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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 22/1/49ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (مشت ه     )جلسه     انس  سوره مبارهک           

 

 صلوات ایشان و انبیاء و بهره مندی از حضور غیبی هبرای حضور مالئک

رآن را بفهمیم و بهترین نحو عمل کنیم و فقط صرر  شرنیدن نباشرد    اهلل توفیق پیدا کنیم حقایق قءبرای این که ان شا
 صلوات

اسطه میالد حضرت طهارت و توفیرق  بر همه ما مبارک باشد و به و )س( اهلل میالد حضرت فاطمهءکه ان شابرای این 

 صلواتمحقق بشود  در به ویژه برای ماشب ق درک

فطرت حقیقی و من حقیقی مان هویدا بشود و از کبر و کاذب دسر  بررداریم و بره صرد  و       اهللءبرای این که ان شا

 صلوات مقام صد  برسیم

 

 :خالصه ای از جلسه قبل

شرود و از آنهرا ترا یر     شرود و بره آنهرا نکدیر  مری      وقتی با اشیا و اشخاص و موضوعات روبرو مری انسان ناس: سوره 

مطرر    بحث لقاء ا ر، ا ر لقاء، القاء ا ر و ا رر القراء   طیگذاری را  تا یر این .کند گیرد و قدرت ا رگذاری پیدا می می

 کردیم.

 : را ساماندهی کنیمسوره مهم باید مطالب موضوع در مورد دو 

 و موضوع دوم بحث استعاذه از وسواس اس  که در سوره آمده اس . ،موضوع اول وسواس اس 

شرامل رب نراس، م ر      اسرتعاذه از وسرواس  که  باشد میاستعاذه از وسواس  و : ناس، وسواسناس موضوعات سوره

و نمی تروانیم وسرواس را کرامال     در قرآن ارتباط تنگاتنگ داردالهام و وحی وسواس با دو واژه . ناس، اله ناس اس 

 توانیم بگوییم که فرد  در آیات قرآن می زیرا ممکن اس  القاء وسوسه درونی یا بیرونی باشد. ،روبروی الهام بگیریم
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کند و  طان وسوسه مییعنی شی ،را دچار وسوسه کرد. اما ماهی  اص ی آن درونی اس  اویا اب یس  ،دچار وسوسه شد

 پذیرد. او وسوسه را می

ی هر دو با هم تردالل  ی  موقعی بیرونی و مواقع، پذیرد، ی  موقعی امر درونی اس  وقتی انسان از چیکی القاء می

بعد در ا ر آن یر  القرائی درونر      ،شود با آن مواجه می و اس  انسانی  موضوعی در ذهن  دارند. به عنوان مثال

در ذهن مران یر     ، بالفاص ه ماکند مثال کودک کاری می .گذارد و بر ا ر آن ی  ا ری بر دیگران می افتد اتفا  می

 کنیم. بر ا ر آن با کودک برلورد می وگذارد  کنیم که تا یری بر ما می لاطراتی را مرور می

و حذ  کررد، امرا گراهی    برلی اوقات عامل بیرونی را می توان دید و کامال هم تا یر دارد و می توان مدیری  کرد 

-مواقر  درونری   برلری  شود. کند که موجب آزارش می لود را مواجه با ی  چیکهایی میاس ، انسان  عامل درونی

  که نوعا القائات ما از این دسته اس . ،بیرونی اس 

سرطه لقراء و   الهام و وحی و وسوسه در الیه القائات درونی و بیرونی اس  و تولید شدن الهام و وحی و وسوسه بره وا 

شوند یعنری مشرخن نیسر  کره وسوسره       مرز وسوسه و الهام یا وحی به هم نکدی  میبسیتری از اوقات  القاء اس .

زیرا ماهی  این دو  برای جدا سازی این دو کتاب آسمانی یعنی حج  بیرونی و رسول ضروری اس . اس  یا الهام.

