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 سوره انعام 60و  سوره زمر 42 اتتفسیر آی

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 را یض یعرا بود، توفی گوناگون قیمصاد و توفی مفهوم عنوانبه که توفی باب در

 رد،ی گیم ن وم و م وت از اع م را ت وفی ک ه هی آ دو نی ا. میکرد عرض رادرانب حضور

 هی آ بع د و. میکنیم  دق   و میکنیم  غور یگرید مقدار آن یرو زمر، هیآ مخصوصًا

 ح ینَ اْل ََْنفس َ یَتَ وَفَّ  اللَّ هُ» :زم ر سوره 42 هیآ. اس  نومبه  راجع توفی فقط که انعام

 اس  ، بح   م ورد که یارواح آن چون اس  هیانسان ف ان توفی ،انف  توفی «مَوْتِها

 بح   م ورد وانی ح ن هأ عنوانبه انسان. س ین هیوانیح ارواح انکار، و اثبات عنوانبه

 ک ه س  ین ینبات روح مراد اولی قیطر به. ماندینم ای ماندیم یوانیح روح که س ین

 و ءبق ا ب ه نس ب  س ،ا بح  مدار که یروح آن ماند؟ینم ای ماندیم الموت بعد ایآ

 ارواح هندس  ه س  وم ض  لع ک  ه اس    یانس  ان روح الحس  اب ، و حس  اب و البق  ا  

 ت وفی ک ه اس   نی ا گ رید جه  . اس  جه  کی. اس  بُعد کی نیا. اس   یانسان

 ح ال در نکهیا حال و. اس  دانسته مشترک بُعد کی در نوم نیب و موت نیب را انف 

 یانسان روح تنها بلکه. بود موت اال و گرددینم خارج بدن از انسان یوانیح روح نوم

 یمق دار ام روز یادب  نظ ر از ،«مَوْتِه ا حینَ اْلََْنفس َ یَتَوَفَّ  اللَّهُ». شودیم خارج انسان
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 از که اس  نیا درس  عبارات ریسا و قرآن مقدسات اتیآ فهم دیکل چون. میکن دق 

 را در بتواند تا ندازدیب درس  را دیکل کند، دق  درس  انسان ادب نظر از و لغ  نظر

 .بفهمد را مرادات و مطالب و کند باز

 هیانس ان انف   از اعم دییبگو نجایا در انف  ن،یّب «مَوْتِها حینَ اْلََْنفس َ یَتَوَفَّ  اللَّهُ»

 لَ مْ الَّت   وَ» ولک ن. اس   الم ب ه یمح ا جمع نکهیا عنوانبه اس ، هیوانیح انف  و

 نظ ر از ک ه یاگانهسه احتماالت در «مَنامِها ف  تَمُْ  لَمْ الَّت  وَ» نیا ،«مِهمَنا ف  تَمُْ 

 نی اش بُعد سه هر در اس ، متعلق کجا به «مَنامِها ف » که م،یکنیم عرض یادب تعلق

 روح. اس   یانس ان روح یت وف ،ت وفی درب اره بح  محور که کندیم اثبات را مطلب

 حال در چنانکه ؛نشود توفی ای اس ، ماتهإ حال  در هچنانک ؛بشود توفی هم یوانیح

 ای . ش ود یانسان دنبال به یوانیح روح توفی که ردیبم انسان نوم حال  در. اس  نوم

 روح بلک ه ش ود،ینم یانسان به ملحق یوانیح روح که شود داریب رد،ینم نوم حال در

 اللَّ هُ». احتم ال س ه. ش ودیم داری ب و انسان یوانیح روح به شودیم منجذب یانسان

 ف  » ،«مَنامِه ا ف  تَمُْ  لَمْ الَّت  اْلََْنفس َ وَ» یعنی« الَّت  وَ» ،«مَوْتِها حینَ اْلََْنفس َ یَتَوَفَّ 

 ه م اق رب. بخ ورد «تَمُ ْ  لَمْ» به که اس  نیا احتمال کی ؟خوردیم کجا به «مَنامِها

 در ک ه یانس ان یه اجان آن ،«مَنامِها تَمُْ  ف  مْالَّت  لَ اْلََْنفس َ یَتَوَفَّ  وَ» یعنی. هس 

 خ واب ح ال در چ ه اس  ، مرگشان وق  که یانسان یهاجان اند،نمرده خواب حال

 اْل ََْنفس َ یَتَ وَفَّ  اللَّ هُ». کندیم مطرح قرآن را یعموم وضع که خواب حال ریغ در چه

 ه احرف نی ا و غش وه و ابخ و ری غ و خواب به یکار ضابطه، عنوانبه «مَوْتِها حینَ

 دی با ک ه یهنگ ام آن ،«مَوْتِه ا ح ینَ اْلََْنفس َ یَتَوَفَّ  اللَّهُ» یکل ضابطه عنوانبه. س ین

 خداون د را یانس ان ارواح ک ه اس   توفی موت در بلکه س ،ین موت موت، در رد،یبم

 . کندیم اخذ ًایواف

 «مَنامِها ف » تعلقدر «. تَمُْ  الَّت  لَمْ اْلََْنفس َ یَتَوَفَّ  وَ» یعنی« تَمُْ  لَمْ الَّت  وَ» :بعد

 یجمع   احتم  ال ک  ه یجمع   احتم  ال کی   و یف  رد احتم  ال دو. اس    احتم  ال س  ه

 ب ه متعل ق «مَنامِها  ف» نکهیا یکی اس ، احتمال دو که یفرد احتمال. اس  تردرس 

 ک ه یح ال در ،«ه امنام ةحال   تم  ل م یالت  االنف  یتوفی و» یعنی. باشد «تَمُْ  لَمْ»

 نی ا. ران دیمینم حال   آن در ای راند،یمیم حال  همان در خدا ای اس ، مرده انسان

 یَتَ وَفَّ  وَ مَوْتِه ا ح ینَ اْل ََْنفس َ یَتَ وَفَّ  اللَّ هُ» ک ه اس   نی ا دوم احتمال احتمال، کی

 ه م الم وت، نیح  یف توفی منتها. کندیم توفی هم منام حال در «مَنامِها ف  اْلََْنفس َ

 خداون د ک ه ت وفی ام ا. ردی گیم را یوانی ح روح ه م و اس  مرکز که را یانسان روح
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 فقط یعنی اس ، امّ بعضًا توفی اس ، ینوم توفی نیا ،منام  حال در را انسان کندیم

  .دوم احتمال هم نیا. س ین یوانیح روح توفی اس ، یانسان روح توفی

 ب ه متعل ق ه م« مَنامِها  ف» ؟دارد اشکال چه ،گرددبر دو هر به« مَنامِها  ف» :سوم

 متعلق هم ،«یَتَوَفَّ » ؛باشد مثب  به متعلق هم ،«تَمُْ  لَمْ» به متعلق هم باشد، «یَتَوَفَّ »

