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ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (0ف  011 ی صفحه مبحث باور و یقین )

 ی اذکار و عبادات هم برای ایجاد باور از ضعف باور است. همه هاها و ناقصیی کاستیهمه

کند و با تکرار وتلقین، باور و یقین ایجاد است. با اذکار و عبادات انسان به خود تلقین می

خوانند و وقتی قدر شریف است که حتّی به مرده هم موقع دفن تلقین میشود. تلقین آنمی

گویند کار او درست شد. پس چرا آدم تا زنده است به نکیر و منکر می که تلقین خواندند،

َّی ََّوَّتَعالََّّتَباَركَََّّّاللَََََّّّان َّ» خود تلقین نخواند؟ چند وقت در خلوت به خود تلقین بخوانید و بگویید:

ََّوَّاََََّّّالر ب َََّّّنِْعمََّ َّم َحم دًاََّصل ىَّالل ََّعَلْيِهََّوَّآِلِهَّنِْعَمَّالر س ول  َّْبَنَّاَِبیَّطاِلٍبََّوََّاْوالَده َّااْلَئِم َةََّوََّان  َّاَِميَرَّاْلم ْؤِمِنيَنََّعِلي  ن 

َّااْلئِم ة َّ َّنِْعَم ََّعَشَر هر آینه خدای تبارک وتعالی خوب پروردگاری است و هر آینه  1«...وََّّااْلََحَد

حضرت محمّد که درود خدا بر او و خاندانش باد خوب پیامبری است و هر آینه امیرالمؤمنین 

ابیطالب و یازده امام از فرزندان او خوب امامانی هستند و ... به خدا و خوبان ّبنرت علیحض

خدا خوش باور باشید. خوش باوری به آنها خوب است؛ ولو در اثر آن به ظاهر کاله سرتان 

ََّاْهلَّ» ی شکر کنید.رفت سجده َّاْلب  ْله َََّّّاَْكثَ ر  زود باورند. بیشتر اهل بهشت افراد ساده و  2«َّاْلَجن ِة

کنند، ام، باور نمیگوید: توبه که کردید، گناهتان را آمرزیدهکسانی که هر چه خدا به آنها می
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کنند و به بهشت راه ندارند. لذا در حدیث داریم که تنها خود را از آمرزش الهی محروم می

که شود کسی است کسی از حجّاج که در روز عرفه در عرفات حضور دارند بخشیده نمی

َّ.امشک کند که آیا من هم بخشیده شده

چون ؛ ی اذکار و عبادات هم برای ایجاد باور استاز ضعف باور است. همه هاها و ناقصیی کاستیهمه

 را ن مشکلیتدانس ی فارسی یقین است.باور همان ترجمه. ی ایمان استیقین باالترین مرتبه نیددامی

برای تفهیم  ام، امامهزد نبارها برای عزیزا ااین مثال ر است. که اثر گذار است یقین د،کنحل نمی

 یهمه گوینددارند: میمثال خیلی گویایی و یقین  قلبی باور تصدیق عقلی با یا فرق بین دانستن

د ناتوزنده است می که انسان تا دکننتأیید هم می و دننادمی ها از لحاظ عقلی این مسأله راانسان

زنده  ک انسانلذا یآید؛ برنمی شد، کاری از او حرکتی بیجنازه کوقتی مرد و ی لذا د،دهکاری انجام 

کتک د، ما را کن تاذیّا ر ما د،بزن است جیب ما را ممکند؛ خطری باش هر منشأاست برای ما  ممکن

 کاری از ردیگ تاد،افو روی زمین  تبدیل شد حرکتی بیجنازه کبه ی د؛ ولی وقتی مرد وبِکُش د وبزن

 ااین ر د.بکش دناتونه می دکتک بزن دناتونه می دخالی کن د جیب شخص راناتومیآید. نه برنمی او

د هستن رغم این امر بسیاری از افرادا علیامّ؛ کنندتصدیق می فهمند وعاقل دنیا می هایی انسانهمه

ا امّ د؛زنده سر کن هیچ مشکلی ندار انسان ک شب تا صبح در اتاق تاریک با دهی ییوبگ او به که اگر

