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ِ َعلی اَعدائِِهم اَج ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَُة اّلَله ُ َعلی ُمَحمَّ ِحيِم َو َصلَّی اّلَله ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  َمعينبِْسِم اّلَله

ِ السميع العليم مَِن الشيطان الرجيِم. اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی  نَستعيُذ بِاّلَله

ــــُهمَّ الَْعِن الْعِةــابََة الَّتی جاهَ اَللَُهمَّ الَْعْن  د، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلَِک، اَللَـ د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ يَْن، اَوَّ ِِ الُْحســَ َد
 َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِِه، اَللَُهمَّ الَْعنُْهْم َجميعا  

حِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يِن ِإيَّاَک نَعْبُُد َو ِإيَّاَک نَْستَعيُن بِْسِم اّلَله حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ راَط ايِم الَْحْمُد ّلِلَه ْهِدنَا الةِّ
الِّينَ   الُْمْستَقيَم ِصراَط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ

سرنوشتشاءاّلَله انخداوند  ساعاِ  و به همٔه عزيزان حاضر در جمع و  مند کندساز بهرهاز برکاِ اين ايام و ليالی و اين 
 م کنيد.ختفرمود، عطا بفرمايد، صلواتی در راه عبوديت خودش، آنچه که بر بندگان مخلَص خودش عطا به همٔه عزيزان 

 

 است واحد قتیحق کی علم

و د علوم دعت در حقيقت واحد اســت و آنچه که يکعلم ؛ اين بود که علم يکی بيشــتر نيســت خالصــٔه بحج جلســٔه قب 
ها مراتب علم ن، اياستيک حقيقت واحد در واقع اين تعدد درجاِ طولی آن موضوعاِ مختلف در علوم وجود دارد، 

ست؛ ست، عرض هم يا اينها علم درنه اينکه علم  ا سهای مختلف ا ستند. دتق  خودر عرض هم با ماهيت م ه اينکشان ه
ــتند  ــی و جنی خواس ــياطين انس ــد هم قرار علم را ش ــقه بکنند و دو علم جدا از هم تا جايی که حتی در تقاب  هم و ض ش

هايی شد. که جلساِ قب  مختةری دربارٔه اين بحجخب اين کار خطرناک جنايتبار شياطين انسی و جنی است بگيرند، 
به صورِ علم، درحالی که  درست کردند را همان علم حقيقی را گرفتند و صورتی از آنآنها طوری وانمود کردند که 

 علم است. درون آن و ماهيت آن درواقع جه  است؛ ضد 

 

 باشد؟ خودش ضد و خودش حال نیع در واحد زیچ کممکن است ی چگونه
م کنيباشد؟ خب عرض مید در عين حال خودش و ضد خودش حيک چيز وا]ممکن است[ شايد سوال شود که چگونه 

ست اما که  صورِ علم ا ضد علم از حيج  ست و اين در زندگی ما از حيج باطن،  ست؛ جه  ا  و شودفراوان ديده میا
ـــت ا دل آدم را اين غذ معطر از کوچه عطرکنند، مانی دعوِ میيک بنده خدايی را به مهمثال  ؛ يک چيز محالی نيس

شادابمی شحال و  سالن می وقتی گيرد؛ خيلی خو گويد: فالنی اين خدايی داخ  گوشش میبندهيک ، شودداخ  اين 
ا اين تدر غذای شما يک ويروسی انداختند که خيلی خطرناک است.  ؛آوردند به اين مهمانیکه تو را  يک توطئه است
ـــنودمطلب را می ـــمزه و خيلی معطر بود گردد.، به خودی خود، عقب برمیش های دانه ؛خب صـــورِ غذا خيلی خوش

درون آن ضــد آن غذا هســت که به آن دعوِ اما آنها همه صــورِ بودند،  جاتش فالن جور.برنجش قدکشــيده، ادويه
ــود. اگر اينمی ــين ش بول ق  ! ميکروب يعنی چه؟ ويروس يعنی چه؟گويد: ولش کن بابابيايد، می آدم از بيابان صــحرانش
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ــايد بکند د وکننمی ــخر هم ش ــم اين را می خورد.خورد و فريب ظاهرش را میرود غذا را میمی ؛تمس  ؛گويند غروراس
فهمد که بر ضد آن داند و نمیدرحالی که در آن لحظه نمی ؛شود که موافق مي  اوستجلب و جذب آن ظاهر میيعنی 

