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 سوره اسراء 44تفسیر آیه 
 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 و میکنیم  س اا  ب رادران از و میکنیم  م ا ک ه یرادات یا که شودیم گمان انًایاح

 ک ه. میکنیم عرض جواب ما باشد، کم ای باشد یجواب اگر بعدًا و میدهیم قرار زهیجا

 و هس   اش اا  نی ا واقع ًا ک ه ش ودیم گم ان. میک رد ش رو  روزید را یمقدار کی

 و. س  ین نیچن انًایاح و اس  نیچن انًایاح اما. بشود داده اس  الزم هم ییهاجواب

 بحث مورد هیآ به یترقیدق و دتریجد مراجعه ما اگر. اس  دوم انیحأ از ما بحث نیا

 نی ا از هستند خارج نیمامن یحت و عقل و یفیتال معرف  نظر از کفار اصوالً م،یبان

ْق ُ عَلَ یِِْمُ فَخَرَّ» دهدیم را جهینت نیا هیآ خود در دق  .1«بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إاِلَّ»  مِ نْ الس َّ

 مرادات کل اس   یاهم قله در هک دارد،  یاهم اریبس که یمطالب در اصوالً 2«فَوْقِِِمْ

 را مطل   نیا. کرد اکتفا دینبا... و دوم و او  تأمل به قرآن، مقدسات اتیآ در هیربان

. ک رد ش ودینم ق رآن ب ه ک ه اشاا  ،یاشاال اهلل معاذ ای و یساال اگر که دانس  دیبا

 عق ًً، فطرت ًا، ،یاش اال ای  یس اال اگر اشاا ، ندارد، معرف  یکس اگر ،یاشاال حاال

 در ج واب  باش د، ق رآن مقدسات اتیآ از یاهیآ به نسب  ابعاد از یبُعد هر در حسًا

 ب ا را نییپ ا و ب اال ه ون أکو  و لعل نإ مییایب ما که. س ین یدنیتراش. اس  قرآن خود
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 ما و ندانسته خداوند اهلل معاذ که اس  نیا  یمعنا نیا. اس  غلط. میبچسبان  یریس

 و کردند ساا  را آنچه میخواهیم که میداناتر ما و اس  دانسته اوندخد ای. میادانسته

 م  ا ک  ه یهنگ  ام. میبتراش   خودم  ان از خودم  ان م  ا را آن پاس    کردن  د، اش  اا  ای  

 از ای  م اندخو از اگ ر ق رآن، مقدس ات اتی آ ب ا حیصح برخورد در میدار یستگیشا

 نج ایا در یاش اال ک ه میکن  ا ی خ ای بانند یاشااالت اهلل معاذ ای ییهاساا  گرانید

 اگ ر. میکن  دق   اس   اش اا  ای  س اا  م ورد ک ه یاتی آ و هی آ خود در دیبا هس ،

 میاوردی ن دس   ب ه اگ ر و. میبپرس  دارن د، یستگیشا که یکسان از م،یندار یستگیشا

 ما اگر و اس ، هیربان اتیآ ح،یصح مانیا محور بر مقدسات اتیآ نیا که میبدان دیبا

 فِ م در مش ال را، اشااالت از یبعض پاس  ای را، سااالت از یبعض پاس  میدینفِم

  .اس  ما فِم ریتقص ای قصور در اس ، ما

 بع د اس  ، دیتوح اثبات به مربوط قبل  که اسراء سوره 44 هیآ به گرید مراجعه با

. دیی بفرما حظ همً را قب ل «ف یِِنَّ مَ نْ وَ اْل أَرْضُ وَ السَّبْعُ السَّماواتُ لَهُ تُسَبِّحُ» :آن از

 ادل ه و لی دل نیا 1«سَبیًً اْلعَرْشِ ذِي إِلى الَبْتَغَوْا إِذًا یَقُولُونَ كَما آلَِِةٌ مَعَهُ كانَ لَوْ قُْل»

 جِ ات از یا ی. اس   یتع ال و س بحانه ح ق دی توح اثب ات ب ر قاطع ه ادله که گرید

 بالحم د حیتس ب ده،ی توح و وحدت هب را خداون د کائن ات، ک ل ک ه اس  نیا هیدیتوح

 تُسَبِّحُ» :بعد 2«كَبیرًا عُلُوًّا یَقُولُونَ عَمَّا تَعالى وَ سُبْحانَهُ». اس  یاول مرحله نیا. کندیم

ماواتُ لَ  هُ  و ک  رات در ک  ه یع  اقل موج  ودات ای  آ ک  رات، ها،آس  مان ،س  ماوات ،«الس  َّ

 ه ر یعن ی ش د، خراب خانه گفتند اگر سماوات، ،نه ؟هستند مشمو  هستند هاآسمان

 خانه در که یکسان و خانه. کنند دیق مگر ،نه ؟مُرد و شد خراب اس  خانه در هم کس

 السَّبْعُ السَّماواتُ لَهُ تُسَبِّحُ». اس  آورده انیم به را ظرف اوالً خداوند نجایا در. هستند

 :اس   12 هی آ طًق مبارکه سوره در چناناه اس ، ارض جنس هم، ارض ،«اْلأَرْضُ وَ

 ارض ون نیبنابرا اس ، جنس چون هم ارض .«بَیْنَُِنَّ اْلأَمْرُ یَتَنَزَّ ُ مِْثلَُِنَّ اْلأَرْضِ مِنَ وَ»

 س ماوات در ک ه آن ام ا ظ رف، عنوانبه سبع ارضون و سبع سماوات. اس  مراد سبع

 فع ًً نج ایا ،مًئا ه و ج ن و هاانس ان و وان اتیح از اس  ، نیزم در که آن و اس 

 مَ نْ وَ». میدهیم  ق رار بح ث م ورد را ه انیا «فیِِنَّ مَنْ وَ» ولان. ستندین بحث مورد

. ش ودینم گفته مَن نباشند العقو یذو اگر طبعًا. اس  العقو یذو یبرا «نمَ» ،«فیِِنَّ
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 ب ه ک ه یالعقولیذو ریغ العقو ،یذو با ای اس  العقو یذو فقط ای شود گفته مَن اگر

بیحَُِمْ تَْفقَُِ ونَ ال» ک ه یعمق  در ولان هستند، العقو یذو ریغ ما گمان  ه اآن ،«تَس ْ

 در هس تند العقو یذو پس کنند،یم حیتسب که هستند شعور و اریاخت و ادراک یدارا

 «. تَْفقَُِونَ ال» اما ار،یاخت و ادراک و اراده یرو از حیتسب بُعد

. دارد یتیکل کی «ءٍشَيْ مِنْ إِنْ وَ»این . «ءٍشَيْ مِنْ إِنْ وَ» ...که نجایا تا «فیِِنَّ مَنْ وَ»

يْ مِ نْ إِنْ» که اس  قبو  ،«بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إاِلَّ ءٍشَيْ مِنْ إِنْ وَ»  صددرص د اس تغراق «ءٍش َ

 یب را را «ءٍشَيْ مِنْ إِنْ» نیا اما .«ءٍشَيْ مِنْ إِنْ» ریتعب بُعد در دارد ءاستثنا قابل ریغ یکل

