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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

د، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلَِک، اَللَـُهمَّ الَْعِن الْعِصابََة الَّتی جاهَ اَللَُهمَّ الَْعْن  د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ ِِ الُْحَسيَْن، اَوَّ َ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 الصِّ
الِّينَ   الُْمْستَقيَم ِصراَط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ

قدم بتثا در اين راه شاءاّلَله از معرفت خود در بندگی خالصانۀ خود موفَق وسالم به عزيزان و سروران. خداوند انبا عرض 
 بدارد.

 

 معناشناسی علم 

ک تعريف جامع و کاملی را ارائه دهد. برای ِ ندارد برای علم يخالصۀ بحث جلسۀ قبل اين شد که هيچ احدی جرا
َوََل يُِحيُطوَن » ،ای بر اين اسم وجود نداردذاتی خداست و احدی را برای او احاطهاينکه علم اسم خدا و بلکه اسم 

 2.«ِإَلا َمِن اْرتََضی ِمْن َرُسولٍ ، الُِم الَْغيِْب َفََل يُْظِهُر َعَلی َغيْبِِه َأَحًداع»: يا فرمود 1.«بَِشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإَلا بَِما َشاءَ 
و  ایعلم خدا ربط دارد و غير آن هرچه هست جهل است، بنابراين هرکسی و هر پديده حاال که علم آن است که به اسم

 هاو را به خدا توجکند، اين دانش وقتی علم خواهد بود که دانشی پيدا می یی و هر موضوعی، باالخره به هر شيهر امر
اين موضوع و اين شیء هرچه که  که اين پديده وتوجه دهد به معرفت و آگاهی به اين حقيقت ، دهد، به اسماء الهی

ای اين ارتباط قطع بشود اين عدم محض لحظه از حکومت اوست و وهست از اوست و به ارادۀ اوست و در تحت ربوبيَت 
ر دکما اينکه اين علم خواهد بود و غير اين عين جهل خواهد بود.  ،حساب باز کنيمروی آن ما است، چيزی نيست که 
ای از درجۀ زنده بودن که تراوشی از اسم حَی حضرِ ای را در هر درجهما زنده. همينطور استاسماء ديگر الهی هم 
کما اينکه هر موجودی را، هر  ،آن اسم قطع شد، اين عين مرده استای حتی تصَور کنيم که اين از حَق هست، اگر لحظه
 «وجود»گوييم که اين در شعاع اسم وجود میم به آندر هر بزرگی، تا وقتی  ،ایای، در هر ذَرهموجودی در هر درجه

 ،مَواجِ  عميقِ  کرانِ بي گوييم يک دريای وسيعِ ما می ای از اين اسم قطع بشود اين عين عدم است. مثال  است. اگر لحظه
چون  چرا؟، ممان بافتيخود يک چيزی بود که در ذهن بعد ،که با آن بازی کرديم باشدالفاظی يعنی چه؟ مگر  ! ايننيست

دۀ چی و شيسر به فلک ک کرديم، ديگر چه معنايی دارد؟ کوه عظيمِ  قطعاز وجود، از هست، از هستی ربط آن را قتی و
اسم  اينز ا ربط آن نکهيداشته باشد اما هم یالعاده باشد، هرچه صورِ چشم پرکنيعنی چه؟ هرچه فوق! اين نيست، یچ

ت، اين که تاريک اسشود، اين عين تاريکی است؛ نه ايناز اسم نور قطع اما  هرچه درخشنده باشد ...،رقطع است، اين ديگ
ين ناری که ا «يا رب   ارِ الن   صنا منَ خل  »کنيم که همان تاريکی است. در دعای جوشن کبير هم که ما مرتب تکرار می
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از  طۀ ماراب ما از اين است کهبريم و خوف ، اسمائی از خدا را نام میکنيمینيست که تکرار م ینار، اول دعا نام برديم از
 د.بحث شو بگذريم که در جای خودها اين بحث از قطع بشود نوعی در آتش هستيم. که هرکدام از اين اسماء

 

 و بازگشت به خدای فطری توجه اسَلم به علم انسان در تدبير نظام آفرينش

کنم هايی که بنده عرض میحرف ،هامعلوم باشد که اينشاءاّلَله توجه کنيم که ان اهد قرآنیشبيشتر روی فرمايد، قرآن می
ُ الاِذي » فرمايد:. میاستفاده کنيم ها راکه بايد برگرديم از قرآن اين هستندها حقايقی اين بلکه نيست و بافتنی نيست، اّلل ه

ُل اْْلَْمُر بَيْنَُهنا  َ َعَلی كُل  َشْيٍء َقِديٌر َوَأنا  َخَلَق َسبَْع َسَماَواٍت َوِمَن اْْلَْرِض ِمثَْلُهنا يَتَنَزا َ لِتَْعَلُموا َأنا اّلل ه  اّلل ه
ها را آفريد، آنگاه امر را در اّلَله اوست که هفت آسمان را خلق کرد و زمين هم مثل آن  1.«َقْد َأَحاَط بِكُل  َشْيٍء ِعْلًما