 اس   یورط  ق رآن یداللت وسع  و اس  درس  هم دو هر «تَمُْ  لَمْ» ؛باشد یمنف به

 ، مامیکن دییتق دینبا ما هس ، یمعان  یعنا امکان یادب و یلغو نظر از که آنجا تا که

 مراح   ب ه مگ ر م،یب ده توسعه را ظواهر و نصوص میدار حق نه ما م؟یکن دییتق چرا

 یادب  عبارت ای دارد، عیوس یمعنا که یلغت آن میتوانیم نه و. اس  اسیق برابر باالتر،

 اس  ، دیّ مق ما نظر اگر. میکن دییتق میتوانینم ما دارد، عیوس یمعنا که یادب جمله و

 دیی تق لغ ات اس  ، دیّ مق ما اجتهاد و ما دیتقل اس ، دیّمق ما علم اس ، دیّمق ما فکر

 دی با را عیوس  یادب  یمعن ا آن و یلغ و یمعن ا آن. کنن د دیی تق ندارند حق کنند،یم

 ای  دًی تقل ای  اجته ادً خودم ان جانب از یدییتق ما اگر رایز. اس  شده اراده مییبگو

 نی ا  یمعن ا س  ،ین ق رآن در که میکن دییتق یبرون ودیق ای یدرون ودیق کی عنوانبه

 ،علی ا فص اح  رس د چه تا ،یعاد فصاح  یمعنا چون. س ین حیفص قرآن که اس 

 از معنا نه و باشد اوسع معنا از لفظ نه. باشد برابر صددرصد معنا با لفظ که اس  نیا

 دالل   . س   ین ن  هیقر ک  ه ییاج   در تام  ه صددرص  د دالل    رای  ز. باش  د اوس  ع لف  ظ

 ن ه ادی ز ن ه. اس   مط ابق صددرصد معنا با برابر لفظ که یصورت در تامه صددرصد

 در یلغت چنانچه اگر. کم نه ادیز نه ،صددرصد باشد لفظ با مطابق مراد یمعنا و کم،

 نی ا باش د، م راد قیّمض  یمعن ا ن هیقر ب دون و دارد یواس ع یمعنا کی و دیایب قرآن

 لف ظ از اوس ع چه معنا اس ، لفظ از قیاض معنا اگر بالعک  و. اس   حیفص خاف

 حیفص  لف ظ نیا صورت نیا در نباشد، کار در یانهیقر باشد، لفظ از قیاض چه باشد،

 ننسب  به قرآ نیمسلم ک  ما که فصاح  علیای یعال مقام رسد چه تا. بود نخواهد

 . میدار دهیعق

 نیحاس   هیانسان انف  به متعلق توفی ،«مَوْتِها حینَ ْنفس َاْلََ یَتَوَفَّ  اللَّهُ» نجایا در

 یَتَ وَفَّ  تَمُ ْ  الَّت   لَ مْ اْلََْنفس َ یَتَوَفَّ  اللَّهُ». اس  عطف ،یٰتوفی یعنی «الَّت  وَ» .الموت

 ف   یَتَ وَفَّ ». اس   م راد دو هر. اس  درس  دو هر «مَنامِها ف  تَمُْ  لَمْ» ،«مَنامِها ف 

 یَتَ وَفَّ » «.بعض ًا هبعض  فسری» نه، دییتَ. اس  مطلب نیا در نص انعام هیآ که «نامِهامَ

. اس   من ام ض من در «مَنامِها ف » کی ؛دارد مرحله دو «مَنامِها ف » نیا ،«مَنامِها ف 

 را دو ه ر اس  ، ظرف «یف» چون س ؟ین نطوریا. اس  منام آغاز در «مَنامِها ف » کی
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 اس « مَنامِها ف » اول آنِ اس ، قظهیال و النوم نیب انسان که اول آنِ آن. اس  شام 

 در. اس   «مَنامِه ا ف  » مراح   نیا باز نشود، داریب تا آخر تا یوسط مراح  و نه؟ ای

 ف  » ب ه تعلق کی و. اس  نوم خود در «مَنامِها ف » به مربوط تعلق کی ،تعلق دو نیا

 اللَّ هُ» ب ه را «مَنامِه ا ف  » اگ ر «اْلََْنفس َ یَتَوَفَّ  اللَّهُ». س ا مربوط نوم آغاز در «مَنامِها

 یعن ی ،«مَنامِه ا ف   تَمُ ْ  اْلََْنفس َ الَّت  لَمْ یَتَوَفَّ  اللَّهُ» :شودیم نطوریا میریبگ «یَتَوَفَّ 

 ب ه متعلق «مَنامِها ف » اگر اما. کندیم یتوف را یانسان روح خداوند نوم آغاز در آغاز،

 تَمُ ْ  الَّت   لَ مْ اْلََْنفس َ یَتَوَفَّ  وَ مَوْتِها حینَ اْلََْنفس َ یَتَوَفَّ  اللَّهُ» یعنی باشد، «تَمُْ  لَمْ»

 س  ،ین یداری ب ح ال در س ،ین آغاز. اس  خواب عمق در اس ، خواب ،«مَنامِها ف 

 فق ط« یف » از مراد اگر و. اس  شتریب« فی» زیترک نجایا در. اس  خواب عمق در بلکه

 تعل ق در «مَنامِها ف » بود، وسط حال  اگر و فرمودیم منامها عند بود، نیآغاز حال 

« تَمُ ْ  لَ مْ» ب ه اختصاص «مَنامِها  ف» چون اما،. کردیم دایپ «تَمُْ  لَمْ» به اختصاص

 لَ مْ مَنامِه ا ف  » ،«تَمُْ    لَمْالَّت اْلََْنفس َ وَ مَوْتِها حینَ اْلََْنفس َ یَتَوَفَّ  اللَّهُ» بلکه ندارد،

 نیآغ از ح ال در ه م. ردی گیم را ح ال دو ه ر ؟«مَنامِه ا  ف اْلََْنفس َ یَتَوَفَّ » ای« تَمُْ 

 بخواب د، خواه دیم انس ان ک ه ییوالا لحظه آن اول کند؟یم کاره چ خداوند خواب،

 یَتَ وَفَّ » د؟ی آیم ن وم و رودیم  قظ هی ک ه کن دیم چ ه خ دا اس  ، قظ هی و ومی نیب

 اس  ، متحق ق خ واب ک ه یح ال در و ردی گیم ب دن نیا از را یانسان روح ،«اْلََْنفس َ

 ،، این یک بُع دشود داریب بعد و بخوابد اس  بنا نکهیا یکی. اس  مرحله دو هم نجایا

. کند دایپ تحقق موت  انسان و را یانسان روح کند امساک خداوند خواب در اس  بنا

 . کندیم انیب مبارکه هیآ نیا را ح مرا نیا تمام

 ک   ب ه دارد یعلم  احاطه خداوند چون اس ، نیا فیشر قرآن اختصاصات از و

 ب ا ادی ز یمعن ا ک ردن انی ب در ک ه اس  نیا ،لغات ک  به و دالالت ک  به و مرادات

 عالم که خداوند اما ،میمانیم هم ادیز لفظ با ادیز یمعان در اگر ما. ماندینم کم لفظ

 ب ا ک م، لف ظ ب ا ادی ز یمع ان اب راز یب را اس ، ءیش ک  به قادر و اس ، ءیش ک  به

 درکه  میهست مَمور ما نکهیا. ندارد یدرماندگ و یماندگ هرگز فصاح  علیای مرحله

 و اس   یس لب جه   افک ار نی ا از یادی ز قس م  کی م،یکن فکر قرآن مقدس اتیآ

قرآن  ریتفس. اس  نیهم ریتفس یمعن که یسلب جه . اس  یجابیا جه  گرید جه 

 یاتیخصوص  و ودی ق و غبارها و هایکیتار آن ما. میکن ریتفس را مانیخودها ما یعنی

 آزاد و ک ردم ریتفس  را خ ود من اگر. میبردار را آنها م،یانهاده الفاظ چهره بر خود که

