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 بقاء روح بعد الموت

 
 آلِهِ یعَلَ  وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ  وَ ينَ اْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ

 و. اس   خ واب انی جر م،یداریبرم  الموت بعد روح بقاء درباره ما که یقدم نينخست

 و اي دن اتي ح وض   در انس ان م،يکنیم  اش اره مختص رً و میکرد عرض مفصالً چنانکه

 گ اهیجا ک ه یانسان بدن و یانسان روح کی. اس  بدن دو و روح دو یدارا ،یداريب حال 

 یوانيح روح و. هاآن درجات با اس  قلب و صدر و عقل و فطرت مراحل در ،یانسان روح

 نیا یدارا که انسان یانسان وحر. اس  یوانيح ادراک و اراده و احساس گاهیجا در انسان،

 کی . اس   ب دن دو یدارا نی ا اس  ، یعقالن و یفطر یفرمانده یهاگاهیجا و مراحل

 و اس  ، هم راه ب رخ  در ترقي عم نيهمچن  و خ واب در او با که اس  یانسان بدن بدن،

 ک ه انس ان، روح نیا بدن نيهمچن ،مطلق طوربه اس  ینامرئ انسان روح که گونههمان

 رَوْضَ  ٍ فِ  » ای  1«كَقَالَبِ ه قَالَبٍ» ای یبرخخ بدن به ريتعب او اخ که اس ، انسان یانسان بدن

 ک ه ري تعب کی  و م ا اتی روا در ريتعب چهار نیا که 3«كَصُورَتِهِ صُورَةٍ» ای 2«اْلأَجْسَادِ كَهَيْئَ ِ

 ح ا  در بدن نیا اس ، فیشر قرآن اتیآ یبعض در اس ، برخ  عالم و اس  یبرخخ بدن

 خ واب ک ه انس ان خ ود یب را اخ ه م. اس   یمرئ  نوم حا  در اما و اس ، ینامرئ قظهی

 یروح  ب ا ،یبرخخ بدن در را او نند،يبیم خواب در را او که گرانید یبرا اخ هم و ند،يبیم

 .کنندیم مشاهده نائم، بدن نیا خارج در اس ، کرده پرواخ بدن نیا با که
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 ک ه اندک اريبس. ميکنیم عرض را آن مراتب که باشد اندک اريبس چه خواب حال  در

 ادی خ ای  و باشد متوسط خواب چه و باشد کم اريبس خواب چه مثالً،باشد  خواب هيثان کی

 ب دن و اس   یانس ان روح اخ عب ارت ش ود،یم خارج انسان بدن اخ چه آن و که آن باشد،

 و ظ اهر، ب دن نی ا یوانيح بدن اس ، محسوس طبعًا ماندیم یباق آنچه و. اس  یانسان

 او ب ه مرب و  اس  ، یانسان مادون که یوانيح ادراکات و احساس و نمو که یوانيح روح

 اخ یانس ان ب دن ب ا یانس ان روح انفصا  در بحث گرید همرحل. ميرسیم نوم به بعد. اس 

 انفص ا  حال   در مان د،یم بدن نیا در که انسان یوانيح روح ایآ که اس  نیا بدن، نیا

 ک ه انسان یانسان روح ؛دوم اس ؟ خواب ای اس  داريب بدن اخ یانسان بدن و یانسان وحر

 خ واب ب دن اخ خ ارج در روح نیا ایآ گردد،یم خارج خواب حال  در موق ، طوربه بدن اخ

 .شودیم داده که اس  یاحتماالت نیا اس ؟ غشوه حال  در ای اس ، داريب ای اس 

 انس ان، بدن در خواب حال  در که انسان یوانيح روح که او  سؤا  به نسب : جواب

 یواني ح روح اگر چون چرا؟. اس  خواب روح نیا اس ، متمرکز اس  خواب که یبدن نیا

 ک ه نم و ،ةباالراد دارد، یوانيح حرک  دارد، حرک  بدن باشد، داريب خواب حال  در انسان

 نباش د، خواب و باشد داريب بخوا حال  در انسان یوانيح روح اگر. اس   ينبات به مربو 

 و یاراد حرک   خ واب حال   در انس ان کهآن حا و  دارد، احساس. دارد حرک  روح نیا

 ه ر ای  گ رم ای  سرد را یدست اگر. ندارد یوانيح احساس معلوم، که یانسان ندارد، یوانيح

 یاساحس ادراک پس. ندارد ادراک اس ، خواب که یمادام بگذارند، انسان نیا بدن به ورط

 اگ ر رای خ. اس   معط ل یکل طورهباینکه  نه. اس  خواب خواب، حال  در انسان یوانيح

 مطل ق م ر . اس   يم نیا برود، نيب اخ یکل به خواب حال  در انسان یوانيح احساس

 باش د هرچه خواب خواب، حال  در بدن نیا به دارد بقا تعلقش انسان یوانيح روح. اس 

 .س ين داريب اصالً ،اس  خواب مطلقًا روح نیا و

 

 ]سؤا [ -

 .اس  یانسان روحآن  -

 .ميدهیم یانسان روح به نسب  ما را خواب ريتعب خود بعد -

 .ميکنیم استفاده بعد ،کنمیم عرض را آن ماتيتقس. ميکنیم عرض ،نه -

 با که انسان یانسان روح؟ اس  گونهنيهم به ایآ. دوم سؤا  اخ پاسخ .یاول مرحله نیا

 ه م ب دن روني ب در روح آن ش ود،یم خ ارج ب دن اخ یبرخخ  بدن نام به شایسانان بدن

 شما خوابم،یم من یوقت. مینکرد بحث که اس  یامسئله نیا ؟اس  داريب ای اس  خواب
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 انس ان یانسان روح انفصا  -ميکنیم بحث را روح در- کندیم دايپ تحقق که د،يخوابیم

 یواني ح روح چنانک ه ای آ کن د،یم دايپ انفصا  دو هر خا ،یوانيح روح اخ و یوانيح بدن اخ

 ب دناخ  خ ارج در ه م انس ان یانس ان روح ای آ اس  ، خواب انسان یوانيح بدن در انسان

 اس ؟ داريب ای و اس  خواب

 خ واب یانس ان روح نن د،يبینم خ واب اصالً ،خوابندیم یوقت که یکسان یبرا: جواب

 باش د، داريب انسان روح شود؟یم. ندينب یچيز چيه د،باش داريب انسان روح شودینم. اس 

 ب دن ب ا باش د، داري ب انسان یانسان روح بدن، خارج بدن، نیا داخل جاها، اخ ییجا هر در

 پ س. ش ودینم. ن رود راه اش امد،ين نخ ورد، نش نود، ن د،ينب اس   یبرخخ بدن که یانسان

 خ واب دروغ، خ واب اش د،ب چ ه ه ر خ واب نن د،يبینم خواب خواب، حال  در که یکسان

 یانس ان روح خ واب حال   در اگ ر. دارد درکات و درجات دارد، مراحل خواب چون راس ،

 داري ب ه م آن اگر. اس  گرفته فاصله اس ، افتاده رختخواب در که یبدن نیا اخ که انسان

