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 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

  ، قدرت عمل انسان در زمین10): تفسیر آیھ 60-05درس( - 007سوره اعراف  –تفسیر مطول 

ی امانت دار. پروردگارا، ما را  سپاس خداوند جھانیان را و درود و سالم بر سیدنا محمد راستین وعده

بھ ما آموختی، بھ راستی کھ دانا و باحکمتی، بار الھا، آن چھ بھ سود ماست، علمی نیست جز آن چھ 

بھ ما بیاموز و از آن چھ بھ ما آموختی، بھ ما منفعت برسان و بر علم ما بیفزای، حق را بھ ما حق 

 بنما و توفیق پیروی از آن را نصیبمان گردان و باطل را بھ ما باطل بنما و توفیق اجتناب از آن را بھ

کنند و با  شنوند و از بھترینش پیروی می ما ارزانی کن و ما را از کسانی بگردان کھ سخن را می

ی بندگان نیکوکارت قرار ده، بار خدایا ما را از تاریکی نادانی و توھم بھ  رحمت خود ما را در زمره

  نور معرفت و دانش و از شھوات بھ سوی بھشت بیرون ببر.

ی الھی در خدمت  ی دھم و این فرموده ی اعراف آیھ نجم از دروس سورهبرادران گرامی، با درس پ

  شما ھستیم: 

  )﴾10﴿َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم فِي اْألَْرِض َوَجعَْلنَا لَكُْم فِیَھا َمعَایَِش قَِلیالً َما تَْشكُُروَن(

ما] چھ كم ﴿ و قطعا شما را در زمین قدرت عمل دادیم و براى شما در آن وسایل معیشت نھادیم [ا

  كنید﴾  سپاسگزارى مى

  معنای قدرت عمل در بدن انسان: قطعا شما را در زمین قدرت عمل دادیم

قدرت عمل این است کھ در جایی امن باشید و کسی نتواند بھ شما آسیبی برساند. تمکین معنای محدود 
  و نامحدودی دارد. 

  ھای قدرت عمل در جسم انسان  از نمونھ

  
  رفتن:ایستادن و راه  – 1
  
 

روید؟ چھ کسی  چگونھ بر روی دو پا راه می
برای شما اسکلت استخوانی قرار داده است؟ 

این اسکلت چگونھ محکم شده است؟ این 
اسکلت از جنس آھک است. چھ کسی امالح 
محلول برای این منبع را در برخی از غذاھا 

ھا رسوب  قرار داده است؟ سپس در استخوان
استخوانی محکمی کند و برای شما اسکلت  می

کیلو حمل  500دھد کھ گاھی تا  قرار می
کیلو  250کند. استخوان گردن ران تا  می
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کنند. چگونھ شما را با این اسکلت استخوانی  کند. ھر دو استخوان نیم تن وزن تحمل می تحمل می
ی زمین قدرت داده است؟ اگر این اسکلت استخوانی نبود انسان مانند اشیاء انعطاف پذیر و نرم رو

ھا را با عضالت پیوند داده است؟  ایستد؟ چھ کسی استخوان افتاد، چگونھ بر روی دو پا می می
  عضالت متحرک. چھ کسی شما را یک انسان کامل ساختھ است؟ 

ْنَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِویٍم (   )﴾4﴿لَقَْد َخلَْقنَا اْإلِ

  ﴾ ﴿ [كھ] بھ راستى انسان را در نیكوترین اعتدال آفریدیم.

  (تین)

بود و سیستم  چھ کسی باعث شده کھ شما روی دو پا راه بروید؟ اگر سیستم بسیار دقیق در گوش نمی
ی بسیار زیادی  توانستید روی دو پا راه بروید و نیاز بھ فاصلھ داشت، شما نمی تعادل وجود نمی

اوند در زمین بھ شما شد. چگونھ خد داشتید و دو پا بسیار بزرگ بودند و راه رفتن بسیار سخت می می
قدرت عمل داده است؟ چگونھ شما را ایستاده، متحرک، با قدرت درک، شنوا، بینا و گویا قرار داده 

  است؟ 
  ھا: عمل غیر ارادی ماھیچھ – 2

  کنند آرامش داده است؟  ھای بسیاری کھ ناخودآگاه کار می چھ کسی شما را با ماھیچھ

  

  کنند ھای ناخودآگاه بھ صورت خودکار برای حفاظت از زندگی تو عمل می ماھیچھ

بود دو گزینھ داشتید یا مرگ یا  کند. اگر کھ تپش قلب بھ دست شما می قلب بھ شکل غیر ارادی کار می

  بی خوابی.

کار افتادن ھای بسیار نادر از  کنید کھ از بیماری چھ کسی تنفس را غیر ارادی کرده است؟ آیا باور می

ھای بسیار زیاد یک دارو کشف شد و شما در ھر  ای ریھ ھاست و پس از پیشرفت مرکز ھشدار دوره

شوید تا قرص را  بیدار می 12خوابید و ساعت  می 11ساعت از شب بھ آن نیاز دارید. ساعت 

  میرد.  بخورید و گرنھ انسان می
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  ھا: خواب راحت با کار منظم سیستم – 3

  چھ کسی باعث شده کھ شما راحت بخوابید؟ درحالی کھ دو ریھ کار کنند. 

  

  کنند در حالی کھ تو خواب ھستی ھای بدنت کار می دستگاه

چھ کسی باعث شده کھ شما راحت بخوابید و قلبتان بتپد؟ چھ کسی باعث شده کھ شما راحت بخوابید 

نظم در شب و روز کار کنند و فشار در روز باال رود و تپش ھای بدن بھ شکل م درحالی کھ سیستم

ھای ترشح فعال شوند و در شب برای آرامش شما برخی از  زیاد شود، دو کلیھ فعال شوند، سیستم

ھا ترشح فضوالت و مایعات مضر ھستند مانند دو تا کلیھ ھمراه با شما  ھایی کھ مأموریت آن سیستم

  ھ کسی بھ شما قدرت داده کھ بخوابید؟ خداوند جل جاللھ. خوابند. چ شوند و می بیدار می

  عدم وجود اعصاب در موی سر: – 4
چھ کسی این موھا را بھ عنوان تاجی برای انسان قرار داده است اما بدون آن کھ ھیچ اعصاب حسی 

شد و شما نیاز  داشت اصالح، یک عمل جراحی می در آن باشد؟ و اگر در آن اعصاب حسی وجود می
  بیھوشی کامل داشتید.  بھ
  ساعت بیولوژیک بدن: – 5

ھا سیستم را بھ  ھا نوری باشد ده ساعت بیولوژیک ساعتی مرتبط بھ تھ چشم ھاست اگر در تھ چشم
ھا پنھان شود و وجود نداشتھ باشد؛  کند و اگر پاین نور از تھ چشم ھای خاصی در روز امر می برنامھ

  کند کھ با سیستم شبانھ کار کنند این بھ دست کیست؟  امر می ھای متعددی ساعت بیولوژیک بھ سیستم

