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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 5/55  / 02   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ( سیزدهمنور   ) جلسه       مبارهک   سوره   

 

 ی ختم کنید.برای سالمتی خودتان و خدمتگزاران دین صلوات

 

 .کنیمبررسی ی مباحث علم  ی نور را در حوزه کنیم تا به مطلب جامانده برسیم. بنا بود سورهبی مقدمه شروع می

 کنم و بعد شروع کنیم. ای را عرض می قبل از این مقدمه

که در این   اند، ، باالخص در کتاب صحیفه خواندهبخاطر دارندافرادی که زمان جنگ یا ابتدای انقالب اسالمی را 

 ،شوند وقتی با دشمنان داخلی و خارجی مواجه می مخصوصاگیرد،  خیلی چیزها حالت مهم به خود می شرایط

... فضای جامعه را خیلی به هم و..برخورد با منافقین ، ابهامات، تهاگیرد. شب میقرار  زندگی مردم تحت تأثیر

 ریزد. می

آگاه دارند گوش به  یجوامعی که رهبر در این شرایط ؟برخورد کرد توان ی چطور میبا مشکالت معیشتی و اخالق

ای بکنند و کسی را  سخنرانی امهمه منتظر بودند اماین شرایط خیلی زیاد بود.  )ره(زمان امام فرمان رهبر هستند و

 گویند. می "بینه"وب کنند. اسم این روشنگری را در قرآن منص

شوند. آیات  اب میت که مردم بی قدر است افتد و این همین اتفاق می )صل اهلل علیه و آله و سلم(در زمان رسول اکرم

 رسند. مردم به سکینه می و کند روشنگری می

 گویند. می "آیات بینات" ،به این وضعیت



2 
 

 افتد می اتفاق مثدحدثهمسائل شدن جامعه با درگیر  در، در فضای مدنی عبارت است از رفع ابهاماتی که آیات بینات:

ی  های موجود به وسیله بست که جامعه را از بنست آیاتی منظور  کند. ها نجات پیدا می بست و جامعه از بن

 دهند. نجات می ،کنند روشنگری و علمی که ایجاد می

 کننده بخش/ آیات هدایت آیات نجات

 مکرر تکرار شده است. "بینات"نور کلمه  مبارکه ی در سوره

 (1)تَذَکَّرُونَ   لَّعَلَّکمُ بَیِّنَاتٍ  ءَایَاتِ فِیهَا أَنزَلْنَا وَ فَرَضْنَاهَا وَ أَنزَلْنَاهَا سُورَةٌ

برایشان تأثیر دارد. هر هایی که دنبال ذکر هستند، این آیات  ذکر انسان است. آدم ناحیهی اثر آیات بینات در  منطقه 

 د.نکن های متعددی را باز می شود، گره می کدام از احکام که نازل

 ها را در زمان خود باز کردند. بینیم همین آیات بودند که خیلی از گره اگر خود را در شرایط نزول بگذاریم، می

 برسیم. 11ی  م تا به آیهفهرستی از آیات گره بازکن داری ما بینات را اگر آیات گره بازکن بدانیم؛ یعنی

 

 بحث تبیین/ تبیین آیات (11)حَکِیمٌ عَلِیمٌ اللَّهُ وَ  االَْیَاتِ لَکُمُ اللَّهُ    یُبَینِ وَ

دهد که اینها به  سری آیات و احکامی را قرار می که در واقع ویژگی تبیین آیات اینطور است که خداوند یک

 .کنندصورت قانون ثابت کارشان این است که مشکالت جامعه را برطرف 

 ها حل شود. . با آیات بینات گرههای کور وجود دارد گره و هست امعه انتظاری دارد، ابهاماتیج

کنند. آیاتی  تبیین آیات استمرار پیدا می ،شوند شوند و در جامعه جاری می مییات تبدیل به قانون وقتی همین آ

 گشایی دارد. هستند که مکرر حالت گره

صورت  یعنی این آیات به گذارد ی برخی آیات مشخصاً دست میکند اما اینکه رو خداوند همه آیات را تبیین می

 ویژه دارای این خاصیت هستند.

