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 نشئات ثالث بحثی در 

 
 آل ه  یعَلَ وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ  ينَاْلعالَم  رَبِّ ل لَّه  اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّه   بِسْمِ»

 .«نَیالطَّاه رِ 

های مکلف و سایر مکلفين دارای مراحلی است. نشئه دنيا کالً دارای نشئات زندگی انسان

 دارای سه مرحله. نشئه برزخ نيز کالً دارای یک مرحله استت و احيانتًا يانًادو مرحله است و اح

دارای دو مرحله. و نشئه آخترت نيتز دارای یتک مرحلته استت و نستبت بته بعیتی دارای دو 

مّتا و در مرحله. اینها مراحل حياتی مکلفين است که در عالم تکليف حيات تکليف است بعیتًا 

اء است کالً و در عالم قيامت نيز. اینها یک مقدماتی است کته از حيات حساب و جز ،عالم برزخ

 کنيم. عرض می ،بيندهایی که انسان میبرای بحث در خواب و خواب

دو مرحلته استت کتالًک یتک  ،کنيمدر نشئه حياتی دنيا که راجع به مکلفين داریم بحث می

مرحله خواب استت  ،لهمرحله نوعی و عمومی است که حالت بيداری است و یک مرح ،مرحله

عد است که هتر دو رو  و هتر دو شود. در حال بيداری انسان دارای یک بُعد میکه انسان دو بُ

ند. اما در حالت ختواب انستان هست بخش رو  دارای حيات تکليفجسم به حساب اشعه حيات

ه چنانکت ،انسان مکلتف نيستت چنانکه عرض کردیم. در حالت خواب طبعًا ،گردددو بخش می

در برزخ و در قيامت که عالم تکليف نيستند اال اینکه در عتالم بترزخ و در قيامتت کته تکليتف 

نه حساب استت و  ،ست. اما در عالم خواب که تکليف نيستهحساب و ثواب و عقاب  ،نيست

حتی کمتر از انسان مجنون و کمتتر از انستانی کته متادون تکليتف  ،نه ثواب است و نه عقاب

ا در برابر حت  شيئًا مّ ،تکليف است و انسانی که صغير است و مادون سن است. انسان مجنون
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شخص دیوان یا مادون تکليتف ، و عتشری عنوانبه ، ولی نهسبحانه و تعالی مکلف است کالً

 ،گونه تکليفی نداردچاما انسان در حالت خواب هي ،ا داردمّ های دیگر تکليفٌکالً در برابر انسان

چتون اختيتار و تع زنتدگی عتالم دنيتا را کته عتالم  ،نه در برابر بندگان ختدا نه در برابر خدا و

 ندارد.  ،تکليف است و به اختيار

در  ،در این نشئات ثالث که نشئه دنيا باشد و بعتد نشتئه بترزخ باشتد و بعتد نشتئه قيامتت

ز خواب و بيداری است که کليت دارد از برای همگتان و نشتئه ستومی نيت ۀنشئه دنيا دو مرحل

ما سه برزخ داریمک یک برزخ موقت داریم که خواب استت و یتک  .ست که برزخ برزخی استه

الکبری و یک برزخ متوسط داریتم  ةبرزخ بسيار طویل داریم که بعد الموت است الی یوم القيام

کنند. کسانی که در دولت آن حیرت )عتج( برای کسانی که در دولت مهدی )عج( رجوع می

متدتی کتم  ،الدنيا دارند و بعد از موت اول از حيات دنيا ةدو اماته عن الحيا اینها ،کنندرجوع می

عتد ( در سته بُجدر زمتان مهتدی )عت مجتددً کشد که اینها در برزخنتد، بعتدًو یا زیاد طول می

 اْلإِیمَتانَ مَحَت َ مَتنْ» کعتدمفصل بحتث بایتد بکنتيم. یتک بُ که بعدًقبل از برزخ رجعت دارند 

کته اینهتا « مَحْیتًا اْلكُْفترَ مَحَت َ مَتنْ» کعد دومشود بُاز قرآن و سنت استفاده می هک 1«مَحْیًا

اهلل )ص( و ائمته معصتومين )ع( یکتی ات  از رستول ،رجعت باالستعداد است و فوق ایتن دو

منين متوستطين ه مت استت کتعد دیگر از رجعت رجعت باالستدعاء دیگری و کل رسل الهی. بُ

( جدر دولتت ولتی امتر )عت ،نند و اروردگار دعا و استدعای آنها را بپتییرداگر استدعاء و دعا ک

عد است برای کل و سه بعتد استت بترای کنند. در نشئه اولی که نشئه دنياست دو بُرجعت می

بع . بعد سوم از این سه بعد که برای بع  است برای کسانی است که رجعت باالستعداد یتا 

 آن خواهد آمد.  لیکنند که بحث تفصيباالستدعاء می

در مرگ موقت برزخ است، در مرگ دائم برزخ است که سه بترزخ استت.  در نوم برزخ است.

