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 تسبیح و تحمید خداوند
 

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

 .«نَیالطَّاهِرِ 

 

 حیتسالب نیبال کالً،  حاال. است مهم آن یاریاخت و یاراد بحث البته بالحمد حیتسب نیب

 تمالام یعنی کند یم سجده که یکس ای و موجود چون. ستا مطلق عموم سجده و بالحمد

 باله نسالبت بالحمالد حیتسالب پال . دهالدیم انجالام یتعالال و سالبحانه حق برابر در را خضوع

 بالحمالد حیتسالب یموجالود اسالت ممکالن امالا. المقدمالهیذ به نسبت است یامقدمه سجود

 عالر - یتعالال و سبحانه حق برابر در خضوع چون. باشد نداشته الخضوع ةیغا اما بکند 

 سالبحانه حق برابر در یاریاخت خضوع. است یاریاخت خضوع -ستین ینیتکو بحث کردم

. شالودیم سالجده و سجود به ریتعب یاریاخت خضوع رهیاخ مرحله از. دارد یمراحل یتعال و

 خضالوع کاله نباشد مخصوصه ارکان با ای انسان  در چنانکه باشد  مخصوصه ارکان با چه

 ممکالن یموجود هر یبرا که یوضع هر در و چهره هر در است عمل خضوع و است قلب

 موجالودا  کالل باله مربالو  آنچاله. اسالت سالجود از اعم بالحمد  حیتسب اما. است سوریم و

 جالن ها انسان نباتا   چه و باشند جمادا  چه است  بالحمد حیتسب است  خلقت جهان

  نه؟ ای است نیچن هم سجود ایآ اما. ریغ و مًئکه و

خَّرْنا وَ» کائنالا  حیتسالب و کائنالا  سجود باب در ا یآ جمله از  «اْلجِبالا َ داوُدَ مَال َ سالَ

 تیالمع نیا «داوُدَ مَ َ سَخَّرْنا وَ» .بداود نه  لداود نه «داوُدَ مَ َ سَخَّرْنا وَ» :79 هیآ اء یانب سوره

 کنالد بالحمالد حیتسالب کاله اسالت اریالباالخت مسالخر داود کاله طورهمالان ؛اسالت معنالا نیالا به
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 هسالتند  نباتالا  از بعالد ریالط و هستند جمادا  جبا  که ریط با هم جبا   را نیالعالمرب

 را بالحمالد حیتسالب ا یالح مراحالل از مرحلاله ساله پ . هستند نیاالمر نیب هم نباتا  پ 

 ریتسالخ و ینیتکالو ریتسالخ داود  ریتسالخ حالاال. اسالت فرمالوده ذکر نجایا در متعا  خداوند

 یمعنالا باله یعیتشالر ر یالط و جبالا  باله نسالبت امالا  یرایالاخت یمعنالا باله یعیتشالر  یعیتشر

 ا یالآ نیالا خوانالدن از بعالد کاله اسالت سجود ای بالحمد حیتسب ۀمرحل سه. ستین یاریاخت

 وَ». میکنیمال صالحبت میکرد عر  که یالؤسو  اشکا  آن جواب در بعد و میکنیم عر 

 صالحبت نجالایا  «یُسَبِّحْنَ» خودشان نه «معه سبحی» یعنی «یُسَبِّحْنَ اْلجِبا َ داوُدَ مَ َ سَخَّرْنا

بِّحْنَ» کاله میکالرد ریتسالخ را جبالا  مالا نکالهیا نه. است تیمع  میکالرد ریتسالخ را ریالط و «یُسالَ

بِّحُ إاِلَّ ءٍشَيْ مِنْ إِنْ» هست  که خودشان. خودشان  «یُسَبِّحْنَ» . اسالت خالود  1«بِحَمْالدِهِ یُسالَ

 کاله جبالا  از را بالحمالد حیتسالب یاند و صدا هم( ع) داود جناب که یورط یعنی م  ر یخ

 .بشنود است وانا یح نمونه که ریط از و است جمادا  نمونه

آیاله   (ص) 18 سالوره گالر ید هیالآ. نالدارد وجود سجده آن در که یحیتسب به مربو  نیا

يِّ یُسَبِّحْنَ». است همان «مَعَهُ اْلجِبا َ سَخَّرْنَا إِنَّا» :38 را ِ وَ بِاْلعَشالِ  یریتسالخ گونالهچ  «اْلإِشالْ

بِّحْنَ» ریتسخ ؟است يِّ» را جبالا  نیالا حیتسالب داود جنالاب یعنالی  «معاله» کاله  «یُسالَ  وَ بِاْلعَشالِ

 در یمحالور هیالآ و ام هیالآ و اسالت بالحمالد حیتسالب به مربو  ا یآ نیا. شنودیم «اْلإِْشرا ِ

 وَ فالیهِنَّ مَنْ وَ رْ ُاْلأَ وَ السَّبْ ُ السَّماوا ُ لَهُ سَبِّحُتُ» که است ءاسرا سوره هیآ بالحمد حیتسب

 هیالآ آن هالم بحالث محالور و اسالت شامل را کائنا  کل که 2«بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إاِلَّ ءٍشَيْ مِنْ إِنْ

 هلل  سالجود ا یآ در ایآ مینیبب. میدار سجود به راج  هم یاتیآ. ا یآ ریسا به نظر با است 

 یاریالاختکاله  اسالت ومسال سالجود ای است  یعیتشر سجود ای است مراد هم ینیتکو سجود

 . ستین یعیتشر و است

 ینیتکالو سالجود و بالحمالد حیتسالب گالاه ؛اسالت ساله دسالته سجود و بالحمد حیتسب نیا

 یموجالود و باطنال،  ایال ظاهرًا ای کندیم بالحمد حیتسب که یموجود یعنی. است یاضطرار

 دست مثل  ندارد انیجر نیا در شعور و اریاخت ای دارد  الخضوع ةیغا و کندیم سجود که

 خالواب و دهالدیم تکالان یگالرید اما  خوردیم تکان دست نیا. دهندیم تکان که را یکس

 نخالورده تکالان دست ار یاخت با شعور   با ا  اراده با است  خواب آدم نیا. هست هم

  یتشالر بدون و اریاخت بدون نیتکو نیا دادن  تکان را دست خورده  تکان دست اما. است

                                                           

 .44. اسراء، آیه 1

 .44. اسراء، آیه 2
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 1«كَرْهال، أَوْ طَوْعال،» یتعالال و سالبحانه حالق برابالر در کائنالا  کالل. تاسال معنا کی نیا. است

 . است مطلب کی نیا. است نافذ هاآن تمام در یتعال و سبحانه حق اراده و هستند خاض 

 یبالرا یشالرع خداونالد. سالتین  یتشالر است  اریباالخت بالحمد حیتسب ر یخ :دوم مطلب