 ،اس   روش ن ق رآن .ش دم ره ا آوردم دس  به دًیتقل ای اجتهادً که یودیق از و شدم
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 از گف  ، را ق رآن ش ودینم «النه ار ع ةیار یف  کالش م ». اس   دیخورش اس ، نیّب

 در وق   چیه  ق رآن اما رود،یم حجاب در دیخورش. اس  ترروشن و ترشم  شم 

 کی یبرا که اس  یمهم و مفص  بح  نیا ،میرکنیتفس دیبا ما اگر. رودینم حجاب

 نیا. میکنیم ریتفس را خود یعنی ،میکنیم که ریتفس نیا. میکرد بح  نیمفسر از عده

خود، از ادب  لغ  از ،خود فطرت از ،خود فکر از ،خود عق  از را غطاءها و اهغشاوه

 میکن  آزاد را خ ود م،یبردار و منطق خود فلسفه از خود، اصول از ،خود فقه از خود،

 بُع د ری غ رد آنچ ه. میس تین معص وم م ا چ ون. میکرد فکر آنچه و هادهیشن و گفته از

 ایبر. اس  درصد ،س ین صددرصد نیا ،میادهیفهم و میاگفته و میادهیشن ما عصم 

 آزاد را خ ود. میکن  ریتفس  دی با م،یبرس  هی ربان یمع ان صددرصد مراح  به ما نکهیا

 در که یاتیخصوص ک  از ما یوقت. برداشتن را موانع و هاءغشا آن ؛فسر ر،یتفس. میکن

ب ه  را اتی آ م ا ،دًی تقل چ ه اجته ادً چه میشد برهنه میدار دیتق ما عصم  بُعد ریغ

 پ   اس  ، مک روه :فرمودن د فقه ا چ ون نک هیا نه اس ، حرّم فهمیم. حرّم،خوبی می

 م ا در ری گ ،ن دارد دالل   در یری گ چیه  خ ود در ق رآن مقدسات اتیآ. اس  مکروه

 خود از را رهایگ نکهیا زا بعد. اس  ریتفس نیا ،میکن برطرف خود از را رهایگ ما. اس 

 ال» ،«اهلل اال ال ه ال» در ای آ. اس   ترمهم یسلب جنبه. دارد یسلب جنبه م،یکرد برطرف

 معبوده ا تم ام خیب از یعنی «اله ال». اس  ترمهم «اله ال» ؟«اهلل اال» ای اس  ترمهم «اله

 آفت اب د،ی نک یخ ال ه اکثاف  و ه الجن هم ه از را ح وض. میکن انکار ما را هااله و

 . ندارد یزحمت کهنیا. وارد آن بشود آب بشود، زیتم بخورد

 و میاافت هیدر را آنچ ه از میکن  آزاد را خ ود و میکن  فس ر را خود ما هم نجایا در

 یه اآب نی ا م،یک رد آزاد یوقت  ،یوح  ع دبُ ری غ از و یوح  منط ق ریغ در میدیفهم

 ریتفس  خ ود از را ظلم ات و ه اغلط و کثاف ات و صرف یهالجن ای لجن به مخلوط

 را ق رآن ظ اهر عب ارت م ا. اس   «النهار ایعةر یف شم ال فوق» م،یکرد دور و میکرد

 یدالل  تسلس   نه ایا ک ه غی ره و لط ا ف و اشارات ،قرآن بطون یحت. میکنیم عرض

 ب ه اختص اص علم   ک ه اس   م ورددو  در مگ ر .معن ا ب ر معن ا معنا، بر لفظ دارند،

 یرم ز ح روف نه ایا ک ه اس   ق رآن مقطعه حروف. دارد نییرسول و( ص) اهللرسول

 فرم وده برحس ب. اس   حیص ح احتم ال نی ا ،احتم ال تاده در. اس  یتلگراف اس ،

 عبارت ، در قرآن از آنچه از  یب که 1«القرآن كنوز مفاتیح إنها» که( ع) نیمنؤرالمیام

                                                           

 .157 ، ص1 ج ،بالقرآن القرآن تفسير فى الفرقان. 1



6 

 

. اس   قرآن در هچآن. اس  اولی مرحله نیا ،میمفهیم یحت ل یتَو در اش،اشاره در

 لط ا ف از و اش ارات از و الف اظ از م ا ک ه یمع ان آن یعنی. اس  قیحقا دوم مرحله

 را حک م نی ا حکم  ( ص) اهللرس ول قل ب در خداون د. میاوریب دس  به میتوانینم

 یجهات به کند هیتوج را ما ،یسنت انیب یمبنا بر تواندیم غمبریپ پ . اس  کرده داعیا

 در ک ه ق رآن یفهم  مراح   آن ،«متوس طات نهمایب» ولکن. میفهمینم قرآن از ما که

 فه م با یمناف آنچه ،«اله ال» اول بُعد در ما. اس  فیلطا و اس  اشاره و اس  عبارت

 و ظ اهر بُعد در عبارت، در دق  لغ ، در دق  ؛یاثبات بُعد در بعد. میزنیم کنار اس 

ه م  اهلل کت اب و آوردیم نور اهللیتقو 1«فسرْقانًا لَكسمْ یَجْعَْ  اللَّهَ تَتَّقسوا إِنْ» باطن بُعد در

 خط ا اریبس  اریبس  ای  ب ود، نخواه د ای خطا بعدً. شودیم نور یعل نورٌ. اس  نور که

 ده اس   ممک ن د،ی آیدرم ق رآن از آزاد طوربه که ییفتاوا لذا و بود خواهد کمرنگ

 اح وط، بش ود یاق و مرت ب ام ا. بشود نییپا و باال هاآن از یکی مرتبه کی سال س یب

 ای ایپو فقه ای اس  یسنت فقه یرو نیا د،یایب کار در جابیا و سلب چه، بشود احوط

 اللَّ هُ». ندارن د س ن  و کت اب از حیص ح یمبن ا ک ه ییهافقه ریسا ،اس  یعیتشر فقه

 قَض   الَّت   فَیُمْس ِ ُ» ؟چه بعد ،«مِهامَنا ف  تَمُْ  لَمْ الَّت  وَ مَوْتِها حینَ اْلََْنفس َ یَتَوَفَّ 

 .«اْلمَوْتَ عَلَیْهَا

 د.میرهمان انفسی اس  که در خواب می« اْلََْنفس َ یَتَوَفَّ » ]...[ -

 «تَمُ ْ  لَ مْ الَّت  وَ» ولکن. دیگویم را موت نیح که «مَوْتِها حینَ اْلََْنفس َ یَتَوَفَّ » -

