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 و ابعاد آن توحید در علم

 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 و یاا تحیییاً عد است که اشاارتًدارای چند بُ ،توحید در علم که مورد بحث است

توحید در علام ایان اسات کاه علام حا   عد اولِبُ .عرض کردیمهایی را دیروز قسمت

کااه  را آینااد ، آ  ااه بالفعاات، ،تعااالی محاایت اساات بااه کاات شاای ،   شاا ه ساااحا ه و

رَّ یَعْلَمُ فَإِ َّهُ» .خواهدبیافریند و ح ی آ  ه که  می خواهد بعدًامی هام  1«أَْخفا  وَ الساِّ

از  ،آن هم روشن است کاه اشااراتی شادعلت این بُعد اول است.  .را، هم اخفی را سرّ

قادر   ،علام مطلا  ،جمله می ضای کمال مطل  در حضار  حا  سااحا ه و تعاالی

دلیات یاا میادار لوهیات و ربوبیات اسات و لای للاا از خصوصایا  اإمطلیه و ما 

 2.«أَال یَعْلَمُ مَنْ خَلَ َ وَ هُوَ اللَّطیفُ اْلخَایرُ» :تر زدیاخصوصی و 

علم است و  یا جهتِ : یازمند به دو جهت است ،خل  اصوالً« نْ خَلَ َأاَل یَعْلَمُ مَ»

فعلیه و آیند  و اثراتی  ا ر خل  و آفرینش روی حساب و روی دقتِ .قدر  یا جهتِ

بلکاه ا ار  .خواهد و هام قادر  مطلیاهاین هم علم مطل  می ،که در  ظر است باشد

 ،ه بساازدتوا اد کا می ،ساازدیا ر  دا د چه م .قدر  مطلیه  یست ،علم مطل   ااشد

و از این قایات  3«خَْل ِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُ ٍ في ما تَرى»که  بای و بدون حسامگر   ر 
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 ۀمطلیا تِها روی حسااب اسات و روی حکمافرینشآآیا  دلیت است بر اینکه تمام 

بایاد بدا اد و  ،آفریندمیکه آن« عْلَمُ مَنْ خَلَ َأَال یَ»بنابراین  .الهیه است فاضلۀعادله و 

کناد و زیرا ا ر این دا س ن که چاه خلا  می ؛آفریند از پیش باید بدا دمی آن که بعدًا

از کجاا پدیاد  ،پدید آید ،خواهد خل  کندن که میاآل ، اود  کند قاالًچگو ه خل  می

غلات ؟ ایان علام اساتأاو از سات کاه ه فاو  او له دیگاریإ به او تعلیم کرد د؟ ؟آمد 

، خودش فکر کرد  و به دست آورد  است که در میام الوهیت جای فکار  یسات .است

فعلیات دارد و ا ار چنا  اه بعضای از  او تماام کمااال  .سات یتعاالی و ترقای  جای

ایان امکاان اسات و  ،شاودحاصات می را تصور کنیم که فعلیت  دارد و بعادًا  کماال

  .ب است و حاجت است و فیر استعروض است و هر دو ترکّ

مارز بی  امحادودِ ز بار ایان مطلاب اسات کاه علام مطلا ِرکّابنابراین بحاث اول مُ

چه قات ، کندفر   می خل یُو ما س حضر  اقدس الهی  سات به کت کائنا  مخلوقه

، فاصله زمان شبرد ازبین از چه بعد ش، چه بعد از خلیش،چه هنگام خلی ،از خلیش

اینها فاصاله باین علام حا  و قادر   ،خلیت حکمت و فاصله مکان و فاصله جریان

عاد اول این بُ .کندایجاد  می ،آفریند و یا خواهد آفریدهایی که میح  و بین مخلو 

 .کنیممیداری هم بحث کردیم و امروز  کاتی را عرض میاست که 

کید شد  أت سات به بدا  قدر دا  که در روایا  ما بسیار زیاد است و آندوم: این بَ

دا  یعنای چاه؟ بَا ،این ا حراف و  مراهی اسات ،سی قائت به بدا   ااشداست که ا ر ک

ایجااد  بعاد ،قادر  اسات از آن، بعادکه  در علم است، علم است  دو وجهه دارد، بدا

ای اشاد کاه قادر  کاار ا ار علام  ا ،کنادعلم است که توأم با قدر  ایجاد می .است

بادا   سااحا ه »یان بادا  کاه ا .ای  یساتکاار بدون علم  قدر ِ ،باشد یست، قدر  

  سااحا ه و یاا وجهاه  ساات باه حا :ایان دو وجهاه دارد« وتعالی أن یعمت هکا ا

آ  ه  .همه چیز ظاهر است شود،چیزی ظاهر  می برای خدا ،که حیییت  دارد ،تعالی

بارای خادا  ،اسات  کردیم  ه، برای ما بدادهد و ما  مان میا جام می را خداو د بعدًا

کنیم چنین  اهی یا کارهایی را حساب می حالت دارد:ما دو   یست و بدا   که بدا

یااا میاادماتی را روی حساااب فکاار خودمااان و عیاات خودمااان و  ،خواهااد شااد

قاادر  خودمااان های خودمااان، قااا   یروهااای فکااری و علماای خودمااان و برداشاات

، است  بدابرای ما  .ور  شدقاینبینیم بعد می ،ور خواهد شدقکنیم که اینحساب می

الا ه چاون  .میدما  اش اا  بود ما، قدر  ما، فکر ما، علم .ما اش اا  کردیم معلوم شد

بار حساب - پرورد ار عاالم ؛باالتر . احیا ًکنیماش اا  هم زیاد می ،ما معصوم  یس یم
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به واسطه رسول )ص( اعالم فرمود  کاه در فاالن شاب  )ع( به امیرالمؤمنین -روایا 

باه ایان معناا کاه دو علام اسات کاه  ؟هست  آیا در اینجا بدا .شد دشما شهید خواهی

 .یا علم باقن است و یا علام ظااهر :دهدتحویت می احیا ً خداو د  سات به خل 

دا د و دا یم و خدا میعلم ظاهر بر حسب وضع معمولی عادی چنین است که ما  می

  .این علم ظاهر است .دچنان خواهد ش ، وید که چنین و چنان که با هم توأم شدمی

باه -بعضی چیزها که بنا هست باشاد  1«یَمْحُوا اللَّهُ ما یَشا ُ وَ یُْثاِتُ»علم باقن که 

کاه بناا  یسات  ییبعضای چیزهاا .«یَمْحُاوا»ا د یا به علم ظاهر به ما  ف ه -اب ماحس

در اینجااا هاام  سااات بااه علاام . «یُْثاِااتُ»باشااد و بااه حساااب ظاااهر بنااا  یساات باشااد 

بر حساب روای ای کاه از اماام  ،که فالن شب شهید خواهد شدبر این )ع( رالمؤمنینامی

دا سا ند کاه آن شاب شاهید نین  میؤمجادتان امیرالمامگار : کرد د صاد  )ع( سؤال

الا اه از «  « »لکان   علماان و» هاا ایان اسات:؟ فرمود: بله. یکی از جوابشو دمی

 سات باه خادا  خواهاد، خادا علام ظااهر ولی یکی از آ ها  ،شودقرف خدا صادر می

و اینکه به امیرالماؤمنین ایان مطلاب را پیرماار  .«  علمان»دارد و باقن  دارد، خیر، 

علم ظاهر  .این علم ظاهر است ،اکرم فرمود د که شما در فالن شب شهید خواهید شد

یادا ممکن است تحی  پ ممکن است علم ظاهر تحی  پیدا  کند،بدا ؛ آور  یست، قطع

از ایان جهات اقادام امیرالماؤمنین )ع( باه  ،علم بود ولو ظاهرًا ،چون ییینی  اود کند.