 توج ه شما ولان هستند، نیچن مردم که گفتند اگر ؟دیرمافیم دارد خداوند چه کسی

 توجه شما اما. هستند نیچن کجا مردم گر،ید نه رد؟یگیم هم را شما مردم ایآ. دیندار

 هس تند نیچن که یبخش کی ؛شدند بخ  دو مردم پس نه، ؟مردم همان یعنی. دیندار

 توج ه ینف  او  بخ   هن . ک رد دی نبا یق اط پ س د،یندار توجه که شما دوم بخ  و

. اس   او  بخ   ب ه نس ب  توج ه ینف دوم بخ  در نه و. اس  دوم بخ  به نسب 

 ه م م ردم و س ،ین شامل را مردم شما نیا د،یندار توجه شما اما هستند، نیچن مردم

 توج ه ش ما و هس تند نگون هیا ه انیا. هس تند دس ته دو چ ون. س  ین ش امل را شما

يْ مِنْ إِنْ» ریتعب نظر از اس  درس  نجایا در ءیش. اس  نطوریا نجایا در .دیندار  «ءٍش َ

 م،یدار صیتخص کی ما اس ، تخصص او  از اما. دارد ءبًاستثنا و عام استغراق نیا

. اس استثناء و  صیتخص فًن اال «فًن الإ برجلٍ ینئج» شد گفته اگر. تخصص کی

 . شودینم شامل را عالم ریغ او  از «عالمٍب ینئج» گفته اگر اما

 و باش ند «م ا» چ ه ،را اءیاش کل ظاهر چِره نظر از اگرچه« ءٍشَيْ مِنْ إِنْ» نجایا در

 ک ه باش د «ف یِِنَّ مَنْ» چه و اس  «ما» که باشند ارض و سماوات خود چه ،«نمَ» چه

 نی ا «حُبِّس َ تُ». س  رد ،«حُبِّس َ تُ». اس   مش مو  ه انیا همه البته هستند، العقو ذوی

. اس   موج ودات کاف ه ب ه نس ب  یتع ال و س بحانه حق حیتسب که س ا یاول مرحله

 یس ماوات باش ند، جم اد باش ند، وانی ح باش ند، ین ام باش ند، عاقل ریغ باشند، عاقل

يْ مِ نْ إِنْ وَ» ام ا. اس   یکل قاعده نیا باشند، یارض باشند،  خواه دیم را هم ه «ءٍش َ

يْ مِ نْ إِنْ وَ» ا؟چ ر. اس   تخصص «ءٍشَيْ مِنْ نِْ» در ر،یخ ؟دیبگو  م ن نإ» یعن ی ،«ءٍش َ

 وَ بِحَمْ دِهِ یُسَبِّحُ إاِلَّ» ولان، ،«فیِِنَّ مَنْ وَ» میکرد قبو  ،«االرض و السماوات من ءیش

. اس  بخ  دو چون. دباش دیبا «ءٍیش»از  ریغ «تَْفقَُِونَ ال» مخاط  .«تَْفقَُِونَ ال لكِنْ

 اگ ر البته. اس  کس هر از ریغ شما. دیدارن توجه شماها و اس  نیچن قم در یکس هر

 یلغ و و یلفظ  قاعده .اس  نیچن مگر قم، در س ین کس چیه نبود، کار در ییشماها
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 مگ ر س  ،ین ق م در کسچیه  :ش د گفت ه اگ ر اما. اس  استثناءبً که بود نیا یادب و

 سکه یچ آن از ری غ ش ما یعن ی. دی ندار توجه شما ولان :آمد دنبا  بعد. اس  چنان

 ...اس  هیال متوجهیک  ناهیا یبرا. دیهست

 ]ساا [ -

يْ مِنْ إِنْ وَ» - بِّحُ إاِلَّ ءٍش َ  را اربع ه مرات   هم ه الحم دب حیتس ب نی ا ،«بِحَمْ دِهِ یُس َ

 مرتب ه ،یک ون حیتسب دوم مرتبه منفصل، حیتسب یاول مرتبه یکل طوربه حاال. ردیگیم

 ،اهلل بس م  ،ی تال ب ا شعورٍ نع تسبیح مچِار مرتبه  ،یبًتال رٍشعو نع حیتسب سوم

يْ مِ نْ إِنْ وَ». اس   یورط نیا فع ًً. ردی گیم را همه بِّحُ إاِلَّ ءٍش َ  ال لكِ نْ وَ بِحَمْ دِهِ یُس َ

 ب ه خط اب ؟اس   ءیش  ک ل به خطاب ایآ ؟س یک به خطاب «تَْفقَُِونَ ال» ،«تَْفقَُِونَ

 ب ه خط اب «تَْفقَُِ ونَ ال» ابخط  ای آ س  ؟یک به خطاب اهلل کتاب ؟شودیم جمادات

 ص غار و اس  ؟ هاانسان از نیمجان و اس ؟ واناتیح و اس  نباتات و اس  جمادات

 به مربوط که یبالحمد حیتسب بُعد پس. اس  نیمالف به خطاب ،نه اس ؟ هاانسان از

 گ رید بُع د  یتال بدون تسبیح بالحمد که گرید ابعاد و. اس  بُعد کی اس ، نیمالف

 . اس 

 م ن و» ین یزم و یآس مان نیمالف  ک ل ن،یمالف  ک ل یعن ی ،«تَْفقَُِ ونَ ال لكِنْ وَ»

 ال» .«تَْفقَُِ ونَ ال» ش ماهم ه  «نیجمع أ رهمی بغ الن ا  و ةالمًئا و ةالجن من نِمایب

 کی  چ ون. اس   «تعلم ون ال» از ری غ «تَْفقَُِ ونَ ال» اوالً را؟ خودتان حیتسب« تَْفقَُِونَ

 مقدم ه ب ا ای  بدان د مقدم ه ب دون ک ه اس  نیا از اعم دانس ، «مَلِعَ» ندیگویم وق 

  ی ترت لهیوس  ب ه ک ه داد، را یاهمعلوم  ام ور  یترت یعنی ه؟چ یعنی «فَقِهَ» اما. بداند

 نفق ه م،یکنیم  حیتس ب می دار ش ما و بن ده. بفِم د را مجِ و  ام ر کی  معلومه امور

 یب را اس  ، معل وم گاه بیح بالحمدتس چون. خواهدینم نفقه نعلم، نعلم؟ ای حنایتسب

 توان دیم س  ،ین معل وم گ اه و دارند یعیتشر شعور و دارند  یتال حال  که یکسان

 چ ه هر تسبیح بالحمد دانستن ؟اس  نیا از ریغ. شود معلوم شودینم گاه. شود معلوم

. اس   یمأمور آن که دوم و او  بُعد در البته باشد، چه هر تسبیح بالحمد نیا باشد،

 تس بیح بالحم د مال  ای ؛س ین خارج حا  سه از موجودات بالحمد حیتسب دانستن

 توجه م،یبنگر م،یکن نگاه دیبا 1«اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ فِي ذا ما اْنظُرُوا قُلِ». بداند دیبا را

 ه م ک ردن نگ اه اوق ات گ اه. میبفِم  اس   منفص ل ک هرا  الحم دب حیتس ب ت ا. میکن
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 ،معلومه امور  یترت و کردن تفقه رسد چه تا. خواهدینم هم دنکر توجه. خواهدینم

 م،یکنیم  عب ادت ک ه شما و بنده. ندارد معنا «تَْفقَُِونَ ال» نجایا. خواهدینم را هانیا

 تس بیح بالحم د دی خوانیم نم از ه م ش ما دارم، تس بیح بالحم د ،خوانمیم نماز من

 گرید. دیفِمیم را گرانید و خودتان رایب شما را، گرانید و را خودم برای من. دیدار

 . خواهدینم «تَْفقَُِونَ»