 و ش ودیم ت وفی که یانفس آن ،موت نیح و منام نیح در. دیگویم را منام نیح نیا

 افت د،یم فاص له ه اوق  یبعض چون ...که یوقت اما. اس  یانسان روح اس ، مشترک

 ب ا یوانی ح و یانسان روح ،هم با ییدوتا راند،یمیم س ،ین خواب که اس  مرتبه کی

 شده توفی یانسان روح فقط رد،یمینم و اس  خواب اوقات یگاه. شوندیم توفی هم

 رد،یمیم که خواب در اس ، فاصله نجایا رد،یمیم خواب در اوقات گاه. بشود زنده تا

 روح رد،یبم خواس  خواب در که یوقت. شد توفی یانسان روح بخوابد، خواس  یوقت

 نی ا هی آ خ ود در هک چنان «.موتال تمی هنا و» شد یانسان روح به ملحق هم یوانیح

 بخورد، «یَتَوَفَّ » به «مَنامِها  ف» چه «مَنامِها ف  تَمُْ  لَمْ ت الَّ وَ». اس  گفته را مطلب

 «. اجمع الجمع». اس  درس  جمع و. اس  درس  دو هر ،«تَمُْ  لَمْ» چه
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 ای شود داریب خواب از بناس  ای ؛دارد حال دو انسان منام حال نیا در «فَیُمْسِ ُ»

 نف ال  مس کیف» ،«الَّت   فَیُمْسِ ُ». دیوگیم را دو هر. برود و ردیبم خواب در بناس 

 خ واب حال در که اس  کرده حکم خداوند ،«الموت هیعلی قض یالت االنف  او یالت

 روح ب ه ه م یوانی ح روح و گ ردد متص   دوم خ واب ب ه اول خ واب. ردیبم کسرهی

 روح نیب  نک هیا ب ر اس    ی دل «یُمْس ِ ُ». اس   «یُمْسِ ُ» نجایا. شود متص  یانسان

 ،نب  ود وانی  ح و انس  ان روح نیب   تج  ا ب اگ  ر. اس    تج  ا ب وانی  ح روح و س  انان

 ناآل ک ه را خ واب ش خص یانس ان روح داردیم  نگه خداوند. خواس ینم «یُمْسِ ُ»

 ش ود؟یم چ ه، داش   نگ ه را یانس ان روح یوقت . کن د دای پ تحق ق م وت خواهدیم

 نیا نکهیا ای. س ین نکهیا د؟بمان وانیح انسان و بماند انسان در یوانیح روح شودیم

 روح مان  د،یم خ  ود یج  ا یانس  ان روح نکن  د، امس  اک خداون  د اگ  ر را یانس  ان روح

 روح ب ه ت ا دارد نگ ه دی با را یانسان روح نیا پ  ،نه ؟ماندیم خودش یجا یوانیح

 .«اْلمَوْتَ عَلَیْهَا قَض  الَّت  فَیُمْسِ ُ». فرمود« فَیُمْسِ ُ» لذا و برنگردد یوانیح

  حیوانی و روح انسانی، دو روح دارد یا اینکه دو...فرمایید روح اینکه می -

 وح دت اگ ر چ ون. س  ین یق یحق وح دت ک ه یروح دو منتها. اس  روح دو -

 .بشود جدا شدینم ،بود یقیحق

 ؟هستند هم از مستق  یعنی -

 نه، با هم هستند. -

 .اس  روح کی از عم  دو نیا -

 نی ا و اس   قل ب و اس   عق   و اس   فط رت یاخر ةٌعبارب یانسان روح ر،یخ -

 دارد، فط رت ن ه. ندارد را نهایا اسب روح مثاً. ندارد را نهایا یوانیح روح و مراح ،

 روح ق  یحق در. ن دارد اس   انس ان مرب وط ب ه که نهایا. دارد قلب نه دارد، عق  نه

 مییبگ و اگ ر. ری خ .اس  یجنبات یدارا که اس  یموجود کی روح که س ین طورنیا

 غل ط نی ا اس  ، جنب ه دو یدارا و اس   روح کی  یانس ان و یوانی ح روح مجموعه

 ج دا ه م از جنب ه دو ش ودینم جنبه، دو یدارا بود روح کی مجموع اگر چون. اس 

 ج  دا ه م از جنب ه دو نی ا ش ودینم. اس   جنب ه دو یدارا و اس   روح کی . ش وند

 ک ه یروح  آن ،«اْلمَ وْتَ عَلَیْهَ ا قَض   الَّت  یُمْسِ ُفَ» :دیگویم نجایا در ولکن. بشوند

 در یوانیح روح ،یانسان روح نیا ،«مَنامِها ف » اس  گرفته و اس  کرده توفی خداوند

 .اس  انسان بدن

 شود؟ینم خارج یوانیح روح خواب در دییفرمایم -
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 .نه -

 شود...که در خواب حاص  می یوانیح لذات آن پ  -

 تع دد نی اکنم. این مقدمه را برای همین عرض م ی ،اس  نیهم ما بح  دنباله -

 ولک ن ،«یفَّوَتَ» خواب حال در یانسان ادارک و شعور روح شعور، روح و حرک  روح

 انس ان ب دن در نی ا ،اس   انس ان یمنه ا ک ه مطلق قولٍب یوانیح روح حرک ، روح

 ینب ات کی  فق ط انس ان د،بش و خ ارج انسان بدن از روح دو هر اگر رایز. اس  مانده

 .اس 

  ؟اس  کام  خروج یعنی -

 ش ده خ ارج ک اً بدن از شودینم یوانیح روح پ . اس  بح  دوم مرحله نیا -

 داری ب ب دن در گ اه اس  ، خ واب ب دن در گ اه اس ، بدن در یوانیح روح بله،. باشد

. نن دیبینم خ واب اص اً و خوابن دیم یبعض  چ ون. میکنیم بح  را بعد نیا اس ،

 یول . اس   خ واب بدن در هم او یوانیح روح ند،یبینم خواب و خوابدیم که یکس

 .ن ه ایدن در ،برزخ در بدن در اس  داریب یوانیح روح ،ببیند خواب و اس  خواب اگر

 .میکن عرض بعدً را تفصیل  دیبا کهاس   ییهابح  نیا

 ... ندیبیمرا  یوانیح شهوات و شودیم منتق  روح به جایی یعنی -

 آن انس ان، ک ه اس   معلوم موت حال در نیا. میکن عرض میخواهیم را نیهم -

 ش خص ل ذا و اس  ، بدن خارج که جزء کی. اس  شده تجز ه حرک  و شعور قدرت

 ک ه یکس  مگ ر ،کن دینم ای دن نش هه در فک ر خ ورد،ینم ن د،یبینم شنود،ینم خواب

. اس   یگرید مطلب آن. اس  خواب که بداند خواب در و ندیبب خواب باشد، خواب

 ه م مکل ف خ واب ح ال در اس ، خواب انسان یوقت. میکنیم عرض را آن فروع که

 باش د ب از هم گوش. ندیبینم باشد باز چشم ولو. اس  گرفته قرار امّ برزخٌ در س ،ین

 داری ب ک ه یبزن  دس   او ب ه یورط  مگ ر ،کن دینم ح  هس ، هم ح . شنودینم

 س مع ن ه ،دارد بص ر ن ه دارد، ح  نه خواب حال در. اس  یگرید مطلب ، اینبشود

 کار را نمو دارد، حرک  بدن نیا اما. دارد عام وجهٍب ایدن نشهه به مربوط فکر نه دارد،

 یوانی ح بُع د نی ا ک ه دارد را نه ایا دارد، نف   دارد، غذا هضم دارد، حرک . میندار

 یکل طوربه یانسان بُعد اما. س ه خواب انسانِ بدن در اصالتًا یوانیح بُعد پ  اس .

