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 سوره زمر 42تفسیر آیه 
 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 وَ مَوْتِهيا حيینَ» توفی انفس انیجر که دهدیم توجه را ما هیآ لیذ ،زمر 42 هیآ در

. دارد کننيدیم تفکير کيه یکسيان یبيرا ییهانشيانه و یاتیيآ «مَنامِها في ْتتَمُ لَمْ الَّتي

 تفکير کنيد، برخيورد انسان یقیعم مطالب باهم  اگر است، نیچن اکثرًا چنانکه انًایاح

 تیيياهم ایيي کنييد، تفکيير توانييدینم ایيي کنييد،ینم تفکيير و دانييدینم قیييعم ایيي. کنييدینم

 و مکان عرض و زمان طول یبرا از دارد، تیابد که قرآن مقدسات اتیآ اما. دهدینم

 تميام در و هيازمان تميام در و ،یمکيان هير در و زمان هر در مسئوالن و مکلفان تمام

 انسيان کيه اسيت سيتهیشا ،اسيت هاپرسي  کل پاسخ ،مکلفان همه یبرا از و هامکان

 تَمُيْت لَيمْ الَّتيي وَ مَوْتِهيا حینَ اْلأَْنفُسَ یَتَوَفَّى اللَّهُ» :دیفرمایم که هیآ نیا در. کند تفکر

 مقيارن را المنيام نیحي یتيوف و را الموت نیح یتوف عالم پروردگار چرا ،«مَنامِها في

 و منيام از بعيد انسيان شيدن داریب و المنام نیح یتوف نیا نکهیا یبرا است؟ داده قرار

 و سيتا اتیيح اسيتمرار بير لیيدل هيانیا ،منيام حال در یانسان نفس گرفتن نیهمچن

 .فرستدیم ما ابدان به را ما ارواح متعال خداوند مجددًا نکهیا بر است لیدل نیهمچن
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 و میکني فکير میخواهیم ما ؟ستیچ اتیآ نیا 1«یَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَآیاتٍ ذلِكَ في إِنَّ»

 لِقَيوْمٍ لَآیياتٍ» نیي. ااوالً الميوت بعيد یبقيا یهانشيانه یعنيی ات،یيآ فکرمان اندازه به

 بيه راجي . میکن تفکر اتیح و موت دادن قرار مقارنه نیا در میخواهیم ما «یَتَفَكَّرُونَ

 نکيهیا از بعيد بلکيه. سيتین روح ميوت ميوت، که است یوح کتب اثبات و ادعا موت

 نیيا در ًایيثان دارد، اتیيح اسيتمرار روح نیيا اوالً کرد، دایپ یکل انفصال بدن از روح

 هیبرزخ اتیح در .است هیاخرو اتیح بعدًا و است هیبرزخ اتیح کی اتیح استمرار

 که یبرزخ بدن در است روح اتیح استمرار. است استمرار بلکه ندارد، وجود یانتقال

 نفخ خداوند که است برزخ در ماتهإ بله،. ستین برزخ در یایحإ گرید و میکنیم بحث

 مَنْ إاِلَّ اْلأَرْضِ فِي مَنْ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ فَصَعِقَ الصُّورِ فِي نُفِخَ وَ» ؛کندیم اول صور

 از هاانسيان ریيغ و هاانسيان ارواح و شيودیم دوم نفخيه 2«أُْخرى فیهِ نُفِخَ ثُمَّ اللَّهُ شاءَ

 صيعقه از ارواح نیا اوالً اند،داشته یبرزخ اتیح و اندبوده برزخ عالم در که نیفکلم

 یویيدن بيدن از یاصل یقسم در داخل را ارواح نیا نیالمالعرب ًایثان شوند،یم داریب

 . یاخرو بدن شودیم که کندیم داخل

 ایيآ خوابيد،یم انسيان که یهنگام اوالً، .«یَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَآیاتٍ ذلِكَ في إِنَّ» نجایا

 اسيت معليوم است؟ «نهمایب برزخ» ای است مرده صددرصد ایآ و است زنده صددرصد

 انسيان رد یانسيان روح اسيت، خيواب انسيان کيه یحال در چون .است «نهمایب برزخ»

 کندیم حیتصر قرآن. است غشوه حالت انسان در ای است، خارج ای پس ندارد، تیفعال

 یانسان روح. شودیم صحبت بعد که یبرزخ بدن با و انسان یانسان روح که ،یلاوّ به

 ماننيد و. گيرددیم خيارج نبيد از نيوم حاليت در اسيت، هیمرئ ریغ که امّ بدنٌ با انسان

 خيارج در روح دیخورشي دارد، اتصيال ما به نورش اما دارد، فاصله ما از که دیخورش

 شيأنًا یانسيان بُعد در و بالفعل یوانیح بُعد در انسان یاتیح یبقا نور اما هست، بدن

 و بيدن از روح گيرفتن نیيا. پاشيدیم نور و دهدیم اشعه نیا ،برگردد بدن به روح که

 خيارج در نيدارد یلزومي شيد، خارج بدن از روح اگر که است تیآ. است تیآ ،ئ بقا

 نیيا دوم تیيآ. اسيت یاولي تیآ نیا. است نطوریا نوم. دارد بقا خارج در بلکه. ردیبم

 تیآ نیا پس گردد،یبرم بدن به بشود، داریب خواهدیم انسان یوقت روح نیا که است

 بيدن بيه و شيود داریيب صيعقه از بعيد انسيان ارواح ،ةامیالق ومی شودیم که است دوم
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 بدن، خارج در امّ ةٌایح و است بدن در امّ ةٌایح سوم، تیآ. است دوم تیآ نیا. برگردد

 یانسيان روح کيه اسيت بيدن خيارج امّي ةٌایيح خواب در ست؟ین نطوریا خواب در مگر

 یوقت. باشد نیچن نیز موت در. است یوانیح روح که است بدن داخل امّ ةٌایح و است

 ميوت یوقت موت در که معنا نیا به تیآ کند،یم زیتجو را مطلب نیا رد،یمیم انسان

 اتیيح آن کيه دارد وجيود امّ ةٌایح داخل امّ ةٌایح شود،یم حاصل انسان یبرا کامل

 روح از و انسييان بييدن از روح چيون ،نييدارد وجيود هیييویدن اتیييح اميا. اسييت هیيبرزخ