 و نديبینم بدن اخ خارج عالم در ند،يبینم که نیا ؟نديبینم برخ  در یزيچ چرا پس اس ،

 نجایا با ما. اس  مطلق خواب نیا پس.. .و خوردینم و فهمدینم و دیگوینم و شنودینم

 یرؤ اس  ، یرؤ یعرب  لغ   در جمعش که ایرؤ اس ، ایرؤ سر بحث،. میندار یکار فعالً

 حال   نی ا خواب د،یم انس ان یوقت یک خواب داریم و یک خواب دیدن. .اس  ایرؤ جم 

 ش نود،یم ند،يبیم انسان که آنچه خواب، در دنید یبرا خا اس  ظرف. اس  ظرف خواب

 روح اراده ب ا خ واب در اس   ج ابیا و س لب کن د،یم عم ل فهم د،یم کند،یم احساس

  .اس  ایرؤ نیا ،یانسان

 

 انس ان یواني ح ب دن در که انسان یوانيح روح به نسب . ميکن بحث دیبا خواب در ما

 خ واب ب دن در انس ان یواني ح روح ای آ. س  ين یبحث  اس  ، خ واب مطلقًا اس ، مانده

 خارج ما اخ که اس  یمطلب آن یاول قیطر به واناتيح روح .خواهدیم ليدل؟ این نديبیم

 در برخ  ،یبرخخ یامّ ةٌايح به راج  اس ، ما بحث مرکز و اس  ما بحث محور آنچه. اس 

 ب رخ  در م ا  ،اس  ام  يق س وم مرحله و اس  موت دوم برخ  و اس  او  برخ  که نوم

 اخ ،یبرخخ بدن با یهمراه و تعلق با انسان یانسان روح نیا که ميکنیم صحب  نينخست

. اس   ن و  دو یداري ب دار،ي ب نی ا. اس  خارج یوانيح روح و یظاهر یجسمان بدن نیا

 یانس ان روح ش ود،یم داري ب یوقت  ت ا خواب د،یم که یآن اخ خوابد،یم یوقت اوقات یگاه

 داري ب انس ان یداري ب و قظ هی حال  در نکهیا کما. نديبیم خواب یعنی اس ، داريب انسان

 موجود یبرا اخ که یاتيخصوص آن شنود،یم ند،يبیم اس ، داريب که یمادام. نديبیم اس ،
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 اگ ر. اس   خواب گاه اس ، داريب انسان گاه هم خواب در .هس  او ایبر اس ، داريب خنده

 اخ انفص ا  در ،خ واب بدن، اخ انفصا  ،خواب. شودیم وبلهد خواب باشد، خواب ،خواب در

 هم و گرفته، فاصله چون اس ، خواب بدن نیا به نسب  هم انسان یانسان روح که بدن،

 بح ث و مین دار ک ار را آن. اس   خ واب ه م آنج ا ک ه ب دن اخ خ ارج ادراکات به نسب 

و  ن ديبینم شنود،ینم که اس  یبرخخ اس ، کور برخ  که اس  یبرخخ کی آن. ميکنینم

 . اس  یح روح ولو ،غيره

 دوم مرحل ه ب ا. اس   یح  اس  خواب که یتحال در روح آن که ميکنیم اثبات ما اما

 چن د دنید خواب نیا. نديبب خواب اگر روح نیا اس ، خارج بدن اخ که انسان یانسان روح

. بش ود داري ب یوقت  تا نديبیم خواب خوابد،یم که یآن اخی کی. اس  نو  چهار. اس  نو 

 ک ه یآن  اخ. بش وند ط ورنیا ه ا ش ایدوق  یبعض  هم انیآقا هستم، یطورنیا نوعًا من

 یبعض  ن د،يبیم خ واب رودیم  ه م چش م تا ،اس  قظهيال و نومال نيب خوابد،یم انسان

 داري ب دارد ک ه کن دیم احس اس بع د ن د،يبیم دارد را خ واب که اس  یورهم ط هاوق 

 یه اخواب چ ون. ن ديبب را خواب که دارد نگه خواب در را خودش که خندیم خور. شودیم

 خ واب خواب د،یم ک ه یآن  اخ ک ه اس   گونهنیا خواب هاوق  یبعض. اس  یخوب یليخ

 پنج اه خ واب س اع  پ ن  در اس   ممک ن ند،يبیم متراکم طورنيهم ند،يبیم و نديبیم

 صحب  و میکرد یااشاره. دارد فرق ییايدن انخم با یبرخخ خمان چون. نديبب خواب ساع 

 . ميکنیم

 کی  ک ه اس  نیا گرید نو . اس  نو  کی نیا خواب، در یداريب مطلق، یداريب نیا

 در و شودیم داريب بعد خوابد،یم آن کی ،اس  حداقل نیا. شودیم داريب بعد خوابد،یم آن

 د،ي خواب آن کی . ميکنیم  بح ث ند،يبیم خواب ما جایی که. ندينب ای نديبب خواباین آن 

 ن ه ،یساعات نه که اس  یخواب مقابل طرف و. ديخواب آن کی باالخره د،یند و دید خواب

 نی ا اخ ش تريب. کشدیم طو  کهف اصحاب خواب سا  309 ،ییهاماه نه ،ییروخها شبانه

 ثَ ال َ كَهْفِهِ مْ ف   لَبِثُوا وَ» کهف اصحاب خواب. کندیم نقل ما یبرا قرآن آنچه. میندار

 داري ببعد  سا ، صديس یکی. اس  بوده خواب دو ،دارد حساب 1«تِسْعًا اْخدَادُوا وَ سِنينَ مِائَ ٍ

 آنک ه اخ بع د دن د،يخواب گ رید س ا  ن ه. ميبخ واب هم باخ ایخدا کردند خواهش بعد شدند،

 خ ودش یج ادر  بحثش البته. شد تمام و رانديم را هاآن خداوند بعد کردند، را دوم خواب

 را ب ودنش یارياخت ريغ و یارياخت که لحظه کی خواب نيب ،«متوسطات نهمايب و». اس 
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 ه م انی آقا. کنمیم عرض شما حضور و کردم فکر ادیخ درس  را نیا من. کنمیم عرض

 تعق ل آنچ ه حسب بر ميکنیم ميتنظ. بکنيم نقل ییجا اخ که س ين یزيچ. دیيبفرما فکر

 ب ر اض افهه م  را آن ادل ه که اس  سن  و کتاب محور بر و ميکنیم احساس و ميکنیم

 . ميکنیم عرض هس  که نیا

 س ا  309. ن دينب چ ه ن ديبب خ واب چ ه خواب د،یم لحظ ه کی ای ،«متوسطات نهايب»

بينند یا نه، یا تم امش را ی ا حاال یا خواب می نه، ای دندید خوابآنها  ميدانینم خوابد،یم