هایی است از برای اصل امکان و تحقت  نشانه 2،«لَآیاتٍ ذل كَ في إِنَّ» ؛برزخی که در نوم است

قيتام المهتدی الکبری باشد یا التی یتوم  یوم القيامةتر الی تر. چه این برزخ مفصلبرزخ مفصل

این سه مرحله از برزخ است از برای گروهی و دو مرحله برزخ استت از بترای کتل  ،)عج( باشد

البته حتاالت گونتاگونی  ،ا. بعد در عالم برزخمّ مکلفان، کل کسانی که تکليف دارند ولو تکليفٌ

 اش این است که حيات برزخی دو بخش استک یک حيتاتها است، تقسيم کلیاز برای انسان

 اْلتََرْضِ ف تي مَتنْ وَ السَّماوات  ف ي مَنْ فَصَع  َ الصُّورِ ف ي نُف خَ وَ»«. اللَّهُ شاءَ مَنْ»برزخی از برای 
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 وحيات برزختی آنهتا استتمرار دارد  1«.یَْنظُرُونَ ق يامٌ هُمْ فَإِذا أُْخرى فيه  نُف خَ ثُمَّ اللَّهُ شاءَ مَنْ إاِلَّ

  3«.حَيًّا یُبْعَثُ یَوْمَ»یا  2«حَيًّا أُبْعَثُ یَوْمَ وَ»گ نيست. اتصال به حيات قيامت دارد، مر

شوند از بترای حيتات ميرند و بعد مجددً زنده میولکن اکثر کسانی هستند که در برزخ می

الکبری. نشئه سوم که نشئه قيامت است باز دارای دو مرحله استک یتک مرحلته از  یوم القيامة

چتون مقتیتای فیتل و  ،مترگ ندارنتد اصتالً 4«مَجْتیُوذٍ غَيْرَ اءًعَط»برای اهل جنت است که 

 ؛بتدین فتی النارنتد آخر نتدارد، اول دارنتد آختر ندارنتد. دستته دوم م اصالً ،رحمت ربانيه است

کنتد کسانی که هرگز روی جهنم را نخواهند دید که قرآن شریف از آنها تعبيتر بته خلتود نمتی

هنگتامی  .ستتانتد و آتتش هه زنتدهلفت  ابتد یعنتی متادام کت بلکه آبدین فی النار ابتدً، ،فقط

 ،ميرد و نه آنها قبتل از آتتشنه آتش قبل از آنها می ،ميرند با آتشفراخواهد رسيد که اینها می

هتایش متا بایتد از بخش ميرند. این یک تقسيمی است که در هر بخشیبلکه هر دو با هم می

 ست.صحبت کنيم که منتهی االمر قيامت کبری ا

 تزنتدگی در حالت ؛بخش اول، در بخش اول که انستان دارای دو مرحلته از زنتدگی استت

ستتيما  بتتاز اشتتخاص اینجتتا فتترق دارنتتد. معصتتومين )ع( و ال ،منتتام و زنتتدگی در حالتتت یقظتته

 ،ختوابيمبيت معصومش اینها در خواب هم بيدارند، متا نوعتًا وقتتی متی)ص( و اهل اهللرسول

چتون  ،بيندبيند و نه مینه خواب می .بيندیعنی رو  ما خواب نمی ،بيماحيانًا در خواب هم خوا

رو  انسانی انسان بتا بتدن برزختی انستان از  ،. وقتی که رو  انسان در آغاز خواببُعد دارددو 

خوابد و در خواب مطل  می این دارای مراحلی است. احيانًا ،این بدن و از رو  حيوانی جدا شد

ها بيند که این خواب دیدنواقع را می اینکه نه ،بيندخواب می ،در خواب انًااحي .بيندخواب نمی

بينتد یتا واقتع را متی تستير و یا درست است یا نادرست استت یتا صتورت ؛است نوعهم چند 

یتا  ؛هتایی هستتندگروه خوابند،کسانی که می بيند. ا بيند و صورت را نمیواقع را می تسير

 ، یتابينند که یتا صتادق استت یتا کتاذبها یا خواب میگر بعیی وقتند منبياصالً خواب نمی

 عنوانبتهرا  حقتای  خوابتدیاهلل )ص( وقتی که مبينند. رسولهمچون بيداری می ؛یاالتر است

اهلل کته انن رستول ،بيند. و باالتر از حالت خواببيدار می عنوانبهبلکه  ،بيندخواب دیدن نمی

هتا و اعمتال شتنوند و نيتتبينند و صتدای همگتان را متیان را میدر برزخ تشریف دارند همگ
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 ،فهمند به ارائه الهی و اراده الهی چنانکه در بحتث نبتوت مقتداری صتحبت شتدهمگان را می

 اش است که به ترتيب عرض خواهيم کرد.اینجا جای بحث تفصيلی

هَدُ» کما در بعیی از روایات و بعیی از زیارات داریتم مثالً رَی تَت وَ كَلَتام ي تَسْتمَعُ نَّتكَأَ أَشتْ

ختواب دیتدن نيستت.  صتحبت بينتد  نخيتر،فقط وقتی ايغمبر خواب می« وَ تَرُدُّ جَوَابِي مَقَام ي

طور کته قبتل از متوت ر. همتانخيردم، بيند که من سالم کور نيست که ايغمبر خواب میطنای

دید بته ارائته الهتی اشخاص را می ،رشنيد چه از نزدیک و چه از دوايغمبر بزرگوار صداها را می

شهادت کلتی  معنای چون ،ها و اعمال را آگاه بود به اراده الهیچه از نزدیک و چه از دور، نيت

 وَ هت اُلءِ عَلى شَهيدً بِكَ جِْئنا وَ أَْنفُس هِمْ م نْ عَلَيْهِمْ شَهيدً أُمَّةٍ كُلِّ في نَبْعَثُ یَوْمَ وَ»ین است ا

است. منهای مقامتات خاصته ربوبيتت در  ل شیءاین ک 1،«ءٍشَيْ ل كُلِّ ت بْيانًا اْلك تابَ يْكَعَلَ نَزَّْلنا

همه را خداونتد  ،و تشریعيه هعد ربوبيت و والیت تکوینياصل ذات و صفات و افعال و در بُبُعد 

اهلل )ص( عنایت فرموده است و بعدً به ائمته معصتومين حتتی زهترا )ه( کته مقتام به رسول

عد عصتمت و معرفتت و طهتارت ها باالتر است در بُها و عيسیها و موسیمتش از ابراهيمعص

 و علم. 