این شوند.  سری مؤمن می های انبیاء هستندکه یک طور هستند که مثل معجزه های مکی، آیات بینات این سورهدر 

 مثل عصای موسی در قوم بنی اسرائیل. ن است.ک. نفاق ش.کفرشکنآیات 
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ایمان  به مخاطبین را نیهای مد در سورهاما  کند میرا به اسالم و ایمان دعوت ها  در جوامع مکی انسانبینات آیات 

 کنند. را دعوت میصدق در ایمان/ استمرار در ایمان خالص/ 

 است. گشا ی گره اینکه این  آیه یعنی برچسب بینه بخوردبه آن ای که  هر آیه

افراد  که بعد از آن بینهالزامی ندارد  کند. کند که حجت را بر افراد تمام می ضوحی ایجاد میو و آن آیه نورانیت

 است.تمام بر همه حجت اطاعت کنند، اما 

ه شد در جامعه مؤمن با آن مشکل به سبکی که گفتهاما  شود که کافر نباشند. در جامعه کافر حجت بر آنها تمام می 

 برخورد کنند. باید

 دارد. وضوح در خاصیت کتاب داشتنشو  مبین بودن کتاب)هستی یا قرآن(: در کتاب بودنش آشکار است

 واضح است.  ،هم در قوانینی که در آن هست-1

 کند. واضح می را که در آن هسترا  یهم آن قوانین-2

 کتاب قانون است.که واضح است -1

 کننده است. آن قانون واضح که واضح است-2

 ن با سه واژه برخورد کردیم: اال

(: علیم حکیم: خدایی که حکمش از روی علم است. علمی 11آیات بینات: لعلهم یتذکرون/ یبین لکم الآیات)آیه

 (43)آیهبیناتشود/ آیات  اش مشخص می دهد. بر اساس آن علم حکم زندگی که حکم می

د. غذا ضرر دارساله فالن  4-2فهمیم برای سن  ی تربیت فرزند می حکیم قرآن به معنای ذا حکم است./ در حوزه

 که فهمیدی نباید بدهی.علمش همراه با حکمش است. همین

ضرر  ، چونبخورم آن را نبایدپس روشن شد،  و برایم این موضوع ن چای به هر دلیل برایم ضرر دارداگر فهمیدم ای

 دارد.

 تواند حکم چیزی را بگوید. داند که می آن قدر می یعنی فرد شود. حکمت ایجاد می ،ی حکم از تلفیق علم به عالوه
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 حجت است ،طبیبت. تشخیص داند که اگر بگوید فالن کار را بکن حکمش بر شما واجب اس قدر می طبیب آن

 داند. چون می

 و علمش به حدی رسیده که بتواند حکم صادر کند، حکمت دارد. است هر کسی که متخصص

 قدر به نصاب رسیده حکمت: آن

کنیم احتیاج داریم در ما حکم  شف میی علمی که ک ما از علم دور هستیم. ما به اندازه اما علم به ما نزدیک است

 ایجاد شود.

 داند. داند حکمش نافذتر است از کسی که کمتر می می بیشترآنکه 

 آورد. اگر کسی مطابق حکم عمل کرد، علمش حکم می آورد. علم است که حکم می

ما حجت را تمام  علمش بر، را دارد و به علم رسید... در سن سه سالگی کودک فالن  ی کودک مثالً در حوزه

 کند و باید به او حرف عمل کنیم. می

 ر اساسای وجود دارد که طرف ب اهای خالیی بین علم و عمل، هوای نفس هست. هوای نفس یعنی یک فض فاصله

 کند. مبنا عمل نمی

 ی عدم رجوع به مبانی و معیارها هوی دارد. به اندازه کسهر

  است.هوی نفس: خالی بودن نفس از حجت در همه یا بعضی از امور 

 ها در بعضی چیزها نسبت به آن هوی دارند. بعضی

 

 آیات بینات)بینات:احکام(:

 اش فرق دارد. هوی روی آن چه اثری دارد؟ در میزان روشنگری -

 در فضای مکی: معجزات -

 در فضای مدنی: احکام رهایی بخش از معضالت -
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 شود. شود و تبدیل به سیر و سیره می و تثبیت میلکم اآلیات: قانون جاگیر یبین 

 است. و اآلن تبدیل به سنت شدهیبین لکم اآلیات: در زمان خودش به عنوان معجزه عمل کرده 

 آیات مبینات: 

 کند. ساختار ایجاد می -

 گری دارد.  ت تعزیهتری نسبت به بینات دارد. حال مبیّن یعنی روشن کننده/ حالت فاعلیت قوی -

های ازدواج/ وساطت در  کند، بازوی رهبری در جامعه است. مثل تشکیل گروه عالوه بر اینکه معضل را حل می -

 ازدواج. 

 کند. مثل بسیج، بازو دارد. حالت ساختار پیدا می -

 کند. حکم است، جزء احکام هم هست اما جریان ساختاری ایجاد می -

 های ازدواج ی قضائیه، وساطت های حل اختالف)خودشان احکام دارند(، قوه ا، کمیتهه مثال مبینات: دار القرآن

 هایی دارند. هر کدام از این سه مدل

 کند. سازی و ایجاد ساختار را در جامعه مدنی تبیین می های نظام که مدلاست ای ترین سوره ی نور مهم سوره

 آیات:

 گشا است. بینات: حضور احکامِ گره 

 گشا است. بینات:حضور ساختارهای گرهم

گشا  نوعاً در سوره حرفش این است که ساختارهای گره ؟ختارهایی را در جامعه ایجاد کنیمچه سا -

ی اسالمی گیر افتاد اولین جایی  ساختارهای مردمی هستند، مربوط به حکومت نیستند و حاکمیت اگر جامعه

 حکومت ساالر نیست. و ر استمردم است. مردم ساال، رفتبه سراغ آن که باید 

ی نور هیچ بخشی وابسته به حکومت و حاکمیت نیست مگر قسمت آخرش که مربوط به جهاد  ی مبارکه سورهدر 

 است.
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 مردم بیت محور/ خانواده محور هستند.

 شود. ذکر و انثی نیست . واحد جمعیتی قرآن بیت میبیند مردم را جز در بیت نمی ،بندد وقتی چهارچوب میسوره 

 صورت طبیعی.. ساختار به ست.ابلکه بیت 

اصالً ندارد. چهار نفر عادل برای کار غیرشرعی باید  را بدون ساختار ی حد امکان اجرا ،آیات بینات مثل حکم

 شود. از محکمه صادر میهم شهادت دهند. در محکمه باید شهادت دهند و حکم 

 الْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ کُنتُمْ إِن اللَّهِ دِینِ فىِ رَأْفَةٌ بهِِمَا تَأْخُذْکمُ لَا وَ  جَلْدَةٍ مِاْئَةَ مِّنهُْمَا وَاحِدٍ    کلُ فَاجْلِدُواْ الزَّانىِ وَ الزَّانِیَةُ

 ( 2)الْمُؤْمِنِینَ مِّنَ طَائفَةٌ عَذَابهَُمَا لْیَشهَْدْ وَ  االَْخِرِ

مردم باید کاری کنند که  مردم است.داشته باشید. روی سخنش به مواظب باشید مردم در این زمینه رأفت هم ن

 فتد.ای حاکمیت دینی اتفاق بی زمینه

 م هستند.آیات بینات خودشان حک

 کنند. گشا هستند. فضای التهاب جامعه را خنثی می همه گره ،بینی آیات را اینجا می

 1کند. تبدیل به یک جریان می 11ی آیه

 2مربوط به حکومت و حاکمیت هم نیست.و مؤمنین است ، خطابش به 41و43و22و21

ْعفِفََِوَ  ْست  تىَ َنِكا ًحاَُدونَ يجَ َل ََالَِّذينَ َْلي  ََُمَُُيْغنِيهَ ََح  ُغونَ َالَِّذينَ َوَ ََف ْضلِهََِِمنَّللاَّ ْبت  ابَ َي  اَاْلِكت  تََِْممَّ ل ك  اُنُكمََْم  لِْمُتمََْإِنََْف كا تُِبوُهمََْأ ْيم  يرََْفِيِهمََْع  َوَ ََاخ 

