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 مقدمه 
  و با  گيرند بهرهدر زندگي خود از تاثير و نقش آنها  تا بتوانندعالم وجود آگاهي يابند  بودند از رازهاي   است كه هميشه انسان ها در صدد واقعيت اين 

سوره ي  ( "» ... ملكوت السماوات و االرض   اولم ينظروا في  « :تشويق كرده و فرموده ر قرآن نيز انسان ها را به اين ام  .مأنوس باشند   عالم  ملكوت
د واقعي عالم وجوعالوه بر اين ، قرآن با تشويق مومنان به تدبر در آيات كتاب خداوند عميق ترين و دقيق ترين اسرار و سنن   و )185اعراف ، آيه ي 

 وند در مقابل هر غذاي حاللي خدا از آنجايي كهي  ول . صورتي صحيح سيراب كند  آموزي انسان را به  راز دهد تا عطشرا در اختيار انسان ها قرار مي
  همين وعهم موض غيب   بهمورد توجه در. ضاي نفس اماره  كسي طالب حق است و چه كسي طالب ار  معلوم شود چه  داده تا حرامي نيز قرار غذاي
رويكردي وهمي و بي ثمر مي باشد ، كه نمونه  غيبي    نحوه ي رويكردشان به راز و امورانسان هاي گرفتار نفس اماره بدون آنكه بدانند ؛است ،و گونه

 و داليل   و روايات  به كمك قرآن  عي كرده س  در اين كتاب  نويسنده ي محترم . مالحظه كرد  در جادوگران مي توان  را   انحرافي  رويكرد هاي اين
 موضوع امور غيبي  با معارف بلندي در  بلكه خواننده   حقيقت روشن شود ، با  خرافه  تنها مرز  تا نه  نمايد رويكرد را روشن  تفاوت اين دو  ي ،حكم

  . نزديك كند» عليهم السالم« تر به سيره ي اولياء دين و ان شاء اهللا بتواند با پيگيري اين امور جهت زندگي خود را هر چه بيش آشنا گردد

 انجام شده به  مباحث تدوين  صدد  در  از معرفت حقيقي خواهند شداين بحث متوجه افقي  دل   به اين كه عزيزان در  اميد گروه فرهنگي الميزان با
  . ارف حقيقيه ي الهي برداشته باشيماميد است قدمي در راستاي هر چه نزديك شدن به مع. صورت كتاب موجود برآمد 

 
 جلسه ي اول 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
شود و  مطرح است ، خدمتتان عرض  ذهن شركت كنندگان  سواالتي كه در پذيرفتيد اجازه دهيد ينكه دعوت ما راا    ضمن تشكر از  سالم ، پس از 

  . سپس جنابعالي جواب بفرماييد
  : سواالت عبارتند از 

   نقش سحر در زندگي انسان ها چه اندازه است ؟ آيا مي توان از طريق سحر سرنوشت انسان ها را تغيير داد ؟ـ 1
  ـ آيا چشم زخم حقيقت دارد ، و افرادي هستند كه توان چشم زدن داشته باشند ؟ 2
  ـ جايگاه احضار روح در معارف اسالمي كجاست ؟ 3
 ؟ـ كيفيت و حكم هيپنوتيزم چگونه است  4

 زمينه هاي پذيرش شيطان يا ملك 

 
آنها را بشماريم  دانيد و قرآن هم به ما خبر داده است باالخره مجموعه اي از قواي غيبي در عالم موجود است كه اگر بخواهيم انواع همان طور كه مي 

است كه تمام عالم  غائبي خداوند  مين است ،  يعني حضرت رب العال  اصل همه غيب ها حضرت غيب الغيوب  باشيم ،  متوجه به اين صورت است كه
. تدبير عالم ، به اولياء الهي نيز كمك مي كنند رآدم تاثير مي گذارند و عالوه بوز ازحقايق غيبي اند كه برعالم مالئكه ني. سيطره ي اوست تحت تاثيرو

جنياني را كه نقش منفي دارند . ه ازجهت مثبت و چه از جهت منفي از جمله قواي غيبي عالم كه مي توانند تاثيرگذار باشند ، جنيان هستند ، حاال چ
و باز از جمله موجودات غيبي كه مي توانند تاثيرگذار باشند ، نفس انسان ها است ، بعضي از انسان ها مي توانند بر روح و روان . شياطين مي نامند 

  . ساير انسان ها تاثير بگذارند
همان طور كه مي توان از خدا استفاده كرد و قلب را .  استفاده كرد ، همچنان كه مي شود از انوار آنها محروم شد مي توان از وجودات غيبي ، درست

  انوار الهي محروم  اگر خود را ازحال .  انوار حضرت رب العالمين محروم شد، از  شود با پشت كردن به دين الهي   مي ماده پذيرش انوار الهي نمود ،آ
عكس آن هم هست » ديو چون بيرون رود فرشته درآيد « :ان طور كه اين يك قاعده است كه زيرا هم. گيرد  منفي جاي آن را مي غيبيكرديم ، قواي

  . ديو همان شيطان است» فرشته چو بيرون رود ديو در آيد « : كه 
نمونه   به عنوان. مان را انجام ميدهيم اي خياليه كارهاي ما بدون يك نيروي خيالي حركت كند ، ما هميشه بر اساس قورهيچ وقت نمي شود قلب و فك

 حال آن صور .  بياييم اينجا  يم تا و به اين جلسه بياييم ، يك تصور خيالي از اينجا داريم كه بر اساس آن بدن را حركت ده بلند شويم قبل از اينكه 
ل ما به وجود آمده ، يا بر اساس وسوسه هاي شيطان ايجاد شده است ، خيال خيالي كه عامل حركت ما است يا بر اساس تجلي نور الهي بر قوه ي خيا

 فعاليت خود را شروع مي كند و با   وهميه  قوه ي شيطان با تحريك ضعيف شد ،  اگر زمينه ي پذيرش نور الهي. ما خالي از يكي از آن دو نمي باشد 
  . وعده هاي دروغ ما را به مسيري كه مي خواهد مي كشاند

دعوتكم  سلطان اال ان   كان لي عليكم من   و ما  فاخلفتكم  الحق و وعدتكم عد عدكم و  لما قضي االمر ان اهللا و و قال الشيطان«  : رآن مي فرمايد ق



  "» اب اليم فاستجبتم لي فال تلوموني و لومرا انفسكم ما انا بمصرخكم و ما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذ
 وعده دادم ، و خالف  و من به شما خدا به شما وعده داد ، وعده ي راست ، : و چون روز حساب بر پا شد شيطان مي گويد )22سوره ابراهيم،آيه ي (

كنيد ، من فريادرس شما كردم ، و مرا بر شما هيچ تسلطي نبود جز اينكه شما را دعوت كردم و اجابتم نموديد پس مرا مالمت نكنيد و خود را مالمت 
  . آري ستمكارن عذابي پر درد خواهند داشت. نيستم و شما هم فرياد رس من نيستيد ، من به آنچه از قبل براي خدا شريك مي دانستيد ، كافرم 

ز بين برديد ، من را چرا مالمت  خود ا  و زمينه ي پذيرش نور الهي را در وجود خودتان بد بوديد طبق آيه ي فوق شيطان در آن شرايط دارد مي گويد 
 در اين گمراهي خودتان را   من شما را گمراه نكردم ، :مي گويد   گمراه كردي ؟   چرا ما را :چون اهل جهنم در قيامت به شيطان مي گويند . مي كند 

گاهي آنقدر طرف . من بوديد ، بيشتر جلو آمدم مالمت كنيد ، من ديدم شما پذيراي وعده هاي من هستيد ، جلو آمدم ، باز بيشتر پذيراي وعده هاي 
 اشراكا فباض و فرخ في صدورهم و   و اتخذهم له الشيطان المرهم مالكا  اتخذوا «: »عليه السالم« پذيراي شيطان مي شود كه به تعبير اميرالمومنين 

طانه و نطق بالباطل علي  فعل من قد شركه الشيطان في سلدب و درج في حجورهم فنظر باعينهم و نطق بالسنتهم فركب بهم الزلل و زين لهم الخطل
 )53، ترجمه مرحوم دشتي ، ص » نهج البالغه « (» لسانه 

.  جوجه هاي خود را در دامانشان پرورش داد  خود قرار داد و در دلهاي آنها تخم گذارد ، و شيطان را معيار كار خود گرفتند ، و شيطان نيز آنها را دام 
 و كردارهاي زشت را در نظرشان   مركب گمراهي سوار شد پس با ياري آنها بر.   زبان هاي آنان سخن مي گفت  با  و  آنان مي نگريست ،با چشم هاي 

  . زيبا جلوه داد ، مانند رفتار كسي كه نشان مي داد در حكومت شيطان شريك است و با زبان شيطان ، سخن باطل مي گويد
  . كسي روح و عقل و قلبش ، همه و همه در دست شيطان قرار مي گيردحضرت مي فرمايند ممكن است 

 
  بدن مظهر قدرت روح

 
 توجه داشت   مبناهايي كه بايد بدان براي جواب به سواالت عزيزان الزم است آياتي را به عنوان مبنا مطرح كنيم تا راحت به جواب برسيم ، از جمله

حتي وقتي به جهت ترس ، قلبتان شروع مي كند . شما تاثير مي گذارد   »تنِ«  بر   شما نفسي داريد كه  توجه تاثير نفس يا منِ انسان است بر تن او
اين قدر نفس آدم روي تن او تاثير .  عادي مي كند  تپش هاي غير به  گوشتي شما شروع   و تحت تاثير آن است كه قلب  شما مي ترسد » منِ« بزند 

تازه معلوم مي شود چه قدرتي داشته ايم ، مثالً » نفس « ت من او مي شود ، تا آنجا كه گاهي با تحريك بدن توسط تن مظهر بسياري از حاال دارد كه
ده سال آنجا زندگي مي كردي و هيچ وقت تصور پريدن از روي آن را هم . هيچ وقت فكر نمي كرديد بتوانيد از روي جوي آب جلوي خانه تان بپريد 

رگ دنبالت كرد ديگر معطل نمي شوي كه از روي پل بروي آن طرف ، با تمام نيرو از روي جوي آب مي پري آن طرف ، حتي نداشتي ، اما وقتي يك گ
  . شما در بدن شما ايجاد كرد» منِ« دو متر هم آن طرف تر مي پري ، بعد هم از خود مي پرسي اين قدرت را از كجا آوردم ؟ اين قدرت را 

  .داد  بدن   چنين قدرتي را بهترسيد و براي دفع خطر» من»

 بدنش چنين   او تحريك من يا نفس  چون با   پرت مي كند آن طرف ،  صرع دارد با يك حركت چند نفر را كه دست او را گرفته اند گاهي كسي كه
تعادل   فوق العاده تحريك شده و از   روح او ولي چون و ماهيچه هايش چنين قدرتي ندارند ،   هيچ وقت بدن  قدرتي پيدا مي كند كه به طور عادي
آدم » من« به خاطر اينكه » ديوانه ها زور دارند « : در همين رابطه مي گويند . عقلش آن تحريك را كنترل كند  خارج گشته است ديگر نمي تواند با

 نبود ديگر قدرت نفس انسان در كنترل عقل نخواهد ولي عقل تاثير آن را بر بدن كنترل مي كند ، حال اگر عقل در ميدان. ها قدرت فوق العاده دارد 
  . بود

آن مرتاض با دستش نمي تواند قطار را نگه دارد ، .حركت را نگه دارد   قطار در حال  دور انسان ها آنقدر قدرت دارد كه مي تواند از فاصله ي» من »
خود را   بتواند نفس  البته مدت ها طول مي كشد تا. جمع كردن قواي نفس  ني تمركز يع اما با تمركز قواي نفس روي قطار مي تواند اين كار را بكند ،

  .حال با توجه به چنين قدرتي كه در نفس هر كس هست ، انسان مي تواند از آن قدرت به صورت مثبت و يا منفي استفاده كند. عادت به تمركز بدهد
  . شونددرهمان رابطه اهل فتنه و فساد ميشوند ، و غير مومنين  ميمانيد ، اهل كرامتنكز ميكنند و قدرت آن را ظاهر ميمومني كه نفس خود را متمر

 
 كتك خوردن از خياالت

 
گاهي اين قدر. ت تاثير من روي تن است مبنا يا موضوع دومي كه بايد مورد توجه قرار گيرد كه به يك اعتبار ادامه همان نكته اول است ، موضوع شد

 اين در  . كه هر چه تصور مي كند بر روي بدنش محقق شود  ير مي گذارد كه با ساختن خياالت و رشد آنها موجب مي شودمن انسان روي تن آدم تاث
  . باشد حالي است كه انسان در تعادل نباشد و عقل او روي خياالتش كنترل نداشته

در اين .  يك مرتبه فكر كند كه نكند يك دزد از ديوار باال بيايد مثالً اگر طرف در خانه تنها نشسته است ،. نقش خيال بر روي تن بسيار عجيب است 
 نمي گذارد آن خيال  همين توكل انسان به خدا حال اگر عقل و ايمان او به كمك آيند كه مگر خدا تو را تنها مي گذارد ، خدا خودش كمك مي كند ؛ 



 رشد كرد و باز قدرت گرفت و رشد كرد ، يك مرتبه طرف آن دزد را باالي ديوار اما اگر عقل و ايمان در صحنه ي نبود و آن خيال همچنان. رشد كند 
كتك محكم به من مي زند ، مي يابد كه آن دزد آمد و شروع كرد او را زدن ، و اگر خيال كرد طوري  اگر باز خيال كرد كه حاال مي آيد و يك. مي يابد 
 سياه شده و   بدن او  واقعاً  بعد كه آن خياالت رفت و آشنايان آمدند مي بينند كه .بدنش سياه شد    مي يابد كه شد ،  بدنش سياه  كه تمام او را زد 

در حالي كه او از خياالت خودش كتك خورده ، آن خياالت آنقدر قوي بود  . را سياه كرده است  مي پذيرند كه دزدي آمده و او را كتك زده و بدن او 
جنيان آمدند و محكم با دست روي صورتم زدند ، و فردا صبح جاي پنج : نده خودم موردي را مي شناختم كه مي گفت ب. كه روي بدن او تاثير گذارد 

 التشان را رشد نمي دهند ، چون باعموم مردم اين قدرها خيا . كتك خوردن از خياالت نفس خود است   اين همان  .كبود بود  انگشت روي صورتش 
خياالتشان  يك تنهايي قرار گرفتند كه كامالًگيرند و اگر در اي معمولي از خياالتشان تاثيرميكنند ، ولي انسان هيكنترل متوكل و ايمان و عقل آن را 

  . امكان رشد كردن پيدا كرد تاثير شديدي از آن مي گيرند
 اين حرف از جهتي درست است و از. و را اذيت ميكنند جنيان مي آيند ا  نگذاريد ،  تنها كرده اند   زايمان   زن هايي را كه تازه قديمي ها مي گفتند

و لذا صورتي را در  كنترل كند ،  جهتي غلط ، چون از جهتي واقعاً اين خانم در آن حالت ضعف بدني پيش آمده و تنهايي ، خياالتش را نمي توانست 
آدمي . چيزي در بيرون نبود ، او در خياالت خود آن را مي ساخت بيرون براي خود مي ساخت و از آن تاثير مي پذيرفت ، و از جهت ديگر چون واقعاً 

نمونه ي ساده اين حالت را وقتي درروز به شدت . و خيالش تحرك بيشتري پيدا مي كند، از اين رد دنيروي كنترل خيالش تحليل مي روكه ضعيف شو
بخوابيد ، خياالتتان نمي گذارد ، چون بدن ضعيف است تاثير خياالت هر چه مي خواهيد . خسته شده ايد و سب مي خواهيد بخوابيد تجربه كرده ايد 

اما اگر بدنتان در شرايط عادي باشد ، خياالت كه مي آيند . خياالتتان در شرايط خستگي بدن قوي تر از شرايط عادي تاثير مي گذارند . بيشتر است 
وقتي : چون اوالً .  گفتند در حمام ها اگر صبح زود مي رفتيم جنيان را مي ديديم از قديمي ها شنيده ايد كه مي. قدرت كمتري در تاثيرگذاري دارند 

در آن فضا به جهت بخار زياد ، اكسيژن به اندازه ي كافي موجود نبود و : ثانياً . تنها در حمام بودند جنيان را مي ديدند زيرا تنهايي ؛ خيال پرور است 
هر چه را انتظار دارد مي سازد ، آنقدر هم شديد مي سازد  وهميه قوي شد انسان   وقتي قوه   قوي مي شد ، وهميه لذا به بدن فشار مي آورد و قوه ي

و اين هم   شروع كرد به زدن من ،  طرف مي گويد خودم ديدم در جنگل كه بودم از البالي درخت ها يك مرتبه كسي آمد و. كه از آن تاثير مي گيرد 
 بعد هم  شما مي مانيد كه آخر اينجا جايي نيست كه كسي پنهان شده باشد و دازه جاي مشت صورت او ورم كرده است ، جاي مشت او ، و واقعاً به ان

غافل از اينكه او در آن تنهايي با رشد خياالت ، از خودش كتك خورده ، منِ او آنقدر قدرت دارد كه به اين شكل بر . بيايد اين بنده خدا را كتك بزند 
مطرح است » بختك «  به  در رابطه با عقيده عين اين حالت (  " يا جني مي گذاريم  در حالي كه ما اين تاثيرات را به پاي انسان.  بگذارد بدن او تاثير

 تصور مي كند موجودي بر  بيشتر تحت تاثير خياالتش مي باشد ، كه شخص با پيش فرض هايي كه دارد در شرايط جسمي ، روحي خاصي كه ذهن او 
مي خواهيم   را رد كنم ، فعالً  وجود جن  البته نمي خواهم)اقعيت خارجي داشته باشد  بدون آنكه بختك و  او افتاده است و به او فشار مي آورد ،روي

به خيال خود  آنقدر  موقعي كه طرف از خياالت خود تاثير مي گيرد.  و ملك و سحر  جايگاه جن  برسيم به   تا آرام آرام نقش قواي نفس روشن شود ،
حتماً شنيده ايد طرف خواب رفيقش را ديد كه صحراي محشر است رفيقي . اجازه ي رشد داده است كه آن خيال مي تواند روي بدنش او تاثير گذارد 

گفت اينجا كه پول   ،  و گر نه نمي گذارم از پل صراط به سوي بهشت رد شوي  يك ريال از او طلبكار هستم بده جلو او را گرفت كه كه در جهنم بود ، 
ندارم ، گفت پس بگذار براي اينكه يك كمي خنك شوم انگشتم را روي بدنت بگذارم ، از سوز تماس انگشت او روي بدنش فرياد كشيد و بيدار شد ، 

 قرار گرفت  ر آن عالمآري خيال طرف ، به عالم قيامت سير كرد و تحت تاثي. ديد راستي راستي آن جاي بدنش زخم شده است و به شدت مي سوزد 
و از آن عالم متاثر شد ولي   به قيامت رفت  روحش  ،  بدنش در رختخواب خوابيده بود  بدن او كه به قيامت نرفت ،  .و آن تاثير را به بدن منتقل كرد 

  . بدنش زخم شد
 را اين چنين قرار دادند كه بايد آهن  در جلو زنداني مجازات او و  در محكمه  روان انسان بر بدنش تاثير مي گذارد   اينكه ثابت كنند  فرانسه براي در

گذاشتند  حرارت زا آوردند و ميله اي را هم در كوره   زنداني كوره اي  جلوي فرد  براي اجراي حكم در زندان و   بگذارند ،  روي دستش گداخته اي را
 بنده ي خدا در ذهن  و پس از آن چشمش را بستند ـ اه مي كرد به تخت بستند ، تا خوب داغ و قرمز شد ، دست هاي فرد زنداني را همان طور كه نگ

 نزديك دستش آوردند ، ولي يك ميله ي آهن سرد را   بعد ميله آهن قرمز را  را روي دستش بگذارند ـ خود تصور مي كرد كه مي خواهند آهن قرمز
  . از اين طريق تاثير روان بر بدن را نشان دادند. تش تاول زد دستش گذاشتند ، يك دفعه فرياد زد ، سوختم و بعد هم دس روي

 
  تأثير روان بر جسم

 
» علل تزلزل تمدن غرب « به قسمت سوال و جواب هاي كتاب (  "ابن سينا بحث بسيار خوبي دارد كه ما در جاي ديگر به طور مفصل عرض كرده ايم 

 با عرض يك موزائيك وطول مثالً ده متر را بر سطح زمين   مي گويد تخته اي)يسنده رجوع شود همين نو  از »شيعه و تمدن زايي « وي را به نوشتار 
 ولي اگر همين  .جدا شود بسيار بسيار كم است  روي آن حركت كن، امكان اينكه پايش از روي تخته  بر قرار دهيد و به يك نفر انسان عادي بگوييد



د، به طوري كه زير آن تخته خالي باشد و آن شخص بخواهد روي آن حركت كند، امكان سقوط آن بسيار تخته را بر روي ارتفاع چهار متري قرار دهي
 و لذا   مي شود كه طرف گمان مي كند سقوط واقع شد  گاهي آنقدر آن تصور شديد زيرا درحالت دوم تصور افتادن در او قوي تر است. بيشتر است

يعني اول در ذهن خود افتادن را تصور كرد ، و سپس به ماهيچه هايش . هد و در نتيجه سقوط مي كندبدن خود را مطابق آن سقوط تغير حالت مي د
  واقع عكس آن  در صورتي كه در حالت عادي . در نتيجه به جهت حركت ماهيچه ها سقوط كرد  دستور داد و   كردن را  مطابق سقوط عكس العملي 

