیح

صيد. جيواب: رار دادند، نه به عنوان بتّی و صددرقمحور  سؤالاین را به عنوان  ،است

 «.تَعْلَمُونَ ال ما أَعْلَمُ إِنِّ  قالَ»

مراتب دارد. این نس  جدید انسانی  ه « لَكَ سُنُقَدِّ»مراتب دارد، « بِحَمْدِ َ نُسَبِّحُ»

های انسانی گذدته است در ترابی بودن، ظاهرش حکيم بيه وحيد  عمي  مانند نس 

این جنس خا ی  يه انقراضيش «. تَعْلَمُونَ ال ما أَعْلَمُ إِنِّ »؟  ند. ولکن باطن چطورمی

بيودنش،  خيا ی ،فيی االر  اسيت ديدید سفک ددید دماء است و افسياد به حساب

مقتضی این مطلب بادد، این بشير خيا ی  اگر خا ی بودن مقتضی این مطلب نیست.

بعدی هم، همانند بشرهای خا ی قبليی اسيت. ممکين اسيت انسيان خيا ی و مکليف 

برتير باديد بيه ، از دما نورانیان ولکن از دما افال یان، از دما فردتگان ،خا ی بادد

ت و در ن در بُعيد ديَنی نیم  يه انسيامیتفاد  اس و آیا  دیگرمراتبی، و از این آیا  

 ها واسيرافی  هيا ومیکائیي  هيا وحتيی از جبرئی ًا از  ي  مالئکيه و ئيجز تبُعد فعلی

 باالتر است.ها عزرائی 

د و بگوید: اگر  سی  ن سؤال نیم.  سی ما  ه تسبیح می« بِحَمْدِ َ نُسَبِّحُ نَحْنُوَ »

 آن  يرور نیسيت؟ گفيتن آن را دارد. گفيتندا و معرفيت خيطاعت خيدا عباد  خدا و 

 خودستایی نیست؟ تز یه نفس درست نیست و  رور هم درست نیست.

او چنيان جواب: گا  تز یه نفس و  رور است در برابير خالئيق،  يه مين چنیينم و 

 مقتضی چیست؟ اگير خداونيد، 1«فَحَدِّْث رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَمَّا وَ». در برابر خدا، اصوالً است

 . نسبت بهتا چه رسد به خدانعمتی به انسان داد و این نعمت را گزارش داد به خلق، 

 نم. حتی نسبت به خليق، می دکرچنان دادی،   ند: خدا چنین دادی،خدا عر  می

نسبت به خلق خداوند علم داد، معرفيت داد، عمي  داد، تقيوا داد، تَییيد  يرد، عنایيت 

، یک بُعد خودستایی است و یک بُعيد است یک بُعد ریا سه بُعد دارد: رد،  مک  رد. 

 بندگی.
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لکن بُعد بندگی. این بنيد  بيرای عد خودستایی و  رور هم حرام. وحرام، بُ بُعد ریا

