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 آن بحثی در رؤیا و تأویل

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

 .«نَیالطَّاهِرِ 

 

قدر مسلم از برداشت و برخورد با ملکوت و حقيقت از برای حالت خواب قابل شک  

هکا خيکاب باشکد و حقيقاکی اصکاش نداشکاه باشکد نکه تمام خوابطور نيست که نيست. این

ها حقيقکت داشکاه باشکد. اریکان بکين طور هم نيست که تمام خوابنه مناهًا. و این ئًامبد

هکا حقيقکت نکدارد و بعضکی از خکواب ،هکا حقيقکت دارداالمرین است، بعضکی از خکواب

ر آن کسانی که اهل تأویل رؤیا مگ ،دانيم که حقيقت دارد یا نهها را نمیبعضی از خواب

هساند. حاال روی کلمه رؤیا تکيکه کنکيم و ابعکاد دیگکری ککه مربکور بکه مراحکل م ال که 

  مارتبه برزخيه است.

یعنکی دیکدن مدککد و  ؛عا استچنانکه عرض کردیم از نظر لغت و از نظر صيغه رؤیا فُ

اما در خواب آنچکه  ،استهای ظاهر هایی که در دنيا انسان دارد دیدندیدن افضل. دیدن

سک نانی ککه در  ،شنودمی ،شنودبيند و آنچه را در بيداری نمیمی ،بيندرا در بيداری نمی

عد سمعی و بصکری و حسکی و حاکی فککری گوید. بنابراین رؤیا در بُگوید میبيداری نمی

یکا هایی رااع به رؤیا ککه دیکدن و در آنجا حالت افضليت دارد و اقوی خواهد بود. بحث

هایی در ایکن بحث ،شنيدن و یا گ ان و یا عمل کردن و یا فکر کردن در حاب خواب است

 ست.هباب 
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چون تأویکل  ،گویيم حقيقت، تأویلویل دارد؟ نمیها تأآیا تمام رؤیا ؛هااز امله بحث

و هکم آن  یعنکی هکم مبکد  ،عدی باشد حقيقکت اسکتاعم از حقيقت است. اگر تأویل دو بُ

هم مبد  رؤیا ثابت است و هم نايجکه رؤیکا ماحقکس اسکت در خکارد ککه در . اگر آن نايجه

این رؤیای هر  ،شود که چنين چيزی خواهد شد و یا شده استرؤیا به انسان خبر داده می

عدی است. اما بين رؤیا و حقيقت در ایکن بکاب عمکوم و خصکول مطلکس اسکت. اگکر دو بُ

سکت و در ننکده خکواب هبد  در خود بيیعنی م ،عدی باشد حقيقت استه رؤیا دو بُچچنان

عد واقعی تحقس پيدا کرده است و یا بيند و آن چهره در بُای میخواب آن مبد  را به چهره

عدی است که حقيقت است. احيانًا رؤیکای یک  بعکدی این رؤیای دو بُ .کندتحقس پيدا می

یا خياب باشکد  شنوم. سبببينم و یا چنان میاست، سببی دارد که من در خواب چنين می

این سبب م  کی باشکد  ،ام باشد یا هر چه باشدیا اراده حاميه باشد یا مشغوب عملی بوده

شود. درست است که رؤیاهکا ب رؤیا حاصل نمیباالخره بدون سبب مسبَّ ،یا آشکار باشد

ند و انبه اراده الهيه در تحقس ب شيدن خود خواب یعنکی نکبه اراده الهيه تحقس پيدا می

انبکه اعکع   ،دیدن، در اینکه انسان خواب ببيند این انبه اقوی است و انبکه مکا خواب

طور نيست که خداوند در حالت خواب چيزی را بکه انسکان نشکان بدهکد ککه است. اما این

 کنم. مبدئی در خود انسان یا پيدا و یا نهان نداشاه باشد. ت صيل این را عرض می

ککنم ککه حاال هکم اشکاره مکی ،ارند. قباش عرض کردمعنوان مبد  دتمام رؤیاها تأویل به

ایکن دو مراکع  ،سکته ب، ارااع. یعنی آنچکه ککه ا ناصاش تأویل چيست؟ تأویل من األوْ

چه حس چه باطل. م صوصکًا حکس دو مراکع دارد. یک  مراکع از کجکا آهکاز شکده  ،دارد

سک  اسکت. خواهکد یافکت. ا ن حالکت و جکا اناهکابعدی است که بکه ک است و ی  مراعِ

عد فعلی ککه مشکاهده هر مطلبی و هر اریانی دارای سه بُعد است: بُ ،بنابراین هر حقيقای

 ،سکتن هعنوان چکه، ایکعنوان فعکل یکا بکهعنوان اراده یکا بکهعنوان خياب یکا بکهکنيم بهمی

عکد وسکطی یک  ر است. آن وقکت ایکن بُمبصَ ملموس است، محسوس است، مسموع است،

سکبب دارد. مناهکا بکه کجکا  ،اهائی دارد. مبد  از کجا آهاز شده اسکتمبدئی دارد و ی  من

دارای این سه مرحله  ،خوب باشد بد باشد ،خواهد انجاميد. چه حس باشد چه باطل باشد

 ،سکتهست، ایکن کاکاب ها ن  ،است. ی  مرحله واقعيت فعلی است که این تأویل نيست

سکت. ایکن حقيقاکی هایکن فککر  ،سکتاب هاین خي ،ست، این خوابن خانه همن هسام، ای

یعنی واقعيت، واقعيای است ککه بال عکل مواکود اسکت چکه  ،است که بال عل مواود است

تکأویلی دارد. اراکاع بکدهيم  عکدِواقعيت حس باشد و چه واقعيت باطل باشد. اما ایکن دو بُ

مواب هکي  چيکزی حاصکل سبب و بیاین اریان را به علاش، سببش، موابش. چون بی
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عد اوب تأویل است ککه اراکاع دادن اریکان مواکود . این ی  ارااع است. این بُشودنمی

 ی. است به مرحله آهازینش و مرحله سببی و علّ

 إِنَّکا» از کجا بوده است و به کجا خواهکد انجاميکد. ،مرحله دوم به کجا خواهد انجاميد

ککه از آنجکا آهکاز « هِلَّکلِ»یککی  ،مکا :«نکا»عکد عکد اسکت: یک  بُسکه بُ 1«رااِعُونَ إِلَيْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ

مکا،  بکدن ،خواهيم یافت. پس ما هم تأویل داریکم. مکا اناهادیگر مناها که به آنجا  ،ایمشده

عکد دارد: یک  دو بُویل أمناها این ت ،ویل استأها دارای تهمه این ،ما کار ما، ما، فکر روح

 و خکدا عليکت و فاعليکت ،ایکمهاز کجا آهاز شد ،درصدصد بعد تأویل الهی به معنای الهی

آیکا  ،عکدی اسکتعد بَبُ ،عد دیگربُ«. من اهلل و الی اهلل»خالقيت و به کجا انجام خواهيم شد 

قضکيه خکدایی  ؟این آدمی که مواود شده است از کدام پدر و مکادر ماولکد گردیکده اسکت

 چه خواهد شد.اش در زندگیخواهد مرد و  چه موقعو بعدًا  قبل است.