  ﴿َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم فِي اْألَْرِض﴾

  ﴿ قطعا شما را در زمین قدرت عمل دادیم.﴾ 
قدرت عمل در آفرینش، چھ کسی یک سپاه بھ معنای کلمھ، ھمان طور کھ در جسم شماست را فراھم 

  کرده است؟ 
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  سیستم ایمنی: – 6

روند و ترکیب  شناسایی؛ اگر یک میکروب وارد بدن شود گروه شناسایی بھ سمت آن مییک گروه 

شوند این گروه زمانی  کنند و پس از آن گروه ساخت سالح وارد کار می شیمیایی و رمز آن را پیدا می

سازد. چھ کسی گروه سومی را برای  کھ ترکیب این میکروب را دریافت کرد برایش پادزھر می

ھای سفید. چھ کسی گروه خدمات را  رزه فراھم کرده است؟ عنصرھای مبارز، گلبولجنگ و مبا

ھا بسیار متمایز ھستند و سلول  فراھم آورده است؟ چھ کسی گروه سربازان را فراھم آورده است این

  بلعند. سرطانی را بسیار زود می

  

  کند ھا دفاع می سیستم ایمنی بدن از بدن انسان در برابر بیماری

سیستم ایمنی سپاھی بھ تمام معنا است. چھ کسی عناصر مبارز را ایجاد کرده است. این یک ناآگاھی 

ھا شناسانده است؟  ی کشنده دارند. چھ کسی عناصر دوست و دشمن را بھ آن است. با خودشان اسلحھ

ی نظامی  است. یک مدرسھ ی تیموس ای ندارد؛ غده کنند ھیچ فایده ای کوچک کھ پزشکان فکر می غده

نشینند.  ھای دانشگاه می ھای آن مانند صندلی شوند و دو سال در صندلی ھای سفید وارد آن می کھ گلبول

شوند اسم  ھای سفید را دانشمندان سلول تائی نادان نامیدند و زمانی کھ فارغ التحصیل می این گلبول

  دھد.  ن را تشخیص میشود و دوست و دشم ھا سلول تائی دانش آموختھ می آن

  ﴿ َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم فِي اْألَْرِض ﴾

  ﴿قطعا شما را در زمین قدرت عمل دادیم.﴾ 
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  حواس: – 7

دھد  ای را پوشش می سازد. چشم مساحت گسترده شما حواسی دارید کھ شما را از جھان بیرون آگاه می

  بیند.  ھا را می ھای پلک اما اگر کھ بھ خواب رفتید چشم فقط دیواره

  

  ھای خدا بھ ما است حواس پنجگانھ از نعمت

گیرد؟ گوش. اگر موشی زیر  اگر حرکتی را در شب شنیدید چھ کسی تمامی خانھ را زیر نظر می

کند؟ حس  شنوید پس چھ چیزی آن را برای شما کشف می بینید و نمی تخت شما برود و بمیرد شما نمی

  سوم یعنی بویایی. 

  نَاهُ النَّْجَدْیِن﴾﴿أَلَْم نَْجعَْل لَھُ َعْینَْیِن * َوِلَساناً َوَشفَتَْیِن *َوَھَدیْ 

  ایم و زبانى و دو لب و ھر دو راه [خیر و شر] را بدو نمودیم.﴾   ﴿ آیا دو چشمش نداده

  (بلد)

ی  اگر چشم کھ آب موجود در آن در درجھ
شود؛ ھر کسی کھ در قطب  صفر منجمد می

اش را از دست  کند بینایی جنوب زندگی می
داد. چھ کسی در این آب چشم ضد یخ  می
ر داده؟ خداوند بزرگ. چھ کسی در قرا

میلیون آنزیم و مخروط 130ی چشم  شبکیھ
ی اشیاء را با دقت  قرار داده است تا ھمھ

میلیون رنگ متفاوت را  8ببینید. چشم انسان 
ی را بسیار  دھد. چھ کسی قرنیھ تشخیص می

شفاف قرار داده است تا چشم شما با دقت و 
تغذیھ شفافیت بسیار ببیند؟ قرنیھ چگونھ 
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  گیرد.  اش را می ھا. سلول اولی غذای خودش و ھمسایھ کند؟ از طریق محلول می

  ﴿ أَلَْم نَْجعَْل لَھُ َعْینَْیِن ﴾

  ایم.﴾   ﴿آیا دو چشمش نداده
  گویید. چھ کسی برای تو زبان یاد داده است؟  چھ کسی برای تو این زبان را قرار داده است؟ سخن می

ْحَمُن ( ْنَساَن (2ْلقُْرآََن ()َعلََّم ا1﴿الرَّ   )﴾4)َعلََّمھُ اْلبَیَاَن (3)َخلََق اْإلِ

  ﴿ [خداى] رحمان. قرآن را یاد داد. انسان را آفرید. بھ او بیان آموخت.﴾

  (الرحمن)

کنید اما چگونھ شناخت از یک انسان بھ انسان دیگر  گویید و بیان می فھمید. سخن می می شنوید و می

شود؟ از طریق زبان  بھ شاگرد؟ از یک نسل بھ نسل دیگر منتقل میشود؟ از یک معلم  منتقل می

  نوشتاری. 

ْنَساَن ِمْن َعلٍَق (1﴿اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق (   )﴾4)الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم(3)اْقَرأْ َوَربَُّك اْألَْكَرُم (2)َخلََق اْإلِ

از علق آفرید *بخوان و پروردگار تو كریمترین ﴿ بخوان بھ نام پروردگارت كھ آفرید *انسان را 

  [كریمان] است *ھمان كس كھ بھ وسیلھ قلم آموخت.﴾ 

  (علق)

متنی در مقابل شما قرار دارد. امام قرطبی تفسیرش را تألیف کرده و بھ دیدار پروردگارش شتافت 
تواند بھ  ان میکنند، چگونھ یک زب گذرد و مردم از تفسیر او استفاده می ھزار سال از مرگش می

کند؟ از  ھا را از امتی بھ امت دیگر نقل می صورت نوشتھ درآید و خوانده شود؟ چھ کسی فرھنگ
  طریق ترجمھ. 

ِ أَتْقَاكُْم﴾ْكَرَمكُْم ِعْنَد ﴿یَا أَیَُّھا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاكُْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاكُْم شُعُوباً َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَ  َّ�  

﴿ اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیلھ قبیلھ گردانیدیم تا با یكدیگر 

  شناسایى متقابل حاصل كنید در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرھیزگارترین شماست.﴾ 

  )13(حجرات: 

  ﴿ َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم فِي اْألَْرِض ﴾

  زمین بھ شما قدرت عمل دادیم.﴾  ﴿قطعا در
  کند!!! کاش بدانید کھ قلب چگونھ کار می – 8

شود و ھمچنان  تپد سپس قلب می ی خون است کھ می این قلب پس از چندین ھفتھ بخشی از یک لختھ

  رسد.  تپد تا این کھ مرگ فرا می تپد و می می
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  کند چند ھفتھ بعد از حاملھ شدن قلب جنین شروع تپش می

شود،  منقبض و منبسط میھای دال بر بزرگی خداوند است.  ی قلب یکی از بزرگترین نشانھ ماھیچھ

کند تا بھ انقباض و انبساط ادامھ  کند این استراحت آن را آماده می میان انقباض و انبساط استراحت می

  دھد. 