 شالرع کاله نباتالا  و جمادا . ندارند شرع جمادا  جمادا   مثل. است نکرده مقرر هاآن

 جمالادا  حالاال  جمالادا  اما. ندارند میدار ما که ییمعنا آن به شرع هم وانا یح. ندارند

 اضالطرار ؟اسالت صالر  ینیتکالو ایالآ را  یتعالال و سالبحانه حالق کنندیم بالحمد حیتسب که

 و جمالادا  نیالا که دانندیم همگان فهمند یم همگان باشد اضطرار اگر. ستین که ؟است

. هسالتند خاضال  حالق اراده برابالر در  شالود درسالت هالانیا باله نظر اگر عالم موجودا  نیا

 سالالجود و بالحمالالد حیتسالالب از بعالالد مالالا پالال . یاضالالطرار یذاتالال حیتسالالب و یانفصالالال حیتسالالب

 حیتسالب دوم مرحلاله بعالدًا  باشالد  یتشالر رسالد چاله تالا سالتین آن در اریالاخت کاله یاضطرار

 کاله است یاریاخت اما. ستین  یتشر اما  است یاریاخت دبالحم حیتسب که میدار را الحمدب

 نباتالا  و جمالادا  در. اسالت طالورنیا نباتا  در. است طورنیا جمادا  در. ندارد تخلف

 شعور  و اریاخت. کنندیم بالحمد حیتسب اریاخت با اما. کنندینم ای بکنند  توانندینم تخلف

 . است دوم مرحله نیا. ستین  یتشر

 حیتسالب نیبنالابرا اسالت  ادتریالز تیمسالوول اسالت  بالاالتر شالعور  و اریالاخت :سالوم مرحله

 نکالهیا باله مینکنال منحصالر. دیباشال داشالته انیآقا را قسم سه نیا. است  یتشر مورد بالحمد

 بعالد کاله اریالاخت چون.  یتشرال و نیتکوال نیب اریاخت   یتشر ن یتکو  ریخ.  یتشر و نیتکو

 اسالت   یتشالر آن در کاله ی اسالتاریالاخت گالاه ؛است دبُع دو یدارا است  اضطرار نیتکو از

 ریالغ. شالودیم انجالام کً، انیجر نیا و ستین الزام آن در که یاریاخت  ریخ گاه است  الزام

 ادراک بالا و است شعور با و است اریاخت با اما نکنند  تسبیح بالحمد جمادا  است ممکن

 هالانیا. ندارنالد تخلالف أمورند م نیمعصوم ؛مثالش. ندارند تخلف اما است  بالحمد حیتسب

 کاله شالودیم ندارنالد  تخلالفو  هسالتند مالأمور نیمعصالوم. ندارنالد تخلالف و ستندین مأمور

 بالحمد حیتسب یکیاتومات یطوربه خداوند موجودا   نیا اما محا   فر  بر کنند تخلف

 در  اسالت ممکالن نحالل در  بلاله. کننالدینم تخلالف کاله اسالت داده قالرار هاآن اریاخت در را

 .است بحث سه نیا. است ممکن وانا یح

 او  بُعالد فقال  نیا است  یموجود هر در الخضوع ةیغا که سجده ایآ سجده  ا یآ در

 نداننالد  و بداننالد کائنالا  کالل که او  بُعد است؟ سوم بُعد فق  است؟ دوم بُعد فق  است؟

                                                           

 .11. فصلت، آیه 1
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 نیا و شعورال و شعور به یکار نیا. هستند خاض  حق اراده برابر در نخواهند  و بخواهند

 باله میکنیمال نظالر وقتالی مالا یعنی  یانفصال سجود  مدو. است بُعد کی نیا. ندارد هاحر 

 میکنیمال نظالر یوقتال اهالایدر به جبا   به. میندار بودن نادان و بودن دانا به یکار کائنا  

 نیمالعالالرب و خالالق اراده برابالر در سالتند ین خودکفا و ستندین خودپا هانیا که میفهمیم

 مرحلاله ر یالخ سوم مرحله. ستین یانفصال البته معنا  نیا به یخودکفا نیا. هستند اض خ

  یتشالر اریالاخت نیالا در چاله دارنالد  سالجود اریالاخت بالا د ندار ارٍیاخت نع سجود هانیا سوم

 . نباتا  و جمادا  مانند نباشد  یتشر ای ر یغ و ان  و جن و مًئکه مانند باشد 

ماوا ِ فِالي مَنْ یَسْجُدُ لِلَّهِ وَ»: 15 هیآ  )رعد( 13 سوره در. دیکن مًحظه را ا یآ  وَ السالَّ

 وانالا یح یحتال م یفهمینمال نباتالا  و جمادا  ما «مَن» از. است نجایا در «مَن. »«اْلأَرْ ِ

 اخال  بالحمالد تسالبیح از سالجده چالون. میکنیمال بحالث میالدار سجده در. میفهمینم هم

ماوا ِ فِالي مَالنْ یَسْجُدُ لِلَّهِ وَ». است  کاله ییهالاآن :«طَوْعال،» .«كَرْهال، وَ طَوْعال، اْلالأَرْ ِ وَ السالَّ

. ندارنالد چاله و دارنالد اریالاخت یی کالههالاآن چاله: «كَرْهال،» .ناله ایال باشد  یتشر دارند  اریاخت

 در الخضوع ةینها که است کرده یورط خداوند ن،یتکو  «كَرْه،» ندارند  اریاخت که ییهاآن

. غیالره و کالافر مالؤمن . اسالت «اْلالأَرْ ِ وَ السَّماوا ِ فِي مَنْ»کل  چون  دارند رب اراده برابر

 شالده مالا باله لیتبالد «مَالن»  اسالت 49 هیالآ  16 نحل سوره که گرید هیآ یول «كَرْه، وَ طَوْع،»

 لِلَّالهِ». اسالت شامل را االر  و سماوا ال یف ما کل است  شده تریعموم سجود نیا. است

 مالا» نیا. شد اعم یعیتشر اریاخت و  یتشر از پ  .«اْلأَرْ ِ فِي ما وَ وا ِالسَّما فِي ما یَسْجُدُ

 و نباتالا  و اهالایدر و جبالا . اسالت شالامل را کائنالا  کالل «اْلأَرْ ِ فِي ما وَ السَّماوا ِ فِي

 لِلَّالهِ» شالود ینم اسالتعما  ظالاهر یلغالو نظالر از هالاآن باله «مَالن» که یموجودات آن وانا  یح

 .  «اْلأَرْ ِ فِي ما وَ ماوا ِالسَّ فِي ما یَسْجُدُ

 دو از کی هر به نجم  «یَسْجُدانِ الشَّجَرُ وَ النَّجْمُ وَ» :6 هیآ  55 الرحمن سوره گرید هیآ

 سالر کاله ینبالات و یدنییالرو آن کاله باشالد نیا یمعنا به شجر مقابل در نجم چه باشد  امعن