حتماً . ابن سينا با اين حرفش ، نكته ي مهمي را متذكر مي شود .  ندارند و سپس طرف سقوط مي كند  مي شود ، يعني اول ماهيچه ها توان مقاومت
   به بدنش تحميل   بعد آن را  بيمار شود را اول روح پذيرفته است كه  بسياري از بيماري ها  مي فهمد كه شنيده ايد كه او يك پزشك بزرگ است ، او

  يد چرا بيمار نمي شوي؟مي كند ، در واقع به بدنش مي گو

بشناسد  ا ميگويند اگركسي قاعده خيال رافارابي و محي الدين و امثال آنه.ي وخيالي مي توانيد مشاهده كنيدعين قاعده فوق را در بقيه مسائل روح
فوق العاده اي كه دارد ، چگونه بر بسياري از اسرار تفكر برايش حل و روشن مي شود و مي بيند نقش خيال تا كجاها گسترش دارد و روح ما با قدرت 

  . جسم ما تاثير مي گذارد

بدن خود بلكه در خارج از بدن خود نيز  با توجه به قدرت فوق العاده ي روح ، اگر اين روح ، الهي شود با چنين توان و استعدادي مي تواند نه تنها در 
 روي جسم هم كه اثر گذارد تاثيرش موجب متعادل شدن  كه از خدا نور بگيردخدا به هيچ وجه دشمن ما نيست ، دوست ماست ، روحي . موثر باشد 

   اگر روح از خداي حكيم بصير عليم محبوب تاثير نگيرد ، از خياالت  .جسم مي شود ، مضافاً اينكه آن روح ، روحي مي شود داراي حكمت و بصيرت 
  . دل در آن سر بر مي آورد و همان ميل ها را به بدن خود نيز سرايت مي دهدو وهميات شيطاني تاثير مي گيرد و در نتيجه ميل هاي غير متعا

مي شود ، اما اگر انسان دريچه ي روح خود را به سوي وسوسه باز كرد ، شيطان داخل مي شود ، » عباد مكرم « روح اگر از ملك تاثير بگيرد مثل آنها 
و نور مالئكه را به كلي در خود خاموش نكرده باشيد جنگ بين   كم دعوتش كنيد ،   اگروقتي شيطان آمد ، بستگي دارد كه شما چطور دعوتش كنيد

 مي كند كه خدا انسان را تنها   الهام  قلب ملك به  مثالً   با اين  غلبه است و گاهي گاهي غلبه با آن  شروع مي شود ،   جان شما  در  شيطان ملك و
   بدبخت   دير بجنبي  اگر  آقا  كه نه  وسوسه مي كند چيزي نمي گذرد شيطان مي آيد و .  نده  راه  به خود   اضطراب توكل كن و نمي گذارد ، به خدا 

وسوسه هايش فكر ما را به دست  شيطان با   باز   دادمان مي رسد و  الهاماتش به  ملك با  باز . بايد اين كار را بكني   كه شده  رشوه هم مي شوي ، با
به بعد تكليف آدم ها معلوم  عموماً از چهل سال  .  يا شيطاني   هست تا اينكه يا قلب ملكي مي شود ور جنگ بين ملك و شيطانمي گيرد و همين ط

حاال كه تمام قلب انسان شيطاني شد ، ديگر  . را شيطاني كند   قلب   جلو مي آيد تا تمام انسان بيشتر ميدان را به شيطان داده ، اينقدر او. مي شود 
از اين رو جادوگري حرام است چون جادوگران حرفه اي از . دش را كامالً در اختيار شيطان مي گذارد ، كه كار جادوگران حرفه اي از اين قرار است خو

پستي  ر همين رابطه مجبور مي شود به هركه شيطان به كمكش بيايد و دم است چون جادوگر كارهايي ميكنداز اين رو جادوگري حرا. اين قرار است 
 بعد هم  چندين سال رفته بود آمريكا از جادوگران آمريكايي درس گرفته بود  كشيده بود   هم زحمت عجيب يكي ا زهمين ها كه . و رذالتي تن دهد 

ر نگاهش رفته بود شيراز به قول خودش چهار سال هم در شيراز آموزش ديده بود ، آنقدر ظاهرش خراب بود كه نگاهش هم كه ميكردي شيطنت را د
داده بود بايد مدتي خون بخوري و در مدفوع خود بنشيني ـ تا روحش  اش كه يك خانم بوده به او دستوراستاد شيرازي. مي ديدي و اذيت مي شدي 

 نسبت به روي هم رفته جنيان: در تفسير سوره ي جن مي فرمايند » رحمه اهللا عليه« مطهري  پست شود و بتواند با شيطان ها مرتبط گردد ـ شهيد
شيطان ها كه از جنيان پست هستند چه اندازه پايين مي باشند و براي ارتباط حال شما حساب كنيد.ن تري هستندانسان ها در درجه ي وجودي پايي
  . با آنها چقدر بايد روح را پست كرد

 
 درجه ي وجودي جنيان

 
اما چه خوب و چه بد ، از نظر درجه ي وجودي ، نسبت به انسان در درجه ي . جني ها به عنوان موجودات مختار ، هم صنف خوب دارند و هم صنف بد 

به همين جهت در سوره ي جن مشخص است كه رسول خدا .ط برقرار كند بايد پايين بيايد وجودي پايين تري هستند و اگر كسي بخواهد با آنها ارتبا
: خبر ميدهد و مي فرمايد » صلي اهللا عليه و آله و سلم«  نكردند بلكه خداوند به پيامبر مستقيماً با جنيان ارتباط برقرار» صلي اهللا عليه و آله و سلم« 
 )2 و 1سوره ي جن ، آيات  (يهدي الي الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا* قل اوجي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا « 

و گفتند راستي ما قرآني شگفت آور شنيديم كه به راه راست هدايت   گوش فرا داشتند  ني چند از جنيانبگو به من وحي شده است كه ت! اي پيامبر 
  . مي كند پس به آن ايمان آورديم و هرگز كسي را شريك پروردگارمان قرار نخواهيم داد

و اذ قلنا  :  و شخصيت او مي فرمايد  جنس شيطان در مورد قرآن  . ارتباط برقرار ميكنند  با اين وصف ، جادوگران با بدترين جنيان و شروريان آنها
» بئس للظالمين بدال  من دوني و هم لكم عدو ،  و ذريته اولياء  للمالئكه اسجدوا آلدم فسجدوا اال ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه ، افتتخذونه 

دم را سجده كنيد پس همه جز ابليس سجده كردند ، او از گروه جن بود ، پس گفتيم آ  و ياد كن هنگامي را كه به فرشتگان)50/ سوره ي كهف ، آيه (



آيا با اين حال او و نسلش را به جاي من دوستان خود مي گيريد و حال آنكه آنها دشمن شمايند و چه بد جانشيناني . از فرمان پروردگارش سرپيچيد 
  . براي ستمگرانند

  . تر بندگي پروردگارش سر باز زده اساز ام: ثانياً .انايي هاي خاصي كه جنيان دارند با تو جنس جنيان است ،زشيطان ا: اوالً : آيه ي فوق مي فرمايد 
جادوگران : جادوگر داريم   نوع   البته دو . كمكشان مي كند  در راستاي هدف فاسدي كه آنها دارند چون شيطان جادوگران را مال خودش مي داند ، 

وگر نيستند و بيشتر با حدسيات كار مي كنند و خياالتي را به افرادي كه به آنها رجوع مي كنند القاء مي نمايند و آنها هم از سر قالبي كه به واقع جاد
و « : دوم مي فرمايد  جادوگران نوع  ولي بعضي از جادوگران به كمك شياطين كارهايي از دستشان بر مي آيد ، قرآن در رابطه با . سادگي مي پذيرند 

هاروت و   ما انزل علي الملكين ببابل يعلمون الناس السحر ، و كفروا ،   لكن الشياطين  تبعوا ما تتلوا الشياطين علي ملك سليمان و ما كفر سليمان وا
 به من احد اال باذن اهللا بضارين ماروت و ما يعلمان من احد حتي يقوال انما نحن فتنه فال تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه و ما هم

سوره ي بقره ، آيه ( »  ما له في االخره من خالق و لبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون  و يتعلمون ما يضرهم و ال ينفعهم و لقد علموا لمن اشتراه
 ليكن آن شيطان ها به  الي كه سليمان كفر نورزيد پيروي كردند ، در ح  رابطه با سلطنت سليمان گفتند ،  و يهوديان آنچه را كه شيطان در)102/ ي 

پيروي كردند با اينكه آن  فرو فرستاده شده بود  در بابل   هاروت و ماروت  كفر گراييدند كه به مردم سحر مي آموختند و نيز از آنچه بر آن دو فرشته
 ولي آنها  وسيله ي آزمايشي براي شما هستيم پس زنهار كافر نشوي ا او مي گفتند م  قبالً به دو فرشته هيچ كس را تعليم سحر نمي كردند مگر آنكه

 هر چند بدون اذن خدا نمي توانستند به وسيله ي   مرد و همسرش جدايي بيفكنند ، از آن دو فرشته چيزهايي مي آموختند كه به وسيله ي آن ميان
 و قطعاً يهوديان دريافته بودند كه  بديشان نمي رسانيد  سودي  ان داشت وو خالصه چيزي مي آموختند كه برايشان زي. سحر به احدي زيان برسانند 

  . هر كس خريدار اين متاع باشد در آخرت بهره اي ندارد ، وه كه چه بد بود آنچه به جان خريدند اگر مي دانستند
پس . شياطين به مردم سحر مي آموزند :  مي فرمايد  فوقعنايت بفرماييد كه خداوند در آيه ي   موكول مي كنيم ، ولي  بحث مفصل اين آيه را به بعد

 . موضوع نقش شياطين در آموزش سحر به جادوگران واقعي چيزي است كه قرآن نيز به آن اشاره كرده است

 جنيان و سرعت انتقال اشياء
 

 سبا هست ، حضرت فرمودند  ن خصوصيات در قوم با اي  يك خانمي خبر آورد كه»عليه السالم« وقتي هدهد براي حضرت سليمان : قران مي فرمايد 
عفريت يعني شرور ، . چه كسي مي تواند تخت او را اينجا بياورد ؟ دو كس بلند شدند يكي عفريت جن و ديگري جناب حضرت عاصف بن برخيا 

ش ايمان را در اسير كردن جنيان شرور به  و از اين طريق نق و حضرت او را اسير كرده بودند معلوم است يكي از جنيان شرور در خدمت حضرت بوده 
قال عفريت من الجن  «  : بگذارند يا ما بايد كاري كنيم كه آنها تحت قدرت ما باشند ؟ قرآن مي فرمايد  آيا شياطين بايد سر به سر ما. ما مي نمايانند 

قبل از  من مي توانم تخت آن خانم را  : عفريت جن گفت  ) 39/ ي سوره ي نمل ، آيه ( » امين   لقوي  انا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك و اني عليه
آنكه از جايتان بلند شويد و جلسه تمام شود بياورم ، پس معلوم مي شود جنينان چنين تواني دارند ، منتها توانايي هاي آنها در زمان انجام مي گيرد 

چشمت به هم  خيا عرض كرد قبل از آنكه  در حالي كه عاصف بن بر . ا مي آورم قبل از اينكه جلسه تان تمام شود آن تخت ر: و به همين جهت گفت 
توانند كه اين آيه نشان مي دهد جنيان ميعرض بنده آن است . درعالمي فوق عالم ماده صورت ميگيرديعني كار عاصف در بي زمان و.د مي آورم ربخو

 گاهي مي گويند چيزهايمان كه گم شده ، جني ها برده اند ، دروغ نيست ، البته بعضي ها حتماً شنيده ايد كه. با سرعت زياد چيزي را جا به جا كنند 
  . مي رود چيزهايشان را كجا گذاشته اند ، بي خودي گردن جني ها مي گذارند اما باالخره جني ها مي توانند اين كار را بكنند خودشان يادشان

آشنا كنم ، او را به ) عج( امام زمان  اي غيرعادي انجام مي داد و به او گفته بود مي خواهم شما را بااخيراً خواهري فريب خانمي را خورده بود كه كاره
اين خانم مي گفت در مسيري كه از اصفهان به طرف . جمكران مي برد و مي گفت به من دستور داده اند بايد با پاي برهنه دور مسجد جمكران بدويم 

اين و نمي پذيرفت ابتدا .رتباط داردبنده عرض كردم اين با جني ها ا.  كه پهلوي من نشسته بود لباسش عوض شد قم مي رفتيم يك مرتبه همان طور
 تازه مي آوردند   يك دفعه چادرش عوض مي شود ، يا براي ما ميوه اتاق ايستاده كارها را حمل بر كرامت مي كرد ، مي گفت مثالً همان طور كه داخل 

بنده بر اساس همان كاري كه . كفش ها زير مبل خانه مادرتان است : كفش هايمان گم شد ، بعد از چند روزگفت : مي گفت . ت كه مثلش در بازار نيس
عفريت جن انجام داده عرض كردم اين با جنيان ارتباط دارد و هيچ كرامتي هم در كار نيست ، به او بي محلي كنيد و گر نه پاي جنيان را خودتان در 

  . باز مي كنيدزندگي تان 
آنها خبرهايي نيمه كاره و به درد نخور را براي آنها بياورند ورندتا با جنينان مرتبط شوند تاپدر خود را در مي آدوگران واقعي با رياضت هاي سخت ،جا

چرا اكثر  ،دنمي كردنراي خودشان  چرا اول ب.ادوگران كاري مي توانستند بكننداين جشما از خود نمي پرسيد اگر. كنند و شما را به خودشان مشغول 
 آنها فقير و بدبخت اند ؟

  ؛ آنها هرگز نمي توانند ضرر بزنند» و ما هم بضارين به من احد « :  سوره ي بقره كه عرض شد در مورد جادوگران مي فرمايد 102با دقت در آيه ي 



حال سنت تنبيه آدم نادان صورت هاي مختلف دارد ، .اي نادان تنبيه شوندهزيرا اين سنت خداست كه آدم . مگر اينكه خدا بخواهد » اال باذن اهللا  « 
يكي از صورت هاي تنبيه خدا اين است كه با مسئول اداره اش درگير مي شود و . يك صورتش اينكه ماشين به او مي زند ، يا دزد اموال او را مي برد 

پس يكي از راه هايي كه خدا آدم ها را تنبيه مي كند از طريق جادوگر . ربه مي خورد او حقوقش را كم مي كند ، يكي هم اينكه از طريق جادوگران ض
مگر دزد همه كاره است ، چرا دزد به دلش مي افتد اين ماشين را ببرد ، . است ، نه اينكه جادوگر همه كاره است و هر كاري خواست مي تواند بكند 

اب است و همه در مسيري كه خداوند اذن بدهد انجام مي شود ، و اذن خدا هم بي حكمت نيست چرا ماشين ديگري را نمي برد ؟ اينها همه روي حس
د خدا چه طوري از موقعيتي كه براي خو  موردي كه در فكر بودم اين بنده   بنده در .رسيد ترمزش بريد  شما مي بينيد اين ماشين جلوي فالني كه . 

چون فهميدم خداوند در عين تنبيهي كه به او كرده شرايط نجات او را از آن موقعيت ادف كرده است ،صخبردار شدم تايجاد كرده نجات پيدا ميكند ،
حاال آن راننده چه . آن تصادف ؛ ظاهرش تصادف بود ولي باطنش تنبيه خداوند بود و به اذن او هم انجام شد .اهم نموده است خيلي خوشحال شدم فر

و ما تسقط « زيرا باالخره دنياآنچنان است كه .  و از آن طريق تنبيه شود ، آن هم حكمت خاص خود را دارد كاره است كه بايد سبب اين تصادف شود
  .  يك برگ فرو نمي افتد مگر آنكه خدا از آن آگاه است) 59/ سوره ي انعام ، آيه ي (» من ورقه اال يعلهما 

باليي  اينها آزاد نيستند كه بتوانند هر البته .د از طريق جادوگران و جنيان استرار داراه هايي كه خداوند براي بعضي ها به عنوان تنبيه قپس يكي از
پس نبايد خودمان را در مقابل قدرت جادوگران دسته .ت است قدرت ما به جنينان نمي رسد، اما قدرت خدا به آنها مي رسد، درسسر هر كس بياورند

ودش  مگر دست خ  براي من جادو مي كند ، يكي بگويد نكند فالني دارد.  دست آنها قرار مي دهد بسته بدانيم و فكر كنيم خداوند سرنوشت ما را در
خداوند از آن طريق ما را تنبيه مي كند ، راه نجات اهم كرده باشيم ،طبق مصلحت الهي،زمينه را ما با بي ايماني خود فراگرخدا مصلحت بداند و! است 

هيچ جادوگري نمي تواند   مرا تنبيه كند ،  اگر بنا نيست خدا. بودن به آنچه خداوند براي ما مقدر كرده است هم برگشت به بندگي خدا است و راضي 
شما فكر مي كنيد :  به جادوگران بايد گفت   او ضد جادو نيست ، نه ،. كاري بكند ، خودتان شنيده ايد كه جادوگران مي گويند فالني ضد جادو است 

  . د ، جادو بود كه اثر كرد ما خودمان با آرزوهاي دنيايي زمينه ي تاثير جادوي شما را فراهم كرديمآنجايي كه جادو مي كني
سوره ي ( » ... انه يراكم هو و قبيله من حيث ال ترونهم ... «  نمي بينيد ؛  شيطان و قبيله ي او شما را مي بينند و شما آنها را: آري خداوند مي فرمايد 

وسعت ديد آنها محدود است و به عمق  نه تنهادرجاي ديگر ما را متوجه مي كنند،  مي فرمايد آنها شما را مي بينند ولي با اينكه )27/ اعراف ، آيه ي 
لهم  قضينا عليه الموت ما د فلما «  : قرآن مي فرمايد  .وارد شوند  عقل ها و قلب ها دسترسي ندارند ، حتي به حريم مادي اولياء الهي نيز نمي توانند 

پس )  14/ سوره ي سبا ، آيه ي (» ما لبثوا في العذاب المهين   يعلمون الغيب  ان لو كانوا فلما خر تبينت الجن  علي موته اال دابه االرض تاكل منساته 
فرو افتاد ] سليمان [ پس چون چون مرگ را بر سليمان مقرر داشتيم جز موريانه كه عصاي او را به تدريج مي خورد افراد را از مرگ او آگاه نگردانيد ، 

  . براي جنينان روشن گرديد كه اگر غيب مي دانستند در آن عذاب خفت آور باقي نمي ماندند
توان با وارد شدن در قلعه ي شريعت حواالت و افكار ما غافل اند و مياز آيه ي فوق بر مي آيد كه اگر ما اجازه ي ورود به جنينان ندهيم از بسياري از ا

راحتي بينيم آنها اجازه داشته باشند بما آنها را نمي  كنيم حال كه آنها را مي بينند واين طور نيست كه فكر. س حيله هاي آنها به دور بوداز تيررالهي 
  . وارد حريم شخصي ما شوند و با ما مقابله نمايند

 اگر از غيب آگاهي داشتيم در عذاب  » ما لبثوا في العذاب المهين  يبلو كانوا يعلمون الغ« : جالب است كه جنيان طبق آيه ي فوق اقرار مي كنند كه 
آنها را در اسارت خود درآورده »عليه السالم«  كه حضرت سليمان اينها جنيان شروري بوده اند :رساند كه اوالاين مي. ننده گرفتار نمي مانديم خوار ك
  . رحلت كرده اند»عليه السالم« حضرت سليمان با همه ي زرنگي كه داشته اند نفهميدند : ثانياً . بودند 

هيچ جادوگري ، » و ما هم بضارين به من احد اال باذن اهللا « : الزم است در رابطه با نقش جادوگران ، سخن خدا را يك اصل بگيريم كه مي فرمايد 
 . ي تاثير شيطان را در خود فراهم مي كنيمپس اشكال در ما است كه زمينه . هيچ ضرري به كسي نمي تواند برساند ، مگر به اذن خدا 

 سحر و بي نتيجه بودن آن

 
طرف عوامل غيرالهي است و لذا هم فعل ساحر حرام ض مي كنم سحر يك نوع جهت گيري بدر جواب اينكه سوال فرموديد چرا سحر حرام است ، عر

و چون در سحر جهت .است   مشروب خوردن و قمار كردن بدترزحر اه سحتي از ظاهر آيات بر مي آيد ك. رود ت ،هم فعل آن كس كه نزد ساحر مياس
» و ال يفلح الساحر حيث اتي « : زيرا قرآن مي فرمايد . ساحر و شخصي كه به ساحر رجوع مي كند ، غير الهي است به هيچ نتيجه اي نخواهند رسيد 

چون آن ساحراني هم كه حرفه . گيرد و نه نتيجه مي دهد ، هر جا بيايد  ساحر هيچ وقت نه رستگار مي شود و نه نتيجه مي )69سوره ي طه ، آيه ي (
مگر آدم هاي ضعيف و . اي هستند با ضعيف ترين و پست ترين جنيان ارتباط دارند ، جنينان فهميده و عاقل هيچ وقت به جادوگران اعتنا نمي كنند 

نند كاري بكنند ؟ در دنياي خودمان آدم هاي سودجو و خودخواه مي توانند به آدم نفهم در بين انسان ها كاري مي توانند بكنند كه جنيان نفهم بتوا
شود تند به تسخير جادوگران درمي آيند،آنهايي كه ميو ترسو هسه با جن ها هم آنهايي كه ساده تررابطدر.ساده و ضعيف و بي دين زور بگويندهاي 