کند، جلوه در بين اين آسمان و زمين وجود پيدا می موجوداِ، هر حرکت، هر متحَرکی ها تنَزل داد. تمامبين همۀ اين
تفکَر  وانديشه  آن رویو کنيد، توَجه پيدا می وگاهی ها که آينغرض اين است که شما به ا !«لِتَْعَلُموا»کند، همه می
علم پيدا کنيد. لذا خداوند متعال اين دانش را به  برای اين است کهتماما   گيردمیها انجام اين که کنيد، به هر شکلمی

َ َعَلی كُل  َشْيٍء َقِديرٌ »که چی؟  !که علم يعنی همينکند امضاء میخدا فرمايد، معنای علم معرفی می البته ، «َأنا اّلل ه
َ َقْد َأَحاَط بِكُل  َشْيٍء ِعْلًما» ، است که بر هر چيزی قدير استاّلَله  ر چيزی بر ه علم او اّلَله است که حقَا   و «َوَأنا اّلل ه

 !ستايجاد شود، دانش ني «لِِعلم» اين است، هرچه تصَور بکنيممطالعه و تجربه و  ،پژوهش، احاطه دارد. غرض از تحقيق
کسی شبهه بيايد که آقا اگر اينطور باشد که ما  به ذهنشايد . قادر است خدا بر هر چيزی چرا؟ چون ما را توجه داد که

شب و روز هرکاری بخواهيم بگوييم وقتی اين ارزش خواهد داشت که ما را توجه بدهد که اين از خدا است و ما را همه 
همه توجهمان  خوريمتا تکان میما شب و روز  ،دهدقدرِ خدا توجه می وعلم  به دهد،به ارادۀ خدا در اين امر توجه می

برسيم؟ کی به  خودمان مان برسيم؟ کی به اموراِ سياستچهما کی زندگی کنيم؟ کی به زن و بپس  ،به اين باشد
ی زندگی کخالصه  الی آخر، تاود؟ شهای دشمن های تشکيالِ، کی توجهمان به ايدهيم؟ کی به مديريَتاقتصادمان برس

همان  ما رفحگوييم، اتفاقا  م همين را میبيايد، جواب اين است که ما ه پيش ای برای کسیچنين شبهه اگر اتفاقا  ؟ کنيم
ه و اين که اين شبه خواهد بيان کندمیهمين را است. البته بنده اشتباه کردم لفظ ما آوردم، کالم قرآن، کالم رواياِ 

بله همينطور است، تا زمانی که خدای انسان خدای خيالی است، اين مشکالِ  ،ی خيالی انسان استتوَهم مربوط به خدا
الَسالم، انبياء اهل بيت عليهم مجاهداِتمام  خواهد ما را هدايت کند.می خاطرهمين  بهرا خواهد داشت. و اتفاقا قرآن 

بدهند، ما را به خدای فطريمان  ما را از چنين خدای خيالی نجاِهمين نکته بود که  ایبرشب و روز الَسالم عليهم
عنای م االِ منتفی خواهد شد، بلکه اصال  ؤسشبهاِ و بازگردانند. وقتی به خدای فطريمان بازگشتيم نه تنها همۀ اين 

اين است که معنای زندگی را  زندگی برای ما باز خواهد شد. زندگی يعنی چی، خواهيم ديد که اصال  مشکل اساسی ما
ای به طور جَد بر . اگر اين مطلبحل خواهد شد مشکل و بقيَۀ امور اين اصال  از آنجا ما يک چيز ديگر تصَور کرديم.

                                                           
، و از زمين نيز همانند آنها را فرمان او در ميان آنها پيوســته فرود می آيد تا بدانيد خداوند بر هر ن کســی اســت که هفت آســمان را آفريدخداوند هما» -1

 12سورۀ طالق، آيۀ ؛ «!چيز تواناست و اينکه علم او به همه چيز احاطه دارد
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 آتش و عمری را در !جبعَ دارد که ، واقعا  وحشت برمیحاصل شود توجه به آياِ و رواياِ در اثر یبيدارانسان يک 
يک نفسی را از اين جهنَم نجاِ پيدا کند و وارد بقيَۀ عمرش هرطور شده و در بيچارگی تمام کرده است، تاريکی و  در

 است آياِ فراوانی در اين خصوص!؛ اگر آن بيداری اتفاق بيفتد ين زندگی نبوده تا حاال کرده است؛که ا شودزندگی 
 .شاءاّلَله بيشتر باز شودها توجه کنيم تا اين مطلب مهم و مبنايی از نگاه قرآن انچند آيه از آنبه ترجمه  نا  مُّ يَ تَ که 
 

 ضرورت توجه به فطرت توحيدی

عريف ان من در آوردی و هرچه که تبه زبان ديگر يا به يک زب ۀ سالمتی را به زبان ژاپنی، به زبان چينی،اگر مثال  ما واژ 
همد يعنی چی، فاين سالمتی که خودش می، به سالمت باشد در رانندگی ای بگوييم که آقا توجهتکنيم و به يک راننده