از کجا آمکده  که ی  بعد آهازین ؛طور کلیعد است بهرت تأویل دارای دو بُدر هر صو

است و به چه دليل و به چه علت و ی  بعد پایکانی ککه بکه کجکا خواهکد انجاميکد. مناهکا 

اناهای ربکانی و  ؛دارای دو بعد است . اناها همآهاز ربانی و آهاز خلقی ؛عد استآهاز دو بُ

 إِلَيْککهِ إِنَّککا»، «اهلل الککی»خلککس اسککت و اناهککای ربککانی « اهللمککن »اناهککای خلقککی. آهککاز ربککانی 

آهاز خلقی در خلس چه مواب شد که این اریان حاصل شکد و پایکان خلقکی  .«رااِعُونَ

چه خواهد شد. این تأویل است. و بر خاف آنچکه  ،عد ربانینه در بُ ،به کجا خواهد رسيد

الشکأن مکا عامکه نکد و اسکااد بزرگکوار عظيماعلمای ت سير و هير ت سکير فرمکودهکه احيانًا 

تأویل لغاًا و قرآنًا و سناًا ایکن نيسکت ککه شکما و گ ت:  زد کنار را هاطباطبایی این حرف

شکود ککه تأویکل شکده اسکت و خيکاب مکیحرف بسيار عالی است. خياب می . اینگویيدمی

توانکد يل دیگر نمیبا دل ،بر خاف ظاهرش که اگر عقاش، حسًا ،کام یعنی برخاف نصش

شغلانا را کردنکد شدرسکنا. یعنکی  ،کنيمنص مراد باشد و یا ظاهر مراد باشد ما شدرسنا می

این هل  است. اگکر کسکی  قت است،خاف حقي اینبر خاف آنچه نص است مراد است. 

نکص  ،به اای اینکه نص در حقيقت و ظاهر در حقيقت بگویکد ،گویدشعور ندارد چه می

آدم  .گوید و بایکد خکاف ظکاهر و خکاف نکص مکراد باشکدهر در باطل میدر باطل و ظا

تکرین و هالعکالمين ککه در بهاکرین و سکادست تا چه رسد مقام مقدس ربطور نيعادی این

حاکی بکا ککافرون  ،اش بکا نکاس صکحبت ککردهتکرین وحکیترین و بليغفصيحو ترین روشن

  .گویندکه می صحبت کرده است. این تأویل ندارد به این معنایی
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ایکن  ،یعنکی ممککن اسکت نباشکد، ن يکر« بَاِکُ»یعنی محروم است، « مَرِّحُ»گویيم ما می

لغاکًا هلک  اسکت و  ،این هل  اسکت ،، این تأویل خراب استعليلٌ این تأویلٌ ،تأویل نيست

دهکد معنًا هم هل  است. اما تأویل واقعی که هم از نظر لغت و هم از نظر قکرآن معنکا مکی

یعنکی  ،مثاش خود انسکان تأویکل داردآن.  ارااع به مناهای   آن،است که ارااع به مبداین 

گوینکد معنکایی ککه آقایکان مکیبکه آن  ؟بر خاف اینکه انسان اسکت بگکویيم حيکوان اسکت

د خورشکت یعنی شکما داریک .هذا تأویل دارد فانسان تأویل دارد ،انسان. کام تأویل دارد

 !شکودسبزی یعنکی زهکر مکار، نمکیند: قرمهبگویو تأویل کنند  دبياین ،خوریدسبزی میقرمه

شود. یا زهر مکار بکه سبزی زهر مار نمین قرمهای در واود خارای. قرمه سبزینص است 

شود. و در قرآن شری  نسکبت بکه هکذا این نمی ،سبزیبگویند این یعنی قرمه ،کسی بدهند

تأویکل  .ایکن تأویکل اسکت 1،«یَْأتِيَكُمکا  َنْ قَبْکلَ بِاَْأویلِکهِ ْأتُكُمکانَبَّ إاِلَّ تُرْزَقانِهِ طَعامٌ یَْأتيكُما ال»

 یَْأتيكُمکا ال». اسکت صکحبت ککرده ،اسکت نکزد آقایکان تأویل یوس  بر خاف آنچه م هوم

تأویکل فرمکود. خکواب  ،این بعد از آن است که رااع به خواب تعبيکر فرمکود« تُرْزَقانِهِ طَعامٌ

امکا زنکدان  ،بعد در خود زنکدان ککه زنکدان تکن بکود از بکرای یوسک  ،اینها را تأویل فرمود

در مرحله اولی تأویل ککرد و در مرحلکه دوم  ،آن دو ن ر مشرک را دعوت کرد .دعوت نبود

 هُکمْ وَ بِاللَّکهِ یُدْمِنُکونَ ال قَکوْمٍ مِلَّک َ تَرَْكکتُ إِنِّک  رَبِّک  عَلَّمَنک  مِمَّکا ذلِكُما»فرمود اعافه است 

 .  «كافِرُونَ هُمْ خِرَةِبِاْلآ

این هکذا تأویکل دارد.  .آوردندهذا میها برای این زندانی« الَ یْأتِيکمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ»این 

ایکن اثکر ولکی  ،تشکيات دولکت فرسکااده ،تشکيات زندان ،از کجا آمده است معلوم است

اینهکا را مکن  ؟کشکدمکیو آیکا سکم دارد  ،کنکدآیکا تقویکت مکی ،هذا در شما چه خواهد بود

 ،ای که این هذا دارد. از ظاهر این هذا پيدا نيسکتگویم. پس تأویل این هذا یعنی نايجهمی

را  ایکن ،اینککه واقکع اسکت .سبزی استقرمه ، واقعًا آبگوشت است، واقعًاظاهر هذا هذاست