ھا  تپد رگ ھایی ھستند. زمانی کھ قلب می ھا را نرم قرار داده است؟ گویی مانند قلب چھ کسی این رگ

ھای  شود. چھ کسی لولھ د مانند یک قلب دیگر میاش برمی گرد شود وقتی بھ حجم طبیعی گشاد می

ای کھ  ھای خونی ھزار کیلومتر است. رگ 40ای قرار داده است؟ طول آن  ھای بستھ ھا را لولھ رگ

  چرخد.  ھزار کیلومتر دور زمین می 40در انسان وجود دارد اگر بھ ھمدیگر متصل شوند 

  ﴿ َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم ﴾

  ایم.﴾  ه﴿بھ شما قدرت عمل داد
  شود: دانید کھ چگونھ ھضم می خورید! اما نمی شما آنچھ کھ بخواھید می – 9

ھای گلو.  ھا، آب دھان، مری. مری عبارت است از ماھیچھ ھضم یک فرآیند بسیار پیچیده است. دندان
ی  ھای را بھ او بخورانیم برعکس جاذب اگر انسان را بگیریم و او را از دو پایش آویزان کنیم و لقمھ

کند. اگر کھ انسانی کھ از پاھایش آویزان شده آبی را بنوشانیم آب بھ سمت باال  زمین حرکت می
  کند تا بھ معده برسد. چھ کسی مری را طراحی کرده است؟  حرکت می

  اید؟  شود آیا بھ این فکر کرده شما خوابید آب دھان، در دھان شما جمع می – 10
رود آب زیاد شده است و شما غرق در  شود پیامی بھ ذھن می یشما خوابید آب در دھان شما جمع م

دھد راه  کند و بھ زبان کوچک نیز دستور می خواب ھستید، مغز بیدار است دستور بھ گلو صادر می
  کند؟  شود. چھ کسی؟ چھ کسی این کار را می ھا بستھ می شود و راه ریھ مری باز می

  ﴾ ﴿ َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم فِي اْألَْرِض 

  ﴿قطعا در زمین بھ شما قدرت عمل دادیم.﴾ 
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  ھا یک نشانھ ھستند، سیستم گوارش یک نشانھ است.  سیستم ایمنی خودش یک نشانھ است. قلب و رگ
  چگونھ امکان ایجاد حرارت در جسم فراھم آمده است؟  – 11

  

شود؟  حرارت در جسم شما چگونھ انجام می

 37از سوخت و ساز. چگونھ قند تا دمای 

سوزد. امکان ندارد. یک قاشق شکر  درجھ می

سوزد. با یک  در دست خودتان بریزید نمی

سوزد.  ی ساده بھ نام انسولین قند می ماده

ھای قند سوختھ  کند از اضافھ انرژی تولید می

شود. انسان با بازدم  دی اکسید کربن تولید می

کند. دی اکسید  خود دی اکسید کربن تولید می

گیرند و بھ شما اکسیژن  ز مورد نیاز گیاھان است. گیاھان از شما دی اکسید کربن میکربن نخستین گا

  دھند چھ کسی این تعادل را در زمین قرار داده است؟ چھ کسی؟  می

  ﴿ َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم فِي اْألَْرِض ﴾

   ﴿قطعا در زمین بھ شما قدرت عمل دادیم.﴾ 
  در مورد جفت چھ؟ – 12

  دھد کھ پزشکان از آن ناتوانند.  گوشت کھ کارھایی انجام می جفت چیست؟ یک تکھ

  
  شوند گردش خون مادر با گردش خون جنین در جفت جمع می
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شود. ھر خونی گروھی دارد. اگر شما  در جفت گردش خون مادر و گردش خون جنین جمع می

شود.  میرد و این قضیھ حل شدن خون نامیده می ھ او بدھید فوری میخونی غیر گروه خونی کسی ب

ھا یک  شود؟ زیرا میان آن اما چگونھ خون مادر با خون جنین کھ گروه دیگر دارد در جفت جمع می

دھد کھ عقل آن  نامند. این پرده کارھایی را انجام می ی عاقل می پرده است. این پرده را پزشکان پرده

کند و بھ جای  گیرد و بھ خون جنین وارد می ی عاقل، اکسیژن را از خون مادر می پرده را باور ندارد.

گیرد و برای جنین  کند. در رحم تنفس وجود ندارد قند را از خون مادر می دستگاه تنفس کار می

ی عاقل سیستم گوارشی و تنفسی شد اکنون انسولین را از  فرستد. نیاز بھ انسولین دارد پرده می

ی عاقل وجود دارد. اکنون  کند. پانکریاس در پرده گیرد و در خون جنین وارد می راس میپانک

گیرد.  کند و گرما می سوزد و انرژی را برای جنین ایجاد می اکسیژن و قند و انسولین در آن جا می

ن رسیدن ھر گونھ مواد سمی از خون مادر بھ خو –کھ او پلیس راھنمایی است  -ی عاقل  اکنون پرده

ی عوامل ایمنی مادر را بھ خون جنین  شود، اتاقک قرنتینھ. اکنون سیستم عاقل ھمھ جنین را مانع می

شود.  گیرد وارد بدن جنین می فرستد. تمامی موارد امنیتی کھ مادر با آن مورد امنیت قرار می می

دریافت کرده حاصل ھایی کھ آن را  ھایی بھ دست آورده یا از واکسن ھایی کھ مادر از بیماری بھبودی

ھا بھ دست  فرستد. این ھا را برای جنین می کرده است و ضد صدھا بیماری است؛ پرده یعاقل این

  دھد؟ چھ کسی یاد داده است؟ حکمت کیست؟ کیست؟ چھ کسی انجام می

داند و در روی زمین انسانی وجود ندارد کھ بداند این جنین بھ چقدر قند و  ی عاقل می االن پرده

ی  ن و مواد پروتئین و مواد چربی و مواد معدنی و فلز و شبھ فلز و ویتامین نیاز دارد. این پردهاکسیژ

  داند.  عاقل نیازھای جنین را می

کند.  گیرد و در خون جنین پخش می کند. این مواد را از خون مادر می اکنون این نیاز را برآورده می

  باشد. این قدرت کیست؟ امل میی عاقل خودش یک سیستم گوارشی ک بنابراین پرده

کند کھ غذای  خورد چھ کسی با مادر الھام می ای دارد کھ مادر آن را نمی اکنون جنین شاید نیاز بھ ماده

معینی را بخورد؟ اشتھای مادر بھ غذا در ھنگام حاملگی بیانگر نیاز جنینش بھ این مواد غذایی است. 