آسمان  یکند سالمت يعنی ستارۀ تويا خيال می ،ای در آسمان استگنجشکی پرنده يا کند سالمتی مثل چيزیخيال می
برای اين  کند. پيدا کرده و ت دق پيوستههش به آنجا باشد، يک درخت مخصوصی است که در اين جاده بايد توجکه 

 آن  واظبم ت کنم،آن دقبه آن را پيدا کنم،  هدر جادمن به سالمتی باشد،  اگر توجهکه  آيدآدم حتما  اين سوال پيش می
 غيرهه و آن عقرب به دنده و گاز و من نگاه کنم؟ پس کی توجه ه جلوس من کی بکنم؟ پ، پس من کی رانندگی باشم

. برای اينکه معنای سالمتی برای انسان درست باز بگوييم خواهيممی حرف راهمان  گويی ماگوييم راست میباشد؟ می
؛ سالمتی فهمی يعنی چه؟ باز معلوم است ديگرنشده است. آن لغتی که به تو گفتيم منظور همان سالمتی است. سالمتی می

 و توجهت از رانندگی قطع شود وکنی  نگاهبه آنجا  تا است، کجای سر درخت است؛جاده است، کجای آسمان کجای 
ا با يک همان رهست،  آن اتفاقا  ما آنچه را که خودش قبول دارد و دنبالکه  دبينمی دکندقت يک مقدار ؟ کنی تصادف

 الی يکؤس ينچنچيزی نيست که اين دهيم؛ تر به او آگاهی میبا يک روش صحيح و تربا يک توجه دقيق، دقت بيشتر
 وقعیمکند، اتفاقا  توجه جدی دارد، سرعت ماشينش را بهتر کنترل می خود بيايد. اتفاقا  هرچه به سالمتیپيش  او وقت برای

ويند. خواستند به من بگفهمد که اين را میدر بيمارستان می وگيرد، جا میکند سبقت بیغفلت می خود که از سالمتی
ا تکميل کنم تا يک وقت ر خودم م نواقص رانندگیوفهمد که بردرست باز شود، می برای اوتوجه به سالمت اگر  اتفاقا  

 بدهم. اتفاقا   را از دست یيک تابلوی اشتباهی، يک عدم آگاهی در فنون رانندگی، غفلتی پيدا کنم و سالمتاز  ناآگاهانه
ت مهارِو اهمي در رانندگی يیالعاده باالرا برطرف می کند، يک انگيزۀ فوق او نواقص ،دارد او را تکميل می کند همين

يعنی ما يک ذره ای، يک سر سوزنی موردی پيدا نمی کنيم که بين سالمتی و رانندگی او در  دهد.می او به های رانندگی
 گوييممی و کنيمصحبت می برای اوی اهميت سالمت از هرچه است و کامال برعکس يک نقطه تعارضی وجود دارد. اتفاقا  

عدم ر خطدر اين سالمتی اينطور خواهد شد، آثارش اين است،  اين است، زن و بچه اتفاقا   متیسالاهميت و برکاِ آقا 
می پيداانگيزه  خودکنيم او بيشتر در توجه به رانندگی سالمتی بيشتر بحث می ۀهرچه ما دربار؛ اين است نکردن رعايت
هايی کند بتفرقی نمیفرمايند، السالم میالبالغه و اهل بيت عليهمآن خدايی که قرآن و نهج ،خدايی که به ما گفتند کند.

ن همي هم کردند؛ منبندگی می برای آن من است و واقعا   ربَ  دگفتنمیو را که اعراب جاهل از سنگ درست می کردند 
بندگی  و آن ساختۀ خودم رادرست می کنم آن را من در وهم  ،است من همکنم منتها جنس کار من از قوۀ وَ کار را می
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 يعنی يک چيزی غيرِ  !، چه فرقی دارد؟کردندبندگی می خودش را که از سنگ و درخت بودته هم ساخ هاکنم و آنمی
، آن وقت علم گوييمه صحبت از خدا خدا میگوييم که اين همهمين را میاتفاقا   هم طرِ خودش است. ماف وحقيقت 

ها، دقت در اختراعاِ، ثمرۀ پديدهاِ، ثمرۀ حقيقاِ، ثمرۀ مطالعاِ، ثمرۀ کشفياست که ما را به خدا توجه دهد، ثمرۀ ت
َ ارادۀ، علم، پيدا خواهد کرد که ما را به قدرِوقتی علم معنای علم  رموز، می یترجدی ومان توجه برتر ، مديريت رب
َ  نه ،ستآن همان زندگی ا ،دهد در  کنم. هرچه اين ربَ زندگی میو با آن  ماهدر ذهنم درست کردو ی که در آسمان رب
َ ی بخش میهمان اندازه کل زندگی من را جهت نورانبه  شودتر میعميق من توجهو فطرِ ، وجود  ِ، چونادهد. تمام ني
دست من اين قلم را بردارد، قبل از  که اينقبل از اين ،شودمن صادر می اين فعل از نيت، شوداز من صادر می که فعلیهر 