شدهم ست واجه  شد، اين آدم مغروکند. کند، درحالی که همان را دنبال میکه از آن فرار میا ر که گرفتار چنين فريبی 
ازه باطن آن ت ؛چدپيشود و از شدِ درد به خود میتازه ميفهمد که ديگر گلو گرفته شد، نفس تنگ میبعد دو سه روز 

ــودظاهر برايش باز می ــود که يعنی چهاين غرور تازه در آنجا معلوم می ؛ش ــتی بود اگر ؟ش  خيلیو  اين آدمی که بهداش
 يک قطره نجسآن هم در سطح فهم خودش است؛ اگر به اين آقا بگويند که توی اين غذا فهميد، می حساس بود و زود

باالتر نرود، می ـــعورش از اين  ند، اگر ش نداخت با!ا با به آن ويروس زده گويد ول کن  بانی  يا که آن ب بود. همان حرفی 
ــت؛ غذا هم معطر گويد که ولش کن؛ اينمی ــاختند که نجس اس ــمزه اســتها را آخوندها س تواند . اين نمیو هم خوش

ال رود دنبيعنی او اآلن میاين غرور اسـت؛ او مغرور شـد.  ؛اين نجس اسـت و بفهمد که ديگر باطن اين غذا، غذا نيسـت
شقيک چيزی که ظاهرش با  ست ،همٔه مي  و ع ست يعنی چه؟ نمیدر عين حال ؛ به طرف او فهمد که باطن اين نجس ا

ــال می ــه روز فهميد، اين هم بعد از چندين س دهد، وقتی که عمدا  آن لحظه ای که جان میفهمد. خب اولی بعد از دو س
 پيچد. چه چيزی بر عليه خودش، از شدِ درد به خودش میفهمد که اين نجس را خورد، می

بازهای حقه ! خبکندکيف می است وخريده ی خيلی ارزانقيمت و ماشين مدل باال و با موتور خيلی سالم مثال يک کسی
گيرد و يکی مچش را می روز بعد دود؛ نند و چه باليی ســر مشــتری بياورنجا کجابهبازاری هم که بلدند چطور ســند را 

ماشــين بر حســب ظاهر همان ماشــين اســت، حاال پيدايش کردم. دو روز اســت که گم شــده گويد آقا اين ماشــين منمی
ا ب و با همان شرايط ،؛ با همان خواصهم از آن ش  نشد؛ يک نخی هم از آن برداشته نشد؛ همان استيک پيچی  ؛است

شد.  ؛سلب مالکيت شدديگر اما  ؛هاهمان زيبايی و  بگذريم که مشکالِ بعدیآن ماشين اينجا نيست، ضرب در صفر 
ن ماشي .شهربانیراژ گارود داخ  رود، میهمٔه آنها درست است؛ اما ديگر آن ماشين درياکنار نمیمجازاتش چه باشد. 

ست. اين را فراو ضد آن ا ست؛ در عين حال  صورِ همان ا ست؛  ستهمان ا صورِ علم ا اما  ؛ان ما در زندگی داريم. 
ــتی در حد او چطور باطن درواقع ضــد علم اســت و جه  اســت؛ منتهی اين را يک بيا بانی چطور ببيند؟ يک آدم بهداش

ـــديافته چه ببيندببيند؟ يک آدم  ـــت که خدا ؟رش نايی آياِ و های پايه و مبتوفيق دهد که از بحج وندکه اين بحثی اس
 شاءاّلَله استفاده بکنيم. رواياِ ان

ص  ست که حتی به زياد اعلم  ؛1«ی حصى أن ِمن أكثَر   الِعلم  »فرمايد: آله میوعليهاّلَله پيامبراکرم  شتر از آن ا ست و بي
تند، اينها در طول آن حقيقت هس اما همهٔ  مختلف، که اين تعداد از موضوعاِ يمنيست منکرپس اين تعداد شمارش بيايد. 
ستنه در عرض آن و  آياِخود از  ،های بعددر بحجشااّلَله گوييم؟ خب اين انبه آن علم میو کی ؟ . اما اينکه علم چي