 . است گرفته فاصله انسان یوانیح

 عصيمت تیباهل از است هیآ موافق و است قیتصد قابل که هم یاتیروا نجایا در

 و 22 جيزء کيه الفرقيان ریتفسي 349 صفحه 25جلد  در ما. است شده تیروا طهارت و

 أبيي عين باسيناده العیاشيي تفسيیر» :میکرد نقل یپاورق در هیآ نیا یمبنا بر است 23

 در ما ، در متن روایت این است.است متن در «عبدٍ من ما» «عبدٍ من ما: قال( ع) جعفر

 فيي و هنيا حیاتهميا ليزام اإلنسيان نفسي بین فالتالحم»یم: نوشت 348 صفحه در متن

 نفس کی و است، یانسان روح که است یانسان نفس کی دارد، نفس دو انسان «البرزخ

 یسانان روح یعنی. است تالحم نینفس نیب جانیا. است یوانیح روح که است یوانیح

. سيتین هیيقیحق وحدت اما دارند، ییامّ ةٌوحد انسان یایدن اتیح در یوانیح روح و

 فاصيله هيم از روح دو نیيا امّي ئًایشي نيوم حاليت و مخصوصيًا، مير  حاليت در رایيز

. مانيدیم یوانیح روح و شودیم خارج یانسان روحخصوصًا در حالت نوم . رندیگیم

 رویيپ و شوندیم خارج انسان بدن از گریکدی تیمع به روح دو نیا مر  حالت در اما

 . رودیم نیب از کمکم هم ینبات روح ،یوانیح روح و یانسان روح خروج

 برزخ، در و نجایا در «البرزخ في و هنا حیاتهما لزام اإلنسان نفسي بین فالتالحم»

 تعيی  فيال» تیانسيان روح یعنيی «اإلنسيانیة تعيی  فيال». یانسان روح و یوانیح روح

. میيددا آدرس کيه تیيروا «األوليى دون األخيرى تعی  ال كما األخرى، دون اإلنسانیة

 از تیيروا ریيتعب در .«نفسيه عرجت إال ینام أحد من ما» است( ع) باقرالعلوم از تیروا

 با مطابق نیا و. است شده نفسبه  ریتعب است، انسان یانسان روح که انسان اول روح

 گفتيه انسيان روح بيه نفيس. نفرميود ارواح 1«اْلأَْنفُسَ تَوَفَّىیَ اللَّهُ» که است فیشر قرآن

. اسيت نبات روح هم و است وانیح روح هم و است انسان روح هم روح، اما. شودیم

 ای. است تیانسان اتیح که باشد علیا اتیح چه. است ةایالح به ما مطلق طوربه روح
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 نفيس،. سيتین طيورنیا نفيس اميا. اسيت تیينبات اتیح ای است، تیوانیح اتیح بعدًا

 ارواح هيم و. است تیانسان روح که است روح یاوال هیزاو و است روح علیای مرحله

 عاقليه روح علیيای درجيه در هيم بيا کيه یارواحي نیيا. مالئکيه ارواح هم و ًاتبع جن

 اریبسي نفيس لفي  فیشير قيرآن در لذا و. شودیم نفس به ریتعب آن از ،دارند مناسبت

 ميا وَ نَْفيسٍ وَ» ميثالً انسيان، أنيه عنوانبيه انسيان یانسان روح بُعد در است شده تکرار

 نکيهیا ایي «تَْقواهيا وَ فُجُورَها فَأَْلهَمَها*  سَوَّاها ما وَ نَْفسٍ وَ». ستین «روحٍ و» 1«سَوَّاها

 را خبر نیا«. اْلمَوْتِ ذائِقَةُ نَْفسٍ كُلُّ». ستین «روحٍ کلّ» 2«اْلمَوْتِ ذائِقَةُ نَْفسٍ كُلُّ» مثالً

 یانسان روح به نسبت که قرآن در نفس لف  اصطالح با است مطابق چون م،یریپذیم

 .است

 ]سؤال[ -

 .ردیگیم را همه 3«رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحِ عَنِ یَسْئَلُونَكَ» ،بله -

 .است میتعم نیا -

 أحيد مين ميا» :(ع) ليومالع باقرکالم . سته هم یوح روح که. است میتعم ،بله -

 بدن خود در مرتبه کی آفاق، است، بدن خارج سماء «السماء إلى نفسه عرجت إال ینام

 نیيا کيه یميادام اسيت، بيدن خود در 4«أَْنفُسِهِمْ في وَ اْلآفاقِ فِي آیاتِنا سَنُریهِمْ» ؛است

 بيه کيه نيدارد لزوم سماء. است السماء یال شد، خارج بدن از یوقت. است داریب انسان

 ءسيما وارد کيه بيدن از خيروج نیيا منتها،. است بدن خارج ءسما برود، علیا سماوات

 میخيواه بحيث نيوم باب در که یگرید مراحل و است ملکوت به اتصال نیا شود،یم

 روح کيه «بدنيه فيي روحيه بقیت و السماء إلى نفسه عرجت إال ینام أحد من ما». کرد

چيون معصيوم اسيت . اسيت یعيال ریيتعب یليیخ «سيببٌ بینهميا صار و». است یوانیح

 ایي «ارصي» «الشمس كشعاع سببٌ بینهما صار و». است اهلل کتاب از را استفاده نیبهتر

 حيياال. میکنیميي بحييث را نیييا اسييت، یاسييتمرار رورتیصيي ایيي اسييت، یفعليي رورتیصي

 و اسيت، شيده خارج که است انسان تیانسان روح که انسان نفس نیب یعنی ،«نهمایب»

 سيببٌ بینهميا صيار و» اسيت، بدن داخل که است انسان تیوانیح روح که نسانا روح
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 اصيل است؟ کدام اصل ؟نه ای دارد ارتباط آن شعاع با شمس چطور؟ «الشمس كشعاع

 بتابيد، شمس نور که جا هر تابد،یم شعاع سوم مرحله. است فرع شعاع و است شمس

 و اسيت، شيمس پس. شد مرحله سه نیا. است روشن آنجا و بردیم نیب از را ظلمات

 . بردیم نیب از را آن ظلمات تابد،یم یزیچ بر که شمس شعاع و است شمس شعاع

 روح نیبي یعنيی سيت؟یچ نهميایب .«الشيمس كشيعاع سببٌ بینهما صار و» نجایا در

 بيدن در کيه یوانیيح روح نیبي و بيدن خيارج در شده نفس به ریتعب آن از که یانسان

 نوم ...خارج در یانسان روح دیخورش یعنی چطور؟. هست جانیا در شمس شعاع. است

 روح دیخورشيي .برگييردد روح بناسيت کييه نييوم. مینيدار کييار را مييوت د،ویيگیم دارد را

 اميا. هست خارج در نیا است، انسان یانسان اتیح اصل و تیانسان اصل که یانسان

 روح هبي دهيدیم شيعاع دهيد،یم اشيعه دیخورشي نیيا. سيتین خياموش دیخورش نیا

 یانسيان روح اگير رد،یيمیم انسيان شيود منقطي  شعاع نیا اگر بدن، در انسان یوانیح

 اناره و آن شعاع اگر است، خارج خود که بدن از. است خارج بدن از که حاال ...اصالً

 ميوت تحقيق نجایا گردد، منقط  انسان یوانیح روح به بدن رونیب از آن افاضه و آن

. دارد بُعيد دو امسيا  سيت؟یچ امسيا  1«اْلمَيوْتَ عَلَیْهَا قَضى يالَّت فَیُمْسِكُ»که  است