 نجم و م؛دو. است خودپا هک است آن شجر. نجم افتد یم ریز به سر  بلکه کند ینم بلند

 تمالدن طلالوع هاآن در که یستارگان نجم. ستین کواکب هست  تمدن هاآن در که یستارگان

 سالجده حالق برابالر در هالاینیزم و نیزمال و هایآسالمان و آسمان یعنی شجر  و هاآن است 

 حیتوضال نیالا نیبنابرا است  نبا  که باشد شجر چه و است جماد که باشد نجم چه دارند

ماوا ِ فِالي مالا یَسْجُدُ لِلَّهِ» که را قبل هیآ یِکل آن هددیم  باله بعالد .«اْلالأَرْ ِ فِالي مالا وَ السالَّ

يْ مِالنْ اللَّالهُ خَلَالقَ ما إِلى یَرَوْا لَمْ وَ أَ» :دیکن توجه 48 هیآ نحل  سوره 16 سوره نیهم   «ءٍشالَ

يْ مِالنْ»  هچ هر يْ مِالنْ إِنْ وَ»ء اسالرا هیالآ در  ءاسالرا هیالآ مثالل  «ءٍشالَ بِّحُ إاِلَّ ءٍشالَ   «بِحَمْالدِهِ یُسالَ
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. میافتیالن نجالایا تالا دهالد تیعموم را سجده که یاهیآ ولکن. دارد تیعموم حیتسب میدیفهم

 ترروشالن را مطلالب نجالایا در امالا  «اْلالأَرْ ِ فِالي ما وَ السَّماوا ِ فِي ما یَسْجُدُ لِلَّهِ» هیآ مگر

 اصالل کیال یویشال هالر «ظًِلُالهُ یَتَفَیَّالؤُا ءٍشَيْ مِنْ اللَّهُ خَلَقَ ما إِلى یَرَوْا لَمْ وَ أَ». کندیم نییتب

 اْلیَمینِ عَنِ». خود  یجا در آن یموضوع بحث ظل چیست  اینکه دارد  ظل کی و دارد

 خالود. دارد اضالافه  فیالوش و خالود   ءیشال مالن اهلل خلالق مالا کالل .«لِلَّهِ سُجَّدًا الشَّمائِلِ وَ

 آن که چه هر و یرکف و یعمل آثار ای آن  یظاهر یاهیسا ارآث آن  آثار آن  ءیف و موجود

. میالدار هیحاشال ءیشال کیال و  یمحالور ؛میالدار اصالل ءیشال کی منتها. است ءیش جزء هم

جُدُ لِلَّالهِ وَ» :بعالد .«داخِرُونَ هُمْ وَ لِلَّهِ سُجَّدًا الشَّمائِلِ وَ اْلیَمینِ عَنِ ظًِلُهُ یَتَفَیَّؤُا»  یکلال «یَسالْ

 .  «اْلأَرْ ِ فِي ما وَ السَّماوا ِ فِي ما یَسْجُدُ لِلَّهِ وَ». میخواند قبل کهاست 

 تکالرار را سالؤا . میکالرد عر  برادران حضور که یسؤال نیا از جواب یبرا ا  یآ نیا

 إِنْ وَ». اسالت ءاسالرا سالوره 44 مبارکاله هیالآ در یاستغراق عام طوربه مطلب سرجم . کنمیم

بیحَهُمْ تَْفقَهُونَ ال لكِنْ وَ بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إاِلَّ ءٍشَيْ مِنْ  چنالد چالون اسالت؟ یحیتسالب چاله «تَسالْ

 حیتسالب بُعد کی ؛دارد بُعد دو ینیتکو حیتسب نیا که است؟ ینیتکو حیتسب ایآ. دارد مرحله

 هالا نیا ذا  یعنالی متصل ینیتکو حیتسب. منفصل ینیتکو حیتسب بُعد کی متصل  ینیتکو

 یکسال بدانالد  یکسال. اسالت حالق مسالبح هالانیا ذا  نخواهنالد  و بخواهند ندانند  و بدانند

 خالود ولو. هست نجایا در علم د ینکن دیکن مطالعه شما است  علم کتاب  کتاب نیا .نداند

 مطالعاله شالما اسالت  منفصالل علالم گالاه اسالت  علالم کتالاب که کتاب نیا یول نداند  کتاب

 و کنالدیم مطالعاله ایال کنالدینم مطالعاله یکسال  نه ای شود یم شما به متصل علم د یکنیم

 عبالارا . نالدارد هم اریاخت است موجود آن در علم است  علم کتاب کتاب  نیا فهمد ینم

 . ندارند ادراک  ندارند علم عبارا  ندارند  فهم

 نیالا خداوند  یعنی ؟میکنیم ریتعب ینیتکو حیتسب که است حیتسب او  بُعد ایآ نجایا در

 نالدا ذاتال،. دارنالد اهلل یال فقر که زنندیم ادیفر ذات، که است کرده خلق یطور را موجودا 

 دیالنیبب اسالت  روشن ذات، دیخورش. ندینب چه ندیبب چه. نشود چه بشنود یکس چه کنندیم

 در. اسالت اهلل اال الاله ال لیالدل انذاتشال در. اسالت اهلل یالال فقالر ذاتشالان رد هالانیا. دینینب یا

 دیالبنگر اگالر مگفالت نکالهیا د یالبنگر چاله شالما هالانیا ذا  در. اسالت جابیا و سلب ذاتشان

 هالانیا انیالک و هالانیا کالون د یالننگر چاله و دیالبنگر چه شما هانیا ذا  در. است منفصل

 سالت ین مالراد نجالایا در نیالا. را نیمالعالالرب کندیم دیتحم ورا  نیمالعالرب کندیم هیتنز

 . میبفهم دیبا. میفهمیم که ما «تَْفقَهُونَ ال لكِنْ وَ» چون
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  مینگالریم موجالودا  نیالا باله یوقتال مالا کاله است نیا منفصل حیتسب؛ منفصل حیتسب

 و هسالتند اهلل یال ریفق و هستند حادث موجودا  نیا که میکنیم افتیدر منفصل طوربه

 را خالالق کندیم دیتحم و نق  از را خالق کندیم هیتنز ان،یک و ،کون موجودا  نیا وض 

 وَ» یکالی. میکالرد عالر  کاله علالت چند به. ستین مراد نجایا در حمد نیا. یاثبات جهت در

 حیتسالبواقعال،  هماله موجالودا  نیالا  ریالخ اینکاله سوم م.دو نیا «تَسْبیحَهُمْ تَْفقَهُونَ ال لكِنْ

  میدانیمال را خالود  ناله  میدانیمال را زبانشان نه ما  کنندیم حیتسب یزبان چه با. کنندیم

بیحَهُمْ تَْفقَهُالونَ ال لكِالنْ وَ» نیالا. را آن وضال  ناله  ار آن وقالت نه را  آن فیک و کمّ نه   «تَسالْ

 کنالد  یوح خداوند نکهیا مگر. میندار خبر ما اصً، ت، یفیک  مدت،  وت،یه  ت،ماد «تَسْبیحَهُمْ»