 . اس  شده خارج موق  طوربه ولو بدن نیا از

 خ وب نباش د، روح دو نی ا نیب  تج ا ب اگ ر. بشود تجا ب دیبا روح دو نیا نیب

 نطوریا باشد، و باشد و باشد یوانیح روح طورنیهم انساندر . رف  کنار یانسان روح
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 نیا در هم یانسان روح. کند زندگی یانسان روح بدون یوانیح روح تواندینم. س ین

 یزن دگ توان دینم یوانیح روح به اتصال بدون اس ، منام وضع که هس  که یوضع

 خداون د را روح. ن رود که داردیم نگه ،«اْلمَوْتَ عَلَیْهَا قَض  الَّت  فَیُمْسِ ُ» لذا و. کند

 ک ه اس   حیالر یعل اءالهو و اس  اءالهو یعل که دارد  یروا در که بدن از خارج در

 را روح نی ا. اس   موج ود الفرقان در زمر سوره ریتفس در. میخوانیم را ت یروا بعد

 و ردی بگ را یوانی ح روح ک ه ندارد لزوم گرید داش ، نگه یوقت. داردیم نگه خداوند

 ت وفی کی  من ام ح ال در که یشخص. اس  توفی کی فقط. س ین دوم توفی. اوردیب

 دوم ت وفی. س ین کار در دوم توفی گرید. اس  یانسان روح که شده وح ر به نسب 

 یکیاتوم ات دوم ت وفی یول  اس  ، رب همیمس تق اراده ب ه اول توفی. اس  یکیاتومات

 ک ه یآهن . دیآیم دنبال  آهن خود ،نجایا دیآورد را رباآهن نیا یوقت چطور؟. اس 

 آهن د،یبکش را رباآهن نیا اگر د،یایب رباآهن دنبال شودیم که اس  یافاصله کی با

 . باشد ادیز فاصله مگر د،یآیم دنبال 

 ش  ود؟یم هچ   ک  رد امس  اک ن  وم ح  ال در خداون  د ک  ه را یانس  ان روح نج  ایا در

 ،کن دیم دای پ تحقق امساک به فقط الموت اءقض ،«اْلمَوْتَ عَلَیْهَا قَض  الَّت  فَیُمْسِ ُ»

 ب ه ش ودیم منج ذب یوانی ح روح بع د ش د، امساک یانسان روح یعنی دوم، توفی نه

 إِل   اْل َسْخر  یُرْسِ س وَ». اس  موت صورت در نیا «موتال کام  تحققی» یانسان روح

 یال بع د  که بی دار ش ود و کند دایپ استمرار آدم نیا یزندگ بناس  اگر 1«مُسَمًّ  أَجَ ٍ

 نگ ه« یُمْس ِ ُ» س  ؟یچ« یُمْسِ ُ» مقاب  در «یُرْسِ س» ،«یُرْسِ س» بماند زنده یمسم اج ٍ

 منج ذب خ ودش یکیاتوم ات طورب ه اس  ،« یُرْس ِ س» ؟س  یچ ندارد نگه اگر. داردیم

 .شودیم

 ]سؤال[ -

 اس . « یُمْسِ ُ»در مقاب   -

 ]سؤال[ -

 در صورتی اس  که واقعًا در مقابل  باشد.  -

 اگ ر« یُمْسِ ُ» هم نجایا ؟س ین زیتجو ینه از بعد امر مگردر مقاب  اس  دیگر.  -

 فن ر مث   نی ا پ  . داردیم  نگ ه«: یُمْسِ ُ» ؟«یُمْسِ ُ» چرا ،س ین امساک به اجیاحت

 ش ود،یم یوانیح روح به متص  شود،یم بدن به برگش  نشود، نداشته نگه اگر. اس 
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 اس  ، فع « یُرْسِ س» ای اس ، فع  «یُمْسِ ُ» ای :اس  حال سه« یُرْسِ س» :بعد «.یُمْسِ ُفَ»

فقط ای ن مطل ب اس    .نه اس ؟ تفاوتیب خدا. اس  غلط که کدامچیه. کدامچیه ای

 ؟ط ورچ نشد، امساک اگر هم بعد. بشود داریب نیا بناس  که یصورت در «یُمْسِ ُ» که

 ؟کن د دوم ت وفی خداون د که اس  کار در یگرید فع  به محتاج ایآ نشد، امساک اگر

 یعن ی« یُرْس ِ س». ش ودینم م انع خدا یعنی فرستد،یم. اس  «یُرْسِ س» ریتعب نیبهتر ر،یخ

 . س ین امساک

 ]سؤال[ -

 یانس ان روح یجل و یوقت. ردیگینم را  یجلو نکهیا به کردن رها به این معنا؛ -

 فع   کی  نج ایا در پ . گرددیبرم بدن به یانسان روح یکیاتومات طوربه نشد، گرفته

. گرف   را یانسان روح که یتوفی ،یتوفی که اول لهمرح در دوم، مرحله در. اس  الزم

 در کن د دایپ تحقق موت نخواهد اگر ،«یُمْسِ ُ» کند، دایپ تحقق موت بخواهد اگر بعد

 یوانی ح روح ب ه یانس ان روح یکیاتوم ات طورب ه بلک ه س ،ین الزم یدوم فع  نجایا

 روح جا ب ه کن د، امس اک را یانس ان روح اگ ر ؛اس   ع دبُ دو پ  . ش ودیم منجذب

 ،نکن د امس اک را یانس ان روح اگ ر. کن دیم ج ذب خ ود ب ه را یوانیح روح ،یانسان

 نیا. اس  نیروح نیب تجا ب پ . کندیم جذب را یانسان روح ،یوانیح روح جا به

 . «نَیَتَفَكَّرُو لِقَوْمٍ لَآیاتٍ  لِ َ ف  إِنَّ مُسَمًّ  أَجَ ٍ إِل  اْلَسْخر  یُرْسِ س وَ». اس  بح  کی

 ت وفی نج ایا «بِاللَّیْ  ِ یَتَوَفَّاكسمْ الَّذي هُوَ وَ»: 60 هیآ ،انعام سوره به یمشویم منتق 

 انس ان نوع ًا شب چون فرمود؟ شب چرا. کندیم توفی شب. اس  نوم توفی به مختص

 ک ار یب را از روز و اس   اس تراح  یب را ش ب ک ه میدار یامتعدده اتیآ. خوابدیم

 یب را ش ب ولک ن دارد، امک ان. اس   یدیگر مطلب ،کنندیم اک مع هایبعض. اس 

 یَتَوَفَّ اكسمْ الَّ ذي هُ وَ وَ». اس   شب از بهتر کار یبرا روز و اس  روز از بهتر استراح 

طور دی روز ب ه. «بِالنَّهارِ جَرَحْتسمْ ما یَعْلَمُ وَ». کندیم صحب  عام وجه به چون «بِاللَّیْ ِ