گویيد: فالنيی، ميی ،اینکه معرفی  ند رب خيود را بيه نعميت، رب خيود را بيه  راميت

ت، نه خودستایی اسيت، بيا . نه ریاء اسمن چنین فرزند داد، چنین مال دادخداوند به 

خداوند به مين چنيین  دایسته نبودم، طلب ندادتم، نبودم، الیقنبودم،  قاب اینکه من 

و چنان داد. و لذا در بُعد سيوم دایسيته اسيت و رجحيان دارد، واجيب اسيت. واجيب 

، بيه دیگيران نعميت مخفيی اسيت  يه ایيناست بر  سی  ه خداوند به او نعمتيی داد 

 و نه در بُعد  رور. ت و رحمت خدا را، نه در بُعد ریارفی  ند ربانی ه بیشتر مع بگوید

  در مورد فردتگان خودستایی معنا ندارد، چون نفس امّار  ندارند._ 

عقليی اسيت. ولکين بيرخال  امّيار  مالئکه، نفس امّار  ار  دارند. نفس مّنفس ا -

گيوار ميا، عالميه اسيتاد بزر  نيیم.ایين را بحي  ميی .عقلی معصوم هسيتندامّار  نفس 

ندارنيد و مکليف نیسيتند و امّيار  در تفسیر دارند  يه مالئکيه نفيس   (ر)طباطبائی 

 داءاهلل. نیم انبح  می ،هر سه بُعد اختال  داریم با اعمالشان اضطراری نیست. ما

هایی  ه بر اثر افکيار  ليط و خیياال   ليط بيه بنابراین، این هم دفع. یعنی اهانت

به دلی  قرآن.  ما  ،نه اینکه خودمان برطر   نیم ،د برطر  بشودمعصومین دد ، بای

یوسيف  سيور  اینکه نسبت به یوسف هفت اهانت ديد ، هفيت اهانيت بيا خيود آیيا 

خود  وسیلهاست؛ ذنب و  یر . بهها دد  النبیین اهانتدود. نسبت به خاتمبرطر  می

ديد  اسيت، اهانيت بيه وسيیله دود. نسبت به اهلل و اولیاء اهلل اهانت آیا  برطر  می

. سيؤال :بيه مالئکيه اول نسيبت ديود. در این يا، اهانيتخود داللت  تاب برطر  می

 نيیم و ما تسبیح و حمد می ،خدایا« لَكَ نُقَدِّسُ وَ بِحَمْدِ َ نُسَبِّحُ نَحْنُ وَ»: اهانت دوم

ميا  نیم. بح  ميیتند؟ گفن« نُقَدِّسُكَ» و گفتند« لَكَ نُقَدِّسُ»چرا اوالً  نیم. تقدیس می

آیا این حکمت در این يا محقيق اسيت یيا  نیم.  نیم و تقدیس میتسبیح به حمد می

  درصيد خلقيت حکمت دیگری اسيت  يه بير فير حکمت در این ا محقق نیست؟ و

خودخواهی نیست؟  رور نیست؟ حتی نسبت ک الدماء؟ این فسانسان ارضی أفسد و ا

نه نسبت  ند، نعر  می وندنسبت به محضر خدازند. به خدا؟ چون با خدا حر  می

الئکيه هيم خداسيت. طور  ه مخاطب بودند، مخاطب مبه  سانی دیگر. مالئکه همان

 رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَمَّا وَ»عر  نعمت است  برای اینکههست، نه  رور است.  در این ا نه ریا

  نند. ها نعمت خدا را بیان میاین «.فَحَدِّْث

ما  يافی دي لکِ حمد دما  افی است؟ تقدیس آیا تسبیح بهمالئکه، مطلب دیگر. 

ليک مراتبيی نيدارد؟ وانگهيی  حمد مراتبيی نيدارد؟ مگير تقيدیسِ است؟ مگر تسبیح به
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عمي  اسيت. آیيا عمي  ديما در و عليم « لَيكَ نُقَيدِّسُ»عم  اسيت و « تَسبیح بِحَمدِکَ»

قله ن نهایت است،  ایت است، ، ای«لَكَ نُقَدِّسُ»تسبیح بحمدک و علم و عم  دما در 

احتميال « تَعْلَمُيونَ ال ميا أَعْلَيمُ إِنِّي » است، باالتر از این نیست؟ چيرا، هسيت. بنيابراین

« لَكَ نُقَدِّسُ» نم  ه خلق میانسانی  نم، خلیفه بدهید خلیفه ارضی  ه من خلق می

بِّحُ» ،بیشتر اسيت هاآن از نظير  ، از دو نظير: يالً بیشيتر اسيت. نيه هياآن «بِحَمْيدِ َ نُسيَ

و از نظيير فعلیتييی  ييه در  اسييتعدادی  ييه خداونييد در ایيين بشيير قييرار داد  اسييت اوالً،

بِّحُ»هيم از نظير ديَنیت و هيم از نظير فعلیيت  و من دونهم است، محمدیین )ص(  نُسيَ

 ال ميا أَعْلَمُ إِنِّ قَالَ »پس  قوی بادد.اها احتمال بدهید ، در این«لَكَ نُقَدِّسُ وَ بِحَمْدِ َ