 د وکنی مرده به سر ببر وحشت میجنازه ک اتاق تاریک با یکی ک شب تا صبح دری ییوبگ او به راگ

 د و جیبت رات کنناذیّد تو را نناتوکه می دها هستنی عزیز دل من این زندهویگمی او به د.ترسمی

 ،ترسمکار کنم میها چامّاست؛  نم حرفت درستادمی ویدگمی د.ی مرده که ترسی ندارجنازه د،بزنن

 ن قدم بزن،ک ساعت وسط قبرستایو تاریکی برو  د نصف شب درنویگمی او به یا .دست خودم نیست

هایی که بدبخت عزیز دل من یویگمی او بهود؟ شمیرچنین چیزی مگ ویدگمیود و شزهره ترک می

ه تو آسیبی ب د ونیبیرون بیا دنستناتوخروارها خاک نمید از زیر نزنده هم بود راگ دن زیر هستنآ

 د؛ندامی او ترسم.کار کنم میهولی چ است؛ حرفت درست ویدگمید. حاال که مرده هم هستن ،برسانند

ها جنازه رود،می نهخاالغسّ ک مرده شوی نصف شب در تاریکی، داخلیا یک غسّال ی د. امّاترس می اامّ
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کنار جنازه دراز  دخسته باش است ی ممکنحتّ د، هیچ ترسی ندار و دکنمی فرآن ط و فررا این ط

د. هیچ ترسی هم ندارو  رودمی قبرستان در تاریکی شب به گورکنبرود. یا هوا  د، خُروپُفش همبکش

 کن وگور اامّ د؛تصدیق کردن عقلا  ود نندابقیه فقط میست؟ بقیه چی با یشوگورکن یا مردهفرق 

ا اینکه امّ ؛ترسیدمی ،. دانستن اثر نداشتدبه باور رسیدن و دمرده ترس ندارد که یقین کردنی شو مرده

بین  ست.ا که اثر گذار است یقین د،کنحل نمی ادانستن مشکلی ر ترسی نداشت. ردیگ هرسیدبه یقین 

ماست دانستن باور  یقین و دچیزی که اثر عملی دارفرق است.   تصدیق عقلی دانستن وباور با  یقین و

 د راوجود دار اینکه خدا، چون است ی مشکل ما هم همین بخشهمهو تصدیق عقلی اثر عملی ندارد. 

است؟ بعضاا کم، چون  گذارتأثیر چقدردر زندگی، رفتار و اخلقشان ا وجود خدا امّ د؛ننادها میخیلی

 د؛اثبات کنوجود خدا را  برای اینکه ستا هزارویک استدالل عقلی هم بلد ،دانستن هستیقین نیست. 

 لنگش ما هم همین است. به باور قلبی تبدیل نشدهو به دل سرایت نکرده  ،عقل اوست ا این فقط درامّ

 و قیامت هست پیامبر هست،، هست نیم خدادامی ه؟ هماندند ست که مسائل دینی راکی است؛ واالّ

 ؟است زندگی ما گذاشته و اتروی روحیّتأثیر  چقدر اش؟اثر عملی ا کوامّ ؛بلدیم ارها ی حرفهمه

های شکل دادن انتخاب در حقایق معنوی و قیامت و وجود خدا ،زندگیانتخاب های دوراهی سرچقدر 

 عقل ما بررسی و ،چون این فقط تصدیق عقلی است چرا؟است،  کم دبینمی فرد بعضااد؟ ما تأثیر دار

 ها وی کاستیهمهپس  .است قلبیقین در  نکرده است. جای دل باورتأیید کرده که وجود دارد؛ امّا 

ی همه یقین نداریم. که باور واست  این ام گیردانیم، چیزی کم نمی ما .ها از ضعف باور استناقصی

 ی چطوری به باور رسید که دیگر از مردهشوچرا؟ مردهت، عبادات هم برای ایجاد باور اس اذکار و

بینید ت کنید میدقّ راگد؟ ترسقبرستان نمیچطوری به باور رسید که دیگر از  گورکن د یاترس نمی