 یس  و س اع  س  يب اخ متوسطات منتها ،«متوسطات نهمايب و». ادیخ ای کم ای بعضش را،

 قم ار کردم،یم قمار من گف  کرد، نقل من یبرا یکس کی. رودینم باال هانیا و ساع 

 م ن م،یک رد قم ار ،ش د ف ردا و ش د ص ب  و گذش  نماخ وق  ،میکرد و میکرد و میکرد

 ه م یادار ب رد، خوابم. میگویم کردم توبه چون ،بله :گف  ؟یکرد توبه گفتم. برد خوابم

 گفتن د ،اداره رف تم اس   شنبه صب  امروخ کردم فکر شدم داريب که خواب اخ گف یم. بود

 نيب  اخ یکل  طورب ه را انس ان یع اد یکاره ا که لهو ؟چه شد شنبه ؟یآمد چرا کشنبهی

 معلوم. س ا یحال باخ  و برد بزرگترش س ،ين یمال باخ  و برد به منحصر نیا برد،یم

 ک ه اس  یخواب متوسطات نهمايب نیا. فرمودند خواب ساع  چند و س يب شانیا که شد

 . اس  سا  309 نيب و یارياخت ريغ چه یارياخت چه ،اس  آن کی نيب

 نیا ،رسدینم عادت خرق حد و اعجاخ حد به که آن کی اخ شتريب با آن کی خوابِ نیا

 خ واب. اس   یاري اخت ريغ گاه اس ، یارياخت بخوا گاه .یلاوّ مخصوصًا و اس  نو  دو

 نک هیا ب دون بخواب د، بخواهد نکهیا بدون کند، اراده خودش نکهیا بدون انسان ؛یارياخت

 ح ا  اخ ش د، خس ته اعص اب بس اخ کند، جادیا را خواب مقدمات نکهیا بدون بکشد، دراخ

 اس   ظ اهر مرحله دو. اس  مرحله سه خواب در چون. رف  هم گوش رف ، چشم رف ،

 یول . اس   چش م رود،یم  خ واب ب ه انسان اخ که یزيچ او . اس  باطن مرحله کی و

 هم قلب آن دنبا  بعد و اس  گوش رودیم خواببه  که یزيچ دوم. شنودیم هنوخ گوش

. اس   ش ده خارج بدن اخ انسان یانسان روح که اس  گاهآن د،يخواب قلب یوقت. خوابدیم

 ادراک یظ اهر یوي دن یخن دگ نیا به نسب  انسان قلب نیا و هدينخواب قلب که یمادام

 اتی روا در ل ذا و. س ين یمطلب ،رفته خواب اگر چشم اس ، آن با هم گوش که کند،یم

 اخ کن دیم سؤا  ،اس  گرفته وضو و بوده طاهر که یکس آمده اس : وضو راج  ما یفقه

 فرم ود ن ه؟ ای  شودیم نقض میوضو ایآ شد، آلود خواب نم چشم اگر که(  ) صادقامام

 گ وش اس  ، داري ب گ وش ولک ن اس  ، خ واب انسان چشم اوقات گاه نکهیا یبرا ر،يخ

 اْلقَْلبُ یَنَامُ لَا وَ اْلعَيْنُ تَنَامُ قَدْ خُرَارَةُ یَا». شنودیم یمقدار یول نشنود، درس  ولو ،شنودیم
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 مرحل ه چشم ،«القلب نام االذن امن اذا لکن و». س ين محقق خواب پس نجایا 1«اْلأُذُنُ وَ

 من اگر. نه اس  ممکن بخوابد، هم گوش اس  ممکن د،يخواب چشمکه  یوقت. اس  یاول

ک ه  نب ود ییص دا ،دي خواب چش م نبود، ییصدا فرض کنيد .کردم اشتباه من کردم، اشتباه

 امام. اس  استصحاب ،نه ای شد محقق خوابکه  دارم شک پس نه، ای ديشن گوش بفهمم

كِّ اْليَقِينَ تَْنقُضَ أَنْ لَكَ یَْنبَغِ  فَلَيْسَ» 2«بِالشَّكِّ اْليَقِينَ یَْنقُضُ لَا»: رمودف  در 3«أَبَ دً بِالش َّ

 ای  دي خواب گوش دانمینم اما. ديخواب چشم مسلم ده،يخواب چشم که ییآنجا در ؟کجاس 

 :بعد. کنمیم باستصحا اس ، شک نجایا نشنوم، ای بشنوم منکه  س ين ییصدا چون نه،

 یب اخ دارن د هابچه هس ، صدا که ديداشت توجه واقعًا شما اگر ،«القلب نام االذن نام اذا»

 وق   آن رف  ، خ واب چش م نکهیا اخ بعد. دينشن هم گوش یول ،اس  صحب  کنند،یم

  «.القلب نام»

 هیآ نیا به یسن برادران با ما 4«مِْنهُ أَمَنَ ً النُّعاسَ یُغَشِّيكُمُ إِْذ» فرماید:می قرآن در لذا و

 ول و اس ، دهافتين خواب اخ و نشسته انسان که یمادام ندیگویم هانیا. ميکنیم استدال 

يكُمُ إِْذ» ري خ میيگ ویم. س ين خواب نیا ،اس  خواب هم گوش اس ، خواب چشم  یُغَش ِّ

 سه هر خواب این اس  که نعاسال  يتغش «ءًما السَّماءِ مِنَ عَلَيْكُمْ یُنَزِّ ُ وَ مِْنهُ أَمَنَ ً النُّعاسَ

 قلب که یدرون حس هم و رد،يبگ اس  گوش و چشم که یبرون حس هم را، انسان حس

 ،یکل طوربه نوم تحقق که اس  یصورت در نعاسال  يتغش. اس  نعاسال  يتغش نیا. اس 

 یول  . رون  دیم راه خ  واب ح  ا  در یبعض  . خوابن  دیم نشس  ته یبعض   د،یانشس  ته چ  ه

 . اس  یگرید مطلب آن ،دنفهمینم

 نی ا اوق ات یگ اه ن د،يبینم خ واب ای ند،يبیم خواب و خوابدیم انسان که یحال در

 خس ته انس ان ک ه اس   ینوع یارياخت ريغ. اس  یارياخت ريغ گاه اس ، یارياخت خواب

 نخواب د، انس ان ب ود بن ا اگ ر ک ه اس   یاله  رحم   نی او  شده، خسته اعصابش شده،

 و ب ود ک رده بدبخ  او را یورط لياسرائ حمله نیا. مرد یخوابیب اخ عبدالناصر یندگومی

 ک اره چ  نیا دن،ينخواب. مُرد و کرد سکته تا دينخواب و دينخواباصالً  که بود کرده چارهيب

 نی ا دی با. بمان د ب دن نی ا در تواندینم روح که بردمی تحليل را اعصاب یورط کند؟یم
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 داش ته تناس ب ه م ب ا دیبا هس  قالَب نیا در آنچه و قالَب نیا ونچ کند استراح  بدن