 باله کاله اسالت ییاسالتثنا آن  ریالغ و ریالغ و و سلیمان 1«اْلجِبا َ داوُدَ مَ َ سَخَّرْنا وَ» نکهیا کما

 . شودیم انجام یوح

 و او  بُعالد در. سالتین یاضطرار یمعنا آن به ینیتکو که است حیتسب سوم مرحله نیا

 موجالود نیالا. مالا یبالرا نه  بود موجودا  نیا یبرا یاضطرار یمعن به ینیتکو دوم بُعد در

 مالثً، او م یبالدان هالم اگالر و. مینالدان چاله م یبالدان چاله اسالت  بالحمالد مسالبح خالود کون در

 یبالرا از دارنالد ا مّال ارٌیاخت ا مّ ةٌاراد ا مّ شعورٌ که است نیا سوم بُعد سوم  دبُع اما. داندینم

 نکالهیا بر است لیدل «بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إاِلَّ ءٍشَيْ مِنْ إِنْ» رایز. کنندینم ترک اما بالحمد  حیتسب

بِّحُ». دارد هالم استمرار و است ثابت انیجر نیا  اگالر یحتال. اسالت یاسالتمرار اسالتقبا  «یُسالَ

 عالالم در و ؟چالرا مییگالویم ؟است ایدن عالم در فق  «یُسَبِّحُ» نیا که کند سؤا  ما از یکس

يْ مِالنْ إِنْ وَ»چالرا؟  ساله  هالر مییگالویم است؟ آخر  عالم در و چرا؟ فق   است برزخ  «ءٍشالَ

 کاله بالرزخ نشالوه اسالت  فیالالتکل دار که ایدن نشوه. است نشوه سه یدارا که کائنا  یخدا

 نشالوا  نیالا تمالام است  یواف و یاصل یدائم یجزا که آخر  نشوه و است  تموق یجزا

يْ مِالنْ إِنْ» خداونالد  و اسالت هلل نشوا  نیا تمام و هستند ءیش يْ مِالنْ إِنْ» اوال،  «ءٍشالَ  «ءٍشالَ

بِّحُ إاِلَّ» آخر   در چه برزخ  در چه ا یدن در چه وسط،  «ءٍشَيْ مِنْ إِنْ» رًا یاخ  .«بِحَمْالدِهِ یُسالَ

 تَْفقَهُالونَ ال لكِالنْ وَ» چالون. سالتین مالراد امالا  هسالت. مینکالرد قبالو  نجایا مارا  دوم و او 

 نیالا کاله ینیتکالو بُعالد در را متصل حیتسب و منفصل حیتسب. میدانیم را هانیا  «تَسْبیحَهُمْ

 باله کالدام هالر و میبفهمال میدار تیمأمور را آن ندارد  اراده فهمد ینم ندارد  شعور موجود

 . میفهمیم خودمان مراجعه و خودمان تفکر ا درج

                                                           

 .79. انبیاء، آیه 1
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 مالا  ةٌاراد مالا  شالعورٌ با  «بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إاِلَّ»: سوم چهارم  و سوم. شودیم شروع سوم از

 ال لكِالنْ وَ» کاله کننالدیم شعور با و کنندیم اریاخت و اراده بارا  کار نیا هاآن که امّ ارٌیاخت

 بلکاله نبالود  کار در یااراده و شعور اگر اال  و. کند دایپ تحقق نجایا در «تَسْبیحَهُمْ تَْفقَهُونَ

 یمعنال «تَْفقَهُالونَ ال» نجایا در .نبود کار در ینخواست و خواست. بود اریاختو بً یکیاتومات

 میکنال تفقاله نیالد در کاله است واجب  «نیالد یف اهوتفقّ» «تفقهوا ان کمیعل» بلکه نداشت 

 اسالتفاده دیبا ما  کون رونیب عوامل از ای یوح یبرون عوامل زا چه و یدرون عوامل از چه

 و کننالدیم حیتسب دارند  شعور دارند  اراده پ « تَْفقَهُونَ ال لكِنْ وَ» سوم  مرحله نیا. میکن

 با قا   ه چیزیچ با میدانینم 1«النَّمْلُ أَیُّهَا یا نَمْلَةٌ قالَْت    اگر. است لسان هاآن وجود همه

 سالم  یبالرا از یوحال باله را امالوا  نیالا خداونالد کاله بالود یامالواج ؟قا  کوچکش زبان آن

. مینالدار خبالر چیهال مالا  «تَْفقَهُالونَ ال لكِالنْ وَ» رساند  قلب سم  ای ظاهر  سم  ای مانیسل

 سالوم مرحلاله نیالا. شالودیم یوح هاآن به که یکسان آن کندیم ءاستثنا فیشر قرآن فق 

 . است

 ؟آمدنالد یکسالان چاله یبالرا اءیالانب اسالت؟ یکسال چاله یبرا  یتشر   یتشر ؛چهارم مرحله

 هانیا همه نبو   در امامت نبو   رسالت  ت ئنبو که یمقدسات ا یآ برحسب یاله اءیانب

 البتاله. ندارنالد رسالو  زهایچ .زیچ :ما کسان  :من. ها«ما» نه  است ها«مَن» یبرا تمام. است

 عَلِالمَ قَالدْ كُاللٌّ». اسالت داده قالرار هانآ خود در است  مقرر هانیا یبرا که یاحکام خداوند

 او باله کاله دیایب نیا یبرا غمبریپ. آورندیم پرندگان نیا را عبادا  همه 2«تَسْبیحَهُ وَ صًَتَهُ

 باله متصالل یوحال خداونالد اما. برساند را یوح نیا شما به او و نشود شما به بشود  یوح

 اسالت هالاآن یبرا که یاتیجزئ رد هستند  متصل یوح یدارا وانا یح. دارد وانا یح نیا

 و هسالت  خالدا داننالدیم و اسالت بالد ظلم دانندیم و است الزم عد  دانندیم ا یکل در و

 کالرده ینهال ؛دیالآیم بد  ظلم از و است  کرده الزام ؛دیآیم خوشش عد  از خدا دانندیم

 کاله میکنیمال اسالتفاده مالا االنعالام مبارکاله هیالآ حسب بر هم را ا یجزئ و ا یکل نیا. است

 ؟دارنالد رسالو   امّال فٌیالتکلمکلالف هسالتند و  نکهیا ولکن .امّ فٌیتکل هستند  مکلف هانیا

  ناله ؟دارنالد غمبالریپ هاسال  دارند  غمبریپ هاگرگ دارند  غمبریپ خرها دارند  غمبریپ گاوها

 .است نمونه «تَسْبیحَهُ وَ صًَتَهُ عَلِمَ قَدْ كُلٌّ»  خودشان

 .دارد نذیری یامت هر و هستند امتاینها  دیفرمود -

                                                           