 ک ه می دار تس بیح بالحم د یب را از دی ق چن د م ا ؟اس   کجا در «تَْفقَُِونَ ال» نیا

يْ مِ نْ إِنْ وَ» یا ی. کن دیم جادیا تخصص بِّحُ إاِلَّ ءٍش َ تس بیح  یزی چ ه ر «بِحَمْ دِهِ یُس َ

 «تَْفقَُِ ونَ ال» و «تَْفقَُِ ونَ ال» یعن ی او ، ع دبُ نی ا «ُِ ونَتَْفقَ ال لكِ نْ وَ». اس  بالحمد

تس بیح  ت و ک ه اس  نیا نه گر،ید گروه «بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إاِلَّ ءٍشَيْ مِنْ إِنْ» هستند یگروه

 ش عور نع  یاری اخت تس بیح بالحم د نب ات ، یعنی چ ه؟ یفِمینم و یکنیم بالحمد

 و کن  دیم را ک  ار نی  ا نب  ات. س   ین نی  ا فِم  د،ینم مورچ  ه. فِم  دینم و کن  دیم

 گ رانید ب ه گ رانید از بلا ه س  ،ین خ ود ب ه خ ود از. س ین نیا صحب . فِمدینم

 :او . گرفتن د ق رار ه م مقابل در هیآ نیا برحس  که هستند دسته دو نجایا در. اس 

 ،یادب ریتعب ،یلغو ریتعب س برح عالم موجودات تمام ،«بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إاِلَّ ءٍشَيْ مِنْ إِنْ»

 «لكِ نْ وَ» ؟دی بگو خواه دیم هچ  «لكِنْ وَ»؛ این «لكِنْ وَ». دارند تسبیح بالحمد هانیا

 اص ًً را تس بیح بالحم د دارن د، تس بیح بالحم د ک ه موجودات نیا ای ؛دارد بُعد چند

. س ین تسبیح بالحمد نیا. اس  غلط ناهیا. گرانید از نه و خودشان از نه فِمندینم

 ک ه خود ،کندیم اریاخت و شعور یرو از تسبیح بالحمد که سنگ ای درخ  ای مورچه

 «ءٍشَيْ مِنْ إِنْ»از  ریغ ،«تَْفقَُِونَ ال لكِنْ وَ» :ًایثان اوالً، نیا. نفِمند گرانید اگر فِمدیم

. گرف   ق رار ننش ایب تقابل هانیا. اس  «تَْفقَُِونَ ال» از ریغهم  «ءٍشَيْ مِنْ إِنْ» و اس 

 را ه  اآن حیتس  ب مالف  ان ش  ما یول   دارن  د، تس  بیح بالحم  د ع  الم موج  ودات تم  ام

 تس  بیح بالحم  د مالف  ان م  ا. ش  ودیم برط  رف نج  ایا در اش  ااالت تم  ام. دی  فِمینم

. خوان دینم ه م« فَقِ هَ» و میفِمیم  را خودم ان مانن د گرانید. میفِمیم را مانخود

 اس  ، ک ار در نج ایا در تقاب ل چ ون... و اس   «عَمِس َ » اس  ، «رَبص َ أ» اس  ، «مَلِعَ»

بِّحُ» ؛اس   ع ام او . ش ودیم ترخ ا  خ ا  و ش ودیم خ ا  عام، نیبنابرا  لَ هُ تُس َ

 چ ه نبات ات، چه جمادات، چه ندارد،استثناء  ،«فیِِنَّ مَنْ وَ اْلأَرْضُ وَ السَّبْعُ السَّماواتُ

يْ مِ نْ إِنْوَ » :دوم مرحل ه دبع  .ری غ و ج ن مًئاهها، انسان ها،وانیح بِّحُ إاِلَّ ءٍش َ  یُس َ

 تس بیح بالحم د نا هیا مگ ر مین دار یموج ود چیه . اس   محفوظ عموم باز «بِحَمْدِهِ

 وَ» از نیم امن ک ل ارواح و مامن روح و کافر روح ولان .مثًً کافر روح یحت کندیم
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 ال لكِ نْ وَ» از یعن ی. اس   تخص ص بلا ه ،س  یناس تثناء . ش د خواهداستثناء « لكِنْ

 ک ه ین یمالف ن،یمالف  ک ل ب ه س  ؟یک ب ه خط اب «تَْفقَُِونَ ال» ،«تَسْبیحَُِمْ تَْفقَُِونَ

 ک ه را، ری غ ؟را یکس ان چه تسبیح «تَْفقَُِونَ ال» باشند، کافر که ینیمالف. باشند مامن

 حاتیتس ب و یف یتال حاتیتس ب در اس  نیمالف ریغ و نیمالف از اعم «ءٍشَيْ مِنْ إِنْ»

بیحَُِمْ تَْفقَُِ ونَ ال لكِ نْ وَ» نی ا ولان نه؟ ای اس  اعم ،یفیتال ریغ  کن د؟یم چ ه «تَس ْ

 مالف ان یا. هس تند یفیتال خطاب مورد که را یگروه «ءٍشَيْ مِنْ إِنْ» از کندیم جدا

 ال» نا  هیا ن ه ،را ِ اآن حیتس ب دی فِمینم ش  ماها د،یهس ت یف یتال خط اب م ورد ک ه

 . س ین نیا مطل  ،«نفسِمأ حیتسب و حِمیتسب تفقِون

 یحیتس ب آن ب ه نس ب  موجودات کل مقابل در مالفان ما. دارد بُعد چِار نجایا

 یرو تس بیح بالحم د ک ه اس   بح ث م ورد سوم بُعد در حیتسب. اس  بحث مورد که

 ک ل یا ی ؛دارد دسته دو نیا در بُعد چِار نیا. اس   یتال دونمن  اریاخت و شعور

 م ا ایآ نه، جسم بُعد در ،دارد ادراک که روح بُعد در مالفان. مالفان دوم ت،موجودا

 مامن چه طرف، نیا نیمالف ارواح یای. نه دارد؟ تسبیح بالحمد جسممان میفِمیم

 ب ه مال   ری غ ک ه جِ ان موج ودات ک ل و نیمالف  اجس اد یای. کافر چه و باشند

 مالف ان -1 ؛اس   بُع د چِ ار ادر اینج  .مقاب ل طرف در هم آن، هستند شر   یتال

 ینف «تَْفقَُِونَ ال لكِنْ وَ» ،«تَْفقَُِونَ ال لكِنْ وَ» را. مالفان ریغ تسبیح بالحمد فِمندیم

 حیتص ر را مطل   نیهم  هی آ را، هاآن تسبیح بالحمد فِمندینم مالفان -2. کندیم

تس بیح  د،هس تن تس بیح بالحم د یدارا ک ه موج ودات آن -3. فِمن دینم که کندیم

 س تند،ین مال  که گرید موجودات -4 .اس  ساک  هیآ. فِمندیم را مالفان بالحمد

 . س ین تسبیح بالحمد نفِمند اگر. اس  معلوم ،را خودها تسبیح بالحمد فِمندیم

 م مم  عنوانب ه و کن د،یم ینف   یش ر قرآن که را آن بُعد چِار نیا در نیبنابرا

 چِارش نبه روز چ ون. میکنیم بحث دارد احزاب رکهمبا سوره درهم  نمونه که اس 

 وارد یاخًق  مباح ث در یمق دار کی  برس د، نج ایا ب ه مطل   خواس   خدا اس ،

 مالفان شما مالفان، شما د،یدانینم که شما ،«تَْفقَُِونَ ال لكِنْ وَ» که اس  نیا. میشو