 .هاستاین یکی از جواب . الا ه اود ةرف ن به مسجد این الیا  الی ال هلک

 ]سؤال[ -
اشاا ااها  اساات، در  در احکااام الهاای  ااه، در تکوینیااا  احیا ااًدر حکاام  ااه،  -

 بارای در آ  ه مربوط به رسالت اسات هر از ست.، در شرعیا   ی یست که تشریعیا 

خطا معنا  ادارد، ولای در اماور عاادی مطلاای  ،رسول و رسولیین که ائمه )ع( هس ند

 ،دا یادبه امام رضا )ع( عرض کرد اد کاه ماا شانیدیم شاما هماه غیاوب را می  یست.

 شاد  مخفایدا م کجاا  مای ، اردممی کلفا مد اال است دو ساعت من  ، ه :فرمود د

ها به ا داز  علم خدا ، علم آنباید بدا ند صددرصد  یست که همه چیز را ح مً است.

 باشد. 
 ،تی در علام ظااهری کاه تعلایم کارد  اساتعاال  سات به غیر حا  سااحا ه و  بدا

 یست و   بدا هاای که در آنبعضی از علوم واقعیه .اما در علم واقعی که  یست ،هست
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علام وحای اسات،  .ور  خواهاد شادقااین هااالا اه این ، یست «وامحُیَ»تادل  یست و 

 ،اما اینکه فال ی فالن روز خواهد مرد ،معلوم است، علم وحی مربوط به شریعت است

باه  مااا ی ظااهری بله، اماا احیا اً ،آشنا هس یم هابر حسب ماا ی ظاهری که ما با آ 

عد  ظار است در بُ را اجت معل   .مثت اجت معل  و اجت مح وم ،روداز بین می عللی

ولکان  ،عاد  ظار ماا اجات معلا  اساتمعل   یسات، در بُ که عد  ظر الهیولی در بُ ،ما

دا د که چنین خواهد شد و الن خدا می .اراد  و علم الهی اجت معل   یست  سات به

قادر کاه ماا این  پاس در بااب بادا .پس ماو  حاصات خواهاد شاد ،مو  خواهد داد

او جاهت است و  مارا   ،قور است و ا ر کسی قائت  ااشدنای روایا  داریم که ح مً

قاات و  در علم حا  جهالات اسات، جهالاتِ  در علم ح   یست، چون بدا  بدا ،است

 بعد است. این مرحله دوم. علمِ

  ]سؤال[ -

که ا ار بارویم وسات خیاباان دا یم بینیم و میمیما فرماید یا : خداو د میمثالً -

کشد، علام باه ایان ز د و ما را میماشین میرو د، آیند و میها میکه ماشین بایس یم

ماشاین  کناد.ها این علام تخلاف از واقاع میوقت هست یا  ه؟ اما بعضی مطلب  وعً

پاس یاا علام ظااهر هسات، من هاا علام  .ز دکشد یا ماشین  می می و من راز د می

ا ر کسای  هر است، واقعًیا علم ظاهر بر مانای آ  ه برای ما ظا :عد داردظاهر دو بُ

ی از قایه ششم پاار  آبس ن ست یا زناولی من یادم  .میرداز قایه ششم بیف د می

علم ظاهر این است، حااال علام ظااهر چاه خاود  ، ح ی زایید!اف اد و  مردشهر تهران 

وحی هم ساه  .چه وحی بشود ،دست بیاورده علمی ب ا سان به وسیله وسائت ظاهریِ

 ؛ یسات  که این قابات بادا است هوحی، وحی احکام رسال ی ربا یعد یا بُ :عد داردبُ

وحی علم ظاهری اسات  ،عدیا بُ ؛ست یپ یر  وحی علم قطعی است که بدا ،عدیا بُ

ظااهر ایان میادما  و وضاع  ،تر است از آ  ه ما داریام، آ  اه ماا داریامعد قویکه بُ

ایان ،  ولکن بادا ،د ما دخواهز د  که این شخص خواهد مرد یا  کنداق ضا میچنین 

 فات دید میهر کس می اسماعیت،کارد ابراهیم رفت روی  ردن  به او خورد و  مرد.

برای ابراهیم اسات و بارای ابراهیمیاان   ، بدا اما بدا کرد.تالش هم می شود،کش ه می

 که  یست. دیگراناست، برای 
 ما د یا  ه؟این هست که این شخص ز د  میدر علم خداو د  -
بخش است اهری داریم که این ظواهر اقمینانعرض کردیم یا ظو .سات به ما  -

باه  رو اد،آیند و میها هم میماشین کهد که ا ر این شخص برود وست خیابان بایس 
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شیشاه را در برات سانگ  گاه  اسا ثنائً. زد و  مارد  ؛ولکن بادا ،میردمی ز ند ومیاو 

 ومش  رسید  بود و خداو د  خواست بمیارد  ه مح ،معلیشاجت  ه  دارد، اس ثنائًمی

 ، برای ما بدا  است. است  و  مرد، این بدا
میارد، پاس اجات معلا  میرد، آ جایی کاه  اایاد،  میآ جایی که باید بمیرد، می -

  یست. 
فر  بین معل  و مح وم این است که اجت مح وم چه چیزی حاصات شاود چاه  -

 به اراد  الهای ،ین است که ا ر چنان شودولکن اجت معل  ا .خواهد مرد ح مً ، شود

، و چنین و چنان کنددارد، صدقه بدهد برمی ولکن خدا این ا ر را احیا ً ،خواهد مرد

رس را از باین چیزهاایی هسات کاه بالهاای  ورساید  و زودکناد. صدقه رفع باال می

 ،یی باشدچه بال ،اما بالها یا غیر بالهایی که اینها در زمینه اجت ح می است ،بردمی

خداو د میرر کرد  اسات کاه بناد  هشا اد  .برداز بین  می یاینها را هیچ چیز ،چه  ه

 ه پایین، منهای  ظار باه   ه باالست ،شما هم  ود سال، میرر این است ،سال عمر کنم

 ،اف د به عناوان اجات معلا جلو می ،اف داین عیب  می، منهای  ظر به عوارض ،بالها

 .یاراد  اله آن هم به
، یعنای آن علام خداو اد ا ر اجت معل  باشد، آن اجت ح می دیگر از بین رف ه -