اُتوُهم نَء  الََِمِّ ََِمَّ ئُكمََْالَِّذىَّللاَّ ات  اتُِكمََُْتْكِرُهواََْل ََوَ ََء  ي  لىَ َف ت  اءََِع  ْدنَ َإِنََْاْلبِغ  ًناتحَ َأ ر  ُغواََْصُّ ْبت  ضَ َلِّت  ر  وةَِالحََْع  اَي  ْني  نَوَ ََالدُّ َِمنَّللاَّ ََف إِنَََُّيْكِرههُّنَََّم 

ْعدَِ اِهِهنَََّب  فُورَ َإِْكر  ِحيمَ َغ   ای نتوانستند پس باید عفت پیشه کنند. عده(33َ)رَّ

                                                           
 (11)مُّؤْمِنِینَ کُنتُم إِن أَبَدًا لِمِثْلِهِ تَعُودُواْ أَن اللَّهُ یَعِظُکُمُ 1
 (21)عَلِیمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ وَ  لَکُمْ  أَزْکىَ هُوَ  فَارْجِعُواْ ارْجِعُواْ لَکُمُ قِیلَ إِن وَ    لَکمُ یُؤْذَنَ  حَتىَ تَدْخُلُوهَا فَلَا أَحَدًا فِیهَا دُواْتجَ لَّمْ فَإِن 2

 (22)تَکْتُمُونَ مَا وَ تُبْدُونَ مَا یَعْلَمُ اللَّهُ وَ    لَّکمُ مَتَاعٌ فِیهَا مَسْکُونَةٍ غَیرْ بُیُوتًا تَدْخُلُواْ أَن جُنَاحٌ   عَلَیْکمُ لَّیْسَ

 (43)یَصْنَعُونَ بِمَا  خَبِیرُ اللَّهَ إِنَّ  مْلهَ  أَزْکىَ ذَالِکَ  فُرُوجَهُمْ فَظُواْیحَ وَ أَبْصَارِهِمْ مِنْ یَغُضُّواْ لِّلْمُؤْمِنِینَ قُل

 یُبْدِینَ لَا وَ  نَّجُیُوبهِ  عَلىَ مُرِهِنَّبخِ لْیَضْرِبْنَ وَ  مِنْهَا ظَهَرَ مَا إِلَّا زِینَتَهُنَّ یُبْدِینَ لَا وَ فُرُوجَهُنَّ فَظْنَیحَ وَ أَبْصَرِهِنَّ مِنْ یَغْضُضْنَ لِّلْمُؤْمِنَاتِ قُل وَ

 مَا أَوْ نِسَائهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ بَنىِ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ بَنىِ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَبْنَاءِ أَوْ أَبْنَائهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ ءَابَاءِ أَوْ ءَابَائهِنَّ أَوْ لِبُعُولَتِهِنَّ إِلَّا زِینَتَهُنَّ

 فِینَیخُ مَا لِیُعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ یَضْرِبْنَ لَا وَ  النِّسَاءِ عَوْرَاتِ  عَلىَ یَظْهَرُواْ لَمْ الَّذِینَ الطِّفْلِ أَوِ الرِّجَالِ مِنَ الْارْبَةِ أُوْلىِ غَیرْ التَّابِعِینَ أَوِ أَیْمَانُهُنَّ مَلَکَتْ

 (41)تُفْلِحُونَ   لَعَلَّکمُ الْمُؤْمِنُونَ أَیُّهَ جَمِیعًا اللَّهِ إِلىَ تُوبُواْ وَ  زِینَتِهِنَّ مِن
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در این بخش ی حجاب  آیه( 43)لِّلْمُتَّقِینَ مَوْعِظَةً وَ   قَبْلِکمُ مِن خَلَوْاْ الَّذِینَ مِّنَ مَثَلًا وَ مُّبَیِّنَاتٍ ءَایَاتٍ   إِلَیْکمُ أَنزَلْنَا لَقَدْ وَ