  این قدرت کیست؟ 

  فِي اْألَْرِض ﴾ ﴿ َولَقَْد َمكَّنَّاكُمْ 

  ﴿قطعا در زمین بھ شما قدرت عمل دادیم.﴾ 
  دانید؟ در مورد زایمان چھ می – 13

ای بسیار پیچیده است. زایمان دستورات ھورمونی است کھ استخوان لگن را در زن  زایمان پدیده

شود تا  ای، زمانی کھ استخوان لگن باز می پیچیدهکند. امری بسیار  ھنگام زایمان وادار بھ باز شدن می

  جنین عبور کند. 
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  شوند تا جنین خارج شود ھای لگن از ھم دور می زایش امری خیلی پیچیده است. استخوان

  دھد کھ انقباضاتش نرم و فزاینده باشد تا منجر بھ مرگ جنین نشود. چھ کسی بھ رحم دستور می

دھد کھ بھ شدت منقبض شود گویی یک صخره و سنگ  کسی بھ رحم پس از زایمان دستور می چھ

  شود.  ھا ھزار رگ قطع شده بستھ می است تا ده

چھ کسی مادر باردار را وادار کرده تا مقدار خون استثنائی را ذخیره کند تا خونی کھ ھنگام زایمان 

  کرده است؟ دھد جبران کند. این را چھ کسی مقدر  از دست می

  ﴿ َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم فِي اْألَْرِض ﴾

  ﴿قطعا در زمین بھ شما قدرت عمل دادیم.﴾ 
  ھای خلقت انسان بگذرانیم باز ھم کافی نیست.  بھ خدا قسم اگر عمرمان را کامال در شناخت ویژگی

ا بھ ھم ی کوچک ھستید در حالی کھ یک جھان بزرگتر در شم کنید کھ شما یک پیکره آیا فکر می

  پیچیده شده است.

***  

  دانید؟!! آیا چیزی در مورد مایع آمینی می – 14

ای کھ  ھای ثابتی وجود دارد؟ ھر ضربھ این جمجمھ را چھ کسی طراحی کرده است کھ در آن مفصل

ی تو در تو ضربھ را  ھای شکستھ ھای ثابت بھ شکل خط طفل بخورد یا روی زمین بیفتد این مفصل

  ماند. قدرت کیست؟ ھ سالم میگیرد و جمجم می
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  کند و غذایش کند و او را گرم می مایع آمونیاک جنین را از ضربات محافظت می

چھ کسی مایعی را میان جمجمھ و مغز قرار داده است؟ این مایع آسیب را بھ تمامی سطح مغز تقسیم 

  اند. مغز در خود یک مایع دارد.  کردهھای فضایی از این سیستم تقلید  کند. سفینھ می

ی دوم و  ای کھ دور کودک را گرفتھ قرار داده است. پرده چھ کسی در رحم مایع آمینھ را در پرده

  فرماید:  سوم نیز وجود دارد. خداوند می

  ﴿فِي ظُلَُماٍت ثََالٍث﴾

  ﴿در سھ تاریکی.﴾ 

  )6(زمر: 

کند و حرکتش  گرفتھ است. این مایع جنین را تغذیھ می این پرده پر از مایعی بھ نام آمینھ دور طفل را
سازد و  سازد و در زمستان گرم است و یک گرمای مرکزی دارد و حرکت را آسان می را آسان می

ی ضد عفونی کننده و ملین کامال مانند روغن و  کند. یک ماده جنین را تغذیھ و سپس ضد عفونی می
کند. این طراحی  ایمان را در ھنگام زایمان ضدعفونی میی مغذی، از طرف دیگر مجرای ز یک ماده
  کیست؟ 

  ﴿ َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم فِي اْألَْرِض ﴾

  ﴿قطعا در زمین بھ شما قدرت عمل دادیم.﴾ 
  عنصر زندگی بھ شما رسیده است آب، چقدر نسبت بھ آن آگاھی دارید؟ – 15

  در این آب یک ویژگی وجود دارد.

زده سبب زندگی بر روی زمین است. زمانی کھ یخ بر روی سطح آب ویژگی انبساط در آب یخ 

افتد و اگر این ویژگی نبود این درس وجود نداشت و آسیا وجود نداشت و ھیچ موجود زنده در  می
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درجھ باالی صفر مکانیزمش از انقباض بھ  4روی زمین وجود نداشت؛ این ویژگی است. آب در

  انبساط 

  

شود، چرا کھ یخ روی سطح آب  خاصیت انبساطی در آب منجمد باعث حیات بر روی زمین می

  آید می

   

شود و بنابراین در دل دریاھا  ھا بیشتر می زنند و تراکم آن ھای دریاھا یخ می گراید و بنابراین آب می

رود  رود باران از بین می کامل یخ زد بخار از بین میرود و پس از آن کھ دریاھا بھ طور  فرو می

درجھ باالی صفر مکانیزم آن از  4میرند. و اگر آب در  ھا می میرند حیوانان و انسان گیاھان می

گرایید زندگی بر روی زمین وجود نداشت. قدرت کیست؟ علم چھ کسی است؟  انقباض بھ انبساط نمی

  حکمت چھ کسی است؟ 

  نَّاكُْم فِي اْألَْرِض ﴾﴿ َولَقَْد َمكَّ 

  ﴿قطعا در زمین بھ شما قدرت عمل دادیم.﴾ 
  ارتباط شما با خورشید چگونھ است؟ – 16

  
خورشید منبع گرماست. منبع ضدعفونی 

است. این خورشید منبع اساسی در زندگی 
  انسان است. 
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  ﴿َوِمْن آَیَاتِِھ اللَّْیُل َوالنََّھاُر َوالشَّْمُس َواْلقََمُر﴾

  ھاى [حضور] او شب و روز و خورشید و ماه است.﴾   نشانھ ﴿ و از

  )37(فصلت: 

  فرماید:  بنابراین خداوند می

  ﴿ َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم فِي اْألَْرِض ﴾

  ﴿قطعا در زمین بھ شما قدرت عمل دادیم.﴾ 
  کنید؟ چگونھ اطالعات را حفظ می – 17

  
  

چھ کسی بھ شما حافظھ داده است؟ اگر این 
  شد.  د اطالعات دقیق حفظ نمیحافظھ نبو

بھ ھمین تناسب ھر سلولی در بدن انسان 
عمری دارد. کوتاه ترین عمر بھ سلول 

ھای باریک تعلق دارد. عمر این سلول  روده
ھای  ساعت سلول 48ساعت است. ھر  48

شود. بھ طور کامل  ی باریک عوض می روده
ھا  کند. و کوتاه ترین عمر سلول تغییر می

ھر چیزی کھ در بدن شما است سال است. 5
کند بھ جز مغز. اگر  سال تغییر می 5بعد از

افتاد؟ بھ خدا  کرد چھ اتفاقی می مغز تغییر می
ھای مغز تغییر  کردید و اگر سلول بودید تمامی اطالعاتتان را فراموش می سوگند اگر پزشک می