 ولکن آیا این هذایی ککه در ظکاهر بسکيار خکوب اسکت و مرهکوب .کرد شود عوضکه نمی

ست که ایکن زنکدانی را بکا هکذا بکشکند، در آن ه چيزی ؟ميکروب دارد ؟آیا سم دارد ،است

خواهد برطرف کند به کلکی کشند، با آمپولی که تب میبا هذا می چنانکه زندانی را احيانًا

 کشند. کشند با هذا میمی

 گردد ]...[به طعام برمی «بِاَْأویلِهِ» -
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 قکابَ»خواب گذشت. این مراحل بعدی اسکت ککه  ،طعام دیگر، صحبت خواب نيست -

 إِنِّک  رَبِّک  عَلَّمَنک  مِمَّکا ذلِكُمکا یَْأتِيَكُمکا  َنْ قَبْکلَ بِاَْأویلِهِ نَبَّْأتُكُما إاِلَّ تُرْزَقانِهِ طَعامٌ یَْأتيكُما ال

بعکدی اسکت،  مربکور بکهایکن «. كکافِرُونَ هُکمْ بِاْلکآخِرَةِ هُکمْ وَ بِاللَّهِ یُدْمِنُونَ ال قَوْمٍ مِلَّ َ تَرَْكتُ

آیکد ککه خکود ها میاین هذایی که از برای این زندانی رده است.خواب را که قباش تأویل ک

آیکد چکون گوید این هکذایی ککه بکرای شکما مکیمی ،خورندها میاین یوس  و این زندانی

 د...محکوم هساي ،زندانی هسايد

  ]سداب[ -

تأویکل هذاسکت. سکوره  ،ن تأویکل خکواب نيسکتولی ای ،دنباب خواب استفهمم می -

رُ  َرانک  إِنِّک   َحَکدُهُما قابَ فَاَيانِ السِّجْنَ مَعَهُ دَخَلَ وَ»: 36ه آیوس ، ی  قکابَ وَ خَمْکرًا  َعْصکِ

 مِکنَ نَکرا َ إِنَّکا بِاَْأویلِکهِ نَبِّْئنکا مِْنکهُ الطَّيْکرُ تَْأكُکلُ خُبْکزًا رَْ سک  فَکوْ َ  َحْمِکلُ  َرانک  إِنِّک  اْلآخَرُ

خکواب را  ،؟ ن يکرتأویکل ککرد درست شد؟ آیا یوس  بدون مقدمکه خکواب را«. اْلمُحْسِنينَ

چينکد؟ ایکن دو ن کر چرا مقدمکه مکی .چيندمقدمه دارد می .خواب بعدًا ،کندتأویل می بعدًا

احايکاد  .شان از بيرون زنکدان کوتکاه اسکتدست ،نياز مبرم دارند ،زندانی که خواب دیدند

، آیکا یوسک  مجکانی بکدون مقدمکه اکواب سکترم دارند ککه ب همنکد معنکی خکواب چيمب

دهد؟ ن ير، اگر ی  ن ر مشرکی، فاسقی، منحرفی نياز مبرمی به شما شک ص موحکد و می

شما فکوری نيکاز را  ،اگر نياز معرفای و معنوی داشت و هر نيازی داشت ،عالم ربانی داشت

دهکد. گوش می ،را توايه کنيد او خير مقداریرفت، افر برطرف نکنيد که این کافر آمد و ک

بکر  ،را ماواکه کردیکد آن اوماواه کنيد و با آنچه که به وسيله  ،مقداری او را توايه کنيد

حقيقکت  ،ایکن خکواب تأویکل دارد ،را برطرف کنيد. اینها خواب دیدنکد حاات اوآن مبنا 

که اسا اده کند از این زمينکه بدون این ،اگر یوس  از اوب بدون مقدمه ست؟این خواب چي

مشرک  ،خواب تأویل کردهبرای مشرک  ،کاری نشده ،خواب را تأویل را کند ،احاياد اینها

 مکدولبمکن  گویکد:. میگویکداوب قاعکده کلکی مکی ،. امکا نکهمانکدمشکرک هکم خواهکد  ،بود

  نه خواب فق ، من فقک ،طور کلیخوراک و خورنده و اینها هسام به ،مواودات و اشياء

 قکابَ» بکه اراده...همه چيز هسام و ایکن مدولب  ،طعام هم هساممدولب  ،خواب نيساممدولب 

 إِنِّک »خکوریم. در خواب ندیدند که مکا مکی صحبت خوردن نبود، «تُرْزَقانِهِ طَعامٌ یَْأتيكُما ال

خکوردن « خُبْکزًا رَْ سک  فَکوْ َ  َحْمِلُ  َران  إِنِّ  اْلآخَرُ قابَ» ،خوردن نبود« خَمْرًا  َعْصِرُ  َران 

 بِاَْأویلِکهِ نَبِّْئنا»کند. ولی اکل اینها را دارد بيان می ،تأکل الطير است« مِْنهُ الطَّيْرُ تَْأكُلُ» .نبود

 «.  اْلمُحْسِنينَ مِنَ نَرا َ إِنَّا
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 ککه ای به دساش آمکدزمينه ،اما زندان دعوت نيست ،بعد یوس  که در زندان تن است

 طَعکامٌ یَْأتيكُمکا ال قکابَ»آگاه کند نسبت به آنچه را منکر هساند.  ،را هشيار کند باواند اینها

« مِْنکهُ الطَّيْرُ تَْأكُلُ»نسبت به « تُرْزَقانِهِ»گردد؟ طعام است دیگر. می هبه چ« هِ»عمير « تُرْزَقانِهِ

 ال قکابَ»ککه  ،رنيسکت. ن يکککه « خَمْکرًا  َعْصِرُ  َران »نسبت به  .أکل الطير است، آن تنيست

 تَرَْكکتُ إِنِّک  رَبِّ  عَلَّمَن  مِمَّا ذلِكُما یَْأتِيَكُما  َنْ قَبْلَ بِاَْأویلِهِ نَبَّْأتُكُما إاِلَّ تُرْزَقانِهِ طَعامٌ یَْأتيكُما

وت اسکت. ایکن اش دعکهمه« اتَّبَعْتُ وَ * كافِرُونَ هُمْ بِاْلآخِرَةِ هُمْ وَ بِاللَّهِ یُدْمِنُونَ ال قَوْمٍ مِلَّ َ

خواهد کاش بگوید که من به حقایس آگاهی دارم به وحکی می ،کاری به خواب ندارد اصاش

 اتَّبَعْکتُ وَ»و این آگاهی من به حقایس مواب شده است که تأویل رؤیکا هکم باکوانم بککنم. 