 تسخيرها كه به دست جادوگران انجام مي شود ناراحتند ، مثل آدم هايي كه از دست ارباب خود جن ها هم از اين. با حيله و تهديد در اختيار گرفت 
آقاي . خود ناراحت اند ولي توان و هنر مخالفت ندارند ، لذا جنيان تسخير شده اگر در فرصتي توانستند به خود جادوگران ضربه بزنند حتما مي زنند 

اختيار داشت و از اين طريق بقيه را مورد آزار و اذيت قرار قل مي كنند ازفردي كه چندجن درضيه اي را نق» سفينه الصادقين « ايوبي قائني در كتاب 
  . مي داد و در يك غافلگيري همان جن ها او را خفه كردند

يبت ها به كجا رجوع كنيم ، بايد متوجه بود كه همه ي ما در معرض امتحان هستيم و لذا در مشكالتي قرار مي گيريم تا معلوم شود در مشكالت و مص
همان طور كه رضا خان و صدام آمدند و  در اين امتحان رو سياه مي شويم ،  پس از مدتي مشكالت مي روند ، حال اگر به غير خدا رجوع كرده باشيم 

تحت تاثير قلدري آنها قرار نگرفتند » رحمه اهللا عليه« و حضرت امام خميني » رحمه اهللا عليه« رفتند و روسياه شدند و عده اي مثل مرحوم مدرس 
  . عده اي هم به همان پناه بردند و روسياه شدند ، در ساير امور هم قضيه از همين قرار است و روسفيد شدند ، ولي

ت امتحانشان كه مدبودآن جهت  غافل ازاينكه علت رفع مشكل آنها به ظاهر هم كارشان درست ميشود،برندو ب اي درمشكالت به فالگير پناه ميعده
مگر مي شود از طريق حرام كسي به نتيجه برسد ؟ مثل شاه . به سر آمد ، اما با رجوع به فالگير و جادوگر در رويارويي با آن مشكالت ، روسياه شدند 

ين كار سرنوشت خود را بدتر كرد و ولي با ا . و آنها را از جلو راه خود بردارد  اشكنجه كند كه به نتيجه نرسيد ، شاه ساواك درست كرد تا جوانان ما ر
  . روز به روز خود را به سقوط نزديك تر نمود

  . آيه اي كه عرض شد روشن مي كند كه ساحر هيچ موقع و در هيچ شرايطي نه براي خودش مي تواند كاري بكند و نه براي بقيه

 جايگاه چشم زخم
 

بابصارهم   و ان يكاد الذين كفروا ليزلقونك«: به آن اشاره دارد و مي فرمايد قرآن همارد،دپرسيده ايد آيا چشم زخم تاثير دارد ؟ بله چشم زخم تاثير 
را شنيدند   وقتي قرآن  كافر شدند محققاً آنها كه   ) 52 و 51سوره ي قلم ، آيات  (» و ما هو اال ذكر للعالمين * لما سمعوا الذكر و يقولون انه لمجنون 

قرآن چيزي   همه از شدت خشمشان بود ـ و  را به زمين بيندازند و گفتند او ديوانه است ـ در حالي كه اين حرف هانزديك شد با چشم هاي خود تو 
الميزان ، ( "» چشم زخم ، حق است « : در تفسير آيه ي فوق فرمودند » صلي اهللا عليه و آله و سلم«  رسول خدا  .جز ذكر الهي براي عالميان نيست 

 چشم زخم ؛ مرد )157جامع االخبار ، ص (»  تدخل الجمل القدر  ان العين لتدخل الرجل القبر و «  : نيز مي فرمايد )  حث رواياتذيل آيه ي فوق در ب
  . سالم را در قبر و شتر سالم را در ديگ مي كند

صلي اهللا عليه  «  روح قدرتمند رسول خدا  مگر مي شود. اثر نمي كند بحث ديگري است » صلي اهللا عليه و آله و سلم« حاال بر شخصيتي مثل پيامبر 
همديگر تاثيرپذير ند ولي شرطش آن است كه روح ها ازگذارگيرد؟آري روح ها مي توانندبرهمديگر تاثيرتحت تاثير روح هاي تنگ قرار» و آله و سلم

  . باشند
موضوعي رشد كرده اند ، همان طور كه بعضي  روي   تمركز  در در موضوع چشم زخم قضيه از اين قرار است كه بعضي از روح ها در عين تنگ نظري ،

  . از روح ها در عين وسعت ، در تمركز روي موضوعي رشد كرده اند
چون روحي . ثواب دارد ، به جهت بهره مندي از روح متعالي آن حضرت است »عليه السالم« نگاه به صورت مقدس اميرالمومنين : اينكه مي فرمايند 
يا . ت قرار دارد آن قدر با بركت و نسبت به بقيه دلسوز و مهربان مي باشد كه انسان با نظر به آن حضرت از آن روح متاثر مي شود كه پشت اين صور

» عليهم السالم«  ائمه  . و روحمان وسعت مي يابد  اينكه مي گويند به ديدن ارحام برويد تا روحتان تغذيه شود ، چون ارحام نظر لطف به ما مي كنند
يكي از . كه جاي خود دارد ، حتي علمايي كه روي خود زحمت كشيده اند مي توانند آنچنان روح انسان را تحت تاثير قرار دهند كه ميل او تغيير كند 

ج خدمت يكي از علماء رفتم و عرض كردم حا،دشوم ولي زورم به خودم نمي رسيرفقاي خوب ما مي گفت دلم مي خواست از يك سلسله افكار راحت 
آن عالم قضيه دستش بود به من دستور دادند كه ديگر آن طور فكر نكنيد و آن افكار را دور . آقا شما به من بفرمائيد اين افكار را از ذهنم دور بريزم 

رمال  وركه دنبال فالگيي آري تاثير افكار برافكار يك واقعيت است ولي اكثر آنهاي. آن ديگر آن فكرها از ذهنم رفت رفيق ما مي فرمود بعد از. بريزيد 
به فالگير  از منبر و مسجد و روحاني جدا شدن آرام آرام كار را به رجوع. اولياء و علماء رباني را ميدهندو احضار روح مي روند تاوان جدا شدن از روح 

كه ارتباط با استاد ،حتي در سير و سلوك اين قدردروح انسان طوري است كه نياز دارد با بقيه ارتباط برقرار كن. ، رمال و جادوگر و شيطان مي كشاند 
  . موثر است كتاب موثر نيست ، كتاب در مرتبه دوم است ، چون تاثير جنبه هاي روحاني استاد واقعي سرعت سير را بيشتر مي كند

 نمايند و در نتيجه انسان قدرت تمركز در   زيادمعنويات همان طور كه روح هاي پاك مي توانند از خود انوار معنوي القاء كنند و عزم ها را در توجه به 
توانند روح افراد را تحت تاثير تنگ نظري خود قرار دهند ر مسائل پست متمركز شده اند ، ميمسائل توحيدي نصيبش شود ، بعضي از روح ها چون د

حسود است ولي وقتي امكاناتي را در زندگي شما ديد شايد طرف خودش نداند كه . آسيب ببيند  و در نتيجه بدن انسان چون تحت تاثير روح است ، 
 به عينك  سختش باشد كه مثالً شما عينك خود را عوض كرده ايد ،  ميدان بدهد به طوري كه  به حسادتش نمي تواند تحمل كند ، روحي كه شديداً 



، اين روح مثل يك مرتاض شده است كه سال ها روح خود ... كه نگاه مي كند ، شرايط از بين رفتن آن پيش مي آيد ، يا مي شكند و يا گم مي شود و 
را روي موضوعي متمركز كرده ، با اين فرق كه روح خودت را در توجه به افراد متمركز كرده اند و در اثر آن تمركز و آن حسادت در برخورد با ديگران 

هم تحت تاثير قرار مي گيرد ، و يا روح آنها به سوي جهتي سير مي كند كه ـ حتي ناخودآگاه ـ بر روح افراد تاثير مي گذارند به طوري كه جسم آنها 
 . به همين جهت به ما فرموده اند امكانات خود را خيلي به نمايش نگذاريد. موجب هالكتشان مي شود 

يشان در جنگ خيبر در آن شبي كه به طوري كه ا. از دوران كودكي مكرر پيش مي آمد كه چشم هايشان درد مي گرفت »عليه السالم«اميرالمومنين 
فرمودند ؛ فردا پرچم را به كسي مي » صلي اهللا عليه و آله و سلم« فردايش خيبر را فتح كردند ، آنقدر چشم شان درد مي كرده است كه وقتي پيامبر 

صلي اهللا عليه و آله « پيامبر  . » عليه السالم«اصحاب مي گويند به همه كس فكر مي كرديم به غير از اميرالمومنين . دهم كه كرار است و فرار نيست 
چشمانم  ديگر براي هميشه: مي فرمايند »معليه السال« حضرت علي .ماليدند »عليه السالم« لمومنينآب دهان مباركشان را بر چشمان اميرا» و سلم

در خاطرات . تحت تاثير روح خود قرار دادند   ار » السالميهعل«  با اين عمل اميرالمومنين  »و آله و سلم صلي اهللا عليه « چون رسول خدا . خوب شد 
مختل شده   و تحقيقاتشان  مطالعه  و خيلي غصه مي خورند كه  چشمشان ضعيف مي شود  ايشان در دوره ي ميانسالي  آيت اهللا بروجردي داريم كه

رشان ماليده بودند يك كمي از آن گِل ها را به چشمانم ماليدم و تا كه گِل روي س»عليه السالم« است ، مي گويند در بين دسته عزاداران امام حسين 
به نور آن حضرت متصل شدند و »عليه السالم«  سر عزاداران سيد الشهداء   طريق گِل هاي  چون از.  سالگي ديگر نيازي به عينك نداشتند 80سن 

  . ي قدرت تدبير بدنشان را پيدا كرد، به نحو بهتر»عليه السالم« روحشان تحت تاثير نور حضرت سيدالشهداء 
آنقدر در تنگ نظري رشد كرده كه وقتي به شما نگاه مي كند جسم و  عرضم اين بود ؛ روحي كه بيست سال است حسادتش را مدام رشد داده است 

  . روح شما تاثير مي گذارد
بضارين  و ما هم« : ي است كه خداوند در مورد ساحران فرمود كه همان اساس موضوع بر  در مورد ميدان عمل انساني كه قدرت چشم زخم زدن دارد 

ن همان طور كه شما از ديگر عوامل ممك.احدي ضرر برسانند مگر به اذن خدا به  آنها نمي توانند )102سوره ي بقره ، آيه ي (» به من احد اال باذن اهللا 
مثل سرماخوردگي كه زمينه ي تاثير ويروس نه ي تاثيردر شما بايد فراهم باشد،ازآن عوامل است، زميچشم زخم هم است به اذن الهي ضربه بخوريد،

ريشه ي تمام اين تاثيرات ، در تاثيرپذيري روح . آن در شما بايد باشد ، و يا مثل فريب خوردن از افراد كه با تحريك خيال انسان را فريب مي دهند 
روحي كه با خداي . تر تحت تاثير قرار مي گيرد و به اسباب هاي دنيايي اميدوار مي شود كسي كه توكلش به خدا كم است بيش. در خود انسان است 

جهت روحش به همان اندازه ضعيف مي شود كنده است ولذا عزم واحد نداردوآرزوهاي دنيايي پرا مطلوب مرتبط نيست ،جهت روحش درواحد به نحو
  . اردو تحت تاثير روح فردي قرار مي گيرد كه قدرت چشم زخم د

مردمي كه به نحو مطلوب به عبادت  ركوع طوالني نداشته باشيد؟ اكثرمگر مي شود هم چشم زخم نخوري و سحر و جادو بر تو اثر نكند و هم سجده و
 فرق نمي كند ، نمي پردازند عموماً از شيطان بازي مي خورند ، حال يا جادوگران بازيشان مي دهد يا خياالتشان تحت تاثير تبليغات قرار مي گيرد ،

مگر اين خانمي كه االن موهايش را  . و سجود حل كنيم  اگر برايت جادو هم نكنند ، هزار جور ديگر جادو شده اي ، نجات از اين خطرات را بايد ركوع 
شيطان سحر كرده  اين را هم بيرون گذاشته و به خيابان آمده سحر نشده است و سرنوشتي بس خطرناك تر از آن كه برايش جادو كرده اند ، ندارد ؟ 

ريشه ي تاثير هر دو هم در بيرون آمدن از بندگي خدا و در بي توكلي و بي ايماني  . دنياي كفر  طريق تبليغات جادوگر ، از   طريق   نه از است ، منتها
از طريق . پناه بردن به خدا ممكن استطان باشيوي ديگرسحركرده است ،جدايي ازشيطان او را يك طور ، مرا يك طور ديگر ، شما را هم به نح. است 

  . بندگي پروردگار است كه مي شود با نور خدا مسئله را حل كنيد
آب به خودي خود خوب است ، اما همان آب اگر در . اينكه روح ها چنين تاثيراتي را دارند به خودي خود ميتواند خوب باشد ، مثل همه چيزهاي دنيا 

چشم زدن داشته باشند   افرادي توانايي رهمان طور اگ.ير سيل قرار ندهيم مسر،ما بايد مواظب باشيم خود را دشوديمسيل مسير درستي قرار نگيرد 
خواه به بنده يا شما بد كنند يا نكنند ، آنها نيستند كه  ، و گر نه خودشان ضرر مي كنند ،اصالح كنند ، مثل هر صفتي كه بايد اصالح كرد، بايد خود را

شيطان نه تنها به آدم هاي خوب ضرر نمي . ي من و شما نقش دارند ، ما هستيم كه بايد با اصالح خود تاثير چشم زدن آنها را به صفر برسانم در زندگ
. رشد كردند    عبادات الهي توكلشان زياد شد و وسوسه كرد و آنان با پناه بردن به خدا و رساند ، بلكه در خوبي آنها هم نقش دارد ، چون آنها را دائم

مي گويد دست خدا درد نكند  دقت بفرمائيد نمي گويد دست شيطان درد نكند ،  » با اين شيطانت   خدايا دستت درد نكند  «: يكي از عرفا مي گويد 
 . كه با ايجاد زمينه ي وسوسه ي شيطان از يك طرف و الهام مالئكه از طرف ديگر ، بنده پروري كرد

 لسحر ، حركتي به سوي باط
 

 آنهايي كه سحر آموزش مي دهند ، )102سوره ي بقره ، آيه ي ( » ما يضرهم و ال ينفهم  ويتعلمون « : قرآن در رابطه با ارزش كار ساحران مي فرمايد 
 كسي كه به ظاهر به سحر نه براي ساحر هيچ فايده اي دارد ، نه براي. چيزي را آموزش مي دهند كه ضرر به آنها مي رساند ولي نفعي براي آنها ندارد 



مسير باطل است ، تمام تالش چون سراسرش رفتن در.كه ضرر مي رساند بدون هيچ نفعيبل طريق سحر از خطرات رهايي يابد ،او كمك مي كنند تا از
را زهر  »عليه السالم« حسن كارهايش اين بود كه امام يكي از .ا پسرش يزيد وليعهد شودمعاويه بسيار تالش كرد ت. آنها در نهايت بي ثمر خواهد بود 

آلوده  »السالم عليه« پسرش را به خون امام حسين  نتيجه اش اين شد كه دست .اه واليتعهدي پسرش در بين نباشدتا مانعي در رخوراند وشهيد كرد
يت رسوايي و بي ثمري پيش  در نهاموفق مي شود وجلوه كند وانسان احساس كند داردبايد همواره متوجه باشيم كار باطل اگر ظاهرش هم زيبا . كرد 

ه چه مي شود ، نتيجيريم زرنگي اش در حد معاويه باشدفرض ميگكارها را خوب پيش بيني مي كند،نگوييد اين جادوگر خيلي زرنگ است و. مي آورد
مرتكب مي شود بحث ديگري ه ساحر انسان با رجوع بحاال موضوع گناهي كه.حربه خودي خود هيچ نفعي نداردس: فرمايد ؟ به قرآن توجه كنيدكه مي

» ... و الميسر قب فيهما اثم كبير و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما  يسالونك عن الخمر« : قرآن در رابطه با شراب و قمار مي فرمايد . است 
 ولي گناهشان از   و سودهايي براي مردم است بزرگدو گناهي   بگو در آن   مي پرسند و قمار از تو ؛ درباره ي شراب . ") 219سوره ي بقره ، آيه ي (

  . سودشان بزرگ تر است

اما راجع به سحر مي گويد يك ذره . بيشتر است   با اين همه گناه آن از نفع آن   و حرام است اما نفع هم دارد مي فرمايد درست است كه مشروب بد
حال اگر من بروم عمرم را جهت آموزش اين كار . ه اي ندارد بهتر است انسان سحر نداند از اين آيه مي فهميم حاال كه سحر هيچ فايد. هم نفع ندارد 

 هيچ نفعي ندارد و   آموزش سحر ، آموزش چيزي است كه  به اينكه قرآن مي فرمايد از طرفي با توجه. بي ثمر تمام كنم ، در قيامت بايد جواب بدهم 
كاري نمي تواند بكند ، چه رسد كه اكثر مدعيان سحر ريق جنينان سربه سرما بگذارد ،و به واقع از طشدهم باضرر دارد ، اگر جادوگر ، جادوگر واقعي 

، هيچ جني در اختيار ندارند و عموماً افكاري را به خياالت ما القاء مي كنند ، مثل همان كتكي كه طرف از جنيان مي خورد و در واقع از خياالت خود 
قدرت هيچ نفع و ضرري ندارند آنها به خودي خود:د، به اذن خدايي است كه فرمود گر اراده كنند كه سر به سر ما بگذارنبا اين همه ا. كتك مي خورد 

و ان يكادالذين « : دواي چشم زخم اين است كه آدمي اين آيه را بخواند : فرمايند مي»عليه السالم« امام حسن .است ، چشم زدن نيز در همين راستا 
  .  كه بحث آن گذشت)51سوره ي قلم ، آيه ي (»  بابصارهم لما سمعوا الذكر و يقولون انه لمجنون و ما هو اال ذكر للعالمين كفروا ليزلقونك

 چگونگي احضار روح

 
تي ح.  و پاي شيطان در ميان است   روحي احضار نمي شود  واقع در احضار روح ، در بحث احضار روح هم موضوع بايد درست بررسي شود ، چون در

مي فهميم شيطان آمده  معرفي كن اگر معرفي نكرد   ابتدا مي گوييم خودت را  همان هايي كه به گفته ي خودشان احضار روح مي كنند ، مي گويند ؛
  . است ، بساط را جمع مي كنيم ، چون كار خطرناك مي شود

 قول خودش طوري  معرفي نكرد ، باز هوس كردم ادامه دادم ، به خود را  روحي كه آمد  يكي از همين افراد مي گفت با اينكه در عمليات احضار روح ،
يك مرتبه كيفي را كه دستم بود آن قدر سنگين مي كردند كه : دست آنها افتاده بود كه به راحتي در جسم و روحش تصرف ها مي كردند ، مي گفت 

مي گفتند بايد بروي زباله داني ها را تميز . دند و موجب آبروريزي مي شدند نمي توانستم از زمين بلند كنم ، يا مي گفت وسط جمعيت قلقلكم مي كر
گفتند پاشو برو غذاها را بيانداز توي سطل زباله ، ورم هنوز دولقمه نخورده بودم ميمي خواستم غذا بخ: مي گفت .ي وشده بودم يك آدم خُل و چِل كن

   و خداوند  بود كه خودش به آنها ميدان داد ؟ ولي چون آدم خوبي جز اين  كسي شروع كرد ؟ چه. ساخته بودند  چنيني   يك آدم اين  و خالصه از او
 بود قضيه اش را براي آن آقا تعريف كند   مي خواست فقط او را تنبيه كند ، يك مرتبه رفته بود خدمت يكي از علماء سادات ، ناخودآگاه شروع كرده

داد مي زند   بودم  كه در خدمت آن آقا در حيني: مي گفت .  و او را در پناه خود مي گيرد   الزم را مي گذاردسيادتش تاثير  علم و  آن عالم هم به نور
 اين همه تا مدتها مشكل   با .آن عالم آن شب هم او را نگه داشت تا صور ذهينه او از تاثير آنها آزاد شود و به لطف الهي نجات يافت . پاشو بيا بيرون 
  .  كه ظاهرش هم ديگر ظاهر انسان هاي معمولي نبودداشت به طوري

 و چه نكند ، فرق نمي كند ، در هر حال حضور   حال چه آن روح خود را معرفي كند  بيشتري تامل بفرمائيد ، بايد در رابطه با احضار روح با هوشياري
  . مي كند و سپس وارد مي شودشيطان در ميان است ، با اين تفاوت كه ابتدا ميان حضور خود را در ما امتحان 

داشتي ،  من هستي بگو چند پسر و چند دختراگر پدر بزرگزرگتان حاضر شود وشما سوال كنيدممكن است در احضار روح اراده كنيد مثالً روح پدرب
و او مي داند پدربزرگ شما  ن است  كه حاضر شده ، در حالي كه شيطا و او هم همه را درست بگويد و شما فكر كنيد پس واقعاً روح پدربزرگتان است

:  سوره ي اعراف مي فرمايد 27قرآن در آيه ي (چند فرزند داشته ، همان طور كه همين حاال شيطان ناظر اعمال ما است و كارهاي ما را زير نظر دارد 
  )»شيطان و قبيله ي او شما را از جايي مي بينند كه شما آنها را نمي بيند« 