 شود. حکم حجاب از جنس آیات مبینات است. حکم نگاه از جنس آیات مبینات است. مطرح می

 آیات مبینات اینطور هستند. کند. کند./ سبک زندگی را تعیین می در جامعه ساختار ایجاد می

 کند. کل ساختار تغییر می ،پیدا کند یمشکلحجاب در جامعه اگر طور که نهما

دست  یک منظومه به ،از ارتباط آیات حجاب و نگاه !کسی بگوید که فقط یک آیه در مورد حجاب داریمنباید 

 آید.  می

 .استاش  ی حجاب در کنار موضوعات دیگر آیات کناری آیه

 غض بصر، دخول در بیوت...-1

2- 

این آیات خودش بینات است/ یبین لکم اآلیات است/ مبینات است)باالترین سطح روشنگری را به این آیات -4

 مطرح کرده(

آویز است. آن چیزی که   آیه به معنای نشانه نیست. آیه به معنای داللت هم نیست. آیه به معنای دست (اَوَیَ)آیه: 

 برد. میدایت مسیر هدر  ها راآن توانند به آن اتکاء کنند و آیه افراد می

 خورشید/ شب و روز مانند آیات دو دسته هستند: تکوینی

 تشریعی:جنس حُکم هستند.

سه دسته هستند. برخی آیات هر سه شأن را به خود پس ، مبینات هستند. اآلیات، یبین لکم بیناتبرخی آیات 

 د.نده اختصاص می

شان معلوماتی هستند که دانستن حجت کند. حکم معیار پیدا می ،کنید علم پیدا می به آن حجت: برخی مواردی که

  ..شود. چون فالن چیز هست پس فالن یموجب تکلیف است و مورد استناد واقع م

هر معلومی که استناد کار ما را مشخص کند و بتوان به آن استدالل کرد  ی معلومات این حالت را ندارند. همهاما 

 عبودیت خداست. ،ترین حجت مهم م نیستند.هازیاد ه حجت است. حجت
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 ( پسمن یطع اهلل و رسوله...)شود.  ریزتر میو آید پایین  میاین موضوع  تواند باشد. این می باالترین دلیل هر کار

 معادل عبودیت است. ،اطاعت

 چای خوردن. رسد مثالً به میشود تا  شود. درجه درجه می آید پایین ریزتر می می

نسبت اجرای حدود با  .م را نسبت به بقیه احکام عمل کنیاینکه ارزش یک حک ،کند هم ارتباط پیدا می ردیفی

 تر از اجرای حدود است. اجرای حدود ترمیمی است. حجاب این است که حجاب ساختاری

 ، تا این مشکل ایجاد نشود.مکاری ساختاری باید بکنی

 هستند. آیات مبینات منشأ

کند.  آید و رفع و رجوع می شود. حاال آیات بینات می چار مشکالتی میآیات بینات را در جامعه اجرا نکردیم، داگر 

 اصل بر این است که ساختار را درست کنی. در این صورت عوارض کمتر است.

 شود. آیات قبلش آیات نور است. یکی امکان دارد بگوید مربوط به آیات بعد می ،34آیات مبینات آیه 

 کند. فرق نمی ،دهیا بعد ربط بد قبل و به هر که هر جور بگوید

 ها.دوی آنهریا به و شود گرفت  م. به بعد هم مییرا به قبل گرفت 44 آیه ما

 فضا عوض شده است. ،34اهلل نور السموات... تا   43آیه از 

از اهلل نور السموات  ند.ه و اینها را در یک ترازو گذاشتآیات بینات گذاشتدو مدل آیه را اسم مثل این است که 

 حجاب، یغض البصر... را هم در یکی گذاشت.آیات گفت آیات مبینات.