  .18. نمل، آیه 1

 .41. نور، آیه 2
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 انعالام هیالآ از. است یگرید بحث نیا  است منفصل است  متصل است  یرسول رینذ -

 یَطیالرُ طالائِرٍ ال وَ اْلالأَرْ ِ فِالي دَابَّالةٍ مِالنْ مالا وَ» مختصالر وضال  در میکنیمال کاله استفاده نیا

رُونَ رَبِّهِالمْ إِلى ثُمَّ ءٍشَيْ مِنْ اْلكِتابِ فِي فَرَّْطنا ما أَمْثالُكُمْ أُمَمٌ إاِلَّ بِجَناحَیْهِ  جهالتبی 1«یُحْشالَ

 ند ینشالیم آدم یرو و گالرددیبرم خالر امالتیق. اسالت ظلالم. ندارد یکار و نشسته خر یرو

 خالر جهالتی بیخالر. نیهمچنال و نیهمچنال و. اسالت نشسته آن یرواو  که یمقدار همان

 خالدا  و اسالت بد گرفتن گاز داندیمو  کرده فرار. است گرفته فرار بعد و گرفته گاز را گرید

 زنالده خالر دو ةامالیالق ومیال بدهالد  جالواب را گالاز نتوانسالت کاله نجالایا بنالابراین هست  هم

 و منفصالل فیالتکل بالا مالًزم نیا. ردیگیم گاز را یگرید شده گرفته گاز که یآن شوند یم

 نَذیرٌ فیها خًَ» یکی ؛است نوع دو خً  بله 2«نَذیرٌ فیها خًَ إاِلَّ أُمَّةٍ مِنْ إِنْ». ستین رسالت

. اسالت خالود ریالنظ خالود مرتباله کی .جالزء یایالانب اسالت  میابراه  است نوح  «امثالهم من

 سالت ین  یتشالر. میفهمیمال را مطلالب نیا ما «تَسْبیحَهُ وَ صًَتَهُ عَلِمَ قَدْ كُلٌّ» هیآ از چنانکه

 رسالالت هسالت  کتالاب هست  که یاینه هست  که یامر  هست که  یتشر م یکنینم ینف

 ؛هسالتند وانالا یح از بعالد که میفهمیم خودمان نزد معرو  العقو ذوی بُعد در ما هست 

 یبعضال در کاله میکنیم استفاده ا یآ یبعض در چنانکه اشبه من و مًئکه جن  ها انسان

 هیالالعال مراتالالب یدارا و هسالالتند عاقالالل هاانسالان ماننالالد کالاله هسالالتند یموجالالودات سالماوا   از

 . تندهس بالشأن و بالفعل

 ال» چالون متصالل  ینیتکالو حیتسالب نفالی شالد؛ کاله او  بُعد که رسدیم نجایا به مطلب

 قالدر ینیتکالو حیتسالب ؛سالوم بُعد. شد ینف منفصل ینیتکو حیتسب دوم بُعد .ستین «تَْفقَهُونَ

 در نباتالا   در وانالا  یح در یعنی معلوم  مکلف ریغ موجودا  در. هست سوم بُعد مسلم

 وانالا یح نیالا چاله باشالند  جمالادا  و نباتالا  و وانالا یح کاله عالدبُ سه نیا در. جمادا 

 بُعد در .هانیا تمام باشند  چه هر باشند  یوج باشند  ییهوا باشند  ینیزم باشند  ییایدر

 سالوم عالدبُ نیهمال سالؤا  محالور کاله سالوم بُعالد. خواهدمی لیدل باالتر  میکنیم توقف سوم

يْ مِالنْ إِنْ» کاله است سوم بُعد سؤا  محور. شودیم باالتر محور باشد چهارم است   إاِلَّ ءٍشالَ

 باشالد  «ها» دیبا. ستین «حهایتسب» است  «مهُ» «تَسْبیحَهُمْ تَْفقَهُونَ ال لكِنْ وَ بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ

 تواننالدیم کاله دارنالد اراده و ادراک و دارنالد شالعور یاانالدازه باله هالانیا یعنالی «تَسْبیحَهُمْ»

 را آن تیالفیک را  آن تیکم را  وضعش را  زمانش  را مقدار  را  حیتسب ماده. کنند حیتسب

                                                           

 .38. انعام، آیه 1

 .24. فاطر، آیه 2
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 نیالا ءایالانباز  یبعضال یبالرا یوحال باله و میکنال هیتفق ما نکهیا مگر  دیدانینم «تَْفقَهُونَ ال»»

 . کنیم یوح و میکن اعًم را مطلب

 نیالا هسالتند  جالن و هاانسالان کاله آناز  باالتر چطور؟ آناز  باالتر که است یسؤال کی

. اسالت مساللم نیا  « یتشر و شعورٍ و ارٍیاخت عن» بالحمد حیتسب. است رابعه مرحله حیبتس

 یکفالار. کنمیمال تکرار را سؤا  من ؟میکن کاره چ را کافرها. « یتشر و شعورٍ و ارٍیاخت عن»

 حیتسالب کاله یکسالان هسالتند  چه ای هستند  یکتاب ای هستند  مشرک ای هستند  ملحد ای که

  اوّلالی و سالتین بحالث مالورد کاله یدومال و یلاوّ را؟ بالحمد حیتسب کدام کنند ینم بالحمد

 یعالال نیمکلفال یبالرا کاله سالوم ؟دییالگویم را سوم بالحمد حیتسب. دومی عن اختیار نیست

 کاله یبالحمالد حیتسب. میکنینم بحث را  یتشر دونمن  بالحمد حیتسب. ستین بحث مورد

 وارد هالاآن بر اءیانب لهیوس به اهلل عتِیشر قیطر از ینه و امر هستند  مأمور و دارند اریاخت

بیحَهُمْ تَْفقَهُالونَ ال لكِنْ وَ بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إاِلَّ ءٍشَيْ مِنْ إِنْوَ » نجایا. است شده  روح نیالا  «تَسالْ

يْ مِنْ إِنْ» داخل و است ءیش کافر روح نیا  لهبابو روح ملحد  روح کافر   ایال هسالت «ءٍشالَ

 را بالحمالد حیتسالب چهارم وض  «بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ» نیا را؟ هچ «بِحَمْدِهِ بِّحُیُسَ» خوب  بله نه؟

 انجالالام اکثالالرًا. بدهالالد انجالالام نجالالایا در شالالرع برحسالالب را یالهالال فیالالتکل اریالالباالخت کالاله دارد

 فاسالق اکثالر هسالتند  کالافر ناس اکثر دیگویم فیشر قرآن که ستین نطوریا مگر. دهندینم

 فیالتکل خیتالار یهالادوران کالل در تیالاکثر. هسالتند چاله اکثالر هستند  جاهل اکثر هستند 

 در هم نیمؤمن انیم در یحت. دارند تخلف تیاکثر هانیا که است چنان نیمکلف به نسبت

رِكُونَ هُمْ وَ إاِلَّ بِاللَّهِ أَْكثَرُهُمْ یُؤْمِنُ ما وَ» :وسفی مبارکه سوره  یبالرا خطالر زنال  نیالا 1«مُشالْ