 حیص ح احتم ال نی ا ،هس   ک ه یاحتماالت یرو« رَحْتسمْجَ»تفصی  عرض کردیم که 

 ک ه ه راجارح . دی کنیم یتع د د،ی کنیم ج رح یعن ی «جَ رَحْتسمْ». اس   زمنجّ و اس 

 چ را ،ن دارد یتع د انس ان ب دن یاعض ا اگ ر اال و دارد، یتعد چون هجارح دنیگویم

 خ وب یکاره ا مگ ر. اس   زدن زخم جرح اس ، جرح از هجارح لفظ ؟اس  هجارح

 . اس  زدن زخم بد یکارها ؟اس  زدن زخم

 ج ادیا ج رح ک ه ییکاره ا آن یعن ی لغ  ، نظ ر از ه م «جَ رَحْتسمْ م ا یَعْلَ مُ وَ» پ 

 ،یقلب  تخل ف ،یعقل  تخل ف ،یفطر تخلف ،یبرون جرح چه یدرون جرح چه کند،یم
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 ج رح چ ه باش د، خ ودش یب را میمس تق ج رح چ ه. اس   یدرون جرح یعلم تخلف

 کن د،یم زن ا خ ود ج رح کی . اس  جرح دو هم یبرون تخلفات و. گرانید به یمتعد

 و یبرون  ج رح نی ا. خوردیم حرام مال خود کند،یم چنان خود کند،یم نیچن خود

 ن وع دو نی ا. اس  ریغ به یمتعد که اس  یجرح گاه. اس  یمتعد ریغ یبرون حرم 

 چهار نیا ،اس  یعدمت جرح و الزم جرح کدام  هر و اس  یبرون و یدرون که جرح

 لغ    از ک  ه ییمعن  ا نی  ا ب  ر اض  افه بده  د، تنب  ه خواه  دیم نج  ایا. ردی  گیم را ج  رح

 س ؟یچ بع  «فیهِ یَبْعَثسكسمْ ثسمَّ» میم.فهیم

 ]سؤال[ -

 .س ین جرح ریخ. س ین «جَرَحْتسمْ» ریخنه،  -

 .اس  جرح یجهات از باالخره -

 م ا. اس   خوب آن. میدار اهلل یف حجر و اجتراح کی ما. اس  اهلل یف آن ،نشد -

 دارن د هم ه مگ ر ،یکل  طوربه« جَرَحْتسمْ» ،«بِالنَّهارِ جَرَحْتسمْ» نیا. مییگویم را هایتعد

  ؟شوندیم کشته خدا راه در همه و کنندیم جهاد

 تواند یکی از مواردش باشد.باالخره می -

 یعن ی «بِالنَّهارِ جَرَحْتسمْ ما یَعْلَمُ وَ». عام بوجهٍ «بِاللَّیْ ِ یَتَوَفَّاكسمْ الَّذي هُوَ وَ» نجایا -

 ش ما دان دیم ک ه یح ال در و  ی ل در کندیم توفی خداوند را مکلفان مجموعه شما

 هیآ نیا ،کند کار خدا راه در یکس اگر اال و. اس  انتقاد نیا د،یدار در نهار ییهاجرح

 اخ ن وم نکهیا لهیوس به. بدهد تنبه خواهدیم. اس  خودش متنبه ندارد، مورد او ایبر

 . بدهد تنبه ق یحق در نجایا در خواهدیم اس ، الموت

 ،ش ودیم داری ب خ واب از انس ان یوقت «فیهِ یَبْعَثسكسمْ ثسمَّ بِالنَّهارِ جَرَحْتسمْ ما یَعْلَمُ وَ»

 ری غ م وت از بع  مرتبه کی اس ، کام  موت از بع  مرتبه کی ؟چرا اس ، بع  نیا

 ای کند فرار بتواند ای. کند فرار انًایاح موت عوام  از باشد داریب انسان اگر. اس   کام

 ح ال در ؟ط ورچ باش د خ وابام ا اگ ر  کن د،یم ف رار ردیگیم رشیز دارد نیماش ،نه

 ک ه خواب حال در خواب؟ حال در ای کندیم فرار موت عوام  از بهتر انسان یداریب

. ندارد یاریاخت گرید نیا ،بزنند انسان به یاصدمه هر خواب حال در. تواندینم اصاً

 و اس   داری ب انس ان ک ه یح ال در. دارد  یاهم اریبس اریبس النوم بعد بع  نیبنابرا

  ه  مان ًایاح کن  د، ف رار م  وت عوام   از توان  دیم ان ًایاح دارد، ق  درت و دارد  ی فعال

 از یریجلوگ یبرا انسان هک یاریاخت پ  ،هیچ نوم حال در ولکن. کند فرار تواندینم

 مرگ از یریجلوگ یبرا نوم حال در که یاریاخت از اس  شتریب دارد، یداریب در مرگ
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بع د از . ش د تم ام ن وم نک هیا از بعد یعنی. اس  یتراخ ثم نیا «فیهِ یَبْعَثسكسمْ ثسمَّ». دارد

 بَعْ دِ مِ نْ اكسمْبَعَْثن  ثس مَّ». اس   بع   نج ایا در بش ود، داریب بناس  شد، تمام نوم کهاین

 .میدار 1«مَوْتِكسمْ

 ]سؤال[ -

 ،«مُسَمًّ  أَجَ ٌ لِیُْقض » چرا؟ :بعد ،«فیهِ یَبْعَثسكسمْ ثسمَّ» اینجا هم برزخ اس  و هم... -

 یقبل  هی آ در نک هیا کم ا. ش د تم ام ،ب وده خ واب در آنه ا یامس م اج   ک ه کسانی

 الَّت   فَیُمْس ِ ُ مَنامِه ا ف   تَمُ ْ  لَ مْ الَّت   وَ مَوْتِها حینَ اْلََْنفس َ یَتَوَفَّ  اللَّهُ»: میخواند

 ک ه اس   خ واب در یمسم اج  ی وقض نیا اگر. اس  یمسم اج  آنی قض ،«قَض 

 اس   ییمس ما اج  بلکه س ،ین خواب در «اْلمَوْتَ عَلَیْهَا قَض » اگر اما. اس  معلوم

مًّ  أَجَ  ٌ لِیُْقض » نجایا در بماند، یمقدار و شود داریب دیبا که  ییمس ما اج   ،«مُس َ

 یزن دگ ین یمع حد تا بشود، داریب خواب از دیبا بلکه رد،یبم خواب در دینبا که اس 

 اج   ت ا فی تکل زم ان ط ول در یعن ی «مَرْجِعُكسمْ إِلَیْهِ ثسمَّ». اس  فاصله ثم ،«مَّثس». کند

. اس   بُعد دو مرجع« مَرْجِعُكسمْ إِلَیْهِ»در  .«مَرْجِعُكسمْ إِلَیْهِ» بعد د،یهست زنده شما یمسم

 بُع د کی  و. اس   موقت ه اتی ح و اس  موق  مرجع که اس  یبرزخ مرجع بُعد کی

  .«تَعْمَلسونَ كسْنتسمْ بِما یُنَبِّهسكسمْ ثسمَّ». اس  الخط طول یعل مرجع که اس  معاد مرجع