هرم   )ع( یعنی حضررت آدم  توان فهمید. در بهش  می )ع(مشوند و این را از داستان حضرت آد لی ی به هم شبیه می

که پیامبر اس  نیاز به ی  حمای  بیرونی دارد. همه انبیاء بال استثناء اگر حمای  بیرونی نبرود در تشرخین بره لطرا     

 حکوم  مهدوی زمانی اس  که این حمای  بیرونی به صورت واضح در دسترس همه باشد. رفتند. می

هر مقدار انسان به حج   که قدرت انسان در دریاف  حقایق بیشتر شود امکان التالل در او بیشتر می شود. مقدار هر

دریاف  حقایق در انسان اگرر حقیقری باشرد در     درونی و بیرونی بیشتر متکی شود امکان التالل در او کمتر می شود.

 شود. التالل در او کمتر میکند امکان  کند و چون مصونی  تولید می انسان مصونی  تولید می

یعنی اگر  ،نمای  القاء به صورت یا شکل حقیق  اس  ،وسوسه کذب به معنی عدم انطبا  دریاف  با حقیق  اس .

ع   این اس  که اگر حق به صورت واضرح   .نتواند القاء را به صورت حقیق  دربیاورد دیگر اسم  وسوسه نیس 

وسوسه باطرل را  . پذیرد به همین لاطر فرموده اس  ال اکراه فی الدین به انسان ارائه شود بدون هیچ تردیدی او را می

 کند. مشابه حق کرده و فرد را مجاب به پذیرش آن می

موارد غیر حق این اسر  کره باطرل لبراس      هیچ انسانی در هیچ حالتی نمی تواند غیر حق را انتخاب کند و ع   قبول

 کند. پوشد و انسان قبول می حق را می
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 اب یس: لود گول زن

صف  ها  شوند و احتیاجی به القائات بیرونی ندارند. شوند شبیه به سیستم اب یس می هایی که ناامید می از انسان بسیاری

مرور آن صف  بدتر بشود و ناامید از لوب شردن آن  به اگر شوند و  با ظاهری آراسته نمایان می ،شوند اب یس لو می

ف  هایمران برا اب ریس سرروکار     به واسطه ایرن صر   . ماشود شیطان مان می و وقتی از این حد باالتر برویم اسمهم بشود 

 داریم.

موجرب تبردیل شردن     لقاء شود و تمرکک در آن که توجه فرد به ی  لقائی معطو شود  ی  صف  وقتی صف  می

تمرکک را برداشر . مسریر صرف  ایرن گونره اسر  کره از ادراک        باید راه درمان آن این اس  که  .آن به صف  شود

شود، بعد تبردیل بره ع رم مری      شود و کم کم به این ادراک توجه می ای حاصل می نسب  به ی  موضوعی فهم ساده

 ،شرود  لود بروز توجه صف  مری  آنگاهشود.  ل به باور میتبدی سپسو  کند های  را هم درس  می یعنی گکاره ،شود

بره  یعنی نقض باورش را ببینرد بعرد    ،و راه  این اس  که اول باورش را بشکند یعنی صف  غیر از این توجه نیس .

و ایرن   ،و آن را اصرال  کنرد  برگرردد  الس های نادرس  و بعد به سستی ع م و بعد به آن پتوجه کند سستی باورش 

  کرد تا در تولید ی  باور جدید.توان عمل  تر می در شکستن باور راح  .احتیاج به باور دارد نه زمان

 .ای( وسوسه تخریب یقین فرد به حقیق  اس ) تعریف واژه

نیاز به ده هرا سرال دارد کره براورش نقرض       ،لواهد صفت  اصال  شود مبنای ع م جدید این اس  که اگر کسی می

وحی اس  و  ،الذ باور و ع م به حقیق  منب روان شناسی اسالمی این اس  که  .بالعکس این اس  اقعی و بشود که

و اگر وحی را از انسان بگیرید باور هیچ حقیقتی مرتقن   عقل دریاف  کننده اس  و منب  نیس . .نه تجربه و حتی عقل

 نیس .