 دی با ،بل ه. را گرانید و خود شخص حاتیتسب ،را انهایتخود حاتیتسب دیدانیم ولو

 ولا ن. دیبدان شودمی و دیدانیم آنچه هب مال . دیستین مال  که دیندان اگر. دیبدان

 ش ماها یکل  قاع ده عنوانب ه ،ری غ و مًئا ه ش ما انس، شما جن، شما مالفان، شما

 نی ا دی فِمینم ش ما «ِ واتفقّ نأ دون م ن» ،«اهلل م ن یوح  دون من» الحا  ةعیبطب

 و اری اخت ب ا ولا ن ، ی تال ریغ بُعد در تسبیح بالحمد واناتیح و نباتات و جمادات
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 ف رق م امن، ک افر، ؟اس   وارد کجا به اشاا  نیبنابرا. دیفِمینم واقعًا. دارند شعور

 رس د چ ه ت ا. ن ه را؟ موج ودات کل حیتسب داندیم مامن مگر مامن، و کافر. کندینم

 یه اجواب و رس دینم میدش  وارد م ا روزی د م ا ک ه ییجاها آن به بحث پس کافر،

 مطل  را  نی ا هی آ خ ود از ناهیا یبرا س ،ین یگفتن اصًً میگرفت نظر در که یگرید

بیحَُِمْ تَْفقَُِ ونَ ال لكِنْ وَ» که میآوریم دس  به کامًً  یکس  چ ه ب ه «مهُ » نی ا «تَس ْ

 هبلا  نفرم ود، اهمی إ و حامیتس ب نفرمود، که حامیتسب نه، ؟نیمخاطب به ؟گرددیبرم

 ه اآن. دیهست ییشما کی و هستند ییهاآن کی پس د،یفِمینم را هاآن حیتسب شما

 ارواح و نیمالف  اجساد. ردیگیم را اجساد البته. ردیگینم را نیمالف ارواح نجایا در

 هم ه ،هاینیزم و هایآسمان و جمادات و نباتات و واناتیح از نیمالف ریغ اجساد و

 اس  بحث مورد که اس  یآن از ریغ اس ، مخاط  نجایا رد که آن ولان ،ردیگیم را

 .«تَسْبیحَُِمْ تَْفقَُِونَ ال» ای «تَسْبیحَُِمْ تَْفقَُِونَ» شما که

 «.فیِِنَّ مَنْ وَ» که آن یقبل جملهراجع به  دیآیم  یپ ساا  نیا باز هم -

  چرا؟. کرداستثناء  «تَْفقَُِونَ ال»استثناء شد،  -

 ]ساا [ -

 هم  ه. اس    معل  وم کنن  د،یم حیتس  ب موج  ودات تم  امث دیگ  ری اس   . آن بح   -

 قب و  ،همه ،روح و جسم و ریغ و نبات و وانیح و ملک و جن و انسان از موجودات

 .تخصص بعد یول. اس 

 ]ساا [ -

 اس  ، مال   ک ه اس  « ف یِِنَّ مَنْ» کی «فیِِنَّ مَنْ» نیا ولان بله، «فیِِنَّ مَنْ» -

. ش ودیم ص دق ه م وان اتیح از مال  ریغ به من چون. مال  ریغ« فیِِنَّ مَنْ» کی

 مِنْ إِنْ» مشمو  و اس  «السَّماواتُ لَهُ تُسَبِّحُ» مشمو  مال  ریغ و مال  «فیِِنَّ مَنْ»

 مِ نْ إِنْ» چ را؟. کن دیم ج ادیا تخصص «لكِنْ وَ» ولان هس ، «بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إاِلَّ ءٍشَيْ

 ال لكِ نْ وَ» ام ا. دارن د تس بیح بالحم د ع الم موج ودات تم ام «بِحَمْدِهِ حُیُسَبِّ إاِلَّ ءٍشَيْ

 ابع اد در دارن د تس بیح بالحم د عالم موجودات همه ناهیا از مراد :دیگویم «تَْفقَُِونَ

تس بیح  ش ما نا هیا ن ه ،نیمالف . کن دیماستثناء  را نیمالف «تَْفقَُِونَ ال» نجایا اربعه،

 یبعض  در؛ چنانا ه دارد ام   بعضًا هم شما ارواح دارد، شما یاهبدن د،یندار بالحمد

 «تَْفقَُِ  ونَ ال» ولا ن. دارد باش  ند نیمالف  از یل یقل ک  ه ه م ش  ما ارواح ،اس   اتی آ

 از یمربع  نج ایا در. اس   نیمالف  ک ل ب ه خط اب« تَْفقَُِ ونَ ال» س  ؟یک به خطاب

 ک ل اس   درس   نج ایا در. نیمالف  وان ات،یح نباتات، جمادات،هس ؛  موجودات
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 تس بیح بالحم د ولا ن ،دارند تسبیح بالحمد نیمالف و واناتیح و نباتات و جمادات

 .اس  عام تسبیح بالحمد. عام تسبیح بالحمد اس ، خا  «تَْفقَُِونَ ال». دارند

 ؟هستند العقو ذوی ریغ «فیِِنَّ مَنْ وَ»که  میفِمیم «تَْفقَُِونَ ال» از یعنی -

 ،دی بده ج واب ش ما را س اا  نیا. دینارد توجه شما هستند، و العقذویخیر،  -

 .اس  روشن یلیخ

 .دارد حیتسب کفار روح دیگفت روزید شما -

 ح رف تتم ه ک ه «ش عری ال» جنب ه کی  و «ش عری» جنبه کی. دارد جنبه دو روح -

. «شعری ال» جنبه کی و «شعری» جنبه کی؛ اس  جنبه دو یدارا کافر روح. اس  روزید

 ک ه نان د توجه آن به ولو ،«شعری» جنبه در یول. ندارد حیتسب نیا «شعری ال» بهجن در

 . دارد را حیتسب نیا ،باشد فطرت جِ 

 ]ساا [ -

 ؟ه کسیچ «تَْفقَُِونَ ال لكِنْ وَ». رسدینم آنجا به حرف. رسدینم آنجا به مطل  -

 ش ما فِم د؟یمن را خ ودش حیتس ب مال   یعن ی «تَْفقَُِ ونَ ال» ک ه . مالفیننیمالف

 ش ما ؟ین یبینم بینی یعن ی خ ودت را ه مشما نمی کردند، نیچن هایفًن ،ینیبینم

 مفق وه س  ،ین همفقّ  ه اآن حیتس ب ک ه هس تند یکس انآن  از ریغ شما نیا ،ینیبینم

 کمالت ان هاانس ان ش ما ام ا. س  ه جِان موجودات کل به نسب  حیتسب نیا. س ین

نِ ف ي اْلإِْنسانَ خَلَْقنَا لَقَدْ» که... و ادتریز تمقدما شتر،یب عقلتان شتر،یب  1«تَْق ویمٍ أَحْس َ

 موج ودات ک ل از ش ما کم ا  نا هیا با. دیهست دور موجودات کل از بُعد دو در شما

 بدن یحت ندارند، حیتسب ترک و کنندیم حیتسب همه هاآن ناهیا بُعد کی. اس  شتریب

 ای  دارد، حیتس ب ای  ک افر روح و مس لمان وحر ام ا. دارد حیتس ب کافر بدن یحت کافر،

 اس   س رزن  و تندی د ق  یحق در نی ا. اس  کم حشانیتسب اکثرًا و دارد کم حیتسب

 . مالفان ارواح به نسب 

 ن ه ،«ف یِِنَّ مَ نْ» اجس اد ن ه اس   مالفان ارواح به خطاب «تَْفقَُِونَ ال» نجایا در