 ]...[ که
که بعد از هش اد سال صددرصاد، یعنای  خداو د میرر کرد  استکه علم را  آن -

 -ا ر  ساات باه ماسات- اما میرر کرد  است اجت معل  که ا ر ،شوداز آن بیش ر  می

یعنای ماشاین بخاورد  ،داردعل  اجات را برمایخداو د این م  ،ما چنین و چنان بکنیم

. ا ار ماا ایان کاار را شاودسرد می آیدکه می رد، آتشبُ می آیدکه می کشد، کارد می

خادا هار دو را  ، ساات باه خادا کاه  یسات ،هاا  ساات باه ماساتولی این ا ر بکنیم،

 . یردمی
]...[ بعادًا  وید وعد  ع اب بد  و آن پیرمار هم باه اما ش خدا به پیرمارش می -

 شود. کنند، بدا  حاصت میها به هم رحم میآن
 .حاصت  شد  ست، در علم بدا  ااین هم بدا -
 عین همین قضیه در امامت حضر  موسی بن جعفر است. امام صاد  قاالً... -
خیلای خاوب اسات کاه یاو س )ع( رفات و بناا باود  ،همان مثالی که اول زدید -

 .دیع اب بیا
 ]سؤال[ -
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 ایان باود کاه ییا خاار از جرإحکم  اود، وحی  می وحی تعلیول م وجه هس م، -

- هم علم ظاهر است، چرا؟ برای اینکه ظاهر مطلاب در  ظار ماا علم ظاهر بود، واقعً

قلاب  ...اد د و الیت کرد اد و ک اا زد اد وو فحش د ما دقدر که یو س آن -خدا  ه

است که ایان  این زمینهع اب در  .اتفا   یف ادولی خداو د فرمود ع اب، ، ع اب کرد

ایان را  قور خواهند ما اد یاا  اه.دا د که همینیو س  میولی  ،قور بما ندقوم همین

دا د که روی ، ولی میددا اهند کرد یا  ه، این را  میاین قوم توبه خودا د که آیا  می

دا اد و چیزی کاه  می آن . اماازل خواهد شد و این علم ظاهر استع اب   هزمیناین 

 باود.ن جریاان مح اوم آ؟ چاه شاد ، آندا اد کاه اینهاا توباه خواهناد کاردخداو د می

عد ظاهری و آ  ه خداو اد بنابراین اینجا در علم خدا ترییری حاصت  یست، از  ظر بُ

وعاد   ،پیرمار برود و عا اب هام بیایاد ،فرمود  است که ا ر اینها تک یب کرد د رمیر

ح می  یست، وعاد  عا اب در علام ظااهر  ابِولی وعد  ع  داد  شد  بود،ع اب هم 

در  فعلت و تفعلت. و قس علی للا . و هم نینما د د، ا ر در همین حال باقی است

  کاه بادا ، راجع به ائمه )ع(اما راجع به موسی بن جعفر فرمایید.دی که میتمام موار

 حاصت شد ، اینجا قابت قاول  یست.
  ف ه بود امام بعد از من این است. ،امام صاد  قات از اینکه از د یا برود -

 .این روایت دروغ است، چون امامت میرر است -
 ]سؤال[ -
ها دعاوا داریام! اصاالً ماا باا  وشا ه بنویسند، مگر هر چه  وش ند درست است؟! -

 ؟کنایمبتوا یم قاول ما چطور می ،مه اسالمی ماستی که برخالف اصول مسلّهایچیز

 ها را شساتهای اینقاول  داریم و باید ک اب مطالب هست و ما دست قدر از اینآن

جهات بار خاالف لدر علام خادا بیایاد کاه علام بعاد ا  ا ر بخواهد بادا و دور ریخت.

 ست.ا ضرور  عییدتی ما
 که  دارد. ]...[ قرآ یدلیت  -
یَمْحُاوا اللَّاهُ ماا یَشاا ُ وَ »:  ویادن میآدر قاردهیم. ما هم احادیث را جواب می -

یَمْحُاوا اللَّاهُ ماا »آیه همین است کاه  ابعادیکی از  ،است  ه در مورد بدااین آی 1«یُْثاِتُ

هام  ،هام تکاوین اسات ؟«یُثاِاتُ»و چه چیزی را « یَمحُوا»چه چیزی را . «یَشا ُ وَ یُْثاِتُ

یَمْحُوا اللَّهُ ماا یَشاا ُ »ع اب است، تمام اینها  ،خاار علم ظاهر است و هم غفران استإ
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بنا باود عا اب  کناد ولای  ،ولی  کرد ،خداو د اینها را ع اب کند ود کهبنا ب. «وَ یُْثاِتُ

پس  یو س حاصت شد،چون یا جریان مخفی بر  ؛بنا بود ع اب بکند ولی  کرد .کرد

، چارا؟ حالات ظااهر ایان اسات کاه عا اب ولی کرد ،بنا  اود ع اب بکند .ع اب  کرد

بنابراین اینجا  ،خطر ا  بود ددر عم  برای رساال  و  اوا  و... اینها   شو د، ولکن

 ع اب کرد. این بحث دوم.
 مگر بین علم خدا و فعت خدا جدایی است؟ -
 خیر، جدایی  یست.  -
 وق ی جدایی  یست که دیگر  یازی  یست بدا  باشد. -
 .خاار است، إاینکه فعت  یست ،اینکه خداو د فرمود چنین -
 علم او با فعلش یکی است. -
شاود میمحاو  ی کاه صددرصاد علامباا داو د ها خبعضی وقت ها فهم، منمی -

دا د از باین خدا می ت.علمی که در ظاهر بین ما هسبا ها بعضی وقت ،کندخاار میإ

کما اینکه  قور است.قور، ظاهر این وید این، به ما میدا یمولی ما  می ،رود یا  همی

م یبینی مایمرحله ظاهر را اول مثال زدم که ما بر حساب اماارا  و جریا اا  ظااهر

 ح مً .خواهد کشتاین آدم را  هم خدا ، بنابرایندا یممیهم ن است، صددرصد یچن

بینیم می ح مً ی است،یا جهنم عجیا ابراهیم در دیدیم که آتش شعله زد  وا ر می

یعنای واقاع مطلاب را ماا   ؛اماا بادا ،که ابراهیم سوخ ه خواهاد شاد ییینً قطعً علمً

 عد ظاهری.من ها در بُ ،کنیممیحال این را تادیت به وحی  .دا دخدا می، دا یم می
آیاتی اسات کاه ا ساان قاات از توجاه باه معناای  کردیم،ی که بحث میسوممورد 

کند که علام بعاد الجهات اسات و می  مانخود آیا  معنای لروی و قات از توجه به 

مثت کسی که داشت شدرسنا است. اما واقع مطلب  ،ا د که توجیه کنندبعضی خواس ه

اینجا هم «. شدرسنا» ، فت قرآن که غلت  دارد ،رسید «شرل نا» وشت به آیه قرآن می

 قور است. همین

 ٍ یا أَیُّهَا الَّ ینَ آمَنُوا لَیَاْلُوَ َّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ» :94سور  ماارکه مائد ، آیه  از جمله آیا 