اساس تمایک وسوسه و الهام در باور انسان به لداوند و حسن ظن او به رب اس . اگر این باور در انسان تخریب شود 

مثال انسان فکر کند که لدا او را رها کرده اس  یا حسن ظن به لدا نداشته باشد مثال احساس کند که برای لدا بی )

 شود. سوسه ها میفرد مستعد همه و اینه ما گمراه شویم( تفاوت اس  ک

. شود حسن ظن به لدا یعنی برای لدا اهمی  دارد من هدای  شوم، محبوب اس  برای او یعنی رضای  او ج ب می

و  یعنی از بین رفتن ی  حی معادل از بین رفتن همه احیاء اس . معادل حی شدن همه عالم اس . شدن ی  نفرحیّ 

 هستم پس لدا هم برای من مهم اس . من برای لدا مهم ،کنم این ها را مبنای حسن ظنم می

 همه انبیاء قبل، برای انبیاء بعد حج  اس . وحیِ
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  ، مواجه انسان با لقاء اثر و القاء آنناس: کتاب

 هیچ انسانی نیس  که در لقاء ا ر نباشد مگر آنکه بمیرد و آن موق  لقاء اهلل اس .

 اس / اله ناسمحرک در لقاء و القاء: رب ناس / م   ن

 دارد. و آن فقط لداس . : آنچه شما را به حرک  وا میمحرک

اصل موجه انسان با لودش در رفتارهای  نکنید. تمرکک زیادتان  قوی اس . روی القائات درونی بسیارقوه لیال انسان 

 .اش، القائات درونی اس  درونی

مرا برر    انسران از مررور لراطرات  اسر .     بیشترین لطمرات  از مشکالت در لقاء و القاء کثرت ارتباطات اس .بسیاری 

 شود. اساس لقاء موضوعات، حالمان عوض می

 مس مان یعنی کسی که انسان های دیگر از دس  و زبان او در امان باشند.

 باشد.تواند با لقاء لاطره یا لقاء رفتار و ....  کند که این می وسوسه یعنی القائات درونی که انسان را از حق دور می

اجرل و مه ر  مرال    . کنرد  اگر برای لحظه لحظه زندگی برنامه نداشته باشی، گرام بره گرام شریطان در آن لطرور مری      

 لداس  و ما داریم در مالکی  لدا، م   را شیطان قرار می دهیم.

 .ربوط اس ها م بحث محدودی  بهی  بخشی از بحث لقاء و القاء 

الهام اعتناء به القائات برا مبنرا اسر . در وسوسره باورهرای لروب تخریرب        شود و  در الهام باورهای لوب تقوی  می

 برای تمام کارهایمان باید مبنا داشته باشیم. اعتنا با القائات بدون مبنا اس . وسوسهشود و  می

 .کند بحث نسل و ذریه اس  و کرارش هرم شرراک  اسر      هایی که شیطان روی آن کار می یکی از مهم ترین مکان

 ای بدنیا بیاوری که زیاد هم لوب نبود طوری نیس  و نصف  مرال مرن.   موری  داری که ی  بچهوید مأگ یعنی می

 باشد باید ذهنی لالی از شبه داشته باشیم. )ع(اش مال امام زمان ای دنیا بیاوریم که همه لواهیم بچه اگر می

 لوبی اسر  کارهرای لروبی هرم ازش صرادر      کند آدم آدم وقتی باور می اصال  شدن انسان هم از روی القاء اس .

تواند  می بسیاراگر کسی واقعا بداند که ک یددار هستی اهل بی  هستند از این یقین  تا یرات القاء اس .و این  شود. می

 استفاده بکند.