 اجس اد و یجماد ارواح نه نباتات، داجسا و ینبات ارواح نه وانات،یح اجساد و ارواح

 چن د ش ما نا هیا مث ل .اس   نی ا ب ه خط اب بلاه. س ین هاآن به خطاب. جمادات

 ،هستند نیچن انیدانشجو نیا ،نیا و نیا و نیا دییگویم. دیکنیم احضار را دانشجو

 از گرچ ه. س  ین ت و داخل هم هاآن و س ،ین هانیا داخل تو،. یندار توجه تو ولان

                                                           

 .4. تین، آیه 1
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 ه اآن جزء شما معلوم اس  ،نه شماها ،هستند نیچن قم انیدانشجو تمام مییبگو او 

 لف  ِ در هس تند، نیچن  ح وزه طًب همه هستند، نیچن قم انیدانشجو همه. دیستین

. دیهست همه مقابل شما یعنی د،یستین نیچن شما لان ولان،. شد شامل را همه همه،

 نج ایا در. دیهس ت خ ارج صددرصد از تخصصًا شما. س ین صددرصد گرید همه پس

 موج ودات هم ه ،بل ه. ش د ج دا بح ث ،«لكِ نْ وَ بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إاِلَّ ءٍشَيْ مِنْ إِنْ وَ» هم

 . ندارد اتجاهًا ولو مادتًا، کافر روح یحت. دارند تسبیح بالحمد

 مِ نْ إِنْ» نج ایا در. اس  روزید تتمه به مربوط که کنم عرض را ناته کی نجایا در

 اس  ؟ ک داماس  ،  «اختلقن اه نح ن» ای اس  «اهلل هخلق ءیش من نإ» س ؟یچ «ءٍشَيْ

 ک ه ه مرا  آنچ ه ،نه ای ؟سبحی ،اهلل خلق ماب اس  کرده خلق خدا آنچه «ءٍشَيْ مِنْ إِنْ»

 را فا  ر م،یپوش  اند را فط  رت م،یک  رد یعوض   م  ا ک  ه یک  ار آن م،یک  رد یعوض   م  ا

 را خ ودش ک ار خ دا ن ه، ؟اس   خ دا ک ار ه م نی ا اس ، حق اناار روح، م،یپوشاند

 ،میباش  روزی د یه اجواب ب ه محت اج اگر یحت. اس  روزید حرف تتمه نیا. دیگویم

بِّحُ» فط رت نظ ر از کافر، روح مییگویم  ن دارد، توج ه خ ودش ب ه. اس   «بِحَمْ دِهِ یُس َ

 ءٌیش» ؟س ا خدا خلق هم کافر روح کفر ایآ ،کافر روح نیا ولان. دارند توجه گرانید

 ،کش   آدم یکس  اگ ر. اس   یاری اخت قصور ،«الاافر هاختلق ءیش» نه؟ ای «اهلل هخلق

 نا رده ام ر خ دا نیا به ،کش  را آدم نیا که نیا ولان اس ، داده خدا را زدن یروین

 آن دارد،ن وجود اضطرار تسییر و عنوانبه هم نیتاو اس ، نارده عیتشر ،با  را نیا

 منتِ ا. دارد اراده افع ا  ک ل در یافع ال دی توح نظر از اوندخد که اس  یگرید بحث

 .المختار ةیمش بعد اراده

 فارم ان و مین زن م ارا  امروز حرف و میبرس آنجا به اگر که روزید حرف تتمه پس

 فِ م درِ. فِم دینم خ ود دارد، تس بیح بالحم د فط رت  کافر شخص مییگویم. نرسد

تس بیح  ش رور نی ا ای آ ده د،یم انج ام افرک روح که یشرور. اس  گماشته را خودش

تس بیح  ض د ب ر. س ین تسبیح بالحمد شرور نیا مییگویم. او  بُعد در اس ؟ بالحمد

 تس بیح بالحم د فطرت بُعد کی در اس ، روح کی کافر روح اوالً ولان. اس  بالحمد

 در اس  ، روح کی  ک ه ک افر روح که اس  نیا یثان جواب ًا،یثان. اس  یکاف کندیم

 از تخل  بعد در ولان 1«عَلَیِْا النَّا َ فَطَرَ الَّتي اللَّهِ فِْطرَتَ» اس ، اهلل خلق یفطر عدبُ

 ءیش  خداون د. اس   ک افر کار س ؟یک کار بُعد نیا فطرت با کردن مخالف  و فطرت

                                                           

 .30. روم، آیه 1
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 انحراف ًا میک رد جع ل م ا ک ه را مختل ق ءیش  مختل ق، ءیش  ن ه ،دیگویم را مخلوق

بِّحُ» چون مخلوق، ءیش بلاه د،یگوینم مزجًا را مختلق با وقمخل ءیش. دیگوینم  تُس َ

 مَ نْ». اس   ک رده خل ق خ دا ک ه «اْلأَرْضُ وَ» اس ، کرده خلق خدا که «السَّماواتُ لَهُ

 میک رد اخ تًق م ا آنچه اما. اس  کرده خلق خداوند که «ِنیف من نِمأ بما» ،«فیِِنَّ

 ،«الظل م، الاف ر اهلل خل قی لم اهلل خلقه ءٍیش من نو إ» یعنی« ءٍشَيْ مِنْ إِنْ وَ» پس نه،

 و یروزی د مطل   ولا ن. رسدینم گرید آنجا به ؟چه زمانی «اهلل خلقی ءیش من نإ»

 تخصص نیا که شودیم رد یکل طوربه بشود، گفته ندارد لزوم که یگرید یهاجواب

بیحَُِ تَْفقَُِ ونَ ال لكِ نْ وَ» چون. اس  کار در یموضوع  اند؛هدس ت دو ک رد، ج دا «مْتَس ْ

 إِنْ وَ» ولان ،کل ،«فیِِنَّ مَنْ وَ اْلأَرْضُ وَ السَّبْعُ السَّماواتُ لَهُ تُسَبِّحُ» او  اس ، کل او 

ماواتُ لَ هُ تُسَبِّحُ» ؛گرید به طریق بلاه ؟شد هچ «ءٍشَيْ مِنْ بْعُ الس َّ  مَ نْ وَ اْل أَرْضُ وَ الس َّ

 ،ورزدیم  ف رک ارض و س ماوات در آنچ ه پ س. اس   «هللا خلق ءٌیش» بُعد در «فیِِنَّ

 و سماواتال من ءیش نیا ورزد،یم کفر که کفار ارواح نه، واناتیح البته کفار، ارواح

يْ مِ نْ إِنْ وَ» ًای ثان اوالً، نی ا. س  ین اس  اهلل مخلوق که ِنیف من و االرض ه م « ءٍش َ

 نا هیا عنوانب ه «ِنیف  م ن و االرض و سماواتال من ءیش من نإ و». اس  آن دنبا 

 . ورزدینم کفر نیا ،اس  خدا مخلوق

. کندیم جدادرس   «تَسْبیحَُِمْ تَْفقَُِونَ ال لكِنْ وَ» .«لكِنْ وَ بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إاِلَّ» :بعدًا

 یول. دارد جواب بشود وارد هم کافر اگر که دارند، کًً «بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ» که یائیاش آن