 .رواياِ استفاده خواهيم کرد

 

                                                           
 ۳1ص ،۲ج ،الفوائد کنز؛ است شمار از بيش دانش -1
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 استكرده دایپ ىمختلف یهاصورت بشر خیتار درى كه بزرگ تیجنا
در دوران پهلوی  خب است.های مختلفی پيدا کردهصورِها زمان ه اتفاق افتاد، در تاريخ بشر برهۀاين جنايت بزرگ ک
ند، با يک نگاه پژوهشی مطالعه بفرماي گی و تاريخ شهيد مدرس رازنداّلَله عزيزان ءشاان ؛عرض کرديم يک جور بود که

بر مبنای آياِ و رواياِ ه روشــی و چه مدلی از آموزش را چ به کشــورمان خواســتمیخواهند ديد که آن مرد بزرگ 
ــد بهتر و باکيفيت تر از آن حتی اين علوم روز هم در آن بوده و همهٔ ترتيب بدهد که  ــانس يک. باش  وجور در زمان رنس

جور. سقيفه يکيان در جرجنايت خاص خودش را دارد.  ،خاينها در تاري .ديگر بود در زمان خلفای بنی عباس يک جور
تاريخ اين جنايت را  ما قرآن  قديمیخيلی زمانبه ا ـــيطان و ابليس ملعون ديگر هايی که از آن زمان ؛بردتر میهای  ش

ر تگذشــتهرواياِ اين، از آن هم  تاريخ اما در؛ جنايت شــروش شــد ايناز آنجا توزی خودش را بر آدم جاری کرد، کينه
 يم.کناز خود قرآن استفاده میشويم و فعال  که در قرآن نکاتی به آن اشاره دارد که ما ديگر به آن وارد نمیاست؛ 

 

 ابلیس در شقه كردن علم  نقش
سال خب آن اين است که ابليس ملعون  ست، در عالم ملکوِ زندگی کردههزاران  سالم عليهموال  حاال کها رمايد فمیال

سال سالسالاز معلوم نيست  هزار است،که ظاهرا  شش که اين هزاران  ست يا از   های عالم ملکوتی استهای اين دنيا ا
ـــد، می ـــود ميليونکه اگر اين باش ـــال. خب ش ـــرار علمیآنجا باالخره  اوها س ـــت آورده[،  اس در آنجا زنگی ]را به دس

ستکرده شوریِ امدير ک  اطالع بفرماييدن مالحظه شما اآل ؛ا شودپناهنده  يک ک شمن ب شور د ب چه خ ؛به يک ک
 همهٔ  به راحتی دبتوانو  باشدای العادهش باشد و امکاناِ فوقوباهفتد؟ در کشور دشمن اينطور نبود که خيلی ااتفاقی می
سرار شور و اطالعاِ ا ست بياوردبه را اين ک ستده اين فرد خب خير!ن ؛د ست  ، بي شکيالِ ا ست که در ت بر  وسال ا

و علوم در اختيار  آن علم دارد. بعد از پناهنده شدن به کشور دشمن، اين اطالعاِتمام اسرار و رموز  اطالعاِ کشور و
را  فالن يهٔ فالن قضيه و روحفالن و ثبت فالن و  همٔه اسرار ريز تا پرونده شمارهٔ  افتخار نيست که برای دشمن اين اوست؛ 

ه ديکه او اين علوم را از اينجا دزدداند؛ اين خيانتی است مال آن دشمن نيست که اين اطالعاِ را میاين افتخار داند. می
ستفاده میو با خودش برده ش شقه شدن علم از اينجا شروکند، مال او است؛ اين يک خيانتی است که است و اآلن سوءا

ــودیم ــت،. ش ــتند.  علومی که در عالم ملکوِ اس وزانه اآلن تی که ابليس آورد و کينهتاما آن حقيقاينها حقيقت علم هس
 چيز ديگری است.کنند، اين ها مید از ان سوءاستفادهندار

 

 كنند؟های فاسد غربى چطور به پیشرفت های علمى دست پیدا مىانسان

ــوال پيش  ــود که ما در غرب بيايد که آخر چطور میپس بنابراين اگر اين س ه خدا بينيم که اصــال  معتقد بهايی میآدمش
يک زن و  جنبيه مث با زن ا ؛شناسديه آدم الابالی که اصال  محرم و نامحرم نمی هم هستند؛ بلکه ضد خدای جدی ند؛نيست