 «.تَعْلَمُونَ

مرتبيه م. یيک ی ندر تفسیر اديار  ميی ه ها داریم بح « بِحَمْدِ َ نُسَبِّحُ»راجع به 

 ند، یک مرتبه تسيبیح بيه  ند، یک مرتبه فقط تسبیح میحمد می انسان فقط خدا را

بيرای  چرا؟ ،تسبیح به حمد ، لط است هم . حمد خالی  لط است، تسبیح خالیحمد

ثباتی. اگر سيلب نیایيد، ذوالفض ، این جهت ا خالی، عالمٌ، رحیمٌ، رحمنٌ،اینکه حمد 

 يه تنا بياالتر، حيی  بياالتر، قيادرٌ  يه قيدر نياعالمٌ  يه علم ،دودخیال می جهت اثباتی

پس حمد خالی  افی نیست. تسبیح: تسيبیح بالحميد. نيه مر يب بيود و  باالتر. اتناحی

ا اهلل ا اهلل، ال اليه بيا الّيال اليه الّي . ندی اد نمیا بله ،نه ،نه ،نه جسم نه مرئی نه مح ،

و  ا اهلل باددا اهلل با ال اله است. اگر ال اله صر  بادد اصالً خدا نیست، اگر الّاست. الّ

ال، در الفاظی  ه مشابهت دارد بيا خليق، اهلل در ذا ، در صفا ، در افع ال اله نبادد،

 دود.موجب ادتبا  می

 نيیم خيدا را از عليم خودميان، حمد است. با عيالمٌ تسيبیح ميیبنابراین تسبیح بال

عيالمٌ ال »قيادرٌ، سيمیعٌ،  اسيت.تنها بادد این موجب ادتبا   ، اگر عالمٌ«ناعالمٌ ال  علم»

 نيیم او را از عليم وسيیله عيالمٌ تنزیيه ميیهب نيیم. پيس بالحميد تسيبیح ميی «. علمنا

 حمد است دیگر، عالمٌ، قيادرٌ، موجيودٌ، و ، قادرٌ نیمتسبیح می وسیله قادرٌهخودمان، ب

اقٌ ال عيالمٌ ال  علمنيا، قيادرٌ ال  قيدرتنا، موجيود ال  وجودنيا، رزّ» نیم چه تسبیح می

حمد باديد. ایين را اديار   يردم، آقایيان بالبنابراین تسبیح . «ال  سمعنا  رزقنا، سمیعٌ

 د.یمفصالً مراجعه بفرمای
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یفيه انسيانی ارضيی ثبا  مطلب، اثبا  مطلب  ه این خلحاال برای ا 1«آدَمَ عَلَّمَ وَ»

ایين خلیفيه  ونيداگير خدا عد اول. بعد اول:است تا چه رسد به بُ در بُعد دوم هم ارقی

در سفک دماء بدتر بودنيد، در افسياد فيی االر  بيدتر  ، ردانسانی ارضی را خلق می

سيت، بلکيه نی ایيت فقيط معرفيت و عبودیيت بودند، باز مقتضای حکمت بود. چيون 

جنيی و های ديیطان ایيت امتحيان اسيت. چنانکيه در ديیطان و ایت تکلیف است،  

. مين تقيدیس ليکعد دوم  يه تسيبیح بيه حميد باديد و بُاست. ولکن بُعد دوم: انسی 

او  ليک تقيدیسحمدش بياالتر اسيت و هيم  به نم  ه هم تسبیح می درستای خلیفه

و قدسيیه هم تقيدیس ذا  اقيدس، هيم صيفا   «كَلَ نُقَدِّسُ»و « نُقَدِّسُكَ» باالتر است.

هيای ميا از ، لصالح الربوبیة. تميام تقيدیس«لَكَ»و هم  حق است از خطاافعال قدسی 

 نظر درونی و برونی لصالح الربوبیة است. 

