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043 

 

 چگونگی انعکاس اعمال و جزاءی آن

 

 

 

 بِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّحیِمِ 

 ألحَمدُ هللِ ربِّ العالَمینَ وصلّی اللّه عَلَی مُحمّدٍ وَعَلَی آلهِ الطّاهِریِن

 

 آیا جزای در روز قیامت قراردادی است یا نتیجه ظهورِ ملکوت اعمال؟

 

ی خلود است؛ که خلود دو قسم است یا ابدی یا غیر ابدی، بحثی که پیوسته با قضیّه
ـ بحثی که کامالً مربوط است؛ این است  و یا دخول است که نه خلود است و نه ابدی 

اش چیسـت؟ آیا جزا، ماندد که آیا اصـوًً جزا،، جزا، خیر به خیرات و جزا، رـرّ و ـ 
ــت که ما می ــی چدین کدد ما چدان کدیم؟ یا نریر، دهیم؟ کجزاهایی اس ه اگر مثالً کس

جزا، ربّ العالمین چه در خیرات و چه در رــــرور، بروز و ظهورِ ملکوت و ح ی ت 
ست:  ست. نه این 90)نمل،« هَل تُجزَونَ إأل مَا کُدتُم تَعمَلُونَ»عمل ا (، و خودِ عمل جزا

 .بلکه خود عمل جزاست که در م ابلِ عمل، جزایی قراردادی و مصلحتی است، نریر،

 

 ای از جزای حاصل از ملکوت عمل در دنیانمونه

اش را هم ما داریم، مثالً پزرــ ِ معالب به رــرصــی که ســرما خورد  و ســرکه نمونه
ــرکه نرور. بعد چه این پزرــ  برواهد و چه نرواهد، برایش بد اســت می گوید که س

ــرکه ا ر بد می ــرکه، ملکوتِ جزاین س ــ  برواهد و چه دهد. ا ر بدِ س ــت، چه پزر اس
نرواهد. جزاهای ربّانی در یوم ال یامة، چه خیر است نسبت به خیّرین، و چه ررّ است 

 .نسبت به اررار؛ بر حسَب آیاتی متعدّد، بروزِ ح ی تِ عمل است
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رود، یا مستمر است إلی یوم حاً، آیا این اعمالِ خیر و ررّ، در یوم ال یامة حادث می
انعکاسِ عمل است؟ در این مثلّث دو  ل  اوّل غلط است، چون یوم ال یامه ال یامة، یا 

روزِ عمل نیســــت، بلکه بر مبدایِ اعمالِ یوم التکلی  إن خیری  ریر وإن رــــرّ   ــــرّ. 
ستمرار دارد، بدابرین نه عملی که یوم ال یامة انجام می رود، و نه عمل یوم الدّنیا که ا

کلی  هرگز اســــتمرارِ به بعد الموت و یوم ال یامة ندارد، این عمل یوم الدّنیا و یوم التّ
 .ماند؟ انعکاس عملپس چه می

 

 ی انعکاسِ ملکوت اعمال استجزا، در قیامت نیتجه

عمل یا قلبی اســت یا قالبی اســت. عمل یا درونی اســت: علمی، ع یدتی،  کری. و یا 
ــرّ. کلّ اعمالِ مکلّ،ا ن چه درونی و چه برونی، عمل برونی اســت: ن،ی، ا بات، خیر، ر

ـــوتِ آیاتی، انعکاس پیدا می بِ نص ـــَ ـــیما، در بر حس ـــدا، انعکاسِ س کدد. انعکاس ص
ی صــدا و ســیمای درونی و برونی، چه صــامت و چه های گیرند  و  رســتدد دســتها 

صومان ناطق. ناطق صًا مع صو صوماندد، مر سایر مع رتهان و  َسب آیاتی  ر اش بر ح
در حالِ هر عملی، از بابِ م ام جم  الجم ِ ربّانی که به آنها محمّدی)علیهم الّسالم( 