 آن شيعاع برنگشيته، کيه یميادام ،گيرید بُعيد. برنگيردد یانسيان روح خيود که بُعد کی

 سيت،ه شيعاع نیيا اسيت، متصيل آن شيعاع و خيارج یانسيان روح اميا. نگردد منقط 

 که «اْلأُْخرى یُرْسِلُ وَ اْلمَوْتَ لَیْهَاعَ قَضى الَّتي فَیُمْسِكُ». است خواب انسان که یمادام

 روح دو نیا که یاتصال همان که گرداندیبرم بدن به خداوند را روح شمس نیا خود

 . کند استمرار بشود، دایپ اتصال نیا داشتند، قظهی حال در هم با یوانیح و یانسان

 حيال در «األرواح قيب  فيي اهلل أذن فينن الشيمس كشيعاع سيبب بینهميا صار و»

 یف مات» هم یکی ،یکی «مَنامِها في تَمُْت لَمْ الَّتي وَ» ؛است هیآ خود طبق نیا خواب،

 داد اذن خدا اگر ،«النفس الروح أجابت األرواح قب  في اهلل أذن فنن» .دو هر «منامها

. یوانیح روح هم و یانسان روح هم یعنی ارواح نجایا ارواح، کل یعنی ارواح قب  در

 روح دو نیيا کيه داد اذن اگر ،است خواب شخص نیا که یحال نیا در وندخدا یوقت

 یانسيان روح کيه ناآل شيوند، قيب  بيدن نیا از دو هر یوانیح و یانسان روح ملتحم،

 یعنيی ،«الينفس اليروح أجابيت» شيود؟یم هچ. است داخل یوانیح روح و است خارج

 اسيت، خيارج در کيه را نانسا یانسان روح و نفس کندیم اجابت انسان یوانیح روح
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 اهلل أذن و إن» عکيس به «الروح رد في اهلل أذن و إن». است کار در تجاذب چون چرا؟

 انسيان بيدن بيه یانسيان روح نیيا اشد کيهب بنا اگر «الروح النفس الروح أجابت رد في

 روح به شودیم منجذب است خارج در که یانسان روح یعنی «النفس أجابت» برگردد،

 کیي نیيا. دارد وجود نیروح نیب تجاذب پس. است انسان بدن داخل در که یوانیح

 .مطلب

 نیيا کيه اسيت نیيا ،کينم عيرض برادران حضور شتریب حیتوض دیبا من که یمطلب

. میکنیمي بحيث بعيد را نيوم هیقض البته. است روح یتوف که انفس یتوف گانهسه اتیآ

 اهلل. اسيت یکلي قاعيده ،«مَوْتِهيا حيینَ ْنفُسَاْليأَ یَتَيوَفَّى اللَّهُ» یکی که گانهسه اتیآ نیا

 یعنييی کنييد،یم یتييوف اهلل کييه مطلييب ظيياهر و. سييتین بحييث نکييهیا در. کنييدیم یتييوف

 لیيدل به باشد، کار در هم واسطه اگر .است نیا مطلب ظاهر. نباشد کار در یاواسطه

 اْلأَْنفُسَ یَتَوَفَّى اللَّهُ» مبارکه هیآ نیا پس. است اهلل ست؟یک یمتوف ولکن. میکنیم قبول

 لیييجبرئ را بزرگييوار غمبييریپ روح کييه نييدارد یااشيياره ایيي یداللتيي هرگييز «مَوْتِهييا حييینَ

 1«اْلمَالئِكَيةُ كَفَيرُوا الَّذینَ یَتَوَفَّى إِْذ تَرى لَوْ وَ». است معلوم نکهیا «یَتَوَفَّى اللَّهُ» رد،یگیم

 هیيآ. رفيتکنيار  هيم آن. سيتین «كَفَيرُوا نَالَّذی» جزء که غمبریپ. ندارد غمبریپ به یکار

 «طَیِّبيینَ اْلمَالئِكَيةُ تَتَوَفَّياهُمُ الَّيذینَ» :بود نیا هیآ. کندیم بحث نیمؤمن راج  که گرید

 نیالمتق لف . است نیمتقبه  راج  قبل  ،دیبخوان را 31 هیآ .32 هیآ)نحل(،  16 سوره

 مرحليه کیي ميا نکيهیا یبيرا. تندهسي نیمتقي فيوق هاآن ست،ین اصالً غمبرانیپ شامل

 مرحليه م،یيدار ميانیا آن نییپيا مرحليه م،یيدار تقيوا آن نییپا مرحله م،یدار عصمت

 . ..آن نییپا

 ؟یکس چه «یَدْخُلُونَها عَدْنٍ جَنَّاتُ» :آن یقبل هیآ ،«طَیِّبینَ اْلمَالئِكَةُ تَتَوَفَّاهُمُ الَّذینَ»

 که است اهللرسول ؟ستیک «لَیق» قائل ،«رَبُّكُمْ أَْنزَلَ ذا ما اتَّقَوْا لِلَّذینَ قیلَ وَ» آیه قبلی:

 خَیْرٌ اْلآخِرَةِ لَدارُ وَ حَسَنَةٌ الدُّْنیا هذِهِ في أَحْسَنُوا لِلَّذینَ خَیْرًا قالُوا». است یوح واسطه

 مراحيل ونچي چيرا؟. شيودینم اطيالقانبیياء  به اصالً «اْلمُتَّقینَ» .«اْلمُتَّقینَ دارُ لَنِعْمَ وَ

 مطلق، یتقوا آن از بعد است، تقوا آن از بعد است، عصمت علیا مرحله. است مختلف

 فييي اْلنیمييانُ یَييدْخُلِ لَمَّييا وَ» اسييت، اسييالم بعييد اسييت، مييانیا بعييد اسييت، عييدالت بعيد

 ؟اسيت شيامل را یبروجرد یآقا هستند، نیچن خوانانامثله میگفت ما اگر ایآ 2«قُلُوبِكُمْ
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 خوانانامثله نیا. هستند نیچن خوانانامثله شود گفتنمی. است هارفح نیا فوق او

 شيامل یحتي جا کی در است، شده ذکر فیشر قرآن در کههم  «اْلمُتَّقینَ». ردیگیم را

 مراحيل و هسيتند عصمت مرحله هانیا. هستند تقوا فوق هااین چون. شودینمانبیاء 

 . کندیم فرق عصمت

 تَتَوَفَّياهُمُ الَّيذینَ» چه کسانی هسيتند؟ هانیا 1«اْلمُتَّقینَ اللَّهُ زِيیَجْ كَذلِكَ» نجایا در