اين قيوداتی که شــما داريد را به هم  کند و همهٔ می نماز را مســخره ؛خوردای بســا شــراب می ؛کندشــوهر زندگی می
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دارد اســرار  گونهچه اختراعاتی! چه اکتشــافاتی! در تکنولوژی چ؟! ای هســتالعادهريزد، اما بيا ببين چه دانشــمند فوقمی
شکافی می پيچيدهٔ  سخ از ديدگاه آياِ و  .کندعلم را مو ستاروايپا شن ا ستعلم گوييم بله! می ؛ِ خيلی رو  ؛همان ا

اينها  همهٔ  ،آفريند، خاصيت علم و صورِ علمها میشگفتیو خيلی  آيدمیدر  از آناختراعاِ  ؛دکناسرار را کشف می
هايش، غذا با همٔه آن جذبه اين غذای معطر ؛است ظخودش محفو اينها جای همهٔ  و ماشين آخرين سيستم .درست است
ستيا آجر که نيست سنگقلوههست ديگر،  ست و آن بيابانی می دراما اينکه  ؛! همه درست ا  گويد ولشآن ويروس ا

فرمايد که آنها مال او میرواياِ  .شود برای اويک روزی کشف می؛ ضد غذا بود داخلشمد که نه! اين فهبعد میکن، 
 از مرکز علم اين علوم را دارد به او منتق اســت، که آمده و خائنی داين دز ؛نيســت. اين افتخار نيســت که او اينها را دارد

فت خيلی شگ ولی صورتش يک چيزتش اين است و حقيق باطن .ال آن دزد است و اين عين جه  استکند، اينها ممی
ست یانگيز فرق آنها  بتهال ؛بفهميم افت بين علم و جه  راظر بخش ازاّلَله اين ءشاکمک کند که ان وند تعالیاگر خدا .ا

ست، ولی انيک بخش طوالنی ستفاده می ما داريم از کهشااّلَله يک بخش از آن را ای ه سان يکقرآن ا  کنيم،  برای ان
 .شوددِر ديگری باز 

 از وحشـــت اين  افتد، انســـان واقعا  در جامعه و بشـــريت اتفاق میصـــورِ علم از اين جه  به نام علم و به جناياتی که 
و نيز يک فضـــای  ديگری از معنای علم درِ . يک اســـتکه چه اتفاقاتی افتاده پراندمیاز چشـــمش  را خوابها جناياِ

اّلَله اين رعاياِ را ءشـــاخواهيم که اناســـت و از خداوند کمک میکه خيلی دقيق  شـــودبرايش باز می جديد مطالعاتی
 هايش را خودش عطا کند. آن هدايت، کنيممیهايی که معنی

 ىجن و ىانس نیاطیش با هاانسان از اشرار نیب عجیب رابطه  

دهد. رابطٔه ها انتقال میبه اشرار از انسانها را ، همينش هم اين است کهآورد و يک خيانت بزرگ اين علوم راس پس ابلي
 خوانم. کنم فقط خود آياِ را بسعی می بندهبا شياطين انسی و جنی، يک رابطٔه عجيبی است که ها بين اشرار از انسان

ـــکر اولين کاری که اتفاق افتاد، اين ابليس ملعون چه  انددیمانش هم آموزش داد که در ادامٔه اين مرکز علم که يبر لش
شگفتیزيبايی ست. چه خبرهايی ها وها و  ستم  آناين ملعون به آنها ياد داد که من ديگر از  آنجا ا شما  ؛شدبريدهد ما و 

نه بروي ـــمع بکنيم، ديگم چگو ـــتراق س قت راه نمی آنبه  ما را رو اس ندمرکز حقي نده شـــديم رديگ ؛ده ها  ؛را ما اين ا
کردند و در آنجا شــروش به هايی را پيدا میگاهرفتند در اطراف ملکوِ جايشــود از آنها دل کند و میاند، نمیالعادهفوق