ررّ را تلّ ی می ست؛ اعمال خیر و  رد  ا ریئًا مّا، و یوم اعطا،  سپس یوم البرزخ  کددد، 
هِیدی عَلَیهِم مِن »کددد ال یامة کلًّا و صـــد در صـــد ال ا، می ـــَ ویَومَ نَبعَثُ  ِی کُلِّ أُمَّةٍ ر

ِسهِم وجِئدَا بِ َ ( پیغمبر بزرگوار رهیدُ ال هدا، است، 89)نحل،«  َرهِیدی عَلَی هَؤًُ،أن،ُ
تواند ی اعمال خیر و رــرّ. رــاهد مُل ِی اعمال، در صــورتی میرــهید یعدی ال ا، کددد 

رــهادت ال ایی بدهد که تل ّی کدد. مدتهی این تل ّی یا یوم الدّنیا اســت؛ یا یوم البرزخ 
علی و ارقا،، یوم الدّنیاست، چدان که مربوط به محمّد)صلّی و یوم ال یامة است. تل ّیِ ا

اهلل علیه وآله وسلّم( و محمدیّین است. و تل ّی اَدنی یوم ال یامة است که خدا صداها 
ــیماهای اعمالِ مکلّ،انِ امّت ــومان و غیر ( ال ا، و س ــان را )به محمّدیین و معص های 

ست که مادامی که کدد، تا آنها ال ا، کددد. چدان که در مومی ّسالم( ا رد مسیح)علیه ال
«   َلَمَّا تَوَ َّیتَدِی کُدتَ أنتَ الرَّقِیبَ عَلَیهِم»کددد اما دانســتم چه میدر بین آن ها بودم می

(، در زمانِ تکلی  و در زمان برزخ تو رقیبی، من رقیب نیســــتم، ولیکن بر 117)مائد ،
ب آیاتی چدد، محمّد و محمدیّین)علیهم ال الم( یوم الدّنیا و یوم البرزخ )که هر حســَ ســّ

 .کددددو یوم التّکلی  را رامل است(، اعمال خیر و ررّ مکلّ،ین را تل ّی می

الم(  خوب، این تل ّی یا در حدّ اعلی اســـت که از آنِ محمّد و محمّدیّین)علیهم الســـّ
ست که برای ب یه ست یا در حدّ بَعدی ا صومین از مالئکه و غیر مالئا ست. ی مع که ا



3 

 

ــهود باًخر  تلّ ی در وقتِ عمل یا تلّ ی بَعد العمل، این م دّمه ی ال ا، اســت. ایدها ر
 .ناطق هستدد

 

 رهود صامت و رهود ناطق

صدر  ست،  ست، روح ا سان، درونی که قلب ا ضا، درونی و برونی ان صامت اع رهودِ 
رکم است  است،  ؤاد است و... و برونی که دست است، پاست، سر است، چ م است،

و غیر . انعکاس اعمال درونی انسان و اعمال برونی انسان در اعضا، درونی و اعضا، 
 .برونی است، این راهدِ اوّل صامت است

کدد، راهد سوّم  ضا، بر حسَب آیاتی راهد دوم زمیدی است که انسان در آن عمل می
ـــور  زلزال  ی  أوحی لَه «.  رَبَّ َ أوحَی لَهَایَومَئِذٍ تُحَدِّثُ أخبَارَ هَا * بِأنَّ»از جمله س

داریم ی  أوحی إلیه داریم.  رق بین أوحی لَه و أوحی إلیه چیســــت؟ در أوحی إلیه 
 همد، دریا ت دارد، حاً یا دریا تِ وحیانیِ مورد وحی قرار گر ته عاقل اســــت، می

ل، یا دریا تِ وحیانیِ غریزی ماندد زنبور عســل  بُّ َ إلَی وأوحَی رَ»رســالتی ماندد رُســُ
نه إلی وحیانیِ رسالتی است، نه إلی « بِأنَّ رَبَّ َ أوحَی لَهَا»(. ولیکن 68)نحل،« الدَّحل