اب دای آیه را  روهی  مان کرد د که این مرباوط « حُكُمْمِنَ الصَّیْدِ تَنالُهُ أَیْدیكُمْ وَ رِما

یَأَیهُّاا الَّا ِینَ  مامَنُاوْا لَاا » :بعد آمد  الا ه ، خیر،یا در حرم است به صید در حال احرام

به « تَْی ُلُوْا الصَّیْدَ وَ أَ  ُمْ حُرُمٌ» :بعد آمد  اما اینکه بسم ا ! 1«تَْی ُلُوْا الصَّیْدَ وَ أَ  ُمْ حُرُمٌ
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یا أَیُّهَا الَّ ینَ آمَنُوا لَیَاْلُوَ َّكُمُ اللَّهُ »خیر ؟ لی هم در حال احرام استاست که اوّاین معن

ۀ چاه کساا ی هسا ند؟ هما« الا ین آمناوا« » ٍ مِنَ الصَّیْدِ تَنالُهُ أَیْدیكُمْ وَ رِمااحُكُمْبِشَيْ

بعضای «  ین آمناواالا» . ه اینکاه فیات محرمینای کاه در حارم هسا ند ،«ال ین آمنوا»

مرتاه  یا :است  وعصید دو  « ٍ مِنَ الصَّیْدِبِشَيْ»کند را خداو د ما ال می آ هاها وقت

زیااد آماد  کاه  ارف نش  قدرآنست که اجایی  ، یا مرتاه درصید رفت باید به د اال

ها قدر برف آمد  بود که آهوآن ،قور شدموقع در را  تهران و قم این . یاآسان است

قاور صاید همین .ا د  بود د و  وشت آهو شد  بود به قیمت کاا ، مان یاادم هساتم

 کرد د.می

يْ» یْدِ تَنالُاهُ أَیْادیكُمْ وَ رِمااحُكُمْیا أَیُّهَا الَّ ینَ آمَنُوا لَیَاْلُاوَ َّكُمُ اللَّاهُ بِشاَ  .« ٍ مِانَ الصاَّ

د و آهاو را باا برویا ،با دسات بگیریاد، صید را «یدیکمأ»بلکه  ،فیت  یست« رماحکم»

د کاه صاید در شاوحکم شرعی در اینجاا اسا فاد  می این بلواست، یا .دست بگیرید

قاور و لا ا سافر صاید مگار این« بسام ا »اصت حرام است، مگر برای رضاایت خادا 

ا ار ایان  قصر بشود، از  ظار مساافت. یست؟ ا ر کسی سفری کند که در آن سفر باید 

بلکاه بارای تفاریس اسات، ایان  ،د ضرور   یساتسفر برای صید است و صید هم مور

حالت احارام و در حارم  . کاری به احرام وسفر حرام است و این صید هم حرام است

 خصوصاییا حارام  و صید در غیر زمینه حاجت :یا حرام کلی داریم .بودن  دارد

محرم است یاا  ا ر ا سان ،چه در زمینه غیر حاجت ،صید چه در زمینه حاجت :داریم

پس کجا حالل است؟ ا ر محارم  .یا هم محرم است و هم در حرم است حرم استدر 

باا جاان  ، اه بارای باازی ، اه بارای لهاو ، ااشد و در حرم  ااشد و برای اح یاج اسات

ه حیوا ا  بازی کردن یعنی چه؟ شما ح   دارید یا مورچه را بکشاید، یاا مورچا

ز اد ی  ،کنادالیات می ،دارد ست که به شما کاریایا وقت  .که به شما کاری  دارد

ماا را تأدیاب  یکی از جریا ااتی کاه واقعاً .ت است، مورچه را ح   دارید بکشیدمخ 

حالت احارام اسات، حالات احارام  ،تا چه رسد ا سان ،کند در الیت  کردن حیوانمی

، ] ز یاد[دست  به درخت یح  ،به حیوا ی ،به کسی ترین مدرسه است که اصالًبزرگ

ضارور  قطاع کنیاد یاا شااخه آن را حالات در غیار  درخت حارم را یدشما ح   دار

 این فرعی بود. ب ینید.

چارا؟ « رِماحُكُمْ وَ أَیْدیكُمْ تَنالُهُ الصَّیْدِ مِنَ  ٍبِشَيْ اللَّهُ لَیَاْلُوَ َّكُمُ آمَنُوا الَّ ینَ أَیُّهَا یا»

 وَ أَیْادیكُمْ تَنالُاهُ»یدی کاه ام حاان اسات دیگار. آیاا ایان صاجاا جاای این« اللَّهُ لِیَعْلَمَ»

چه غیر حاجت، که  غیر حاجت یا در حال صید چه حاجتعادی  در حال« رِماحُكُمْ
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 ام حاان ،ا ر حرام  زدیا ا سان آمد و ا سان به آن دسات  ازد .در هر دو حرام است

ی فارض کنیاد یاا جاوا  ماثالً .ست، حرام دور باشد که مطلای  یساتبزر ی ا بسیار

جمهاور آمریکاا را کند زن رئیسرد، این آدم میت  میدااح یاج ی به زن خیل است که

بحث در آ ی است که  زدیاا اسات، آ ای کاه  .رسد می اوبه  اصالً ،دور استبگیرد، 

 ،هسات ،خیلی  زدیا است و  زدیا است کاه دسات بز ای هسات، تاا د ااالش  رف اه

يْ اللَّاهُ لَیَاْلُاوَ َّكُمُ» فرمایاد:اینکاه می مهم است و ل ا در باب صیدلوا باینجا   مِانَ  ٍبِشاَ

مگار  ؟!خداو اد بدا اد« بِاْلرَیْابِ یَخافُاهُ مَانْ اللَّاهُ لِیَعْلَمَ رِماحُكُمْ وَ أَیْدیكُمْ تَنالُهُ الصَّیْدِ

د و شاما ب وا یاد نبال شما باش ها در دست ودا د؟ قات از اینکه این صیدخداو د  می

چه  ؟دهدا جام  می، چه کسی دهدحرام را ا جام می یچه کسدا د خدا  می ،بگیرید

دا د؟ پس خداو د  می ؟شود اجس می و چه کسی شوددر این ام حان ساقت می کسی

یااا مطلااب را  ا ااد،فرمود یااا مطلااب را  :یعناای چااه؟ دو مطلااب اساات« لِاایَعْلَمَ»

 ( در مثت ایان آیاا رضا د از جمله عالمه قااقاایی )مطلای که فرمود . ا د فرمود 

 زد ای اسات؟ایان چاه حرف. «لیظهر معلومنا لمان ال یعلام»عنی ی که پا زد  آیه است،

به ار اسات و  کاه اسا اد بزر اوار  فرماییاد «لیظهر معلومنا لمان ال یعلام لنعلم یعنی»

مان فرماایش ایشاان را  .کاالم خداسات برای اینکه این ضایع کردن ،دیگران هم نین

خالااه خرسااه  دوساا یِ خالااه خرسااه اساات.اوقااا  کااار مااا  بعضاای ،کنمعاارض  ماای