ـــد.آن علومی که از آن حقيقت علم دريافت می ؛دنددانجا همچنين ادامه میدند و از آکرکمين می  ۥَوَأنَّه  »فرمايد: می ش
ًقا مإ َرَه وه  َن ٱلإِجنِّ َفَزاد  ٍۢ مِّ َجال  وَن بِِر نِس یَع وذ  ِ َجاٌل مَِّن ٱْلإ نه عين کالم قرآن را عرض می ؛ 1«َكاَن ِر کنم، 

کردند؟ رجالی از اجنه؛ آنها چه کار می بهردند بپناه میها که رجالی از انسانيناه خوانم: البتاش را میهرجمت ..تفسيری و.
مإ َرَهًقا»آنها  وه  يک کســـی که می .کردندرا زيادی می هاآنوضـــعيت اين اين ســـرکشـــی و اين گمراهی و ، «َفَزاد 

ــت َم  َ ٱ نَالََمس   َوَأنَّا». بکندگير به يک لجن زاری  برود ،کنداز يک چاله ای نجاِ پيدا  خواس لِئَت َهانَ  َفَوَجد لس  َّ  م 

                                                           
  6؛ سوره جن، آيهافزودند آنان یتباه و انيطغ بر[ جن مردان] پس بردند، یم پناه جن از یمردان به انيآدم از یمردان نکهيا و -1
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س باً  اً َشِدید اً َحَر ه  ش  سمعی که آنها می ؛1«َو ستراق  ست؛البته تا نزول قرآن بودهکردند، اين ا ا هايی که تاين همه علم ا
ستفاده مینزول قرآن از آنجا دزديدند و  سوءا سر، در نزول قرآن، کنند، اين ديگکردند و میآوردند و از آن  ته درشان ب

َمآ َ » رود.همانش به کار میهايی که تا حاال به کار بردند، آن پسماندهشد.  َّا لََمسنَا ٱلسَّ سی کرديم رمان را برآسما  «َوَأن
ـــمع میفریکه وقتی م ـــتراق س لَِئت َحَرس  ا »، دزديديمو علوم را از حقيقت خودش می يمردکتيم و اس َفَوَجدنَ َها م 

با ه  ، هرقدر آمديمرفتيم و میراحت میهای قبلی نيست! است و انگار همان آسمانعوض شدهديديم فضا ، «َشِدیدا َوش 
ين علوم را همٔه ا داشــتند، اِ و انتقاالِاّلَله باهم ارتباطخواســتيم اين علوم را که مالئکةهر طور که میخواســتيم، که می
 ؛هبُش  نها را پر از نگهبانان شديد وآيافتيم ». عوض شده است مث  اينکه اين عالم، کرديممی يم و استراق سمعتگرفمی
ـــهاباين  ـــويم، محکم اين تيرهای هايی که وقتی میش زند و کنار می راما  کوبد ومینوری خاص خواهيم نزديک ش

مِ   ». «کندداغان می ِعَد لِلس  َّ َّا ك نَّا نَقع د  ِمنَها َمَق  َهاباً  ۥَفَمن یَس  تَِمِ  ٱنَٓن یَِجد لَه   َوَأن داً  ش  ِ ص  َ هايی ؛ ما جايگاه2«رَّ
اســت؛ همه عوض شــدهاما اآلن ها. های مالئکهاين اســرار و گفته برای شــنيدنرفتيم؛ مقاعدی داشــتيم آنجا؛ ؛ میداشــتيم

َهاباً  ۥَفَمن یَس  تَِمِ  ٱنَٓن یَِجد لَه  » داً  ش  ِ ص  َ ــی می«رَّ ــمع بکند، ، اآلن هرکس ــتراق س رهای تيخواهد برود در آنجا اس
قه کردن اين شها ديگر صريح قرآن است؛ تاريخ خب اين کوبد تا از بين ببرد.محکم میاست، تا نرسيده او را خطرناکی