وحیانیِ غریزی اســت، بلکه إلی تاتی اســت. یعدی خدا در تاتِ این ار ــی که نه نبی 
ی است نه حیوان است، نه نبات است، نه رعور دارد و نه دقّت دارد، در تاتش این بدیه

یدی را قرار داد  که صــداها و ســیماهای اعمال زرــت و زیبای انســان ها را تل ّی تکو
 .کدد

پس سه راهدِ صامت، و دو راهد ناطق داریم. دو راهد ناطق: انبیا،، رسل و مالئکه، 
و ســه رــاهدِ صــامت: اعضــا، درونی و برونی انســان، ارن،  ضــا. این بحث م،صــلی 

 .است که   ط ارار  کردیم

ی اعمال زرت و زیبای مکلّ،ان، ظهورِ ملکوت صداها و سیماهاست. همان حاً، جزا
رـود، ملکوت دارد، صـداها و سـیماهای طوری که خودِ اعمال در حیدی که انجام می

إنَّ الَّذِینَ یَأکُلُونَ أموَالَ »ی این اعمال هم، دارای ملکوت اســت. مثالً در مدعکس رــد 
َسعِیریالیَتَامَی ظُلمًا إنَّمَا یَأکُلُ صلَونَ  ( کسی که مرغِ 10)نسا،،« ونَ  ِی بُطُونِهِم نَاری وَسیَ

کدد، خورــمز  اســت، ولیکن خورد، این مرغ برایش مزّ  میی مالِ یتیم میبریان کرد 
ـــت و یوم  ـــت، مدتهی بارز نیس ـــت. یعدی ملکوتِ غذایِ مالِ یتیمان، این نار اس نار اس

رــود. مثالً )در قضــیه غرق رــدن  رعونیان( رز میرــود، یوم ال یامة باالبرزخ بارز می
( نار در همان دریا اســت. علم هم  ابت 25)نوح،« مِمَّا خَطِیئَاتِهِم أُغرِقُوا  َأُدخِلُوا نَاری»
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کرد  که در بطن و عمق کلّ موجودات نار اســـت. نار هســـت ولیکن محتاظ به اظهار 
 .اظهار ربّانی در یوم ال یامة است، یا اظهار ب ری یا اظهار ربّانی در برزخ، یا

کرد ما باید قطعًا قبول کدیم ولیکن علم هم  ابت کرد  بدابرین اگر علم هم  ابت نمی
ست  ست، مدتهی یا نارِ موجود، مد،جر  علی ا که در باطن تمام موادّ عالم نار موجود ا

ست، از نظر علم در عالم تکلی  یا از نظر اراد رأنی در آیدد  ا ی ربّانی در  یا مد،جرِ 
 .عالم برزخ و در عالم قیامت

ـــل میحاً، همان ـــامل نار طوری که خودِ اعمال، در وقتی که حاص ـــود بال،عل ر ر
اســت، ملکوتِ ناری با اعمالِ ناری، ملکوت نوری با اعمال نوری پیوند دارد، همســان 
ــیماهای اعمال نوری و اعمال ناری هم، چدان ــداها و س ــت، در ص ــت، در تات اس  اس
است. صدای بد، صدای خوب، این صدای بد و صدای خوب، در رهودِ صامت و در 
رت، و ملکوت زیبایش  رتش ز صداها ملکوتِ ز ست، و همین  رهودِ ناطق مدعکس ا

چدین اعمال، حرکاتِ ناهدجار و یا هدجارِ چ ـم، یا دسـت یا پا، یا سـایرِ زیباسـت. هم
ــتد ــتها  های گیرند  و  رس ــامت و ناطق انعکاس پیدا د بدن، این حرکات در دس ی ص

 .کددمی

 

 اعمال حبط

های گیرند  و این ها در چدد حال است: صداها و سیماهای مدعکس رد  در دستها 
کددد. اعمال بسیار خیر، رود یا استمرار پیدا میی ناطق و صامت یا حَبط می رستدد 