 .مآیات بینات بگویی متوانی ی احکام رسول را هم می همه ، آنوقتماگر این را قبول نکنی

 کند... برخی احکام در جامعه ساختار نورانیت جامعه را تضمین می

)اینجا گذاریم. روی بحث بیوت، انکح ا... دست نمید یبگوی توانید نمی ،ای است  ای است/ مجموعه م منظومهاحکا

 (کرده است بسته، تاولویت نداده اس

نسبت به قبلش جدا کرده است. یک قسمت راجع به آن را بین فضای قبل و بعد تمایز ایجاد کرده است.  ،یبین 11آیه

 ها، یک قسمت راجع به احکام ایجابی گفته است. آسیب
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 شوند. موفق نمی ،کنند تنا نمیکنند و به بقیه اع در منظومه احکام و آیات به یکی اعتنا میافراد چون  ازبسیاری 

 تواند موفق شود. قطعاً نمی ،اما نسبت به ازدواج اعتنا نداشتداشت ای نسبت به حجاب اعتنا  اگر جامعه 

 شود. مثل یؤمن ببعض و یکفر ببعض می

 م شد.بحث عل ی اخالقی من چیزی به نام نتیجه

 ،م علمیم فهمیدیم بدیهی است. بعد که وارد آیات قرآن شدیکرد م مهم باشد. فکر مییکرد بحث علم را فکر نمی

 کند. حکمت، یقین، حیات و ... زندگی ایجاد می

 کند. علم، قدرت ایجاد می -1

 کند. علم، حیات ایجاد می-2

دینی است. اینکه آید مگر  م به وجود نمیعلم و دین یکی است و هیچ علمی غیر دینی نیست. هیچ علمی در عال-4

 علمش دینی است.

 کند. کند، خیانت می نامطلوب می روحانی است از دین استفاده

 های زیادی دارد. آید و حد وسط بحث علم خیلی سخت درمی

 .اینها سیر دارد

 علم و حیات

 علم و قدرت

 علم و دین

 شویم.میاز آیه الکرسی متوجه  ها را اینالبته همه  .م نورِ علمیبگویم باید یدیدم یرسید کهنور نورِعلم: به 

. وقتی چیزی برای ستااینکه علم مثل نورگوید مَثَل علم است. نه  نوری که در قرآن می، نور است، جنس علم

 ی باالتری دارد. تر است و مرتبه ای تر و پایه شود یعنی مستحکم چیزی مَثَل می

 ون علم بوده، نور هست.چ ست، جنس است.ماهیت ا
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)علم، قدرت، حیات( بقیه صفت فعل استصفات خدا سه صفت، صفت ذات  لم خدا مقدم بر نورش هست. از بینع

 هستند.

 قدرت هم همان علم است.حیات همان علم و قدرت است. 

 هو الحی القیوم: هر موجودی قوامش به اوست. علم و قدرت است.

 در حوزه نور

 گوید و اهلل بکل شیء علیم.  /  انتهای سوره هم می43ی  هآی

. علم حقیقتی است که همه حقایق زیرمجموعه آن قرار است این جریان، اهلل نوره... واهلل بکل شیءٍ علیم آخر

 گیرد. می

 یضرب اهلل االمثال 

زیرمجموعه اسم غفور  مبینات. یعنی آیات بینات و آیات شود ی غفور رحیم مرتب تکرار می ی نور، آیه سورهدر 

 رحیم هستند.

 افتد: اگر مفهوم علم با نور فهمیده شود چند اتفاق مهم می

 یا نه؟ رویم علم مورد تأیید خدا هست می سمت آن.آیا علمی که ما به 1

 شود. ی اینکه علمی مورد رضایت خداست چیست؟ با نور فهمیده می نشانه

افتد. وقتی روی وضوح،  که به تدریج راه می ایشود مثل بچه اصل میحیات و قدرت به تدریج برای انسان ح

خاصیت نور این  ست یا نه.ه رضایت خدا این علم موردکه توانید کشف کنید  تر می برید، سریع روشنگری و نور می