 روح هياقزا مالئکيه نیيا و را، «اْلمُتَّقيینَ» کنندیم یتوف «اْلمَالئِكَةُ» .«طَیِّبینَ اْلمَالئِكَةُ

 ظيالم کيه یکسيان آن عيذاب، مالئکيه آن مقابل در. هستند رحمت مالئکه که هستند

 طَیِّبيینَ اْلمَالئِكَيةُ تَتَوَفَّياهُمُ الَّيذینَ». میخوانيد قيبالً را اشهیآ که هستند کافر و هستند

 شيامل هيم نجيایا .آخير یالي «تَعْمَلُيونَ كُْنيتُمْ بِميا اْلجَنَّيةَ ادْخُلُيوا عَلَیْكُمْ سَالمٌ یَقُولُونَ

 خداونيد کيه بخي  کی. است بخ  سه که اتیآ نیا گر،ید هیآ بعدًا. ستین اهللرسول

 الموت ةمالئک چه. کنندیم یتوف الموت ةمالئک که هم بخ  دو. کندیم یتوف متعال

 إِذا أَ قيالُوا وَ» :گرید هیآ. نیفاسق و کفار یبرا از چه و نیمتق و نیمؤمن و نیبیط یبرا

 نیمنکير ؟قالوا چه کسی به و قالوا چه کسی 2«جَدیدٍ خَْلقٍ لَفي إِنَّا أَ اْلأَرْضِ فِي ضَلَْلنا

لَْلنا إِذا أَ قيالُوا وَ». گفتنيد غمبيریپ به  قُيْل... *  جَدیيدٍ خَْليقٍ لَفيي إِنَّيا أَ اْليأَرْضِ فِيي ضيَ

 غمبيریپ ؟اسيت مشمول هم غمبریپ ؟هستند یکسان چه مکُ ،«الَّذي اْلمَوْتِ مَلَكُ یَتَوَفَّاكُمْ

 غمبيریپ بيه ؟گفتنيد یکسي چيه به قالوا «اْلأَرْضِ فِي ضَلَْلنا إِذا أَ قالُوا وَ». ستین مشمول

 .بزنند حرف شودینم که خدا به گفتند،

 ]سؤال[ -

... *  جَدیيدٍ خَْليقٍ لَفي إِنَّا أَ اْلأَرْضِ فِي ضَلَْلنا إِذا أَ قالُوا وَ»شود. قضیه باالتر می -

 إِليى ثُيمَّ بِكُيمْ وُكِّيلَ الَّذي اْلمَوْتِ مَلَكُ یَتَوَفَّاكُمْ قُْل» نه، ؟را نیمنکر فقط ،«یَتَوَفَّاكُمْ قُْل

 -2 «یَتَيوَفَّى اللَّيهُ» -1. اسيت الميوت مليک یتيوف وسيط نیيا در پيس ،«تُرْجَعُيونَ رَبِّكُمْ

 نجيایا در «مکُ» ،«بِكُمْ وُكِّلَ الَّذي اْلمَوْتِ مَلَكُ یَتَوَفَّاكُمْ قُْل» :وسط ،«توفونی ةالمالئک»

. نیمکلفي کيل چه باشد، کفار فقط «مکُ» خواهدیم چه حاال. ستین اهللرسول ؟ستیک

( ص) اهللرسيول که میندار قرآن از یلیدل ما نیبنابرا. ستین «مکُ» نجایا در اهللل رسو

 مینيدار لیيدل کيه حياال م؟ینيدار لیيدل مالئکيه، رسيد چيه تا کندیم یتوف لیعزرائ را

 که یکس. میکن استناد میخواهینم تیروا به یول ،میدار هم تیروا البته .گرید مطلب
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 دیخواهیم را یکس شما اگر نه؟ ای باشد، یٰمتوف از یاقوا دیبا باشد، یمتوف خواهدیم

 یسيیمغناط یهياخواب در. دیبکِشي را او کيه دیباش تریقو شما دیبا د،یبکِش و دیریبگ

 تيا باشيد تریقيو او از روحي  دیيبا ،کنيدیم خيواب را یکسي که یکس. است طورنیا

 آن نييه. تييوانمیم هييم بنييده د،یييتوانیم هييم شييما د،کيير خييواب شييودیم. کنييد خييواب 

 باشيد، یگيرید از تریقيو نفسي  یکس اگر ،ریخ. دنکنیم هایبعض که هایییبازحقه

 ؛است یعقل نفس اگر ،یبدن سلطه ؛است یبدن نفس اگر کند، دایپ سلطه او بر تواندیم

 نفيس ،یقاخال سلطه ؛یاخالق نفس ،یعلم سلطه ؛است یعلم نفس اگر ،یعقل سلطه

 . نیهمچن و یدتیعق

 غمبيریپ مقابيل در لیيجبرئ ؟(ص) اهللرسيول نفيس ایي است یاقو لیجبرئ نفس ایآ

 .سييتین غمبييریپ یپييا کييف لیييجبرئ روح و لیييجبرئ بييال و پيير اسييت؟ کييارهه چيي اکييرم

 بيه نسيبت نياتیب اتیآ از ما که است یمطلب حق نیا. بکنم یخوانروضه خواهمینم

 ممکين البتيه. میکنیمي اسيتفاده نیمعصيوم( ص) نییمحميد و اهللرسول مقدس مقام

 اميا کنيد،یم قيب را  اهللرسيول روح خداونيد کيه باشيد وقتيی حاضير لیيعزرائ است

 روح کيه یمعنيو بُعيد در ،یظياهر بُعيد در یحت بتواند که دارد قدرت قدرآن لیعزرائ

 واسيطه رمگي. اسيت یوحي واسطه لیجبرئ. است لیجبرئ فوق اریبس اهللرسول یمعنو

. سيتین نطيوریا لیيجبرئ البتيه 1«بِفَقِیيهٍ لَيیْسَ فِْقهٍ حَامِلِ رُبَّ» میدار تیروا در ...یوح

 صيادقامام از یشخصي کیي دیيکن فيرض اگير .«مِْنهُ أَْفقَهُ هُوَ مَنْ إِلَى فِْقهٍ حَامِلِ فَرُبَّ»

 تریقيو ارضي اميام از نیا ،ستین معصوم نیا و کرد نقل را یثیحد( ع) رضاامام یبرا

 بودنيد، منبير بياالی یبروجيرد یآقيا .«مِْنهُ أَْفقَهُ هُوَ مَنْ إِلَى فِْقهٍ حَامِلِ فَرُبَّ» نه ؟است