یوسک  عع  شکد.  سه چهار آیه فاصکله 2«مَا تَعْبُدُونَ»تا  1«السِّجْنِ صاحِبَ ِ یا»تا « آبائ  مِلَّ َ

هکای دعکوت الکی ست و این یکی از تاکاي ی هدعوتش را کرد در آنجایی که این نيازمند

انکد و نيکازی بکه شکما دارنکد ککه از اکای دیگکر ایکن نيکاز اهلل است که اگر کسانی منحرف

هکا نبکی بایکد فرصکت شمارید. بعضی وقکتشما این فرصت را هنيمت ب ،شودبرآورده نمی

شکود. طور اتوماتيکی ایجاد میها فرصت دعوت بهبعضی و قت ،دعوت فرصت ،ایجاد کند

پرست ا ن نيازمندنکد بکه اینجا فرصت دعوت ایجاد شده که این دو ن ر زندانی مشرک بت

 بکه. اسکت خکارد از زنکدان هکم ککه معلکوم ،اناب یوس ، کسی دیگر را در زندان ندارنکد

های مهم برایشان تأویل اینکه این خوابندارند. نيازمند هساند به  رسیخارد هم که دسا

. ایکن زمينکه حااکت ایجکاد شکده، است زمينه ایجاد شده ،طور مجانیبشود. یوس  همين

ن يکر. یوسک  بایکد آنچکه ککه ا ن قابکل  ،طور تأویل خواب بکند و تمام شدیوس  همين

ند. آنچه دهچون نياز دارند گوش می ،دهند دیگر، نياز دارندچون گوش می ،اساماع است

 یکا» :بعد .قابل اساماع است بگوید. پنج شش آیه یوس  اریان دعوت الی اهلل را بيان کرد

 . کندمی تأویلاینجا  3« َمَّا السِّجْنِ صاحِبَ ِ

 ]سداب[ -

 .کنددارد تأویل میا ن  -

 گردد، نه به هذا. آن تأویل به خواب برمی -

                                                           

 .39. یوسف، آیه 1

 .40. همان، آیه 2

 . 41همان، آیه  .3
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پکس  .کنددر اینجا دارد تأویل می« السِّجْنِ  ِصاحِبَ یا» مثل اینکه شما اینجا نبودید! -

جْنِ صکاحِبَ ِ یکا»بعدًا  ،اوب ی  کلی بيان فرمود که من چنين و من چنان و اینها   َمَّکا السکِّ

 تأویل نکرد. قباش دعوت بود.اصاش قباش  ،کنداینجا دارد تأویل می« رَبَّهُ فَيَسْق   َحَدُكُما

 قوب تأویل داده بود. -

 ال» . ن يکراسکت تأویل نکرده. اوب تأویل نکرده، اوب قوب تأویل هم نکداده ،دادهقوب  -

، خکواب خمکر دنکدآنها ککه خکواب طعکام ندی ،این تأویل طعام است« تُرْزَقانِهِ طَعامٌ یَْأتيكُما

 ،تأویکل ککردهرؤیکا را کنکد و نکه نه وعده داده است که تأویکل مکی. «یسقی خمرًا»دیده که 

بيان فرمکوده اسکت ککه در ایکن مقدمکه دو مطلکب اسکت. یک  تا اینجا  ایمهبلکه ی  مقد

نه فق  خکواب  ،توانم تأویل کنممی ،مطلب آنچه که مورد حاات مماس اینهاست که بله

 وَ إِبْکراهيمَ آبکائ  مِلَّ َ اتَّبَعْتُ وَ»تان را. مطلب دیگر که از اینجا رفت به اینکه طعامرا، بلکه 

دارای این قدرت علمی نيسام که اتصاب بکا ملککوت اهت بییوس   . منِهيرهو  «إِسْحا َ

دسکت  به مجانی ،نيست اهتبیپيدا کنم و باوانم حقایس اریانات را به شما بگویم، این 

بلککه بایکد گکوش  این تأویل رؤیا به دست شما هم نبایکد مجکانی برسکد،. است من نيامده

 مربکور بکهایکن « تُرْزَقانِکهِ طَعکامٌ یَْأتيكُمکا ال قکابَ»بدهيد به این حقایس دعوت. در این آیکه 

آورند ککه رؤیکا نيسکت. هکذاهایی ککه امشکب و تأویل رؤیا نيست. هذایی که برای شما می

 بيداری است.  ،اینکه رؤیا نيست ،آیدبرای شما می فان وقتامروز و صبح و 

 ]سداب[ -

 ؟ کنم یا کردمبعد گ ت تأویل می« بِاَْأویلِهِ نَبِّْئنا» -

  کنم.قبل از اینکه صبح بشود و برای شما هذا بياورند، من برای شما تأویل می -

 !ندارد که هاربطی به خواب این -

 ]...[چطور رب  ندارد؟  -

الَ یْأتِيکمَکا طَعَکامٌ » هگکویيم اینککه فرمکودگکویيم. مکا مکیما هکم همکين را داریکم مکی -

اما ربطی به تأویل خواب نکدارد.  ،ستل هتأوی ،ارد، ربطی به تأویل این خواب ند«تُرْزَقَانِهِ

بعد از چند آیه فرمود. ی  تأویکل  ی  تأویل خواب است که بعدًا ؛ما دو تأویل داریمپس 

ککاری بکه  هکاتان تأویل دارد، اینتأویل دارد، خانه شما هذای ،شما تأویل دارید .کلی است

، تأویل آنچه در خواب است، تأویل تأویل آنچه در بيداری است ،خواب ندارد. در بيداری

کند و بعدًا دعوت الکی اهلل این به واه کلی دارد بحث می .دانيددانيد، آنچه میآنچه نمی

عکدی اسکت، دو بُ« یَْأتِيَكُمکا  َنْ قَبْکلَ بِاَْأویلِکهِ نَبَّْأتُكُمکا إاِلَّ تُرْزَقانِهِ طَعامٌ یَْأتيكُما ال قابَ»است. 
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ایکن هکذا چکه اثکر گکویم چکه هکذایی خواهکد آمکد و من می ،اان بيایدقبل از اینکه هذا برای

 تأویل دو بعدی است.  ،خواهد بود

 ]سداب[ -

ه یعنی قبکل از اینکک« یَْأتِيَكُما  َنْ قَبْلَ بِاَْأویلِهِ نَبَّْأتُكُما إاِلَّ تُرْزَقانِهِ طَعامٌ یَْأتيكُما ال قابَ» -

در  ندیدنکد، اینها در بيداری یک  چيزهکایی !خوابآید نه در هذا در بيداری میهذا بياید، 

اتيکان طعکام در خکواب  «.بِاَْأویلِکهِ نَبَّْأتُكُمکا إاِلَّ تُرْزَقانِکهِ طَعکامٌ یَْأتيكُما ال قابَ»خواب دیدند. 