 و داشتن میرشابل ود، هشدنها تنها میهزاین جنا وقتی باآمدند سراغ این شغل  ل کهروز اوّ هماینها 

قدر نهای متمادی آدر زمان ؛ ولیترسیدن میوقتی هوا تاریک شد در قبرستا یا گورکن دترسیدنمی

اثر تکرار این مطلبی که تصدیق  رفت که در ها وراین جنازه با قدررفت این به این قبرستان آمد و

 راه رسیدن به باور قلبی همین .تبدیل شد به باور قلبیبه قلبش سرایت کرد و تدریج به ،بود عقلی او
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 و بارهابات شده را ی او اثبرا آن درستی از لحاظ عقلی بررسی کرده وای را که لهاست. اگر فرد مسأ

او از عقل به دل  مسأله را نتلقی و این تکرار د،به خودش تلقین کن د،بارها برای خودش تکرار کن

همین  مثلا است. و عبادات همین ی اذکارهمهود. نقش شبه باور قلبی تبدیل می و دکنمنتقل می

به بعضی روایات بنا اجب این همه ثواب دارد.های وبعد از نمازکه خواندنش  تسبیحات حضرت زهرا

گوییم  میبار  34چرا  چرا تکرار؟ دیاهتا حاال فکر کرد د،ثواب دار یاز هزار رکعت نماز مستحبّ بیش

 لحمدهللاگوییم  یکبار می ؛کافی است اکبر اهللگوییم  چرا؟ یکبار می اکبر اهلل ،اکبر اهلل ،اکبر اهلل ،اکبر اهلل

یعنی من از لحاظ  است؛ همین راز تکرار ؛ چرا تکرار؟کافی است اهلل  بحانسگوییم  یکبار می ؛کافی است

-هچمنتقل شود،  به دل هم این از عقلخواا میامّ؛ اکبر رسیدم به اینکه اهللو کردم  یم راهاعقلی بررسی

به خودم  اکبراهلل ،اکبراهلل ،اکبراهلل ،اکبراهلل :مویگکنم میبه خودم تلقین میو شینم نمی ؟مکار کن

و اذکار  ود. رمز تکراری که درشحقیقتی که در عقلم بود به دل منتقل  تا ،اکبرکنم که اهللتلقین می

هر نماز برخی  در نیم؟ابخو باید روزی پنج نماز اما چر است. یا تکرار در عبادات، ینعبادات هست هم

که از لحاظ عقلی  ر حقایقیتلقین مکرّ است؛ همینود. رمز تکرار شبارها تکرار می از اذکار بارها و

ود و باور قلبی شود. رمز شبه دل منتقل از عقل  هیمخواا حاال میامّ ؛ن ثابت شدهامیبرا آن درستی

ی پس همه .است یقین ر به خویشتن برای رسیدن به باور وتلقین مکرّ تکرار  در  عبادات و اذکار، 

 و اذکار حاال که این را فهمیدیم توجّه خود را کمی در اذکار و عبادات هم برای ایجاد باور است.

. نکات زیادی در اذکار و عبادات یموینگرا عبادات  وری اذکار ویم؛ یعنی به شکل صبربباال  عبادات

-ذکر که میرساند. حاال دیگر  انسان آنها این است که انسان را به باور و یقین می هست که یکی از

 م ذکر بزرگیییوگکه بعد از نماز می ه ذکر بگوید، تسبیحات حضرت زهراباتوجّ ویدد بگهخوا

ببینید چه  را بخوانیداست  زهراتسبیحات حضرت بحث  روایاتی که ذیل ؛است خیلی بزرگ است،

که  طوری، آنی کردیمبازبا اذکار ما ؟ ن آثار ظاهر نشدیم آچرا ما این همه ذکر گفت ؛عجیبی دارد آثار

فلن مسجد  وم دررمی ویمگمی و کنمها من شوخی میبعضی وقت .یمویگذکر نمی ،باید ذکر گفت

 ،فراموش نکنیدرا زهراتسبیحات حضرت  د کهکنآوری میانم بعد مکبّر یادخونماز جماعت می
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-کنم به گفتن ذکر اهللمن شروع می د،خیرش بده خدا است. یادآوری خوبیاست،  خیلی هم خوب