بلناد کارد و بار سار او بازرگ خواست مگس صاحاش را الیات  کناد، یاا سانگ می

 ،عالمه بزر اوار بسایار بزر وار اد !آدم را کشت ،مگس را بکشدکوبید. به جای اینکه 

معلاوم  او اد بدا ادکه خد« یَخافُهُ مَنْ اللَّهُ لِیَعْلَمَ» وار است که ولی این حرف کوچا

بلکاه  ، یسات« لایعلم»  ه، که ظاهر شود معلاوم ماا از بارای دیگاران، ایان معاارِ ،است

یخافاه  لنظهار مان» «لنظهار»یاا  عاار  هم همان اسات. «ا علمنا لمن یخافهظهر میل»

فرماود؟ بارای « لانعلم»چارا  ؟ مثات هام اسات.«لنعلم»بیش ر است یا  «لنظهر«. »بالریب

ح ماً خادا  الدالله است،که قرآن ظنی   کند یا به قول صاحب معالماینکه ما را  مرا

که ما  مرا  شویم، قرآن ک ااب  مراهای اسات؟ خیار، بلکاه مطلاب  زد حرف  قوری

مضاد با علام  ،ا ر عَلم باشد« مُعلَلیلم من العَلم و لیس من العِلم، عَلَم یَ» .سومی است

 چااون قاااالً ،باشااد« عَلاام» .دا ساات می یعناای قاااالً ؛باشااد« عِلاام»ا اار « لاایعلم» .اساات

دا ساات و ا اار خااودش خااودش  می احیا ااً را «بِاْلرَیْاابِ یَخافُااهُ مَاانْ» ودا ساات می

که در موقع ام حان « بالریب»ا  است  دا س ند که این خائفِدیگران  می ،دا ستمی

ماورد  «بِاْلرَیْابِ یَخافُاهُ مَانْ» یانا. «بِاْلرَیْابِ یَخافُاهُ مَنْ اللَّهُ لِیَعْلَمَ»شود یا  ه،  اجس می
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 تَنالُاهُ»اینجاایی کاه صایدی کاه  ؟کناداین خوف بالریب کجاا باروز می ،عالمت است

 فَمَانِ» .کنادبار خاالف اشا ها و مایلش صاید  می ،کنادصید  می« رِماحُكُمْ وَ أَیْدیكُمْ

 .«أَلیمٌ عَ ابٌ فَلَهُ للِكَ بَعْدَ اعْ َدى

 است.   رف ه «یُعلِمَلِ»را  «یَعلَمَلِ» اینجا ]...[ -
بود  تقدر جاهایشان آن !«مَعلَیَلِ»شیخ حسین  وری حاج بگوییم: اینجا هم باید -

ایشان  اوزد  جاای قارآن را  .کنندهایی کرد  که یهودیان  می سات به قرآن که ه ا

 ور  اود  که ما در پاورقی تفسیر داریم.ق ف ه این
 اینجا« اْلآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَْنكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فیكُمْ ضَعْفً» :66، سور  ا فال، آیه آیه دیگر

« لَامَعَ» ف یم می ،بود« معلَیَ»ا ر  .که  یست« لَمَعَ» ،است دیگر« لِمَعَ»کار کنیم؟ ه چ را

به خدا   ساتمگر فعت ماضی « لِمَعَ وَ» وییم می« وَ عَلِمَ أَنَّ فیكُمْ ضَعْفً»اینجا  .است

از قاات،   اه، یعنی حااال؟ ،دا ستو حال آ که می .واو هم حالیه است ؟شودمی داد  

اینجاا جاهایی  یسات کاه ماا آن توجیاه را بکنایم، پس اینجا از  .دا ستمن االزل می

 .خودش وجیه است

 اآلن هم هست. « اْلآنَ خَفَّفَ»ماضی است. « خَفَّفَ» -
خیار، واو حالیاه  وییاد. قاور می ویاد اآلن، اآلن اسات؟ شاما اینچه کسی می -

عْفً»چیست؟  واو« اْلآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَْنكُمْ» .است و دا سات کاه در « وَ عَلِمَ أَنَّ فایكُمْ ضاَ

؟ چه کسی ایان را  ف اه؟ «فَفَّخَ»دا ست؟ از وق ی که  چه زما یشما ضعف است، از 

عَلِامَ أَنَّ فایكُمْ وَ »چه ال زام است، چاه تاالزم اسات... خیار.  دهید؟چرا به هم ربت می

بگاوییم  1«یُوسُفُ أَعْرِْض عَنْ ه ا وَ اساْ َْرفِر  لِا َْ اِكَ»ت، مثالً مثت اینکه دو فع «ضَعْفً

 یوسف است؟ « وَ اسْ َْرفِر »
 فهمیدیم اآلن هم...ا ر کالم، کالم غیرخدا بود، ما از کالم می -
 یعنی م عل  حکم اآلن است.  -
در اینجاا  توا یمکن علم م عل  حکم  یست،  میول ،استاآلن بله، م عل  حکم  -

إِ َّماا یُریادُ اللَّاهُ »یا اینکاه  ،خیربگوییم « یُوسُفُ أَعْرِْض عَنْ ه ا وَ اسْ َْرفِر » سیا  را...

. زن که هانیعنی همان ز« عَْنكُمُ» وید: مثت فخر رازی که می 2«لِیُْ هِبَ عَْنكُمُ الرِّجْسَ

عْفً»شود. در اینجا هم زن  میشود، مرد هم که مرد  می دا سا ه « وَ عَلِمَ أَنَّ فایكُمْ ضاَ
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 ،قاورنآچطاور اول پاس  ،دا ست در اینها ضاعف اساتکه می سؤال: خدا .است قاالً

حااال دشامن کام و  ،ماؤمنین کام بود اد ، وییم اول دشمن زیاد بودقور؟ میبعد این

است. این جز  آن پا زد  آیه د  بنابراین مصلحت فر  کرد، علم فر   کر ،مؤمنین زیاد

  یست. 
 لَمْ وَ مِْنكُمْ جاهَدُوا الَّ ینَ اللَّهُ یَعْلَمِ لَمَّا وَ تُْ رَكُوا أَنْ حَسِاْ ُمْ أَمْ»: 16سور  توبه، آیه 

ن ایا« لُاونَتَعْمَ بِماا خَایارٌ اللَّهُ وَ وَلیجَةً اْلمُؤْمِنینَ الَ وَ رَسُولِهِ ال وَ اللَّهِ دُونِ مِنْ یَ َّخِ ُوا

کسا ی ایان  ماان غلات را دار اد کاه  .دار د را  مان غلتاین توبیخ کسا ی است که 

قور خدا ما را اینجا خل  کرد  است و رها کرد  است و خاوب معلاوم  خواهاد همین

« أَمْ حَسِاْ ُمْ» .قور ز د ی کنیمهمین ، ام حا ی  خواهد بود،بد معلوم  خواهد بود ،بود

هار کاه باامش  .شاودمؤمن تر   می ؟کنیمشما را رها می« أَنْ تُْ رَكُوا»یا  مان کردید 