  ]آموختند[. هابر انسان ،م و حقايق که آوردند و برای امثال دوستان خودشانوعل

یَ ِطین  »: در يک جای ديگر ميفرمايد شَّ ل  ٱل ِّئ ک م َعَلى  َمن تَنَزَّ نَب ل  َعَلى  ك لِّ َأفَّاك  َأثِیم  ، َهل أ  مَ   ،تَنَزَّ سَّ ی لق وَن ٱل
م كَ ِذب وَن  ه  های ار و اين علمشــوند؟ اين اســره چه کســانی نازل میم برای شــما بر اينکه شــياطين بهخبر بد ؛3«َوَأكثَر 
به  ل  َعَلى  »دهند؟ کنند و انتقال میبرند و تزريق میچه کســـانی میدزديده شـــده را  اك  َأثِیم  تَنَزَّ فَّ لِّ َأ لمٔه ، ک«ك 

ـــتند که ديگر مهارِ  آن «أفاک». مخربخيلی گنده و بزرگ و خيلی آن دروغ يعنی ، «إفک» ا پيدآدمهايی هس
 «اثیم» ويک چيز حق را باط  کنند و يک چيز باط  را حق بکنند.  هايی که چگونه بتوانندپردازیوغدر در کردند
ستند ست آن گناهانی  «مإث»؛ ه سان را از کار ه ست[ کال گناه ؛داردثواب باز میکه ان  که خود اين درواقع. ]اين طور ا

نسی و جنی، طين ايااين ش، هايی که يک همچون سنخيتی دارند بين هماين شياطين به چنين آدميک گناه ديگری است. 
مَ  » مَ  ». اينجا کنندبرند و القاء میها را میاين، «ی لق وَن ٱلسَّ اند و از يدهنکه ش چه را ست؛ آنابه معنای مسموش  «ٱلسَّ

 گويند. کنند و بر اينها میبرند و بر اينها تزريق میاينها را میاند، عالم ملکوِ گرفته

                                                           
 8سوره جن، آيه ؛شهابها و قوى نگهبانان از است شده پر ديديم گرفتيم تماس آسمان با ما و -1
 یشهاب کند، معس استراق بخواهد که هر اکنون یول م،ينشست یم يیها گاه نشست در[ فرشتگان سخنان و یملکوت یخبرها] دنيشن یبرا آسمان در ما نکهيا و -۲
 9؛ سوره جن، آيهابدي یم خود نيکم در را
ـــما آيا -۳ ـــياطين که دهم خبر را ش ـــی چه بر ش  و دارند می فرا گوش[ دزدانه] که، آيند می فرود گناهکارى دروغزن هر بر، آيند می فرود کس

 ۲۲۳و ۲۲۲، ۲۲1؛ سوره شعرا، آياِ دروغگويند بيشترشان
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ـــورٔه  یَ ِطیَن ٱِْلنِس َوٱلِجنِّ »فرمايد: می انعامدر يک جای ديگر از قرآن در س ّوا ش  َ لَِك َجَعلنَا لِک لِّ نَبِيٍّ َعد   َوكََذ 
وراً  َف ٱلَقوِل غ ر  خر  م ِإلَى  بَعض  ز  ه  حقيقت علم و  ها تاريخ شروش اين جنايت بزرگ که جدايیاين ؛1«ی وِحي بَعض 

همان روزی برند از جه  را و دشمنی با حق را درون آن به کار می و بافندمیکه با يک صورتی از اين  آن را شقه کردن
ــد، از همان روز ــياطين انســی و جنی که روی زمين نبی نازل ش ــمنی از ش  آنجا .فرمايد که ما قرار داديمخدا می ،هم دش

کنند؛ درواقع هر دو معنای القاء کردند، اينجا وحی میالقاء می ؛ آنجافرمايد يوحیاينجا می ؛فرمود يلقی [آئه قب در]
سيار مرموزانهفرمايند در القاء در وحی، اما میدارد.  ست. ب ست؛ يک القاء رمزی ا ست.  خيلی پيچيده ا شا ان اين القاءها

ورا» َف ٱلَقوِل غ ر  خر  م ِإلَى  بَعض  ز  ه  َف »، با آن شرايطدهند میآنها اينها را که به هم انتقال  ؛«بَعض  خر  يزهای چ، «ز 
شما بخواهيد  شت را  ست ديگر؛ يک چيز ز ضح ا ست. اين خيلی وا شانيد، يک آدمی کزينتی ا ه با يک چيز زينتی بپو