 جهات، ریسا... و تواندیم مغز در یحد تا عقل بماند، بدن در تواندیم یحد تا روح. باشند

 یروح  اش عه جه   نی ا یبق ا یبرا اخ  يقابل و رف  نيب اخ تشيظرف ظرف، آن اگر اما

 ک ه خ واب نی ا. یخورینم من درد به ظرف تو :دیگویم ،کنار رودیم گرید روح نداش ،

 ک ه اتی روا در و می دار مکرر ما فیشر قرآن در آنچه برحسب اس ، بدن استراح  یبرا

 تنها بدن بر ای شود،یم وارد بدن بر شود،یم وارد روح بر که ییهایناراحت و هایسخت آن

 در ک ه ییکاره ا و که ییاهتعب و هایسخت نیا شود،یم وارد دو هر بر و تنها روح بر ای

 نی ا ح اال. اس  خواب لهيوس به جبرانش. بشود جبران دیبا نیا ،دارد انسان یداريب حا 

 .باشد یارياخت ريغ ای باشد، یارياخت ای خواب

 لبن ان در ،چم ران ديشه مرحوم زمانیعز برادر اخ ميبکن یريخ ذکر .یارياخت خواب اما

 در مرت ب. ديهس ت جبه ه در هميش ه ؟ديخوابیم یشما چه موقع گفتم شانیا به میبود که

 چ ه وقت ی گف تم. ب ود آنج ا او بود، ورص در که کردند بمباران را هيمهن مدرسه. بود جبهه

 خ ودم اري اخت به من گف . دیيبفرما یول دانمیم گفتم. ديدانیم که شما گف  ؟ديخوابیم

 بع د. اس   م ن خ واب نیا ،کنمیم یخال را خود افکار تمام اخ یاهيثان چند ،کشمیم دراخ

 داي پ ق درت روح. دي بکن را ک ار نی ا دي توانیم هم شما. هس  هم درس  .شومیم راح 

 ها،دنيش  ن ها،دنی  د اس   ، یداري  ب ح  ا  در آنچ  ه بش  ود، ق  درت یدارا روح اگ  ر بکن  د،

 نی ا جب ران ش ما. کن دیم خس ته س  ،زهايچ ریسا و هاکردن عمل ها،دنيفهم ها،گفتن

 که اس  نیا یخستگ نیا جبران. میندار خمان به یکار ؟ديبکن ديتوانیم چطور را یخستگ

 ک ه ییکاره ا تم ام. اس   ک رده مش غو  را ش ما که یافکار تمام اخ شما یآن کی در ولو

 ین اراحت موجب آنچه اخ دیبشو خارج ارياخت به. ديکن خارج ارياخت به را خود همه اخ د،یکرد

 در آن نمون ه. کندیم دايپ تحقق خواب نیا دو، هر ای اس  مجس اعصاب ای روح، اعصاب

 و ديبکش  دراخ یمق دار کی  دی آیم خوابتان شما اگر ؟س ين طورنیا مگر. س ه ما خود

 مطل ق خ واب در ام ا. ديستين خواب شما کان ولو شود،یم یخستگ رف  یمقدار د،ينخواب

 یآق ا باش د، یق و انس ان روح اگ ر ،دارد استراح  روح همو  دارد استراح  بدن هم که

 آش نا ه م با ما بُعد نیا در. بود باهلل عارف ،بود ءعرفا اخ چمران که فرمودند درس  ینيخم

 نیبهتر و حا  آنکه دکتر فيزیک بود. ،بود باهلل یعرفا اخ ،ميداشت ادیخ آمد و رف  و میبود

 و رانی ا بعد و لبنان آمد هللّ یول. بود یکرس استاد آنجا در که بود کایآمر در کیزيف دکتر

 انسان اراده با که شتريب ای ادیخ و کم با ديهست هم شما. میدار ادیخ هانمونه نیا اخ. چه بعد

 دراخ و.  ، اعما  ک ه س اده اس  اعما تمام اخ ،خالی کند کنندههخست افکار تمام اخ را خود
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 و ديکش  دراخ انس ان یوقت ول ی . خواه دیم کنتر  نشستن خود چون نشسته، نه ،بکشد

 خدن، ح رف دن،يش ن رف تن، راه س تادنیا یب را س  ،ين دنيکش  دراخ یبرا یکنترل دیگر

 اس ، یداريب و قظهی حال  به مربو  که ییهاکنتر  تمام یول. خواهدیم کنتر  نشستن

 روح ب ر آنچه که اس  یروح اتجاهات کنتر  دوم، کنتر  بعد و. ديبکش دراخو  ديبزن کنار

 یخس تگ د،يکن خارج خود اخ آنًا را تمام د،يکنیم چه و ديکنیم فکر و اس  شده وارد شما

 ق درت اگ ر. ميبکن  ميت وانیم و میک رد را کار نیا انًاياح شما و من. شودیم برطرف شما

 هي ثان چن د. ميبخ واب ق هيدق کی  س اع  هش   یج ا ب ه ميتوانیم ،ميکن مصرف یروح

 ای  ن ديبب خواب انسان یارياخت خواب این در. اس  یارياخت خواب نیا. ميبخواب ميتوانیم

 . ندينب خواب

 یوقت  ک ه اس   نیا 1«لَآیاتٍ ذلِكَ ف  إِنَّ» که شودیم استفاده نجایا در سرجم  آنچه

 ش د معطل یوقت ،یبرخخ بدن با انسان روح یظاهر یقوا و یظاهر جسم یظاهر یقوا

 روح ن وم مگ ر س  ،ين ظ اهر در مه  یواني ح کار و س ين ظاهر در یانسان کار گرید که

 داري ب خ واب اخ یوقت  ک ه س  ين ورطنیا. س ه روح. اس  نمرده روح نجایا در ،یوانيح

 نکهیا بُعد کی ؛دارد بُعد سه روح منتها. هس  روح ر،يخ. شودیم جادیا دوباره روح شدید،

 هایبعض  ک ه باش د رفت ه نيب  اخ نکهیا بُعد کی. اس  خواب ،س ين که باشد بدن نیا در

 م ا ک ه س وم بُع د !کن دیم جادیا روح دوباره خداوندپس  برود، نيب اخ اگر. ندنکیم گمان

 چ ه. اس   ب دن خ ارج یول هس ، انسان روح نیا. اس  برخ  به مربو  که میدار بحث

 خ واب نی ا س  ،ين م رده نیا. اس  استراح  حا  در نیا ند،ينب خواب چه و نديبب خواب

 .کرد ميخواه بحث و میکرد بحث که وهغش حال  باالتر. اس 

 امکان نظر اخ را یبرخخ اتيح اصل که امّ ةٌايح یبرخخ اتيح بر نيبراه اخ یکی خواب،

 در. اس   بح ث چن د خواب در. نديبیم انسان که اس  ییهاخواب ،کندیم اثبات یوقوع

 ،نديبب خواب انسان خواب در اگر. ندينب خواب اصالً اس  ممکن. نديبب خواب انسان خواب

 ا ي خ دنی د خ واب نی ا اص الً :ن دیگویم نييعيطب و نیيماد اخ هایبعض س ؟يچ انیجر

 موجود انسان ندارد، وجود که ییزهايچ کی کندیم ا يخ چون کند،یم ا يخ انسان. اس 

 ،یالي خ دنی د ،یالي خ دنيش ن. ش نودیم و کندیم تصور موجود. نديبیم و کندیم تصور

 انس  ان خ  واب در. ن  دارد یت  يواقع خ  واب ولک  ن... و یالي  خ خدن رفح   ،یالي  خ خ  وردن