وید: گمیو م کرده هم تما اهلل رابینم طرف سبحانمیکه م هست اکبراهلل در اواسط گفتن اکبر، گاهی

َّاللََّ» د، ندار ارو آثار ن خاصیت است که آ ذکر گفتی؟ این تو چطوری 3«َته َّي َصلُّوَنََّعَلىَّالن ِبی َََّّوََّمِئِئ َِّان 

اکبر اهلل :یمویگو بکنیم وییم به خودمان تلقین گمی تسبیحات حضرت زهرا وقتی نشستیم و

ن تلقین اکبر، به خودمانیم که اهللطوری شده به خودمان بباورا هر ،اکبراس اهللباورکن به حضرت عبّ

د که ه باشتوجّ  انیم،خونماز که میبه یقین برسیم. یا  تا، تلقین کنیم اکبراهلل، اکبراهلل، اکبرکنیم که اهلل

چون ذکر لسانی  د؛ذکر لسانی صرف نباش د،معنوی باش ذکرِ  ،ذکرکه  است ش ایناقلّ ،یمویگمی چه

. ستد. فقط زبان شخص مشغول ذکر است و حواس و دلش جای دیگر اصرف خاصیت چندانی ندار

 کیاز نبود  آن ذکر که در روحِآن نیست،  ذکر در چون روحِ د؛خاصیتی ندار د، اینناخونماز می زبانش

آید. برنمی روح هم کارینماز بی آید، ازبرنمی روح کاریذکر بیآید؟ از برمی کارهروح چی بی جنازه

ی رسیدن وسیله است، معراج مؤمننماز  5«الص ِئة َّق  ْربان َّک ّلََّتِقی َّ»، 4«مِنِمُؤْراجُ الْالصَّالةُ مِعْ»آثار نماز که 

 باال متر هم از زمین جدا نشدیممیلی کندیم یاخو ، این همه نمازقرب خداست ی بهقهر انسان متّ

ذکر قلبی  ر هنوزاگ د،کر معنوی باشش ذاقلّ. روح نماز نیست چون چرا؟ ،به معراج دچه برس برویم

ه داشته باشیم خوانیم توجّ  ؛ اگر نماز میه داشته باشیمیم توجّویگمی که یعنی به معنای ذکری؛ نیست

ی بنشینم و با رفیق من یعنی واقعاا د،سوزدلش می د کهبینمییی را نمازها گاهی انسان ؛مگویی چه می

 با ، نه بابا انسانبه این تندی مثل فرفره ؟ددهگوش می های مراحرف اصلا  ،حرف بزنم رعتس اب

های مجازی را معشوق عاشق و من !؟آید به این کوتاهی حرف بزنیدلت می د،زنمحبوبش حرف می

والت چطور است؟ خوب که حاال اح حالت چطور است؟گوید: د؛ مثلا مینهدمی بینم که هی کشمی
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صحبت  ای وخدا ایستاده وقت تو باند. آبرت میلذّچون  ؟، ... چرااهلل که ناراحتی نداریشاءهستی؟ ان

با  انسان !است حیف واقعاا !است حیف؟ حیف نیست نی؟اخووری مثل فرفره نماز میطاین و کنیمی

د وقتی ه داشته باشتوجّ  وید.گمی د چهبفهم است که ش ایناقلّ کند،بازی میعشقدر نماز خدا 

َّاْلعاَلِمينَّ ِبْسِمَّالِلَّالر ْحمِنَّالر ِحيمَّ: گوید می اقلا ذکرش ذکر معنوی باشد؛ یعنی   الر ْحمِنَّالر ِحيمَّ اَْلَحْمد َّلِلََّرب 

علوه براینکه یقین  است. آوریقین دهمین ذکر معنوی باش رکه اگ باشدداشته  توجّهبه معنای ذکر 