ا تصور كنيد واقعيات برزخ و قيامت براي شما بگويد ، و شم ر و او هم شروع كند از  سوال كنيد آنجا چه خب كه احضار كرده ايدممكن است از روحي 
 .كه شيطان به وضع شما نگاه مي كنددرحالي.اقعي باشدكه احضاردشه است يك روح وت سخن نمي گويدپس بايد آن روح ،قيامچون شيطان ازبرزخ و

مهم آن است كه شما را مشغول همين چيزها كند همان طريق را دنبال مي كند ،خودش مشغول   باورهاي مذهبي مي تواند شما را بهاگر ديد از طريق



كند كه كتابي در رد شيطان بنويسيم  مشغول كردن ما در دل ما وسوسه ميگاهي شيطان براي «؛»رحمه اهللا عليه«  دستغيب به فرمايش آيت اهللا.بكند
 )24آيت اهللا دستغيب ، ص  » استعاذه«  (

هر كس آن دنيا مشغول اعمال  عمده آن است كه متوجه باشيم هيچ روحي اذن ندارد كه با طرفندهايي مثل احضار روح ، از آن عالم به طرف ما بيايد 
  .  عمليات احضار روح نداردخودش مي باشد ، مگر آنكه خداوند به او اذن دهد تا با ما ارتباط پيدا كند و آن هم ربطي به كارهايي مثل

 در آن فرصت ها به   است كه مي توان  فرصت هايي فرموده اند حرام است و موجب از بين رفتن  ما  مي شويم به چون در احضار روح گرفتار شيطان 
  . معارف عاليه و اخالق حسنه دست پيدا كرد

شود به آن عالم سير كند و از عوالم اده سير در عالم غيب است گفته ميروحي كه آمموضوع مديوم يا واسطه با احضار روح متفاوت است در مديوم به 
شمار آورند ولي اين غير از غيب خبرهايي بياورد كه اين ربطي به احضار روح ندارد ، هر چند ناممكن است اين عمل را هم تحت عنوان احضار روح به 

عالمه حسيني تهراني در كتاب معادشناسي مي فرمايد .روح يا استكان انجام ميدهندحضار ا امروزه با روش هايي خاص مثل ميزروحي است كهاحضار
بسياري از علماء ارتباط برقرار  مي توانست با ارواحد كه در نزدشان فلسفه مي خواند ويك شاگردي داشتن» رحمه اهللا عليه« برادر عالمه طباطبايي : 

  )  182 ، ص 1، آيت اهللا حسيني تهراني ، ج » معاد شناسي (قل مي كنند كند و داستان هايي از ارتباط او با علماء ن
 

 جلسه ي دوم

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 راه تشخيص خرافه از حقيقت

عالم غيب .في نمود واز آن سوء استفاده كردهمچنان كه برخورد منسبت به عالم غيب برخورد مثبت كردبحث در جلسه گذشته اين بود كه مي توان ن
همان طور كه غيب بدن شما نفس يا روح . قيقت و ملكوت عالم ماده است ، اگر با آن درست برخورد شود مي توان تمام اسرار دنيا را از آن فهميد ، ح

ندارد شماست و تمام سازمان دهي و اسرار بدن شما در نفس شما قرار دارد ، به همين جهت ، همين كه انسان مرد ديگر تن او هيچ حركت و فعاليتي 
عالم مادي هم مثل بدن ، غيبي دارد كه بر اساس . اوديگر بدن راتدبير نمي كندچون جنبه ي ملكوتي بدن چشمش مي بيندو نه گوشش مي شنود، نه

كه چهره ي همه چيز اين عالم وجود غيبي و خزينه اي نزد خدا دارد « :  سوره ي حجر مي فرمايد 21در اين رابطه قرآن در آيه ي (آن اداره مي شود 
توانيم با جنبه ي غيبي عالم ارتباط پيدا حال ما به دو صورت مي)»محدود و معلومي از آن حقيقت غيبي نازل شده و اشياء مادي را تشكيل داده است 

ود تصوراتي از عالم غيب وهم خ يا بر اساس عالم ،با عالم برخورد كنيم،ويا از طريق عقل متوجه قواعد آن عالم شويم و بر اساس قواعد و سنن. كنيم 
 برنامه در اين عالم زندگي كنيم ، خود را موظف مي دانيم با حساب در نگاه اولي به دنيا . بسازيم و بر اساس وهم و خياالت خود با عالم برخورد كنيم 

چيزي نمي گذرد كه در نتيجه گرفتن اخته اند ،س ميل وخياالت ما نسو چون عالم را بر اسايل و خياالت خود زندگي ميكنيم ،، ولي در نگاه دوم ، با م
  . از كارهايمان ناكام مي شويم ، چون عالم با خياالت وهميات ما هماهنگي نمي كند

. مي توانيم با آن حقايق انس بگيريم   حقيقت عالم مرتبط مي گرديم و  آري به كمك عقل متوجه قواعد عالم مي شويم و از طريق به كارگيري قلب با
 عقل به  ابتدا به كمك. دا از طريق عقل و استدالل مي فهميم كه عالم غيب هست و سپس از طريق قلب و تزكيه هاي شرعي ، حقايق را مي بينيم ابت

ه سپس به كمك تزكييقي با عقايد خرافي تفكيك كنيم وبدانيم واقعاً چنين حقايقي هست ،تا بين عقايد حق ،منچه معتقديم ، استدالل ميكنيوجود آ
 البته مقصد اصلي ما در اين دنيا يافتن آن حقايق و انس  .ما با آنها انس بگيرد   جان  مي توانيم حجاب هاي بين قلب و حقايق را مرتفع مي نماييم ، و

مي دهند يعني  ا وقتي آدرس خانه ي كسي را به شم. گرفتن با آنها است ، كار عقل خبر دادن از وجود حقايق است ، كار عقل مثل آدرس دادن است 
را عقل اثبات مي كند » عليهم السالم« وجود خدا ، مالئكه ، معاد و حقيقت اهل البيت . چنين خانه اي هست ، ولي براي پيدا كردن آن بايد راه بيفتي 

 كه عقل از آن خبرداده است با ، مي فهمد كه چنين حقايقي هست ، اما اگر كسي قلبش را تزكيه كند و دستورات شريعت را به قلب برساند ، آنچه را
  . پس به هر صورت راه ارتباط با غيب از طريق عقل و قلب ممكن است. » دارايي « و » دانايي « خيلي فرق است بين . چشم قلب مي بيند 

انسان  نه هايي اند كه جانمي، زو مساجد» عليهم السالم«  امامان حرمايامي مثل ماه رجب ورمضان ومكان هايي مثل مسجدالحرام و ويعبادات شرع
و اگر با اين رويكرد به   مي شود ،  رمضان درهاي غيب به قلب انسان باز  در اوقاتي مثل ماه رجب و  .در آن حالت با حقايق عالم بهتر مرتبط مي شود 

 . ش كنيد قلب با عالم غيب آشنا مي شودآري اگر تال. عبادات بنگريم خداوند هم تقاضاي ما را بي جواب نمي گذارد و چشم قلب ما را مي گشايد 

 مراحل آشنايي با عالم غيب

 
  : براي آشنا شدن با عالم غيب چند كار بايد انجام داد

معارف   نتيجه اش بيشتر است ، به خاطر اين است كه عالم از طريق  اول كسب معارف صحيح ، اينكه شنيده ايد خواب عالم از يك عمر عبادت جاهل
شما بيش از اينكه مشغول عبادات و ذكر باشيد در كسب معارف تالش كنيد تا بفهميد غيب .  را به سوي حقايق يقيني سير مي دهد صحيح جان خود



عقل و دل را متوجه حقايقي » عليهم السالم«  و تدبر در آيات قرآن و روايات ائمه معصومين  كتاب هاي علماء بزرگ. چيست و چه خصوصياتي دارد 
صحبت  كه با عالم صحبت مي كند با عابددر روايات ما تاكيد مي شود ، خداوند اين قدر. عبادات و ذكر ، وسيله ي انس با آن حقايق است مي كند ، و 

 . عالم واقعي هم كسي است كه با حقايق عالم مرتبط است. خواب عالم بهتر از عبادت جاهل است : نمي كند ، حتي مي فرمايند 

. است » اخالق « ، و اينكه متوجه شديم چه حقايقي در عالم هستي ، وجود دارد ، موضوع دومي كه به كمك ما مي آيد آري پس از كسب معارف 
مرتبه   از رذائل بايد برنامه داشت ،يكبراي پاك شدن.ما جلو برود و با غيب آشنا شود باالخره كبر و حسد و خودخواهي و امثال آنها نمي گذارد قلب 

آرام  شده در اين امور استفاده نمود تااز روايات مطرح  هاي مهم اخالقي را مطالعه كرد وكتاببايد.  از رذائل اخالقي آزاد شدمي شودو با يك تصميم ن
را كه خودشان » عليهم السالم« است تا برنامه ي ائمه معصومين و مسلم بين ما وعالم غيب برطرف شود ،حجابذائل اخالقي درآئيم ور ظلمات ز اآرام

كتاب هايي در است » عليهم السالم«قي ائمه كنم منظورم دستورات اخالاخالقي كه عرض مي. جه نمي گيريم نتي. جسمه ي فضائل اند ، دنبال نكنيم م
» هللا عليهرحمه ا« كه آيت اهللا بهجت ويا كتابي» ديث جنود عقل و جهلشرح ح« تنظيم كرده اند به نام » رحمه اهللا عليه « مثل كتابي كه امام خميني 

هر روز سعي كنيد يك حديث از كتاب جهاد نفس « :  مي فرمايند  ايشان.  چاپ شده است  ترجمه و »جهاد با نفس « عنوان  توصيه كرده اند و تحت 
 كند و بعد از مدتي حتماً عوض شده ايد ، مانند داروي كه انسان مصرفكنيد ، بعد از يك سال خواهيد ديدوسائل الشيعه را مطالعه كنيد و به آن عمل 

  . مطرح شده و لذا آن نور را به قلب شما منتقل مي كند» عليهم السالم« چون روايات با نور بصيرت امامان معصوم » احساس بهبودي مي كند 
تورات عبادي مثل نماز و رعايت حالل و حرام الهي از يك طرف و رعايت دس است ، » آداب « شود  بايد رعايت   آنچه  در كنار كسب معارف و اخالق ،

بر همين اساس تاكيد مي كنيم . ركوع و سجود از طرف ديگر ؛ روح را متوجه عالمي ديگر مي كندو در نتيجه انسان اسير دنيا و حوادث آن نمي شود 
  . مي گردددر كنار معارف حقه و اخالق فاضله ، رعايت حالل و حرام الهي موجب تعادل روح و اتصال آن به حقايق عالم هستي 

با حقايق غيبي مانوس شود و جان او به عالم آيد تا انسان ان شاء اهللا بتواندپس از طي مراحل سه گانه ي فوق ، مرحله ي قلبي كردن معارف پيش مي 
؛ پروردگارا روي » ي اللهم بيض وجه« وقتي شما جهت وضو گرفتن به آب نگاه مي كنيد و آن را به صورت مي زنيد و مي گوييد . حقايق منتقل گردد 

لم گرفتن موضوع انتقال جان از عاناهان ،پس معلوم است در اين وضونظر به جنبه ي باطني آب داريد براي سفيد كردن باطن خود از گ. مرا سفيد كن 
، به آب مطلق اه ميكنيدگوقتي جهت وضو به آب نت طي شود وقلب نيزآماده گردد، لذا اگر مراحل سه گانه درس ومحسوس به عالم غيب مدنظر است

، آيه سوره ي هود(» و كان عرشه علي الماء « : منتقل مي شويد كه سراسر نور است و عرش الهي بر آن قرار دارد و خداوند در رابطه با آن مي فرمايد 
  . پس راه ارتباط با عالم غيب را بايد براي جان خود برنامه ريزي كنيد. عرش او بر آب قرار داشت و) 7ي 
 

 چگونگي كنترل خيال

 
اشكال كار آن است كه ما ! فرموده بوديد چه كار كنيم خياالتمان ذهن ما را مشغول نكند و وسوسه ها دست از سر ما بردارد ؟ بايد عرض كنم عزيزان 

نماييم ، به جاي خياالت و وسوسه ها سبب شده ، آرام ارام خود را مشغول تفكر و تذكر  اگر با برنامه ريزي. براي دفع خياالت برنامه ريزي نمي كنيم 
در دوران جواني حساب كردم اگر ذهن خودم را مشغول نكنم « : مي فرمودند ) حفظه اهللا (آيت اهللا حسن زاده . ، نور معارف بر قلب ما تجلي مي كند 

ما مامور به تدبر در قرآن . ايه به شما برنامه مي دهد آن با خياالت بي پست كه اگر به ذهن برنامه ندهيد،واقعاً همين طور ا» ذهنم مرا مشغول مي كند 
شويد شما را مشغول مي كند ذهن شما از همان صبح كه بلند مي.توانيم ذهن و انديشه را به پرواز درآوريم  به كمك نهج البالغه و روايات ميهستيم و

 آن راه كماالتي كه خودتان  بدهيد آن هم يك برنامه الهي ، ن برنامه  ولي اگر به آ  كجا برو ، كه چه كسي بد است ، چه كسي خوب است ، چي بخور ،
اگر نماز مي خوانيد با هدف  .  ذهن را جهت مي دهيد  همين رويكرد ، وقتي متوجه شديد بايد معارف خود را قلبي بكنيد با . مي خواهيد مي كشانيد 

در مالقات  .  قلب را در صحنه نگه مي داريد  با هدف خدمت به خلق خدا ،  داريد ،  ادينظر به حق ، قلب را در صحنه مي آورديد ، اگر كار و فعاليت م
آيا هنگامي كه احرام به تن كردي جامه ي گناه فروگذاردي تا : داريم كه حضرت در برگشت از حج از او پرسيدند »عليه السالم« شبلي با امام سجاد 

: رد شدي ، قصدت مالقات خدا بود ؟ آنگاه كه طواف كردي ، قصدت آن بود كه به خدا پناه بري ؟ گفت جامه ي طاعت بپوشي ؟ و آنگاه كه به ميقات وا
به شبلي مي خواهند بگويند بايد اعمال عبادي ، قلبي شود تا به واقع آن اعمال انجام »عليه السالم« امام سجاد . پس حج نگذارده اي : نه ، فرمودند 

ت سال ، همچنان قلب متوجه حقايق شد ، آرام آرام چشمش باز مي شود و با آنهامانوس مي گردد و به مقام فرقان و وقتي ده سال ، بيس. شده باشد 
 . بصيرت مي رسد و ديگر آنچنان جذب آن عوالم مي شود كه خياالت واهي جذبه ندارند كه انسان را به خودشان مشغول كنند

 رازهاي غيبي شيطاني

 
 هر چند امكان سوء استفاده از عالم غيب نيز وجود   مشخص است ، همچنان كه عرض شد ، عالم  غيب و مانوس شدن با آن  عالم  پس راه استفاده از

 بروجا و زيناها  و لقد جعلنا في السماء« :  اين موضوع مي فرمايد   با  قرآن در رابطه . برگزيده اند   آن را شياطين راه سوء استفاده از دارد و كافران و 



عوامل   ما در آسمان ، ) 16 تا  18سوره ي حجر ، آيات (» مبين   فاتبعه شهاب  اال من استرق السمع* و حفظناها من كل شيطان رجيم * ناظرين لل
ر شيطان رانده  ه و آن زيبايي هاي معنوي را از غيبي را بنگرند قرار داديم ،  را براي آنهايي كه مي توانند آن حقايق  نمايش آيات الهي و زينت هايي 

دنبال   را  او آشكاري شهاب  صورت  رآن  حقايق بشنودكه د نه چيزي از آن دزدا آنكه تجاوز او به آن معاني نرسد، مگرشده اي حفظ كرديم تا دست 
ه در آن صورت شهاب آيات فوق ، موضوع استراق سمع شياطين را مطرح مي كند كه مي روند از حقايق غيبي آسمان معنا چيزي بگيرند ، ك.مي كند 

 نگذارد آنها ادعا كنند به حقايق آسماني  تا شياطين را رسوا كند و شده مي آيد مطلب دزديده   به دنبال آن  مبين يعني انوار روشنگر معنوي مالئكه
  . آنها سوء استفاده كنندبه عبارت ديگر شياطين سعي دارند از طريق ارتباط با عالم غيب چيزهايي به دست آوردند و از . راه يافته اند 

ان الذين كذبوا « :  ولي قرآن مي فرمايد   آنها را مورد سوء استفاده قرار دهند  آسماني دست يابند و رازهاي كفار و شياطين سخت در تالش اند تا به 
ورزند   در مقابل آنها استكبار ميكنند وا تكذيب ميآنهايي كه آيات ما ر)40آيه ي سوره ي اعراف،(»بĤياتنا و استكبروا عنها ال تفتح لهم ابواب السماء 

روشن است كه در اينجا منظور از آسمان ، آسمان زمين نيست ، زيرا افراد به اين آسمان دست مي يابند . ، براي آنها درهاي آسمان گشوده نمي شود 
قايق معنوي بهره مند شوند تا قلب آنها چيزي از آن معاني را كشف  به معناي واقعي نمي توانند از ح  كه غير مومنين ، از آيه ي فوق روشن مي شود. 

كه جنبه ي باطني بدن است تن ،» منِ« ام باطني دنيا ، مثل آسمان دنيا ، يعني مق. كند ، پس عمالً با آنچه شيطان به آنها القاء مي كند به سر مي برند 
بروج آسمان مثل مالئكه اند ، . ر آن آسمان ، بروج و عوامل روشنگري گذاشته ايم مي فرمايد ما د:  به بعد سوره حجر كه عرض شد16در آيات . 

من شما آسمان تن شما است و عقل شما عقل شما براي شما نور است،. ند همان طور كه عقل در آسمان جان انسان مثل ستاره ي روشنگر عمل مي ك
 كه در آسمان تنتان است موجب حفظ تن و جان شما از دشمنان جني و انسي است عقلتان. ستاره ي درخشان قرار گرفته در آسمان جان شما است 

متوجه زيبايي هاي  كه اهل نظر هستند زينت است ، و انسان را  ؛ آن برج ها و حقايق معنوي براي كساني» وزيناها للناظرين « : در ادامه مي فرمايد . 
 )  185آيه ي سوره ي اعراف ،(  »االرض و اولم ينظروا في ملكوت السماوارت« :مايدريفباطن عالم م د رابطه با نظر به قرآن. معنوي عالم وجود مي كند 

هر صورت در.رند مي بينند چه غوغايي است اگر انسان ها به لطف الهي بتوانند به ملكوت عالم بنگ. چرا افراد به ملكوت آسمان ها و زمين نمي نگرند 
؛ و » و حفظناها من كل شيطان رجيم « بروج را در آسمان قرار داديم ، :  سوره ي حجر در ادامه مي فرمايد 16 ـ 18در آيات مورد بحث يعني آيات 

اال « از طريق آن بروج آسمان را از هر شيطان رجيمي حفظ كرديم و در نتيجه آنها نمي توانند در آن نفوذ كنند و از حقايق غيبي آن بهره مند گردند 
  . ؛ مگر اين كه آن شيطان ها در آسمان غيب استراق سمع كنند و مقداري از حقايق آن را بدزدند» ه شهاب مبين من استرق السمع فاتبع

به عالم غيب نظر مي كنند و از آن براي جان خود زينت هاي معنوي اخذ مي كنند ، »عليهم السالم«و ائمه » صلي اهللا عليه و آله و سلم« پيغمبر 
و انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع « : سوره ي جن مي فرمايد9ر آيه ي د(. مي نشينند تا خبرهايي را از عالم غيب بدزدند شياطين هم مي رودند گوش 

، شهاب هايي را مي يابد كنون هركه بخواهد به گوش بنشيندآسمان براي شنيدن به كمين مي نشستيم اما ا؛در» االن يجد له شهاباً رصدا فمن يستمع
دهند تا آنها حوادث آينده ختيار جادوگرها و كاهنان قرار ميخبرهاي دزديده شده ي ناقص ، همان هايي است كه شياطين در ا)هستندكه در كمين او 

  . را پيش گويي كنند ، و چون از عالم غيب است به ظاهر درست در مي آيد ولي چون دزدي است ، بي بركت و نيمه كاره است
 را دنبال  مالئكه آن خبر دزديده شده  رسواكننده اي از طرف  ؛ يعني يك نور روشنگر و» فاتبعه شهاب مبين « : ايد در همين رابطه در ادامه مي فرم

  . مي كند ، در نتيجه بي ثمري آن معلوم مي شود و جادوگر رسوا مي گردد
چيزي نمي گذرد كه پوچي و بي ثمري آن روشن : ثانياً . است خبري كه مي دهند نيمه كاره :  اوالً  .جادوگران دو چيز را فراموش نكنيد   رجوع به  در

قرآن مي فرمايد بله جادوگر و كاهن از غيب خبر مي دهند . اگر كمي به آيات فوق توجه فرماييد نكات ارزشمندي در اختيارتان مي گذارد . مي شود 
 آب خوش از گلوي  مالئكه مي آيد و نمي گذارند ت سر آن خبر ، شهاب و پش ، اما خبرشان را از جن و شيطان گرفته اند و خبر آنها خبر دزدي است 

اين نوع كارها را سوء . نه خود جادوگر از آن خبرها نتيجه ي واقعي مي گيرد ، و نه آن كس كه مي رود به نزد آنها به چيزي مي رسد . آنها پايين برود 
  . استفاده از عالم غيب گويند