ا ار  . شایندخاورد پاای لارزش میا سان که در زمس ان خرباز  می .بیش برفش بیش ر

را  جهانم آساان  ،دناکنفاراهم می او هماه وساائت را بارای ،ا سان را  شیطان را برود

در بارون کماا  ،کماا دارد دروندر  ،کما زیاد دارد ،را  شهو  آسان است ،است

از برون  ،از درون دارد ،آن را  جنت است که عیاا  داردرا  شهو  زیاد است.  .دارد

ا ر شاما ایماان صاحیس را  .مؤمنین باشند ولو احیا ً ،ن هس ندآثر بر خالف اک ،دارد

اْ ُ» .کننادباا شاما معارضاه می ،باشاند اش اا  کرد کنید و دیگران  رویپی مْ أَنْ أَمْ حَساِ

تار ابا ال مهم ،کند؟ خیر، هر قدر میاام ایماان بااالتر باشادمی رهاخدا شما را « تُْ رَكُوا

اْ» .تر اساتقاوی او ام حاان قاعاً ،تر باشادهر قدر شاا رد زر اگ ،است  ُمْ أَنْ أَمْ حَساِ

داو اد تاا حااال یعنی خ ؟دا دخداو د  میو هنوز  «یَعْلَمِ اللَّهُ» ه  و هنوز« تُْ رَكُوا وَ لَمَّا

« اللَّاهُ یَعْلَامِ لَمَّاا وَ»خیر، دا د. دا د، ام حان کند میا ر ام حان  کند  میدا س ه،  می

هناوز  و« علَامُیَ ،عَلَامَ»یعنای « اللَّاهُ یَعْلَامِ لَمَّاا وَ»برای جازم اسات،  «یَعْلَمِ»کسر  که این

 و جنگ از  ظر مالی وهای جهاد خیر، زمینه ؟  ارد بر مجاهدیناو د عالمت  میخد

خداو اد عالمات بگا ارد بار  کاهآیاد از لحاظ جا ی پایش می ،آید... پیش میحالی و

کشا ه شاد د یاا ، فکر بود د که جهاد کرد دعیید  و راستکسا ی که راس گو و راست

  .کش ند یا هر دو

ولِهِ وَ الَ اْلمُاؤْمِن» ینَ وَلیجَاةً وَ اللَّاهُ خَایارٌ بِمااا وَ لَامْ یَ َّخِا ُوا مِانْ دُونِ اللَّاهِ وَ ال رَسااُ

خداو اد « وَ اللَّاهُ خَایارٌ» ا ر آن جهات را هام  داشا یم. نه قطعی،یاین هم قر« تَعْمَلُونَ

خوب یا بد، من ها قات از اینکه عمت خوب یاا  ؛کنیدخایر است به آ  ه شما عمت می

ولی  ایمان است.؛ چون ادعای  ه برای خودتان روشن است  ه برای دیگران ،بد بکنید
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جهااد کاردن خاودش  ایان ،کسی که جهااد کارد آن ،جهاد شد ،وق ی عمت خوب شد

 فات بارو و  شرعً است. میرر کرد ، چون خداو د شرعً و تکوینً است هعالمت ربا ی

این عالمت ربا یه است بر کسی کاه  .آ جا حاصت شد یا حاصت  شد مو هم  تکوینً

وَ اللَّاهُ خَایارٌ بِماا » .کنادسات بار کسای کاه جهااد  میکند و عالمت ربا یه اجهاد می

دهد خارویت ح  ساحا ه و تعالی را  سات به کت اعمالی که این تعمیم می« تَعْمَلُونَ

قات از اینکه ا جام بدهیم و بعد از اینکه ا جام دادیم، اینجا جای عالمت  ،کنیمما می

کسا ی که  ،ینکه جنگی پیش بیایدقات از ا .است، قات از ا جام که جای عالمت  یست

ن شاخص ایااینجا عالم ی بار  ، اود  جنگچون  ، رف ند به جنگ ی ایمان دار دادعا

  خواهد بود. و بر آن شخص که چنان است که چنین است

 ]سؤال[ -

. این عالمات را چاه عالمت استخود این جهاد کردن و پیش رف ن و جا اازی  -

   ارد؟کسی می
 د  اس؟عالمت است برای خو -
ایان آدم  : وینادتر دیگران، دیگاران میعالمت هست برای دو دس ه، دس ه مهم -

رود. ماثالً خاود شاما باه . جنگ که شد، به جاهه میخوردضعیف به درد جنگ  می

معلاوم  ولی بعادًادا ست، جاهه رف ید، سه سال هم در عرا  ز دا ی بودید. کسی  می

، دیگری چنان است. این یدهس  ه شما چنیندیگران فهمید د ک . این عالمت است.شد

این خودش عالمت  ،جنگ ا جام دادنو این کار را در زمینه خود رف ن  عالمت است.

آن عالمت ایجابی است که قااول اسات، ایان عالمات  است و  رف ن هم عالمت است.

 سلای است که...
 عِلم است؟ از مادّ  « عَلِمَ، یَعلَم»خود کلمه خایر دلیت بر این  یست که  -
 اه اینکاه از ماادّ  علام  خیر، خایر دلیت است بر اینکه علم خداو د مطل  است، -

  .تضاد است« یَعْلَمِ لَمَّا»و « خایر»بین  ،ا ر علم باشدزیرا است. 
 ]سؤال[ -
با « خایر»ولی  ، پس قاالً خایر  یست.دا س ه می دا د یعنی قاالًیعنی هنوز  می -

 .آن ضد است
 کند! ]...[می ه، این را رد  -
خداو د  که کندیکی رد می . در اینجا دو مطلب است:کندخداو د این را رد می -

پس خداو اد عالمات  .کنداین را رد می ،  اردقور ما را   اش ه و عالمت  میهمین
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از ا ار  چاون ، یسات« عِلام»از کناد ایان اسات کاه دومین چیزی که رد می .  اردمی

با آن تضاد دارد و هم نین سایر « وَ اللَّهُ خَایرٌ»دا جاهت بود و بنابراین خ ،بود «لمعِ»

 آیا  محکما .
ا ار در جاایی ماا عارض کارد  « لِانَعْلَمَ بَعَْثناهُمْ ثُمَّ» :12، سور  کهف، آیه آیه دیگر

قاور این ، وییم  همی ، یر  یست، ا ر  ف ه باشیممفعولدو« عَلم»از «  علم»باشیم که 

  وعً. الا ه را دارد« عَلم»ولکن همان معنای  ،ستا یر مفعولدو قا بعضی او یست، 

 یر اسات مفعولیااکم ار « عِلم» یر است که این علم مرکب است و مفعولدو« عِلم»

« عَلام» :عکاسبه و که مفرد  یست  1« َعْلَمُهُمْ  َحْنُ تَعْلَمُهُمْ ال»که این علم بسیت است 

 در اینجاا دو مفعاول  رف اه.  یردن کم ر دو مفعول میولک ، یردیا مفعول می  وعً

ت  وم بعث از چیست؟ بعث از حالت مرگ که  یست، بعث از حال« ثُمَّ بَعَْثناهُمْ» است.