ی ذکر مرتبهن در چو ؛که ذکر قلبی است دنرساذکر هم می ی باالتربه مرتبهد انسان را کنایجاد می

هم  کم ذهن و فکر فردبعد کم وید،گزبان ذکر می، اوّل ل دل ذاکر نیستاوّ  ود.شدل ذاکر می ،قلبی

 .شودقلب ذاکر می آورد وقلبی در می از ذکر کم سربعد کمشود، میذکر معنوی  ود کهشمشغول می

مثل  ؛اند ها را از من شنیده بعضی از دوستان این مثالام  مثال معروفی است که قبلا زدهوری؟ چط

ساله که هنوز زبان باز  ی یکهبچّ مادر برای  آورند.به حرف زدن میآنها را  رهاکه مادی کوچک  ها هبچّ

 هبچّ  د کهکنتکرار میبرای بچّه  قدراین... بابا ،بابا ،بابا ،بابا: بگو مثلا د؛ نکمیتکرار  ک کلمه رای ،نکرده

و چون هنوز قلب ذاکر نشده  است؛ ذکر معنویوید بابا. عین همین در گمی د وکنییهویی زبان باز م

 ،بگو اهلل ویدگمی است، انسان ذاکر طفل دلش را جلوی خود نشانده و نگشودهبه سخن  طفل دل زبان 

وقت ن. آاهلل وید:گمید و کنزبان باز می ،دل باره طفلِ یک تا دکنقدر تکرار میاهلل این ،اهلل ،اهلل ،اهلل ،اهلل

ی تمام ملئکهود. شملکوت تکرار می لک ومُها اهلل در لیاردیمود؟ شمی وید اهلل چهدل بگاگر نید دامی

رسیدن به  راه ی است.این ذکر قلب ی ذرّات ملک و ملکوت؛ ؛ همهدکننمی تکرار ها این اهلل راسمانآ

َةَِّلذِکِریاَِقِمَّالص َّ» که دچه عبادت باشذکر قلبی همان ذکر معنوی است. پس یکی از آثار ذکر،  نماز  5«لو 

ی یقین به مرتبهباشد، انسان را  مثل تسبیحات حضرت زهرا ، چه اذکار دیگریبرای ذکرم آورجاهب

  ی اذکار و عبادات هم برای ایجاد باور است.همهفرمود: لذا د. رسانباور می و
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شود. تلقین می یقین ایجاد و تلقین، باور تکرار و با کند و عبادات انسان به خود تلقین می اذکار و با

 و نکیر وقتی که تلقین خواندند، خوانند وقدر شریف است که حتّی به مرده هم موقع دفن تلقین میآن

 .درست شد او گویند کارمنکر می

 وود رمیداخل قبر یکی  خاک بریزند، و دبچینن را قبل از اینکه لحدگذارند می در قبر که مرده را 

تلقین به   دکنخودش یا کسی باالی قبر شروع می یا حاال د،دهن میتکاد و گیرمی های مرده رانهشا

اِنَِّاذاَّاَتاَكَّاْلَمَل اِنَّاْلم َقر ب» یفلن رزندف یگوش کن بفهم ای فلنََّّ«ف ِئنَََّّّْبنَََّّّياَّف ِئنََََِّّّاْسَمْعَِّافْ َهمَّْ»: ندناخو

َِّعْنِداللَِّ َِّمْن ََّرس ولَْيِن ََّو تعالی پیش تو  جانب خداوند تبارک و ب الهی ازملک مقرّ دو وقتی «تعالى ََّّتَباَرَك

َلِتكََّوَّ»د مدنآ ات، قبله ت،دین ت،از پروردگار «َسَاالَكََّعْنَّرَب َكََّوََّعْنَّنَِبي َكََّوََّعْنَِّديِنَكََّوََّعْنَِّكتاِبَكََّوََّعْنَِّقب ْ

پاسخ  در 7«ق ْلَِّفيََّجواِبِهَماَّالل ََّجل ََّجَِئل ه َّرَب یَّ»، بترسی دنکن «َفِئََّتَخفَّ»پرسیدند،  تناماما پیامبرت و