ھای مغز تغییر نکند؟  کھ سلولدادید. چھ کسی تعیین کرده  کرد تمام تجربیاتتان را از دست می می
  کنند. خداوند بزرگ. قلب و مغز تغییر نمی

ی  ی حافظھ در مغز اندازه چھ کسی بھ شما قدرت داده است؟ چھ کسی بھ شما حافظھ داده است؟ اندازه
باشد. چھ کسی بھ شما  سالگی می 60ملیارد تصویر در عمر  70ی عدس است کھ شامل  یک دانھ

آھنگ صدای خاصی دارید. بوی پوست خاصی دارید. گروه بافتی خاصی  ھویت داده است؟ شما
   ی خاصی دارید. نطفھ ھیچ انسانی مانند انسان دیگر نیست.  ی رنگی درون چشم و نطفھ دارید. پرده

  دانید؟ در مورد رحم زن چھ می – 18
را در خود نگھ کند. و ترکیب آن  چھ کسی در زن سیستمی قرار داده کھ از این نطفھ استقبال می

ای دیگر بیاید از زنا است و احتمال این کھ زن بھ سرطان رحم دچار شود وجود  دارد. و اگر نطفھ می
کند؟  ی جدیدی می ی پذیرش نطفھ ماه آماده 4دارد. و اگر شوھر بمیرد چھ کسی این سیستم را پس از 

  این طراحی کیست؟ 

  اْألَْرِض﴾﴿ قُِل اْنُظُروا َماذَا فِي السََّماَواِت وَ 

  ﴿ بگو بنگرید كھ در آسمانھا و زمین چیست.﴾ 

  )101(یونس: 
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  )﴾21﴿ َوفِي أَْنفُِسكُْم أَفََال تُْبِصُروَن (

  بینید.﴾  ﴿ و در خود شما پس مگر نمى 

  (الذاریات)

  ﴿ َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم فِي اْألَْرِض ﴾

  ﴿قطعا در زمین بھ شما قدرت عمل دادیم.﴾ 
  سیستم تعریق: – 19

  
بھ شما قدرت داده است. چھ کسی باعث شده 
کھ پوست عرق کند؟ سیستم خنک سازی کھ 

کند، عرق بخار  در ھوای گرم خنک می
گیرد. شما  شود و حرارت را بھ خود می می

ی عرقی دارید. عرق سیستم  صدھا ملیون غده
  ی کاملی است. این طراحی کیست؟ سردکننده

ھای تو در  کشید. بینی الیھ ھوا را از بینی می
کند. در ھنگام  تو دارد و ھوا از آن عبور می

ی صفر  عبور ھوا در زمستان ھوا بھ درجھ
ھای تو در  رسد. وقتی ھوا وارد این الیھ می

درجھ  38ی صفر بھ  شود از درجھ تو می
ھایی وجود  ھا مویرگ رسد. و در این الیھ می

شود و این بھ  در سرما بینی انسان سرخ میھای منبسطی وجود دارد.  دارد و ھمچنین در آن ماھیچھ
آید تا  شوند و مقداری خون داغ می ھایی ھستند کھ منبسط می ھا ماھیچھ معنا است کھ در میان مویرگ

ی مخاطی قرار داده است تا وقتی  ھای تو در تو ماده ھوای ورودی را گرم کند. چھ کسی در این الیھ
ھایی را در بینی قرار داده است تا وقتی کھ  ؟ چھ کسی مویژهشود بھ آن بچسبد ھا وارد آن می کھ ذره

شود آن را بگیرد. این طراحی از کیست؟ گرما و  ی غباری در جای خالی بھ آن وارد می ذره
ھایی کھ در بینی  کند و موژه گیرد و مواد را جذب می ی چسبناکی کھ مواد مضر را می چسبناکی، ماده

  طراحی کرده؟ خداوند بزرگ. ھا را چھ کسی  وجود دارد. این

  ﴿ َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم ﴾

  ﴿قطعا بھ شما قدرت عمل دادیم.﴾ 
  فرآیند خودکار: – 20

  
ای دادیم. از این گذشتھ اگر  بھ شما حافظھ

انسان با یک کار انس بگیرد این کار بھ شکل 
توانید ھر روز  گیرد. شما می خودکار انجام می

بھ طور خودکار از سر کار بھ خانھ بروید و 
ماشین خودتان را برانید و یک فرآیند پیچیده 
را انجام دھید و با یک انسان صحبت کنید و 

سخن مھمی در میان شما در جریان داشتھ 
ی شما بھ مرکز  باشد. بیشتر کارھای روزانھ
شود و بدون تفکر  فرماندھی خودکار منتقل می
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  دھید.  و اندیشھ آن را انجام می
نشیند و گاھی  گذارد و با مسافران می یستم ھواپیما را بر روی سیستم خودکار میگاھی خلبان س

ترسند. خداوند بزرگ صدھا کار را برای شما قرار داده است و بدون آن کھ احساس کنید  مسافران می
  دھید.  آن را بھ شکل خودکار انجام می

برید.  ینچنین دستتان را باال میسوزاند و ا گاھی انسان سیگاری روشن در دستش است و دستتان می
کند؛ احساس سوختن  چھ کسی این واکنش را طراحی کرده است، وقتی دست شما احساس سوختن می

سوزد کھ بھ طور مستقیم دستور از نخاع بگیرد  رسد کھ بیان شود و دست زمانی می زمانی بھ مغز می
   این واکنش نام دارد. 

  واکنش مکیدن در کودک: – 21

   

عنوان مثال اکنون کودکی بھ دنیا آمده است  بھ

و با خود واکنشی دارد. اگر این واکنش نبود 

ھیچ انسانی در روی زمین نبود. و این 

واکنش واکنش مکیدن است. اکنون بھ دنیا 

آماده و ھنگام تمیز کردن آن بدون آن کھ 

پرستار احساس کند و دستش بھ لبان کودک 

مکد.  ستقیم میخورد و او آن را بھ طور م می

چھ کسی بھ او مکیدن را آموختھ و بھ لبانش 

دھد کھ سر پستان مادرش را بگیرد و ھوا را بکشد؟ آیا قدرتی در روی زمین ھست کھ این  دستور می

ای در  کار را بھ او یاد داده باشد؟ اگر این واکنش نبود زندگی وجود نداشت. چھ کسی مکانیزم پیچیده

    ھ است؟ خداوند بزرگ. مکیدن شیر بھ او آموخت

  سوراخ بوتال در قلب: -22
چھ کسی میان دو دھلیز قلب سوراخی بھ نام بوتال قرار داده است؟ خون از یک دھلیز بھ دھلیز دیگر 

آید و این سوراخ  ی خون می شود و لختھ رود. در رحم ھوا وجود ندارد تا این کھ فرزند متولد می می
  شود. این کار کیست؟  ل میبندد و خون بھ ریھ منتق را می

  ﴿ َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم ﴾

  ﴿قطعا بھ شما قدرت عمل دادیم.﴾
ھای فراوانی را در آن مشاھده  ھای آن دقت کنید شگفتی بھ خدا سوگند جسم شما اگر کھ بھ ریزه کاری