گونه تحول نيست کته از ن، آنشود از برای معصوميبنابراین تحولی که در خواب ایجاد می

بدن ختواب استت و رو   ،شودبرای دیگران تحولی که در خواب ایجاد می .برای دیگران است

یتت ؤیعنتی ختواب ببينتد بتاز ر ،خواب است و اگر رو  انسانی هم بيدار باشد حيانًاانسانی هم ا

ها بتا هتم ها را با سيرتبا حجاب خواب است. گرچه صورت رؤیتبدون حجاب نيست.  واقعیِ

ورت صت 2،«كَوْكَبًا عَشَرَ أَحَدَ رَأَیْتُ إِنِّي»ها را نبيند ها را ببيند و صورتتر که سيرتببيند یا اایين

ای استت کته صورت دیگری است. و این یک حقيقتت بتارزه ،اما صورت ،بيندسيرت را می و را

ایتتن  ،اهلل )ص( و ائمتته معصتتومين و صتدیقه طتتاهره )ه(معصتومين کتتالً و ال ستتيما رستول

نته ختواب  ،بيننتداینها در خواب هم می است، اهلل )ص(رسول ةچهارده بزرگوار که رأه الزاوی

ايغمبر در خواب دید که بته مستجدالحرام  خوانيم،می ،بيند، بله وحی خواب داردبيند که میمی

 هایی است که صورت با سيرت با هم یکی است. رؤیا. از است رفته

عتين همتان را  3،«تَترى ذا ما فَاْنظُرْ أَْذبَحُكَ أَنِّي اْلمَنامِ ف ي أَرى إِنِّي» کابراهيم در خواب دید

همان در خواب وحی شد و وحی عملی شد آنچه که  ،ايدا کند بالوحیکه در خارج باید تحق  
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را دید. ولی یوسف چون هنوز رستول نشتده بتود و  آندر خواب خود  ،بعدً باید تحق  ايدا کند

ر بتود کته ، سيرت را دید و محتاج بته معبّت«كَوْكَبًا عَشَرَ أَحَدَ رَأَیْتُ إِنِّي»کودک بود و خواب دید 

صورت یعقوب ادرش و صورت مادرش را در خواب ندیتد  د،، اما صورت را ندییعقوب تعبير کرد

انتد. ات  رعيتل برای ح  برای اینکته یوستف را دیتده ،که اینها خیوع کردند و سجود کردند

 ،انتداعلی و کسانی که به این حد مستلم دارای بتاالترین مقامتات عصتمت و طهتارت رستيده

مطل  ندارند مگر بدن بخوابد. بدن از حرکتات بتدنی  خواب مطل  ندارند، غشوه ندارند، خواب

 ککنتدليل می د متعال در سوره مزمل امر به صالةا و اگر هم خدانمّ متوقف است لفترةٍ ظاهری

رو  نيست، رو  قائم استت، رو  ايغمبتر در ختواب هتم قتائم  مربوط به« مِقُ»این « اللَّيْلَ قُمِ»

ذاکر است، در خواب هتم ستامع استت، در ختواب  است، در خواب هم عابد است، در خواب هم

باشتد. « قَلتيالً إاِلَّ اللَّيْلَ قُمِ»خواهد این رو  با بدن هر دو ست. میچيز ههم مبصر است همه 

 مگر ختواب ايغمبتر قيتام رو  1،«قَليالً إاِلَّ اللَّيْلَ قُمِ*  اْلمُزَّمِّلُ أَیُّهَا یا» الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّه  بِسْمِ

اهلل. اگتر جستم ختواب در کتل رستول است اهللدر اینجا خطاب به رسول« مِقُ»برد  را از بين می

 اْلقُترْآنَ رَتِّتلِ وَ عَلَيْته  زِدْ أَوْ*  قَلتيالً م ْنتهُ اْنقُتْص أَوِ نِْصفَهُ*  قَليالً إاِلَّ»همين جسم هم  ،است

  انن کته ننتدکعبادت نمتی ، خدا رارندمگر انن ايغمبر بزرگوار که در برزخ تشریف دا« تَرْتيالً

اگر خداوند امر هم کند که عبادت نکند و نهتی کنتد  نند کشان باالتر است عبادت نمیوصول

این از جهنم بدتر است برای مقام قدسی رسول که تمتام مقتدماتش، تمتام افعتالش،  ،عبادت را

تی بود. مگتر امکتان دارد هایش برای وصول معرفتمام افکارش، تمام زحماتش و تمام مصيبت

های عادی اگر انسان عاش  یک کسی است یا به درست یا هر چته، ایتن عاشت  در این عش 

  بگتیاردکنتار اگر رسيد دیگتر  ،يدیبوبوسيد و میاگر رسيد محبت نکند  از دور او را می ،اوست

 و چشم هم بگیارد  قهر کند

ه رب و دارای جنبه خلقی نسبت بته خلت  اهلل دارای جنبه ربانی نسبت باین دنيا که رسول

ا یک حجابی است ولتو حجتاب نتور استت، ایتن الخل ، این شيئًا مّ لیالرب است و ی لیکه ی