گويي مي آيد ، به خود ميرآنها درست د پس از مدتي به ظاهر همه ي بيني چقدر خبرهاي عجيبي مي دهد ومي روي مي وقتي نزد كاهن يا جادوگري 
نهايت هيچ نتيجه اي به دست نمي آوري و همه ي فرصت ها را هم از دست ل اينها بروم،غافل از اينكه دردنباست اسالم و روحانيت را رها كنم وبهتر ا

 . ه به ظاهر درآمد خوبي دارد ولي نتيجه ي كارش كه بايد زندگي خوبي برايش پيش بياورد او را با ناكامي رو به رو مي كندمثل تاجري ك. مي دهي 

 جايگاه هيپنوتيزم
 

  جايگاه هيپنوتيزم در معارف اسالمي كجاست ، و جنبه هاي مثبت و منفي آن چه چيزهايي مي تواند باشد ؟: سوال 
طوري رشد مي كند را مديريت كند ير روحي بر ديگران ، استعدادي است كه در اكثر انسان ها هست ، اگر انسان آن استعدادهيپنوتيزم يا تاث: جواب 

هيپنوتيزم ؛ تمركز روح است بر شخصي كه مي خواهيم او را تحت تاثير .را هيپنوتيزم مي كنند مي يابيدكه شما حاصل آن را در عمل آنهايي كه بقيه 



با توجه به مجرد بودن نفس چنين امكاني در . كنيم  با تمركز روح بر اراده ي خود ، آنچه را مي خواهيم به طرف مقابل القاء مي.  دهيم اراده خود قرار
نكته ي ديگر نقش تمركز است ، . » خيال « هر كس هست ، آنچه نبايد مورد غفلت قرار گيرد حوزه تاثير عمل هيپنوتيزم است كه عبارت است از 

همان طور كه خداوندكه عين يگانگي و احديت است داراي نفوذ مطلق است ، . انسان با تمركز ، و يگانه كردن اراده ، قدرت نفوذ پيدا مي كند نفس 
» اوراء سفر به م« شايد فيلم مستند .ندازه قدرت و نفوذ پيدا مي كند نفس انسان نيز در تمركز نفس ، به نحوه اي از وحدت دست مي يابد و به همان ا

 قدرت تاثير پيدا مي كند ، همان   چون نفس انسان با تمركز ، طرف با تمركز زياد بدون دست زدن به قطب نما آن را حركت مي دهد ،. را ديده باشيد 
 را به حرمت مي آورد خداوند با توجه به و بدون هيچ گونه دست و تماسي كهكشان ها.تش آنها را تحت تاثيرخودداردطور كه خداوند با نظر به مخلوقا

خداوند عين اراده : فرقش اين است كه اوالً . و آنها را در كنترل خود دارد ، همين طور كه به خورشيد نظر دارد ، خورشيد را در كنترل اراده خود دارد
  . اتش عين ذاتش مي باشدآنچنان است كه كاري او را از كاري باز نمي دارد ، چون در مقام جامعيت است و صف: ثانياً . و توجه است 

موجود مجرد هر جايي كه اراده كند باشد ، در آنجا حضور دارد و مي تواند اراده خود را در : ثانياً . تمركز قدرت مي آورد : آنچه بايد بدانيد اين كه اوالً 
صورت خاصي را كه  حركت دادن ممتد آنها ،  خود و  روي ماهيچه هاي   انسان از طريق تمركز  بدن سازي ، همان طور كه در ورزش. آنجا اعمال كند 

در ذهن دارد به ماهيچه ها تحميل مي كند و در نتيجه پس از مدتي آن صورتي را كه انسان مايل بود به ماهيچه هايش بدهد ، در ماهيچه ها ظاهر مي 
سفر « در فيلم . تمركزمدت ها بايد وقت بگذارد ، البته براي اينطرف با تمركز ، از دور ، بدون استفاده از دست ، قاشق چايخوري را كج مي كند. شود 

 آن خانم روسي نه تنها عقربه ي قطب نما ، بلكه جعبه آن را حركت مي دهد و خودش مي گويد ؛ در همان مجلس ـ در اثر تمركز شديد ـ» به ماوراء 
هنر تمركز . اين اندازه بايد انرژي صرف كرد ثير بر اشياء وافراد بيشتر مي شود ،ت در اراده ، تاتمركز و با ايجاد وحددو كيلو از وزنش كم مي شود ، در

هيپنوتيزم يك نوع تمركز روح است بر روح طرف مقابل و نسبت . را عده اي با نظم خاص و جهت امر خاصي شكل دادند و هيپنوتيزم را پديد آوردند 
طرف با دستوراتي كه مي گيرد ذهنش را روي موضوعي خاص متمركز مي كند .  تر است به تمركزهايي كه موجب تصرف در امور مادي مي شود آسان

مقاومت نكند ـ تمركز  كه هيپنوتيزم شونده طرف مقابلش تحميل كند ـ به شرطيو چون تمركز ، قدرت مي آورد مي تواند اراده ي خود را بر اراده ي
درست است كه با قدرت كامل .ر قالب يخ را با يك ضربه بشكند  آورد كه انسان مي تواند چهاعالوه بر عمل هيپنوتيزم در ساير امور تا آنجا قدرت مي

  . حركت دست تمركز او را كامل مي كند. ، دستش را روي يخ ها مي كوبد ، ولي آنچه نقش اصلي را دارد تمركز ذهن اوست روي يخ ها 
روح طرف مقابل را تحت تاثير خود هيپنوتيزم كننده با تمركز،.ست الزم ا» ذن «  كه درسان تر است ازتمركزيتمركزي كه در هيپنوتيزم نياز است ، آ

تو االن به خانه مادرت مي روي ، روح طرف مي رود خانه :سپس به او ميگويد .اب مي رود تو االن خوابي ، و او به خو: مثالً به او مي گويد . قرار ميدهد 
بدن خود را به صورت افقي بين اين دو صندلي نگهداري ، بعد كه شما بدن او را بين دو صندلي قرار مي دهيد ، تو مي تواني : به او مي گويد . مادرش 

گفت چهار سال ، حاال ممكن وقت براي اين كارصرف كرده ايد ؟از آن آقايي كه هيپنوتيزم مي كرد پرسيدم چقدر . مثل يك چوب آن را نگه مي دارد 
  . است كمتر هم بشود وقت گذاشت

 
 موقتي بودن تاثير هيپنوتيزم

 
در جلسه اي كه بنده نيز حاضر .  به اندازه ي پايداري خيال است   و تاثير آن هم  خيال طرف مقابل است  جايگاه تاثير هيپنوتيزم توجه داشته باشيد

شد واقعاً هر چه تالش كرد صحبت كند نتوانست بودم به طرف گفت شما بعد كه بيدار مي شويد يك ربع نمي توانيد صحبت كنيد ، او هم وقتي بيدار 
نمي تواند يك ربع صحبت كند ، با اينكه از حالت هيپنوتيزم درآمده بود ،  ، چون قوه ي خيال او تحت اراده خودش نبود ، به نفس او القاء شده بود كه

. كردن نبود   بود قادر به صحبت   او كه تحت تاثير خيالش سدر مرتبه اي از نفس خود و با اراده ي خود مي خواست صحبت كند ، ولي مرتبه ديگر نف
ر مي دادند حالش وقتي بيدار شد اگر به او سيگا.  نداريد، شما سيگاردوست نداريددوستت شما سيگارفطرف كه سيگاري بودگدر يك مورد ديگر به 

 هميشگي نيست و لذا آن شخص بعد از مدت وست كه پايداري اچون جنس خيال چيزوش نكنيدكه اين حالت موقت است ،ولي فرام.به هم مي خورد 
اخيراً . با توجه به موقت بودن خيال ، تاثير هيپنوتيزم نيز موقت است و در همان حد مي تواند موثر باشد . كمي مثل قبل كامالً معتاد به سيگار است 

خود قرار ميدهد و به او القاء را شخص هيپنوتيزم كننده درتمركز آن خانم شنيده ايد يك عمل سزارين را با هيپنوتيزم انجام دادند ، به اين صورت كه
در فيلم سفر به ماوراء مالحظه فرموديد كه طرف .مان بدون درد را انجام مي دهند مي كند كه در حين زايمان درد نخواهي داشت و در نتيجه عمل زاي

توان طرف را تحت اراده خود قرار داد و خيال خود آري در همين اندازه مي.ريزي كشيدند خونرا هيپنوتيزم كردند و دندانش را بدون درد و با كمترين 
  . را به او منتقل كرد

  
  
  



 جايگاه انرژي درماني
 

  در واقع نفس او اراده ي قوي در حركت نمي تواند باال بياورد ، درد مي كند كه  اگر كسي دستش طوري. انرژي درماني هم يك نوع هيپنوتيزم است 
لذا نمي تواند دست خود را باال ا ضعف دست او نيز ضعيف شده است ودادن دستش ندارد در نتيجه دست او ضعيف شده و متقابالً اراده اوبراي مقابله ب

 بياوري ، و اين تصور به شخص القاء مي كند كه تو مي تواني دست خود را باال حاال فردي كه با تمركز مي تواند اراده خود را به او منتقل كند ، . بياورد 
 و اگر درمان درد او به اين است كه چند روز دستش را  دست خود را باال مي آورد ، اگر نفس او اين تلقين را پذيرفت ، . را در خيال او تثبيت مي كند 

ولي تاثير هيپنوتيزم در همان د، شودستش خوب مين چند روز دست خود را تكان داد ،تكان بدهد ، تكان مي دهد و بعد هم كه اين خيال رفت ، چو
طرف مقابل پذيرفته كه سردرد دارد ، با هيپنوتيزم به او القاء مي كني نه تو سرت درد نمي كند ، چون . چند روز بود ، بقيه مربوط به بدن خود اوست 

 نصيحت  با ود شما چيزي كه بعضي مواقع خ. ود از اول سر درد او به ذهن و خيال او مربوط بود ، اگر پذيرفت سردردي نيست ، سردردش خوب مي ش
 .دهد ن خيالي بوده است ميتواند تغييرمسئله اي را كه اصل آبا انتقال خيال ، بشر. ميگيردنتيجهد،حال اگر طرف توانست بپذيرد،كنيبه طرف القاء مي

خدادادي قدرت انتقال دارد ،   تكويناً و به صورت  ضي از افرادنفس بع نوع ديگري از انرژي درماني هست كه با هيپنوتيزم فرق ميكند ، از آنجايي كه 
شما مي بينيد يكي قدش بلند است و ديگري كوتاه ، يكي هوشش زياد است و ديگري كم  . مي توانند اراده و توانايي خود را به ديگري منتقل نمايند 

نفس طرف اين توانايي را دارد كه بتواند .دانند چنين توانايي هايي دارند نمي  ابتدادركه خود آنها حتي ا هم خداوند توانايي هايي مي دهدبه بعضي ه
لذا اگراالن بنده دستم را نمي توانم باال بياورم با انتقال توانايي شخصي كه توانايي انتقال قدرت . توانايي هاي نفس خود را به فرد ديگري منتقل كند 

البته قدرت .وانايي هاي القاء شده را بگيرم تدكه بنده چقدربرايم امكان داردبستگي دار. ن كار را بكنم نفس خود را به من دارد ، ممكن است بتوانم اي
بعضي ها هم مشكلشان . نفس آن شخص هم كه قدرت خود را انتقال مي دهد در اين امر نقش دارد ، به همين جهت همه به يك اندازه شفا نمي يابند 

اگر آن نفس ، قدرت طرف مقابل را گرفت و از آن متاثر شد ، خودش آن را ادامه مي دهد و . صالً درمان نمي شوند بيش از اينهاست و به همين جهت ا
  . آرام آرام با اراده هايي كه اعمال مي كند ، درمان مي شود

حال اگر مصلحت بدانند اسم ء الهي است ،ب آنها مظهراسماكند ، قلموضوع شفا دادن فرق مي»هم السالمعلي«در مورد انبياء الهي و ائمه ي معصومين 
مظهر اسم حي اند و لذا مرده را زنده » عليه السالم « حضرت عيسي.لقاء مي كنند ومشكل حل مي شود خاصي را كه مناسب رفع مشكل طرف است ا

  . وان طرف جلوه مي كندبر روح و ر» عليه السالم « حضرت پروردگار در اين امور به واسطه ي ذات مقدس حضرت عيسي . مي كنند 
هيچ گونه زحمتي  و قصد منفعت جويي درميان است،در بعضي موارد ديده شده است كه طرف هيچ هنري ندارد و فقط از جهل مردم استفاده مي كند

يال طرف را تحت تاثير قرار خي ها با القائات ساده ،بعض. حتي در حد كسب هيپنوتيزم هم به خود نداده است ، كه اين نوع افراد مورد بحث ما نيست 
ديگر حكومت  عبدالملك مروان از تعبيركنندگان خواب پرسيد من چند سال.ي كند طرف كاري برايش كرده است مي دهند ، آن آدم ساده هم فكر م

 سال ديگر حكومت مي كنيد ، يكي از آنها گفت قربان ، شما چهل. مي كنم ؟ هيچ كدام چيزي نگفتند ، او عصباني شد و آنها را تهديد به مرگ كرد 
، رقرمز در خواب مي بيند كه هر د رخليفه با اين اميد . نشانه ي يك سال حكومت شما است پرسيد از كجا مي گويي ؟ گفت امشب حضرتعالي چهل د

چون به واقع من چهل در قرمز در خواب د،معبرجايزه هاي فراوان بدهيگفت به آن ببيندخوابيد،فردا كه بيدار شدكه امشب چهل در قرمز را در خواب 
 زودباوري است و به همين جهت هر   آدم ساده و مي دانيد كه خليفه: بقيه معبرها از همكارشان پرسيدند تو چطوري آن حرف را زدي ؟ گفت . ديدم 

 براي خودش ساخت و به دنبال بيند ، خيال او چهل ددر خواب مي من به او تلقين كردم چهل در قرمز . چيزي به او تلقين كنيد در خاطرش مي ماند 
از اين كارها زياد مي شود ، گاهي .  شما را نجات دادم   اين طريق جان خودم و و از. آن بود كه در خواب آن چهل دري را كه خودش ساخته بود ديد 

 اگر انسان با اصول و با عقل و حي الهي زندگي نكند زندگي اش .خودمان نمي دانيم كه چقدر تحت تاثير خياالتي هستيم كه به ما تلقين شده است 
پر از تلقين است ، هر چند ظاهر طرف تحصيل كرده است ولي زندگي اش پر است از همين تلقينات غيرواقعي كه نه پايه استداللي دارد و نه پايه ي 

  . الهي
يعني . خرافي ترين مردم دنيا انگليسي ها هستند   پذيرفته اند ثابت كرد ،  گي خود زند  انگليسي ها در يك محقق ايتاليايي با توجه به خرافاتي كه

طوري است كه خرافي ترين مردم دنيا در اروپا هستند ، منتها در پوشش ن و واقعاً هم اي. انگليسي ها از آن موش پرست هاي هندي هم خرافي ترند 
  . تكنولوژي آن را پنهان كرده اند

بعضي از مطالب . شده دروغ ترين مجله هاي دنيا ، مجله هايي است كه درباره ي روح و خواب و اين گونه موضوعات سخن مي گويند در تحقيقاتي كه 
همين ابطحي تحت تاثيراز آقاي » عالم عجيب ارواح « كتاب . اين مجالت بعداً دروغ بودنش افشا و معلوم شد كه حدود ده سال مردم را بازي داده اند 

  . نوشته شده استمجالت 
  
 



 جايگاه بخت بستن

  آيا بخت بستن يك واقعيت است يا توهم ؟: سوال 
هيچ )  102 سوره ي بقره ، آيه ي ( » و ما هم بضارين به من احد اال باذن اهللا «  :  مي فرمايد  شما دوباره به آيه اي كه مطرح شد توجه كنيد ،: جواب 

بخت شما را ببندد نداريم ، اما اگر خدا مصلحت پس به اين معني كه كسي اراده كند.ندمگر به اذن خدا ساجادوگري نمي تواند هيچ ضرري به كسي بر
هيچ كس با اراده ي خود نمي تواند بخت كسي را ببندد ، اما همين طور . ديد كسي را تنبيه كند ممكن است آن تنبيه از طريق جادوگري انجام گيرد 

دل اين گر تنبيه مي كنند ، تا آدم ها درطور هم بعضي ها را از طريق جادومي زنند او را تنبيه كنند ، همينرت كسي كه مي شود با ضربه اي كه بر صو
يا اگر كسي پشت .وييد خدا اين طوري امتحانم كردپايتان شكست ، مي گبا يك ماشين سواري تصادف كرديد واگر مثالً شما . سختي ، امتحان بدهند 

ان اهللا يدافع عن الذين آمنوا  «  : وي شما را ببرد ، باز بايد متوجه باشيد كه داريد امتحان مي شويد ، زيرا خداوند مي فرمايد شما حرف زد كه آبر سر
سر شما حرف بزند و آبروي شما را ببرد نمي تواند ، منتها عمل او ،  بخواهد پشت  خدا مدافع مومنان است پس اگر كسي ) 38سوره ي حج ، آيه ي  (

همان كسي است كه تصميم   مثل   از طريق جادوگر بخت شما را ببندد ، حال اگر كسي تصميم بگيرد.  امتحان شدن شما را فراهم مي كند  نه يزمي
 گويد و پشت سر شما به اين و آن بد ميمي گيرد پشت سر شما حرف بزند ، به ظاهر مي تواند ، همان طور كه او به ظاهر اين طرف و آن طرف مي رود

شما به آبرويم رفت ، ولي اگر ببينيم دنيا و آبرو و عزت در دست خداست ، با بدگوييهاي او توسل ! شما هم ممكن است با سادگي تمام بگوييد ؛ واي . 
مومنين  دا و رسول او واز خزت ع)   8يسوره منافقين ، آيه  (»نين ولكن المنافقين ال يعلمون و هللا العزه و لرسوله و للموم« خدا زيادتر مي شود ، زيرا

را بي آبرو » قدس سره «  حضرت امام خميني42 خرداد سال 15رژيم شاه چقدر تالش كرد تا در جريان . است ولي اين نكته را منافقين نمي فهمند 
يا اين كارها نتيجه داد يا اينكه آ. رئيس جمهور مصر پول گرفته تا در ايران اغتشاش كند » جمال عبدالناصر « كند ، دروغ براي ايشان ساختند كه از 

 اما شما با توكل به  آبرومندترين فرد دنيا شدند ؟ بله مي شود يك جادوگري به كمك جني ها يك شيطنتي بكند» قدس سره « حضرت امام خميني 
د ، و در آن صورت آنها هيچ غلطي ادامه مي دهيبه زندگي ديني خود خدا تمام نقشه هاي جادوگر و جن را هيچ مي گيريد و بدون هيچ عكس العملي

  . ما چوب بي توكل بودنمان را مي خوريم. نمي توانند بكنند 
اگر كسي به ناحق پشت سر شما با تهمت هايي كه زد ، بي آبرويي راه انداخت به طوري كه در شهر هر كسي شما را ببيند بگويد عجب ؛ اين بوده كه 

 توانيد بكنيد ،يكي اينكه بگوييد من ديگر در اين شهر نمي توانم زندگي كنم ، آبرويم رفت ، بلند مي شوي و حال شما دو كار مي! اين كارها را كرده 
. اين در حالي است كه اين ذهنيت به دنبال شما است كه در شهر خودم آبرويم رفته ، هميشه اين سياهي دنبالتان هست . به شهر ديگري مي روي 

سال يك. ن خود ، از خود دفاع مي كني شما هم در حد وسع و توا. ت كه بهتر مي داني ، پس خودت مدافع من باش اما يك وقت مي گويي خدايا خود
خداوند  و ازآن مهمتردراين جريان حضور، از كف او مي رود ،  كه مي خواسته آبروي شما را ببردنمي گذرد درست برعكس مي شود ، آبروي آن كسي

 شما ولي اگر بد امتحان داده بودي و نقش طرفي كه مي خواسته آبروي شما را ببرد ، نقشي موثر مي پنداشتي ،. ي را در زندگي خود احساس مي كن
اگر از شهر مي رفتي چوب .ز از آن طريق به خدا نمي رسيديهرگرايت يك نقش موثر باقي مي ماند وباز نقش آن فرد باز شهر خوت هم كه مي رفتي ،

فرمايد  مي.را بخوانيد)فلق و ناس (  سوره هاي معوذتين :دردن چنين بصيرتي به ما فرموده انبراي پيدا ك. چوب آن طرف را خودت را خورده بودي و نه 
؛ بگو به پروردگاري كه كليه امور » قل اعوذ برب الناس « . ؛ بگو همواره به پروردگاري كه سياهي ها را مي شكافد پناه مي برم » قل اعوذ برب الفلق « 

قل اعوذ  «  :وقتي مي گويي . شما صاحب نقش و اثر باشد   روان  با توجه به اين آيات ديگر كسي نمي تواند در. اوست پناه مي برم  ن ها به دستانسا
ت رست اسد.ت پس ديگر هيچ كس در جان شما كاره اي نيس و معبود انسان ها پناه مي بري،؛ پروردگار و حاكم» برب الناس ، ملك الناس ، اله الناس 

  نزديكي  هم بهره ي. كار آنها را خنثي ميكني ند،هم اما با پناه بردن به خداو.ودرگره ها و تصميم ها ميدمند؛ هستند » النفاثات في العقد« كه عده اي
حد توان خود از خود دفاع كند ولي اگر با آرامش كامل و در رد در غياب شما ، شما را ضايع ميدرست است اين طرف دا. به خداوند نصيب تو مي شود 