 ک ًً ؟چ ه هس تند اءیاش نیا دارند، «بالحمد سبحی» که یائیاش آن. شودینم وارد کافر

 حیتس ب چِ ارم. س  ین چِارم را دارند، حیتسب سومِ دوم، او ، بُعد که هستند یائیاش

 ه اآن دارن د،  ی تال یرو از تسبیح بالحمد که یکسان. اس   یتال یرو از الحمدب

 تَْفقَُِ ونَ ال لكِ نْ وَ». اس   ه انیا ب ه خط اب «ُِ ونَتَْفقَ ال لكِ نْ وَ» چون. هستند جدا

 یرو ه انیا و دارند رابع بُعد در تسبیح بالحمد که اس  یکسان به خطاب «تَسْبیحَُِمْ

 نی ا یدارا ک ه ش ماها :دی گویم ه انیا ب ه .کنن دیم تسبیح بالحمد  یتال و اریاخت

 1«اْلخ الِقینَ أَحْسَنُ اللَّهُ فَتَبارَكَ» ،«تَْقویمٍ حْسَنِأَ في اْلإِْنسانَ خَلَْقنَا لَقَدْ» د،یهست کما 

 جس م ک ه. اس   س رزن  مح ور نج ایا در انس ان روح .دیافتاد عق  هاآن از شماها

 ارواح نیترکامل انسان روح و موجودات اجسام کل انیم در اجسامترین ، کاملانسان

 آن مًئا ه البت ه مًئاه، ارواح یحت ارواح کل انیم در یشأن و یفعل وضع در اس 
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 بزنن د،  یفعل به را  یشأن نیا اگر هاانسان اما هستند، معصوم که اس  فعل شأنشان

 یحت . هستند باالتر هانیا مًئاه، تمام از که بزرگان و ءایانب و یعل و محمد شودیم

 نیکمت ر ک ه رس ال  از ع دب ک رد، یک وچا عص یان رس ال  از قبل که اهلل یصف آدم

 یج ا در که یجِات به اس ، باالتر عصم  نظر از مًئاه کل از دارد، رسال  مرحله

 . دیکن مًحظه دیبا انیآقا و شده بحث خودش

  یشر قرآن در یادیز اتیآ و .کندیم ممم  را انسان روح دارد خداوند نجایا در

عًا لَرَأَیْتَ هُ جَبَ لٍ عَلى اْلقُرْآنَ همَا أَْنزَْلنا لَوْ». میدار دِّعًا خاش ِ یَةِ مِ نْ مُتَص َ  یا 1«اللَّ هِ خَش ْ

 مِ نَ إِنَّ وَ» :بق ره مبارکه سوره اتیآ یبعض در. اس  ترنیسنگ سنگ از تو قل  انسان

 منشق هایبعض 2«اْلماءُ مِْنهُ فَیَْخرُجُ یَشَّقَّقُ لَما مِْنِا إِنَّ وَ اْلأَْنِارُ مِْنهُ یَتَفَجَّرُ لَما اْلحِجارَةِ

 آب و رودینم  ب رون ش ما یه اد  از معرف   آب چ را. شودیم رجخا آب شوند،یم

 که اس  نیسنگ چقدر شما ارواح یهاد  نیا ؟شودینم وارد شما یهاد  به معرف 

 توان دیم یمق دار کی  بخوان د، ما رر انس ان ک ه را هی آ نیا. اس  ترسخ  سنگ از

 «ل و» ،«جَبَ لٍ عَلى اْلقُرْآنَ همَا ناأَْنزَْل لَوْ». دیایب خودش به و بشود ترآدم و بشود متوجه

 خداون د ش دیم یعن ی. اس  حام  در استحاله س ،ین یذات استحاله «لو» آورد،یم

 قرار ایمالیه کوه در ما اندازه به را یافتیدر ی قابل و را یفار ما، اندازه به را یشعور

 لَرَأَیْتَ هُ جَبَ لٍ عَل ى اْلقُ رْآنَ ه مَا أَْنزَْلن ا لَ وْ» .اس  کوه طورنیهم یول ،البرز کوه بدهد،

رِبُِا اْلأَمْث ا ُ تِْل  َ وَ اللَّهِ خَْشیَةِ مِنْ مُتَصَدِّعًا خاشِعًا  مث ل م ا یب را خ دا .«لِلنَّ ا ِ نَض ْ

 ک ه یجس م نظ ر از اس   ن رم دل   ک ه ت و بدبخ  یا .کند فِمآهو را ما که زندیم

 دای پ تص د  ت و د  ش د چط ور .اس   ترنرم یجسم د  از که یروح نظر از و معلوم

 و ه ارحم  به یورزیم کفران و یورزیم کفر و شودیم ظلم  از پر بلاه کند،ینم

 . حق هیمیرح و هیرحمان یهانعم 

 س ا  53 در درخش ان یوالا نقط ه ک ه م ا بزرگوار اریبس استاد مرحوم اس  ادمی

( رض) یآبادش اه اهلل ی آ مرحوم ،بود ما یبرا اسًم یمعرفت حوزه در ورود در  یپ

 فرمودن دیم کردند،یم صحب  یوقت ینیخم یآقا و بودند هم ینیخم یآقا استاد که

 م ن اعل م» ش انیا ک ه بود نیا ینیخم یآقا ریتعب و ما بزرگ  یش ما، اعظم  یش نیا

 اص و  نظ ر از ه م و معرف   نظ ر از ه م. ب ود طورنیهم هم حقًا. اس  «االرض یف
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 اط ً  م ا ک ه آنجا تا بود «االرض یف من اعلم» فقاه  نظر زا هم و یاسًم معارف

 س ه ایهفت ه ک ه ج امع مسجد در اس  ادمی شانیا. بود درس  شانیا حرف ،میداشت

 ش انیا یس اعت کی . آنچنانی نه منبر. کردندیم صحب  و بردندیم  یتشر منبر ش 

 هی آ نی ا در را ههم  ش انیا  یفرما البته. بود هیآ نیا در سا  کی. کردندیم صحب 

 ین وران نیآغاز نقطه یعنی. بود نیا انیجر یابتدا میبگو خواهمیم یول. ندارم قبو 

 بر که یافاار نیا از ه،یحوزو خرافات نیا از داد نجات را من خداوند شد موج  که

 ه احوزه ب ه ما کش  عل  و بود، نیهم علوم، کل در اس  ادیز اریبس اهلل کتاب ضد

 جم ع حواسمان دیبا دارند، هانیا که ییهاحرف نیا بودم مراق  او  از و بود نیهم

 ش ناخ  از ب ود عب ارت درخش ان یاوال نقط ه ل ما و. آوردند کجا از را هانیا باشد،

 ط ور ب ه ک ه برس د ییج ا ب هش اءاهلل ان ک مکم بعد نبود، ادیز او  ولو ،یقرآن معرف 

 منتِ ا. س  ه ه م ح ق و دن دکریم بح ث هی آ نی ا در سا  کی شانیا. باشد طیمح

 .کنمیم عرض استثنائًا حاال. میندار قبو  که بود شاتیفرما از یبعض

 فَ أَبَیْنَ اْلجِب ا ِ وَ اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ عَلَى اْلأَمانَةَ عَرَْضنَا إِنَّا»: 72 هیآ احزاب سوره

 طورب ه امان   «جَُِ والً ظَلُوم ًا ك انَ نَّ هُإِ اْلإِْنس انُ حَمَلََِا وَ مِْنِا أَْشفَْقنَ وَ یَحْمِْلنَِا أَنْ