 یه اچهره ن ه ش نود،یم را یبرخخ  یص دا  ي واقع نه. کندینم مشاهده را ییها يواقع

                                                           

 .42. خمر، آیه 1
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 ک ه کردن د حس اب ط ورنیا هایبعض . دی گویم س خن خواب در نه و. نديبیم را یبرخخ

 مطلب که یداريب در. اس  یتيواقع با ارتبا  کی خواب نکهیا اخ هستند منکر یکل طوربه

 شما یصدا. اس   يواقع با یتیرؤ ارتبا  م،ينيبیم را گریهمد ما که یداريب در. اس  نیا

 دس   مالس مه ارتب ا  ،ميدهیم  ه م دس   ب ه دس . اس  یسمع ارتبا  ،میشنویم را

 م ا م؟یيگ ویم هچ  م ا. س  ين ط ورنیا خ واب در ندیگویم هانیا. دارد  يواقع نیا. اس 

 ملکوت آن به یداريب حال  در که  هس یملکوت کی س ،ه ییاه يواقع کی میيگویم

و  اس  هظاهر صورت و اس  ظاهر یصدا آنچه. ميرسیم ظواهر به م،يرسینم ما عمومًا

 نی ا بطن در کهاس   یملکوت کی اما. ميکنیم لمس و مينيبیم و میشنویم را آن غيره،

 ن ه و میش نویم را یملک وت یص داها ن ه ،یع اد طورب ه را وتملک آن دارد، وجود ظاهر

 . ميفهمیم را یملکوت افکار نه و مينيبیم را یملکوت یماهايس

 اس  ظاهر مرحله کی ؛اس  مرحله دو یدارا مُلک چون. اس  الملک  قيحق ملکوت،

 باش د، ک افر دارند، را مراحل نیا تمام کنندگانلمس ظاهر و ظاهرشنوان و نانيظاهرب که

 یقتيحق آن. اس  الملک  قيحق اس ، ملکوت که اس  دوم چهره کی ولکن .باشد مؤمن

. دارد مرات ب هم ق يحق نیا و هظقی حال  در س ين یمرئ و اس  موجود نیا یبرا اخ که

ماواتِ مَلَكُوتِ ف  یَْنظُرُوا لَمْ وَ أَ»  دی با م ا ک ه اس   ییه املکوت کی  1«اْل أَرْضِ وَ الس َّ

 یول . میبنگ ر ميت وانیم و میبنگ ر دی با ما که اس  ییهاملکوت یداريب درحا . میبنگر

 ،س وم م.دو نی ا ،یوح  ب ه مگ ر ميت وانینم م ا راج  و دیبا که اس  هاملکوت اخ یبعض

 جه ان اخ را یصددرص د ق  يحق آن. اس   بس ته هم آن یوح درِ که اس  ییهاملکوت

 ع الِمُ». دان دیم خ دا فقط را صددرصد ق يقح آن ن،یتکو در چه و  یتشر در چه نشیآفر

 اس  ملکوت دومِ دسته که 2«رَسُو ٍ مِنْ ارْتَضى مَنِ إِالَّ*  أَحَدً غَيْبِهِ عَلى یُْظهِرُ فَال اْلغَيْبِ

 . اس  یوح که

 نن دگانيب هم ه ک ه اس   ظ اهر مرحله کی. میدار موجود هر یبرا اخ یمراحل ما پس

 ب ا. خواهدینم مانیا گرید نیا. شوندیم شنوندگان همه که اس  ظاهر یصدا و ننديبیم

. اس   او  دس ته ملک وت اس   ک ه دوم مرحل ه. ديش ن بهتر د،ید بهتر شودیم هم علم

 نی ا 3«بِهَ ا أَبْصَ رَ مَ نْ». میبنگ ر می دار  ی مأمور م ا را موج ودات کل او  دسته ملکوت
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 .س  ه یمع اد س  ،ه ئیمب دک ه  رمبب  یپ جهان نیا دنید اخ ،«بَصَّرَْتهُ» اس ، ملکوت

. هس   ه م ینگهبان و دگاریآفر کی اس ، یظاهر چهره یدارا که ظاهر پرده نیا پش 

 نيالع المرب  ي ربان و اس  ، دگاریآفر به معرف  که او  ملکوت. اس  او  ملکوت نیا

 رب. دارد درجات البته و م،یدار  یمأمور ما را نیا اس ، نينخست ظاهر پرده پش  که اس 

 باش د، شتريب ظاهر ملکوت در و باطن ملکوت در ما نظر قدر هر ها،معرف  درجات حسب

 وَ اْلآف اقِ فِ   آیاتِن ا سَنُریهِمْ» :دیفرمایم که یامبارکه هیآ آن. اس  ادتریخ باهلل ما معرف 

 ک ه اس   یبص رت ایآ اگر .«سَنُریهِمْ» آیاتنا نیا 1«اْلحَقُّ أَنَّهُ لَهُمْ یَتَبَيَّنَ حَتَّى أَْنفُسِهِمْ ف 

 ،ن ه. ن ديبیم ه م گوس فند ند،يبیم هم اسب نه، یوانيح یظاهر ارائه ،نه. مينيبیم میدار

 با یهمگان او  بُعد. اس  بُعد سه چون او  بُعد میيگویم نکهیا او ، بُعد در ملکوت ارائه

. دارد حل همر س ه ملک وت. کن دینم خ دا هم یوح که سوم بُعد ،یوح دوم بُعد درجاتش،

 م،ينيبیم علم بدون هاوق  یبعض. دارد مراحل هم ظاهر  یرؤ و ظاهر ارائه اس  درس 

. ميکن  بح ث ميخ واهینمآن را  دارد، ف رق هاآن. مينيبیم یتجرب علوم با هاوق  یبعض

 برحس ب دارد، امک ان یوح یمنها و اس  یدرجات یدارا که یاول مرحله در ملکوت ارائه

. بردن باطن به یپ ظاهر نیا اخ یعنی اس ، ملکوت ارائه نیا ،تفکر و دبرت و دق  درجات

 نگ رش نگ رش، نیا و میبنگر برون در چه و میبنگر درون در چه آفاق، چه و انفس چه

 . باشد «بَصَّرَْته بِهَا أَبْصَرَ مَنْ»