 كسْن َ لَقَدْ» رد،یمیم انسان یوقت ؟س ین ءانبا مگر اول مرجع در «مَرْجِعُكسمْ إِلَیْهِ ثسمَّ»

 نی ا ؟س ین نطوریا مگر 2«حَدیدٌ اْلیَوْمَ فَبَصَرُكَ غِطاءَكَ عَْن َ فَكَشَْفنا هذا مِنْ غَْفلَةٍ ف 

 ک ه یکسان و اس ، اتیح استمرار بافاصله مرگ از بعد. اس  مرگ از بعد مربوط به

 نی ا از ت و ،«ه ذا مِ نْ غَْفلَ ةٍ ف  كسْن َ قَدْلَ»: شودیم گفته نطوریا آنها به ،اندکرده گناه

 نک هیا از. یب ود غاف   دارد را اتی واقع نی ا تو اعمال نکهیا از. یبود غاف  اناتیجر

 ن ه و بوده ریتقص یرو تغاف  منتها. یبود غاف  ،یبود غاف  هس  اتیح الموت بعد

 آه ن، نه دیحد. اس  نیزبیت تو چشم امروز ،«حَدیدٌ اْلیَوْمَ فَبَصَرُكَ» ولکن. قصور یرو

 ینگرکوته و نبود نیزبیت تو چشم آنجا. گرددیم نیزبیت تو چشم. شودینم آهن چشم

 . برزخ عالم در تو یزنگریت به شودیم مبدل نجایا ر،یتقص نظر از ایدن عالم در تو

 ک ه نیآغ از مرج ع م ا، اول مرج ع در مگ ر« مَ رْجِعُكسمْ إِلَیْ هِ ثس مَّ» که بود نیا الؤس

 ؟«تَعْمَلس ونَ كسْن تسمْ بِم ا یُنَبِّ هسكسمْ ثسمَّ» دیفرمایم چرا پ  ؟س ین ءانبا اس ، یبرزخ اتیح

                                                           

 .56. بقره، آیه 1

 .22. ق، آیه 2
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 ءانبا ء،انبا مرحله کی. دارد مرحله دوهم مرحله دو هر و دارد مرحله دو ءانبا: جواب

 مرحل ه، دو نی ا. دهدیم هم جزا بعد ،یکرد چه دهدیم نشان خداوند اس ، یبرزخ

 اوالً یاخ رو ءانب ا در. اس   یاخرو ءانبا اس ، مرحله دو هم آن که گرید مرحله کی

 ب ه  یتبد اعمال خود بعدً. دهدیم نشان را اعمال 1«تَعْمَلسونَ كسْنتسمْ ما نَسْتَْنسِخس كسنَّا إِنَّا»

 بُع دش، دو در یاخ رو ءانبا مقاب  در اس ، نطوریا چون .عقابًا او ثوابًا ،شودیم جزا

 ب ه  یتب د انس ان اعم ال تم ام و ش ودیم آش کار انس ان اعمال تمام که یرواخ ءانبا

. کج ا یبرزخ  انب اء و کج ا یاخرو ءانبا عقابًا، و ثوابًا باشد، جزا که شودیم ملکوت 

 . دارد موق  حال . س ین ی انبا یبرزخ انباء نَک یاخرو انباء مقاب  در

 .س ین زیچ همه یبرزخ انباء -

 یبرزخ   بح    در ک  ه. اس    متوس  ط یبرزخ   ،ن  دارد  ی  کل یبرزخ   انب  اء ،بل  ه -

 .میکنیم صحب 

 ]سؤال[ -

 .اس  النهار یف« فیه» ،«النهار یف بعثکمی ثم» -

 ؟آورد« مَّثس» چراپ   -

 یل یخ اوق ات یگ اه فاص له منته ا اس  ، فاصله «مَّثس». اس  فاصله نکهیا یبرا -

  ، گاهی اوقات کم اس .اس 

 ]سؤال[ -

« یَتَوَفَّ اكسمْ» ک ه حاال ،«بِالنَّهارِ جَرَحْتسمْ ما یَعْلَمُ وَ بِاللَّیْ ِ یَتَوَفَّاكسمْ»نسان انه دیگر،  -

 . میدیخواب ساع  هش  ،ساع  ده م،یدیخواب شب در

 صحب  زمان نیس .  -

 کی  مق دار هم و گذشته زمان هم. اس  ترتب هم اس ، زمان همپ  چیس ؟  -

 در خوابت ان نک هیا از بع د ،«فی هِ یَبْعَثسكسمْ ثسمَّ». س ین هاحرف نیا و قهیدق دو و قهیدق

 اس تفاده( ع) نیمعص وم را مطل ب نیا هیآ دو نیا از. اس  بع  حال  شد، تمام شب

 خ ودش نی ا که 2«اْلمَوْتِ أَخس النَّوْمَ» :آن نیآغاز نقطه و نیّب اریبس نقطه آن که کردند

 ب ه ک ه می دار دستور ،میشویم داریب م،یخوابیم یوقت که. اس  ما برای یاعتبار کی

 اینج ا ه یچ م ن چ ون «یم وت بع د یبعثن  یال ذ هلل الحم د» و بگویید: دیفتیب سجده

                                                           

 .29. جاثيه، آیه 1

 .189 ، ص73 ج، األنوار بحار. 2
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 میتس ل درس   ب ود، اری الاخت حال  ،نداشتم اریاخت موت  عوام از. نداشتم یاریاخت

 . کرد داریب را من و کرد لطف خداوند و بودم رب اراده

 در یبعد بح  و اس  امّ برزخٌ که اس  مقدم بح  هک میدار نوم در بح  کی ما

 پ . ءایحاإل ةامیق چه و باشد ةماتإلا ةامیق چه اس ، معاد در سوم بح  و اس  برزخ

. میهس ت زن ده م ا اس   معل وم ک ه نوم در. اس  نوم که اول بح . میدار بح  چهار

 یزن دگ کی  و ب دن از ب رون یزن دگ کی  م،یهست زندهکه  اس  معلوم م،یستین مرده

 میت وانینم یانس ان ک ار م ا که اس  یوانیح یزندگ که درون یزندگ در. اس  درون

 بُعد در ما را یانسان امور ،یانسان عم  ،یانسان دیشن ،یانسان دید ،یانسان فکر. میبکن