قرآن  و من اسلم پیغمبر پیامبر ،ی منکعبه قبله ،اسلم دین من ،جلله پروردگار منبگو اهلل جلّ

 د. های من هستنامام گانهدوازده هایامام و کتاب من

 خدای تو این است؛گفتند: یک عمر است : به آقا یا خانمی که فوت کرده پرسد: از حاضران میی کی

دهیم و نفهمیده است، حاال که مرده است وقتی او را تکان میپیامبرت این است،  ؛امامت این است

حاال که مرده،  زمانی که زنده بود نفهمید؛ فهمد؟میاین را مرده  ست آیاااهلل  وتگوییم خدای می

  کنیم تأثیر دارد؟ تلقین می

رده قبل از دفن تلقین که برای م کردامر نمی به ما دارد. اگر تأثیر نداشت شارع بله، تأثیر :ستادا

 بخوانیم.

 ،انتقال از این عالمدر اثر  ،باور قلبی نشده ذهن است و های ذهنی انسان که فقط درحدّی دانستههمه

د و فقط چیزهایی که پراز ذهن انسان میتمام اینها  است که تکان پر ش ونپرت ین انتقالاقدری  هب

 ؛دباشباسواد  ی خداشناسی خیلیاست شخصی در زمینه لذا ممکن د؛نمامی است قلبی یقین
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فقط  اهی این حرفهمه اامّ ؛باشد درس داده واشته دمقاله  ؛باشد کرده های زیادی هم سخنرانی

 د؛کنفراموش میا ی اینها رهمه ی جان دادنلحظهو در ا .است باور قلبی نبوده و تصدیق عقلی بوده

-هیچی نمی د ونماواج می هاج و پروردگار تو کیست؟ «بکنَّرََّمََّ»د: پرسن می او از ل قبر کهشب اوّ لذا

فاق ترسناکی اتّ ، گاهیهمین دنیا هم هستاست. دیدید در  خطرناکی ی صحنه خیلی وید،بگ دناتو

مادری که  مثلا  د.پرمیاو از ذهن  لعاتخیلی از اطّ د وگیرقرار می د و شخص در حالت هیجانافتمی

آید، یادش نمی هاسم بچّ دزنزور می چهد، هربزن ه را صداد بچّهخوامیی او ایستاده، وقتی جلو اشبچّه

 اضطراب شرایط ترس و ا درامّ ؛کرده او را صداحاال  لیونها بار هم تایمو گذاشته  را خودش اسمبااینکه 

جز ن شدید ی انتقال از این عالم، خیلی تکان شدید است که در آن تکالحظه. در پریداز ذهنش 

ود. شاز دست طرف خارج می پرد وعقلی است می قلبی است، بقیّه که تصدیق که یقین واردیم

کامپیوتر گاهی اوقات هنگ  است، مثل اینکه خارج از دسترس او اامّ در وجودش هست؛ لعاتاطّ

پیدا  شکلم د،گیراختیار کاربر قرار نمی در آید ونمی باال اطّلعاتش کنی لش میت چههر د وکن می

 لذا و ددگرنها برمیی آدوباره همه ودشنده میاخوبه میّت تلقین  است. روایت داریم که وقتی کرده

چنین تلقین  .کارش درست شد د،دهبپرسی مثل بلبل جواب می چه از اوهر دنویگمنکر می نکیر و

 خاصیت عجیبی دارد.

 تلقین خواندند،که  خوانند و وقتیقدر شریف است که حتّی به مرده هم موقع دفن تلقین میتلقین آن

چند وقت  تلقین نخواند؟ زنده است، به خود رست شد. پس چرا آدم تاد گویند کار اومنکر می نکیر و

َوََّان َّم َحم داََّصل ىَّالل ََّعَلْيِهََّوَّآِلِهَََّّّالر ب َََّّّنِْعمََََّّّى ََّوَّتَعالََّّتَباَركَََّّّاللََََّّان َّ» بگویید: خلوت به خود تلقین بخوانید و در