  . دنجره ي ورود به عالم بهتري مي شو، درست امتحان داده ايد و چند قدم جلو آمده ايد و آن سختي براي شما پنيد و بقيه اش را به خدا بسپاريدك
  : در روايت قدسي داريم كه خداوند مي فرمايد

 و به او نزد مردم جامه  . به نوميدي بدل مي كنم   هر كس را كه به غير من اميد بندد ،به عزت و جالل و بزرگواري و رفعتم بر عرشم سوگند كه آرزوي
آيا او در گرفتاري ها به غير من آرزو مي بندد ، در صورتي كه گرفتاري ها به . خواري مي پوشانم ، و او را از تقرب خود مي رانم و از فضلم دور ميكنم 

كليدهاي همه درهاي بسته نزد من است و در   مي كوبد ؟ با آن كه  جز مرا  خانه ي   فكر خود در  در ي شود ودست من است ؟ و به غير من اميدوار م
كيست كه در گرفتاري هايش به من اميد بسته و من اميدش را قطع كرده باشم ؟ كيست كه در كارهاي .خانه ي من براي كسي كه مرا بخواند باز است

من اميدش را از خود بريده باشم ؟ من آرزوهاي بندگانم را نزد خود محفوظ داشته و آنها به حفظ و نگهداري من راضي بزرگش به من اميدوار گشته و 
پر كردم و به آنها دستور دادم كه درهاي ميان من و بندگانم را نبندند ) فرشتگان ( نگشتند ، و آسمان هايم را از كساني كه از تسبيحم خسته نشوند 

قول من اعتماد نكردند ، مگر آن بنده نمي داند كه چون حادثه اي از حوادث من او را بكوبد ، كسي جز به اذن من آن را از او بر ندارد ، ولي آنها به . 
ن پس چرا از من روي گردان است ؟ من با جود و بخشش خود آنچه را از من نخواسته به او مي دهم سپس آن را از او مي گيرم ، و او برگشتش را از م



 من بخواهد به سائل خود  ولي چون از عطا مي كنم ،   خواستن او   كه ابتدا و پيش از نمي خواهد و از غير من مي خواهد ؟ او درباره ي من فكر ميكند
  ؟جواب نمي گويم ؟ مگر من بخيلم كه بنده ام مرا بخيل مي داند ؟ مگر هر جود و كرمي از من نيست ؟ مگر عفو و رحمت دست من نيست 

آيا آنها كه به غير من اميد دارند نمي ترسند ؟ اگر  رسيدن به من قطع كند ؟  مگر من محل آرزوها نيستم ؟ پس چه كسي مي تواند آرزوها را پيش از 
اشته نشود ،  از ملكم كمورچه اي  اميدواري همه دهم ، به قدر عضو   به هر يك از آنها به اندازه ي همه ي اهل آسمان ها و زمينم به من اميد بندند ، و

 .از من پروا نكنندبه حال آنها كه نافرمانيم كنندوو بدا  حال آنها كه ازرحمتم نوميدند،پس بدا بهچگونه كاسته شود ازملكي كه من سرپرست اوهستم؟
 بي سوادي است كه چون  خوند سياسي يك آ  كردند كه ايشان عوامل رژيم شاه شايع تبعيد كردند ،  به نجف   را  »قدس سره «   امام خميني  وقتي

زماني  نرود ، ولي» رحمه اهللا عليه« ام داشتند با اين شايعات هيچ كس پاي درس حضرت امآنها اميد. بدهد شلوغ كرده است نمي توانسته است درس
ف خدا ، فقط وظيفه ي خود را انجام نگذشت كه ايشان از جمله ي آبرودارترين شخصيت هاي حوزه ي علميه ي نجف شدند ، چون با اميدواري به لط

 خواهيم بود ،  خدايا هر طور تو راضي هستي ما راضي بايد متوجه بود در هر حادثه اي مي خواهند ما را امتحان كنند ، اگر توانستيم بگوييم ؛ . دادند 
 مي خواهي   تنها باشيم ، ما هم تنهايي را مي خواهيم ، مامي خواهي  هر طور بخواهي ، ما همان را مي خواهيم ، ! خدايا . منور به مقام رضا مي شويم 

كه   هزار برابر باالتر از آن شخصيتي از شما مي سازد  رويكرد به مسائل ،   اين نوع .ما هم همين را ميخواهيم  بي نام و نشان زندگي كنيم و بميريم ، 
 به فالگير و رمال پناه ببريد و او هم به شما بگويد بخت تان را بسته اند بايد پول بخواهيد آرزوهاي دنيايي تان برآورده شود و براي تحقق آن آرزوها

 . بدهيد تا باز كنم و از اين طريق خود را در مقابل پروردگارتان روسياه كنيد

 جايگاه دعانويس

 
  آيا كار دعانويس هم مثل كار جادوگر و رمال است ؟: سوال 
داريم كه دعايي را مي نوشتند و در عين اينكه مي خواندند ، نزد خود مي گذاشتند ، » عليهم السالم« صومين خير ؛ ما در سيره ي ائمه مع: جواب 

مرحوم شيخ . مشهور است » عليه السالم «  به حرزامام رضا  خود گذاشته بودند ، كه  دعايي را در يقه ي  داريم كه» عليه السالم « حتي از امام رضا 
ما يا پس اگر خود ش. استفاده مي كردند آورده است »عليهم السالم«در حاشيه ي مفاتيح الجنان حرزهايي را كه ائمه »  عليه رحمه اهللا« عباس قمي 

نويسد ، ي است ،منتها بايد دقت بفرماييدكه طرفي كه براي شما دعا ميكار درستميد دفع فتنه نزد خود نه داريد،و به اكس ديگري دعايي را بنويسيد
نگهداري قرآن در نزذ خود يك نوع وسيله ي دفع . متون مورد اعتماد استفاده كند نه اينكه چيزهايي را به نام دعا از خودش درآورده باشد واقعاً از 

  . فتنه است و يك نوع حرز به حساب مي آيد
دعا و قرآن ؛ . به گردن كودكان مي انداختند بر همين اساس قديمي ها قرآن هاي بسيار كوچك را در محفظه اي كه آب به آن نرسد قرار مي دادند و 

 عزيزاني كه اذيت  .نيست  چيز مطمئني   مي دهند   دعا  كه به نام ولي اين خط كشيدن ها  نزد آدم باشد خوب است   خوب است و هم هم خواندش
و يا حرز » عليه السالم « يا حرز اميرالمومنين  » هاسالم اهللا علي«  حرز حضرت زهرا  كننده است ، از  ناراحت مي شوند يا فكرشان مشغول موضوعات

  . و امثال آنها استفاده كنند» عليه السالم « امام رضا 
رمالي نمي تواند كسي را   هيچ جادوگر و  )102سوره ي بقره ، آيه ي  (»و ما بضارين به من احد اال باذن اهللا « شما فرموديد طبق آيه ي قرآن : سوال 

در دفع موانع چه نقشي » ان يكاد « ينكه خدا بر اساس مصلحت خويش بخواهد او را تنبيه كند ، پس چيزهايي مثل انگشتر فيروزه و اذيت كند مگر ا
  دارد ؟
دردست راي دفع خطر مثالً اين انگشتر راتواند كسي را اذيت كند يا به كسي نفع برساند ولي حال اگر خدا فرموده بدرست است كه كسي نمي: جواب 

. نيد به جهت آن است كه استفاده از اينها استفاده از يك قاعده اي است كه در نظام عالم جاري است ، مثل رفع تشنگي از طريق آب خوردن ك
 البته استفاده از انگشترهاي مقدس و يا. درست است كه كسي نمي تواند شما را اذيت كند ولي اگر مي خواهيد تشنگي را رفع كنيد بايد آب بخوريد 

  . ادعيه موجب آماده شدن شرايط بهتر است و اگر بقيه ي شرايط موجود نباشد آنها به خودي خود نتيجه ي مطلوب را نمي دهد
  عريضه نويسي چه نقشي دارد ؟: سوال 
عرض حال  »سالمعليهم ال«  معصومين   هر شكلي در محضر وجود مقدس عريضه نويسي يك سنت پسنديده اي است ، شما وظيفه داريد به: جواب 

در گذشته . حال گاهي عرض حالتان را مي نويسيد و داخل آب مي اندازيد تا تمركز شما نسبت به حاجتتان بيشتر شود . كنيد و از آنها كمك بگيريد 
  . چون مردم سوادنداشتند عريضه نويس ها عرض حال آنها را برايشان مي نوشتند

عمالً توجه قلبي او به آن حضرت » من از شما چنين خواهشي دارم »عجل اهللا تعالي فرجه الشريف«مان اي وجود مقدس امام ز« : همين كه مي نوشت
البته فراموش نفرمائيد . د محقق مي شد و از انوار آن حضرت بهره مند مي گشت و اگر مصلحت او بود كه گشايشي برايش حاصل شود ، حاصل مي ش

 »السالم عليهم« ائمه رتوانيم به نو مي  مناجات شعبانيه وامثال آن ،دعاي ابوحمزه ي ثمالي يا كميل و يا جليل القدري مثل دعايداشتن دعاهايما با



دعاهايي به اين  . حفظ كنيم »عليهم السالم«  ارتباط خود را معصومين   زيباترين شكل ، و از آن طريق به بهترين تقاضاها را از خداوند داشته باشيم 
بنده ي من از من چيزي بخواهد ،  جاي اينكهب « در روايت قدسي داريم ؛  . يم نيم به كمك آنها راه صد ساله را يك شبه طي كنخوبي داريم كه مي توا

 تا تمام ابعاد روحي ما متوجه  از خدا بخواهيد ،  آري به ما گفته اند نمك غذايتان را هم» با نيايش با من بيش از آن چيزي كه او بخواهد به او مي دهم 
» قل هو اهللا احد « و » آيه الكرسي «،» يا حي يا قيوم « ده ، بگوييد خدايا غذايمان را ب  فوق مي فرمايد به جاي اينكه بگوييد خدا باشد ، اما در روايت

همين  أ اثر باشد ؟ بههد منشبا توجه به توحيد صمدي آيا ديگر جايي براي غير مي ماند كه در زندگي ما بخوا. بخوانيد تا از همه ي فتنه ها آزاد شويد 
جهت به ما فرموده اند براي دفع سحر و چشم زخم ، آيه الكرسي بخوانيد و آن را نوشته در نزد خود و در خانه خود قرار دهيد ، تا با نور توحيد ، 

الكرسي  وقتي در آيه.رح است ي مطآيه الكرسحنه ي جان و زندگي شما دفع شود ،شرط آن توجه به توحيدي است كه درنقش و تاثير هر غيري از ص
كند كه جز او معبودي نيست و او حي و قيوم است و تمام  قلب شما تصديق مي)255سوره ي بقره ، آيه ي (» اهللا ال اله اال هو الحي القيوم « : گويي مي

ر اين حالت از نور پروردگار بهره مند مي گردد مسلم د جان انسان متوجه خدا مي شود ، ودر چنين حالتي تمام توجه. حيات و قيام هر كس از اوست 
: مي پرسند بهترين آيه اي كه بر شما نازل شد كدام آيه است ؟ مي فرمايند » صلي اهللا عليه و آله و سلم «از پيامبر . از آيه الكرسي نبايد غافل شد . 

چون . آيه الكرسي بزرگ ترين آيه ي قرآن است : يا مي فرمايند  . هر چيزي قله اي دارد قله ي قرآن آيه الكرسي است: آيه الكرسي و نيز فرمودند 
  آيه متوجه مي شويد اگر هم خداوند به چيزي قدرت شفاعتي داده ،  در آيه الكرسي قلب انسان متذكر مي شود كه خداوند همه كاره است ، در آن

اين نوع نگاه بايد در قلبتان باشد تا با چنين نوري ، فتنه ها . داوند است بوده است يعني اگر هم كسي كاري مي تواند بكند در قبضه خ» باذن اهللا « 
  . دفع شود

 
 رؤيت بصري جنيان

 
  آيا رؤيت بصري جنينان ممكن است ؟: سوال 
اما اگر جنينان . ما اگر تصميم بگيريم و برنامه ريزي كنيم جنينان را ببينيم كار بدي مي كنيم اثرش هم منفي است ، روحمان خراب مي شود : جواب 

نقل » تئوريك شريعت  مقاله قبض و بسط  نگرشي بر  « در كتاب  حسيني تهراني  آيت اهللا . خودشان بخواهند خود را نشان دهند ، آن اشكال ندارد 
 ـ آمد و گفت آقاي بحريني كه فرمودند در تهران كه بودم آقا سيد نورالدين ـ آقا زاده كوچك ايشان» رحمه اهللا عليه« مي كنند كه عالمه طباطبايي 

اشكال ندارد ـ دقت بفرمائيد ؛ عالمه طباطبايي دنبال : توان احضار جن را دارد در تهران است ، آيا مي خواهيد او را نزد شما بياورم ؟ آقا مي فرمايند 
 چادر را گرفتيم ، حدود دو وجب از زمين فاصله داشت اين كارها نمي روند ـ باالخره بحريني آمد ، گفت يك چادر بياوريد و دورش را بگيريد ، ما دور

 چادر را تكان مي داد و مي لرزيد  يك موج بسيار شديدي ، در اين حال جنينان را حاضر كرد و صداي غلغله و همهمه شديدي زير چادر برخواست و 
ديديم آدمك هايي به قامت دو وجب زير چادر بودند ، تكان  د ،  نگاه كني بعد گفت زير چادر را به طوري كه نزديك بود چادر از دست ما خارج شود ، 

 صد در صد وقوع امر   صحنه سازي نباشد ، ديدم نه ، صحنه چشم بندي و  كه اين من با كمال فراست متوجه بودم. مي خوردند و رفت و آمد داشتند 
پس اينكه سوال فرموديد )  192 محمد حسين حسيني تهراني ، ص  عالمه سيد ، » نگرشي بر مقاله ي بسط و قبض تئوريك شريعت  (خارجي است 

توانسته جنينان را حاضر كند عمرش را ضايع كرده   ولي حساب كنيد آن طرف كه  ممكن است ،  ظاهراً  رويت بصري ديد ، آيا جنينان را مي توان با 
بر اساس »عليهم السالم« و يا يكي از اولياء الهي  » اهللا عليه و آله و سلم صلي«يامبر  يك وقت است پ  ولي  . و نشان دهد   ببيند است تا جنينان را

  و تسخيري كه حضرت سليمان  جداست  موضوعش  آن  تسخير كنند ،  يابند و آنها را  جنينان تسلط مي توانند بر  مي دهد  قدرتي كه خدا به آنها 
  . داشتند از اين نوع اخير است» عليه السالم  « 

   اگر رتبه ي جنينان ـ جني هاي مومن ـ از انسان پايين تر است چگونه ابليس توانست در رديف فرشتگان قرار گيرد ؟:سوال 
زيرا مالئكه مقام محدودي دارند و حامل يك اسم يا چند اسم از اسماء الهي . رتبه ي مالئكه از رتبه ي آدم به عنوان خليفه اهللا پايين تر است : جواب 

 و مرتبه اي  ما را مقام) 164سوره ي صافات ، آيه ي  ( » و ما منا اال له مقام معلوم «  : كه  به تعبير قرآن سخن مالئكه عبارت است از اينمي باشند ، 
ا به حمد تو م!  پروردگارا )30 سوره ي بقره ، آيه ي ( » بحمدك و نقدس لك  نحن نسبح  و « مي گويند  و يا . محدود   مرتبه اي  نيست ، مگر مقام و

اما . مي دهند  چنانچه مالحظه مي فرماييد مالئكه در حد تسبيح و تحميد و تقديس ، خدا را نشان. تسبيح تو را مي كنيم و تو را تقديس مي نماييم 
 لذا وقتي به  و. كل اسماء است مقام آدم مقام تعليم  پس . و خداوند به آدم همه ي اسماء را آموخت » و علم آدم االسماء كلها « : در مورد آدم فرمود 

قالوا سبحانك ال علم  * باسماء هوالء ان كنتم صادقين  فقال انبئوني «  :  قرآن مي فرمايد  .مالئكه فرمود از آن اسماء خبر دهيد اظهار ناتواني كردند 
 كه شايستگي خليفه ي  فرشتگان فرمود اگر راست مي گوييد   سپس به) 31 و 32 سوره ي بقره ، آيات ( »  الحكيم   انت العليم لنا اال ما علمتنا انك

. گفتند منزهي تو ، ما را جز آنچه خود به ما آموخته اي هيچ علمي نيست ، تويي داناي حكيم . الهي بودن داريد ، از اين اسماء به من خبر دهيد 
توجه به آيات فوق ، يك موجودي مي تواند با عبادات خود در حد مالئكه باال پس با . مالئكه اعالم مي كنند كه توان تعليم و ارائه همه اسماء را ندارند 



ولي خليفه . بدون آنكه حامل جامعيت اسماء الهي باشد  مالئكه قرار گيرد ،  برود ولي جامع كماالت الهي نباشد ، از اين جهت ابليس توانست در حد 
هدف حيات زميني « براي بررسي اين موضوع مي توانيد به كتاب   جامعيت اسماء را دارا است مقام مي باشد   امام معصوم   بالفعل آن  صورت اهللا كه

 )همين نويسنده رجوع كنيد» آدم 
  اگر مورد آزار جنينان واقع بشويم چه بايد بكنيم ؟: سوال 
در آنجا شما در حد خود از خودتان دفاع  . ي كند  دروغ ببافد نم  سر شما آزار جنينان فرقي با اينكه كسي پشت  عرض شد ؛  همين طور كه : جواب 

خواستند  مشكل اينجاست كه فكر مي كنيم جنينان آزاداند هر كاري. مي كنيد و باقي آن را هم به خدا واگذار مي نماييد كه خدا مدافع بزرگي است 
حال اگر خدا بخواهد اين چوب رات غلط خود را مي خوريم ،وب تصوما چچنين خبري نيست ،.ه بسته هستيم در مقابل آنها دستبر عليه ما بكنند و ما

عمالً از طريق اصالح خود و پناه بردن به خدا مشكل بر طرف . بايد بگوييم خدايا ما را ببخش ما. را به شما بزند ممكن است از طريق ساحر و جن بزند 
  . مي شود

  : آمده است» سفينه الصادقين « در كتاب 
 در مسجد سهله چله بگيرم ، و چون  عالمه محمد تقي جعفري ـ مي فرمايد تصميم گرفتم  استاد مرحوم  خ مرتضي طالقاني ـجناب آيت اهللا شي »

چند رو زگذشت ؛ در حالي كه در حجره تنها بودم . ديدم وقت ندارم براي خود غذاي گوشتي تهيه كنم بنا را بر آن گذاشتم كه غذاي حيواني نخورم 
نخوريد ما جنينان   حيواني   شما تصميم گرفتيد  چون آقا شيخ مرتضي نترس ،  گفت  ! كمي جا خوردم  كنارم نشسته است ، فر يك ن  شدم  متوجه

اتفاقاً يكي از خانواده هاي . نجام دهم ، و با هم رفيق مي شوندمن از اجنه هستم ، آمده ام خدمت شما كارهايتان را ا. مي توانيم به شما نزديك شويم 
هر چه نگاه مي كنيم  سنگ پرتاب مي كنند ،  داخل خانه ي ما  مدتي است به :  ، از اعراب باديه نشين خدمت حاج آقا شيخ مرتضي آمد و گفت نجف

ه مي خواهند كه بگو به خان رفيق شده بودند   جني كه با او  آقاي شيخ مرتضي از. هيچ كسي نيست ، فقط سنگ مي زنند ، اگر مي شود كاري بكنيد 
اين بنده به خدا سنگ بزنيد ، آنها هم به دستور آقا ديگر سنگ نمي زنند ، گويا عصبانيت آنها از آن شخص باقي بوده و به همين جهت بعد از رحلت 

 . « آقا ، دوباره سنگ مي زدند
در اثر . بي كاري فضولي هاي بي خود مي كنيم ما متأسفانه از سر . هستيم اين قضيه را عرض كردم تا متوجه باشيم علت آزار بعضي از جنيان خود ما 

نقشه ها  مي خورد،   چه غذايي   امشب  همسايه  ببينيم  مي كنيم  فضولي همين طور كه. اين تجسس ها پاي جنيان را در زندگي خود باز مي نماييم
دم خانمي كه از شوهرش طالق گرفته و نزد مادرش زندگي اخيراً شني . همسايه مي شويم  ناراحتي  موجب مي كشيم تا از كار مردم سر در بياوريم و 

 دوربين از كانال كولر   كرايه كرده بعد با  خانه آن ها خانه اي كنار  صدمه يك  مي كرد، فهميد شوهرش براي اين كه ببيند اين ها چه مي كنند با هزار
 را طالق دادي ديگر به توچه   كه همسرت آخر مگر بيكاري، تو . آقا زندان است  آن ها را زير نظر گرفته، حاال كارش لو رفته و با شكايت آن خانم فعالً

خياالت ما تحريك   هايمان را بدهيم،  تا جواب فضولي انرژي زيادي خرج مي كنيم  راستاست كه   در همين  . مي كنند چكار  آن ها  مربوط است كه
  .ن ها هم عكس العمل نشان مي دهندمي گردد و زمينه تعقيب جنيان در ما فراهم مي شود و آ

عالم زندگي مي كنند و هيچ ربطي هم به ما ندارند  جني ها از نظر حوزه زندگي اصالً در حوزه زندگي ما قرار ندارند، در ساخت و مرتبه ديگري در اين 
جلسه ي قبل  . ماجرا شروع مي شود  كار آنها سر در بياوريم ،   تسخير كنيم و يا از  خواستيم آنها را اما اگر ما وارد زندگي آنها شديم و با انواع حيله