ررّ کوچ ِ گذرته را حبط می صدا هم از بیناعمالِ  سیما هم از می کدد، یعدی  رود، 
رــود رود. درســت اســت که صــدا و ســیمای کارِ رــرِّ کوچ ، وقتی انجام میبین می

یِّئَاتِکُم»هســــت، ولیکن اگر به دنبالش  «  إن تَجتَدِبُوا کَبَائِرَ مَا تُدهَونَ عَدهُ نُکَ،ِّر عَدکُم ســــَ
ه طریق رود، و هم ب( بارــد؛ هم صــدا و ســیمای رــرّ کوچ  قبل از بین می31)نســا،،

ــــان کرد   اولی ملکوتش از بین خواهد ر ت و بالعکس. مثالً کارهای خیری که انس
کدد. اســــت، اگر از روی عداد و عمد ملحد رــــود، این الحاد، اعمال خیر را حبط می

سلمان بود ، مؤمن بود ، کار خیر انجام می سی مدّتی م ست ک داد ، ولیکن از ممکن ا
ن اعمال خوب قبل در م ابل این ک،ر ناچیز روی عمد مرتد رــــود و کا ر رــــود، آ

روری با  هســتدد. پس احباطِ خیراتی با رــروری بدتر، با رــرور خیلی بد، یا احباطِ رــُ
رد  سیماهای مدعکس  صداها و  سیار بزرگ، در این دو موردِ احباط،  ی در خیراتی ب

 .رودهای صامت و ناطق گیرند  و  رستدد  به اراد  الهی از بین میدستها 
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ی مؤمدین و ک،ّار ت،اوت است. در صداها حاً، در مورد صداها و سیماهای باقیماند 
و سیماهای مؤمدین، بُعدِ وسط است، بُعد قبلی مدها است، بُعد بعد هم مدها است، بُعد 

که اآلن جدّت وجود دارد یا نه؟ جدّت وســط خودِ صــدا و ســیما اســت. چرا؟ برای این
س ست، جدّت که در  ست موجود ا ساب  )ه،تم( ا سدرة المدتهی عددها جدّةُ »ما،  عدد 

ی  وقانیِ آســمان ه،تم اآلن هســت، احتمال (. جدة المأوی در طب ه14)نجم،« المأوی
ردد. نه   ط واردِ برزخ،  رد  در آن جدّت با صومان وارد  ست که هم اکدون مع قوی ا

سما،ِ  ستدد، آن جدّت هم واردِ جدّةِ برزخی و هم وارد آن جدّة اعلی در  وق  سابعة ه
ست و الّا خلقِ جدّة بدون این که کسی وارد آن ب ود معدا ندارد. به این دلیل بیکار نی

ی دیهر، این جدّة که طبق نصوصی از قرآن، مرصوصًا آیات نجم موجود است، و ادلّه
ـــوند، خیرات اهلی هم در آن جدّت وجود دارند. بعدی که صـــالحیدی وارد جدّت می ر

ها به طور و بُعد اســـت: ی  بُعد انعکاس صـــداها و ســـیماهای اعمال خیر آنآنها د
عادًنه، ی  در م ابل ی ، دو در م ابل دو، د  در م ابل د ؛ که این حسابِ عادًنه 

(، این ا ا ه 160)األنعام،« من جا، بالحسدة  له ع ر امثالها»است. ولیکن ع ر در آیه 
م، این انعکاسِ صداها و سیماهای اعمال خیر نیست، تای ا ا ه در حدِّ کاست. این نُه

ست و نه زیاد. پس زیادیش چه برای این ست نه کم ا ساوی با مدعکس ا که انعکاس، م
ست، 35)ق،« ولدیدا مزید» رد که د  برابر ا رد إلی غیر الدّهایة، چه ع ر امثالها با ( با

ه، جدّتی که در سما، اش ا ا ه است. پس دو تا ا ا ه هست: نرستین ا ا این زیادی
ساب  است و اآلن خلق رد ، این جدّتِ خلق رد  آیا انعکاس صداها و سیماهای خیرِ 
قبل از وجود به ــت اســت؟ نریر. یعدی صــدا و ســیما قبل از این که حاصــل ب ــود 