در اینجتا اتصتال  ،رودمتیکنتار حجاب نور است اما این حجاب نور هتم بعتد از وفتات  ،رسالت

ستت کته عترض ا  اتصال عبودیتی زیادتر است. این هتم یتک بحثتی ا ،معرفتی بيشتر است

ه در راه هتای بلنتدی کتاهلل قتدمباز عرض خواهد شد. که انن در حتال بترزخ رستول و کردیم

شتود. شتود نته واقتف متیشود نه کم متیاینها نه کوتاه می ،دارداهلل برمی ةاهلل و عبودیمعرفة 
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َْت يَكَ حَتَّى رَبَّكَ اعْبُدْ وَ»اینکه  گر و خرفتاء بته جتای دیگتر که عرفاء زدند به جای دی 1«اْليَقينُ یَ

َْت يَتكَ حَتَّتى رَبَّتكَ اعْبُدْ وَ» است اهلل )ص(نه این است نه آن، خطاب به شخص رسول ،زدند  یَ

اند کته عبتادت فقتط بترای طور خيال کرده، حتی در اینجا آخر ندارد. عرفاء در اینجا این«اْليَقينُ

ن یقتي ، چتونکنتيمعبتادت نمتی  کنيمما که یقين حاصل کردیم ا  عبادت نمی ،یقين است

 حاصل شده است. 

 ]س ال[ -

 ، وصتولایمواصل شده ،یقين حاصل کردیمبا عبادت ها. ما که بله، گفتم بعیی يه،صوف -

شود. حاال کاری نداریم. وقتی کته متا عبتادت می« أنا هو و هو أنا»خيلی باالست هم  هابعیی

خطتاب در اینجتا بته شتخص چته  اوالً دیگتر عبتادت یعنتی ،با عبادت واصل شدیم و کردیم

! امتا بایتد بتاز عبتادت کنتد و واصتل نشتدهبا عبتادت اهلل اهلل )ص( است، شخص رسولرسول

 ،انتداینهتا واصتل شتده ،کننتداین کستانی کته ادعتای تصتو  متی !واصل شده علی مالبوق

ارد، ات  اهلل حتد نتد ةاهلل است که دیگر عبادت نکننتد. وانگهتی معرفتشان فوق رسولوصول

هر دو برای این  ،اهلل حد ندارد. معرفت برای عبودیت است و عبودیت برای معرفت است ةعباد

عتد از عتیاب استت کته فقتط متا لفظتش را است که او اهلل است که نه طمع ثواب است و نه بُ

در دار استت، اهلل که در برزخ چنين استت کته بيتمعنایش را توجه نداریم. ا  رسول ،گویيممی

 إاِلَّ» بتا ایتن بتدن« اللَّيْتلَ قُتمِ» خوابتد و لتیادنيا که بيدارتر است، این بدن است که می خواب

تمتام  اگتر ،همه وجودت باید قيام باشد، کمتر از دیگران بخوابی. گرچته در حتال ختواب« قَليالً

این رو  قائم است در سلوک مسلک معرفتت و ستلوک  .این رو  قائم است ،هم بخوابی مدت

استتراحت رو  ایتن  .این استراحت بتدن استتذاکر است، در خواب اهلل رسول ،ودیتمسلک عب

باشد. اگر شتما بته یتک عاشت  قتوی کته  ةاست که دائم السلوک الی اهلل باشد و دائم العبودی

ف است که باالترین مرحله حب است که تمام وجود او را حتب غدارای هيمان است و دارای ش

 عیاب است.  ،محبوب بخواهيد دور کنيد اگر یک آن او را از ،گرفته

 ةوجود او جز حتب اهلل و معرفت اهلل )ص( باالترین مقام حب است که هيچ چيزی دررسول

 ،اهلل نيست. بنابراین یکی از دو نشئه حيات تکليف که نشئه خواب استت ةاهلل و در نتيجه عباد

چيتزی ف استت. متا در ختواب اهلل در خواب هم مکلاما رسولما مکلف نيستيم، در خواب  ،بله

اگتر ببينتيم بتا وستائل  ،بينيمنمیرا  حقای . ما در خواب نوعًا فهمدمیاو در خواب  فهميم،نمی

  ...اهلل )ص(اما رسول ،بينيممی
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 ]س ال[ -

اهلل در حالتت ختواب . امتا رستولید، یکی از دالیل برزخ استدليلش را گفتم توجه نکرد -

ن بتا يمت منشنوند. اگتر اميرالگوید با کسانی که سخن او را می، میفهمدشنود، میبيند، میمی

هم بتا علتی ستخن  د و زهراگویسخن می د، با رو  زهراگویبعد از دفنش با او سخن می زهرا

 گوید.می

است فقتط، جنبته ن حالت خواب بدن این مرحله خواب برای محمد و محمدیين )ص( ای 

بلکته اهلل ولی رو  انسانی رسول ،این استراحت است ،عموم است جسمانی ظاهری که دیدنیِ

 ،اگر متوانعی در کتار باشتد ،در برزخ بيدارتر، در قيامت بيدارتر. بيداری مراحلی دارد است، بيدارتر

فاصله است. اگر موانع ظلمانی باشتد کته هتيچ، اگتر موانتع نتورانی باشتد  ،ا خواب استمّ شيئًا

کنتار ا فاصله است. اما موانع نورانی رستالت کته در حالتت متوت مّ همين مانع نورانی هم شيئًا