کماا اینکاه  . یازمناد بعاث اسات ،این  ومی که سیصد و چند سال قاول کشاید .است

حیا  هم بعث إ .خواهدخواب غیرعادی هم بعث می ،خواهدخواب عادی هم بعث می

پیرماار ماعاوو و  ،وق ای جامعاه رکاود دارد. خواهادپیرمار هام بعاث می ،خواهدمی

شود که جامعه را از رکود در فساد بیرون بیاورد و به قارف حا  دعاو  می ا گیخ ه

  .خواهدبعث می همه .کند

 کاه ساتدا یخدا قات از بعث  م شود.عِلم است؟  می. «لِنَعْلَمَ» ؟چرا« بَعَْثناهُمْ ثُمَّ»

 مِاْنهُمْ قائِاتٌ قالَ»د د، یکیشان وب ؟ دو حزب«أَمَدًا لَاِثُوا لِما»این دو حزب  کدام یا از

آیاا  بعادی  در سات کاها« قاال»حازب اول  2«یَاوْمٍ بَعْضَ أَوْ یَوْمً لَاِْثنا قالُوا لَاِْث ُمْ كَمْ

: 19در آیاه  4«بَعَْثنااهُمْ كَا لِكَ وَ»تا  3«اُهُمْ ُیَلِّ وَ رُقُودٌ هُمْ وَ أَیْیاظً تَحْسَاُهُمْ وَ». آیدمی

تر آ اا  یکای .دو حزب مؤمن هس ند این دو حزب هس ند،« لَاِْث ُمْ كَمْ مِْنهُمْ قائِتٌ قالَ»

به « كَمْ لَاِْث ُمْ» : فتهمه یکیشان به « قالَ قائِتٌ مِْنهُمْ كَمْ لَاِْث ُمْ» .بییه آ ا   اود د ،بود

دو پاس « لَاِْثا ُمْ بِما أَعْلَمُ رَبُّكُمْ قالُوا یَوْمٍ بَعْضَ أَوْ یَوْمً لَاِْثنا قالُوا» آن شش حزب دیگر

: ماا و یاا دسا ه  ف ناد« لَاِْثناا یَوْماً أَوْ بَعْاضَ یَاوْم» :یاا دسا ه  ف ناد ،دس ه شد د

 «. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ» دا یم می

                                                           

 . 101توبه، آیه . 1
 . 19کهف، آیه . 2
 . 18، آیه . همان3
 . 19، آیه . همان4
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و بعضای هام « وْ بَعْاضَ یَاوْمٍیَوْماً أَ»قاور  ف ناد کاه این مطلب را کاه بعضای این

پیش از اینکه جهان  ،دا ستاین را خداو د از پیش می« رَبُّكُمْ أَعْلَمُ»قور  ف ند که این

قاور و آ ها آن قور  فتاینکه یکی این . یعنیپس این یا عالمت است .را خل  کند

 اباً فا ن آن آدم ثو ،عالمات اسات أً فا ن آدم خطا .عالمات اسات  ف ند، این  فا ن

 .چون جمله است ، یست« اْلحِْزبَیْنِأیَّ » 1«اْلحِْزبَیْنِ أَ ُّ لِنَعْلَمَ بَعَْثناهُمْ ثُمَّ» .عالمت است

عالمت   اشات کاه دا سا ند و « عَلَمَ»یکیشان را « لِما لَاِثُوا أَمَدًا أَ ُّ اْلحِْزبَیْنِ أَحْص »م

 أَوْ یَوْماً» فات . اینجاا باود دا س ه آ ها جهت ،دیگری را عالمت   اشت که  دا س ند

ال ». برای اینکه چیزی که ا سان  دا د، علم بود ، آن  دا س هست آن که  دا« یَوْمٍ بَعْضَ

این جهت  ،دا د و از روی  ادا ی جواب دهدا ر آدم بدا د که  می« دری  صف العلمأ

لام اسات باه ، عخودش علم اسات دا م،و بگوید:  می دا دا ر بدا د که  می. اما است

است و « عَلم« »لنعلم»این هم از این آیه که . دا مپس باید بگوید  می دا د.اینکه  می

 لم  یست.عِ

 پس کسا ی که علمی  دار د، عالم هس ند.  -
 ایان را بارای چاه .دا دعالم است که  می ،دا ددا د که  میا ر علم  دارد و می -

( در حارم اماام حساین )ع( رضمای )حساین ق آقااحاج ویند؟ برای اینکاه می کسی

. ایشاان مرجاع شاد  بود اد آقا سیدابوالحسن فو  کرد  بود اد و در زما ی کهبود د، 

 .دا م فات  مای ، فر رفت  فت آقا فالن مسالله ای یازد  ما  بود مرجع شد  بود د.

 بارای اینکاه ؟ز یدداد زد، آقا برای چه داد می !دا م فت  می !آقا شما مرجعید : فت

 من تاز  مرجع شدم، باید مراجعه کنم.  .یاد بگیر د دا م رامردم  می
دَقُوا وَ »: 3سور  عنکاو ، آیه  وَ لَیَدْ فَ َنَّا الَّ ینَ مِنْ قَاْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّاهُ الَّا ینَ صاَ

باید  ،بود« عِلم»ا ر  الّاو «. عِلم»،  ه داش ه باشد« عَلم»باید خداو د  «لَیَعْلَمَنَّ اْلكالِبینَ

دا ید، دیگار بایاد یعنای . شما باید بدا ید، ا ر میدا ست می یعنی قاالً ،خداو د بدا د

عالمات  و ادبایاد خدا . یسات« عِلام»از  است، «عَلم»از « فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ»پس این  چه؟!

بگ ارد بار صاادقین و عالمات بگا ارد بار کاالبین، صااد  و کاالب قاات از ام حاان 

در ساور   .«عند االم حان یکرم المر  او یهاان»ولکن وق ی که ام حان شد  ،ا دخلوطم

 .است احزاب این قضیه صد  به قرز بسیار باال و واالیی بیان شد 

 ]سؤال[ -

                                                           

 . 12، آیه . همان1
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ایان  ،ع اساتر وییاد مضاامیهاایی کاه هماه اینشود و ل ا قور میبله، همین -

مَنَّ اللَّاهُ الَّا ینَ آمَنُاوا وَ لَایَعْلَمَنَّ وَ لَایَعْلَ»: 11ساور  عنکااو ، آیاه  .حرف خوبی اسات

 این هم همان است که دیگر تکرار بحث  کنیم.« اْلمُنافِیینَ
 ]سؤال[ -
 برای خداست.  -
 ]سؤال[ -

« أَیْادیهِمْ بَیْنَ ما یَعْلَمُ»کنیم، مطل  که همیشه هست.  ه، مشروقش را عرض می -

داللت کناد. آ کاه بار حادوو معلوم است. خیر، آ که مشروط است که بر حدوو علم 

هست، «  َعلَمُ، یَعلَمُ»که  یست، ولکن در « عَلِمَ»قور است. در علم داللت کند، الا ه این