 به بيرون باطنهای وق سرعت نور اين کار من از سيستمعت فبا يک سر ،آن قلم را برداشتماين من در درون نفس خودم 
َ يعنی  دارم،برمیبيينند که قلم را همه می حاال ظهورش را ،منتقل شد ن و آن فعلی که در بيرون ت مهيچ تعارضی بين ني
از تر عميق !انجام بدهمکار چه زمانی  م پسبه نيت توجه کن اگرکه ای وجود ندارد که من بگويم کند فاصلهظهور می

رون چيزی تعارض از بي ،و تمام امور من ظهور و بروز دارداز ا ، باشدتر عميق توجه توجه به فطرِ توحيد است. هرچهآن 
 ؟!توانم برسممی ديگر به چيزهای چطور لیو ؟!زن و بچه برسم بگوييم کی بهداشته باشيم که نيست که اين وحشت را ما 
گردم وسايل زندگی را قطع شود اصال برمینيت ای اگر لحظه ،کنممين معاش میأتروم میآن  اين نيت درون است که با

ای خودش باز در جبايد  هاحاال بگذريم اين بحث !به من چه مربوط است؟ ،زير خاک گويم برودمیو فروشم هم می
در يک کنيم. یبيان م هاسرفصلاِ را فعال با اين ست که فقط داريم اهداف اين جلسا هايیها يک سرفصلاين .شود

هر پديدهبه ما  که علم آن است که کنيم،عرض می در خصوص شاهد مثال در معنای علمچند آيه  شاءاّلَله ان جای ديگر
ه او و باين وقتی علم خواهد شد که ما را  کنيم،کنيم، دانش پيدا میکنيم، مطالعه میکنيم، کشف میای توجه پيدا می

 کنم.ها را در اين جلسه عرض میآيه مورد از اين آياِ فراوان است بنده چندهد. د توجه قدرِ او
 

 علم منشأ قدرت

َقاَل الاِذي »آورم که من در چند ساعت آن را می که از جن بوده و گفتعفريت در جريان حضرِ سليمان چون 
ا ِعنَْدُه َقالَ ِعنَْدُه ِعْلٌم ِمَن الِْكتَاِب َأنَا آتِيَك بِِه َقبَْل َأْن  شاهد مثال ما ) يَْرتَدا ِإلَيَْك َطْرُفَك َفَلماا َرآُه ُمْستَِقرًّ

 اين حرف را زد آن کسی که عفريتتا  1«َهَذا ِمْن َفْضِل َرب ي لِيَبُْلَونِي َأَأْشكُُر َأْم َأكُْفرُ ( شودهمين قسمت می
 !«تَاِب ِعْلٌم ِمَن الْكِ » بوده؟ کسی بوده که چه کسیآن  ؛ حاالگفتچنين او  است وزير جناب سليمان بوده گويندمی

که  ؟!شوداشته و چنين قدرتی از او صادر میدحرف يک  منؤاين م خدايا که از آن کتاب بودهچه کتاب آن  حاال واقعا  

                                                           
ســليمان( آن و هنگامی که )« ، آن را نزد تو خواهم آورد!پيش از آنکه چشــم بر هم زنی»گفت: ( داشــت )آســمانیکســی که دانشــی از کتاب )اما( » -1

کنم؟! و آورم يا کفران میايش کند که آيا شـکر او را بجا می، تا مرا آزماين از فضـل پروردگار من اسـت»فت: ( را نزد خود ثابت و پابرجا ديد گ)تخت
سورۀ نمل، آيۀ ؛ « ت!، غنَی و کريم اسکند و هر کس کفران نمايد )بزيان خويش نموده است، که( پروردگار منود شکر میهر کس شکر کند، به نفع خ
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تر يک معنای خيلی از اين دقيقيا چشم به هم زدن،  «يَْرتَدا ِإلَيَْك َطْرُفَك »حاال  ،«َقبَْل َأْن يَْرتَدا ِإلَيَْك َطْرُفَك »
يعنی  تقريبا  شناسی بايد باز شود. ها در بحث انساناز محضر بزرگان استفاده شود که در جای خودش اين ستیدارد که باي

کند بعد مل میاش را عنيم، نگاه کردن وظيفهبيکنيم میاينطور نيست که ما نگاه می بين نگاه کردن و ديدن؛ ينکه فاصلۀا
ه کردن و ديدن ابين نگ شود. منتها فاصلۀکه آنجا ديدن شروع می گرداندبرمی ر عالم نفسی داين را به يک سيستم ديگر

 و ديدن اهمان نگاه کردن ، يعنیيستپيدا ن ما هست که ديگر اين فاصله برایت نور تر از سرعسريعحتی آنقدر سريع و 
رِ همين که حض ،من اين کار را انجام دادؤ، ای بسا کمتر از لحظه، که آن مبسيار کوتاهزمان  چنينحال در ایعلی همان!