یتوم  ،رفتتکنتار تر است. و حجاب برزخ هتم کته اهلل قوی ةاهلل و عبودی ةاین معرف ،رفته است

آنجا تبلور معرفت و تبلور عبودیت باالتر است. این مربوط استت  ،که حيات قيامت است القيامة

 اش را...گویيم و معانیاظش را میها را الفبه معصومين، ما این حر 

عتد وحتی در هم اینجتا در بُ . انبياءداردبرای دیگران حالت خواب مراحلی  ؛اما برای دیگران

یتک انستان بيند دو حالت داردک یک حالتت ایتن استت کته این خوابی را که انسان می ،خواب

ال ایتن ستواب  فکتری و الحت ةبطبيعتخوابتد، سوابقی از حالت بيداری دارد و در آن سواب  می

عملی انسان و سواب  حالی و علمی انسان و سواب  عقلی انسان کته استتمرار دارد تتا حالتت 

ممکتن  ،شود. ممکن است ح  باشدتر میدر خواب تجرد بيشتراست و این سواب  قوی ،خواب

ل آن باطت ،تجرد بيشتری و حقانيت ظهور بيشتر، اگر باطتل باشتد ؛است باطل باشد، ح  باشد

تر است دیگتر. در بيند چون قویدر خواب با چشم می ،دیدرا اگر در حالت بيداری به تخيل می

به همين حال  ،رسدکرد و دستش نمیخواب تجرد است. اگر در بيداری تخيل دزدی میحالت 

چون حالت تخيل یک حالتی است کته  ،بيند که رفته فالن جا و بانکی را زده واقعًامی ،خوابيد

  یاستمرار صحيح است و با حقتا ،دهد به تخيل. اگر تخيل انسان تخيل صحيح باشدء میارتقا

تخيتل  ،و اگتر تخيتل .گيتردتمتاه متی ،و ملکوت عالم به آن مقتداری کته بنيته روحتی دارد

بتا دیتد نته بتا چشتم، صتدا را همان تخيل ناصحيح که صورت را در ذهتن متی ،ناصحيح است

شتنود، اما در خواب آن صدا را با همين گوش برزخی می ،رشنيد نه با گوش ظاهگوش دل می

 فقط تخيل نيست.  ،بيندمی ها را با همان چشم برزخی واقعًاو مرئیبرزخ موقت 

ها از ختواب دارنتد بتر حستب درجتات آنهتا و بتر حستب درکتات آنهتا هایی که انسانبهره

کتنم نته اینکته در ض متیختواب عتر عنوانبته ،خواب عنوانبهمختلف است. باالترین خواب 
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هایی است که خداونتد متعتال از بترای خواب خواب عنوانبهخواب بيدار است، باالترین خواب 

 اللَّتهُ صَتدَقَ لَقَتدْ»ک 27ه آیت)فتح(  48اهلل )ص( در سوره مثالً راجع به رسول ،ء ذکر فرمودهاانبي

بترزخ  رؤیتت ،رؤیتت ،ه در خواب دیتده بتودآنچه ک« بالح  رؤیاصدق ال» «.بِاْلحَ ِّ الرُّؤْیا رَسُولَهُ

 لَتَتدْخُلُنَّ لَتَتدْخُلُن ِّ»دیتد   هدر بيداری همان را بته ايغمبتر نشتان داد. در ختواب چت ،خواب بود

همين را ايغمبر در خواب دید. ايغمبر بزرگتوار بعتد از اینکته « آم نينَ اللَّهُ شاءَ إِنْ اْلحَرامَ اْلمَسْجِدَ

اهلل )ص( به مرکز فرماندهی کتل رستالت و رستالت و عالقه رسول از مکه مکرمه هجرت کرد

 لَترادُّ َ»داشت که اروردگار عالم  اآرزو داشت و تمن دائمًااخيره که مکه است خيلی زیاد بود و 

البتته ایتن دو آیته  1«مَعتادٍ إِلتى لَترادُّ َ اْلقُترْآنَ عَلَيْكَ فَرَضَ الَّیي إِنَّ»را محق  کند  «مَعادٍ إِلى

 إِلتى لَترادُّ َ اْلقُترْآنَ عَلَيْتكَ فَترَضَ الَّتیي إِنَّ»کنند یک آیه استت. نوعًا خيال می آقایاناست. 

 در جای دیگر است.  2«حاف ظًا خَيْرٌ فَاللَّهُ»، «مَعادٍ

آغاز وحی آنجاست، آختر وحتی آنجاستت و  ،باید برگرددايغمبر این معاد یعنی آنجایی که 

 إِنْ اْلحَترامَ اْلمَسْتجِدَ لَتَتدْخُلُنَّ»آنچه که ايغمبر در ختواب دیدنتد  ،تنشر رسالت از آن مرکز اس

رینَ وَ رُؤُسَكُمْ مُحَلِّقينَ آم نينَ اللَّهُ شاءَ ایتن یتک مرحلته کته ايغمبتر نته در « تَختافُونَ ال مُقَصتِّ

در ختواب صتورت را دیتد، در ختواب  ،نته ،بيداری در خواب، بيداری در خواب را عرض کتردیم

حقيقتت را نته بته ، صورت استت. سيرت است و با این سيرت ،رت را دید که با این صورتصو

اهلل )ص( داشت و این عالقه مستتمر بتود ای که رسولبه حساب عالقه، عالقه ،حساب تخيل

وحتی  ،در خواب خداونتد بتر او وحتی فرستتاد ،که به مرکز اصلی دعوت که مکه است برگردد