عرض كردم چقدر بايد تالش كرد تا يك جن سرگردان را تسخير كنيم و اراده هاي خود را به او تحميل نماييم ، باالخره او هم در سر فرصت انتقامش 
 پيش مي آيد و نمونه تصادم ها آن سنگ   باالخره بين ما و آنها تصادم  بكنيم  وارد حوزه خودمان جني ها را  زياد ما اگر با صرف انرژي. را مي گيرد 

همان طور كه ما به شيطان ميدان مي دهيم كه وارد روح و روان ما بشود و عنان زندگي ما را در دست گيرد ، هر چقدر ما به . پراندن و امثال آن است 
الحمداهللا شما با .  بعد هالكت مي نمايد   بي آبرويت مي كند ،  اول »عليه السالم « ر اميرالمومنين  تعبي جلو مي آيد تا آنجايي كه به او ميدان بدهيم 

امثال آيت اهللا شيخ مرتضي طالقاني . نه بيچاره مي شديد رذ همه جانبه ي شيطان مي شويد وگزيارت امام معصوم و يا با ماه محرم و رمضان ، مانع نفو
با آقايي مصاحبه كرده بودند كه مي گفت .  مي دهند   به آنها دستور هم  بلكه ند نه تنها مورد آزار آنها قرار نمي گيرند ،كه به جنينان ميدان نمي ده

 در حالي كه   از اين قضيه خوشحال هم به نظر مي رسيد ،  و مي آورند ، جنينان مي آيند فرزندم را مي برند و او را در بعضي شهرها گردش مي دهند
حوزه ي زندگي آنها شويم و يا اجازه دهيم كه آنها وارد زندگي اشكال اساسي آن است كه ما وارد. ت باشد معلوم نيست كار به كجا مي كشد اگر درس
  . ما شوند

  آيا با هر انساني يك جن به نام همزاد متولد مي شود؟: سوال 
كسي كه چنين ادعايي كرده   نيست درباره اش بحث كنيم ،  احتياجي اصالً نه ، چنين چيزي درست نيست ، آنقدر حرف بي پايه اي است كه : جواب 

سوره ي  (»و من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين « : آري خداوند مي فرمايد . بايد دليل بياورد چگونه به اين مطلب رسيده است 
، بلكه همراهي دكه اين ربطي به همزاد ندار.هيم قرار مي د دطاني كه او را همراهي كن؛ هر كس از ياد خدا روي برگرداند براي او شي36)آيه ي زخرف ،



  .شيطان است با كسي كه از ياد خدا روي برگردانده
  ن گونه  آيا به كرامت هاي اي  كرامت هايي نيز دارند ، مسائل مسلمين بي تفاوت اند و از طرفي  افرادي هستند كه نسبت به نظام اسالمي و يا  :سوال 

  مي توان اطمينان كرد ؟
ذهن شما را به همين كرامت رد شيطان شما را اهل كرامت كند وحتي امكان دادي خود نبايد ارزش به حساب آيد،دقت كنيد كه كرامت به خو: جواب 

آنچه در .  چنين كراماتي دست مي يافتم  يد بهمن غلط بود نبا باز دارد ، شما هم مغرور شويد به اينكه اگر راه » كريم « ها مشغول كند و در نتيجه از 
حاال اگر خداوند در امري خاص مصلحت ديد  انجام بندگي ، كرامت نمي باشد ،است ، هدف هيچ يك از اولياء الهي در» بندگي خدا « اسالم اصل است 

ا ، به خودي خود در اسالم ، كمال به حساب نمي آيد ، و كرامتي از طريق آنها به ساير مخلوقات نشان داد بحث ديگري است ، ولي اين نوع كرامت ه
من بايد بنده باشم و او بايد رب كريم دگي است،كرامت مخصوص خدا است ،مقام اولياء ، بن. دراقل كرامت هستند»عليهم السالم«به همين جهت ائمه 

  مي خواهم بنده باشم آنها گفت من  دارند ؟   كرامت  بيشتر از شما مشا  شاگردان  پرسيدم كه چرا  استادم   مي گويد از  محي الدين بن عربي. باشد 
حقيقت من بندگي است ، و نه نمايش قدرت ، حقيقت رب قدرت و اظهار كرامت است ، هر چه من در حقيقت خود بمانم ، به .  مي خواهند رب باشند 

است  آن به جهتده بود مي گويند فالني را بخور،به شيري كه روي پر» السالم عليه « اينجاست كه يادتان باشد اگر مثالً امام هادي . مقصد نزديكترم 
  . كه مقام امامت آن حضرت در خطر است و طرف مي خواهد مقام امامت حضرت را زير سوال ببرد

جايگاه و معني واسطه «آخر كتاب  و سعي به نفي خود دارند به فصل مي شود با آنچه اهل توحيددارنددر مورد جايگاه كرامتي كه از اهل كرامت صادر
 به بعد ، فرق كرامت و توحيد بحث شده و اينكه اهل كرامت عموماً نفس خود 299رجوع فرماييد در آنجا در يك پاورقي طوالني از صفحه ي » فيض 

مخصوص   اهل كرامت با رياضت هاي.ند كخودشان را هيچ مي كنند تا خدا در قلبشان جلوه» عليهم السالم« را تقويت مي كنند ، ولي امامان معصوم 
خبر است ، اين  مي بيند در چهارصد كيلومتري چه  نفس ناطقه را تقويت مي كنند ، و چون نفس انسان مجرد است اگر از بدن آزاد شد نگاه مي كند 

اهل توحيد .  و اهل توحيد تفكيك قائل شد از حق خبر مي گيرد و لذا بايد بين اهل كرامت» عليه السالم«اما امام معصوم . به جهت قدرت نفس است
 و)ره(ي نحضرت امام خمي.خ از اهل كرامت خيلي جلوتر است صحنه هاي بزرگ تاريخ توحيدي را شكل مي دهند هم اكنون يك بسيجي ناب در برز

طريق   مصلحت بداند كرامت هايي نيز از  داونداهل توحيداند ، هر چند اگر خ» رحمه اهللا عليه« و آيت اهللا بهجت » رحمه اهللا عليه« عالمه طباطبايي 
شنيده ايد فالن مرد خدا كه خيلي هم به مردم كمك مي كرد مثالً يك انجير مي داده طرف مي خورده خوب مي شده است ، در . آنها اظهار مي شود 

  . برزخ گفته به جهت توجه به كرامت ها عقب افتادم
 : بوده اند به طرح چند روايت بسنده مي كنيم» عليهم السالم« ن در مورد جنينان شيعه كه در خدمت اماما

 مواجه شدم با كاروان هايي از شتر كه در پشت در   رفتم و اجازه شرفيابي خواستم ، »عليه السالم « از سعد اسكاف هست كه نزد ابي جعفر امام باقر 
عليه « من نزد امام : گفت .  بر سر از در بيرون شدند مانند هندوها  عمامه  قومي صف كشيده بودند و با صداهايي بلند نيز مواجه شدم ، در آن هنگام

داني اي سعد مي: فرمود . سر و ناشناس يابن رسول اهللا ؛ امروز دير اجازه فرموديد و من مردمي را ديدم بيرون شدند عمامه بر : رفتم و گفتم » السالم 
 » احكام دين خود را از ما مي پرسند  كيشان تو ازطايفه ي جن بودند،مي آيند مسائل حالل و حرام وهم«:د مودنرف.  نه:اينها چه كساني بودند ؟ گفتم 

در چادر او  يك شبانه روز  در مني   اذن گرفتن نداشتم ، نياز به» عليه السالم « من جهت شرفيابي نزد امام ششم : از عمار سجستاني است كه گفت 
 شرفيابي در محضر امام  و ما از او اجازه ي  عيسي شلقان بيرون آمد  .جواناني مانند مردان هندي كه به حضورشان برسند نشستم ، و اجازه دادند به 

پيش از آنها كه نزد تو آمدند و نديدم بيرون روند : اي اباعاصم از چه موقع آمدي ؟ گفتم : به من فرمودند : مي گويد . را خواستيم ، به من اجازه دادند 
 آنها قومي از جنينان بودند ، مسائل خود را پرسيدند و رفتند : رمودند ، ف

در اين ميان كه در دره روحاء بر شترم سوار بودم .نه داشتند به من سفارش فرمودند حوائجي در مدي» عليه السالم « امام پنجم : سدير صيرفي گويد 
نيازي بدان ندارم و : پنداشتم تشنه است و قمقمه را به او دادم ، گفت  راي او ايستادم و گويد ب ناگاه ديدم يك آدمي جامه اش را به خود مي پيچيد ، 

و . هم اكنون  :  بودي ؟ گفت  گفتم چه وقت حضور نامه نويس. را داشت » عليه السالم « نامه اي كه گِلِ مهرش تَر بود به من داد ، نگاه كردم مهر امام 
 و ديدارش كردم و گفتمش قربانت ؛  آمد» عليه السالم « امام : گويد . ه من فرموده ، نگاه برگرداندم و كسي را نديدم ديدم در نامه كارهايي است كه ب

 كار شتابانه اي كه داشته باشيم يكي از آن جنينان را به دنبالش مي فرستيم : فرمودند . مردي نامه اي با گِل تَر برايم آورد 
جامه  و  ومادرندروناگاه هشت تن كه گويا از يك پدبا ياران خود اجازه ي شرفيابي خواستيم » عليه السالم « بي جعفرندي از سعد اسكاف كه از ابه س

آري قربانت ؛ اينان : آنها را ديدي ؟ گفتم ! اي سعد : به من فرمودند . ي زرابي و قباهاي طاقي و عمامه هاي زرد دارند ، وارد شدند و زود بيرون آمدند 
  . برادران جني شما ، آمده بودند از حالل و حرام خود پرسش كنند ، چنانچه شما بپرسيد درباره ي آنها: ي بودند ؟ فرمودند چه كسان

 آري : قربانت براي شما نمايان شوند ؟ فرمودند : گفتم 
 آدم بلند قدي با   كه يك مرتبه ديدم دور شده بودم  »عليه السالم«از مدينه از خدمت امام صادق   مي گويد كه سه روز را   انصاري عبداهللا جابر ابن 

. ، كه به من دستور داده اند دم هنوز جاي مهر نامه مرطوب استنگاه كردم دي. به دستم داد» عليه السالم« ادق چهره اي زرد رنگ ، نامه اي از امام ص



 .تو چطوري اين همه راه را طي كردي ؟ گفت من از جنينان هستم: گفتم . همين حاال حضرت اين نامه را به من دادند : از ماجرا پرسيدم گفت 
بخواهند با جنينان حشر و نشر »عليهم السالم«و يا ائمه ي » صلي اهللا عليه و آله و سلم« عزيزان عنايت داشته باشند ، فرق است بين اينكه پيامبر  (

طالب چنين ارتباطي نمي باشند ، ولي اين »عليه السالم« چ وقت نه تنها پيامبر و امام آري ؛ هي. داشته باشند ، با اينكه جنينان بيايند در خدمت امام 
 آن اشكال ندارد و موجب سقوط روح آنها در حد مرتبه ي وجودي   و يا به آنها خدمت كنند ، استفاده كنند  از آنها   آنها و  بيايند خدمت كه جنينان

 )جنينان نخواهد شد
   ماوراء جادوگر ساكت كشور غنا براي مدتي در ميان زمين و هوا مي ايستاد ، اين كار چگونه انجام مي شود ؟در فيلم سفر به: سوال 
بعد دور خود آتش روشن . بر رودخانه و آب آن متمركز شد رودخانه بود و همين طورر كرديد آن آقا از صبح تا عصركناآن فيلم دقت مياگردر: جواب 

كه در اصطالح فلسفه  آن است كه آب براي خود مدبري دارد  علتش . تش قرار گرفت و آرام آرام از سطح زمين باال رفت كرد و در وسط حلقه اي از آ
نفس نباتي  همان طور كه گياه توسط درحكم نفس براي آن موجود است ،خود را دارد كه هر چيزي مدبر مخصوص به . به آن عقول عرضيه مي گويند 

آب هم مدبر دارد و نحوه .  در معدن نيز توسط مدبر خود تدبير مي شود و به آن صورت منظمي كه شما مي بينيد در مي آيد تدبير مي شود ، يك بلور
تمركز طوالني با مدبر آب ارتباط  جادوگر غنايي در اثر  .  باال مي برد  ي حضور آب در عالم را تدبير مي كند ، مدبر آب ؛ وقتي آب حرارت ببيند آن را

كار جالبي است ولي بسيار . مي برد،او را نيز باال برد كرد و يك نحوه اتحاد با آن در خود پديد آورد ، در آن حالت ، همان طور كه آتش آب را باالبرقرار
بود ، چه بركاتي در حالي كه اگر همين تمركز را به نور شريعت نسبت به پروردگار خود پيدا كرده . پوچ است ، چون باالخره پس از مدتي پايين افتاد 

؛ خدايا نهايت جدايي از غير و » الهي هب لي كمال االنقطاع اليك « چيزي كه شما در مناجات شعبانيه از خدا مي خواهيد كه . كه نصيب او نمي شد 
  . اتصال به خودت را به من عطا كن ، خيلي فرق مي كند با امثال كارهايي كه آن جادوگر كرد

 ر سطح باالي سير و سلوك هستند مي توانند اسرار درون انسان را بخوانند ؟آيا افرادي كه د: سوال 
  . نه ، نمي توانند ، اسرار انسان ها پيش خداست بعضي از اسرار انسان را مالئكه هم نمي توانند بخوانند ، فقط پيش خود خدا است: جواب 

من موثر است بعضي از آن اسرار را در اختيار انسان هاي الهي قرار مي دهد  هدايت بله اگر خدا مصلحت ديد كه مرا هدايت كند به اندازه اي كه براي 
 . ، آن هم فقط براي اين است كه مرا هدايت كنند

 جايگاه خواب و رويا

 
ائل شرعي را آن در عالم كجاست ؟ چقدر بايد به آن اعتماد كرد ؟ چگونه است بعضي افرادي كه رعايت مس روي هم رفته جايگاه خواب و رويا:سوال 

  طور كه بايد نمي كنند ، خواب هاي خوبي ، مثل خواب امامان را مي بيند ؟
اگر مستحضر باشيد در . اگر بخواهيم به طور كامل به اين سوال جواب دهيم احتياج به چندين جلسه دارد و لذا به طور مختصر عرض مي كنم : جواب 

 گفتيم نفس انسان چون مجرد از ماده است و فوق زمان و   روشن شد و  صادقانه و روياي ايگاه رويا ج» ده نكته از معرفت نفس « مباحث شرح كتاب 
مكان مي باشد همين كه انسان به خواب رفت و نفس او از كنترل حواس ظاهري اش آزاد گشت مي تواند به گذشته و آينده نظر كند و واقعياتي را كه 

  . بعداً تحقق مي يابد مالحظه كند
خواب  مثل. بين عالم خارج حكايت دارد  روبه رو مي شود و آن  رابطه اي بين آنچه شخص در خواب با   برده است كه از  خواب هايي نام  از  ر قرآند

در خواب   كه» عليه السالم « رؤياي حضرت يوسف   و يا )  105 سوره ي صافات ، آيه ي (نسبت به ذبح فرزندشان ، » عليه السالم « حضرت ابراهيم 
عليه السالم   « رفيق هم زنداني حضرت يوسف و يا رؤياي دو) 4آيه ي سوره ي يوسف ، (، ايشان سجده مي كنند برزده ستارهديدندخورشيد و ماه و يا

كه تمامي اين روياها ) 27  سوره ي فتح ، آيه ي (در رابطه با فتح مكه ؛ » صلي اهللا عليه و آله و سلم«و يا رؤياي پادشاه مصر ، و يا رؤياي رسول خدا 
  . چنانچه مستحضريد رابطه اي با عالم خارج داشتند و صرف خياالت افراد نبود

  : با توجه به اينكه مي توان در رويا يا خواب با موضوعاتي رو به رو شد كه بعداً واقع مي شود ، بايد دانست
بيداري وائماً مشغول كار است و درخواب ، اين قوه در قوه ي خيال را در آن انكار كرديرؤيا ؛ امري است ادراكي ، به طوري كه نمي توان نقش و تاث.1

   . در ذهن انسان صورت مي سازد
سرما و يا عواملي مثل بيماري و پر بودن معده يداً تحت عوامل خارجي مثل گرما و اكثر رؤياها تحت تاثير تخيالت نفساني است و آن تخيالت شد.2

. خياالت او و بالتبع در خواب انسان تاثير مي گذارند در» طمع « و» حرص«و» تكبر« و» عجب« و» عداوت« خالقي مثل كه صفات ا همچنان .مي باشد
اكثر رؤياها تحت تاثير تخيالت نفساني : كند به همين جهت بايد متوجه بود ؛ اوالً مان تاثيرات را در خودش حكايت ميپس در حقيقت نفس در رؤيا ه

هر رؤيايي به حقيقت متصل نيست ، هر چند هر رؤيايي تعبيري دارد كه تعبير آن يا مربوط به : ثانياً . قت ديگري جز احواالت نفس ندارنداست و حقي
  . عوامل طبيعي و يا مربوط به عوامل اخالقي است



 عالم وجود ارتباط   و حقايق س با حوادث خارجيبا اين همه چون نفس ناطقه ي انسان مجرد و فوق مكان و زمان است ، رؤياهايي هم هست كه نف.3
تفاوت رؤياي صادق با رؤياهاي رحماني در آن  .  مي شود  مي يابد كه به آن رؤياها از يك جهت رؤياهاي صادق و از جهت ديگر رؤياهاي رحماني گفته
ولي در رؤياي صادق ابتدا . اري مصداق آن معاني را مي يابد است كه در رؤياي رحماني انسان با معنايي از سنن الهي رو به رو مي شود و سپس در بيد

  . انسان با علت حادثه رو به رو مي شود و سپس در بيداري با آن حادثه رو به رو مي شود ، كه مي توان هر دو را تحت عنوان روياهاي حق نام برد
 

 رؤياها ، يا خواب هاي حق

 
اطقه انسان به عنوان موجودي كه فوق زمان و مكان است ، با سبب غيبي حادثه اي كه بعداً در ظرف مبناي رؤياهاي حق عبارت از اين است كه نفس ن

با وجود برزخي يا عقلي حادثه ارتباط برقرار  ابتدا نفس به علت مجرد بودنش ، در خواب ،  . پيدا مي كند  مكان و زمان خاص محقق مي شود ، ارتباط 
  . لم ماده حادث مي شود ، و روشن مي شود كه آن رويا صادق بوده استمي كند و بعداً آن حادثه ، در عا

حال اگر نفس انسان ، كامل باشد و گرفتار وهميات وآرزوها نباشد ، . البته نفس پاره اي از حقايق آن عالم را در حد استعداد خود دريافت مي كند 
عليهم «في كتاب التعبير عن االئمه جامع االخبار،(بيند يش روي خودحاضر مي پخوابكه هست بطور كليت و نورانيت درحقايق عالم غيب را آن طور 

انقطع الوحي و بقي المبشرات اال و هي نوم الصالحين و  »عليهم السالم« و قال ...  صحيح   يقينه نفسه طيبه و  المومن صحيحه الن  ان رويا«  »السالم
هست كه خواب مومن درست است چون دلش پاك است و يقينش ثابت و »عليهم السالم«ب از ائمه در كتاب تعبير خوا: در جامع االخبار » الصالحات 

 ولي اگر ) )176 ، ص 58بحاراالنوار ، ج (» ابهاي مردان خوب و زنان خوبستوحي منقطع شد و مژده بخشي ها بجا باشند هال كه آن خو« : فرمودند ... 
در » عظمت « مثل اينكه وقتي با معني  . مانوس است مي يابد   خيالي و در صورت هاي جزئي كه با آنها نفس ، كامل نبود آن حقايق را به نحو حكايت

 چون عظمت  به خود مي گيرد ،» روباه «  در خيالش صورت  »مكر « ايجاد مي شود ، و يا معني » كوه « آن عالم رو به رو مي شود ، در خيالش صورت 
  » ظلمت « را به صورت » جهل  «  و» نور «  به صورت  را» علم « و » تاج «  صورت  را به» افتخار «   معني  يا. مي شناسد  ه را به كوه ، و مكر را به روبا

مهر كردن دهان « در آن عالم ، صورت » موذن بودن « ، با ديدن معني ح در ماه رمضان با شروع روزه هستو يا چون رابطه اي بين اذان صب. مي بيند 
البته اين موضوع ، رقايق و ظرايفي مخصوص به خود دارد ، به طوري كه گاهي از يك معنا كه در خواب مي يابد . م در ذهن ، براي خود مي سازد مرد» 

  . مثل اينكه در بيداري گاهي با شنيدن لغت ثروت به معني فقر فقرا منتقل مي شود. صورت عكس آن را در خود مي سازد 
است و لذا انسان هماني را كه در خواب ديده در بيداري مشاهده مي كند ، و گاهي متمثل معنايي است كه »  و بدون تصرف صريح« پس گاهي خواب 

صورتي كه با آن مانوس بوده در مي آورد ، و يا در عيني كه با معنايي رو به رو مي شود ،  نفس انسان با آن معنا روبه رو شده و در خيال خود آن را به
ود به چيزي منتقل مي شود كه مناسب است با آن معنا و يا ضد آن معنا ، و گاهي در عين رو به رو شدن با يك معناي حقيقي ، آنچنان آن در ذهن خ