ََّوََّان َّاَِميَرَّاْلم ْؤِمِنيَنَّعََّ َّْبَنَّاَِبیَّطاِلٍبََّوََّاْوالَده َّااْلَئِم َةَّااْلََحَدََّعَشَرَّنِْعَمَّااْلئِم ة َّنِْعَمَّالر س ول   در عین این عبارات «ِلي 

یلی خوب خبفهم که خدای ما  ،فلنی گوش کن ، آگاه باش.ند: بدانویگمی او بههست.  تتلقین میّ

 ،ی هستندیاهفرزندانش خیلی خوب امام امیرالمؤمنین وگانه ای دوازدههیغمبر ما امامپ و است خدایی

این د؟ چه عیبی دار بخواند زندهزنده ها را به خودشهمین حرف د، خب انساننناخومی را به مرده این

 .یم به یقین برسیمهخواولی می ؛ن اثبات شدهیمابراو بررسی کردیم  را ما از لحاظ عقلی اهحرف
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 د؟ انسانکنکار میهچ دننازنده بخو یبرا ،ای کردمعجزه نینچاندن مرده تلقین خو یببینید برا

َِّافْ َهمَّْ»َّوید:بگ دنابخونشیند تلقین را ب گوش کن بفهم ای فلنی فرزند فلنی خدای ما خوب  «َِّاْسَمْع

به خودش  را همینهستند.  اییهای ما خوب امامهامام است، پیغمبر ما خوب پیغمبری است، خدایی

 د،ناخودش بخوبه  را دنناخوکه به مرده میتلقین د، همان ندار عیبد، فارسی هم بخواند ناتلقین بخو

تعالی خوب پروردگاری است و هر آینه  هر آینه خدای تبارک ود. رسبه یقین می دبکنر این کار را اگ

رت حضرت محمّد که درود خدا بر او و خاندانش باد خوب پیامبری است و هر آینه امیرالمؤمنین حض

 ؛ یعنی اگر فردباور، یاور مومن است و یازده امام از فرزندان او خوب امامانی هستند و ... ابیطالب بن علیّ

قای د حاج آرحمت کن خدااست.  کمک کار مؤمنی عوالم جا و همهد، یقین در همهبه یقین برس

ست؟ قطه چی. آن ننقطه است در یک نیاور چیست؟ فرقشا باور وند: فرق فرمودمی ادوالبی ر

َّالن ُّْقطَة ََّتْحَتَّاْلباءَّاََّ»: فرموداست.  امیرالمؤمنین َّالِلَّ 8نَا خوبان خدا خوش  به خدا و «الر ِحيمَّالر ْحمِنَِّبْسِم

ی شکر سجده اثر آن به ظاهر سرتان کله رفت خوش باوری به آنها خوب است؛ ولو در باور باشید.

ََّاْهلَّ» کنید. چه خدا به آنها کسانی که هر زود باورند. بیشتر اهل بهشت افراد ساده و :«َّاْلَجن ِةَّاْلب  ْله َََّّّاَْكثَ ر 

از آمرزش الهی محروم  خود را اینها  کنند،باور نمی ام،توبه که کردید، گناهتان را آمرزیده: گویدمی

لذا در حدیث داریم تنها کسی  .ندارد راه بهشت به باور دیر انسان یعنی .به بهشت راه ندارند کنند ومی

از حجّاج که در روز عرفه در عرفات حضور دارد و بخشیده نمی شود، کسی است که شک کند که آیا 

خوبان خدا  باوری به خدا وخوش د.گیرمی ی بخشیده شدن راجلو ام. همین شکمن هم بخشیده شده

 د،گفتن د.کن یداد ایرادی در آن پدگرد، هی نشک نکن د،گفتن است. به انسان چیزی خیلی چیز بزرگی

د زننتا حرفی بزنی حاشیه می دلی دیر نجات دارنافراد شکّاک خی به عمل کردن. دشروع کن و دباور کن

 د امام صادقنویگوقتی می زنی؟چرا حاشیه می ،محروم کرد شیه زد خودش راهمین که حا و

، حاشیه نزن که حاال روایت آن را یمهدمی او چیزی به نینچوید بگ گفته مثلا کسی که این ذکر را
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عمل  ،حاشیه نزن، ی خدای بندهاهمحروم کرد ، خودت رایداهنگاه کرد اید، سلسله سندش راشما دیده

له نه به معنای بُ، له هستندبُ که داریم اکثر اهل بهشت افراداین است. خوش باوری خیلی خوب نای کن.