 و ج ن و هاانس ان ک ه باال بُعد در  یتال منتِا. اس   یتال امان  نجایا در مختصر

. جم ادات یحت  و نبات ات یحت  و وان اتیح ک ه ترنییپ ا بُع د در  ی تال ای مًئاه،

 ک ه یوجودم. دهیمرا توسعه می  یتال ؟ عرض کردمباشد داشته تواندیمکه   یتال

 آن ی ا با ن را ک ار نیا که باشد داشته  یتال تواندیم او اس ، اریاخت و اراده یدارا

 نی ا «اْلأَمانَ ةَ عَرَْضنَا إِنَّا» کرد؛ موجودات کل به متوجه را  یتال خداوند. نان را کار

 ک ه یدس تورات ب ه  ی تال نی ا ب ا ک رد؟ دی با چ ه  ی تال نیا با. اس  امان   یتال

 انج ام اث ر در ک ه ک رد ت رک دیبا ،کرده ینِ را آنچه و کرد عمل دیبا مودهفر خداوند

 اریبس  هاانس ان در نی ا بروز و باند دایپ تاامل حال  موجود  ،یتال امان  حیصح

 «یَحْمِْلنَِ ا أَنْ فَ أَبَیْنَ اْلجِب ا ِ وَ اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ عَلَى اْلأَمانَةَ عَرَْضنَا إِنَّا». اس  ادیز

 تبل ورًا آنچه و فرمودند بزرگوار استاد آنچه با مخلوط. اس   یتال امان  ،امان  نیا

 إِنَّا». میدیفِمهم  بِتر ظاهرًا و میبفِم میتوانست ما قرآن در خودمان کردن ذوب یرو

 ،«حْمِْلنَِ ایَ أَنْ فَ أَبَیْنَ» ب ود، نیهم  ،«اْلجِبا ِ وَ اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ عَلَى اْلأَمانَةَ عَرَْضنَا

 ،«یَحْمِْلنَِ ا أَنْ فَ أَبَیْنَ»: ن دیگویم. ناردن د هی آ ب ه توج ه گفتند، نثر گفتند، شعر اجنیا

. اس   ش عر واقع ًا نی ا ...م ن نام به فا  قرعه د،یکش نتوانس  امان  بار آسمان یعنی
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. اس   رًایقص ت ه اوق  یبعض  اس  قصورًا هاوق  یبعض 1«اْلغاوُونَ یَتَّبِعُُِمُ الشُّعَراءُ»

 معنی اس . این حرف بی

  ی تال امان   میگماش ت مع رض ب ه م ا که اس  نیا  یمعنا «یَحْمِْلنَِا أَنْ فَأَبَیْنَ»

 و جم ادات و جب ا  و ارض و سماوات در د،ینبا و دیبا انجام ۀماد با ،را دینبا و دیبا

 أَنْ فَ  أَبَیْنَ» ا  همًئ و ج  ن و هانانس  ا ؛ب  االتر و وان  اتیح ؛ب  االتر و نبات  ات ؛ب  االتر

 ینیتا و ارض اس ؟ یعیتشر ارض ای اس  ینیتاو ارض ارض، نیا: ساا  .«یَحْمِْلنَِا

 دارد اما ان ینیتا و ارض در ای آ. س ین هانیا و نبات و سنگ یبرا که عیتشر اس ،

 ه ًاكَرْ أَوْ طَوْع ًا اْئتِی ا لِْل أَرْضِ وَ لَِ ا فَقا َ»شود تخل  کند. نمی کند؟ تخل  یموجود

 پ س. س  ین تخل   قاب ل ح ق ینیتاو اراده این قوله فعله اس . 2«طائِعینَ أَتَیْنا قالَتا

 حمل ناهیا از کردند ابا :فرمودند شانیا ًایثان. اوالً نیا ؟هچ یعنی «یَحْمِْلنَِا أَنْ فَأَبَیْنَ»

 ک ه دهن دیم م ن ب ه ک ه یزی چ کی  دو نو  حمل داریم؛ ما. س ین درس  نیا. کند

 ،ن ه مرتبه کی. اس  درس  حمل نیا ،ندهم پس و دارم نگه دیبا به من باشد،متعلق 

 ب دهم، پ س بع د بخوانم نماز رم،یبگ دوش به که دیدهیم امان  من به شما را ییعبا

 چ ه یبخ واه ش ما چ ه ب دهم، پ س بعد بخوانم نماز دیبایعنی . کرد دینبا ملرا  نیا

 نج ایا در نیالبح ر مجم ع را یوبخ  ح رف کی  «.خیانة األمانة حمل» پس. ینخواه

 انی ب. اس  یریتفس لغ  انیب نیا «.خانِا یعنی ةاالمان حمل» دیگویم. دارد استثنائًا

 میبگ و خ واهمینم. اس   گفته را نیا نجایا در و اس  داشته شانیا که یدقت با لغ 

 ن امع دو حم ل ک ه س ین ورطنیا« خانِا ةاالمان حمل». اس  نجایا ،اس  نطوریا کًً

 م ن خود به مربوط که اس  یبار ای گرفتن بار .گرفتن بار ؛دارد معنا کی حمل. دارد

 م ا  ،ن ه مرتب ه کی  م ن، ج ان م ن، م ا . دارم نگ ه دیبا بدهم، یکس به دینبا اس ،

 دی با و امتحان عنوانبه یمدت در اس ، داده من به اس ، یگرید به مربوط که یگرید

  ی تال امان   نی ا ،«ونِ اخی نأ نیبأف» یعنی «یَحْمِْلنَِا أَنْ فَأَبَیْنَ» نجایا در. برگردانم

 ناردند، استفاده سوء نباتات، وانات،یح یحت. ناردند استفاده سوء م،یداد هاآن به که

 كُ لٌّ» یحت و دارند، تسبیح بالحمد خود  یتال طبق هانیا و نباتات و واناتیح بلاه

 .کردند ابا هانیا. واناتیح ریسا و پرندگان به نسب  3«تَسْبیحَهُ وَ صًَتَهُ عَلِمَ قَدْ
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 ]ساا [ -

 حم ل یب را عرض ه چ ون .اس   ش ما  یفرما دییتأ . اینبود حمل یبرا عرضه -

 چ ه منتِ ا. بانن د دی با حم ل پ س کن د، حمل نًایتاو که داش  عرضه نیبنابرا، بود

 ک ه یمنظ ور طبق کنم، استفاده امان  نیااز  که یحمل کی ؛میدار حمل دو ؟یحمل

ای ن . دارم نگه و او منظور برخًف کنم استفاده امان  از ه،ن یای. دارد امان  دهنده

 کردند ابا. برنگردانند دارند، نگه را امان  نیا که کردند ابا یعنی ،«یَحْمِْلنَِا أَنْ فَأَبَیْنَ»

 ،ینان  خ راب  ول و ،امان   داش تن نگ ه چ ون. کنن د ان  یخ امان   نیا در ناهیا از

 امان   داش تن نگ ه پ س اس ، تران یخ یکن خراب  امان ، داشتن نگه. اس  ان یخ

 و دی  دار نگ  ه ای   وق  ت ، در دی  برنگردان و دی  نگِدار ه  م ؛اس    ان   یخ بُع  د دو در

 س  الم طورب  ه ه  انیا را  ی  تال امان    نج  ایا در. دی  کنیم ه  م خ  راب  د،ی  برنگردان

. میباش  داش ته دی با اهلل یال  رج و  م ا 1«راجِعُ ونَ إِلَیْهِ اإِنَّ وَ لِلَّهِ إِنَّا» چون برنگردانند،