در قیيد حیيات  ناآل کيه بيود شياگردان از یکيی دسيت لئوسا نبودند، حف  را لئوسا

 ایي اسيت یبروجيرد یآقيا یاقيو. فرمودندیم تحلیل شانیا د،خوانیم را تیروا. است

  ؟است شانیا یاقو

 مفصل یوح کند،یم حمل لیجبرئ که را یایوح نیا. است یوح حامل لیجبرئ

 لیيجبرئ حيداقل بُعد دو در ،فهمدیم اهللرسول که مقدار آن ،(ص) اهللرسول یبرا را

 در نکيهیا ایي ؟بيود کجيا لیيجبرئ ،«اْلقَدْرِ لَیْلَةِ في أَْنزَْلناهُ إِنَّا» نکهیا اول بُعد. فهمدینم

 پير و بيال بيا نتوانسيت راسيماء  جسم یحت. ماند راه وسط در که لیجبرئ معراج، هلیل
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 2«أَوْحى ما عَبْدِهِ إِلى فَأَوْحى. »1«لَاحْتَرَقَْت أَْنمُلَةً دَنَوْتُ لَوْ» که کند یط خودش ینوران

 ینيوران ریيغ و ینوران واسطه چیه. ستین کار درای واسطه ،غمبریپ به خدا چه کسی؟

 لیتفصي در ميا اسيت، بُعد کی نیا. است محذوف نجایا در وسائط کل. ستین کار در

. ستین کار در نجایا لیجبرئ که است مرحله کی نیا. مییگویم اجمال در ،مییگوینم

 عَليى*  اْليأَمینُ اليرُّوحُ بِيهِ نَزَلَ» که تفصیل هم مرحله در. است اجمال مرحله در نیا

 الً؟یتيأو و اشارتًا و معنًا و لفظًا را قرآن را؟ هچ« بِهِ نَزَلَ» 3«مُْنذِرینَاْل مِنَ لِتَكُونَ قَْلبِكَ

 یوحي واسيطه نیا. کندینم خطا که است یایوح واسطه کی نیا منتها را، قرآن ،نه

، در نيه ؟دیفهمیم لیجبرئ فهمدیم اهللرسول که یاعماق تمام ایآ منتها. کندینم خطا

 القدسروح 4«اْلبَاكُورَةِ حَدَائِقِنَا مِنْ ذَاقَ الصَّاقُورَةِ جِنَانِ فِي اْلقُدُسِ رُوحُ» روایت است:

 صياغوره، یهابهشيت در ،«الصَّاقُورَةِ جِنَانِ فِي» هست. انًایاح هم لیجبرئ از باالتر که

 ،«اْلبَاكُورَةِ حَدَائِقِنَا مِنْ ذَاقَ» یعلم و یمعنو و یمعرفت کوچک یهابهشت در کوچک،

 و هيایعلرا  صددرصيد. اسيت دهیچشي «اقَذَ» نیيا معرفيت، عيدبُ در ما بکر یهاباغ از

 درصد شاگرد لیجبرئ. است درصد لیجبرئ رند،یگیمها فاطمه و هانیحس و هاحسن

 شيد،یم ابیشيرف نیرالمؤمنیام خدمت اهللرسول از بعد لیجبرئ .است( ص) اهللرسول

 فاطميه یبرا کرد،یم تعلم فاطمه از. وردآینم یوح. کردیم تعلم اما آورد،ینم یوح

  .خودش یجا هابحث نیا. آوردینم یرسالت یوح

 داشيته یقيدرت توانيدینم است، لیجبرئ از ترنییپا که لیعزرائ بُعد نیا در نیبنابرا

 اهللرسول جسم بر قدرتل یعزرائ جسم یحت. ردیبگ را اهللرسول روح بتواند که باشد

 اخيذ را اهللرسيول روح نکيهیا بر قدرت رسد چه تا است، اضعف جسم  چون ندارد،

 روح کيه یجسيم و یروحي قيدرت در ترنییپيا لِیعزرائ به دهدینم اذن هم خدا د.کن

 بيا همسيان ایي هسيتند، لیيعزرائ مادون که یکسان ارواح البته. کند قب  را اهللرسول

 او از ترنییپيا ایي اسيت االميوات دار ریيوز کيه اسيت الميوت مليک که هستند لیعزرائ

 . کنم عرض خواستم که بود مطلب کی نیا. کندیمهم  ارواح قب  هستند،

                                                           

 .179 ، ص1 ج، (شهرآشوب البن) طالب یأب آل مناقب. 1
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 کيه روح دو. بيدن دو و اسيت روح دو یدارا انسيان نيوم حاليت در نيوم، به راج 

 دو و میهست روح دو یدارا کدام هر ما. است یوانیح روح و یانسان روح. است معلوم

 مربي  از آنچيه. دایيناپ دیگيری و است دایپ یکی هم بدن دو است، دایناپ روح دو. بدن

 را یوانیيح روح اميا ،مینیبیمي را بيدن یعنيی. اسيت بيدن فقيط اسيت، دایيپ ميا وجود

 در یبرزخ بدن. نه م؟ینیبیم را یبرزخ بدن. نه م؟ینیبیم را یانسان روح. نه م؟ینیبیم

 )رض( یارانصي خیشي دمید خواب من اگر نوم حالت در. است تیؤر قابل نوم حالت

 یبرزخي بيدن با یانصار خیش روح با یبرزخ بدن با من روح ،کردم صحبت او با را و

 یعياد یبصيرها به نسبت البته. میکنیم صحبت یداریب حال در یول. اندکرده یتالق

 صيحبت اميوات بيا اسيت، قبرسيتان کيه انجبّ به رفتیم )ع( نیرالمؤمنیام مثل ،اال و

 مثيل است، ساده قدرآن. است ساده یعل یبرا کردند،یم صحبت او با اموات کرد،یم

. کننيد صحبت اموات با است ساده هایعل و یعل یبرا. است روشن چقدر دست کف

 نتوانيد اميوات بيا کيه هسيتند هچي اموات هستند، ذیتلم او برابر در هالیجبرئ که یعل

 یایيانب گرچيه دارد، اميوات کيل بير یروح طرهیس او کند،یم صحبت او !کند صحبت

 . باشند بزرگوار اریبس

 بُعيد چهار نیا. میکنیم صحبت انسان به راج  است، بُعد چهار یانسان هر وجود

 و اسيت دایيپ کيه یجسيمان بيدن اسيت، یانسيان بيدن بُعيد کيه. است دایپ آن بُعد کی

 دایناپ گرید بُعد سه اما. است ابعاد از یبُعد هر در گرانید یبرا و خود یبرا محسوس

 یوانیيح روح از عبيارت اسيت، دایيناپ که گرید بُعد. است یدرجات یدارا گرچه است،

 کنيد،یم حرکيت بيدن کيه قيدرنیهم نيه، اسيت؟ ملميوس ميا یبرا یوانیح روح. است

 و حرکييت البتييه. دارد روح میفهمیميي کنييد،یم احسيياس بييدن. دارد روح میفهمیميي

 در اسيت عاقيل روح کيه انانس یِانسان روح آن چون ،یانسان روح بُعد در نه احساس

 ،دیيکن فکير دیخواهیم که شما ؟هست هم پا در هست، هم معده در هست، هم دست

 مغيز بيه د؟یدهیم فشار شکممعده و  به د؟یدهیم فشار پا به د؟یدهیم فشار دست به

 یانسيان اتیح و انسان تیانسان یقوا کل مرکز که انسان یانسان روح. دیدهیم فشار

 در یانسيان روح. دارد وجيود اسيت، مغيز کيه انسان یوجود اجسام کل مرکز در است

 مختيل مغيز نیا اگر لذا و است انسان مغز در یانسان روح اصلی یفرمانده. است مغز

 یگرید مطلب ،شودیم چه و رودیم کجا روح های دیگر،و حالت جنون حالت گردد،

 . است
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 گيوش از اگير. اسيت مغيز یانسان روح یمرکز یفرمانده و مهم یفرمانده نیبنابرا