اگير خداونيد  :سؤال. تعلیم  ردآدم  را بهاسماء خداوند  «كُلَّها اْلََسْماءض آدَمَ عَلَّمَ وَ»

 ه و افضيلیت فعلیيه ایين انسيانا   ند فضیلت ديَنی و افضيلیت ديَنیخواهد اثبمی

مالئکه به اگر «. عَلَّمَ»ها هم به آن؟ «عَلَّمَ»گوید: میچرا خلیفه را بر گذدتگان،  ارضی

 دیگر. خداوند به این تعلیم  رد ، به آن تعليیم نکيرد  بودندطور همین ،بود« عَلَّمَ»هم 

یم  نند و دیگری را  يه آمياد  علمی،  سی را تعلد در الاگر دو نفر با هم برابرن .است

 ]...[  رد  افض  است؟ نخیر.م است تعلیم نکنند. آیا تعلیمتعلّ

« اْلََسْماءض آدَمَ عَلَّمَ» ار  ند؟ ه چخواهد میخدا « اْلََسْماءض كُلَّها آدَمَ عَلَّمَ وَ»بنابراین 

در آن اسيتعدادی قيرار  ، يردم برای معرفی است. یعنی این نس  اخیری  يه مين خليق

 چيرا. چيرا؟ حکميت اسيت. مالئکيه  يردهيا را بيه او تعليیم دود اسماء  لّدادم  ه می

؟ حیوانيا  چيرا حیيوان اسيتجين  چيرا؟ جين استانسان  چرا؟ انسان هستندمالئکه 

 داند.این چراها را خدا می جمادا  چرا جماد هستند؟ هستند؟

دالليت نيدارد.  خواهيد بگویيد ظياهرزمینه، می« سْماءض كُلَّهااْلََ آدَمَ عَلَّمَ وَ»بنابراین 

طور  ه دما مالئکه گمان بردیيد ظاهر انسان خا ی، خا ی است. انسان خا ی همان

طن، مطليب دیگيری ظنًّا یا احتماالً، آن افساد فی االر  و سفک دماء است. ولکن بيا

دانيد، نیيد، جين نميیداديما نميی ،وری قيرار دادم  يه رميز اسيتاست. باطن را من ط

های عالی و مگر انسان ،داندداند، خود انسان هم نمیداند، هیچ  س نمیمالئکه نمی

 راقی.
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 ها استعداد تعلّم اسماء را دارند، استعداد تعلّم اسيماءباطن قضیه این است  ه این

ارند، ديما نداریيد. مثي  قضيیه موسيی ها د ه این - نیم ه اسماء را بح  می-  لّها

( صمحمد )معرفت موسوی است، موسی  معرفت 1«أَرِنِ  أَْنظُرْ إِلَیْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِ » (ع)

داديته باديد و موسيی  علیيامد را طوری قرار داد   ه معرفيت محمدی است. خدا مح

تَقَرَّ ». برای اینکه برای موسی رودن دود ادنیمعرفت  وَ لٰكِنِ اْنظُرْ إِلَى اْل َبَي ِ فَينِنِ اسيْ

 ه جب  دایستگی و دَنیت آن جلو  خاص حيق را  طورهمان 2.«كَانَهُ فَسَوْ َ تَرَانِ مَ

دوی، موسی، تو هم مندک می ند. ندارد،  ه آن جلو  خاص حق، جب  را مندک می

ن بيرق معرفتيی  يه بيرق معرفيت محميدی اسيت آ  ما اینکه منيدک ديد.  ميا اینکيه

 ک دد.، آن برق معرفت را ارائه دادند و مندخواست

 توانست بدهد.استعداد را خداوند به آدم داد ؛ یعنی به  س دیگری نمی این -
  نيداد روبيا بيه  تاستعداد انسانیت به انسان داد ، به مصلحت. استعداد انسانی -

 است. به آهو نداد  ،مثالً
توانست ایين اسيتعداد را هيم توانند اسماء را یاد بگیرند، خدا میمالئکه  ه نمی -

 ا بدهد. هبه آن
 به این ندهد.  ،بود  ه به آن بدهد این مصلحت ، ولکنتوانستمی -
  دادته بادد. اولویتتواند این نمی -
دارم  يه ایيين  را اسييتعداد ایين مييناولویيت بيه ایيين معنيا، اولویييت در اسيتعداد،  -

 تَ ْعَي ُ أَ» نیيد می سيؤالاین استعداد و مخفيی بيود. ديما  يه  براستعداد أولی است 

 ه طبق حکمت دادنيد و دنبيال اسيتعداد فعلیتيی  استبله. استعدادی در این ا « فیها

ا باالترند هدر اثر فعالیت خوددان و خلقت من، این ها دادم،خواهد بود  ه من به این

خواهنيد خواهنيد چيه چیيزی را بفهمنيد؟ مالئکيه میفقط مالئکيه میاز دما هستند. 