رود، بدابرین انعکاس دارد؟ نریر. بعد از این که حاصل رود در برزخ و در قیامت می
هایی که در جدّت هســـت و کســـی در آن داخل ن ـــد  یا ین نعمتوجود این جدّت، ا

 .ها خارظ از انعکاس استداخل رد ، این نعمت

ها و دومین ا ــا ه این اســت که بعد از این که به ــتیان وارد جدّت رــدند آن رحمت
های ا ــا ه انعکاس نیســت. پس در ی   ــل  از این مثلّث انعکاس ها و نعمت واب

وَرِ صــداها و ســیماهای اعمال به صــورت صــد در صــد، ًنهاســت: انعکاسِ عاد ی صــُ
ست؛ ولیکن  ست، بعد از ا ا ه انعکاس نی ست. ولی قبلش، جدّتِ انعکاس نی عادًنه ا

ها، عین در مورد اهل نار، آن صـــداها و ســـیماهای رـــرورِ ک،ر و عمل و ع ید  و این
 .، کمتر؟ بلهها یا احیانًارود، زیادتر؟ نریر، عین آنها مدعکس میآن

ــود، ظلم انعکاسِ قیامتیها مدعکس میدر ظلم عین آن ــت؛ ی  ر اش عین خودش اس
خورد، دو سیلی زد  دو تا می خورد؛ ولیکن اگر گداهی ظلم سیلی زد  ی  سیلی می

سور   156که بر حَسب آیاتی از جمله آیه نبارد انعکاسش کمتر است، چرا؟ برای این
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ِسعَ»اعراف:  بر این مبدا، حسابِ جدّت، حسابِ رحمتِ مطلقِ «. ت کُلَّ َری،ورَحمَتِی وَ
ها و حسابِ  ضل است إلی غیر الدّهایة است، و حسابِ نار، حسابِ عدل است در ظلم

 .ها. این ی  مرتصری بود در مورد انعکاسِ اعمالدر کمتر کردن عذاب

 

 آیات انعکاس اعمال در قیامت

ـــتَاتًا لِیُرَوا أعمَالَهُم»د مثالً انعکاس اعمال آیاتی در قرآن دار «  یَومَئِذٍ یَصـــدُرُ الدَّاسُ أر
(. آیا أعمَالَهُم، اعمال  علی است؟ خیر، اعمال بَعدی است؟ در قیامت )عملی( 6)زلزلة،

اند هم نیســت. در برزخ و قیامت، اعمالِ تکلی،ی نیســت، اعمالی که در یوم الدّنیا کرد 
رد که گذرته؛ پس لِیُرَوا أعمَالَ سیماهای مدعکس  صداها و  ی در هُم، یعدی در آن جا 

رود. )در آن زمان( ی صامت و ناطق، در آنجا دید  میهای گیرند  و  رستدد دستها 
ــان می خواند، جســمی نیســت همان صــورت )نماز( اســت، بیدد که دارد نماز میانس

را با  هم درون  ای دارد، علم و ع ید  و  کر همد چه ع ید رــــدود چه گ،ته، میمی
صورتخودش می سم ِ ظاهر و با حسِّ ظاهر، ظواهر  صرِ ظاهر و با  ها و  همد، و با ب

 .کددسیماهای اعمال را م اهد  می

این صداها و سیماهای اعمالِ خیر و ررّ دارای چدد بُعد است: در ی  بُعد: صداها و 
ببیددد. ممکن اســــت جزا، ماند که   ط ســــیماها برای اهل جدّت و اهل نار باقی می

ستدد  ستحقّ ع اب ه سانی که م رد. مثالً برای ک رته با ست ندا رد ممکن ا رته با دا
رر ن ان داد  ولی بر مبدای رحمت الهی ع اب نمی سیماهای  صداها و  روند، این 