رِكُونَ هُالمْ وَ إاِلَّ بِاللَّهِ أَْكثَرُهُمْ یُؤْمِنُ ما وَ». است مشرک یلو  دارد مانیا. است ما همه   «مُشالْ

 . دارد یمراحل که

 تَْفقَهُالونَ ال لكِالنْ وَ» به نسبت که طورهمان است  ءاستثنا بگوییم ایآ کرد؟ دیبا چه پ 

 «تَْفقَهُالونَ ال» کاله داشالت اء استثن «تَسْبیحَهُمْ تَْفقَهُونَ ال لكِنْ وَ» داشت  ءاستثنا  «تَسْبیحَهُمْ

 ؛بالاالتر و مانیسالل و داود ماننالد کاله یکسالان امالا. ندارنالد یوحال به اتصا  که یکسان یعنی

 إِنْ» کاله میکنالاسالتثناء  هم را نجایا «.همهفقّی اهلل» دارند  یوح به اتصا  ما بزرگوار غمبریپ

 ال» شالد گفتاله اگالر. اسالت اسالتغرا   ناله ؟کالرداسالتثناء  شودیم ؟«بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إاِلَّ ءٍشَيْ مِنْ

 «رجالالل ال»  «رجالاللٌ ال» دییالالبگو. اسالالت غلالال  «دیالالز اال» گفالالت شالالودینم  «الالالدار یفالال رجالالل

. اسالت نیهمال کالار  هالم منقط  یاستثنا و. گذاردینم یباق فرد کی یعنی. است استغرا 
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 1«تَالرا ٍ عَالنْ تِجالارَة، تَكُالونَ أَنْ الَّإِ بِاْلباطِاللِ بَیْنَكُمْ أَمْوالَكُمْ تَْأكُلُوا ال» که منقط  یاستثنا در

 قاعالدهعنوان باله کالً،  «تَالْأكُلُوا ال» :دیگویم  نه ؟است باطل به اکل «تَرا ٍ عَنْ تِجارَة،» مگر

 بالباطالل اکالل یعنالی .«تَرا ٍ عَنْ تِجارَة، تَكُونَ أَنْ إاِلَّ» مگر  خورد دینبا اموا  را  «تَْأكُلُوا ال»

 جهالت در خواهالدینم. اسالت حالرام ییاسالتثنا چیهال ندو مالن صالدصددر مسالتغر  طوربه

 اگالر کاله سالتین یجالابیا جهالت در حصالر. اسالت یسلب جهت در حصر. کند حصر یجابیا

 باله نیا  نه. است حرام  شد هبه  نشد تجار  اگر. است حً  فق  شد  ترا ٍ نع تجار 

 دارد  جهالت کیال حصالر متصالل یاستثنا در. است معاک  متصل یاستثنا با  است عک 

 منه یمستثن یعنی منفصل یاستثنا در حصر. است یگرید ورط حصر منفصل یاستثنا در

طالور هالم این نجالایا در. دارد را یجابیا ای یسلب حکم آن  ییاستثنا چیه بدون صددرصد

 مِالنْ إِنْ». کنالدینم فالر  اسالت  رجالل ال مثالل «ءٍشَيْ مِنْ إِنْ». است استغرا است  در اینجا 

. سالتین اسالتغرا  داخل چون. ستا استثناء قابل «تَْفقَهُونَ ال لكِنْ وَ بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إاِلَّ ءٍشَيْ

 . دارد استغرا  نیا است « ءٍشَيْ مِنْ إِنْ» که او  بُعد ولکن

 کاله یحیتسالب نیالا. کنمیمال عالر  بالرادران حضالور و کردم فکر در چند بُعد نجایا من

 مالورد کاله سالوم بُعالد و اسالت شالعورٍ ال که ستین دوم دبُع و او  بُعد که کنندیم ترک کفار

 هالر یعنی. است نیادر  احتما  چند. است چهارم بُعد بلکه ست ین نیمکلف راج  ما بحث

 :دیالفرمایم نکالهیا: سالؤا . سالتین هم جعل. است یکاف جواب یبرا احتماال  این از کی

 حیتسالب یموجالود فالرد هالر. اسالت ورطالنیا یردفال هر یعنی  «بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إاِلَّ ءٍشَيْ مِنْ إِنْ»

 بُعالد در بالحمالدِ حیتسالب جسمش. است جسم یدارا  است روح یدارا انسان. دارد بالحمد

 جسالم ان یابوسالف جسالم ابولهالب  جسالم. سالتین یشالک. نالدارد اطًعالی روح و. دارد سوم

 از یاطًعال مکلفالان نیالا روح و دارد  بالحمالد حیتسب جسم نیا  یکافر هر جسم طان یش

 نیالا. سالتین یشک نیا. ندارند حیتسب ال و حیتسب یمعنو بُعد در جسم اثبا  و ینف انیجر

 ءیشال نیالا نکهیا یبرا چرا؟ ست ین یاعتراض جسم ءیش نیا در پ . است جسم مربو  به

 .ریخ است؟ یاریاخت حیتسب به مکلف ایآ جسم

 ]سؤا [ -

 قیالرق اریبسال بحالث .اسالت روح ءیشال کاله است ممتز  ءیش دو یدارا که انسان نیا -

 ءیشال نیا. دهمیم گو  من بعد د ییبفرما تیعنا هم انیآقا کنم فکر اریبس دیبا من. است

 جسالم ءیشال و روح ءیشال. جسالم ءیشال و روح ءیشال از مرکالب اسالت واحد کی که انسان
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 ناله؟ ایال هسالت جسالم ءیش و نه؟ ای هست «ءٍشَيْ مِنْ إِنْ» جزء روح ءیش اما هستند  ممتز 

 و هالاابولهب جسالم نکالهیا یبالرا چالرا؟. مینالدار رادیالا  مینالدار اشکا  ما که جسم ءیشدر 

 و شالعورٍ نعال حیتسب ؛سوم بُعد در «بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ» جسم نیا ها مشرک و ملحدها و کافرها

. ندارنالد خبالر هالم نیمالؤمن ارواح ندارنالد  خبر ارواح «تَْفقَهُونَ ال لكِنْ وَ» فیتکل بً ارٍیاخت

 انگشالت نیالا  شالما دسالت انگشالتر نیالا دارد اطالًع نیمؤمن ارواح مگر م؟یدار خبر ما مگر

 پال . نالدارد اطالًع جهت چیه در ؟کندیم بالحمد حیتسب شما یپا نیا شما  سر نیا شما 

 حمالدالب حیتسالب بالر اطالًع. اسالت مکلالف و یانسالان وجالود هالر یمخفال عالدبُ که ارواح نیا

 او  بُعالد در. باشند داشته دیبا دوم و او  بُعد در اما. ندارند است  سوم بُعد که اجسادشان