ــص ندارد، فورا  فريب می ــنددرا هم عرض کرديم؛ يعنی ظاهر را می «غرور»خورد. تخة ــت  و پس واقعاَ انتخابش درس
نها يک ايکند. نش ضد آن است و از آن فرار میاست؛ درحالی که دقيقا باطت و مطلب همانی است که انتخاب کردهاس

آَ  »اما ؛ «غروراً » ،، از القاء خيلی مرموزتر«یوحى»کنند به صـــورِ هايی را به هم منتق  میهمچون حرف َولَو ش  َ
وَن  َربَُّك َما َفَعل وه    م َوَما یَفتَر  اين اين يک حکمتی اســت که خداوند اين ســيســتم را در اين عالم قرار داد.  ؛2«َفَذره 

را  تا آن موقع اين همه علوم شياطين اينطور، البته در زمان محدود نزول قرآنو  ابليسنظام را به اين شک ، اجازه داد که 
 ، دشــمنان عالم حقيقت، دشــمنان دين وانمبرها را به کار ببرند از طريق شــياطين دشــمنان پياو امروز اين از آنجا بياورند

ست ااينها ر ستند انجام بدهند.نمیخواست، همچين کاری را ، اگر خدا می«َما َفَعل وه   »فاده کنند؛ ا ها ، اين«َفَذره م» توان
ر پس حق شکست خواهد خورد. نه اينطو اينطور شد، اآلن که قضيه که دازدنيحشت ناين مسئله تو را به و ؛را ولش کن

ن موضوش ؛ چون ايکنممستقلی است، بنده ورود نمینيست يک فضای امتحانی است که چون بحج امتحان يک بحج 
ست و از ة  ا م معنای آزمايش هرويم، شااّلَله در جای خودش با اين مبانی که از قرآن پيش می. انمانيمبحج بازمی مف

 شود.آنجا باز می

َن  »فرمايد: در يک آيه ديگر در سورٔه بقره می َلیَم  لِك س  یَ ِطین  َعَلى  م  َلیَم ن  َولَ ِکنَّ َوَما كَ  َوٱتَّبَع واإ َما تَتل واإ ٱلشَّ َفَر س 
واإ  یَ ِطیَن كََفر  شَّ ست:  ؛3«ٱل حرَ »شاهد مثالمان اين قسمت ا سِّ وَن ٱلنَّاَس ٱل ست؛ آيه  ؛4«ی َعلِّم  ادامه دارد و مفة  هم ا

سحر بحج می شتر گسترش پيدا می چون مورد بحثمان زياد نيست .کنددربارٔه  شاهد گذريم. کند بحثمان، ديگر میو بي
شـــياطين در عةـــر ســـليمان تالوِ ، اين يهود تبعيت کردند از آنچه که «َوٱتَّبَع واإ »مثال ما اين قســـمت از آيه اســـت: 

ـــت  ای بودهکه از عالم ملکوِ، علوم پاکيزهدادند اين علوم را به مردم اينها را ياد میکردند. می اينها آوردند با نجاس

                                                           
 11۲، آيه؛ سوره انعامکنند می القا يکديگر به آراسته گفتار فريب، براى که جن و انس ديونهادان از نهاديم دشمنی را پيغمبرى هر بدينگونه -1
 ؛ همانواگذار دروغشان با را نهايا پس کردند،ینم نيچن خواستیم تو پروردگار اگر و -۲
 به سحر بردن کار به با) مانيسل هرگز و خواندند،یم( یجادوگر و افسون به) مانيسل ملک در نياطيش( و وانيد) که را یسخنان کردند یرويپ و -۳

 10۲؛ سوره بقره، آيهشدند کافر نياطيش لکن و نگشت کافر( خدا
 ؛ همانآموختندیم مردم به سحر که -4
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ه با ]البتو اما در عين حال با آثار آن علم. يهود تةـورشـان اين بود که غيير دادند و شـد سـراسـر جه  خودشـان اينها را ت
مان که يک ســـلي .به شـــما رمزش را بگويمبياييد من  ...دنبال اين يتيم رفتيد و اين همهالقاءهای شـــياطين[ بابا شـــما چرا 

ــته، از اين علم العادهٔ همچون قدرِ فوق ــتفاده کردهجهانی داش ــنا ماين عل با ها. اگراين علم بود، بياييد دنبالها اس ها آش
 ؛همه در اختيار ما اســت؛ کنيمراهنماييتان میهايش هم که در دســت ما ابليس و اجنه اســت، ما خودمان يد و رمزوبشــ