 ایآ. میبکن میتوانینم یکار ما ،اس  یوانیح اتیح نوم حال در که یدرون اتیح آن

 مجم وع؟ ک ار ای  میبکن منفرد کار میتوانیم اس ، یانسان اتیح که یبرون اتیح در

 یم اد یکاره ا توان دیم ،ب دن م اده خود از و بدن یوانیح اتیح از منسلخ روح ایآ

 ازدواج، اس  ، یم اد ک ه ازدواج ،یم اد گف   ،یم اد دیش ن ،یماد دید بدهد؟ انجام

 ای بدهد انجام بدن از خارج در روح تواندیم را کارها نیا دن،یدو دن،یخواب خوردن،

 یاه ایؤر مخصوص ًا چ ه؟ یعن ی هادنی د خ واب نی ا ، پ  تواندینم دییبگو اگر نه؟

 . دیداشت صادقه یاهایؤر شما همه و صادقه

 ،س ین ملکوت اتصال وق  کی باشد، ملکوت به اتصال که یصورت در خواب در

 ب ه و دارد تمراراس  ه ایناراحت و االتی خ نیا که اس  ییهایناراحت اس ، یاالتیخ

 ش ماها و ه امن را هایملکوت نیا. اس  یملکوت اوقات گاه. دیآیم خواب در دنبال 

 هاکتاب هیبق در هم بعدً و بود نطوریا ستارگان کتاب نوشتن در. میکرد اف یدر ادیز

 ک ردم،یم تفک ر ک اماً و ک ردمیم غ ور هیآ در یوقت که بود ورطنیا ریتفس مخصوصًا

 ادداش  ی و ش دمیم داریب و کردیم دایپ یشتریب عمق خواب در دمیخوابیمکه  بعدً

 به لکمُ حال  از انسان که اس  یورط یعنی. اس  یملکوت یاهایؤر از نیا. کردمیم

 روح ق در ه ر چ ون. کن دیم دای پ یادتریز تجرد و کندیم دایپ اتصال ملکوت حال 

 باش د، کمت ر یش هوان و یم اد مظ اهر نیا به تعلقات  و بکند دایپ شتریب تجرد انسان

 یه اایؤر ع ام، وج هٍب. بکن د اف  یدر را ن ور توان دیم بهت ر و اس   یشتریب  ینوران

. دیدانیم همه شما ،میبگو گرانید ای خودم از ندارد لزوم من و. هس  کار در صادقه

 خ واب در ک ه یمطلب نیا. نمیبیم خواب را مطلب فان. دیدار صادقه یهاایؤر همه

. ش د خواه د بع دً -3. خوابم من و هس  ناآل -2. اس  بوده گذشته در -1؛ نمیبیم

 ن دارد ل زوم و .اس   ملک وت ب ه اتص ال کههس   صادقه یاهایؤر زمان از مثل  در
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 ییکافرها آن مگر. شودیم هم کافر باشد، هم مسلمان ندیبیم درس  خواب که یکس

 منته ا ب ود، خ واب ؟نب ود نهایا 1«خَمْرً أَعْصِرُ ن أَرا إِنِّ » بودند زندان در وسفی با که

 ش دیم خت هیآو دار به شما از یکی که کرد ریتعب وسفی دند،ینفهم را خواباین  واقع

 . شودیم چنان و نیچن دربار در رودیم یگرید و

 ةرحم ال ف وق رحم . اس  رحم  منؤم برای از البته ملکوت به اتصال نیبنابرا

 و اس   دادن ت ذکر و اس   انب اء نی ا بلک ه. س  ین رحم   ک افر یبرا از یول اس ،

 در یچیز چیه گرید ،دیدیخواب یوقت شما س ین طورنیا که اس  نیا به کردن متوجه

 آن یداریب حال در شما و بدهد انجام را ییکارها خواب در تواندیم روح. س ین کار

 ب ه یالتص ا ی ک و اس   ملک وت از یکش ف کی. دیبده انجام دیتوانستینم را کارها

 پ درم. دمی د خ واب را پ درم من :گف  یکس مثاً که هستند یاشخاص. اس  ملکوت

 پ ول نی ا دی دانینم شما و هستم بدهکار مقدار فان بقال، فان به من یفان :گف 

 اس  ، پول مقدار نیا صندوق، فان در رختخواب فان ریز اتاق، فان در. اس  کجا

 دایپ و میدید و میرفت. اس  ارث اشهیبق هستم، بقال فان به اربدهک را مقدارش نیا

 . میدید خواب را پدر ما میگفت د؟یدانستیم کجا از گف  بقال. میگفت بقال به. میکرد

 فاص له ب دن از روح ک ه خ واب حال   در. شودیم واقع که شود واقع امّ یهًاش اگر

 ص حب انبی اء  با کند، صحب  ینکسا با خودش را یمطالب بشنود، را ییزهایچ دارد،

 ادی ز ما ملکوت به اتصال بُعد در را نهایا بشنود، را یمطالب کند، صحب  ا مه با کند،

 االعظ م نااستاد( رض) یبروجرد یآقا مرحوم درس ما که اس  نظرم جمله از. میدار

 ،یلیخ نه یول ،داش  یقرآن اتجاه شانیا. ندارم قبول  که یسنت فقه در االطاق یعل

 ینظ ر ش انیا س فر ملفق ه اربع ه در. کردن دیم بح  سفر هملفق اربعه باب در شانیا

 اص رار ش انیا. بودن د مخ الف نیمت َخر و ب ود قدما اطباق نظرات مطابق که داشتند

 قدما دس  از که یاتیروا نیا گف یم که بود نیا ل یدل و اس  درس  آن که داش 

 گ رید  ی روا آن ب ه. ندارند قبول پ  ردند،نک عم   یروا نیا به اس ، دهیرس ما به

 القبول و قبول. دارند قبول پ  کردند، عم  اس  کمتر و اس  فیضع شما نظر به که

 ب زرگ ص حن در. کردن دیم شانیا که یمفصل انیب آن به ،دارد  یحج ما یبرا آنها

 اعت راض ش انیا ب ه ادی ز. کردن دیم بح   -آن قس م  خیاب انی- معص ومه حضرت

 بزرگ ان اگ ر. باش د توان دینم انس ان فهم از مانع بزرگان یبزرگ فرمود شانیا .شدیم
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 ک ه یکت اب از م ا اگ ر ام ا محف وظ، بزرگ ان یبزرگ  فرمودن د، ولو شانهمه را یمطلب

 یکت اب از و -کنمیم  ع رض بندهاین را - اس  قرآن اسم  که کرده بزرگ را بزرگان

 میک رد اس تدالل ما آن از -فرمودند شانیا- اس   یروا که کرده بزرگ را بزرگان که

 از بزرگت ر نی ا. اس   نی ا مطل ب ک ه میدیفهم احوط و یاقو قیطر به ای وضوح به و

 . اس  بزرگان یبزرگ

که  دیدانیم :فرمود یحل محقق دم،ید خوابرا  یحل محقق شب من ،گذش  نیا

 نی ا فرم ود. نمدایم  بل ه گف تم. هستم نیمتَخرو  ءالقدما نیب. هستم قدما از من هم

 و می داد فت وا م ا. اس   دهیرس  ش ما ب ه م ا دس  از که یاتیروا نیا ؟س یچ انیجر

 اس  و هیعل اطباق ،مینداد فتوا اصاً را گرید تایروا. اس  ورطنیاکه  میکرد اعتماد

 اس   و حیص ح س ند ،ف ان عن ف ان ع ن گوییدمی شما. اس  دهیرس شما دس  به

. س  ین مقص ر ه م اس تادمان ،س تمین مقص ر من گفتم ؟س یچ انیجر. دیکنیم قبول

 عامه تبصره به مربوط نیا. اس  ملکوت به اتصال نیا. هستند مقصر اکثرً ،بله گف 

 . شد نوشته الفقهاء تبصرة که اس  یحل

نَ ا لِمَ ا وَ وَفِّْقعَظِ یمِ آنِ اْلقس رْإِیمَانِ وَ مَعَ ارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصسدُورَنَا بِنسورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تسحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتسحِبُّهُ وَ تَرْ

  «.کسمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»