 اسالت  منالزه هالاآن خالالق دارنالد  خالالق هسالتند  حادث ستند ین خودکفا ما اجسام نیا که

 لكِالنْ وَ». سالتین بحث مورد آن کردم عر  مکرر که عدبُ آن در. است محمود هاآن خالق

 و اریالاخت با که بالحمد حیتسب سوم مرحله به خوردیم یرسم نیمکلف ریغ در «تَْفقَهُونَ ال

 . است نیچن کفار اجسام. کنندینم هم ترک و کنندیم حیتسب واقع، اراده با

. البتالاله ندارنالالد خالالوب ندارنالالد؟ ایالال دارنالالد بالحمالالد حیتسالالب کفالالار ارواح چطالالور؟ ارواح

. سالتین حیتسالب نیالا 1«اللَّالهُ لَیَقُولُنَّ اْلأَرْ َ وَ السَّماوا ِ خَلَقَ مَنْ سَأَْلتَهُمْ لَوِنْ وَ»فرماید: می

 گالاو حیتسالب د یرستپیم گوساله و گاو اما د یدار قبو  را خدا شما «تَدْعُونَ ما فَرَأَیْتُمْ أَ قُْل»

 باله دهیالعق. سالتین حیتسالب نکالهیا. دیدار هم قبو . دیکنینم حیتسب را خدا است  گوساله و

 هالم بالاطن نظالر زاحتالی  و ظهالور نظالر از و یعملال نظر از ندارد هم قبولش که مطلب نیا

 طالورنیا کفالار روح پ  دهند ینم  یتخص ای دهندینم انجام او به نسبت تیعبود عمل

 بله  چند روح انسانی داریالم؟ نه؟ ای است یمراحل یدارا روح نیا :میکنیم سؤا  ما. است

 وحالد . است وحد  کی کافر یانسان روح. میکنیم بحث میدار را یانسان روح ما  یکی

 کاله اسالت واحالد کیال اسالت؟ واحالد چنالد ایال اسالت واحالد کیال. مییگالوینم مالا کاله مجرد

 بعضالی دارد  قلالب دارد  صدر دارد  بّل دارد  عقل دارد  فطر  روح نیا. دارد ییهاجنبه

  انالداخت کالار به را فکر دیبا ست ین حاضر بّل. شودیم حاصل تهیّؤ ضیبع است  بالفعل

. سالته ا نالهیزمامالا   سالتین حاضالر صالدر .بشالود حاضالر بّل که انداخت کار به را عقل

 و قلالب. رسالدیم صالدر باله  شالد درست و شد ضجنا د یرس عقل به فطر  از یوقت مطلب

 دیالبا اسالت  موجالود ناآل ا هماله مطالالب کاله دنالندار معنالا نیالا به فعل روح و قلب روح 

 اسالت بالفعل که آن ؤاد.ف به رسد چه تا د یکن وارد قلب در و دیکن لیتحص شما را مطالب
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 و دارد وجالود و اسالت  روح شالترِیب ایال گانالههفت هایجنباله در بالفعالل آنکاله اسالت؟ کدام

 یثالان هالم عقل است  فطر  او  ؛ستین شتریب دوتا ست ین یکردن لیتحص و است بالفعل

 . است

 محجالوب فطالر  منتها نه طبع،  ؟است منکر هم فطر  در  خداست منکر که کافر نیا

 کنالدینم بالحمالد حیتسب و است حق منکر کافر نیا اگر است  محجوب فطر  چون. است

 آگالاه که است الزم. ستین فطر  از آگاه. است فطر  برخً  نیا کند یم غل  اعما  و

 اسالت واجب 1«عَلَیْها النَّاسَ فَطَرَ الَّتي اللَّهِ فِْطرَ َ حَنیف، لِلدِّینِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ» فطر  بر شود

 را او خداونالد کاله ذا  لسان به فطر  وقت آن. بردارد فطر  از را هاپرده و شاوا غ نیا

 سالخنان دیالبا جالان گالو  نیالا بالا و دیالگویم سالخن فطالر  ق یحقا به است کرده متکلم

 را قاصالر. میکنیم بحث میدار مقصر در ما است  مقصر انسان نیا اگر اما. دیشن را فطر 

. اسالت نکرده اثبا  و ینف و است صرمق که انسان نیا. است وانهیدمثً،  قاصر. میندار کار

 فطالر  احکالام عدب اوال،  کند ینف دیبا. است فطر  چهره بر که ییهاپرده است نکرده ینف

 تالا یبرونال حجالت نظالر از بدهالد امیالالت شالرع با و  یدرون حجت نظر از بسنجد  عقل با را

 . دارد تشرع نیا که یمراتب و درجا  با بشود  کامل متشرع

 فطالر  یکالی کاله هسالتند  موجالود هالم بالا بالفعل روح یفعل مراتب که انسان روح نیا

 کالل یهالافطر  ایالآ. میکنیمال بحالث کاله امالاره نف  آن هیحاش در و عقل یگرید و است

 بلاله؛ ناله؟ ای دارند راب  بُعد در بله؛ ندارند؟ ای دارند ثالث بُعد در بالحمد حیتسب هانیا کفار

 عمالل کمالون در خالود فیالتکل باله بلاله؛ نه؟ ای ندهست مکلف ما یهافطر  ایآ راب  بُعد در

 کاله یکسالان 2«الالدِّینَ لَهُ مُْخلِصینَ اللَّهَ دَعَوُا اْلفُْلكِ فِي رَكِبُوا فَإِذا» لذا و بله؛ نه؟ ای کنند یم

 عَلالى اللَّالهُ خَالتَمَ»هستند   3«بِكُْفرِهِمْ عَلَیْها اللَّهُ طَبَ َ» که یکسان دارند  اصرار حق انکار در

 تواننالدینم کاله یورطال. اسالت یصالور تمخ  ختم نیا ولکن. اینها هستند هستند  4«وبِهِمْقُلُ

 حجالت مالرز نیآخالر. اسالت مالرز نیآخر آن «اْلفُْلكِ فِي رَكِبُوا فَإِذا» اما. بردارند را ختم نیا

 کالافر و اسالت منکالر برون و درون در   ایزندگ طو  در که یآدم نیا که است نیا یربان

 و نالد ینب اییمنجال چیهال و گالردد  غالر  دچالار و طوفان دچار ایدر در یوقت آدم نیا است 
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 دارد  نقطاله نیالا به توجه او قلب عمق نباشد  کار در یمنج چیه و نشناسد را یمنج چیه

 باله ایال فطالر و حجالت  فطالر  نالور ظهور منتها. است کرده دایپ ظهور. است اهلل نقطه نآ

 نشالان هاانسالان باله را خالود خداونالد. اسالت یکیتاتومالا  ناله ای م یمکلف ما که است  اریاخت

 چاله  عامالل فکر  عامل عقل  عامل دارد  انسان که یعوامل تمام با اگر. بُعد نیا در دهدیم