 لیيتحو مغيز بيه ،مینیبیمي چشيم بيا اگير. فهمدیم دهد،یم لیتحو مغز به ،میشنویم

 یوانیح گوش ندارند، یکار مغز به و شنوندیم گوش با که یکسان. فهمدیم دهد،یم

 مغيز بيه اميا ننيد،یبیم چشيم با که یکسان. دارند را یانسان در  اما شنوند،یم. است

 در نیرالميؤمنیام. ستین «بِهَا أَبْصَرَ» است، «إِلَیْهَا أَبْصَرَ» نیا دهند،ینم لیحوت یانسان

رَ مَينْ» :فرميود را جمله دو نیا ایدن به راج  نهج رَْتهُ بِهَيا أَبْصيَ رَ مَينْ وَ بَصيَّ  إِلَیْهَيا أَبْصيَ

 بياز یليیخ هيم او چشيم اسيت، کيور ند،ینب را طرف آن ند،یبب را ایدن کس هر 1«أَعْمَْتهُ

 أَبْصَرَ» اما ند،یبب عالم در را یکواکبهم  پاکسپرسکو و پتلسکو با است ممکن. است

 یولي نيد،یبیم را جليو فقيط اسيت فیضيع یليیخ چشيم  کيه یکس اما. است «إِلَیْهَا

 دهيدیم قيرار مرآت را ایدن مبصرات دهد،یم قرار مرآت را ایدن نیا. است «بِهَا أَبْصَرَ»

رَ مَينْ». را جهيان نیيا ميدبرو  نندهیآفر بشناسد را، جهان نیا خالق ندیبب که  بِهَيا أَبْصيَ

 . دارد فرق هانیا .«أَعْمَْتهُ إِلَیْهَا أَبْصَرَ مَنْ وَ بَصَّرَْتهُ

 -1 ؛دارد بُعيد سيه بيدن نیيا. است حساس که بدن کل در انسان یوانیح روح نیا

 کيه بيدن یاعضيا و ءزااج تمام ،یوانیح تیحساس -2 مغز ؛یانسان یعقالن تیحساس

 ا،مّي یئًاشي انسيان، بيدن یميو. است ینبات روح سوم. ستین تیحساس -3. دارند حس

 روح کيه دارنيد، یانسيان یعقلي تیحساسي نيه. ندارنيد تیحساسي هانیا انسان، ناخن

 نياخن چيون ،یوانیح تیحساس نه و دارد، شعاع دارد، اتصال. ستین آنجا در یانسان

 روح و انسيان یوانیيح جسيم بيه کيه ببرنيد خیبي از مگير. درداني درد چیهي برند،یم را

 ییجا کدام هر. است بُعد سه از مرکب انسان روح نیا پس. بزند صدمه انسان یوانیح

 انسان ناخن و انسان یمو در است، ینبات روح فقط که ینبات روح است درست. دندار

 حساسه یاعضا لک در انسان یوانیح روح. هست آن رب یانسان روح شعاع یول. است

 است، مغز در اوالً انسان یِانسان روح و. است یانسان روح شعاع اما ست،ه انسان بدن

 مراحيل هيانیا شيود،یم فيؤاد بيه لیتبد قلب. است قلب در ثالثًا است، صدر در ًایثان

 . است انسان یانسان روح مترتب یفرمانده و گاهیجا گوناگون

 اميا و. اسيت انسيان بيدن است، محسوس هک انسان وجود قسم چهار از یقسم آن

 چيون. اسيت معليوم عالمات با. ستین محسوس خودش یوانیح روح گر،ید یهاقسم

 روح یدارا پيس اسيت، نیچني چيون رود،یمي راه بدن نیا چون خورد، تکان بدن نیا

                                                           

 .106، ص (صالح یللصبح) البالغة نهج. 1



12 

 

 راه هيم وانیيحچيون  سيت،ین یانسيان روح بر لیدل رفتن راه صرف اما. است یوانیح

. شيودینم لیيدل نیيا. پرندیم نیبنز بدون ،زیباتر پرند،یم ما از بهتر نپرندگا. رودیم

 حيال در اراده و اریياخت بيدون ایي دارد، حرکيت خيودش اراده و اریاخت به نکهیا یول

 قابيل خيودش یوانیيح روح یول است، یوانیح روح یدارا نیا کشد،یم نفس خواب

کيه  دارد انسيان یبيدن کی. میکن بحث میخواهیم که یبرزخ بدن ؛دوم. ستین تیؤر

 روح قاليب در انسيان یانسيان روح چنانکيه. است انسان یویدن بدن قالب در بدن نیا

 در ایي اصيالً بُعيد سيه در. فرعيًا ابعياد هیبق در و اصالً بُعد سه در است انسان یوانیح

 مهميه مراکيز که انسان قلب انسان، صدر انسان، عقل در انسان، فطرت در بعد، چهار

 روح شيمس شيمس، شيعاع بيا نیيا و. دارد تمرکيز انسيان روح، اسيت انسيان تینانسيا

 . دارد طرهیس بدن کل بر یانسان

 سيت،ه خيواب حاليت در ،ستین تیؤر قابل یداریب حالت در انسان یبرزخ بدن

 یانسيان روح و. مُيدرَ  هيم باشيد، مُيدرِ  هيماگير  هست، در  قابل هم الموت بعد

 یکی که آخرت در نه برزخ در نه ا،یدن در نه ست،ین دنید قابل وجه چیه به که انسان

 أَمْيرِ مِينْ اليرُّوحُ قُلِ الرُّوحِ عَنِ یَسْئَلُونَكَ وَ» :اسراء سوره در انسان یانسان روح ابعاد از