 شما... گوید هذایی که برایمی ،گویددر خواب طعام ندیدند. دارد اعافه می ،نيست

 ]سداب[ -

  !آیددر خواب که طعام نمی -

 ]سداب[ -

از خواندن این آیات عمکده ایکن بکود ککه  ما منظور« إاِلَّ تُرْزَقانِهِ طَعامٌ یَْأتيكُما ال قابَ» -

بر خکاف ظکاهر و بکر خکاف  یعنی تأویل فرمایندمی خود هذا تأویل دارد. پس آقایان که

ایکن خکاف حقيقکت اسکت.  ،چون ظاهر و نص خاف حقيقت است ،نص معنا را آوردن

ظککاهر ظککاهر اسککت دیگککر.  ،ظککاهر فعککل، ظککاهر قککوب، هککر چيککزی کککه ظککاهری دارد ،ن يککر

نداشاه باشد. تأویلش چيسکت؟ تأویکل  یا زهر مار داشاه باشد ،سبزی استسبزی، قرمهقرمه

 مراع است. کشد. نمیو کشد یا زهر ندارد می و سبزی این است که آیا این زهر داردقرمه

  داب[]س -

 یَْأتيكُمکا ال قکابَ»صکحبت نکوم نيسکت.  طعام است دیگکر.در اینجا  ،گردانممیمن برن -

نکث اسکت؟ در ا مدمکذکر اسکت یک« تأویله»، اوالش این عمير «بِاَْأویلِهِ نَبَّْأتُكُما إاِلَّ تُرْزَقانِهِ طَعامٌ

ثانيکًا  ،الشگکردد. ایکن اوپکس بکه رؤیکا برنمکی ،نث اسکت؟ مدستشهر ما مذکر است، رؤیا چي

 ؟ طعام است. ستاقرب المراعين چي

 .«بِاَْأویلِهِ نَبِّْئنا» :بعد« خَمْرًا  َعْصِرُ  َران  إِنِّ » مذکر است، «بِاَْأویلِهِ نَبِّْئنا»اینجا  -

رُ  َرانک  إِنِّ »گردد؟ به چه برمی« تأویله»گردد؟ این برمی هبه چ«  َران » - یعنکی  « َعْصکِ

رُ»آن ماده مرئی ککه  یکت بکه رؤ .«خُبْکزًا رَْ سک  فَکوْ َ  َحْمِکلُ»مکذکر اسکت یکا « خَمْکرًا  َعْصکِ

 قَبْکلَ بِاَْأویلِهِ نَبَّْأتُكُما إاِلَّ تُرْزَقانِهِ طَعامٌ یَْأتيكُما ال»گردد. در اینجا به رؤیا برنمی ،گرددبرنمی

 ه بنکاه آمکده و بعکدًا هکم ککاگر در خواب است ک .قبل از اینکه این طعام بياید« یَْأتِيَكُما  َنْ

علاش این  ؟، چرا«رَبِّ  عَلَّمَن  مِمَّا ذلِكُما»چون در خواب طعام ندیدند.  ،نيست طعام بياید

 است. 
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ثانيًا اگر هکم مربکور بکه  ،پس تأویل اوالش منحصر به کام نيست .مانبرگردیم به بحث 

ه گ اکه این کام را کک .المناهیتأویل کام ارااع کام است الی المبد  و الی  ،کام باشد

خواهکد  یکا چکهمناها نايجه این کام حس است یا باطکل اسکت  ،گ اه است است و چگونه

 ظاهر را به خکاف ظکاهر ،اما بيایند نص را به خاف نص برگردانند .این تأویل است ،بود

ر ککس هک ،این تأویل انونی اسکت ،این تأویل هل  است این تأویل باطل است، برگردانند،

هکم خکودش دیوانکه اسکت و هکم گوینکده ککام را دیوانکه و منحکرف  ،کنکدرا ب این تأویکل

  .طعام تأویل استرده است.حساب ک

تکر دارای تکر و ایکن دیکدن قکویقکوی دیدنِ ،رؤیا، ثانيًا تأویل، رؤیا در حاب خواب اوالش

اشکياء در  داری،اعماب بيک های بيداری،تأویل نسبت به کارهای بيداری، حرف .تأویل است

مناهکا در بيککداری بيککدارها بهاککر  .هککر دو دارای تأویککل اسککت ،بيکداری و نسککبت بککه خکواب

صکورت بکا  چون صور ظاهری بکا بکاطن تناسکب دارد. ولککن در خکواب احيانکًا ،توانندمی

حکرف اوب  ،تر است. این مراحلی که از برای خواب اسکتاین مشکل ،سيرت اخااف دارد

خواب باطل باشد، تحقس پيدا کند و  ،خواب حس باشد ،تأویل دارد کاشاین بود که خواب 

مناها آنجایی که تحقس پيدا کند آن حقيقای ککه در خکواب  .تأویل دارد ،تحقس پيدا نکند

دارای دو تأویل است: یک  تأویکل مبکد  اسکت و یک  تأویکل مناهکا. چکرا ایکن  ،دیده است

اراده  ،ککردمدقکت مکی ،ککردمخياب مکی ،کردماز کجا این آمد، فکر می ،خواب را من دیدم

 .یک  مبکدئی دارد ،ثری داردمکد بکاالخره یک  ،، از کجا آمد؟ یا من بدانم یا نکدانمردمکمی

خواهکد واقعکی را اگر ایکن خکواب واقعيکت دارد و مکی ؛این مرحله اولی. بعد مرحله اخری

امکا اگکر ایکن خکواب تأویکل دوم ککه تأویکل مناهاسکت دارد.  ،نشان بدهد نسبت بکه آینکده

نکدارد، ایکن  امبد  دارد اما مناهک ،ندارد تاعغاث و احام است که خياالتی است که واقعي

نسکبت بکه مناهکا تأویکل  ،عدی، تأویل نسکبت بکه مبکد  دارداما تأویل ی  بُ ،باز تأویل دارد

 ندارد. 