 هالم بالاز شالد  او قلالب بالر خالتم و شد خدا منکر عوامل تمام با  درونی و برونی  چه عامل

 رهیالاخ حجالت. هسالت خالدا هکال کنالدیم آگالاه اریالبًاخت و یکیاتومات طوربه را او خداوند

 هُالمْ إِذا اْلبَالرِّ إِلَالى نَجَّالاهُمْ فَلَمَّالا الالدِّینَ لَالهُ مُْخلِصالینَ اللَّهَ دَعَوُا اْلفُْلكِ فِي رَكِبُوا فَإِذا». است

 یولال اسالت موجالود اینجالا فنالر  یدیکشال. گالرددیبرم ی که کشیدی  بعالدفنر مثل «یُْشرِكُونَ

 .است حکم یدارا بالفعل فطر  پ « قُلُوبِهِمْ عَلى اللَّهُ خَتَمَ» نکهیا یبرا ؟چرا. گرددیبرم

 ]سؤا [ -

 فطر  یآگاه یجلو من است  آگاه فطر . دییگویم شما عک  بهکه  «اللَّهُ یَهْدِي» -

 فطالر  یرو یاپالرده کیال کالرد  خالتم خداوند و داشتم اصرار  گذاشتم شاوا غ  گرفتم را

 نیبال از اضالطرار باله خداونالد کنیولال. ببرم کنار نمتواینم را پرده اریاخت به من که گذاشت

 جالواب خالواهمینم. اسالت رهیالاخ مرحلاله و اسالت رهیالاخ حجت نکهیا یبرا ان، یاح بردیم

هماله  جالواب خالود  خالدا. سالتین یدنیتراشال. بتراشالد جالواب نالدارد حالق انسان. میبتراش

 ناله  مرتباله کیال. میبفهمال تالا میکنال دقت دیبا ما داده  قرآن در هست که یراداتیا و سؤاال 

 خالوب ؟بدهالد جالواب قالرآن  مقدسا  ا یآ خود یمبنا بر تواندیم ایآ کندیم فکر انسان

 روح ءیشال نیالا. بلاله اسالت؟ ءیشال انسان روح ایآ «ءٍشَيْ مِنْ إِنْ». دیکن فکر او   جواب نیا

اما روی  بله  ؟فیتکل بله  ؟شعورو  اریاخت  بله نه؟ ای است «بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ» فطر  جنبه در

 حیتسالب ابعالاد تمالام منشالأ کاله فطالر  درخشالان چهالره یرو. اسالت داده قالرار حجاب روح

 غیالره  و یقالو یدانالا عالاد  عالالم که یشخص کی مثل آن یرو ست ]...[ا آنجا از بالحمد

 کردنالد  حالب  ؟نالدارد فهم ست ین عاد  ست ین عالم. نفهمند مردم که کردند حب  را نیا

 موقال  آن. ناله هالانیا و غذا و آب و نان کردند  حب  طالبیاب شعب در را بزرگوار غمبریپ

 ممکالن ریالغ  1«اللَّالهِ لِخَْلقِ تَبْدیلَ ال» فطر  نیا است  انسان در که یفطرت نیا ؟نبود غمبریپ

 انال،یاح دائم  پرده موقت  پرده. بکشد تواندیم پرده اما. کند لیتبد بتواند ییروین چیه است

 «اْلفُْلالكِ فِالي رَكِبُالوا فَالإِذا» مثالل  اریالاخت بدون یکیاتومات طوربه را پرده نیا عالم پروردگار

 . کندیم برطر 
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 «تالهفطر هالو و ذاته عمق جانب یف بحمده سبحی» یکافر هر ابوجهل  ابولهب  نیبنابرا

 فیتکالال تمالام فرودگاه و محور و باالتر  همه از اریاخت همه  از افهم فهم  و اریاخت بُعد در

 فیشالر قرآن یجا دو در که. دیکن مراجعه فطر  هیآبه . است فطر  خود او  بُعد در هم

 اسالت اعالرا  سالوره در گالرید و اسالت روم مبارکاله سالوره در یکی لیتفص و صریح طوربه

 ست؟یچ «وَجْهَكَ» نیا  «حَنیف، لِلدِّینِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ»سوره روم:  .است گرید سوره ای ظاهرًا

 بالا انسالان کاله ییروین آن «وَجْهَكَ» نیا. کنمیم عر  ی است کهدوم  حر  «اللَّهِ فِْطرَ َ»

 و شالودیم مواجاله کائنالا  تمام با شود یم مواجه موفق و درخشان اریبس طوربه روین نیا

 سالت ین عقالل سالت ین نیالا «وَجْهَالكَ». اسالت فطالر  کنالد  یط تواندیم خود همراه درست

 نینخسالت و انسالان یوالا مواجهه آن. است عدب هانیالبّ نیست   ست ین قلب ست ین صدر

 ایخالدا  «حَنیفال، لِلدِّینِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ». است فطر  حاصل جهان  قیحقا با انسان برخورد

  «اهلل  فطالر یاعنال» :فرمالودیم یآبادشالاهآقالای  مرحالوم .«اللَّهِ فِْطرَ َ» ست؟یچ «وَجْهَكَ»

 فَطَالرَ الَّتالي اللَّالهِ فِْطالرَ َ». اسالت بالد  «جْهَالكَوَ» اسالت  همالان «اللَّهِ فِْطرَ َ» ر یخ مییگویم

البتاله . سالتین یشالدن عالو   کالرده خلالق خالدا را نیالا  «اللَّالهِ لِخَْلالقِ تَبْالدیلَ ال عَلَیْها النَّاسَ

 . بگیرند را ا هیشهرشود جلوی می

 هالر اسالت  روح کیال کاله را روح ءیش  «ءٍشَيْ مِنْ إِنْ وَ» که است نیا مقدمه نیا جهینت

بِّحُ» فطالر  جنباله در روح کی نیا دارد  روح کی که انسان نیا. دارد روح کی نسانا  یُسالَ

 کند یم یبقال هم که یانسان. ستین استثناء نیا  «سبحی ال» تخلف جنبه در حاال .«بِحَمْدِهِ

 هالاوقت یبعضال نکالهیا شالامل کننالد یم یبقالال شهر نیا مردم میگفت اگر. کندیم ییبنا هم

 ؛دارد بُعالد دو روح هالم نجالایا در. کننالدیم هالم گالرید کار  بله نه؟ ای هست دکننیم یبقال

 داده قالرار فطالر  یرو پالرده و حجاب. کندینم کار فطر  یمبنا بر است  فطر  بُعد کی

. اسالت رییالتغ قابل گرید بُعد آن  بله. هست بشود یکار هر  است «بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ» نیا. است

 آن. اسالت یتخلفال و یریتقصال گالرید بعالد. است یعارض گرید عدبُ است  یمجاز گرید بُعد

 ...است فطر  ست؟یچ روح انیک اصل بُعد