 وَ رُؤُسَتكُمْ مُحَلِّقتينَ آم نتينَ اللَّتهُ شتاءَ إِنْ اْلحَترامَ اْلمَسْتجِدَ خُلُنَّلَتَدْ» مو وعی و وحی حکمی

 «.  تَخافُونَ ال مُقَصِّرینَ

اهلل )ص( این استت کته در ختواب از منن ربانيه بر رسول. 43ه آی)انفال(  8آیه دیگر سوره 

شتد. در بيتداری در جنت  خداوند به ايغمبر نشان داد واقعيتی را که در بيداری در برابر دشمن 

داشتتند و استلحه  اسب. اوالً کفار که بيشتر هزارکفار فوق  ،بودنفر  313ها مسلمان بدر قشون

نفتر بودنتد کته  313هتا کته امتا در جنت  بتدر مستلمان ،داشتند و چنين بودند و چنان بودنتد

ر ابتتداء و نفر که عدد بسيار مقدسی است د 313همين خواهد بود،  هم (عجاصحاب المهدی )

بقيه اياده. ولکن کفار که چنتد  ،چندتا سواره بودند ،انتهاء. در جن  بدر سواره خيلی کم داشتند

شتان ستواره بودنتد. در اینجتا و تع ها بودند بيشتر سواره یا فرض کنيد که همتهبرابر مسلمان
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يشتتر هتا بکند  آیا نيروی بتدنی مستلمانکند  تاکتيک جنگی چه حکم میعادی چه حکم می

شان بيشتر بود، افرادشان بيشتر بود  همه کمتر بود، آنچه بيشتر بود ایمان باهلل بتود بود، سال 

ولکتن آیتا فقتط ایمتان بتاهلل و توکتل علتی اهلل هتم کتافی استت کته  ،و توکل علی اهلل بتود

ب اهلل و همان را کته در ختواها را غلبه بدهد  نه، خداوند در خواب نشان داد به رسولمسلمان

  در بيداری خداوند نشان داد زیاد را کم و کتم را زیتاد. ه شددر بيداری. در بيداری چ ،نشان داد

قتدرت  ،زیاد شد. اگر انسان کفتار را کتم ببينتد نشان داد کم. ا  قدرت روحی ،کفار زیاد بودند

 إِْذ» زیتاد.کند. زیاد را کم نشان داد و کم را زیاد ببيند وحشت می اد اش بيشتر است یا زیروحی

کمتتر از  هستتند، کتم کته داد را به تو نشان خدا در خواب کفار 1«قَليالً مَنام كَ في اللَّهُ یُریكَهُمُ

 لَتوْ وَ»آن حستاب خاصتی دارد.  ،نته« نتتأ»، «تَ»نته « متُت»، «لَفَش ْلتُمْ كَثيرً أَراكَهُمْ لَوْ وَ»شما 

همان کثيتر  ،بيداری در جن  بدر برای کفار بود اگر همان جمعيت کثيری که در« كَثيرً أَراكَهُمْ

را کته ايغمبتر در  رؤیتاعتين همتين «. اْلتََمْرِ ف ي لَتَنازَعْتُمْ وَ لَفَش ْلتُمْ»نشان داده بود را به ايغمبر 

اهلل که در جنت  بتدر ايغمبتر بزرگتوار غلبته رسول برایاین بشارتی بود از  ،خواب مشاهده کرد

 خواهد کرد. 

جَرَةَ وَ ل لنَّتاهِ ف ْتنَتةً إاِلَّ أَرَیْنتا َ الَّتتي الرُّؤْیَتا جَعَْلنَا ما وَ»ک 60ه ره اسراء آیآیه بعدی سو  الشتَّ

شتان شجره منافقين است کته در رأه« اْلقُرْآن  ف ي اْلمَْلعُونَةَ الشَّجَرَةَ»، این «اْلقُرْآن  ف ي اْلمَْلعُونَةَ

. خداونتد بته ايغمبتر در ختواب کنيمعرض میاشاره  طوراميه هستند. البته بحث دارد ما بهبنی

روند. اینجا سيرت را نشان داد که از منبر بوزینته ها دارند از منبرش باال مینشان داد که بوزینه

آدم حسابی که بتواند موعظه کند و دعوت الی اهلل بکنتد.  ، آن همآدم باید برود ،نباید باال برود

سيرت را نشان داد که بوزینه از منبر بتاال  ،ا با هم نشان ندادخداوند در اینجا صورت و سيرت ر

 هست. چهره مناف  را اگر انستان بتا دیتدهتر از آنچه تر و غلي قوی ،رفتن. صورت را نشان داد

چهتره کتافر ایتن  دیدن بوزینه ،چهره مناف  اما بوزینه دیدن  ،تاریک است ۀبصيرت بنگرد چهر

به این معنا صورت و سيرت یکسان شتد.  ،هم در خواب نشان داد واهلل هم در بيداری به رسول

رود. متیباال بلکه صورت اعم  شد از صورت ظاهری. صورت ظاهری بوزینه است که از منبر 

اميه که بعدً حکومتت را بته دستت خواهنتد گرفتت و است که این بنیاین ولی صورت باطنی 

این  ،عباهها خواهند کرد و بعد از آنها بنیچهحسين را خواهند کشت و ين را و امامم مناميرال

هایی بودند که باالی منبر ايغمبر رفتند و مطالبی را بر  د اسالم نشتر کردنتد دو طائفه بوزینه

 که هنوز در بين ما هست. 
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کته در ميتان متا  استت روایتات جعلتی ،هاستیکی از بدترین بالهایی که متوجه مسلمان