 هکذا» :عکرض ککردبکه پکدر یوسک   1«رُءْیکا َ تَْأویکلُ هکذا»و لذا در همين سوره یوس  

 قَکدْ قَبْلُ مِنْ رُءْیا َ تَْأویلُ هذا»مل  شد،  و آن آخر سر که آن مقام باال را پيدا کرد« تَْأویلُ

تاسکت. یک  رؤیکایی دو پس بنکابراین رؤیکا .«حَقًّا رَبِّ »رؤیا را، « هالَعَاَ« »حَقًّا رَبِّ  اَعَلَها

ککه نيسکت، اولکش  ایکن اولکش .اعل ککرده اسکت حقکًااین را خداوند  ،است که حس است

و ایکن اریکانی ککه در خکواب  ولکن این صورت ،رؤیای ابادایی است ،خياب هم که باشد

                                                           

 .100. یوسف، آیه 1
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از  ،کنکداما احيانکًا تحقکس پيکدا نمکی« حَقًّا رَبِّ  اَعَلَها»اگر ب واهد تحقس پيدا کند  ،دیدی

ی اما تأویل مناهای ،فق  تأویل مبدئی دارد ،واقعيت ن واهد داشت ،احام است و اعغاث

گکاه خيکر اسکت « حَقًّا رَبِّ  اَعَلَها»این تأویل بعدی که « لم یجعلها ربی حقًا»ندارد. اینجا 

گاه شر است. اینجا از برای بيننده خواب ککه یوسک  بکوده اسکت خيکر  ،برای بيننده خواب

بينند و از این خواب شری نسبت به آنها ماواکه از برای بعضی شر است. خوابی می ،بوده

برطرف بشکود یکا نکه، بکاالخره  این شر ،یا ممکن است که انابه کنند و دعا کنندخواهد شد 

 ن کرده است. يکمبرای این ش ص شری در اینجا 

تأویکل  ،داشاه باشيم که اصاش تأویل ندارد، ن يکررؤیایی طور نيست که ما بنابراین این

یعنکی اگکر « حَقًّکا رَبِّک  لَهکااَعَ»اما تأویل دوم از این آیه و از آیات دیگکر ککه  ،اوب را دارد

دو بعکد  .ستهپس این حقيقای ن واهد داد. رؤیا  ،خداوند این را تحقس نب شد در خارد

سکت. ه در خکواب دیکد ککه در لجکن فکرو رفاکه، رؤیکا ،سکتهرؤیا  ؛در اینجا مواود است

 انکد ککه ایکن دو تأویکل دارد. خکواب دیکدهبينند در کثافت فرو رفاهها در خواب میبعضی

هکم ککه تأویکل  هسکت. مبکد  آن، ایکن فکرو رفاکهاست که در لجن یا در آب یکا در کثافکت 

در  آهازین است هست. اما آیا اریانی خواهد بکود؟ معنکایی ککه از در لجکن فکرو رفکان یکا

 ،ایکن خکود خکواب هسکت ،آیا تحقس پيدا خواهد کرد یا نه؟ اگر نکه ،فرو رفان است کثافت

چه بشارت به خيکر « حَقًّا رَبِّ  اَعَلَها»ل تحققی ندارد. اما اگر اما تأوی ،تأویل آهازین دارد

ایکن دارای تأویکل  ،اگر خداوند این را محقکس و مقکرر گردانکد ،چه انذار به شر باشد ،باشد

هکا هکم خکودش هسکت و دومين هم خواهد بود. پس بنابراین روی این حساب کل خواب

 مناها ندارد.  اما تأویل به ،عنوان مبد  داردهم تأویل به

طور نيسکت ککه رؤیاهکا حامکل حقيقاکی نباشکند. کنيم که اوالش ایناز اینجا اسا اده می

اما خود  ،احيانًا هساند و احيانًا نيساند. و در آنجاهایی که رؤیاها حامل حقيقای نيساند

م بکه مبکد . کنکيدید دیگر. و این منشأ ابادایی دارد که تأویکل مکی ،رؤیا ی  حقيقای است

ککه بکا هکم بایکد تکو م است هایی یعنی از بحث ،؟ بحث مقداری عوض شدچيست مبد  آن

این دیدن خواب تأویل آهکازین  ،بيندبشود تا مطلب را نايجه بگيریم. انسان که خواب می

کرده است و در آن خياب خوابيده یا بکاالتر از خيکاب اراده حامکی چرا؟ یا خيالی می ،دارد

اراده حامکی  ،هر چه. اراده حامی خياب نبوده ،ی، گ انی، رفانیداشاه است نسبت به عمل

چون خياب قبل از اراده حامی است. خياب در نظر انسکان اسکت ککه چنکين بشکود  داشت،

. ولی در مرحله دوم اراده حامی دارد که چنين اریکانی بد است چنين بشود ،خوب است

مشکغوب ایکن  ،اراده حامکی نيسکت فق  ن مبد  دوم. سوم؛ولی خوابش برد. ای ،انجام بشود
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 .بينکدطور اسامرار این اریان را مکیکار است، مشغوب ی  کاری است و در خواب هم به

 ،نه اراده چيزی را دارد ،انسان نه در خياب چيزی است احيانًا ؛این هم تأویل سوم. چهارم

بينکد، آیکا می اما در خواب ،نه شر و نه مشغوب کاری است، خالی الذهن است کاش ،نه خير

ولی خ ی است. در واود این انسان ی  اریانی است که  ،این تأویل آهازین ندارد؟ دارد

م  ی بر خودش است. مگر ما از همکه اریانکات خودمکان آگکاهيم؟ خيکر، در واکود ایکن 

عملش ی  اریانکاتی و عقيده این انسان  ، دردر فکر این انسان ،در کون این انسان ،انسان

همان اریانات خ يه مبد  است از برای دیدن ایکن خکواب.  ،او روشن نيست ایاست که بر

بينکد و هکر چکه فککر خکوابی مکی ،خوابداین هم تأویل آهازین دارد. مواقعی که انسان می

ایکن چيسکت؟ ایکن هکم  ،اش بود و نه عملش بودنه اراده ،کند در بيداری نه خيالش بودمی

که از برای آن آدم پنهان است. کسکانی هسکاند ککه  تأویل دارد. تأویلش مبد  آهازین است

آهازین بر آنها پيداست که انبياء باشند، اولياء باشند، اتقياء باشکند علکی حسکب  ئکل مباد

ی نيسکت ککه تمامکًا طکور ،خير و شرش م لور است ،درااتهم. ولی آدمی که عادی است

نکه  ،عکد خيکالی داشکاهه و نکه بُنور باشد. بنابراین مبد  آهازین خوابی را که این انسان دید