رود. چون این صداها و سیماها رود ولیکن ملکوتِ این صداها و سیماها محو میمی
ست، سه بُعد ا سیماها در یوم الدّنیا، دو، در یوم البرزخ،  دارای  صداها و  ی  بُعدِ این 

ســـه، در یوم ال یامة. اگر از یوم الدّنیا به یوم البرزخ به یوم ال یامه اســـتمرار پیدا کرد، 
ــــ مرصوصًا  این استمرار م تضیِ صد در صدِ تحوّلِ ملکوت نیست. تحوّل ملکوت ـ

ی بارد، و قابل ع،و و توبه نبارد. امّا اگر اعمال رر ـــ در صورتی است که عِ اب قطع
رر محو می سیماهای  صداها و  صالً این  رد، ا ضًا کلًّا قابل ع،و و توبه  رود. اگر بع

سیماها محو نمی سوم صداها و  رد. اما در بُعد  رود ولی تبدیل به ملکوت نرواهد 
ــیمای غلط، و نه ع ــدا و س ــدیدنِ ص ــد، نه ع،وِ از دیدن و ر ،و از تبدّلِ اگر ع،وی نبار

کدد، و در نار تبدّل به خود ملکوت، ایدجا صــداها و ســیماها تبدّل به ملکوت پیدا می
 .نار پیدا می کدد

ب جهدّمید  ـــما حَصـــَ بُ »مثالً آیاتی داریم که ر إنَّکُم وَمَا تَعبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصـــَ
( یعدی جهدّم حصب ندارد؟ جهدّم بر خالف به ت، قبالً خلق ن د ، 98)انبیا،« جَهَدَّم
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های اآلن جهدّم در برزخ هست و در قیامت هدوز نیست، چرا؟ جهدّم برزخی برای ناری
برای کسانی که هدوز در عالم تکلی  هستدد و جهدّمی هستدد در برزخ برزخی است، 

ـــت ولی ظهور ندارد. وقتی که آل  رعون در دریا غرق  ـــت، بله در دنیا هس جهدّم نیس
رــدند زمانِ غرق رــدن داخل در نار رــدند، امّا قبل از غرق و قبل از موت داخل نار 

اعمال  رعونیان در دنیا بود؛ ســوزند   ین ــدند. نار بود امّا ســوزند  نبود، نارِ ســوزند 
ها قبل از موت ان نبود. در برزخ سوزند  است، در قیامت سوزند  است. بدابرین ناری

هیچ چیزی از ملکوتِ اعمالِ بدرــــان را ندارند،   ط رــــأنًا دارند، امّا  عالً در برزخ 
رزخ و در قیامت خودِ باردد، و در بباردد، در قیامت نر تدد که دارتهاند که دارتهنر ته

 .روداعمال ررّ تبدیل به ملکوت می

بدابرین خدا آت ــی درســت نکرد  که آتش از جزا، جدا بارــد، بلکه خودِ اعمال، جزا، 
است. این نار همان صداها و سیماهای ررّ این اعمال که به برزخ، در نار برزخی، در 

نار اســــت، مثل اتمی که رــــود اســــت. اعمال همان قیامت، در نار قیامتی مدت ل می
رــود ولیکن ربّ رــکا د و مد،جر میرــود، ب ــر اتم را میرــکا دد و مد،جر میمی

رــود، در قیامت رــکا د، در برزخ و قیامت مد،جر میالعالمین این اتمِ اعمال بد را می
 .بی تر و در برزخ کمتر

 

 برخالف جدت، جهدّم هدوز خلق ن د  است

یامت م  هذا، اًن جهدّمی وجود  ــــت چون هدوز ق ًّا نیس یامت که کل ندارد، جهدّمِ ق
ن د ، جهدّم برزخ هم بعضًا هست. کسانی که اهل نارِ برزخی هستدد، وقتی مردند در 

که خودِ اعمال جزاســـت. گیرند، و آیاتی متعدّد دلیل اســـت بر اینجهدّم برزخ قرار می
ت، در بُعدِ بعدی رحمت اعمالِ خیر جزاست مدتهی در ی  بُعد خودِ اعمال خیر جزاس