. استت آدم را بوزینه، حت  را نتاح  و نتاح  را حت  نشتان داده ،آدماست. روایتی که بوزینه را 

انتد به ائمه زده و اهللبه رسول ،به اهلل ،اهللهای ناروا را به رسولروایاتی است که بدترین نسبت

وانگهتی بتر  .سند صحيح استت ات  قبتول استت بينيم، میکنيمو ما به سلسله سند نگاه می

عباه و یهتود بته اميه و بنیان بسيار زیادی روایات ما داریم. بنیاحي ،خال  نص قرآن احيانًا

د، کستانی کته شتعور ندارنت ،های مسلمانی به صورت مسلمان و نفهماصورت مسلمان، نصار

آنقتدر  ،روایتت نقتل کتن ،روایت نقتل کتن طورهميناینکه شعور ندارند خيال کردند  عنوانبه

  اینهتا چيستت اصالً ،بياورند امر تشریفصاحب  مفتیح کردند که اگرساحت مقده اسالم را 

یتَتی »   و لتیاستها چي این حر ست این افکار چي ست   این اعمال چيستها چياین حر 

کته  استت همين .که ارتداد است  ایندیگر. قرآن دیگر است آوردمیکتاب جدید  1«بکتاب جدید

از ماها با او دعتوا  . ولیا خيلییعنی فتوای امام زمان روی قرآن است ؛ا  سومی است .سته

کنم. خيلی از ریتش و دعوا نمی ،یا اگر هستم شاءاهلل آن وقت نخواهم بودخواهيم کرد. من ان

آقاسيد تتو نند. کدعوا می با اوهای دراز و گنده کنند. آنقدر ریش و عمامهدعوا می با اوها عمامه

دهی  برخال  اجماع، بتر ختال  توا میبا این ریش کوتاه بر خال  ماها ف هستی، لهچهل سا

 شهرت، برخال   رورت. 

 أَْذبَحُتكَ أَنِّتي اْلمَنتامِ ف تي أَرى إِنِّتي»ک 102ه آیت)صتافات(  37ابراهيم )ع( سوره مورد و در 

دانتد کته ایتن در ابتراهيم متی. نمکتبينيم که تو را ذبح متی، من در خواب می«تَرى ذا ما فَاْنظُرْ

دیتروز  ،چون وحی مراتب دارد دیگر. وحی در بيداری، وحی در ختواب خواب دیده وحی است،

در بيتداری واستطه کتالم، واستطه جبرئيتل،  ،واسطه ختواب ،های باواسطهعرض کردم وحی

اینجتا وحتی در ختواب در واستطه استت. هتا بیبعیی وقتت ،واسطه نار موسی، واسطه شجر

بایتد ببينيتد استر در چته  ...بيتنم کتهمن در خواب می «كَأَْذبَحُ أَنِّي اْلمَنامِ ف ي أَرى إِنِّي»است. 

بيتنم کته متن تتو را ذبتح متن در ختواب متی« أَْذبَحُتكَ أَنِّتي اْلمَنامِ ف ي أَرى إِنِّي»و عی است! 

ولی اسر  .خواب دیدم گوید بله، حاالنمی کنم. چقدر مقام ابراهيم قدسی و نورانی است کهمی

 ،النبيين و محمتدیين استتآن هم اسری که جد ختاتم ،زنينآن هم اسری اینچنين نا ،کشتن

النبيين و معصتومين درجته خود نبتی استت و در صتلب او ختاتم ،اسری که خود معصوم است

، ولی وحی استت شمکمی تو را که من ، آن هم در خواب ببينددرجه عليا هستند ،اعلی هستند

 اللَّتهُ شاءَ إِنْ سَتَجِدُني» بده. امری که به تو شده انجام «تُ ْمَرُ ما اْفعَْل أَبَت  یا قالَ»دیگر. و اسر 

                                                           

 )با اندک تفاوت(. 162 ، ص5 ج، الهداة إثبات؛ 36 ، ص1 ج ،بالقرآن القرآن تفسير فى الفرقان. 1
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یافتت کته موریتت متیم مَکنم. اگتر ابتراهياهلل به یاری خدا من صبر میشاء، ان«الصَّابِرینَ م نَ

ابتراهيم  ؛عد داشتکند. چون خودکشی یک بُ کشیاسماعيلتر بود از اینکه خودکشی کند آسان

ابراهيم و حتی است برای ترین فرد خود اسماعيل بود که محبوب اسماعيل بود و هم ،رفتمی

تر از ابراهيم و اسماعيل که در نسل اسماعيل محمتد )ص( و محمتدیين از خودش و هم مهم

تر بتود شد که خودکشی کند آسانمی مَمورعد اگر ابراهيم در چند بُ ،عدهستند. بنابراین در دو بُ

 اللَّتهُ شاءَ إِنْ سَتَجِدُني تُ ْمَرُ ما اْفعَْل أَبَت  یا» کماعيل در جواباز اینکه اسماعيل کشی کند. و اس

گتویم، جهت نيست کته آهستته و بتا تَکيتد میبی«. ل ْلجَبينِ تَلَّهُ وَ أَسْلَما فَلَمَّا*  الصَّابِرینَ م نَ

د االیمتان استت، مسلمان نبودند  نه، ایتن استالم بعت مگر قبالً «أَسْلَما فَلَمَّا» فهميم.چون نمی

 ،باالتر از استالم ایمتان ،اسالم ایمانی که تمام وجودش را ایمان گرفته ،اسالم لفظی که معلوم