 ، این ی  مبد  آهازینی دارد. عد عمل داشاه استنه ب ،بعد اراده داشاه

وليکن عامل زمکان هکم  ،این سه چهار عامل موثرند ،بيندهایی که انسان میدر خواب

طور نيسکت ککه هکر ست. اینهست، عامل وعع خود ش ص هم هست، عامل مکان هم ه

 ،کننکدطکور تأویکل مکیاین د، آخکرکثافت فرو رفاه پوب گيرش بيایکس خواب ببيند که در 

اش کثافت اسکت؟ ن يکر، طور نيست. برای اینکه مگر ماب دنيا همهطور نيست؟ اینمگر این

ها اما از برای شمرها و یزیدها و ابولب ،ها و انبياء عع  رحمت استماب دنيا برای سليمان

 1«.فکاكِهينَ فيهکا كکانُوا نَعْمَ ٍ وَ»گاه نِِ عمت است  ،زحمت است. ماب دنيا گاه نَعمت است

ایکن عبکارت اسکت از نَعمکت. ایکن  ،انکدنَعمت یعنکی نِعماکی را ککه تبکدیل بکه نقمکت ککرده

ه خداونکد بکه از هر چه ککو هایی که خداوند به ما داده از ماب و از اوالد و از شغل نعمت

امکا در طریکس  ،س مصکرف کنکيم نکور اسکتها را در طریس حاگر این نعمت ،نعام فرمودهما إ

 ران حيکوان منحکرفاخواه شکهوتباطل نار است. همان ش صکی ککه آدم دنياپرسکت دنيک

بکه دسکت اسکت ککه مکالی ، بکه ایکن معناگر خواب دید که در ی  تکوالای فکرو رفاکه است،

کنکد. امکا صرف در هل  می ،کندصرف در باطل می ،کندکه صرف در توالت می  آوردمی

ی  مرد عالم ربانی بزرگواری که فکرش را، روحش را، مالش را، حکالش را، خکواب و  اگر

                                                           

 . 27دخان، آیه  .1
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اگکر ایکن خکواب دیکد ککه در یک  اکای بکدی  ،کنکدمکیمصرف اش را در راه خدا بيداری

ن آدم بکد اای بد است؟ مگر تأویل ماب برای ایک اومگر ماب برای  ؟این ماب است ،فرورفاه

هکایش رود. یا اینکه مکر این آدم در گلساان فرو می ،فاهاین آدم در دریا فرو ر ،خيراست؟ 

آید. بنکابراین دیکدن اینککه در خکواب ایکن دست می ی بهمر  زیادکنند، ت مت م میزیاد 

این کثافت برای اهکل دنياسکت  ،در خواب دید که در کثافت فرو رفاه ،طور کلی دیدآدم به

ل آخکرت ککه از مکاب اسکا اده رحمکت امکا اهک ،کننکدکه از ماب دنيکا اسکا اده کثافکت مکی

آیا ایکن مکاب هکم بکاز آخکرش  ،ان ا  فی سبيل اهلل است ،کننداسا اده آخرت می ،کنندمی

 کنند. کنند، خود اش ال فر  میفر  میاش ال  ،طور نيستهمان است؟ این

ض  راهلل برواردی عمثاش ی  خواب نظرم است از مرحوم اساادنا االعظم در فقه آیت

نگکران شکدند. مرحکوم حکاد آقکا خيلکی یشان در آن اواخر عمر ی  خکوابی دیدنکد و که ا

ایشکان معبکر بسکيار  .ککه تشکری  دارنکد نداحمد قمی که عموی این آقایان روحانی هسکا

کرد. چون معبکر و م سکر بکا هکم سکن يت دارنکد. میخيلی عالی تعبير خواب را عالی بود. 

 کسکی هکر دو یکا شد، معبر باشکد م سکر نباشکدممکن است کسی م سر قرآن باشد معبر نبا

در بعد تعبير خواب خيلی عالی بکود. یعنکی صکور را بکا حقکایس  ،عد بود. ایشان ی  بُباشد

خکواب مکن  تعبيکر ببين تل ن کن به حاد احمد قمیز بدهد. فرمودند توانست تمييبهار می

واخکر عمکر حاال خواب ایکن اسکت، آقکای برواکردی مراکع مطلکس تقليکد در آن ا ست.چي

رود. دارد مکیو خواب دیده است که ی  زیراامه کوتاه پوشيده و سکوار دوچرخکه اسکت 

کننکده اسکت. آقکای برواکردی انکننده است دیگر. این از نظکر ظکاهر خيلکی نگراین نگران

، مرد ما، عالم ربکانی ککه خکواب بکد مدمنایشان مرد  بوده، خواب دید که سوار دوچرخه

مناسکبت با مقام معظکم ایشکان انذار کند که چيز بدی را وابی که به او نباید ببيند. یعنی خ

زمکان و  ،کننکد از نظکر ایمکان، از نظکر علکم، از نظکر وعکعيتندارد، چون اش ال فر  می

حکاد آقکا بکه کننکد. نگکران شکد و مکان و ش صيت و ش ص و وقت و همه اینها فر  می

. مآیکحاد آقکا احمکد گ کت خکودم مکی .است احمد تل ن کردند که آقا این خواب را دیده

آقکا شکما خکواب دیدیکد  :رفت خدمت آقا. عکرض ککردو آمد قم  ،خودش سوار ماشين شد

من خواب دیدم سکوار دوچرخکه  ،يد. ایشان هم با ترس و لرز خواب را گ اند که بلهیب رما

 شکما عيکاب ؟ عکرض ککرد ککه چکهآقا بشارت است، فرمود  :عرض کرد !کوتاه تنبانشدم با 

طور هم شد. بکرای اینککه بکا همين .ی  دخار ه ده هجده ساله خواهيد گرفت ،فوت کرده

عکد یعنکی ایکن در بُ ،آدم دخار ه ده هجده ساله بگيرد بکا سکن هشکااد نکود سکاب ،آن مقام

خيلی خوب است. اگر پيکر دخاکر اکوان  ست،بد هم نيالباه ازدواای آمده بچه شده مثاش، 



13 

 

شکود. مرحکوم ولی آن ش ص اوان می ،شودآن دخار پير میگرچه  ،شودبگيرد اوان می

 ن کار را کرده بودند. يآقای خوانساری هم

ماواکه  را واقعيکتطکرف امکا  ،ککه واقعيکت دارد رها مکا داریکم دیگکخواب گونهاز این