ک قدرتی ي تواند باشد، هرجامنهای علم که نمی ، اين قدرِبحث ما اينجاست ،«َقالَ » ،سليمان ديد در کنارش است
چيزی  آندر واقع در عالم باطن  ،بينيمما قدرِ را می که د، اينجا درست استدهخروجی می و ندکشده عمل میحساب

ود از که قرآن تصريح فرم هم علمی به کار رفته است. در عين حال لذا ،هم بايد ببينيم آن را که باشد،میهست علم  که
 دهد؟ می یمعنايچه ا اينج در آنگاه اين کار را انجام داد. علم ،داشت آن کتاب يک علمی

 

 ها ضرورت توجه به صاحب نعمت

نا د از اين حادثه اين ظهور پيدا کند، از اين حادثه اين معقرار بو ،«َقاَل َهَذا ِمْن َفْضِل َرب ي لِيَبُْلَونِي َأَأْشكُُر َأْم َأكُْفر»
مايش من آز غرض اين بوده که چنين حادثه، چنين پديده ،اين توجه ايجاد شود که آيا با وجود چنين قدرِ و باز شود

عزيزان اگر  ،است لی است که يک وقتی توضيح داده شدهکر معنای مفصَ ر هستم يا اهل کفر؟ در شُ کشوم که آيا اهل شُ 
 گرفته چيز قرار يعنی در ضمن اين معنای شکر چندتضمنا  که  .مفصل آمده است معنای شکر در آن سايت مايل باشند

طوری عمل کند  است. همچنين اين را به ت را دادهبداند که صاحب نعمت به او اين نعم که اين شخصايناز جمله  ،است
شکر اين  درعالوه اينکه حاال  !(توجه استين نکته قابله جالبش اين است، خيلی اتکن)او باشد،  غرضعالوه اينکه در 

منعکس کند،  و طوری ظهور بدهد ،کار ببرد، اين را طوری بهکار ببردب نعمت، غرضش چی بوده در آنجا بهنعمت صاح
نعمت  به انديگرکه اينطور نباشد  ؛آن هم معلوم باشد به من عطا کرده است،اين را  چه کسیکه  بفهماند رانکه به ديگ
رض ف مد که اگر مثال  ه، نه! بفاست از خود من است، مال خود من است، نسبتش به خود من بوده و بگويند نگاه کنند
ه اين را در داند کداده و ب چه کسیکه اين را بداند که اين را ضمن اين ،به کسی نعمت دادند يک خودنويسی رابفرماييد 

اجازه نمی من امکان مالی، مال من نيست، است ودهجوری توجه دهد که خودنويس مال من نببايد کنم، راهش استفاده 
فوق و  بالج هایپيچيدگی چنين اين که چنين خودنويسی رسيدبه ذهنم نمیاصال من  ،تهيه کنم را ید چنين خودنويساد

چنين  است؛ در شکر به شکلی بفهماند که اين را فالنی به من داده هست،فهميدم چنين چيزی من نمی اصال   ای دارد.العاده
وق الم واقع او چنين علم فدر ع ا بفرماييد در باطنِ ر علم وقتی چنين قدرتی ظهور کرد ياست. د یی خيلی جالبمعناها
بدهد، توجه به مديريت  است يا مال اوست؟ مرا توجه به او آيا اين است که اين مال من ،شدمن ظاهر ؤای از اين مالعاده
 . بخوانيم رديگ آياِاز باب نمونه يکی دو نمونه از  کند.هد، اينجا علم معنای علم پيدا میاو بد

 



گاه دی  لجسه اب اسات           |                               گاه  8 5-لعم و هجل-دان ش  ی پاک فطرتپای  ندا

 لزوم توجه به نشانه های قدرت خداوند در نظام طبيعت

اينجا بحث  ت، اين يک بحث علمی اس 1«ِإلَی اْْلَْرِض كَْم َأنْبَتْنَا ِفيَها ِمْن كُل  َزْوٍج كَِريمٍ َأَولَْم يََرْوا »فرمايد می 
آيا  ،بحث نظام طبيعت زندگی بشر استاينجا ، نيستمعامالِ وضو و تيمم نيست. اينجا بحث احکام طهارِ و احکام 

ِمْن » ؟به چه شکلیآن هم  ،نداخل آها در چه بسيار روييدنی «ٍج كَِريمٍ كَْم َأنْبَتْنَا ِفيَها ِمْن كُل  َزوْ »نديدند در زمين 
را به خود  علوم شناس ما همۀانديشمندان گياه !آن هم کريم، زوج رويانديمو  زوج آفريديم هااين« كُل  َزْوٍج كَِريمٍ 

که دارند  به اصطالح ترکيباِ خاصی يک سریتازه زوجی که از  ،کار ببرند تازه می فهمند که بله اينکه گياهان زوجند
ست يعنی چه؟ زوج کريم ا ،«كَِريمٍ »فرمايد کند لذا میاز میکنند. اما عمق علمی که قرآن در اينجا بکشف می نهايت
مامی انديشمندان تتمام علومی که  !مد کريم يعنی چه؟هراه ندارد که بف که به اينجااست  بشر در اختياراين علومی که  اصال  
تازه  فرمايد ومی آورند، قرآن آن را اجماال  ت میبدس مورد در اين خود ها را در اين تحقيقاِاين ،داروشناس ،شناسگياه