هوا  تبعی  شهوات یعنی تبعی  ازاس . ع   انحرا  در لقاء و القاء تبعی  از شهوت و اضاعه نماز طبق آیات الهی 

 .و درازی آرزوها
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سر بهره مندی از الهامات زندگی در لحظه اس  و اگر کسی نتواند در لحظه زندگی کند یا به لاطر ناکامی گذشرته  

 ماند یا به لاطر چیکی که در آینده ممکن اس  به  نرسد ناکام بماند. ناکام می 

 ی از شیوه های مقاب ه با انحرا :برل

های  د. ریشهی: آیات مربوط به حضرت آدم را بخوانو القاء در بستر بهش  برزلیلقاء ریشه یابی انحرا  در  -

 که در الیه درونی آدم اس  و مخفی اس . .اس  این انحرا  مقایسه، حسد، استکبار، نداشتن عکم

   کره بسریار  هایی اس گرفتن باید و نباید لودش را بر حق ترجیح دهد و جکء بیماریاستکبار یعنی انسان در

 رود یعنی فرد باید عبد مط ق بشود تا استکبار در وجودش نباشد. دیر از بین می

اید کره آن را ترا انتهرا ادامره بدهیرد. و بررای        نداشتن عکم یعنی آن قدر یقین به درس  بودن کار پیدا نکرده

 .دنسب  به ی  کار را بیشتر کرپی  بینی لطرات و حوادث از قبل و  تقوی  عکم باید ع م تفصی ی

اگر فردی به ب وغ عق ی نرسیده باشد  شود. سال سوم اس  و در انتهای ب وغ عق ی تولید می7عکم برای دوره 

 شود. عکم در او تولید نمی

ی  کار ساده را ی  سال استمرار بدهید مثرل   ،برای اینکه عکم لود را تقوی  کنید و به ب وغ عق ی برسید

ها و موانع  بیشتر بشود عکم بیشتر  که ع م به ی  موضوع و آسیبهر قدر . ی  توحید بعد از نماز لواندن

 شود. می

 شود اقیانوسی که ی  وجب اس . ای الهی اس  که اگر درس  فعال نشود انسان می عکم عطیه

د کره آنجرا   پیردا کررد، بدانر   اگر کسی توفیق لواندن آیات بقره، اعرا  و حجرر داسرتان حضررت آدم را     

 .دند این آسیب ها را ریشه یابی کنتوا موقفاتی اس  که می

 معرفی اب یس و شیاطین در اغوای انسان -

 اند. دشمن شناسی سوره فاطر و سور دیگر مسائل مخت فی گفته برای

اب یس ی  موجود بیرونی و لارجی اس  که عینی  دارد و از جنس جن اس  و ماهیر  اش هرم ناامیردی    

گوینرد و ریشره اش از    درونی لرارج از حرق را شریطان مری     ون اعم اس ، هر گونه القاء بیرونی شیطا. اس 

گویرد کره هرر انحرافری برا       لدا با ایرن حرر  مری    مان دهنده شیطان اس .زشطن اس  و در واق  اب یس سا

توانرد روی او     در هیچ حالتی بهم نخورد شیطان نمیر کسی لو  و رجاییعنی اگ ناامیدی از لدا اس .

 ا ر بگذارد.

 حرا  در زندگی انسان عوامل و سیر ان  -

اگرر مرا بتروانیم     کنرد.  کال هر عام ی که به نحوی ایجاد انحرا  در انسان بکند انسان را دچرار وسوسره مری   

 شویم. عوامل و سیر انحرا  را در زندگی انسان بشناسیم دیگر دچار وسوسه نمی
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 بیان سیر انحرا  در اقوام گذشته  -

 اب یس وجه مشترک تمام انحرافات اس .  ،انحرافاتدر 

کند و انسان عرالوه برر لقراء لداونرد بره       اوقات اقتضائات و شرایط اس  که ما را مدیری  می بسیاریبه طور طبیعی 

پذیرد. ممکرن اسر  در او    رود و در این مالقات از آنها نیک تا یر می مالقات سایر اسباب، پدیده ها و رلدادها نیک می

 تر اس . هرقدر فرد ایمان ضعیف تری داشته باشد به وسوسه شدن نکدی  القاء کند. یان نسب  به لدا راف   و نسغ

شررایط القرای    و ایرن آداب  ، توجه و رفتار اسر  ده اس  که وابسته به باوراغ ب امور زندگی آداب تعریف شبرای 

 شیطان را کم رنگ می کند.