معاني با تصورات شخص مخلوط ميشود كه اصالً نمي توان فهميد از كدام يك از معاني مانوس شخص خواب بيننده تاثير گرفته ، كه در اين حالت به 
  . يا روياهاي پراكنده گويند» اضغاث احالم «  روياها اين

در واقع انسان به اصل موضوعات شود ،يرت مناسب آن معنا منتقل مدر روياهايي كه نفس ناطقه با اصل موضوع رو به رو مي شود و در آن حال به صو
ع صورت به دست آوردن مال زياد دنيا را به او نشان مي دهند ، آگاه مي شود ، به طوري كه اگر مالحظه كرد در حال جمع كردن كثافت است ، در واق

با صورت به دست آوردن  ورم كرده است ،  با اينكه بدنش  و يا وقتي رو به رو مي شود . در عين آگاهي دادن به او كه مال دنيا سرگين و كثافت است 
 همچنان كه اگر در خواب ديد در زندان است ، در  .چرك و آلودگي است  ال زياد م ! مال زياد رو به رو شده است ، در عين آگاهي دادن به او كه بدان

 همچنان كه اگر ديد در زنجير است ، با صورت  . اين شهرت زندان است  دادن به او كه  عين آگاهي  واقع با صورت شهرت يابي اش رو به رو شده ، در
 .  آگاهي دادن به او كه آن گناه و گرفتاري ، زنجير استخوشي و خو شگذراني دنيايي اش رو به رو شده ، در عين

در هر صورت با همه ي اين احوال نمي توان به رويا اعتماد كرد ، چون در حال خواب ؛ صورت خياليه نفس آنقدر جوالن دارد كه با ميل خود صورت ها 
  . را تغيير مي دهد و از جايگاه خود خارج مي كند

ال يحزن احدكم ان ترفع عنه الرويا فانه اذا رسخ في العلم رفعت عنه الرويا « : هست كه حضرت فرمودند »  عليه و آله و سلم صلي اهللا«از قول پيامبر 
چون انساني كه در علم راسخ  . رويا از او برداشته مي شود   كسي راسخ در علم شود ،   زيرا وقتي اگر رويا از كسي برداشته شد نبايد نگران باشد ،» 

  .  توجه نفس او به مرتبه اي باالتر از مرتبه ي خيال است ، در حالي كه جايگاه رويا در خيال و ذهن مي باشدشود
اينكه دستور داده اند انسان دائم در حال طهارت باشد و نيز با وضو بخوابد ، به سبب آن است كه اين طهارت موجب طهارت باطن و ذهن مي شود و 

  . ياهاي باطل آزاد خواهد شددر نتيجه از خواب ها و رو
اگر انسان نسبت به خوراكش مواظبت داشته باشد و قت كند كه چه چيز بخورد و چه : مي فرمايد » دارالسالم «  كتاب 4مرحوم محدث نوري در جلد 

 قلب و خيالش در خواب و بيداري شيطان در پرخوري موجب جوالن ن ها را مي يابد و گرنه بر عكس ،اكناف آسمارمقدار بخورد، روح او قدرت سير د



  . مي شود
 الرجل في يقظته  ليحزن بها ابن ادم ، و منها ما يهم به  اهاويل الشيطان  منها :  الرويا ثالث  «: مي فرمايند  »صلي اهللا عليه و آله و سلم  «رسول خدا 

بترساند و  يكي القائاتي كه شيطان مي كند تا فرزندان آدم را : گونه است خواب ؛ سه  » سته و اربعين جزء من النبوه  و منها جزء من. فيراه في منامه 
بيند ـ با تغييراتي از طريق صورت خياليه ـ و يكي هم خواب هايي وجه قرار داده درخوابش آن را مينگران كند ، و يكي هم آنچه را در بيداري مورد ت

 آن حضرت ـ چيزي باقي   با رحلت از نبوت ـ«  : فرمودند » ي اهللا عليه و آله و سلمصل «  رسول خدا  شش جزء نبوت چهل و ه جزئي است ازاست ك
« بهاء الدين خرمشاهي ، مسعود انصاري ، پيام پيامبر ( » الرويا الصالحه ؛ روياي صالح « : مبشرات چيست ؟ فرمودند : پرسيدند . نمانده مگر مبشرات 

   )459، ص » صلي اهللا عليه و آله و سلم
 هم در آميخته ،   و راست و دروغ آن را به در مورد رويا فكر كن كه چگونه خداوند در مورد آنها تدبير كرده: مي فرمايند » عليه السالم « ام صادق ام

  . اگر همه روياها راست بود ، مردم همه پيامبر بودند ، و اگر همه دروغ بود ، در رويا فايده اي نبود
حتي يعبرها لنفسه او يعبرها له مثله فاذا  ان رويا المومن ترف بين السماء و االرض علي راس صاحبها « : داريم كه » ه السالم علي« از امام محمد باقر 

روياي مومن بين زمين و آسمان در گردش است تا آنكه خودش آن را برا ي خود تعبير كند ، » عبرت لزمت االرض فال تقصوا روياكم اال علي من يعقل 
در همين . ري براي او تعبير نمايد ، پس آنگاه كه تعبير كرد به زمين مي آيد و قطعي مي شود ، خوابتان را جز به كسي كه خردمند است نگوئيد يا ديگ

اگر آن خواب : ودند فرم» صلي اهللا عليه و آله و سلم «رسول خدا : ثانياً .ا به هر كس نگوئيد تا تعبيركند خواب خود ر: رابطه به ما دستور داده اند اوالً 
  ناخوشايند بود

بهاء الدين خرمشاهي ، مسعود انصاري ، (آن به خدا پناه برد و از آن با كسي سخن نگويد و بداند آن از شيطان است و از شروضو بگيرد و نماز بخواند 
 )455، ص » صلي اهللا عليه و آله و سلم« پيام پيامبر 

 نقش عقايد در رويا

 
به تعبير   احتياج   مي بينيم و در بيداري به صورت ديگر ظاهر مي شود كه  كه در بسياري موارد ما در خواب حادثه را به صورتيعنايت داشته باشيد

مثالً طرف خواب مي بيند در قبرستان قدم مي زند ، وقتي معبر خواب او را تعبير مي كند به او گوشزد مي كند تو با رفقاي جاهل و كافر رفت و . دارد 
زيرا انسان داراي مراتب . رو به رو مي شود   واقعي كه همان ايمان است محرومند ،   رفقايش كه از حيات چون در خواب با صورت حقيقي. د داري آم

واب مختلف است ، يك مرتبه از وجود او مرتبه ي جسم مادي و حس اوست ، يك مرتبه ي او مرتبه ي خيال يا وجود مثالي او مي باشد ، كه در آن خ
از منظر مرتبه ي وجود مثالي اش با آن رفقا رو به رو شده و آنها را در قبرستان ديده ، چون ما در هر عالمي در مرتبه ي خاصي از مراتب وجودي خود 

  . هستيم
چگونگي روياهاي  ار هر كس با  عقايد و افك .آنچه در موضوع فهم معني رويا و چگونگي آنها مفيد است رابطه ي بين عقايد انسان است با روياهاي او 

  . او هماهنگي دارد
بود ، و  اگر عقايد و افكار صاحب رويا در باب دين ، عقايد و افكار حق باشد ، روياي او در اين باب جز در موارد استثنايي ، حق و منطبق با حق خواهد

وارد استثنايي ، باطل و بر خالف حق خواهد بود ، و چنانچه عقايد و افكار اگر عقايد او در باب دين ، باطل و بر خالف حق باشد ، روياي او هم جز در م
  . او در دين از حق و باطل آميخته باشد ، روياي او نيز در اين باب از حق و باطل آميخته خواهد بود

ه ، به واقع در ساحت برزخي خود نابينا لذا اگر در خواب ديد نابينا شداو حكايت هاي صحيحي مي باشند ، وآن كس كه عقايدش حق است ، روياهاي 
است و از ديدن درست حقايق ناتوان شده و خود او را به خودش نشان مي دهند كه بداند يا در موضوعي فعالً گمراه است و يا بعداً به گمراهي خواهد 

 )  رجوع فرمائيد245از آيت اهللا شجاعي ، ص » ساله پنج ر«توضيح بيشتربه كتاب براي (و از اين طريق او را هشدارمي دهند تا هدايت شود . افتاد 
آن كسي از شما خواب هايشان راست تر است » اصدقكم رويا اصدقكم حديثا « : فرمودند » صلي اهللا عليه و آله و سلم «در همين رابطه رسول خدا 
  . كه راستگوترين شما است

ت ، معموالً آنچه در باب رويا در خصوص خود و ديگران مي بيند حكايت هاي ناصحيح و بر عقايد باطلي اس آن كس كه عقايد و افكار او در باب دين ، 
آن . و لذا در آن ساحت هم با باطن حقيقي موضوعات رو به رو نمي شود بيداري هم حقيقت موضوعات را غلط مي ديد ،  چون در  خالف حق است ، 

حق و باطل به   در خصوص خود و ديگران مي بيند ،   معموالً آنچه در باب رويا  آميخته باشد ،كس كه عقايد و افكار او در باب دين حق و باطل به هم
  . هم آميخته خواهد بود

كساني كه از دسته ي دوم هستند و عرض شد كه در باب دين ، عقايد باطلي دارند ، همان طور كه در مورد زندگي دنيايي و دستورات و وعده هاي 
اينها به راحتي گناه مي كنند و به جاي توبه از گناه مي گويند خدا ارحم الراحمين است ، . است ، روياهاي آنها نيز باطل است دين عقايدشان باطل 



اين افراد در روياهاي خود . همين قضاوت باطل را در موضوعات ديگر دين نيز دارند و دامن زدن به هوس هاي خود را با توجيه شرعي ادامه مي دهند 
اينها همان طور كه در حال بيداري با خوش بيني هاي  .  مي بينند  خواب» عليهم السالم«  غلط بر خالف قرآن و بيانات معصومين  همين افكارمطابق 

ايت مي بينند كه حك  و صورت هاي مختلفي را  به عبارتي خواب هاي خوش . همين سنخ رو به رو مي شوند  روياهايي از   با  كاذب زندگي مي كنند ،
عنايت داشته باشيد كه در روايت (توجه نموده اند  به آنها  »عليهم السالم« الهي قرار گرفته اند و حضرات معصومين   عفو و مغفرت  مشمول مي كند

»  عليه و آله و سلمصلي اهللا«   امام يا پيامبر   به صورت  نمي تواند  شيطان  صادق است ؛ چون  روياي او را ديد)ع(داريم هر كس خواب امام معصوم 
 طريق مسيلمه ي كذاب ها   از  و گر نه همان طور كه در بيداري شيطان ها ديده باشد ، صورت امام را  انسان قبال ً  صورتي است كه  ظاهر شود ، در 

 ) و امام است  مي شود پيامبر مي شود و مدعي صورت پيامبر و امام ظاهردرخواب هم شيطان ب، مدعي شدند پيامبرخدايندپيامبري كردند و  ادعاي
بي خبران  چه غوغايي در بينوت ها وسخن هاي باطلي كه عرض شدجمع شود،وقتي با قضاين روياهاي خوب و خواب هاي خوش ،حال حساب كنيد ا

 مي كنند از طريق عقايد صحيح از اهل ايمان به پا مي كند و چه خسراني به راه دارد ، حداقل آن اين است كه ديگر براي اهل ايمان و آنهايي كه سعي
  . و آداب شرعي دينداري كنند ، رجحاني قائل نيستند

خواب در وضع خوب مي بينند ،پس ازفوت آنها نيز آنها را دردنيا انسان هاي بي قيد به دستورات شرعي را بد نمي دانستند افراد فوق همان طوركه در
  . است، غافل از اينكه اين روياها مصنوع ذهن خود آنان 

و رويا من تحزين الشيطان  رويا مما يحدث به الرجل نفسه ،الرويا ثالثه ، رويا بشري من اهللا ، « : مي فرمايند » صلي اهللا عليه و آله و سلم «رسول خدا 
خودش سخن يايي كه كسي باو روطرف خدا ،روياييكه مژده اي است از:  است خواب سه نوع» فاذا راي احدكم ما يكره فال يحدث به و ليقم و ليصل . 

و نيز از آن حضرت .ناراحت كننده ديد به كسي نگويد،برخيزد و نماز گزارد مي گويد ، و رويايي غم آور كه از شيطان است ، و چون يكي از شما خواب 
مژده اي از طرف خواب سه گونه است،»نامه فيراه في مالذي يحدث به االنسان نفسه و. ن اهللا ، و تحزين من الشيطان الرويا ثالثه ، بشري م« داريم كه 

  . خدا ، رويايي كه ايجاد حزن است از طرف شيطان ، و رويايي كه حديث با نفس است
گويد ييكي از اقسام رويا را عبارت از اين مي دانند كه انسان چيزي را كه در بيداري در باطن خود به خود م» عليه السالم «در دو روايت فوق حضرت 

  . ون او هست ، همان را به هنگام خواب در رويا مي بيندو در در
شود  خواب ببينيد ،همين امر موجب ميآنچه در آخر الزم است عزيزان عنايت فرمايند ؛ موضوع به دنبال خواب رفتن است ، به اين معني كه بخواهيد

به ما فرموده اند به خواب خود . بينيد و بخواهيد آن را دنبال كنيد كه براي خود ، خواب ديدن بسازيد و خالصه كار شما اين مي شود كه دائم خواب ب
  . اعتماد نكنيد تا دنبال خواب ديدن نباشيم

شود ، خواب هاي حسنه و خوب مي ديد و ديگران نيز براي وي خواب هاي خوبي » عليه السالم « حسن بن عبداهللا قبل از اينكه شيعه ي امام كاظم 
را » عليه السالم « يعه شد اين روياها به كلي از وي قطع شد ، شبانگاهي كه به خواب رفته بود در عالم خواب حضرت صادق مي ديدند ، ولي وقتي ش

كه حسن بن عبداهللا قبالً در بيداري حضرت  فرماييد  داشته باشيد  قبل توجه حهصف به چند  (در رويا ديد و از پريدن خواب ها به وي شكايت كرد 
    :مي فرمايند  »  صلي اهللا عليه و آله و سلم «زيرا وقتي رسول خدا .  نمود   اعتماد را ديده است و به همين جهت به خواب خود»لسالمعليه ا« صادق 

حضرت به او  ) نيز صادق است» عليهم السالم« معصومين  شيطان به شكل من متمثل نمي شود ، اين حكم در مورد ائمه ي » ال يمثل الشيطان بي « 
    در ايمانش راسخ گردد ، ديگر خواب   زيرا كه مومن چون !غمگين مباش   ؛ » ... عنه الرويا  رفع   في االيمان   رسخ اذا ال تغتم فان المومن « : فتند گ

ت تا آن صورت چون انسان از طريق ايمان ، متوجه وجود حقايق مي شود و اين در حالي است كه جنبه ي وجودي حقايق فوق صورت اس. نمي بيند 
 . در خيال او جلوه كند و او در خواب با صورت خيالي موضوعات رو به رو شود

 !تغيير اسم ؟
 

 دهند تا آنجا كه به   خود را تغيير  آنها اسم  عده اي براي رفع مشكل افراد و يا جهت شفا از بيماري توصيه مي كنند  مي شود كه اخيراً ديده: سوال 
مشكل شان رفع شده و  بعضاً با تغيير اسم  جالب است كه  . مثل محمد و يا فاطمه را تغيير دهند و مثالً پوريا يا صدف بگذارند افراد مي گويند اسمي 

  يا بيماري آنها بهبود يافته ، موضوع اين كار چيست ؟
من حق الولد علي والده « : مي فرمايند » و آله و سلم صلي اهللا عليه «رسول اكرم . به ما توصيه شده است كه نام نيك بر فرزندانتان بگذاريد : جواب 

اسم نيكو براي او انتخاب كند ، نوشتن به : ثالثه ، يحسن اسمه ، و سعلمه الكتابه ، و يزوجه اذا بلغ از حقوقي كه فرزند بر پدر خود دارد سه چيز است 
من ولد له اربعه اوالد و لم « : مي فرمايند » صلي اهللا عليه و آله و سلم «خدا حتي رسول . وي بياموزد ، وقتي بالغ شد وسائل تزويجش را فراهم نمايد 

 )ع (و نيز روايات از حضرت صادق . ؛ اگر كسي چهار فرزند دارد و نام يكي را محمد نگذاريد به من جفا كرده است » يسم احدهم باسمي فقد جفاني 
نام هاي نيكو بگذاريد ؛» م يا فالن بن فالن ال نور لك  القيامه قم يا فالن بن فالن الي نورك قكم فانكم تدعون بها يوماستحسنوا اسماء« :خبر ميدهد 



. ولي نوري نداري ! برخيز ! پسر فالن  اي فالنو! به سوي نورت برخيز ! سر فالن اي فالن پ:ها صدايشان مي زنند و مي گويندزيرا روز قيامت به آن نام
  . رزندشان نگذارند در قيامت فرزندشان از آنها شكايت مي كنداگر پدر و مادري نام نيك بر ف

ال يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد او احمد او علي او الحسن « : شنيدم مي فرمود » عليه السالم « از سليمان جعفري روايت شده كه گفت از ابالحسن 
ي كه در آن نام محمد و يا احمد و يا علي و يا حسن و يا حسين و يا جعفر و يا طالب داخل خانه ا؛ فقر»اهللا او فاطمه من النساءاو الحين او طالب او عبد

» عليه السالم «  از ابي جعفر  ؛»  علي ذاب كما يذوب الرصاص  ان الشيطان اذا سمع مناديا ينادي يا محمد يا«. و يا عبداهللا و يا فاطمه باشد نمي شود 
  . ي را كه به اسم محمد و يا علي صدا مي زند بشنود مانند سرب ذوب مي شودشيطان وقتي صداي كس: نقل شده كه فرمود 

و سپس آن عدد را نسبت  را تعيين مي كنند   به اسمي  اما اين كه عده اي با محاسبه هاي غير قابل اعتماد مي آيند بر اساس حروف ابجد عدد مربوط
ه مي كنند و ادعا مي نمايند اين دو عدد همخواني ندارد ، پس بايد اسم هايشان را عوض به امري ديگر مثل عدد مربوط به اسم همسر آن فرد ، مقايس

  . كنند تا همخواني پيدا كنند ؛ نه تنها حرف بي پايه و اساسي است ، بلكه پشت كردن به عقل و دستور شريعت الهي است
آري شيطان . طرف بهبود مي يابد ، پاي شيطان در ميان است   بيماري  و يا د مي شو و اينكه چرا بعضاً با تغيير اسم ، مشكالت فرد يا خانواده مرتفع 

 و لذا در اين راستا  غير خدا متوسل شود و عمالً از دين الهي فاصله بگيرد  و به براي هالكت انسان مشكالتي را ايجاد مي كند تا او را از خدا باز دارد
د ولي در زير اين موفقيت ها ايمان طرف را از او مي گيرد و سپس همان موفقيت هاي ظاهري را نيز راه هاي موفقيت هاي ظاهري را براي او مي گشاي

  . از آن فرد دريغ مي كند
در حالي كه خداوند سالمتي و . براي شيطان كار دشواري نيست كه حتي عامل بهبودي شخصي از بيماري شود تا از آن طريق او را به هالكت برساند 

جان خود نهادينه انسان ها در شرايط مختلف بتوانندبندگي خدا را درداد تا رزق را بسترامتحان بندگانش قرارعه ي رزق و محدود بودن بيماري و توس
 و در عين برنامه ريزي طبيعي جهت   بستر امتحان الهي بداند بيماري ها را حال انساني كه از دين الهي فاصله گرفت به جاي آنكه سختي ها و. كنند 

     سياه رو  و خود را در دنيا و آخرت وسايل غير الهي متوسل مي شود   به مي دهد و خود نشان   بي صبري از  رفع آنها ، بندگي خود را محفوظ دارد ،
  : در حالي كه قبالً در حديث قدسي مطرح شد كه خداوند مي فرمايد. مي نمايد 

مردم بر او  و نزد .  هر كس را كه به غير من اميد بندد ، به نوميدي قطع مي كنم  سوگند كه آرزوي و رفعتم بر عرشم  عزت و جالل و بزرگواري  به  »
در صورتي كه   آيا او در گرفتاري ها به غير من آرزو مي بندد ،  . دور مي كنم  فضلم از تقرب خود مي رانم و از  و او را  مي پوشانم ، خواري  جامه ي 

ي كوبد با آن كه كليدهاي همه ي درهاي بسته نزد  و در فكر خود در خانه ي جز مرا م ت ؟ و به غير من اميدوار مي شود گرفتاري ها به دست من اس
 من است و در خانه ي من براي كسي كه مرا بخواند باز است ؟

زرگش به من اميدوار گشته و من اميدش را  قطع كرده باشم ؟ كيست كه در كارهاي ب و من اميدش را  اميد بسته  كيست كه در گرفتاري هايش به من
  . كه متن كامل حديث در صفحات قبل مطرح شد» ... از خود بريده باشم ؟ 

اين روايت گرانقدر در عين اينكه در مسئله ي فوق ما را متذكر مي نمايد كه در امورمان به غير از خدا متوسل نشويم ، به ما تذكر ميدهد چگونه اميد 
  .  امثال آنها ما را با ناكامي در امورمان رو به رو مي كندبستن به ساحر و

 و رعايت آداب ديني موفق شويم و سعي كنيم آن عقايد را قلبي نماييم تا   اخالق معارف و در كسب   تا   شما توفيق دهد خداوند ان شاء اهللا به من و
  . ان قرار گيريممنور به نور عالم معنا گرديم و مورد نظر رضايتمندانه ي پرورگارم

  و السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته 
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