َما و ِإنا ِفي َذلَِك ََليَةً » :فرمايداين علوم می آنگاه با همۀ! «كَِريمٍ »با يک کلمه  ،فرمايدمیهم را  هاباالتر از آنچيزی 
وی از ر بدانيم با يک قدرِ که خدا به ما ،پز بدهيم و که ما بدانيمنيست  صرف اينها اين 2«ُمْؤِمنِينَ كَاَن َأكْثَُرُهْم 

 خشکيدۀ یخاک ست که ما را توجه به آن علم و قدرتی که از زمينِ ا ها آياتی، نه! اينمکنيجامعه را استثمار  ،استعداد داده
َوَما » !؟کدام حياِ به ،به کدام قدرِ به کدام علم، !کجا متصل است؟ين به ا. خاصيت که هيچ چيز نداردبه ظاهر بی و

اين ،کنند، انحراف ايجاد میگذارندگذارند، شياطين نمیگذارد، ابليسيان نمیاين ابليس نمی ،«َأكْثَُرُهْم ُمْؤِمنِينَ  كَاَن 
تغذيه پيدا میکرد، عقلش اين رشدها پيدا می برگمنی که در يک ؤم وکه انسانی  کنندهايی میسازیهايی که مشابه

 خواهند، میيگر نگذارند به آن رشد عقلی برسدد ،گشت چه زندگی نورانی پيدا می کرد، با آن عقل دوباره برمیکرد
گذارند. ینمِ ای را که با شکال. بچهدارد می کند یکيف چهخيال کند و  داشته باشدرا به وهم  مخلوطعقل يک انسان 
  گذارند!نمی هااند، اما اينآيه اين علوم که ما باز کرديم ،يه هستنداينها آ

 
 
 
 

 ضرورت توجه به قدرت و حكمت الهی در پيدايش شب و روز

                                                           
 7سورۀ شعرا، آيۀ ؛ «ايمنگرند که انواع گياهان خوب در آن روياندهچرا به زمين نمی» -1
 8آيۀ سورۀ شعرا، ؛ «که در اين عبرتی هست ولی بيشترشان مؤمن نيستند» -2
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لِتَبْتَُغوا  بِصَر مُ َفَمَحونَا َءايََة ٱلايِل َوَجَعلنَا َءايََة ٱلناَهاِر  َوَجَعلنَا ٱلايَل َوٱلناَهاَر َءايَتَيِن »: فرمايددر يک جای ديگر می
نيَن َو الِْحساَب َو كُلا َشيْ  ْلناُه تَْفصيَلً َفْضًَل ِمْن َرب كُْم َو لِتَْعَلُموا َعَدَد الس  !  ،1« ٍء َفصا َوَجَعلنَا »اّلَله اکبر، سبحان اّلَله

تو مقدار  ،شب يعنی چه، روز يعنی چه که انديشمندی که باالخره پيدا کردی ای محققِ  ،شب و روزی که «َوٱلناَهارَ ٱلايَل 
شناسيم که روز را اين مقدار می و ما فقط اين نيست شب «َءايَتَيِن » بايد داشته باشی هنوز. بسيار ناچيزی از علمی که

هر تک تک  ،نيست آنقدر بايد علم در اين عمق پيدا کند تا ببيند اين آيه است !همين مقدار، يکی آمد، روشنايی شدتار
 یز چشد و رو ینگو کره زمين چ ،شب شداينطور شد و خورشيد نور نگو  ،«َفَمَحونَا»ای است. بلکه باالتر آيهها آن
فهمد که می رود واش میبه النه شودتا شب می بفهمد،تواند هم میيک حشره و  را يک پشه  هااين! «َفَمَحونَا» ،شد

االن بايد و  استشب  و شدهتاريک فهمد که االن يک حيوان درنده هم می. فهميده بود بهتر همشب است. اين مقدار 
اين علم ! «َفَمَحونَا» خواهد شد؟زمانی ه چعلم ، علم نيستند ها که. اينيمبيشتر فهميد از آن يک مقدار ماکنم.  شکار

ما تا بفهمد که او اين را محو کرد. ا برودجلو بايد جهت پيدا کند، آنقدر بايد جامع آنقدر آنقدر بايد عمق پيدا کند، 
مردم  ،آن موقع که جاهليت بود علل اين خورشيد و ماه کشف نشده بود که گفتند و ردندکاری کبا ما ين انسی شياط

 «َفَمَحونَا» ؟دا ديگر چی را از دست ما گرفتخ ، ...پس ديگرلم کشف شده حاال که ع ،گفتند که يک چيز خدايی است
آيه روز  ،اين را قرار داديمما  «َوَجَعلنَا»را کنار زديم،  آيه ليل،او را محو کرديم ما برود تا بفهمد که جلونقدر آ علم بايد
هرچه  ،ورن، انرژی، روشنايی، خورشيد من دربارۀ حاالآن وقت علم شود. شد را بکِ  اين علم بايد ما ؛روشنايی «ُمبِصَر »را 