 .21من ها مشروط است. سور  ساأ، آیه 
 ]سؤال[ -
 چرا؟ الم تأکید است.  -
 «لِیَعلَم»ا ر عالمت بگ ارد، باید بگوید  -
 ؟«لِیَعلَمَ». چرا   اردعالمت میخداو د  کدًاؤیعنی م تأکیدی است دیگر،عالمت  -

« لَ» ،اینطور  یست« لَ»ولکن  ،  استاز حروف جارّ« لِ» .کندفر  می« لَ»با « لِ»این 

 دهد.جر  می
 عَلَیْهِمْ صَدَّ َ لَیَدْ وَ»آیه قالی: «. سُْلطانٍ مِنْ عَلَیْهِمْ لَهُ كانَ ما وَ: »21سور  ساأ، آیه 

« لِانَعْلَمَ إاِلَّ سُْلطانٍ مِنْ عَلَیْهِمْ لَهُ كانَ ما وَ*  اْلمُؤْمِنینَ مِنَ فَرییً إاِلَّ  ُفَاتَّاَعُو ظَنَّهُ إِبْلیسُ

احاقه کند و باه حسااب دلیات ماردم  مارا   بر مردم این دلیت  دارد که یابلیس دلیل

 1«اْ ُمْ لايإاِلَّ أَنْ دَعَاوْتُكُمْ فَاساْ َجَ»فرمایاد: در سور  ابراهیم میکما اینکه  .خیر ،بشو د

و  هااهست؟ چرا ایان اف  ان خیرو شر ابلیس چرا هست؟ چرا اب الئا   ؟ اصالًهپس چ

دا یم ماا  مای .بارای علام اسات ،برای مام حان ا ؟بدا یم« لِنَعْلَمَ الَّإِ»هست؟  هاام حان

 ام حاان کنایم، بایاد ، فال ی درسات درس  خوا اد ،فالن شا رد درست درس خوا د 

 ،کناد بارای علام خاودش  یساتاما خداو د کاه ام حاان می علم ماست.ام حان برای 

یا  بارد باالخود ام حان ما را  بشویم،« یکرم أو یهان»برای این است که ما در ام حان 

ْلطانٍ مِنْ عَلَیْهِمْ لَهُ كانَ ما وَ» .به زمین بز د چاه « لنجعات عالماةً»یعنای « لِانَعْلَمَ إاِلَّ ساُ

 فاي مِْنهاا هُاوَ مِمَّانْ بِاْلآخِرَةِ یُؤْمِنُ مَنْ»است، یعنی جمله  یست. اینجا مفرد  کسی را؟
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 .بلکاه مفارد اسات ،کالم تام  یسات ، یست ایاما مرکب جمله ،این مرکب است« شَكٍّ

در میابات شایطان  «بِاْلاآخِرَةِ یُاؤْمِنُ مَانْ» .«بِاْلاآخِرَةِ یُاؤْمِنُ مَانْ»بر « اال لنجعت عالمة»

، خودش شیطنت دارد اما کسی کهشود. از غاوین  میو به اغوای او کند شیطنت  می

 .ا دازدلنگ میدر میابت شیطان  الا ه

 َعْلَاامَ وَ لَنَاْلُااوَ َّكُمْ حَ َّاا  »تمامااً بلواساات. « وَ لَنَاْلُااوَ َّكُمْ»: 31سااور  محمااد، آیااه 

کناد، چاون علام، و یکی از چیزهایی است که تأیید می مفرد است« اْلمُجاهِدینَ مِْنكُمْ

ا ر علم بار مفارد وارد  ،شودبر مفرد وارد  می ،شودبر کالم وارد می« إال ما ش » وعً 

 « َعارفُ»من ها  1«ال تَعْلَمُهُمْ  َحْنُ  َعْلَمُهُمْ»کما اینکه  .شود به معنی معرفت خواهد بود

کاه . چنا جهات اساتلزیرا معرفت بعاد ا ،چون معرفت برای خدا درست  یست ، گفت

  .«وَ لَنَاْلُوَ َّكُمْ حَ َّ   َعْلَمَ اْلمُجاهِدینَ مِْنكُمْ وَ الصَّابِرینَ وَ  َاْلُوَا أَْخاارَكُمْ» عرض کردیم.

لَیَدْ أَرْسَْلنا رُسُلَنا بِاْلاَیِّنا ِ وَ أَْ زَْلنا مَعَهُمُ اْلكِ ابَ وَ » :25 آیه سور  حدید، هم نین

دیدٌ وَ مَناافِعُ لِلنَّااسِ وَ لِایَعْلَمَ اْلمیزانَ لِیَیُومَ النَّاسُ بِ اْلیِسْتِ وَ أَْ زَْلنَا اْلحَدیدَ فیهِ بَْأسٌ شاَ

 ،عاد تشاریعها در بُرساالتاصاالً « اللَّهُ مَنْ یَْنصُرُ ُ وَ رُسُلَهُ بِاْلرَیْابِ إِنَّ اللَّاهَ قَاوِ َ عَزیازٌ

وَ لِایَعْلَمَ اللَّاهُ » .ا سان اب ال  اساتهر دو برای  ،عد معامله تکوینیدر بُ« أَْ زَْلنَا اْلحَدیدَ»

کناد و کسای کاه تاعیات می از ا ایاا  کسای کاه« و لیجعات عالماةً»یعنی « مَنْ یَْنصُرُ ُ

 کند. می

روال  ،ا ار بیشا ر باود و مان پیادا  کاردم ،پیدا کردمدر قرآن ای که من آخرین آیه

جریاان  عییادتی ینادبای و ماواز یعنی بر حسب موازین لروی و ماوازین ؛همین است

از اخ صاصا  حا  « اْلرَیْبِ عالِمُ»خوا یم: می 26. از آیه 28جن، آیه سور   این است.

 مِانْ ارْتَضا  مَانِ إاِلَّ*  أَحَادًا غَیْاِاهِ عَلا  یُْظهِرُ فَال» الریب است.ساحا ه و تعالی عالم

دًا هِخَْلفِا مِانْ وَ یَدَیْهِ بَیْنِ مِنْ یَسْلُكُ فَإِ َّهُ رَسُولٍ در  ،رساول باین یادی ربچارا؟ « رَصاَ

 مِان بَاینْ»اوسات  ساتمحضر ح  که عالم است بر کار او و قادر است بر کاار او و مر

 قَدْ أَنْ لِیَعْلَمَ»راصد و م رقب و م رصد اعمال رسول است که « یَدَیْهِ وَ مِنْ خَْلفِهِ رَصَدًا

هاا چاه کند. خادا مراقاب اسات کاه این میقور رها خدا همین «رَبِّهِمْ رِساال ِ أَبْلَرُوا

 «رَبِّهِامْ رِسااال ِ أَبْلَرُاوا قَدْ أَنْ»که  عالمت بگ ارد بدا د؟  ه،« لِیَعْلَمَ»کنند. که چه؟ می

 ..قور د.رست همینتمام 
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