 روح اسيت، عصيمت روح است، انسان روح عدب یول ،است قرآن روح اول  بُعد 1«رَبِّي

 کيل از هيم جواب و است شامل روح لف  نجایا در را ارواح تمام. ت و غیرهاس انسان

 خيدا نيداده، جواب خدا کنندیم الیخ که یگروه و است شده داده هیآ نیا در ارواح

 در .مرحليه چهيار نیيا. گيذاردینم جيوابیب خداونيد را سيؤال. گذاردینم جوابیب

 ميوت حيال در. است یگرید انفصال موت حال در و است یانفصال کی خواب حال

 از ینبيات روح تبي  بيه و ،یوانیيح روح او با ،یانسان روح یعنی. است گانهسه فصالان

 صيدرش و قلب  و است یانسان روح گاهیجا مغزش نه بدن نیا. است خارج بدن نیا

 روح شيودیم خيارج بيدن نیيا از چ،یهي اسيت، یوانیيح روح گياهیجا بيدن  نه و... و

 . است موت حال نیا ،یبرزخ بدن و یوانیح روح و یانسان

 خييارج یبرزخيي بييدن و یانسييان روح نييوم حييال در. سييتین نطييوریا نييوم حييال امييا

 بيه مربوط که کاذبه ای صادقه یاهایؤر که کندیم پرواز عالم ملکوت در که گردندیم

 چيه و ردیبم انسان نیا بناست چه. گردندیم خارج دوتا نیا اهلل،شاءان است بعد روز
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. شيودیم خيارج نفيس نیا 1«مَنامِها في تَمُْت لَمْ الَّتي وَ» نوم حال در رد،یبم ستین بنا

 بيدن مانيد؟ هچي ،یبرزخي بيدن بيا شيد خيارج است، یانسان روح که یانسان نفس نیا

 خيواب هيم یوانیيح روح منتهيا ،سيته یوانیيح روح و است خواب که سته انسان

 تیيم کيه وحر بدون بدن. است تیم بدن اصالً .است خواب که انسان بدن نیا. است

 و خيواب حيال در کيه یانسيان بيدن نیيا. میکنیمي عيرض میيدار را ینسيب اميا. است

 خيواب حيال در نيدارد، هيم یانسيان ادرا  نيدارد، یوانیح احساس ،است استراحت

 روح مگير. اسيت انعيدام گياه اسيت، خيواب گياه اسيت، غشيوه گاه. ستین غشوه ،است

 حال در. نه است؟ غشوه حال در. نه است؟ رفته نیب از خواب حال در انسان یوانیح

 تکمليه از بعيد انسان یبرا شودیم حاصل که یلاوّ غشوه آن که طورهمان. است نوم

 در روح نیيا بلکيه سيت،ین هيم نيوم سيت،ین هيم هظيقی و. ستین یکل موت نیا برزخ،

 نيه کندینم ادرا  چیه و فهمدینم چیه. است غشوه حالت یول ،است موجود انسان

 . است ترقیعم انیجر نیا هم خواب از که خواب در نه و ست،ین داریب که یداریب در

 بعيدًا ،کنيدپیيدا می خيواب حاليت در یبرزخ بدن با انسان روح که یافاصله نیا

 در یوانیيح روح منتهيا. یوانیيح روح و اسيت انسيان یانسيان بدن نیا ماند،یم آنچه

 گفيتن ،یوانیيح خيوردن ،یوانیيح حرف رود،ینم راه ،دودینم .ستین یداریب حالت

 را هيانیا. اسيت شيده خارج که یانسان م،یندار کار را یانسان ،یوانیح عمل ،یوانیح

 بيه او ایضيربه اگير بليه، کيه اسيت یحالت در. است خواب حالت در نیا بلکه ندارد،

 در. است یداریب از بعد ادرا . کندیم ادرا  بشود داریب ضربه نیا با که بکنند وارد

 بيه ییامّي ادرا ٌ کيه باشيد قظيهیال و نومال نیب نکهیا مگر. ستین ادرا  حالت ابخو

 . دارد شخص نیا قظهیال و نوم نیب برزخ حساب

 بيدن. شيودیم خيارج روح کيه اسيت یبرزخي بدن در میدار مرکّزًا نجایا که یبحث

 بيدن یمعنيا بيه یبيدن ،یظياهر بدن این از ریغ انسان چه؟ یعنی یبرزخ بدن ،یبرزخ

 روح کيه میدانیم مسلم نوم حالت در و برزخ حالت در که طورهمان ما. دارد یبرزخ

 اسيت، خارج. است غشوه حالت و است داخل در اینکه نه است، خارج انسان یانسان

 ینیع یحس بُعد دارد، یقرآن بُعد ؛میکنیم احساس بُعد چند در ماهم  را یبرزخ بدن

 در ریيتعب سيه نیيا ،میيدار ریتفس در مفصل که یتیوار بُعد در .دارد یتیروا بُعد دارد،

 خوابيد،یم ایي رد،یيمیم انسيان یوقتي کيه( ع) معصوم از شودیم سؤال. است اتیروا
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. اسيت غليط قالِيب 1«كَقَالَبِيهِ قَالَبٍ فِي» فرمود: رود؟یم کجا روح ،است ترمهم ردیمیم

 ایيي ردیييمیم انسييان یوقتيي. سييتا بييدن نیييا ؟سييتیچ روح قالَييب ،«كَقَالَبِييهِ قَالَييبٍ فِييي»

 ؟رودیمي کجيا یولي. اسيت معليوم رودیم ؟ اینکهرودیم کجا روح نیا ]...[ خوابدیم

 خيارج بدن از. ستین بدن نیا خود ،بدن نیا همانند یبدن کی در ،«كَقَالَبِهِ قَالَبٍ فِي»

 . است ریتعب کی نیا. است شده

 که یی استهاآن برای روضه البته ،یباغستان کی در 2«اْلأَجْسَادِ كَهَیْئَةِ رَوْضَةٍ فِي»

 کجا روح  رد،یمیم یوقت مؤمن که است مانیا اهل از سؤال نیا. هستند مانیا اهل

یيک . رودیم پرنده چیلیکدانبه  مؤمن روح که دارد تایروا یبعض در چون ؟رودیم

 كَهَیْئَيةِ ةٍرَوْضيَ  فِيي» ر،یيخ :فرمودند حضرت. اندکرده جعل تایروا در که است یحرف

. بود خواهد «اْلأَجْسَادِ كَهَیْئَةِ» روح نیا که رودیم برزخ در یباغستان کی در «اْلأَجْسَادِ

 کی «كَقَالَبِهِ قَالَبٍ» روضه، در و االجساد ةئیه آن در رود،یم روح نیا ظرف یف یعنی

 3«كَأَبْيدَانِهِمْ أَبْدَانٍ فِي»: سوم. است گرید ریتعب« اْلأَجْسَادِ كَهَیْئَةِ رَوْضَةٍ فِي». است ریتعب