یعنری   ،هات یا در صفات و یا در باور اسر  ی ما یا در رفتارها، یا در توجطقالقائات شیطان در توجیه رفتارهای غیر من

 کند. ای که تحری  می یعنی بهانه ، اقتضاءو باید اقتضائات را برداش  در صدور اس .

موسیقی بستر مناسبی برای القائات شیطان اس  چه مجاز و چه غیر مجاز زیرا سرم  را مری بنردد و بررای زمران هرای       

 موسیقی عکم شکن اس . ریکد. برنامه میلالی ذهن 

 شود. شود. این وسوسه ها از ناحیه القائات درونی و بیرونی تشدید می گناهی باعث ج ب انواع وسوسه می هر

 های تحصی ی اگر درس  انتخاب نشوند محل وسوسه هستند. مشاغل و رشته

نالوش حال لود و دیگران را پریشان کررده و  لاطرات نامط وب محل وسوسه هستند. انسان با مرور لاطرات  مرور

شان می کند لاطرات انبیاء را گوش کننرد  تکسانی که لاطرات اذی دهد. دیگران را در معرض انواع وسوسه قرار می

 .سعی کنند ذهنشان را از لاطرات لودشان به سم  لاطرات انبیاء و شهدا سو  دهند و لاطرات انبیاء را نقل کنند.

های فکر کردن اگر بر  های زندگی و روش هور باشد لطرناک اس . نوظهور بودن رسم ها و روشهرچیکی که نوظ

 ی شیطان و وسوسه های اوس . ی برای لودنمایمح ،مدار شریع  و عقل نباشد

و هرچه پا جای بکرگران بگذاریرد از وسوسره دوریرد و هرچره پرا در کارهرای نوظهرور          کار انبیاء کهنه کاری اس .

 ل وسوسه اس .بگذارید مح

بروط پیردا   ه )ع( شود و معیارهای انسان معیارهایی بروده کره برا حضررت آدم     در عالم معیار جدید هیچگاه تولید نمی

 شود. کرده اس . اما تکنولوژی تولید می
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 : خالصه بحث امروز

 وسواس منفی و القائ  شیطانی اس  و لقاء غیر اهلل اس .)هرچیکی که نسبتی با لدا ندارد(

الهام و وحی مثب  اس  که القائ  مثب  و ربوبی اس . لقااهلل)حکم اهلل، اولیاءاهلل، آیات اهلل( اسر  کره برر ا رر لقراء      

 شود. القاء ایجاد می

 ات الهام دارند مثل نماز و برلی اقتضائات شیطانی دارند مثل ترک نماز.ئبعضی از کارها اقتضا

موضوع و  رود که به این ه اس  که به سم  القاء شیطانی یا القاء الهی میالقاء الهی و شیطانی بر اساس موضوع و بهان

شود و به واسطه  که در لقاء با آن لدا مالقات می (موضوعیآن چیکی )شود  بنابراین آیه می .گوییم آیات می ها بهانه

 یرد.گ آن فرد در معرض الهام الهی قرار می

 . بره طرور طبیعری بعضری    تو پیامی وجرود دارد) یعنری القراء مثبر  دارد(    : در هر چیکی برای (ع یه السالم)امام کاظم 

د و در نر دهنرد و برلری انسران را از الهامرات الهری دور مری کن       موضوعات انسان را در معرض الهامات الهی قرار می

 دهند. معرض وسوسه ها قرار می

شود و بره نسرب  عردم تبعیر  از وحری و       یاش از وحی و ولی الهی از الهامات غیبی بهره مند مانسان به نسب  تبعی 

 شود. های شیطانی می شود و دچار وسوسه ولی الهی محروم می
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