 مق ام ب ه بی قر ک ه ب اال درج ه تا نیيپا درجه اخ. دارد درجات اس ، یاول مرحله نیا

 یوح  اختص اص در ولک ن ،اس   ریپ ذامکان که دوم مرحله ملکوت بعد،. اس  عصم 

 مِنْ ارْتَضى مَنِ إِالَّ*  أَحَدً غَيْبِهِ عَلى یُْظهِرُ فَال اْلغَيْبِ عالِمُ» که. اس  یوح ملکوت اس ،

 وَ رَبِّهِ مْ رِس االتِ أَبْلَغُوا قَدْ أَنْ لَمَلِيَعْ*  رَصَدً خَْلفِهِ مِنْ وَ یَدَیْهِ بَيْنِ مِنْ یَسْلُكُ فَإِنَّهُ رَسُو ٍ

 ... البت هفک ر ب ه ،دق   ب ه ،علم به یوح نیا 2«عَدَدً ءٍشَ ْ كُلَّ أَحْصى وَ لَدَیْهِمْ بِما أَحا َ

 م ا یب را ش ود، ن اخ  انسان بر یوح نکهیا یستگیشا و  يظرف و نهيخم. بله شیهانهيخم

 و انتجاب خداوند را که آن ر،يخ؟ شودیم یوح صدصددر شد، حاصل نهيخم اگر اما. س ه

 كُ لِّ مَلَكُ وتُ بِيَ دِهِ مَ نْ» :ملکوت سوم مرحله. اس  ملکوت دوم مرحله نیا. کند انتخاب

 دی  س ه ه ر ک ه اس   يوميق دی و اس  قدرت دی و اس  علم دی که« بِيَدِهِ مَنْ» 3«ءٍشَ ْ

                                                           

 .53. فصل ، آیه 1

 .28تا  26. جن، آیات 2

 .88. مؤمنون، آیه 3
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 س  ،ين خ الق ک س چيه. اس  او قطف  یتشر و نیتکو عدبُ در  يخالق دی ،اس  دی کی

 ب ه نه. ندارد اءياش به صددرصد قدرت و صددرصد علم کس چيه. س ين  مشرّ کس چيه

 را مقدم ه نیا. اس  ملکوت مرحله سه نیا اش،ندهیآ به یاول قیطر به نه و یفعل حال 

 رمگ ،ميکنیم مشاهده ینوع طوربه را ملک یداريب حال  در ما که کردم عرض نیا یبرا

 ت ا او .دارد ف رق م ا دنید با نيمنؤالمريام دنید هستند، ملکوت اهل خودشان که یکسان

 موجود وض  ما. نگردیم( ص) یمحمد یوح به دارد امکان که ییآنجا تارا  اءياش اعماق

 . ميکنیم عرض را

 یعن ی. ميکنیم یتنبل ما یول ،اس  ممکن یداريب در اوقات گاه امّ تٌملکو دنید نیا

 در خداون د اتیآ  یرؤ با ،اءياش ملکوت به نظر با اس ، اهلل  معرف یبرا اخ که یدارجم آن

 نی ا ک ه یم ادام. اس  نیا ما حد م،يکنینم یتنبل نه، ای. ميکنیم یتنبل ما انفس و آفاق

 یخن دگ نی ا ب ه و اس  غذا نیا به و اس  مکان نیا به یمبتال و اس  بدن نیا در روح

 خ واب در نی ا .ب االتر ملک وت ب ه روح اتص ا  یب را گذاردینم باخ را راه ابتال نیا اس ،

. س  ين یبص ر  یرؤ اس ، یرتيبص  یرؤ. نيبب را مجرد شو، مجرد رو. شودیم ]ممکن[

 یظ اهر تعلق ات ک ه بدن نیا اخ اوالً روح نیا شد، خارج انسان بدن اخ انسان روح یوقت

 در چ ه یبرخخ  ب دن آن که شد متصل یبرخخ بدن به. شد خارج اس  بدن نیا در یويدن

 ک ه شتريب تجرد نیا. شد حاصل یشتريب تجرد پس. اس  انسان با الموت بعد چه خواب،

 ک افر ل ذا. ینخواه چه یبخواه چه شود،یم ترکینزد ملکوت به اتصا  پس شد، حاصل

 با که السجن یصاحب آن مگر ؟نديبینم درس  خواب کافر مگر. نديبیم درس  خواب هم

 کم ا. ک رد ري تعب وس فی کن د، ريتعب نبودند بلد منتها ؟دندیند درس  خواب بودند، وسفی

 خندیم گاه. آوردیم مانیا ،کندیم مراجعه عقل و فطرت به انسان گاه ا،يدن عالم در نکهیا

 فط رت نی ا ک ه دهدیم قرار یحال در اضطرارً را نیا خداوند ولکن. آوردینم مانیا کنار

 إِذا اْلبَ رِّ إِلَ ى نَجَّ اهُمْ فَلَمَّا الدِّینَ لَهُ مُْخلِصينَ اللَّهَ دَعَوُا اْلفُْلكِ فِ  رَكِبُوا إِذافَ». شود روشن

  یرؤ اخ کند اعراض و کند عناد انسان اگر یعنی. دارد یاضطرار حال  نیا 1«یُْشرِكُونَ هُمْ

 و ه وا نيب  ای  د،ده یم ق رار ییج ا کی در را او خداوند فطرت، به نسب  دید با ملکوت

 و س  ين ج ا چيه  ب ه اتص ا  و اس   منقط   اسباب تمام گر،ید حا  یا ایدر در ای نيخم

 فَلَمَّ ا» ؟س  يچ آن دهی فا یول  ش ود،یم داري ب فط رت آنج ا نيس ، چيه که هم خودش

 .«یُْشرِكُونَ هُمْ إِذا اْلبَرِّ إِلَى نَجَّاهُمْ

                                                           

 .65. عنکبوت، آیه 1
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 ییه اخواب ،م انیا درج ات کف ر، ک اتدر کافر، چه مؤمن، چه خواب در خواب، در اما

 ملک وت ب ه اتصا  که س ه ییهاخواب هم، مقابل در. اس  ملکوت به اتصا  که س ه

 و خن ب ا ،کردهیم کارکرده، ، صحب  میکردهیم فکر یمطلب در هس ، هم مؤمن. س ين

. نديبیم را االتيخ ه هماندنبال. ديخوابو  شد خسته ،بوده فکر نیا در ،کردهیم دعوا بچه

 ای  را ییزه ايچ ن ديبیم انس ان خ واب حال   در ک ه خواب نیا. ندارد  يواقع خواب نیا

 یبرا دار يواقع. ندارد  يواقع هایبعض دارد،  يواقع هااخ این یبعض د،یگویم ای شنودیم

 اگ ر ک افر یبرا. اس  شتريب کافر یبرا اخ ندار يواقع و اس  شتريب مانیا درجات با مؤمن