 اس  ، خواسته خداوند آنچه حساب به دیبا ،دیفرمایم  یعنا ما به خداوند که آنچه

 اراده طبق را امان  نیا که اس  یامانت کی نیا س ،ین من برای. میکن مصرف را نیا

 . بدهند انجام را نیا دیبا عًایتشر نیالعالمرب

 م  ظع با عظم  . مشوب خوف یعنی اشفاق ،«مِْنِا أَْشفَْقنَ وَ یَحْمِْلنَِا أَنْ فَأَبَیْنَ»

فَْقنَ». بشود نطوریا 2«جَبَلٍ عَلى اْلقُرْآنَ همَا أَْنزَْلنا لَوْ» که شد موج  نیالعالمرب  ،«أَش ْ

 یرادا ک ه ع الم موج ودات تمام نیبنابرا. اس  امان  نیا ناهیا و نیالعالمرب ب یه

. کنن دینم تخل   ه انیا ،چ ه ه ر ی ا بتوانن د ادی ز بتوانند، کم هستند، شعور و اراده

 و انب ات  انی جر ب ودن ب ا نب ات وق چیه. کندینم ریس از تخل  دیخورش وق چیه

 دارن د، فِ م دارن د، اراده دارن د، ش عور هم ه. کن دینم تخل   رش دش انی جر بودن

 . کنندینم

 نیبِت ر. اس   موج ودات نیبِت ر و موجودات نیبدتر انسان .«انُاْلإِْنس حَمَلََِا وَ»

 بش ود ،کن د عمل اس ، خواسته خداوند کهگونه آن را امان  نیا اگر اس  موجودات

 لَقَ دْ» 3«لَاحْتَرَقَ ْ  أَْنمُلَ ةً دَنَ وْتُ لَ وْ». مان د هم لیجبرئ معراج لهیل در که ن،ییالنبخاتم

                                                           

 .156. بقره، آیه 1

 .21. حشر، آیه 2

 .179 ، ص1 ج، (شهرآشوب البن) طالبی أب آل مناقب. 3



15 

 

 1«سافِلینَ أَسْفَلَ رَدَدْناهُ ثُمَّ» ؛اس  موجودات نیتردب .«تَْقویمٍ سَنِأَحْ في اْلإِْنسانَ خَلَْقنَا

 جس م  و روح   ک ه انسان نیا هم یوانیح هر و گرگ و سگ و سوسک و کرم از

 داده هاانس ان ب ه خداون د ک ه یترق  م اده ب ه اس   مربوط نیا. اس  بدتر ،بود باالتر

 مق ام نی ا یق در ب ه تا بدهد و بدهد رتبلو هیربان ع یشر حس  بر را ماده نیا. اس 

 اهللرس و  ،یجس مان و یروحان عالم کل فرق بر را خود یجسمان یپا کهبرود  باالتر

 . گماش  معراج لهیل در(  )

. اس   م دح «اْلإِْنس انُ حَمَلََِ ا» نی ا: فرمودند یآبادشاه یآقا ،«اْلإِْنسانُ حَمَلََِا وَ»

 ك انَ إِنَّ هُ» وق   آن. اس   م دح. کند حمل نسانا اس ، داده خداوند آنچه دیبا چون

 حم ل ،اس   نف س ب ه ظل م معدن انسان چون را اینطور معنی کردند؛ «جَُِوالً ظَلُومًا

 دروغ نی ا. ک رد حمل پس ،خدا برابر در اس  خود به جِل معدن را، یالِ هیهد کرد

 مع دن انانس  واقع ًا ر،ی خ اس ؟ نفس به ظلم معدن انسان مگر. اس  عاس به اس ،

 نظ ر از مقام ات نیب االتر یدارا ک ه یانسان نیا. اس  جِل معدن واقعًا و اس ، ظلم

 کمت ر طانیش  دیش ا ،کندیم انسان که یظلم. اس  ظلم معدن اس ،  یشأن و  یفعل

 زورش ه  م طانیش   ک  ه میش  نویم و مینیبیم   ییه  اظلم ه  اوق  یبعض  . باش  د بل  د

 هم طانیش که میدهیم خدا به ییهانسب  هاوق  یبعض. باند ظلم نقدریا رسدینم

 خ دا ب ه طانیش  ک ه میدینشن و میدیند ما کجا چیه. اس  نداده خدا به را نسب  نیا

 طانیش . ن دارد آخر سوزاند،یم ةینِاال ریغ یال را گناهااران خداوند که بدهد نسب 

 نیمالف  ک ل از کنندیم هاانسان که ییکارها. باند را کار نیا س ین بلد هم خودش

 خ ود، ب ه ظل م ظل م، مع دن ،«ظَلُوم ًا كانَ إِنَّهُ». اس  باالتر یهست واسع عالم متخل 

 ؛شناس دیم را خ ود فق ط نیا «جَُِوالً». حق اهل به ظلم حق، به ظلم امان ، به ظلم

 از م،یباش  داش ته توج ه مرحل ه نی ا در م ا اگر و .نه را گرانید نه، را حق نه، را خدا

 .میبشو آب دیبا نیالعالمبر مامأ خجال 

 ]ساا [ -

 .اس  ان یخ ةاالمان حمل س ،ین ان یخ ،حمل -

 س ؟یچ امان  -

 اس  .بُع د  کی   یتال حاال. اس  داده جان من به خداوند مثًً اس ،  یتال -

متعلق  هانیا منفصل، یهانعم  داده، ما  داده، فار داده، عقل داده، روح داده، جان
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 چ را اس  ، خ دا ؟ متعل ق ب هم ن ن زد امان   و اس   خ دا ل ق ب همتع ای  اس  من به

 لكِنَّ هُ وَ». اس   م ن ب رای کنمیم  ا یخ ؟برگردانم کنمینم درس  چرا ؟گردانمیبرنم

 وَ». اس   امان   نی ا 2«فُرُط ًا أَمْ رُهُ كانَ وَ هَواهُ اتَّبَعَ وَ» 1«هَواهُ اتَّبَعَ وَ اْلأَرْضِ إِلَى أَْخلَدَ

 خداوند که یاموال نیا اس ، داده من به که یمال 3«فیهِ مُسْتَْخلَفینَ جَعَلَكُمْ مَّامِ أَْنفِقُوا

 ان  یخ امان  در چرا. اس  امان  ،میهست مستخل  ما نه ؟ماس  ما  دهد،یم ما به

 ن امو  در عق ل، ن امو  در. میکنیم  ان یخ خمسه سینوام امانات در ما ؟میکنیم

 خمس ه سین وام تم ام در .دهی عق ن امو  در م ا ، نامو  در عرض، نامو  در جان،

 نیا دادن با ما و. هستند هاانسان نیهم هستند جِوالً و ظلومًا که انتاارهایخ نیبدتر

 اتیعط نقدریا عالم، موجودات از یموجود چیه به خداوند که یمیعظ اریبس اتیعط

. میبش و آب  خجال  از دی با ج انیا ،میباش  داش ته انکفر و کفر ذلک مع اس ، نداده

 رحم   نق دریا م،یداد نعم  نقدریا شما به ما :دیفرمایم لیاسرائیبن هب خدا چناناه

 و نیمش  رک از یحت   اق  وام ک  ل از لیاس  رائیبن .دی  درآمد ب  دتر هم  ه از ش  ما ،می  داد

 انسان لیقب شما حا  .درآمدند بدتر -هستند موحدمثًً  هانیا ناهیا با- هم نیملحد

  ...تمام ما طرف آن زا که انسان نو  و

                                                           

 .176. اعراف، آیه 1

 .28. کهف، آیه 2

 .7. حدید، آیه 3