فرمود توبه کنید  خدا د.کننزود باور میرا  حرف خدااست؛  خوش باور و زود باورانسان  ابله به معنای 

همین  .بخشیداو را باور کرد که خدا  ،توبه کرد ،اشتباهی کرد، این هم کنمقبول می ی شما راتوبه من

راستی  هب ،کرده کار بدی هم است اککه شکّ ه شده؛ ولی شخصیبخشید، بخشیداو را  که باور کرد خدا

است  این .ربخشید دیگنهیچی  بخشید یا نه؟ را ما نم باالخره خداادنمی ویدگولی می ؛کرده توبه هم

 اک نباشیم.خوبان خدا شکّ دستگاه خدا ود در توفیق بده اهلل خداشاءد. انکنمحروم می که خودش را

عمل  کنیم و زود باور دگفتن ، هر چهزود باوری باشیم د. انسانکنمحروم می اک بودن خیلی فرد راشکّ

 محروم کردیم. اک شدیم خودمان راشکّ اگر. بریممی کنیم نفعش را

رسد به ذهن میک مطلب علمی وجود دارد. ی پرسید نسؤالی که دوستما ارتباط با در: اضرانحکی از ی

بعد از مرگ چشم  که یداهفرمود الی کرارااعجناب کند.کار نمیحواسش  ظاهراا فردی مرد،  که وقتی

 ازو خواهد شنید.  چیزهایی را خواهد دید باطنین مرحله از نظر آ درمرده  ود، بنابراینشبرزخی باز می

 و شود هایی که از بدن دفن می گیری انرژی اندازه های مخصوصروش با هم عد علمیبُ

از بین  وود شواس بدن که خاموش مید آخرین قسمت از حناهدید د،ی که کردنیها برداری عکس

 صدا و سرو  سر مرده شیون یهست که باالهم احادیث ما  اخبار و در است. ود، سیستم شنواییر می

که  مطالبیولی  رسد ی حقیر عقلم نمی چیزهاست که بندهخیلی  ،باور رمودیدفطور که  همان؛ نکنید

آخرین مرده سیستم شنوایی  هک ؛دکنثابت می زمان شتبا گذ را عضی از آنهابعلم  ،دی ما فرمودنهائمّ

  افتد. بخش وجودش است که از کار می

تا مدّتی به بدن به هر حال روح  .م نشنیده بودمه ی بسیار جالبی بود منخیلی ممنون نکته استاد:

 است ن بازنشاکه چشما . افرادیهست مدّتی سر قبر روح تا دکننی دفن هم که میتّ ح توجّه دارد؛

است وقتی طرف  بلذا مستحّ سر قبر خودش نشسته وی باال طرف واقعاا ،دیدنی هم هست د،بیننمی

الاقل بستگان  د،کنوحشت میاز تنهایی  د،ترک نکنندفعه او را ی بستگان یکهمه د،دفن کردن را
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از  توجّه روح به این زودی ،هستد. روح شینننت بمدّ کی د وبرگردن د،وقتی همه رفتن بمانند. نزدیک

 اآلن کهرا هم  ن. تازه گوشمان نیستگوشما ابزار های ما بای شنیدنهمهود. البتّه شقطع نمیبدن 

با گوش  شنیدن ولی اصلا  ود،شتش قطع میالیّکه فعّ است خرین بخش بدند از لحاظ علمی آفرمودن

د بشنود. موقع تلقین و تحریک ناتون گوش هم می، گوش دیگری هست که آظاهری هم شرط نیست

 شنود.می ود و تلقین راشه روح جلب میتوجّ بدن با تکان دادن،

 به همه ما یقین را روزی بفرماید. عال به برکت امیر اهل یقین امیرالمؤمنینمتامیدواریم که خدای 
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