  خواھی کرد. 
  دانید کھ در موھای شما چھ چیزی وجود دارد؟ آیا می – 23

ر مو وجود دارد. ھر مویی یک رگ و یک شریان و یک ماھیچھ و عصب و ھزا300در سر انسان 
ی رنگی در آن وجود دارد. چھ کسی باعث شده کھ موھای مردھا گاھی بریزد؟  ی چربی و غده غده

  اما زن اگر بھ طور کلی موھایش بریزد قیامت خواھد شد. 
  د؟سالگی بتواند بچھ بیاور 90چھ طور ممکن است کھ مرد در سن  – 24

ھای محدودی  سالگی قادر بھ تولید مثل باشند؟ اما زن تخمک 90ھا تا سن  چھ کسی باعث شده کھ مرد
سالگی باردار بشود چھ کسی باردار  90شود. تصور کنید کسی در سن  دارد و با سن یائسگی تمام می
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الگی تولید س 90تواند تا سالگی محدود شده و مرد می 45یا  40بودن زن را محدود کرده است؟ در 
  مثل کند. این طراحی کیست؟ 

  

کند کھ با رسیدن بھ سن یائسگی پایان  ھای زن محدود است و ھر ماه یک تخمک آزاد می تخمک

  یابد می

   

  ﴿ َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم فِي اْألَْرِض ﴾

  ﴿قطعا در زمین بھ شما قدرت عمل دادیم.﴾ 
ھای فراوانی دال بر عظمت خداوند در مقابل شما وجود دارد کھ بی شمار است و در مورد جسم  آیھ

  باشد:  شما می

نَساَن ِمْن َعلٍَق ﴾   ﴿ اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق * َخلََق اْإلِ

  نسان را از علق آفرید.﴾ ا) *١﴿ بخوان بھ نام پروردگارت كھ آفرید (
  شود؟ چگونھ تخمک منتقل می – 25

  شود.  ی فالوب بھ رحم منتقل می ای بھ نام لولھ تخمک از تخمدان از طریق لولھ
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  تخمک لقاح و تقسیم شده بعد از شش روز از طریق کانال فالوب

ی فالوب کھ  رود؟ با لولھ شود؟ چگونھ راه می این تخمک گرد است و پا ندارد چگونھ منتقل می

کند. این حرکت آن را از مکانی بھ مکان دیگر  ود دارد و حرکت میھای کوچکی در آن وج مویژک

ھایی در  ھا نبود انسانی در روی زمین وجود نداشت. با وجود مویژک فرستد. اگر این مویژک می

 250شود و انسان در نزدیکی حدود  ی فالوب تخمک از تخمدان بھ رحم منتقل می ھای لولھ دیواره

کند و تخمک تنھا بھ یک اسپرم نیازمند است این طراحی از  م تولید میمیلیون اسپر 400میلیون تا 

  کیست؟

تواند شما را نسبت بھ خداوند فروتن کند و در مقابل او بھ سجده بیفتید. فقط جسم  تنھا جسم شما می

  کند.  شما این کار را می

  ﴿ َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم فِي اْألَْرِض ﴾

  دادیم.﴾  ﴿قطعا در زمین بھ شما قدرت عمل
  سیستم تعادل: – 26

ھای وی سیستم تعادلی وجود دارد. سیستم تعادل بسیار پیچیده  انسان راست قامت است زیرا در گوش

  است. 
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  دستگاه توازن انسان در گوش داخلی قرار دارد

شود مایع بھ شکل  مایل میباشد. وقتی انسان  ھا در آن می قوس در آن وجود دارد کھ مایع و موژه 3

ھای  شود کھ کج شده است. اگر کانال خورد و انسان متوجھ می ھا می ماند و بھ مژه افقی باقی می

توانست راه  بود انسانی در روی زمین نمی تعادلی کھ ھیچ چرخی در روی زمین آن را ندارد؛ نمی

ی دو پا کافی نیست تا  ھستید، فاصلھبرود و کج بایستد و یا کار دیگری انجام دھد زیرا بدون تعادل 

  ھای پیچیده چیست؟  بتواند بایستد. این سیستم

  ی تفاوت صداھا در گوش: سیستم محاسبھ – 27
ای دارید کھ تفاوت  شنوید. شما سیستم بسیار پیچیده روید و صدای بوق ماشینی را می شما راه می

باشد این  ھزارم ثانیھ می 1620ا یک در ھ کند. تفاوت آن ھا محاسبھ می رسیدن دو صدا را بھ گوش
دھد کھ بھ سمت چپ حرکت  فھمد کھ ماشین در سمت راست شما است و بھ شما دستور می سیستم می

  کنید.
ی کوچک ھستید در حالی کھ در شما یک دنیای بزرگ در ھم  کنید کھ شما یک پیکره آیا فکر می

  پیچیده شده است. 

  ْألَْرِض َوَجعَْلنَا لَكُْم فِیَھا َمعَایَِش ﴾﴿ َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم فِي ا

  ﴿قطعا شما را در زمین قدرت عمل دادیم و براى شما در آن وسایل معیشت نھادیم.﴾ 
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  قطعا شما را در زمین قدرت عمل دادیم و براى شما در آن وسایل معیشت نھادیم.

  
  کند؟! ی آن زندگی می دانید کھ دالیل زیادی وجود دارد کھ انسان در نتیجھ آیا می – 1
  
  

ھا بھ خاطر گرمای زمین  چھ تعداد از انسان
ھای خنک کننده،  کنند؟ سیستم زندگی می

ھای یخ، کولرھا.  ھا، کارخانھ مرطوب کننده
ھا نفر بھ  ھایی کھ میلیون اگر بخواھید شغل

کنند را  مرار معاش میخاطر گرما از آن ا
بشمارید، گرما یکی از دالیل زندگی است. 
انسانی وجود دارد کھ مھندس کولر است. 

آید و شما کولرھای بسیار  موج گرما می
فروشید. این مھندس سیستم خنک  زیادی می

کننده و کولر است و کولر نیاز بھ نگھداری و 
ابزارھای سوراخ کردن و کارمند دارد. پس 

ی تھویھ و  ھا در عرصھ از انسان چھ تعداد
  اند؟  ھا در زمین بھ خاطر گرما اشتغال یافتھ کنند؟ یا چھ تعداد از انسان کولر کار می

ھای  ھای مایع، سیستم ھا، سوخت کنند؟ بخاری ھا در زمین بھ خاطر سرما کار می چھ تعداد از انسان
ھا در  ر پشمی. چھ تعداد از انسانھای زی گرمایش مرکزی، لباس پشمی، پالتوھای سنگین و لباس

  کنند؟  زمین بھ خاطر سرما امرار معاش می
  

ھا در زمین از بلندی موھا  چھ تعداد از انسان
ھا در  کنند؟ چھ تعداد از انسان امرار معاش می

  زمین از 
کنند؟ ، چھ  ھا امرار معاش می راه بیماری

تعداد پزشک در روی زمین وجود دارد؟ چند 
جود دارد؟ چقدر دارو وجود بیمارستان و

دارد؟ چند دانشکده پزشکی ھست؟ چند 
دانشگاه وجود دارد؟ چند کتاب تألیف شده 

  است؟
  مفھوم: 

  ﴿ َمعَایَِش ﴾

  ﴿وسایل زندگی﴾
  اسباب روزی.