رر هم ست. اعمال  ست، مدتهی گا  کلًّا و گا  الهی ا ررّ جزا چدین در ی  بُعد، اعمال 
 .(156)اعراف،« ورَحمَتِی وَسِعَت کُلَّ رَی،» که ًابعض

بارــد. این مرتصــری از انعکاسِ اعمال اســت که آیاتی از قرآن نرّ در این مطلب می
هم نیســت ولیکن، در کل، آیاتی قرآنی دلیل بر این کلّ آیات من یادم نیســت و وقت 

وَررــان انعکاس پیدا می کدد خیری یا اســت که خودِ اعمال خیر و خودِ اعمال رــرّ، صــُ
صورتِ محدود  ست إلی غیر الدّهایة و به  رامل به تیان ا ررّی. مدتهی رحمتِ ربّانی 

ّسالم علیکم و  رامل جهدّمیان است که گاهی کمتر از استح اق ان عذاب است؛ و ال
 .رحمة اهلل و برکاته
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کدد، صــدا کدد، صــدا که انعکاس پیدا می رمایید اعمال انعکاس پیدا میرــما که می]
 [در مورد درک است یا صوت است؟

ست  ری،»صوت ا َرهِدتُم عَلَیدَا قَالُوا أنطَ َدَا اللَّه الذی انطق کلّ  «  وقَالُوا لِجُلُودِهِم لِمَ 
 .(21) صلت،

 [وع گ،تار مثل همین جا است یا آن جا ی  نوع دیهر است؟ن]

باًخر  رــدیدنی اســت، مطلقِ رــدیدن. دیدنی دیدنی اســت، رــدیدنی رــدیدنی اســت، 
 .چ یدنی چ یدنی است

 [راید حالی بارد]

 به چه دلیل؟

 [نه،ته طوری بهویید که ب دود]

 .چ ددردوند، چ یدنی را مییبیددد، ردیداری را مچرا؟ أنطَ َدَا اللَّه دیدنی را می

 [...وقتی قرار بر این است که أنطق همه به نطق دربیایدد]

های گیرند  و  رستدد  است که یا أنطق در چه زمانی؟ در قیامت، کلّ ری، که دستها 
کددد، کلّ ری،ِ ناطق است یا صامت، کلّ ری،ِ ناطق و صامت، مدطوقات را تَدَطُّق می

 .کدددمیمبصرات را إبصار 

م به ] همه هم می بیددد، وقتی که عمل من، میلیاردها انســانی که جم  هســتدد تجســُّ
 [...کددصورت صدا و تصویر پیدا می

 تجسّم نیست، انعکاس است

یدا می]  همدد، در ی  لحظه همه به درک متوجّه کدد همه میبله وقتی انعکاس پ
 [ست یا به صوت؟روند که این چدد میلیارد ن،ر اعمال ان چیمی

 بیدددی اعمال را همه نمیدر قیامت انعکاس همه

بیددد! آن کســی که ک،رش خیلی زاید اســت و م،تضــح ی اعمال را همه نمیاوًًّ همه
طور که خودِ قیامت بیددد، مدتهی همانعلی رؤوس األرهاد است؛ همه اعمالش را می

ست،  ست، دیدنش هم اعجاز ربّانی ا سالم اعجاز ربّانی ا کما این که وقتی ولیّ عصر)
های  رستدد  و گیرند  ی عالم صدایش را بدون دستها اهلل علیه( ت ری  بیاورند همه

 .دانیمردوند، آن جا به این صورت هست ولی چطور هست را ما نمیصدعتی می
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کدد یکی در بیرون ما، مســئله این اســت که یکی عمل ما در خودِ ما انعکاس پیدا می]
ها بر ا ر عمل ان در قیامت رکل خوک پیدا گوییم بعضیرود؟ میاین چطور می آخر
کددد، البته در خودران یعدی وقتی خودران را کددد یا هر رکل نورانی را پیدا میمی
 [بیددد خودش ی  کتاب استمی