 أَبْيدَانٍ فِيي» سيت؟یچ ت یيروا. آميد تیيروا کيل در ریيتعب سيه نیا. است ترروشن نیا

 ابيدان نیيا ولکين. اسيت ابيدان نیيا خيود ماننيد کيه دارند هاانسان یابدان «كَأَبْدَانِهِمْ

 یایيؤر. دیينیبیم خيواب ،خواب در یوقت شما لذاو. هستند زیخسبک ،هستند فیخف

 د،یيکرد تصحب کس فالن با جا فالن دیرفت که دیدید خواب. کنمیم عرض را صادقه

 مکيهدر  شيخص آن . جيایشيد محقيق دیشيد داریيبکه  بعد ،گفته شما به یانیجراو 

اتفياق  شماها و هامن یبرا بارها ،یدیخواب قهیدق کی مکه، یرفت نجایا از شما. است

 میرفتي ؟میکيرد کياره چي خيواب قيهیدق کی نیا در ،میدیخواب قهیدق کی. است افتاده

 بيرزخ در زمان اصالً ؟برگرداند و ببرد ببرد، سرعت نیا به که است مایهواپ کدام مکه،

 نظير از زميان انيًایاح. است نطوریا هم ایدن عالم در نکهیا کما. است ایدن زمان از ریغ

 ،شيودیم دهینورد هم در زمان که ییجا در یعموم جاذبه یروین و یسیمغناط یروین

 در یولي. مینيدار یعلمي نظير به کار. باشد است ممکن نجایا سال کی آنجا هیثان کی

 . کندیم فرق نجایا انیجر با اناتیجر یلیخ یبرزخ بُعد
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 نیّبي و اسيت میعظ اریبس که ییهاخواب از. میدید محسوس طوربه خودمانو ما 

دیيروز وعيده دادم، اول عيرض کيه دیگيری را چيون و دیگيری  دمیيد خودم من است،

 هیحاشي مين اول ،میسيیبنو میخواسيتیم را تبصيرة الفقهياء یوقتي اسيت ادمیکنم. می

 به عالقه یول بود، یسنت فقهشان نکهیا با( رض) یمرعش مرحوم به وقت کی. نوشتم

 گفيتم. ميتن ؟هیحاشي چيرا فرميود. کيردم را کيار نیا من گفتم داشتند، ادیز یقرآن فقه

 بزرگيوار عالميه عبيارت یولي ،نوشيتم مين گفيتم شيانیا به بعد نوشتم، یمقدار. باشد

 قليم ؟است شانیا از کمتر شما قلم مگر ؟چرا گفت. است زیر من، عبارت است درشت

 هيم کسچیهي. دمیرسي حيج بياب بيه بعد م،ینوشت. ستین کمتر ،نباشد تریقو اگر شما

 رفيتمکيه  بود شانیا فوت از قبل ماه دو. البته خدا و دانستمیم من فقط دانست،ینم

 شيانیا گرچيه ،میداشيت ادیيز یروحي انيس. رفتمیم ادیز ادت،یع یبرا شانیا منزل به

. نيداد بيروز گرچيه ،داشت ادیز هم یقرآن فقه به عالقهکن یول داشت، یسنت فقه تًایتق

 کيه یکسيان. برونيد هيانیا یولي ،میبگو شما به دیبا که است یانیجر که گفتند شانیا

 طيول در و نمیيبب خيواب در را یحلي عالميه داشيتم عالقيه من فرمودند. رفتند بودند

کيه بيه  دمید خواب در شبید. دمید خواب در را شانیا شبید. دمیند را شانیا عمرم

 ؟کجاسيت یحلي عالميه منيزل کيردم سيؤال و ميثالً، قيهیدق چند فاصله در ،رفتم حله

 ریيتعب البته ،نیسم یمقدار ،یواربزرگ مرد دمید ،یحل عالمه منزل رفتم دادند، آدرس

 شدم خم من ،فالن و نیچن عمامه ،شما مانند داشت یجوگندم یمحاسن است، شانیا

 اریبسي .«تظير نن کنيا ]...[ ریيخ یعلي انيت ،ال» :گفيت شيانیا. ببوسيم را عالمه دست

 یصيادقال خیشيال یسيمی خیشي»: فرمودنيد عالميه یاحوالپرسي از بعيد .نشسيتم ،خوب

 هيم یداعي. بيود هيم طيورنیهم ،انیيم در روز کیي یعنيی «زور  غبّيًایيالطهرانی هو 

 یآقيا اگير کيه اسيت ییجيا کی ؟دیبگو دروغ چرا. دیبگو دروغ یمرعش یآقا نداشتم

 . است صددرصد نیا ،بوددیگری  کس هر نبود، یمرعش

 بيا است مخالف ادیز یلیخ که سدینویم یزیچ ما تبصره بر شانیا ؟ یفرماحاال 

 کسچیهي «الحيج بياب یالي خیشيال وصيل نو اآل» .مًایقد و دًایجد عهیش یفقها یآرا

 مين دیگویم شانیا ،«فهیتأل یف ستمرهو ی و الحج باب یال خیالش وصل». دانستینم

 یمبنيا بير ایشيان کيه ییفتياوا نیيا دیهسيت نگران شما :کردم عرض بزرگوار عالمه به

 ریسيا و مين کيه هسيتم نیيا نگيران .ستمین نگران : نه،گفتند شانیا نوشتند؟ اهلل کتاب

 کتياب کيه شد چه د.یشد اریبس د،یشد لئتسا. میهست تسائل مورد نجایا عهیش یعلما

 ،ریخ :گفتند شانیا. ندارد ینگران پس گفتم ندارد؟ نق  و ندارد رنگ شما فقه در اهلل
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 شيانیا حق هم یتند و است تند لحنشان یمقدار کی درس در هاوقت یبعض شانیا

. کيردم کُنيد لحين را هم من. کنند کُند یمقدار را لحن د،یکن خواه  شانیا زا است،

 گفتنيد چيون ...کيه یشخص نیچن کی که کردم عرض عالمه به من :گفتند شانیا بعد

 قرآن ریتفس دوره کی که یشخص نیچن .دانمینم است بار نیاول یبرا. میگویم دارم

 شيانیا بيه دیيبا است، یمعنو و یلفظ نظر از یریتفس یهاقلم نیبهتر قلم  و نوشته

 دیيگفت شيما کيه شماسيت تبصيره جمليه از و است نوشتن مشغول هم ناآل و کرد دعا

. دمیرسي الحيج بياب ، بيهبليه گفتم کرد، سؤال. کرد خواهم سؤال او از من ،الحج باب

 شيروعو  کيردم بلنيد هيم مين ،کيرد بلنيد را دست  عالمه. میکن دعا گفت: شانیا بعد

 .کردن دعا به میکرد

نَيا لِمَيا عَظِيیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُيرْنِیمَانِ وَ مَعَيارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

  «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»