ھای زراعی  ھا بھ خاطر آفت برد. چھ تعداد از انسان آید و محصولی را کامال از بین می ای می حشره
بینید کھ از راه یک  ھایی را می ھا، گروه ھا، سم پاش ھندس کشاورزی، حشره کشکنند؟ م زندگی می

  کنند.  حشره امرار معاش می
کند را  ھایی کھ انسان از طریق آن امرار معاش می ھا و تخصص ھا و حرفھ اگر بخواھید منافع و شغل

  بشمارید ھرگز نخواھید توانست آن را بشمارید. 
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کند زیرا مغز ثابت است و  ارت پیدا کنید، این مھارت پیشرفت رشد میشود در یک کار مھ باعث می
  شوند.  ھا در آن متراکم می تجربھ

  ﴿ َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم فِي اْألَْرِض َوَجعَْلنَا لَكُْم فِیَھا َمعَایَِش قَِلیًال َما تَْشكُُروَن﴾

عیشت نھادیم [اما] چھ كم ﴿قطعا شما را در زمین قدرت عمل دادیم و براى شما در آن وسایل م

  كنید.﴾  سپاسگزارى مى 
  

  کنید؟  آیا شکر نمی
ھا از راه  کم بینایی: چھ تعداد از انسان

  کنند؟  ھا در زمین امرار معاش می عینک
ھا از راه  کم شنوایی: چھ تعداد از انسان

  کنند؟  تقویت شنوایی امرار معاش می
 ھا از ھا: چھ تعداد از انسان شکستن استخوان

ھا امرار معاش  راه گچ گرفتن استخوان
  کنند؟  می

ھا یکی از دالیل وجود ھزاران  جسم انسان
  باشد.  شغل و حرفھ برای نگھداری از خود می
شود  شما بھ یک پناھگاه نیاز دارید. گفتھ می

کھ بیش از صد شغل متعلق بھ ساختمان 
زنید و نیاز بھ پناھگاه  ابید. یخ میسازی وجود دارد. زیرا امکان ندارد کھ شما در زمین باز بخو

ھا، مواد ساختمان سازی، نقشھ کشی پایان ناپذیر است ساختمان ھا، بیمارستان ھا،  دارید. مھندس
  داند.  کودک چیزی نمی

َھاتِكُْم َال تَْعلَُموَن َشْیئاً﴾ ُ أَْخَرَجكُْم ِمْن بُُطوِن أُمَّ   ﴿ َو�َّ

  دانستید بیرون آورد﴾  حالى كھ چیزى نمى ﴿ و خدا شما را از شكم مادرانتان در

  )78(نحل: 

ھا از راه آموزش در زمین  چھ تعداد از انسان
کنند؟ آموزش، مدارس،  امرار معاش می

ھا،  ھا و بازرسان، تحول سبک ھا، کتاب سبک
ھا، زیرا کودک  ھای علمی، دانشگاه گروه

داند. در حالی کھ بیشتر حیوانات  چیزی نمی
دانند. زیرا  زمان تولد می ھمھ چیز را از

انسان در نزد خداوند شریف است و برای او 
کودکی دراز مدتی قرار داده است و پدر و 

  مادر تربیت او را بر عھده دارند. 
ھا از راه گرما، سرما،  چھ تعداد از انسان

بیماری، سالمتی، نادانی امرار معاش 
  کنند.  می

  ﴿ َال تَْعلَُموَن َشْیئًا ﴾

  دانید.﴾ ی﴿چیزی نم
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باشد. کارمندان آموزش و پرورش  ابتدا امور نظامی است سپس امور آموزش و پرورش می
  بزرگترین وزارت را دارند و سپس امور نظامی در اولویت است.

ھا برای جلوگیری از دشمنی و تجاوز حقوق  کند. چھ تعداد از انسان دشمنی: انسان گاھی تجاوز می
  باشد:  ھای اسلحھ سازی ھستید. این معنای وسایل معیشت می انھگیرند؟ ھر روز شاھد کارخ می

  ﴿ َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم فِي اْألَْرِض َوَجعَْلنَا لَكُْم فِیَھا َمعَایَِش قَِلیًال َما تَْشكُُروَن ﴾

﴿ و قطعا شما را در زمین قدرت عمل دادیم و براى شما در آن وسایل معیشت نھادیم چھ کم 

  ید.﴾ کن سپاسگزاری می

  ھا: لزوم سپاسگزاری خداوند بھ خاطر نعمت

کنید در  آیا از خداوند بزرگ سپاسگزاری نمی
  فرماید:  حالی کھ می

ُ بِعََذابُِكْم إِْن َشَكْرتُْم﴾   ﴿َما یَْفعَُل �َّ

خواھد با عذاب   ﴿ اگر سپاس بدارید خدا مى

  شما چھ كند.﴾ 

  )147(نساء: 

کنید و ایمان دارید ھدف از  وقتی تشکر می
اید، چرا؟ زیرا این  وجودتان را محقق نموده

ھستی دو بار برایتان مسخر گشتھ است. یک 
بار برای شناختن و یک بار برای اکرام. 

واکنش شناخت، ایمان است و واکنش بزرگداشت و تکریم، سپاسگزاری است. اگر ایمان آوردید و 
اید. شما رسالت ایمان آوردن و سپاسگزاری را دارید  وجودتان را محقق ساختھ تشکر نمودید ھدف از

  زیرا خداوند متعال نعمت آفرینش و یاری و ھدایت را بھ شما ارزانی داشتھ است. 

  ﴿ قَِلیًال َما تَْشكُُروَن ﴾

  کنید.﴾  ﴿چھ کم سپاسگزاری می
  

ھای خدا ھستید. وجود شما  شما یکی از نعمت
ھاست. بھ شما بودن، یاری و یکی از نعمت 

ھدایت بخشیده است. اگر عناصر زمین در 
شد؟ تمام  شدند چھ می یک درجھ ذوب می

باشد.  ھستی یا گاز است یا مایع یا جامد می
چوب و آھن و آب و ھوایی برای تنفس شما و 

مواد لیز و نرم و سخت و سفت و بسیار 
  محکم وجود دارد.