هيا بياالتر هسيتند یيا نيه. ه چرا بياالتر هسيتند. اینتند، نه اینکها باالتر هسبفهمند این

 سؤالبنابراین «. الدِّماءض یَسْفِكُ وَ فیها یُْفسِدُ» ه مالئکه روی چه حسابی سؤال  ردند 

 سيؤالمالئکه ایين نیسيت.  سؤال نی؟ این نیست  ه چرا دادی؟ چرا خلق می مالئکه

یفيه ارضيی اخیير بياالتر از خل مالئکه این است  ه آیيا میيزان اسيتعداد و فعلیيت ایين
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ميا نباديد. اگير دهيد  يه بياالتر از یا باالتر نیست؟ دواهد و عالما  نشيان ميی ماست

 در حکمت مطلقه است  ه برای ما معلوم نیست.باالتر از ما بادد، 

. اسيماء هيا را تعليیم بيه آدم  يرد لّ ،خداونيد اسيماء را« كُلَّهيا اْلََسْماءض آدَمَ عَلَّمَ وَ»

مراحليی اسماء دبحی اسيت، اسيماء عینيی اسيت، اسيماء  ماء لفظی است،چیست؟ اس

ی اسيت و گيا  ، گا  اسيم ديبهاسم لفظی است، گا  اسم دبحی است دیگر. گا  دارند

اسيم یعنيی دال.  اسيماء چیسيت؟از اربعيه، ميراد  صوراسم ذاتی است. در هر  دام از 

و آن عمليی و آن ديبح آن معرفت و آن اسم  لفظ وبه آن حقیقت و آن  آنچه و آنکه

چون ابعياد  ميالی مکلفيین دو بُعيد اسيت:  داللت بر اهلل دارد. ه دال علی اهلل است، 

عيد عد عملی، بُعد عملی. گرچه بُعد معرفتی مقدم است بر بُعد عملی. بُعد معرفتی و بُبُ

  نیم. ردیم، حال ادار  می ند و این بح  را مفص  معرفتی را زیاد می

توانند عار  بياهلل باديند و  ایت اصلی از خلقت مکلفان  ه میمقصود اصلی و 

گیيرد  يه: عام  عم  صالح بادند، مقصود اصلی، از درون و از برون سرچشيمه ميی

 سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِ  اْلآفَاقِ وَ فِ  أَْنفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ اْلحَقُّ أَ وَ لَيمْ یَْكيفِ بِرَبِّيكَ»

 1.«ءٍ دَهِیدٌنَّهُ عَلَى كُ ِّ دَ ْأَ

 ، ذا ، صفا  ر خدا دارد، بر الوهیت، بر ربانی آیا  یعنی داال . آنچه داللت ب

یيا از بيرون.  و ذا ، فع ، حکمت، رحمت. آنچه دال علی اهلل است یا از درون اسيت

ایين  درون قاب  تعالی است، برون هم قاب  تعالی است. بنابراین، این آیيا  درونيی و

چرا؟ بيرای اینکيه دال عليی اهلل هسيتند. آیيا  انفسيی  هستند.آیا  برونی اسماء اهلل 

و انسييان از عقيي  و فطيير  و فکيير و چييه و چييه و آیييا  بیرونييی انسييانی  ييه سييماء 

این آیا  درونی و برونيی  يه دال هسيتند و نشيانه  ،سماواتیان و ار  ارضیان بادد

ایين آیيا  دارای  او،الهیيت ه و تعيالی و ت حق سبحانهستند بر جها  مختلف ربانی

 مراتب هستند.