 نی ا م ثالً. دهن دیم نش ان یداريب در که طورهمان دهند،یم نشان خواب در را ییازهيچ

 کی بفهمند هانیا که شد موجب خواب نیا خندان، در ددنید مشرک نفر دو نیا که یخواب

 در یحت . ش وندیم کی نزد ح ق به مقدار کی پس هس ، هم ینبوت هس ، هم یایوح

 خم انی ک ه البت ه ن ه، یداري ب در که ننديبب بخوا در ییزهايچ یکسان اس  ممکن خواب

. نن ديبینم خود ارياخت به. شوند کینزد حق به هانیا شودیم موجب نیا. باشد یستگیشا

 اخ یدس ت ب ا لهيوس  نی ا به که شودیم یملکوت ارائه هاآن به خواب در خود ارياخت بدون

 خود یمانیا به کینزد ای ینمایا یخندگ ساخمان ،یداريب در گرید دس  با و رند،يبگ خواب

 .بدهند را

 چ ه ه ر خ واب در ک ه کنندیم ا يخ و هستند یاليخ که یانیآقا ا يخ باب در: ا يخ

 را ح رف نی ا ک ه یکس ان خ ود. اس   دروغ نیا ،ندارد  يواقع و اس  ا يخ نديبب انسان

 اگ ر ش ما. مین دار ک ار را ادیخ و کم. نگرندیم را  يواقع که ننديبیم ییهاخواب خنند،یم

 خ واب حال   در پ س اس ، ملکوتبه  اتصا  خواب در که ديکن ثاب  هم ميليارد در کی

 انفص ا  با پس. شودیم حاصل نوم با یبرخخ اتيح. اس  یبرخخ اتيح نیا. س ه اتيح

 انس ان نباش د، مر  بدن، اخ روح انفصا  با شودیم پس. س ين مطلق مر ِ بدن اخ روح

 نی ا ،اس   انفص ا  ه م آن دارد؟ فرق چه موت انفصا  با. باشد خنده و روح باشد خواب

 مث ل. ام  يق اميق تا اس  دائم موت انفصا  و اس  موق  نوم انفصا . اس  انفصا  هم

 ک  ه می  دار را بح  ث نی  ا ح  وار او  ، درميکنیم   بح  ث ک  ه هاییسوفس  طا ب  ا م  ا نک  هیا

 ح رف نیا میيبگو ،میريبگ را همان ندارد، ی وجودقتيحق هيچ اصالً: دیگویم ییسوفسطا

 وج ود یقت يحق ه يچ اگر. دارد وجود ق يحق پس اس  باطل اگر نه؟ ای اس  ق يحق شما

 نی ا خ ود ن دارد، وج ود ق  يحق اگ ر. دارد وجود ییما  ٌقيحق پس اس ، باطل نیا ،ندارد

 ش ما ح رف چ ه باش د، راس   شما حرف چه .دارد وجود ق يحق پس. اس  ق يحق حرف

 جمل ه اخ ،نداش  وجود یقتيحق چيه اگر نکهیا یبرا دارد، وجود ما  ٌقيحق سپ باشد دروغ
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 دارد، ق  يحق اگ ر ن ه؟ ای دارد ق يحق شما یادعا. ديکنیم ادعا که اس  همين هاق يحق

  گف : شودینم پس شد، موجود که ما  ٌقيحق. دارد وجود امّ  ٌقيحق پس

 «ظال  أو مرایاال ف  عكوس أو  خيا  أو وهم الكون ف  ما كلّ»

 

 ملک وت ب ه اتصا  منکر و هستند برخ  منکر که یکسان. دارد وجود ییما ٌ قيحق ،ريخ

 انس ان ک ه ق درنيهم. اس   یک اف بشود دايپ هم یکی میيگومی هستند، خواب حال  در

 ،پرس تان چ ه هر و نیملحد و کفار اس ، موجود واق  در که دید یزيچ خواب در ،ديخواب

 هس  ، یمطلب  نيچن جا فالنکه  نديبیم خواب. ننديبیم را یواقع یهابخوا نیا هانیا

 ج ادیا ق  يحق ا ي خ مگ ر ؟اس   ا ي خ ؟س  يچ نیا. اس  طورنيهم نديبیم و رودیم

 و دارد عل م ک ه انس ان ؟کن د جادیا ق يحق ا يخ کند،ینم جادیا ق يحق هاعلم ؟کندیم

 ک ه س  ين ایگون هبه نی ا ،دارد عل م دارد، ق درت و اس   ک رده فک ر و عل م وراء علم

 یحت  اس  ، ظن مادون اس ، علم مادون که ا يخوق  آن. کند جادیا ق يحق صددرصد

 ی ا. س  ين یادراک  مراح ل ج زء ا ي خ. س  ين یادراک مراحل اخ اصالً اس ، شک مادون

 جادیا را یتيواقع کی نتواند علم که یصورت در. اس  شک مادون و اس  شک که دیيبگو

 ه انیا. کن د ج ادیا واق   ا ي خ نی ا و کن د ا يخ تواندیم انسان چطور ،یاندک مگر دکن

 نی ا ،ري خ میيگ ویم. س  ين  ي واقع و تمامش خيا  اس   اس ، ا يخ خواب ندیگویم

 . اس  ا يخ شما اس  و خيا  ا يخ خودش شما حرف

 

 یمراحل  نی ا ه امنت. ک افر یب را اخ و مؤمن یبرا میدار منام حال  در ییما  ٌيواقع ما

 ،( ) مياب راه ک ه می دار فیش ر ق رآن در. اس   یوح  م راحلش نیباالتر در خواب. دارد

 خ واب البت ه. اس   یوح هانیا خواب دند،ید را ییهاخواب( ص) بزرگوار غمبريپ وسف،ی

 ،افت اد ج بّدر  ک ه بعد. نبود رسو  نبود، ینب که دید خواب یوقت وسفی چون نه، وسفی

 ذک ر را من ام بح ث الًيتفص نجایا د،یيبفرما مشاهده الفرقان وسفی سوره در شما. وق آن

 ف   ی ر  ما كل و تعمها ه  و المنام، ف  الرؤی  ه  الرؤیا ثم» :مينوشت نجایا در. میکرد

 .آخ ر ال ی 1«المن ام كم ا اليقظ  ، و النوم بين حال  إغماء، أم من الكامل  اليقظ  حال  غير

 ییاي انب اخ ،اس  یوح که مانیا درجات نیباالتر اخ یاتیآ حسب بر را ییهاخواب ما نجایا

 اتص ا  یب را اخ یحجب  نجایا البته که... ییهاخواب مثالً. ترنیيپا مرحله اخ و میکرد نقل

                                                           

 .15 ، ص15 ج، بالقرآن القرآن تفسير فى الفرقان. 1
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 یِوح  ه اوق  یبعض . اس   معم و  نی ا ک ه اس   یعلم و یمعرفت بُعد در حق به عبد

 فِ   أَر  إِنِّ  » ؛کن د یوح  مياب راه ب ه خداون د اگ ر خواب حا  در ،نوم. اس  حجابیب

 . نيهمچن و وسفی به 2«أَرَیْناكَ» :غمبريپ به 1«اْلمَنامِ

 