ی را با شوید دیوار شما گاھی مجبور می
سنگ بسازید. آھن با سنگ چگونھ تعامل 

دارد؟ فلزی بھ نام سرب وجود دارد. ویژگی 
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شود و آھن در آن گذاشتھ  ای در سنگ ایجاد می شود. حفره شگفتی دارد. با سرد شدن حجیم می
ی سنگ  گیرد. و با این ترتیب توده آھن و توده شود و با سرد شدن حجم می شود و سرب ریختھ می می
  شوند.  ھم یکی می با

  ﴿ َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم فِي اْألَْرِض َوَجعَْلنَا لَكُْم فِیَھا َمعَایَِش قَِلیًال َما تَْشكُُروَن ﴾

﴿ و قطعا شما را در زمین قدرت عمل دادیم و براى شما در آن وسایل معیشت نھادیم بسیار کم 

   کنید.﴾  سپاسگزاری می

  ھایی از لفظ معایش:  برداشت

  

  اصل، گردش نقدینگی میان مردم است: – 1

  

حقیقت این است کھ خداوند خواستھ این 

ھا میان امت در گردش باشد و وسایل  ثروت

امرار معاش ایجاد نموده است. شما زمینی 

شود. بھ مھندس، دارو و  دارید و آفت زده می

ی ثروت نزد  سم پاش نیاز دارید. گویا ذخیره

ن ھر انسان تولید شما ممنوع است. بنابرای

ای باید یک سوم یا نصف سود کند.  کننده

بنابراین: این ثروت میان بزرگترین قشر 

     جامعھ در گردش است. این امرار معاش است. 

  قدرت عمل دادن بھ مردم در صنعت و شغل: – 2
  

ی معایش بسیار دقیق است. تمام این  واژه
مردم را خداوند برای انجام خوب یک کار 

ت داده است. گاھی یک خلبان جوان قدر
بینید کھ ابرھواپیمایی دو طبقھ  کوچک را می

توانید  راند. می مسافر را شبانھ می 600با 
جای او را بگیرید؟ یا در صندلی خلبانی 

بنشینید و شبانھ از کشوری بھ کشوری سفر 
کنید و با سالمتی در فرودگاه فرود آیید؟ 

ھواپیما تخصص بسیار باالیی برای راندن 
  نیاز است.

نمایید کھ  پزشک جراح قلبی را مشاھده می
آورد و  ای را می بسیار با آرامش متھ

افتد. خون را بھ قلب  کند و قلب از تپش می رسد، آن را منجمد می شکافد و بھ قلب می استخوانی را می
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د و بطن دیگری رس کند و بھ بطن می کند. دھلیز را باز می کند و بخوبی کار می مصنوعی وصل می
شود  کشد و پس از آن یک شوک بھ قلب داده می دھد و این کار ھفت ساعت طول می جای آن قرار می
  کند!!! و از نو کار می

ھای قلب در صورتی کھ قلب بایستد و دیگر کار نکند ھرگز عمل جراحی انجام نخواھد  تمام جراحی
باره کار نکند؛ ھیچ عمل جراجی وجود بود کھ در صورت توقف دو شد. اگر طراحی قلب طوری می

ایستد و تپش ندارد و خون بھ قلب مصنوعی  نداشت. اما قلب طوری طراحی شده کھ با انجماد می
کند. اگر کار نکرد پس  شود و از نو کار می شود و با پایان کار یک شوک بھ آن داده می وصل می

  بگو: اجرتان با خدا. 

  ْألَْرِض ﴾﴿ َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم فِي ا

  ﴿قطعا در زمین بھ شما قدرت عمل دادیم.﴾ 
  

گفت: یک شریان بسیار  پزشکی بھ من می
محکم در قلب وجود دارد کھ ھیچ کاری انجام 

باشد کھ در  ی یدکی می دھد و مانند قطعھ نمی
دارند و بھ  شود. آن را بر می جراحی الزم می

گذارند. این را چھ  جای رگ مسدود شده می
  حی کرده است؟ کسی طرا

﴿ َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم فِي اْألَْرِض َوَجعَْلنَا لَكُْم فِیَھا 

  َمعَایَِش ﴾

﴿ و قطعا شما را در زمین قدرت عمل دادیم و 

  براى شما در آن وسایل معیشت نھادیم.﴾ 
بینید. این نفت را در تھ دریا  پزشک قلب و پزشک گوارش، مھندس معماری و مھندس نفت را می

ریزند کھ با آب  فرستند و سیمانی درون آن می ھایی تو در تو را بھ اعماق می کند و لولھ میکشف 
آورند.  گیرد. یک سکوی بزرگ می شود و یک لولھ شکل می دھد و درون آب سفت می واکنش می

ھا وجود دارد و سکو و شھر و ھلی  ھای نفتی درون اقیانوس بخدا مانند جنیان است. طبیعتا چاه
آید و دفترھایی در  ی روی آن فرود میکوپتر

  شود.  دریا تأسیس می

  ﴿ َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم فِي اْألَْرِض ﴾

  ﴿قطعا در زمین بھ شما قدرت عمل دادیم.﴾ 
مسافر در ارتفاع  400شما بر ھواپیمایی با 

شوید و راحت  ھزارپایی سوار می 40
اید. کولر و نوشیدنی و چای وقھوه و  نشستھ

و روزنامھ مھیا است و تمامی  غذای گرم
ای در مقابل شماست. این  ھای ماھواره شبکھ

  چیست! 

  ﴿ َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم فِي اْألَْرِض ﴾

  ﴿قطعا در زمین بھ شما قدرت عمل دادیم.﴾ 
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  )﴾8﴿ َواْلَخْیَل َواْلبِغَاَل َواْلَحِمیَر ِلتَْرَكبُوَھا َوِزینَةً َویَْخلُُق َما َال تَْعلَُموَن (

﴿ و اسبان و استران و خران را [آفرید] تا بر آنھا سوار شوید و [براى شما] تجملى [باشد] و آنچھ 

  آفریند.﴾  را نمیدانید مى 

  (النحل)

  پایان:

ی قدرت عمل بی پایان است و  ی وسایل معیشت فراوان و نامحدود است و سخن درباره سخن درباره
ن مھیا نموده تا از طریق یک شغل زندگی کنید. اگر شما در زمین قدرت عمل دارید و خدا برایتا

  داشت در زمین چیزی وجود نداشت. انسان نیاز بھ خوردن و نوشیدن نمی
  کنیم کھ:  ی دھم خالصھ می ی خداوند در آیھ بنابراین موضوعات این درس را در این فرموده

  ا َمعَایَِش قَِلیًال َما تَْشكُُروَن ﴾﴿ َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم فِي اْألَْرِض َوَجعَْلنَا لَكُْم فِیھَ 

﴿ و قطعا شما را در زمین قدرت عمل دادیم و براى شما در آن وسایل معیشت نھادیم [اما] چھ كم 

  كنید.﴾  سپاسگزارى مى 
ھایی  بنابراین: شما نخستین مخلوق ھستید کھ خداوند در زمین بھ شما قدرت عمل بخشیده است و راه

شوید، راست بگویید یا دروغ؟  ھا امتحان می ان قرار داده است و در این راهبرای کسب روزی برایت
  شوید.  خیرخواه باشید یا خیانتکار، رحم کنید یا سنگدل باشید. شما با کارتان آزموده می

 