بايد ها اين همۀ ،نور بايد بحث شوددرباره  اصال   انشاّلَله يک جلسه ،اشياء شفاف ،، اشياء کدراشياء ،بخواهم انعکاساِ نور
ويم اين مقدار که بگ ،باز شود من اين برای ،«لِتَبْتَُغوا َفْضًَل ِمْن َرب كُمْ » ،ها را قرار دادشد به اينکه بفهمم او اينمن را بکِ 

فردا روز  ،رفتاين شب میدرست کنم.  گونههميدم اين ساختمان را چف، روشنايی، میرفتتاريکی می ،شدفردا روز می
که بگوييم  برسيم تا ما کی به اينجادادم، انجام می  کشاورزی، در اداره ،فردا کارهايم را ،آمد، خورشيد میشدروشن می
 َ يک کودکی ما مغايرِ ندارد. بله، برای  با زندگی و ،فضلش را بجويم ،ها را محو کرده و آوردکه اين ،ماز فضل رب

 هایبچهگويد پس من کی توپ بازی کنم؟ کی بروم با خوب درس بخوان خوشبخت شوی، او می ،يز منبگوييم که عز
 يعنی ،درون زندگی او ربط دارد ،علم به زندگی او  يعنی چه؟ و ثانيا  اند زندگی اوال  د، چرا؟ چون نمیبازی کنم کوچه

 وسيله علم اين توپ، توپ شدهخواهد بازی کند بوپ هم که میهمين ت هاست يعنی چه؟ رابعا  اين فراتر از همۀ چه؟ ثالثا  
ل اال مفصَ ح اين نيست، علم چيز جدای از درمان کند، ين علم است که پای شکستۀ او راا ،بشکند او اگر پای خامسا   ،است

 .کنيماستفاده می ءاّلَله در محضر قرآنشاای را از اين باب انآيه چند، جلسۀ بعد باز است ديگر وقت دارد تمام می شود
 

 عفريت و ابليس نسبت بهمؤمن باَلتر قدرت و علم و عظمت 

                                                           
ز و ما شــب و روز را دو آيت و نشــانه قدرِ خود قرار داديم آن گاه از آيت شــب و روشــنی آن کاســتيم و آيت روز را تابان ســاختيم تا شــما در رو» -1

 12يۀ سورۀ اسراء، آ؛ «روزی حالل از فضل خدا طلب کنيد و تا آنکه شماره سالها و حساب اوقاِ را بدانيد و هر چيز را مفصل بيان کرديم 
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العادگیعلم و آن فوق ،قدرِ معلوم خواهد شد که آن ،شروع خواهيم کرد بعد از اينهايی که ان شاءاّلَله با توجه به بحث
ها اين برترینسبت به آن ،ه شيطانی هستندک هايیآن انسان تناسب، در ارتباط و استهايی که در اجنه بوده شگفتیو  ها

، هانمايیاجنه اين قدرِ نهابرعکس است. يعنی نه ت من کامال  ؤنسبت به م، من برعکس استؤها را دارد. اما نسبت به م
علم، عظمت  ،قدرِبلکه  ،بدبخت بودند ذليل و های شيطانی من ندارد که در برابر انسانؤها و کذا و کذا را در برابر معلم
 اصال   باشد و، میهاستل اينده کناست و ابليس که فرما عفريتکه  خيلی باالتر از حتی بدترين جن منؤمۀ العادفوق

من مطلب برعکس است. همان نمونه ؤخواهيم ديد که در برابر م شودباز می از آياِ و رواياِوقتی نيست. قابل تصور 
 های فراوان که جن گفت من قوی و چنين و چنان، يک نمونه از نمونهگفته شد حضرِ سليمانقضيۀ  درآيه که االن 

 هکاری ککنيد حاال مقايسه  !در يک کمتر از لحظه بودهبا او که حرف از آن علمش را من هست يک ؤ، آنکه مهستم
 ا فاصلۀب، چقدر فاصله دارد؟ انجام گرفت با کاری که چند ساعتگرفت  انجام کمتر از لحظه و يا بفرما در يک لحظه

  ؟يعنی چهاند ديدهدز را هاعلمها ای که اين، يعنی چه؟ با فاصلهاينکه علمی از کتاب دارد
 

 مَلئكه پشتيبان مؤمن

شود. قرآن میاّلَله در بحث مالئکه بايد بيشتر باز ءشااست. ان منؤم پشتيبانیمالئکه  ،است شياطين هایپشتيبانیاجنه اگر 
ُل َعَليِْهُم الَْمَلئِكَُة َأَلا تَخاُفوا َو َل تَْحَزنُوا إِ » فرمايد: ُ ُثما اْستَقاُموا تَتَنَزا ُّنَا اّلل ه اِة وَ نا الاذيَن قالُوا َرب ن ََ  َأبِْشُروا بِالْ
ُل َعَليِْهُم »افتد؟ شد آن وقت چه اتفاقی می منؤوقتی م ،1«كُنْتُْم تُوَعُدوَن  الاتي ها وارد مالئکه بر آن« الَْمََلئِكَةُ تَتَنَزا