 طبع ًا آنج ا یوح  اس  ، ش تريب خ واب و تجرد حال  چون اس ، یوح خواب در اگر

 یوح  حامل. س ين کار در یحجاب چيه اما هس ، یوح هاوق  یبعض. شودیم ترکینزد

 اس  ، حجاب لفظ اس ، حجاب خواب. اس  حجاب کالم.  اس حجاب اس ، ليجبرئ که

 ش جره اخ و ن ار اخ را یوح  ک الم(  ) یموس  جناب. اس  حجاب شجره اس ، حجاب نار

 مق ام آن با یموس جناب که نبود ورطنیا  ياهل. نبود شجره دون من و نار دون من. ديشن

 ب ه مطل ب خود یالقا ندارد، هم لفظ بالحجاب یوح. بشنود را یوح بالحجاب مشيعظ

 لي جبرئ. ش د حاص ل مطلب نیا( ص) اهللرسو  یبرا معراج لهيل در نکهیا کما. اس  د 

. شد حاصل مطلب نیا ،اس  غمبريپ رسال  اخ بعد شب پنجاه که قدر لهيل در ای بود؟ کجا

 نی ا یک ی س ،ين یوح یالقا یبرا اخ ضرورت ليجبرئ بودن واسطه نکهیا ادله اخ یکی و

 بع د ش ب پنجاه که او  بُعد در نیترقيعم یِوحآن  چرا پس اس ، ضرورت اگر که اس 

 ص ورت ب ه ق رآن تم ام «اْلقَ دْرِ لَيْلَ  ِ ف   أَْنزَْلناهُ إِنَّا» که نیترقيعم یوح اس ، رسال  اخ

 ک ه مع راج ل هيل در و. نب ود آنج ا ه م ليجبرئ شد، ناخ  غمبريپ قلب بر مجمل و مختصر

 نب وت باب در قبالً که اس  یگرید بحث نیا البته. طورنيهم ،اس  رياالخ ماقبل مرحله

 ش ود،یم نار با شود،یم ليجبرئ با یداريب حال  در ،شودیم یوح خواب حال  در. میکرد

 آن ولک ن ش ود،یم لي جبرئ ب دون صدا خلق شود،یم صدا لهيوس به شود،یم شجره در

 اس   یوح درجات نیباالتر نیا دارد،ن را هاحجاب و وسائط نیا اخ کدامچيه که یایوح

 فقط. باشد شده وارد( ص) اهللرسو  ريغ بر نیا که میندار ثیحد و فیشر قرآن در ما که

 ال رُّوحُ بِ هِ نَ زَ َ» که هم نيب آن در و یابعاد در یوح نیا حضرت آن صيشخ شخص بر

 اجي احت عنوانب ه نی ا 3«مُب ينٍ عَرَبِ ٍّ بِلِسانٍ*  اْلمُْنذِرینَ مِنَ لِتَكُونَ قَْلبِكَ عَلى*  اْلأَمينُ

 . اس  نبوده

                                                           

 .102. صافات، آیه 1

 .60. اسراء، آیه 2

 .195تا  193. شعراء، آیات 3
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من اینج ا آی اتی اخ . و غيره میدار خواب در یوح که میدار یوح اخ دیگری مراحل بعد

 یوح  1«موس ى أم إل ى أوح   ما رؤیا منها تكون قد و»های در خواب را نقل کردم. وحی

 خ واب، در ای  ب وده یداري ب در ميدانینم ما ،شد یموسام  به که یایوح نیا منتها. باشد

 2«الوح  من شعب ٌ الصادق  الرؤیا» اصوالً و ،یموس ام به خواب در یوح بوده خواب در اگر

 عل م چه هر یداريب حا  در شما. اس  یوح اخ یاشعبه درس  یهاخواب صادقه، یایرؤ

 ،دي دانینم ش ما و کردن د مخفی که یزيچ کی ،ديکن مصرف قدرت چه هر د،يکن مصرف

 اخ خ واب چنانچ ه اگ ر «یال وح م ن  ٌشعب» نیا خواب حال  در یول. ديکن دايپ ديتوانینم

 أُمِّ كَ إِلى أَوْحَيْنا إِْذ»: موسى أم إلى أوح  ما رؤیا منها تكون قد و». باشد صادقه یاهایرؤ

 اگ ر ،داري ب ای بوده خواب ميدانینم «3«اْليَمِّ فِ  فَاْقذِفِيهِ التَّابُوتِ فِ  اْقذِفِيهِ أَنِ * یُوحى ما

 «ی رو  كم ا الرؤی ا ف   علّ ه و اإلله ام وح  فإنه». اس  خواب در یوح نیا بوده خواب

 للرعي ل العلي ا النب وة رؤیا من و .للصالحين تحصل كما اليقظ  ف  أم». میدار هم  یروا

 اللَّ هُ ش اءَ إِنْ اْلحَ رامَ اْلمَسْ جِدَ لَتَ دْخُلُنَّ بِ اْلحَقِّ الرُّؤْی ا رَسُ ولَهُ اللَّ هُ صَ دَقَ لَقَ دْ»: األعلى

 ،یوح  بُع د در چ ه. ميکنیم  عرض را صدق یایرؤ کههم  خواب در یایرؤ نیا «4«آمِنِينَ

 ص ورتًا یداريب در که را همان خواب در اوقات گاه. دارد یمراحل نیا یوح ريغ بُعد در چه

 البت ه. باطن کی دارد اهرظ کی. رتيس کی دارد صورت کی خواب چون. نديبیم رتًايس و

 مش اهده خ واب در و ملک وت در اس   محق ق ک ه آنچ ه اوقات گاه. اس  کم یليخ نیا

 بع د اآلن ای اس ، دهید قبالً نکهیا ای. دید خواهد یداريب در که اس  یهمان نيع ،کندیم

. اس  نیا یوح میيبگو ميخواهینم. اس  ایرؤ مراحل نیباالتر نیا د،ید خواهد یداريب اخ

 منزل ه ب ه هچ آن یوح خود در ای و یوح مادون در ولکن. اس  مراحل نیباالتر که یوح

 هر رتيس و صورت که اس  نیا ایرؤ نیترستهیشا و نیبهتر ،یوح خوددر  ای اس  یوح

 که نديبیم را یصور انسان نوعًا. س ين طورنیا نوعًا اما. باشد انینما خواب حال  در دو

 داي پ  ي واقع صورت نیا اخ که دیدید را یصورت خواب در شما اگر. اس  لیتأو به محتاج

 یه اخواب در م ا. اس   خ واب دوم مرحل ه نیا کرد، لیتأو دیبا را صورت نیا شود،ینم

                                                           

 .16ص ، 15 ج، بالقرآن القرآن تفسير فى الفرقان. 1

 .19. همان، ص 2

 .39و  38. طه، آیات 3

 .27. فت ، آیه 4
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 بل د ک ه یمعب ر معبر، نزد روندیم. اس  طورنیا هاخواب یليخ و ميکنیم عرض یواقع

 ...فیرش قرآن در نکهیا کما. کند ريتعب کند، ريتعب اس 