 .است

 ای است. چون قدرت و حیات مرتبه ،شود قدرت و حیات دیرتر فهمیده می

 وضوح را در زندگی من بیشتر کند.کند باید  علمی که بر جان من تابش می

 آن علم نیست. باید بداند تر شدم، گیجرفتم اما کالس قرآن من  کسی گفت کهاگر 

 یعنی علمش علم نبوده و نورانیت از او گرفته شده است. . اینشودمیبداخالق  و رود یک نفر کالس اخالق می
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 م.یم نشانه بگذاریتوان م نشانه بگذارم اما وضوح را مییتوان عمل را نمی

 است شش ماه طول بکشد.  م ممکنیعمل کنزمانیکه به آن شود تا  واضح می انچون از موقعی که عمل برایم

( و اجتماعی)مبینات، یبین لکم ی فردی)مبینات، یبین لکم اآلیات، بینات ی بحث نور می خواهیم در حوزه وسیله به

 ( نورانی شویم.اآلیات، بینات

 ات، یبین لکم اآلیات، بینات هستند.برخی علوم در حکم مبین

 گیریم. مَثَل می ،اتفاقات و رخدادهای اجتماعی( مَثَل فرد است. آنها را برای حقایق در وجود انسان)آیات اجتماعی

 علم:  علمی که نورانی است.

 علم نوری: خصوصیاتی دارد

 علم ناری: خصوصیاتی دارد

رویم یا دچار علمی به افراط  به دنبال علمی نمی یا یعنی)افراطشویم یا  می تفریطار اگرنتوانیم تفکیک کنیم، یا دچ

 رویم.( می

 علم در ذات خود نور است.

 کند. جهت انسان او را نوری یا ناری می نسبت انسان با نور یعنی جهتش، یا نوری است یا ناری.

 .دهندانجام میرا  ناپسند فالن کار ،ه علم دارندکآیه مربوط به این است که در حالی 43-13

خیلی بیشتر  ،خورد میبه فرد هایی که  کند. در اینجاها لطمه مخالفت می با او پیامبر بر حق است اما که علم دارد 

 .است

کنند. این کار خوبی نیست. خدا خورشید و نور را برای تو گذاشته است  برخی خود را از نور خورشید محروم می

 نور محروم کنی.را از  تسزاوار نیست خود

شود. در او قساوت  شود. تبدیل به پیله می گذارند اما در آنها تبدیل به عمل نمی خود را در معرض نور می برخی

 !تب و تاب تو باید بیشتر شود ،خدا دانستیبیشتر از  اگرشود. انعکاسی ندارد. میایجاد 

 است. اما به آن عمل کرده شنیده یکباردیگری اما  ه است.اما عمل نکردلرزد چون شنیده  نمی ولی
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 .نداهاما بیشتر تغییر کردخورد  نمی انکه ظاهرشان به دیندار دیاههای احیا کسانی را دید در شبحتما 

کمال را از  و برای همین هم کنیمسازی میجا رویم و علم غیر نافع را به جای علم نافع  های نافع نمی به دنبال علم

دانیم چه تبعاتی دارد. گاهی  کنیم. نمی حقایق را کور میرویم به دنبال علم اما دریافتمان از  یا می دهیم. دست می

 حجابش کمتر است. ،کسی که سراغ علمی نرفته است، ازکسی که به سراغ آن علم رفته است

 دارد. در این زمینه وجود ای دهنده روایات تکان

به یعنی فرد فهمد بالفاصله به عمل تبدیل شود.  شاخص اختالل در انسان این است که همان موقع که چیزی را می

 تأخیرش دچار اختالل است. ی اندازه

 چقدر دچار اختالل است. که کسی میفهم عمل میبه نسبت تأخیر به 

 های مختلف است. دچار اختالل !پرسد میکند یا سؤال زیاد  یا سؤال نمی

 اختالل داری. .. این یعنی اینکهشود نمییگر د! اگر گفتی نگو دیگراگر فهمیدی فحش بد است، 

 

 

تعجیل رد فرج امام زمان
 صلوات )عج(