احتترام  ،بوستنددستت آدم را متی ،کند. مادامی که بتال نيامتده، فرق میاست تمام وجود تسليم

 1«بِته  اْطمَََنَّ خَيْرٌ أَصابَهُ فَإِنْ رْ ٍحَ عَلى اللَّهَ یَعْبُدُ مَنْ النَّاهِ م نَ وَ»م. هست من تسليمنند، کمی

اول و الو و خورشتت  ،درصدم صدتسلي ،ما تسليم. «وَجْهِه  عَلى اْنقَلَبَ» اا روی دمش بگیارند

زنتدان و کتتک و  باشتدولکن آنجایی که بنا  ،اهلل و احترام و فالن و فالنبوسی وآیتو دست

ببخشتيد متا نيستتيم.  ،ما اینجتا نيستتيم ،نه دیگر ،اهفحش و اذیت و فرار و تبعيد و این حر 

ابتراهيم بته دستت ابتراهيم بایتد کشتته  جتاناینجاست. در آنجایی که فوق ابراهيم  ی«أَسْلَما»

 «.أَسْلَما»در آنجا  ،بشود

« واقُدَصَت » 2«عَلَيْته  اللَّهَ عاهَدُوا ما صَدَقُوا رِجالٌ اْلمُ ْم نينَ م نَ» کدر سوره مبارکه احزاب داریم

 تمتامدر  ،راست گفتند و راست فهميدند و راست رفتند و راست زندگی کردنتد و راستت مردنتد

هتا ، بعیتی«نَحْبَتهُ قَیى مَنْ فَم ْنهُمْ» .نشدند. در تمام صدمات کج نشدند وقت کجمراحل هيچ

هتا منتظرنتد. بعیتی« یَْنتَظ رُ مَنْ م ْنهُمْ وَ»کشته شدند. یعنی در راه خدا  ،کارشان را انجام دادند

صتادق، همته آنهتا یکتی ( یتا بته امامعين )مت مناهلل )ص( یتا بته اميرالعرض کردند به رسول

و  ش آمدکنيم که آن کسانی که اای جن  ايصادق نقل مین ]مطلب[ را از امام. آخریهستند

یَتى قَ»اینها جزء اینهتا هستتند  فرمتود بلته، معنتی  ،بلکه کشتند ،جن  کردند و کشته نشدند

رویم دشمن را بکشيم. اگتر می ،رویم کشته بشویماین نيست که کشته شده، ما که نمی« نَحْبَهُ

ی کشته شدن استت. ولکتن اگتر در راه ابه معن« نَحْبَهُ قَیى»در راه کشتن دشمن کشته شدیم 

 م تنَ» همتان در حتال انتظارنتد و اینهتاهميشته اینها  ،کشتن دشمن ما کشتيم و کشته نشدیم

                                                           

 . 11حج، آیه  .1

 . 23احزاب، آیه  .2
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 استت. هتر دو« واقُدَصَت « »عَلَيْته  اللَّتهَ عاهَتدُوا ما صَدَقُوا رِجالٌ اْلمُ ْم نينَ م نَ» .ندهست« مُ ْم نينَاْل

حتتی کستانی کته رفتنتد در دک فرمایتبعد امتام متی« یَْنتَظ رُ مَنْ م ْنهُمْ وَ نَحْبَهُ قَیى مَنْ فَم ْنهُمْ»

ایتن جتزء  ،در راه کشتن کفر کشته شویماما نشان دادند که ما حا ریم  ،جن  و کشته نشدند

مگتر آقتای خمينتی  هستتند. . شتهيد زنتدههستند« نَحْبَهُ قَیى»است. اینها جزء « نَحْبَهُ قَیى»

از ایشتان  ،مگر کسانی که کشته شدند شته بشود ک و زنده نيست  حتمًا باید جن  برود دشهي

 «.  تَبْدیالً بَدَّلُوا ما وَ یَْنتَظ رُ مَنْ م ْنهُمْ وَ نَحْبَهُ قَیى مَنْ فَم ْنهُمْ»ند.کمراتب فرق می  باالترند

نته ه فوق ختودش استت در چنتد جهتت، ک این است قیيه ابراهيم )ع( که مَمور است آن

عد دوم که در نستلش فوق خودش از نظر مقام، اسماعيل که فوق نبود. فوق خودش است در بُ

شتد. بک او را مور استت کتهَمت ،عتد محبتت استتبُ اهلل و ائمه )ع( هستند و فوق خود دررسول

چترا،  کته کندخيال هم نمیابراهيم اصالً  است. تسليم مح  دیگر« أَسْلَما»، «أَسْلَما»وقت آن

 متن چته کتردم  متنِ شتم چرا من بک  بکشم، چرا اسماعيل را چراگوید ک  باشد میآخر هر 

اصتالً خيتالش را هتم  شتود  کشتته کته اسماعيل چه کرده استت ،ابراهيم چه کردم که بکشم

 ، آنقدر ذهن باالست...نيامدنن در ذهن آید. ایدر ذهن هم نمی اصالً ،دنکنمی

 

نَتا ل مَتا تُح بُّتهُ وَ عَظ تيمِ وَ وَفِّْقآن  اْلقُترْإِیمَتان  وَ مَعَتارِ   اْلمِ و اْلع ْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَ ْاللَّهُمَّ اْش»

 «. َاهُعَمَّا لَا تُح بُّهُ وَ لَا تَرْ نَا َاهُ وَ جَنِّبْتَرْ

 

   «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»