کنکد، ای فکر  مکیکند، سابقه خيالی و ارادهکند، وعع روحی فر  مینيست. سن فر  می

ریکزد و ناراحکت و سک ت و عر  مکی ،مثاش انسان مشغوب عملگی است کند.زمان فر  می

و خکورد ی مکیدار لقمه نانبه س ای ی  ذره بين خواب و بي ،آید خانهمی ،چنين و چنان

کند. این دیگر همان است. این همان کاری اسکت ککه در خواب هم عملگی می ،خوابدمی

اش بيشکار عملگکی ،ی بيشکاری اسکتمناها در عالم برزخ ککه حالکت تجکرد ،کرده استمی

هکایی ککه مثاش زمانش بيشار خواهد شد یا همان خواهد شد. پس ایکن خکواب ،خواهد شد

 ،مکدمنمناها داشان چکه بکرای ککافر چکه از بکرای  وانگهی ،بيند ی  مبدئی داردانسان می

ام اسکت و مقک مدمنور نيست که وقای انسان طناین مناها داشان دارای شرایطی است. ای

ایکن دو ن کری ککه  ،واقعيت دارد و تأویل مناها دارد، ن يراو  فق  خواب ،تقوایش باالست

هایشان هم تعبير شکد و ملک  هکم خکواب دیکد. خواب ،رفقای یوس  بودند خواب دیدند

هر دو خواب بکه ن کع یوسک  بکود. خکواب اوب  ،خواب هم تعبير شد ،مل  هم خواب دید

 1،«بِکهِ اْئاُکون »مجبکور شکد ملک  ی نيست، و خواب دوم که اینها فهميدند یوس  آدم عاد

یوس  بکه  نه از زندان تن. ،بيایدبيرون خواهد بروم؟ از زندان روح می هبرای چ .اوب نرفت

 مِمَّکا إِلَ َّ  َحَبُّ السِّجْنُ رَبِّ» .از باب تقدیم اهم بر مهمخواهش خودش به زندان تن رفت، 

بُ كَيْکدَهُنَّ عَنِّ  تَْصرِفْ إاِلَّ وَ إِلَيْهِ یَدْعُونَن  ولکی حکاال  2،«اْلجکاهِلينَ مِکنَ  َكُکنْ وَ إِلَکيْهِنَّ  َصکْ

ولی بياید بيرون برای چه؟ از زندان تکن بکه شکرر اینککه از زنکدان  ،بيایدبيرون خواهد می

ها سکواب ککن ککه از این زن .آیمگ ت نمی ،. ولذا مل  که گ ت بياوریدبياید تهمت بيرون

اب دسک ،هکا را صکدا ککردچرا این کار را کردنکد؟ زن 3،« َیْدِیَهُنَّ قَطَّعْنَ الاَّت  النِّسْوَةِ بُبا ما»

 : بلکه،گ انکد ،اب ککرددسک ،هایی که آنجا بودنکد آنهکایی ککه زنکده بودنکدهمان زن ، ازکرد

 اْلککآنَ»جککا تصککریح کککرد نتککازه زلي ککا در ای ،تقصککير یوسکک  نيسککت و ایککن کککار از مککا بککوده

دیگکر یوسک  آمکد، وقای که از زنکدان روح بيکرون  4،«نَْ سِهِ عَنْ راوَدْتُهُ  َنَا اْلحَسُّ حَصَحَْص

                                                           

 .54یوسف، آیه  .1

 . 33همان، آیه  .2

 . 50همان، آیه  .3

 . 51همان، آیه  .4
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و شد ملک . دیگکر بعکدًا نکه از عزیکز مصکر خبکر اسکت در آمد بيرون  ،نباید در زندان بماند

 . یطور کلسوره یوس  و نه از مل  خبر است به

ر زندانی ککافر و همکان فرعکون مصکر دو ن  ،هایی است که دوتا کافر دیدنداین خواب 

؟ حقيت به ن ع مقام چه کسیولی حقيت به  ،يت داشاهولی این خواب حقّ ،که کافر بوده

طور نيست که اگر در ت سکير قکرآن کسکانی ککه وارد نيسکاند و مقدس یوس  عع . پس این

در  ،ننکدکیا ت سير هل  می .طور است، ن يرولکن در خواب هم این ،گویندکافرند هل  می

 ،ملحکد باشکد ،ممکن است که ش صکی ککافر باشکد .خواب هم ت سير هل  باید کرد، ن ير

هکا ولکن این خکواب دارای تأویکل و ت سکير باشکد. و قاعکده کلکی در خکواب ،خواب ببيند

و  اعدی دارد که هم مبد  و هم مناهور است، اصوالش خواب تأویل دارد. یا تأویل دو بُطنای

 دارد که مبد .  یا تأویل ی  بعدی

مکن  ایبر ،ای دیدکنندهآید که آیا اگر انسان ی  خواب نگراناین سواب پيش میحاب 

اکا یکا در فاندود ای دید که سگی دارد دنبالش مکیکننده، خواب نگرانزیاد ات ا  افااده

 ککه شکود یک  ککاری ککردآیا مکی ،داشت با شرایطش واقعيت هم طبعًا ،حمله کردند به او

این بکا بایکد ؟ کندصدقه رفع با میدر بيداری گيری بشود؟ بله، مگر نه این است که الو

تقکرب  ،چنين باشد ،فان کار باشد ،. اگر صدقه باشد صدقال لو البه این آدم ماواه بشود 

الی اهلل باشد، ایکن تقربکات الکی اهلل انسکان را چکه بکه صکورت ماصکل و چکه بکه صکورت 

هکم  ایکن خکواب، یعنکی ااکل معلکس. کندرفع میبا را ، اینها هماب است و هيرمن صل که 

. اما اگر خکود داگر در همين وعع ماندی ،اال معلس دیگر. یعنی بنا است چنين باشد یعنی

این وعع از بکين خواهکد رفکت. مککرر مکن  د،و اتجاه الی اهلل داشاي درا بيشار درست کردی

چاقو تا  .نشد و اما نکشاند ،ين راه قرآناین خواب را دیدم که بناست من را بکشند در هم

ان حملکه برادران ماواه هساند در آن اریک ؟نيم ماری سر من آمد ولی ن ورد. چطور شد

اذیاکی ککه ایکذاء بکه سکاحت  ،بناست انسکان را اذیکت کننکد که رعا. کسانیبه مسجد امام

 بعد هم مطلب باالتر رفت.  ،الویش گرفاه شد ،مقدس وحی و قرآن باشد

نَا لِمَا تُحِبُّکهُ وَ عَظِيمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُرْإِیمَانِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْللَّهُمَّ اْشا»

 «.عَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْعَاهُ وَ اَنِّبْتَرْ

   «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»