ل همه های زندگی بشريت که عامترين سختیيکی از سخت «َأَلا تََخاُفوا َوََل تَْحَزنُوا»گذارد؟ چه اثر می ،می شود
منين ؤاّلَله به ممالئکه لیو کنندچکار هستند که ان و سرگردان که ديگران حير ،مشکالِ اوست خوف و حزن است

بدبخت  انسان ند. حاالنکد و پاک مینمی گير هاآنالعاده عميق در زندگی او را از ای فوقعامل ريشه دو ايند نآيمی
ه دست و پا درد و رنج و مشکل و چه و چ، حزن در که از اين کمک بخواهد تاپناه آورده ای هتفريعبه يک شيطانی 

ناةِ » جدا کردند،خوف حزن و از  من را اصال  ؤاند ماّلَله آمدهزند. اينجا مالئکهمی ََ اّلَله ءشابحث جنت ان «َو َأبِْشُروا بِالْ
نْيا َو ِفي اَْلِخَرِ  َو  » :بود آيه اين قستما بحث  .بايد بحث باز شود ما  لَكُْم فيهانَْحُن َأْولِياُؤكُْم ِفي الَْحياِ  الدُّ

ُعوَن  تَْشتَهي مالئکه منؤاولياء م ،است ابليس شيطانکه اين را قرآن فرمود  هاء آناوليا .2«َأنُْفُسكُْم َو لَكُْم فيها ما تَدا
 .است اّلَله 
 

 های شيطانیفرق مؤمن با انسان

                                                           
 30سورۀ فَصلت، آيۀ  -1
ده میاما ياران و مددکاران شما در زندگی دنيا و آخرِ هستيم و برای شما هر چه دلتان بخواهد در بهشت فراهم است، و هر چه طلب کنيد به شما د» -2

 31؛ سوره فصلت آيه «شود!
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در  فرقشان يک ،کنمنمونه عرض میيک چند  های شيطانیانسان بامن ؤمفرق  يک جمع بندی را برای اين جلسه ازبنده  
مان ی شاهد بر اين عرضرباالتر است. آياِ ديگمنين نسبت به اجنه ؤمهست. قدرِ اجنه و حمايت از مالئکه  از حمايت

علمشان دزدی شده است اما علم  ،کنيم. علم اجنه و دوستان او در بشردر جلساِ بعد بيشتر استفاده میشاءاّلَله دارم که ان
هر دو يک ، هديه کرديمبه تو  اصال   گوينددهند و میماشين را می يکبرای مومنين  ،ست ایعطا شده و هديهمنين ؤم

هر  ،اند و بزرگواری و زيبايی هاهديه کرده او به اما، جنس کار با آن وضع، اما چقدر فرق دارد؟ او دزدکی ،دنماشين دار
ّلَله ءشامندند که در آياِ انييداِ خدا بهرهأيبانی مالئکه و تها از پشتينا فرق دارد، علم دارند اما آن علم با اين علمدو 
در حال رشد  ن مرتبا  برد و با آو از آن لذِ می است به اوامر الهی من متعهدؤم !آن وضع و روزگار در هم هايد و آنآمی

هديه علم مؤمن چون، د کنندتمرَ  به روز روز اند و اين کينه باعث شد کهتوزی که پيدا کردهبه خاطر کينه هاناست. و آ
 خزينهه داد آن خدا اجازو  هروقت هم ضرورِ شدد. برنبهره میهم ، بزرگوارانه ای است متصل به عالم حقيقت است

 ،کردند پرِ میبه کنار ها را ها بعد از نزول قرآن ديگر آناز آن وقتی که اين شهاب که ها. ولی بدبختادامه هم دارد
دارند آن که کنند که باالخره هرچهاستفاده میهم با قناعت  به هرچه که دارند خزينه را ندارند و آن ادامه ارتباط بااالن 

 ،ها با آن شرايطها هميشه بدبختام و بزرگواری، آنپاک و مورد احتر، عناصری ها يک موجوداِآن وقت اين، هاست
 .. . ها در فضای اضطراب و ناراحتی و عذاب و درد و نهميشه از آرامش حقيقی برخوردار و آ اينها

ّلَله آرام ءاشاان پيش آمده است های قبلبحث دراالِ که به ذهن عزيزان شايد ؤبعضی سشاءاّلَله با مختصر توضيحی ان
يلی خ .خدمت عزيزان هستيماالتی رفع نشد ؤز چند جلسه سرفع بشود. اگر بعد ا اميدواريمها جلو می رود آرام که بحث

 لَطاهرين.ا اّلَله علی محمد و آله و صلَیمطرح شود تا بيشتر استفاده کنيم.  شويم که عزيزان نظراتشانهم خوشحال می
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