 آفريد،ها را میو آن شگفتی رسيدالعاده میهای فوقبا آن، به قدرِشما برويد آن علومی که سليمان  .دهيمآموزش می
ــتها. برويد دنبال آن ــ ؛کندو قرآن رد می درحالی که اينطور نيس  اثر دارد خيلی که ظاهرشياطين اين علوم مربوط به ش

 و يســتکافر نســليمان  د،دادنهايی که میاين کار کفار اســت و اين نســبت ،عين نجس اســت و علم نيســتباطنش ولی 
س سوی آن م تسليمان نبی خدا ست، از  سوی خدا ست که آنها چند تکه از آن را دزديدهو علمش از  اند و اين رکزی ا

واإ »رکز ارتباط داشــت. او کافر نبود؛ با خود ممســتقيم کنند، او همه کار می یَ ِطیَن كََفر  شَّ ها را شــياطين علم، «َولَ ِکنَّ ٱل
ــتفاده می ــتند. آنها اين علم مقدس را نجس کردند در برابر اس ی؛ خدا و انبيا و راه انبيا و اين راه نورانکنند؛ آنها کافر هس

حرَ » وَن ٱلنَّاَس ٱلسِّ  هند اين شياطين جنی.دحر را ياد میس، برای مردم آن «ی َعلِّم 

َّه  »فرمايد: عراف میدر يک آئه ديگر، در ســـورٔه ا وَ  یَراك م ِإن یاطیَن َجَعلنَا ال ِإنّا ِمن َحیث  ال تََرونَه م َوَقبیل ه   ه  ش  َّ
ست؛ اين1«َأولِیاَ  لِلَّذیَن ال ی ؤِمنوَن  صريح آياِ قرآن ا ستمی را که  ؛ها ديگر  سي ما بخواهيم تاريخ اين جنايت را و 

ـــی کنيم عالمدر اين نظام  ـــری وجود دارد در رابطه با علم بررس ـــ  اين اين آياِ، بش  .کندها را باز میو رواياِ مفة
ستان را جمع کنيدمی شيطان فرمايد ای بنی آدم حوا وَ  یَراك م»؛ آن  شما را و قبيله او ه بينند، آنها ما را می«َوَقبیل ه   ه  م 
م»بيند؛ می ـــما آنها را نمی«ِمن َحیث  ال تََرونَه  اط خيلی حيبينيد؛ خب البد مالحظه فرموديد که مثال  ، از جايی که ش

 ؛استشه هم انکسار نور را اين وری آوردهو شياست در حياط ؛ دزد هم آمدهروشن است تاق هم خيلیاتاريک است و 
و  بينند که چه خبر استاند و درون اتاق را قشنگ میو وايستاده چرخندحاال ده تا دزد شمشير به دست هم در حياط می

ــما آنهاجايی آنها میاز بينند. ها هيچی نمیچارهخوابند؟ ولی اين بیکند؟ کی میکی چه کار می ــما را که ش را  بينند ش
ست: بينيد. نمی سمت آيه ا یاطیَن َأولِیاَ  لِلَّذیَن ال ی ؤِمنوَن  ِإنّا»بحج ما اين ق شَّ شيا«َجَعلنَا ال ست ، ما  سرپر طين را 

 ان نياوردند و ايمان ندارند.مقرار داديم برای کسانی که اي رمدي ؛قرار داديم

ــه قب  هم  ــهما خيلی جلس ــديم و به ت خير افتاد جلس ــرمنده عزيزان ش جور وکنم بحج جمعو بنده مث  اينکه هرچه می ش
 رسيم.ديگر نمی ؛ چونشااّلَله ، بقيه بماند برای جلسٔه بعد انخواندماين آيه را هم شود. حاال من نمی

 .الطاهرينآلهومحمدعلیاّلَله صلیو

 
 

                                                           
ینم مانيا که ميداد قرار یکســان یاياول را نياطيشــ ما( ديبدان اَما) د؛ينيبینم را آنها شــما که يیجا از ننديبیم را شــما همکارانش و او نکهيا چه -1
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