 

( استدساخ 29)جا یه،« تَعمَلُون هَذَا کِتَابُدَا یَدطِقُ عَلَیکُم بِالحَقِّ إنَّا کُدَّا نَستَدسِخُ مَا کُدتُم»
 عمل است

 [حاً این انعکاسِ عمل یکی در خودش است؟ یا یکی بیرون خودش است؟]

 هر دو است

 [رود دو تا؟یعدی یکی بیرونش است یکی هم خودش، می]

ن زمیدم؟ من م«. یَومَئِذٍ تُحَدِّثُ أخبَارَهَا»تا ایدکه « إتَا زُلزِلَت األرنُ زِلزَالَهَا»نه، ببیدید، 
ها، اخبار خودرـــان را غیر زمین هســـتم، زمین غیر از من اســـت؛ این زمین و زمیدی

ها قرار داد  که تمام خدا رمزی در تکوین این«. بِأنَّ رَبَّ َ أوحَی لَهَا»کددد تحدیث می
کددد. که یوم ال یامة صــداها و ســیماها و اعمال و ا کار مکلّ،ان را در خود  ــبط می

 .در بین رهود، رهودِ ناطق و رهودِ صامت ما غرقیم

 

 [بیدددرود که همه میپس این ی  رهادت دهدد  است، یکی خودِ کتاب می]

ِسیبًا»بله  ِس َ الیَومَ عَلَی َ حَ سرا،،« اقرَأ کِتَابَ َ کَ،َی بِدَ، سان 14)ا ( کتابِ اوّل خود ان
است. همش کتاب  است است، کتاب دوّم زمین است و  ضا، کتاب سوّم رهود ناطق 

خُ مَا کُدتُم تَعمَلُون» ( خدا 29)جا یه،« هَذَا کِتَابُدَا یَدطِقُ عَلَیکُم بِالحَقِّ إنَّا کُدَّا نَســــتَدســــِ
ساخ کرد ، حاً علم هم  ابت کرد ، مثالً در ی  نوار ویدیوئی روی هم روی هم  ستد ا

 . بط می رود

 

 [ریزدتمش به هم میب این که همین طور روی هم  بط می رود سیسوخ]



10 

 

رار  است ها روی هم روی هم  بط میدانم، مثال زدم، اینبله می کدد بدابرین این ا
به این که  ــبط روی هم اســت، یعدی بدن انســان تمامِ اعمال زرــت و زیبای طول 

 .که بدن ی  بدن استکدد با اینعمرش را همین طور  بط می

 

 [اعمال، در حال خواب، بیدار رود همهبرداری میطبق این آیه نسره]

سر، چه با چ م  سان، چه عمل درونی چه عمل برونی، چه با چ م  اعمال تکلی،ی ان
 .اش م هود خواهد بودسِرّ، چه با گوش سر، چه با گوش سِرّ، همه

ی  بحث های جالبی به دنبال این بحث هســت که یکی بحث خود برزخ می بارــد ]
و چه آ اری در آن متوجه اســت؟ کســی که گداهی  که اصــال برزخ چه جایهاهی دارد

ــید  ی  مکانی می ــاب کرد  یا اآلن مرگش رس ماند تا روز قیامت بعد روز قیامت حس
 [رود؟ این برزخ هست؟ یعدی برزخ ی  قرارگاهی است کهمی

 

 (100)مومدون،« وَمِن وَرَائِهِم بَرزَخٌ إلَی یَومِ یُبعَثُونَ»

ــــت، ی  نوع تکامل یا ی  ویژگی برزخ دارد؟ ی] عدی در برزخ ی  نوع تکلی،ی هس
هست، ی  نوع جای است که انسان باز خودش را پیدا کدد خودش را آماد  کدد برای 
روز قیامت؟ یکی این بحث اســـت یکی هم بحث اعداد هســـت که )إن رـــا، اهلل( این 

 ... [.بحث ها را بعد ب،رمایید

 

    

 

 