 كَمِْثلِيهِ لَيیْسَ» .و یک آیه راجيع بيه مِثي   ثَمَ داریم راجع بهدو آیه در قرآن و لذا 

های خيدا ث مَ 3«اْلََرْ ِ لَهُ اْلمَثَ ُ اْلََعْلَی فِی السَّمَوَا ِ وَ وَ»ولکن معلوم است.  2«ءٌدَ ْ

، هسيتیا  خدا و آن خالئقی  ه دال بر خدا هستند، اعليی آ یعنی نمایندگان خدا و
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داللت دال بر خدا یکسان نیست، بلکيه دالليت  هست، دانی هست، اوسط هست.ادنی 

هييا و مراتييب هييا و مراتييب اسييتداللمراتييب اسييت. مراتييب دال حسييبدال بيير خييدا بيير 

 ین.مستدلّ

عیف باديد، مستدل به یک ریگ، اگر قوی بادد از مستدل بيه یيک انسيان اگير ضي

تر است. پس مراتب مستدل، مراتب داللت، مراتب استدالل، مراتبی را از اسم برای قوی

ی باديد، اسيم معرفتيی و علميچه ند. حاال این اسم چه لفظی بادد،  خدا درست می

 منفصي دبا  دیگران بادد، عمي  باديد و بياالترین اسيماء اسم ادباح دیگران بادد، ا

اسيت. حقیقيت محمدیيه  يه نقطيه اوليی خيود  (صیيه )ت محمدالعالمین، حقیقرب

هيا سماء  لّااین حقیقت محمدیه  ،حضر  هستند و نقطه ثانیه سیزد  معصوم هستند

ین، از بياال، از یالعيالمین از پياهای بير ربیعنی تمام داللت «القوی   ّ بوحدته»است 

 ، نيدزیياد ميیوسط، از اعلی، تمام مراتب داللت و تمام درجا  داللت  ه معرفت را 

ها نیست، در جن نیسيت، ها نیست، در میکائی ست. در جبرائی ه در محمدیین )ص(

 در مالئکه نیست، در سماء و سماواتیان نیست، در ار  و ارضیان نیست، بلکه تميام

 .(صمراتب جمع است در حقیقت محمدی )

الال  ن وحی و زیاد  جميع اسيت.  يذلک در دیدر قرآن محمد، تمام قرائ چنانکه

 مراحي  ربوبیيت و مرحليه ر حيق سيبحانه و تعيالی اسيت دربي يه  ایآفاقیه و انفسیه

موجيود اسيت.  (ع) اش محميدیینو در حاديیه الوهیت، تمام در دخص محمد )ص(

 محمدیین هستند. « خَلیفَةً اْلََرْ ِ فِ  جاعِ ف»از عمق مطلب در این ا 

  گیرد؟همه پیامبران اولوالعزم را می -
. خيود اسيت گیرد. خود آدم نقطه اوليیمیهم خود آدم را  گیرد،را می انپیامبر -

بِّحُ» در« خَلیفَةً»ی خالفت است، ولی خالفت دم دست است. اینکه آدم نقطه اوال  نُسيَ

اولی است. نقطه  این نقطه ،اول امتیاز دارد بر    مالئکه آدمِ« لَكَ نُقَدِّسُ وَ بِحَمْدِ َ

( اسيت  يه صاخری داریم  ه نقطه محمدیيه )نقطه  و داریم هداریم، نقطه ثالثثانیه 

ها دلی  علی اهلل هستند. آیا  خالفت عامه است  ه حتی آنحقیقت محمدیه حام  

نيا بِ 1«اللَّهُ عُرِ َ بِنَا وَ اللَّهُ عُبِدَ بِنَا» اهلل هستند، اسماء اهلل هستند. ادلّاء علی اهلل هستند.

مطيالبی  يه از ميا گيوییم. نمیهرگيز گویند، ميا ه  الیان میالبته آن مطالبی   نا...و بِ

  نیم.بر مبنای دلی  است عر  میو  حقروی 
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دهيیم. چيرا  نيیم، بعيد جيواب ميیتی  ه قبالً  ردیم تکرار ميیسؤاال« آدَمَ عَلَّمَ وَ»

العقيول اسيت، اگير اسيماء فرمود؟ اگر اسيماء، حقيایق اسيت. اگير اسيماء، ذوا  «عَلَّمَ»

مگر حقیقت محمد اسم است؟ مگر دبح او اسم دیین است. چرا اسماء؟ ممح ومحمد 

 لفيظاسيم را بير  قاعيدتًااسيم اسيت؟  او مگير اعميال اسم اسيت؟ است؟ مگر معرفت او

 مَّثُي» :گيردد، بعيدميیها  ه بيه اسيم برعد دارد. یکی  لّدو بُ جااین نند، در اطالق می

به عنوان اسم لفظی، و « ها»داریم. « هَا»داریم، هم « مهُ»هم  1«اْلمَالئِكَةِ عَلَى عَرَضَهُمْ

 به عنوان اسم معنوی.« هُم»

 جا دو مرحله نیست؟این -

 چطور؟ -

دوم  مرحليه  ه واقعًا اسماء است، مالئکه قادر نبودنيد. سماءااول تعلیم  مرحله -

 ی است.مسمّ تعلیم

 يه  اسيتلفظيی  سه روز قب  عر   ردم  ه تعلیم اسماء، اسيماء ،را دو وابج -

  .اصالً فضیلت نیست
 در واقع حقایق عینی است. -
  نیم.بح  می را اسماء لفظیما داریم  -
 حقایق عینی است.« عَرَضَهُمْ»آن  -
حقایق عینی دسته دوم. حقایق عینی دسته اول، خود حقیقت محمدیيه اسيت.  -

. حقيایق دبا  اسيتادسته سوم  هدسته دوم ادباح هستند، حقایق علمی هحقایق علمی

الفاظ دال بير معيانی، الفياظ  امنته ،خیلی ساد  است الفاظ است ه دسته اول  هعلمی

سيماء  يه مقيام اعد اول الفاظ بادد. معرفيت  یر دال بر معانی. اگر مراد از اسماء در بُ

وليی از معيانی  ،داننيد، اسماء هميه چیيز را ميیدانندمینیست.  سانی  ه الفاظ زیاد 

را یياد گوید: مالئکيه اسيتعداد نداديتند اسيماء چون یک طر  می.[ ].. - اطالعند.بی

« اْلمَالئِكَيةِ عَلَى عَرَضَهُمْ»فرماید: بگیرند. این مرحله اول، آن اسماء علمی. اما بعد می

 دود. آن حقایق عینی، یعنی توانستند حقایق عینی را درک بکنند. تناقض می
ادباح  عر « عَرَضَهُمْ مَّثُ» است.« هؤُالءِ سْماءِبََِ« »عَرَضَهُمْ» نه، تناقض  ه نیست. -

ماءِ أَْنبِئُيون » نشيد تعليیمهيم اديباح ادباح  عر است، در  یعنيی أسيماء « هيؤُالءِ بََِسيْ

  ه چند مرحله بعد است. اْدباح 
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 باالخر  حقایق عینی و اسماء هؤالء عرضه ددند. -
-بر تفسیر فردا عير  ميینخیر، حاال این مطلبی است  ه من فکر  ردم، اضافه  -

  نم.

، هيم مربوط به الفاظ هم بادد «مَلَّعَ»فرمود؟ اگر  «مَلَّعَ»اول  ه چرا  سؤالبنابراین 

 . نیستاوالً علم الفاظ فضیلت  الفاظ بادد، مربوط به« مَلَّعَ» الفاظ و هم... ولیکن اگر

 الفاظ نیست، حقایق علمی است.  -
ماءض آدَمَ عَلَّيمَ»اگر حقایق علمی است، چيرا فرميود  -   آدَمَ عَلَّيمَ»فرميود: ؟ می«اْلََسيْ

لفظ اسم گفتن  ه بیشتر در اسم لفظی  چرا لفظ اسم؟ «الحقائق المحمدیة» «الحقائق

اسيمی  يه  ، نيد ت ياوزدود حساب دارد. بنيابراین از اسيم م يرد بایيد استعمال می

  داللت بر معنا دارد.


